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Η HELLAGRO A.E. δραστηριοποιείται στην 
εµπορία υλικών βιοµηχανικής συσκευασίας, 
συσκευασίας τροφίµων και προϊόντων 
αγροτικών εφαρµογών προσφέροντας 
ασφαλείς, καινοτόµες και συµφέρουσες 
λύσεις.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2001 και µε σταθερά 
ανοδικά βήµατα έχει κατακτήσει σηµαντική 
θέση στην ελληνική αγορά.

∆ιαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
καθώς και Logistics Centers σε Ασπρόπυργο, 
Θεσσαλονίκη και ∆ράµα για την καλύτερη και 
ταχύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της.

Το 2011 διακρίθηκε από την ICAP ως µία από 
τις πιο δυναµικές εταιρείες στην Ελλάδα ενώ 
διαθέτει πιστοποίηση ISO9001:2015 και 
ISO22000:2005 από τον φορέα πιστοποίησης 
TUV Austria.

Η HELLAGRO Α.Ε. συνεργάζεται στρατηγικά 
µε επώνυµους, αναγνωρισµένους, 
ευρωπαϊκούς αλλά και διεθνείς οίκους, ενώ 
οι δραστηριότητές της εκτείνονται εµπορικά 
τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Κύπρο και 
στη Μ. Ανατολή.
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Χορτοδεσία και Ενσίρωση

ABSORTECH
Η Absortech είναι παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία 
προστασίας από την υγρασία. Η έδρα και κύρια 
παραγωγική μονάδα της εταιρίας είναι στη Σουηδία, όπου 
γίνεται η έρευνα και ανάπτυξη όλων των προϊόντων. Με 
συνεργάτες-αντιπροσώπους σε περισσότερες από 50 
χώρες καθώς και 3 περιφερειακά κέντρα, παρέχει 
συνεχή τεχνική υποστήριξη και διαθεσιμότητα στους 
πελάτες της εταιρίας παγκοσμίως

ASPLA (PLASTICOS ESPANOLES)
Η Aspla είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο της 
εύκαμπτης συσκευασίας που εφαρμόζει το πρότυπο 
ISO22000 σε παραγωγικές εγκαταστάσεις συνολικές 
επιφάνειας 42.000m2. Από την ίδρυσή της το 1964, 
επικεντρώνεται στην ποιότητα και την τεχνολογία για την 
ικανοποίηση των απαιτητικών αναγκών συσκευασίας σε 
αγροτικό, βιομηχανικό και ιατρικό τομέα.

BERRY PLASTICS
Με αποδεδειγμένη εμπειρία που εκτείνεται πάνω από 40 
χρόνια και πολλές ηπείρους, η Berry Plastics είναι ηγέτιδα 
δύναμη στην αγορά προϊόντων πλαστικής συσκευασίας 
καθώς και σημαντικός προμηθευτής φιλμ πολυαιθυλε-
νίου και PVC, ταινιών συσκευασίας, εξειδικευμένων 
ιατρικών ειδών, θερμοσυρρικνούμενων επιστρώσεων, 
ειδικών ελασμάτων και μεγασάκων. Η εταιρία ιδρύθηκε το 
1967 και διαθέτει σήμερα 135 παραγωγικές μονάδες 
παγκοσμίως και πάνω από 23.000 υπαλλήλους ενώ το 
πελατολόγιό της ξεπερνά τις 18.000 εταιρίες παγκο-
σμίως, από μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους μέχρι 
μικρές τοπικές εταιρίες.

BOLLORE
Με ίδρυση το 1822, ο όμιλος Bolloré είναι μία από τις 500 
μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο του Παρισιού, το μεγαλύτερο ποσοστό 
συμμετοχής του Ομίλου ελέγχεται από την οικογένεια 
Bolloré. Διαθέτει περίπου 81.500 υπαλλήλους, με ετήσιο 
τζίρο που ξεπερνάει παγκοσμίως τα ?18bn.

BUERGO.FOL
Η BUERGO.FOL GmbH από το Siegenburg της Βαυαρίας 
είναι μια εταιρεία περίπου 300 εργαζομένων, που 
ειδικεύεται στην κατασκευή άκαμπτων και εύκαμπτων 
ταινιών. Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας, η 
BUERGO. FOL παρέχει μοναδική τεχνογνωσία στην 
ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων συσκευασίας.

