
A minőségi szilázskészítésért



Tisztelt Partnereink!

Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Böck Silosysteme GmbH termékeit,
melyek 2019 április hónaptól elérhetők kínálatunkban. Takarófóliák, tartósítók,

silózsákok, komplett silórendszerek, kazaltakarók, istálló oldalfüggönyök.

Aktuális takarófólia és tartósító ajánlatunk:

·  Az új BÖCK Blue9 a következő lépés a szilázs fóliák evolúciójában. 

·  A legújabb technológiának köszönhetően a fólia 9 különböző rétegből áll. 

·  Az új anyagkeverék maximális szilárdságot biztosít - még így is, hogy a vastagsága 80 mikronra csökkent. 

·  Világoskék felső rétege hosszabb, 18 hónapos UV-stabilitást biztosít és megakadályozza a szilázs felmelegedését. 

·  A BÖCK Blue9 nem igényel vákuumfóliát, így csökken a munkaidő és könnyebben kezelhető. 

·  Az új BÖCK Blue9 a következő lépés a legjobb takarmányminőség eléréséhez.

·   Az új BÖCK Blue 9-et a lehető legmagasabb minőségi szinten állítják elő. Csak tiszta nyersanyagot használnak fel a gyártása során. 

9 különböző rétegből készül, ami javítja a technikai specifikációt, összehasonlítva a mai napig használt 3 rétegű fóliákkal szemben.

A középső réteg egy speciálisan bevont PE 

rétegből készül. Ez a réteg lehetővé teszi, 

hogy a BOCK Blue9 váljon a piac leghatéko-

nyabb oxigén-gátló fóliájává, mivel oxigén 

áteresztő képessége 99 százalékkal alacso-

nyabb, mint a DLG szabvány által meghatá-

rozott szint.

Ez azt jelenti, hogy a BOCK Blue9 szinte telje-

sen kizárja a levegőt!

Ez az egyedülálló 9 rétegű technológia  a legjobb aerob stabilitás kulcsa, mivel nem vesznek el az értékes szén-dioxid gázok - amelyek a

fermentációs folyamat során képződnek- gyakorlatilag  ez egy ingyenes stabilizáló adalék!

Mérettáblázat

A Böck Blue9-nél az ábrán jelölt méretek állandóan elérhetőek, egyedi megrendelésre 64 méter szélességig, ill. 500 méteres 
tekercs hosszúságig rendelhető.



BÖCK-800% -Silofolie®
- a tökéletes fedőfólia!

A BÖCK speciális receptje alapján készült, 100%-ban 

újrahasznosítható anyagból a 800% -Silofolie®  különö-

sen rugalmas és optimálisan alkalmazkodik a silóhoz.

 

A 800% -SiloFolie® a BÖCK-tól megkülönbözteti magát 

a kereskedelmi forgalomban kapható standard fóliák-

tól a különleges rugalmasságával. Míg a hagyományos, 

150 μm vagy annál vastagabb silófóliák sokkal mere-

vebbek, ezért gyorsabban repednek mint a 110 μm  

800% -SiloFilie®

Rendkívül rugalmas és szakadásálló. Természetesen 

a lényegesen alacsonyabb tömeg sokkal könnyebbé 

teszi a szilázs fedését a nehezebb fóliákhoz képest. 

A 800%-os SiloFilie® rugalmassága alacsonyabb hő-

mérsékleten is megmarad.

A csökkentett anyagvastagság mintegy 20%-kal keve-

sebb nyersanyagot igényel, ezért kevesebb anyagot 

kell ártalmatlanítani, így védi a környezetet. A 800%-os 

SiloFilie®-t több mint 40 különböző méretben tudjuk 

szállítani, így csökkenti a költségeket és a hulladékot.

·  Fehér / fehér
·  Vastagság: 110 μm
·  1 év garancia az UV ellenállásra
·  3 rétegű COEX-PE fi lm
·  Optimális nyúlás és szakadás
·    A legnagyobb gázzáró
    képesség
·   Több mint 20%-kal 

kisebb a súlya, mint a 
hagyományos szabványos 
fóliáknál

·  Könnyebb takarás
·   Alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad,
    és nem törik meg
·   Környezetbarát: 20%-kal kevesebb nyersanyag felhasználás, 

alacsonyabb ártalmatlanítási költség
·  Több mint 40 különböző méretben kapható

BÖCK alátét fátyol fólia- maximális biztonság!

