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SiloTwin® 
Sådan gør du. 

 
 

Foliestativet skal samles, så centerdelen vender med de 2 bøjler væk fra plasticrullerne. Løsnes de 
2 bolte i hver side, kan sidestykkerne trækkes ud af centerdelen, centerdelen drejes en halv 
omgang og sidestykkerne skubbes tilbage. 
 

■ Rullerne sættes på stativet med hovedfolien øverst (tættest på bøjlerne til pallegaflerne) og 
vakuumfolien nederst (længst væk fra bøjlerne til pallegaflerne). 

■ Sørg for at rullerne vender, så de er foldet på samme måde. 

■ Tag fat i folien, så du bruger hovedfolien som håndtag rundt om vakuumfolien, for ikke at 
beskadige den tynde vakuumfolie. 

■ Træk begge folier over stakken på samme tid. Så hovedfolien ligger oven på vakuumfolien. 
Man kan med fordel bakke over stakken, så traktoren laver arbejdet. Det giver også mulighed 
for at lægge dæk, sandsække eller andet på folien, så man holder den nede ved ensilagen og 
har styr på begge folier. 

 
 
 
Når folien skal foldes ud. 

■ Tag fat i det øverste hjørne af både hovedfolie og vakuumfolie, træk ca. 1/3 ud over stakken i       
første omgang.  
Er man folk nok, kan man tage begge sider på en gang, men stadig kun 1/3 – ½ af bredden 
trækkes ud. 
Gør det hele vejen på langs med stakken. Sørg for at holde folien til ensilagen med dæk, 
sandsække eller andet for at undgå at folien flyver op og bliver filtret sammen. 

■ Derefter kan man trække folien det sidste stykke ud til siderne. 
■ Stram ikke vakuumfolien for meget op. Det er bedre at den ligger løst hen over stakken, da den      

ellers ikke har mulighed for at trænge helt ned i ujævnheder i stakken. 
■ Når hovedfolien er strammet ud, dækkes siloen som normalt.  

 