H.RAND
Η εταιρεία H. Rand GmbH βρίσκεται στο Neuhofen της 
Γερμανίας και προσφέρει ειδικά σχεδιασμένα συστήματα 
ασφαλείας παλετοποίησης για περισσότερα από 30 
χρόνια για τους πελάτες - μεταξύ άλλων - της βιομη-
χανίας κτιρίων, χημικών προϊόντων και τροφίμων.

ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε.
Ο όμιλος ΚΑΡΑΤΖΗ κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια 
αγορά όσον αφορά στην κατασκευή υλικών διχτυών (σα-
κιά, δίχτυα συσκευασίας, προϊόντα χαρτοδεσίας κ.ά.). 
Διαθέτει υπερσύγχρονες βιομηχανικές μονάδες παρα-
γωγικής ικανότητας άνω των 40.000 τόνων ετησίως, 
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και ισχυρή χρηματο-
οικονομική κατάσταση. Το 90% της παραγωγής εξάγεται 
ενώ έχει παρουσία σε 64 χώρες με εμπορικές εταιρείες 
στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη 
Ρωσία.

Μ+Β group
Ιδρύθηκε το 1996, με ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής 2500
τ.μ., γραφεία 600 τ.μ. και περισσότερους από 60 
εργαζόμενους.

STOROPACK
Ξεκίνησε ως οικογενειακή επιχείρηση το 1874, η Storo-
pack λειτουργεί από το 1959 με την επωνυμία Storopack
Hans Reichenecker GmbH και βρίσκεται στο Metzingen
της Γερμανίας. Με πιστο-ποιημένες εγκαταστάσεις
παραγωγής και τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, η Storo-
pack έχει μια αποκεντρωμένη δομή και είναι πάντα κοντά
στον πελάτη. 2.460 εργαζόμενοι εργάζονται σε 64
τοποθεσίες σε 18 χώρες σε όλο τον κόσμο και τα
προϊόντα τους διατίθενται σε περισσότερες από 50
χώρες.

TEUFELBERGER
Ο πολυεθνικός όμιλος Teufelberger εξειδικεύεται και 
δραστηριοποιείται με επιτυχία στην παραγωγή ατσάλινων 
συρμάτων, συρμάτων ινών και τσερκιών. Εχει περισ-
σότερα από 225 χρόνια εμπειρίας με μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων και υπηρεσιών, προοριζόμενες για μεγάλη 
ποικιλία εφαρμογών, από γερανούς και θαλάσσιες 
εφαρμογές έως συσκευασίες και μέσα προσωπικής 
προστασίας.
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Χορτοδεσία και Ενσίρωση

STRETCH	FILM
• STANDARD
• ΔΙΑΤΡΗΤΟ
• PRE-OR ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ
• PRE-STRETCHED ΜΗΧΑΝΗΣ
• ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΤΑΝΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΔΙΧΤΥ	ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΩΝΙΕΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΤΣΕΡΚΙ
• PP
• PET

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ	ΤΣΕΡΚΙΟΥ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	ΤΑΙΝΙΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ
ΣΑΚΟΙ	Α/Μ	ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ
ΣΑΚΙΑ	ΧΑΡΤΙΝΑ
ΕΥΚΑΜΠΤΗ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• AIRPLUS®

• PAPERPLUS®

ΦΙΛΜ	ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ	ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΛΕΤΑΣ	ΜΕ
ΚΟΛΛΑ	GRIP	FIXTM

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
• ABSORPOLE®

• ABSORTOP®

• ABSORBAG®

• ABSORGEL® BLANKET
• ABSORGEL® HANGING
• ABSORGEL® MAX-COMPACT
• ABSORHOOKTM 
• ABSORGEL® POUCHES

FILM	FLOW-PACK
ΚΟΥΠΑΚΙΑ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΔΙΧΤΥΑ «ΠΛΕΚΤΑ»
• ΔΙΧΤΥΑ EXTRUDED
• ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ
• NETFILM / GIRFILM
• VERT-BAG / VERTI-SAC
• CLF (CROSS-LAMINATED FABRIC)
• ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΒΑΤΑΣ
• ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ/ΣΥΡΜΑ
    ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΔΙΧΤΥΟΥ
• ΚΟΡΔΕΛΑ BOLDUC
• ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ “PAPER FRESH”