A BÖCK alátét fólia a szívóhatás miatt megakadályozza az oxigén bejutását közvetlenül a szilázsba. Alkalmazkodik a szilázsban lévő 

egyenetlenségekhez. Biztosítja azonnali levegőtömítést és így az optimális fermentációs folyamatot. A BÖCK alátét fólia sokkal ru-

galmasabb, mint a hagyományos alátétfóliák, így még nagyobb biztonságot nyújt.

 

·  3 rétegű  ·  Átlátszó  ·  Vastagság: 40 μm

800%-ig nyújtható

1 év garancia az UV ellenállásra

Optimális nyúlás és szakadás

hagyományos szabványos 

Alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad,



Böck tömegtakarmány tartósítók

Böck aktív:
A készítmény 5 féle homofermentatív tejsavbaktérium-kultúrát tartalmaz. A gyors és megfelelő irányú erjedés beindításához 

ajánljuk, főként lucernához, TGSZ (teljes gabonanövény szilázs) növényekhez és fűfélékből készített szenázsokhoz.

A készítmény baktérium törzsei gyorsan lecsökkentik a pH-t, így az erjedés a megfelelő irányban zajlik le.

A készítmény általánosan növeli az emészthetőséget, az aerob stabilitást, ideális tejsav/ecetsav arányt biztosít alacsony vajsav 

és ammonia arány mellett.

Böck stabil:
A készítmény heterofermentatív baktérium-kultúrát tartalmaz. Készítményünket abban az esetben ajánljuk, ha a tartósítandó ta-

karmánynak magas a szárazanyagtartalma illetve a silókazalban lényegesen lassabban halad a kitárolás az optimálisnak tartottól. 

Összetétele:

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083): 1x1011 CFU/g

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30084): 2x1010 CFU/g

Pediococcus pentosaeceus (DSM 23688): 1x1010 CFU/g

Pediococcus pentosaeceus (DSM 23689): 1x1010 CFU/g

Enterococcus faeceum (DSM 22502): 6x1010 CFU/g

Kiszerelése:

75g illetve 450g/csomag

Adagolása: 

Lucerna és TGSZ növények: 1,5g/tonna  ·  Egyéb fűfélék: 1g/tonna

Kiszerelése:

100 és 500g/csomag.

Adagolása:

1g/tonna, elsősorban kukorica és cirok tartósítására javasoljuk.

Összetétele:

Lactobacillus buchneri (DSM 22501/1k20738): 1,5x1011 CFU/g

Az ajánlott dózisok minden kultúránál általános jellegűek, a gyakorlati felhasználás ettől eltérhet, így 
felhasználás előtt egyeztessenek szaktanácsadóinkkal az alkalmazandó dózissal kapcsolatban.
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        Baktériumok Ft/Tonna

BÖCK aktiv (homofermentativ), 450 gramm, 300 tonna 150 Ft /gramm 225 Ft

BÖCK stabil (heterofermentativ), 500 gramm, 500 tonna 250 Ft /gramm 250 Ft

Példa kalkuláció

120 Ft/m2

szélesség 16 m
hosszúság 50 m

teljes ár 96 000 Ft

Példa kalkuláció

190 Ft/m2

szélesség 16 m
hosszúság 50 m

teljes ár 152 000 Ft

Példa kalkuláció

45 Ft/m2

szélesség 16 m
hosszúság 50 m

teljes ár 36 000 Ft

Árlista
2019. 01. 01-től
Az árak telephelyre leszállítva nettó Ft-ban értendők és tartalmazzák

a megfi zetett Környezetvédelmi Termékdíjat!

Schlosser István, szarvasmarha üzletágvezető, szaktanácsadó    +36 30 677 4258

Bozsó Péter, szaktanácsadó    +36 30 957 6109  •  Kajati Norbert, szaktanácsadó    +36 30 195 0738

Mozsár János, szaktanácsadó    +36 30 658 7345  •  Paczolay Gábor, szaktanácsadó    +36 30 474 0584

Dr. Galamb Eszter, K+F menedzser    +36 30 520 4069

Pócza Szabolcs, technikai igazgató, szaktanácsadó    +36 30 397 1112

UBM Csoport • H-2085 Pilisvörösvár, Kisvasút u. 1.

Telefon: +36 26 530 540 • Fax: +36 26 530 541

E-mail: info@ubm.hu • Web: www.ubm.hu