ΘΗΚΕΣ	ΦΡΟΥΤΩΝ
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΑΚΟΥΛΕΣ
• ΑΠΛΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
• ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ      
    ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ LIFESPAN
• ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM PA/PE
• ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ
ΣΑΚΟΙ
• ΔΙΧΤΥΩΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
• ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΣΑΚΙΑ ΜΕ ΟΥΓΙΑ
• ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΣΑΚΙΑ ΣΕ ΡΟΛΟ
• ΓΙΟΥΤΙΝΑ ΣΑΚΙΑ

• ΥΦΑΝΤΑ ΣΑΚIA ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΡ)
• ΜΕΓΑΣΑΚΟΙ
• ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ 
ΧΗΜΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΚΑΙ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
• ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
• ΚΕΡΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
• ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ BE FRESH
ΟΡΓΑΝΑ	ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΙ	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	ΔΙΧΤΥΑ	ΚΡΕΑΤΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ	ΠΑΝΑΚΙΑ	ΚΡΕΑΤΟΣ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΧΤΥΑ	ΣΚΙΑΣΗΣ
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ
• ΥΦΑΣΜΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ
• ΦΙΛΜ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ
ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ	ΥΦΑΣΜΑ
ΥΛΙΚΑ	ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
• ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ
• ΕΛΑΙΟΠΑΝΑ
• ΣΑΚΟΙ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΣΧΟΙΝΙΑ
• ΣΧΟΙΝΙΑ ΣΙΖΑΛ
• ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ
ΣΠΑΓΚΟΙ
• ΣΠΑΓΚΟΣ ΙΟΥΤΗΣ / ΚΑΠΝΟΝΗΜΑ
• ΣΠΑΓΚΟΣ ΣΙΖΑΛ
• ΣΠΑΓΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
• ΣΠΑΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΛΙΝΑΤΣΑ	ΙΟΥΤΗΣ
ΦΥΛΛΟ	ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ	ΔΙΧΤΥ
ΔΙΧΤΥ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ	ΑΠΟ	
ΠΤΗΝΑ
ΔΙΧΤΥ	ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	PVC
RAINSTOP	/	ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΝΟ	ΥΦΑΣΜΑ
ΔΙΧΤΥ	MULTICLIMA
ΔΙΧΤΥ	ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΕΝΤΟΜΟΣΤΕΓΕΣ	ΔΙΧΤΥ
ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ

ΣΠΑΓΚΟΣ	ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ
ΔΙΧΤΥ	ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑΣ
ΦΙΛΜ	ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
Α/Μ	ΦΙΛΜ	ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
ΣΩΛΗΝΕΣ	ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ
ΔΙΧΤΥ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΑΚΟΙ	Α/Μ	ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ	

ΥΦΑΝΤΑ	ΣΑΚIA	ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ	(ΡΡ)
ΝΗΜΑ	ΡΑΦΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΧΟΡΤΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗ

www.hellagro.gr

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

xortodesia page 04.pdf   23/1/19   16:14:23



Ο σπάγκος χορτοδεσίας EXTRA® της
HELLAGRO® έχει εξαιρετικές ιδιότητες και 
συμβάλλει στην άριστη δεματοποίηση της 
χορτονομής εξασφαλίζοντας εξαιρετική 
σταθερότητα και αντοχή των δεμάτων.
‘Εχει συνεχή ροή χωρίς τσακίσματα, με αποτέλεσμα 
να εξασφαλίζεται υψηλή αντοχή στον κόμπο που 
διαμορφώνει η κάθε μηχανή.

          Σπάγκος Χορτοδεσίας EXTRA® HD
          (High Density)
Στις περιπτώσεις που απαιτούνται δέματα
υψηλής πίεσης (μεγάλα τετράγωνα δέματα),
ιδανική επιλογή είναι ο ΝΕΟΣ σπάγκος χορτοδεσίας 
EXTRA® HD ο οποίος παράγεται με ιδιαίτερα 
ενισχυμένη πλέξη και εξελιγμένη τεχνολογία.

Χορτοδεσία και Ενσίρωση

NEO

• Σταθεροποίηση έναντι της UV ακτινοβολίας
(ειδικά για Μεσογειακό κλίμα).

• Ομαλή λειτουργία στα δετικά συστήματα των 
μηχανών και ασφαλή δεσίματα.

• Μέγιστη αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

• Χωρίς κόμπους, ανακυκλώσιμος & μη τοξικός.

• Ανθεκτικός σε αλκαλικές & όξινες ουσίες.

• Άψογη εφαρμογή σε όλες τις μηχανές.

• Ομαλό και συνεχές ξετύλιγμα.

• Ελάχιστη τριβή.

• Πρώτες ύλες φιλικές προς το περιβάλλον.
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Σπάγκος Χορτοδεσίας EXTRA®
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Χορτοδεσία και Ενσίρωση

Το δίχτυ χορτοδεσίας ATLAS® είναι ελληνικής κατασκευής (ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΕ), πιστοποιημένο από διεθνείς 
φορείς (DLG) και διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα με τον τύπο μηχανής. Αποτελεί ιδανική λύση 
για τη διαμόρφωση στρογγυλών δεμάτων, με εγγυημένη αποδοτικότητα, εξασφαλίζοντας λιγότερες 
αναγκαίες περιτυλίξεις για τη διαμόρφωση του δέματος. Το δίχτυ χορτοδεσίας ATLAS® λειτουργεί άριστα 
με όλες της μηχανές της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα, εξασφαλίζει τέλεια κάλυψη του δέματος από άκρη σε 
άκρη.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για: Όλες τις καλλιέργειες (άχυρο, τριφύλλι, καλαμπόκι, βρώμη).
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Δίχτυ Χορτοδεσίας ATLAS®

• Κατασκευασμένο από υλικά υψηλών
προδιαγραφών.

• Υψηλή ελαστικότητα και αντοχή.

• Εύκολη τοποθέτηση.

• Σταθεροποίηση έναντι της UV ακτινοβολίας.

• Ολοκληρωμένη, συνεχόμενη και ομοιόμορφη
κάλυψη δέματος.

• Γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία
δεματοποίησης.

• Αποδοτική λειτουργία κάτω από όλες τις
καιρικές συνθήκες.

• Εγγυημένο μήκος κάθε ρολού.

• Υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες, τρωκτικά,
έντομα, υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία.

• Κόκκινη προειδοποιητική σήμανση στα
τελευταία 50 μέτρα του κάθε ρολού.

• Ξεχωριστός κωδικός παραγωγής σε κάθε ρολό
για εύκολη αναγνώριση.

Πλεονεκτήματα

www.hellagro.gr

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

xortodesia page 06.pdf   23/1/19   14:12:19



Το Φιλμ Ενσίρωσης Silograss® είναι κατάλληλο για κάθε τύπο μηχανής δεματοποίησης. Τα δέματα ενσίρωσης 
διατηρούνται εξαιρετικά κλεισμένα, λόγω του πρωτοποριακού χαρακτηριστικού sealing effect. Οι ομοιογενείς, 
επικαλυπτόμενες άκρες του φιλμ Silograss® αποτρέπουν την εισχώρηση του νερού μεταξύ των στρώσεων του.
Η κολλητική ιδιότητα του φιλμ περιορίζεται στην μία πλευρά του, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα κατάλοιπα 
στο σύστημα τάνυσης, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται ο χειρισμός των δεμάτων.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για: Διαμόρφωση στρογγυλών ή τετράγωνων δεμάτων ενσίρωσης κάθε καλλιέργειας.

07

• Κατασκευασμένο από χαμηλής πυκνότητας πολυ-
αιθυλένιο (LDPE), με ιδανικές μηχανικές ιδιότητες.

• Σταθεροποίηση έναντι της UV ακτινοβολίας έως
και 12 μήνες από την εφαρμογή.

• Τεχνολογία Blown Εxtrusion η οποία προσφέρει
φιλμ ενσίρωσης υψηλής αντοχής κατά την τάνυση, 
τόσο εγκάρσια όσο και κατά μήκος.

• Πέντε ή επτά στρώσεις πολυαιθυλενίου με πολύ 
καλύτερη αντίσταση σε σύγκριση με φιλμ τριών 
στρώσεων.

• Εξαιρετικές κολλητικές ιδιότητες για τον εγκλω-
βισμό του αέρα και της υγρασίας μεταξύ των 
στρώσεων και την επίτευξη ιδανικής ενσίρωσης.

• Σταθερή αδιαφάνεια φιλμ και ένταση χρώματος. 
Μεγάλη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, 
βελτιώνοντας την ενσίρωση.

• Ειδική μέθοδος σφράγισης ώστε να μειώνεται η 
απώλεια CO2 και η είσοδος O2.

• Βελτιωμένη ελαστικότητα, κατά την τάνυση του
φιλμ από τη δετική μηχανή.

• Υψηλή αντοχή στη διάτρηση.

• Πλήρως ανακυκλώσιμος, πλαστικός πυρήνας για 
αυξημένη αντοχή κατά τη λειτουργία (σε σχέση με 
τους χάρτινους).

• Σταθερό πάχος φιλμ (25 μm), σταθερή αδιαφάνεια 
και ένταση χρώματος σε όλο το μήκος του ρολού.

Πλεονεκτήματα

Χορτοδεσία και Ενσίρωση

Φιλμ Ενσίρωσης Silograss®/Supergrass®
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Το ασπρόμαυρο φιλμ ενσίρωσης SILOMAX της HELLAGRO® αποτελείται από μια αδιαφανή δίχρωμη 
μεμβράνη (άσπρη/μαύρη) η οποία παράγεται σε πάχος που κυμαίνεται μεταξύ 150μm και 200μm, 
καλύπτοντας και προστατεύοντας τη χειμέρια τροφή των ζώων. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας - που είναι 
σημαντικός για την ποιότητα της τροφής - επιτυγχάνεται μέσω της διπλής επίστρωσης της μεμβράνης. Έτσι, οι 
υψηλές θερμοκρασίες περιορίζονται με τη λευκή επίστρωση στο πάνω μέρος, που αντανακλά τις ακτίνες του 
ήλιου, ενώ η μαύρη επίστρωση στο κάτω μέρος εξασφαλίζει την αδιαφάνεια και τη διατήρηση των θρεπτικών 
χαρακτηριστικών της ζωοτροφής.

• Σταθερό πάχος φιλμ που εγγυάται την ομοιόμορφη 
κάλυψη του σωρού της ζωοτροφής.

• Εγγυημένη προστασία για ένα χρόνο από την 
τοποθέτηση του ασπρόμαυρου φιλμ ενσίρωσης.

• Διαμόρφωση σταθερών συνθηκών ωρίμανσης της 
χορτονομής.

Πλεονεκτήματα

Χορτοδεσία και Ενσίρωση

Ασπρόμαυρο Φιλμ Eνσίρωσης SILOMAX

08www.hellagro.gr
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Υπόστρωμα Ενσίρωσης SILOFILM

Το διάφανο υπόστρωμα ενσίρωσης Silofilm της 
HELLAGRO® είναι ένα λεπτό διάφανο φιλμ υψηλής 
αντοχής, πάχους 30μm, που τοποθετείται μεταξύ 
του ασπρόμαυρου φιλμ και του σωρού της 
ενσίρωσης.

Διαθέτει μικρό πάχος και μεγάλη ελαστικότητα, με 
συνέπεια να προσκολλάται καλύτερα στην επιφάνεια 
του ενσιρώματος περιορίζοντας την συγκράτηση του 
αέρα.

Χρησιμοποιείται συνδυαστικά με το ασπρόμαυρο 
φιλμ Silomax, οπότε περιορίζεται η παρουσία 
οξυγόνου και επιτυγχάνεται αποδοτικότερα η 
αναερόβια ζύμωση, με αποτέλεσμα την παραγωγή 
ενσίρωσης ανώτερης ποιότητας.

Οι σωλήνες ενσίρωσης (λουκάνικα) κλείνουν 
αεροστεγώς και από τις δυο πλευρές, 
εξασφαλίζοντας έτσι την πλήρη απομόνωση της 
χορτονομής και την επιβράδυνση της ζύμωσης. 
Παράλληλα, λαμβάνεται κάθε φορά όση ποσότητα 
χρειάζεται ο παραγωγός και η υπόλοιπη 
παραμένει προστατευμένη στο εσωτερικό του 
σωλήνα.
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• Ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για χρήση σε
ευρεία γκάμα καλλιεργειών, προορισμένων
για ζωοτροφή καθώς επίσης σε προϊόντα
μονοκαλλιέργειας (καλαμπόκι, κριθάρι, λάχανο
κ.α.) αλλά και συνδυαστικών καλλιεργειών όπως
βρώμη-καλαμπόκι, βρώμη-κριθάρι κλπ.

• Προστασία από τις αντίξοες καιρικές
συνθήκες, για περισσότερο χρονικό διάστημα.

• Ερμητικό κλείσιμο με αποτέλεσμα να
διατηρείται το επίπεδο υγρασίας στα
επιθυμητά επίπεδα.

• Δυνατότητα παραγγελίας σε διάφορες
διαστάσεις και πάχη.

Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

Χορτοδεσία και Ενσίρωση

Σωλήνες Ενσίρωσης

• Σταθεροποίηση έναντι της UV ακτινοβολίας.

• Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες του
μεσογειακού κλίματος.
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Το δίχτυ προστασίας ενσιρώματος αποτελεί την 
καλύτερη λύση για την προστασία του ενσιρώματος 
στον αγρό, ενάντια στους ανεπιθύμητους εισβολείς. 
Είναι διαθέσιμο σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα 
με τις διαστάσεις του ενσιρώματος.

• Εγγυημένη προστασία από πτηνά, τρωκτικά,

έντομα και αντίξοες καιρικές συνθήκες.

• Σταθεροποίηση έναντι της UV ακτινοβολίας.

Πλεονεκτήματα

Σάκοι από ασπρόμαυρο film πολυαιθυλενίου
για την αεροστεγή συσκευασία ενσιρωμάτων.
Ατύπωτοι ή με επιλογή εκτύπωσης.

• Ιδανική συσκευασία για χαμηλές παραγωγές και
μικρούς αποθηκευτικούς χώρους.

• Επιλογή τεχνικών χαρακτηριστικών και
διαστάσεων αναλόγως των αναγκών.

Πλεονεκτήματα

Χορτοδεσία και Ενσίρωση

Δίχτυ Προστασίας Ενσιρώματος

Σάκοι Α/Μ Ενσίρωσης

10www.hellagro.gr
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Χορτοδεσία και Ενσίρωση

Τα υφαντά σακιά πολυπροπυλενίου (ΡΡ), λόγω
της µεγάλης ποικιλίας και των προδιαγραφών τους,
αποτελούν µια οικονοµική, ασφαλή και ευέλικτη
λύση για τη συσκευασία ζωοτροφών και γενικότερα
γεωργικών, χηµικών και βιοµηχανικών προϊόντων.
∆ιατίθενται σε ποικιλία διαστάσεων και χρωµάτων.

• Υψηλή ποιότητα πρώτων υλών κατασκευής,
που τα καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικά.

• Σταθεροποίηση έναντι της UV ακτινοβολίας
για αντοχή σε µεγάλα διαστήµατα έκθεσης
στον ήλιο.

• Ασφαλής αποθήκευση και µεταφορά των
προϊόντων.

Πολυεστερικό νήµα, άριστης ποιότητας, για τη ραφή
των σάκων.

• Εξαιρετικής αντοχής, αδύνατο να κοπεί
µε το χέρι.

• Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις σακοραπτικές
µηχανές.

11

Υφαντά Σακιά Πολυπροπυλενίου

Νήµα Ραφής

Πλεονεκτήµατα

Πλεονεκτήµατα
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Κεντρικά Γραφεία Αθήνας:
Λεωφ. Βουλιαγµένης 6, 16675 Γλυφάδα
Τηλ: 210 9635564, Fax: 210 5584315
E-mail: info@hellagro.gr

Υποκατάστηµα & Αποθήκη Θεσσαλονίκης:
10ο χλµ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς Νεοχωρούδα, 54500 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 788721-2, Fax: 2310 788720
E-mail: thessaloniki@hellagro.gr

Αποθήκες:
Λόφος Κυρίλλου (Έξοδος 4 Αττικής Οδού), 19300 Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5571262, Fax: 210 4905238
Αργυρούπολη, 66100 ∆ράµα,
Τηλ: 25210 95915, Fax: 25210 95933
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