BIOMASS COVER

Täck din grot, höj energiinnehållet och tjäna mer.
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Avverkningsrester och utgallrade träd avsedda att användas som bioenergi utsätts för
regn, snö och is under den tid de ligger i skogen. Walki®Biomass Cover är ett starkt
papperslaminat som ger ett enkelt, smidigt och kostnadseffektivt skydd mot fukt, väta
och is. Groten hålls torr, energiinnehållet höjs och får ett högre ekonomiskt värde.
Största delen av året är nederbörden större än avdunstningen, och därför är det viktigt
att skydda groten mot fukt, väta och isbildning. Täckningen gör att groten håller sig
torrare. Undersökningar visar att fukthalten i groten minskar med upp till 18 %, vilket
gör det perfekt för omvandling till bioenergi.

BIOMASS COVER

Täckning lönar sig
Ju mindre fukt som tränger in i avverkningsresterna,
desto högre blir dess energiinnehåll och värde.
Walki®Biomass Cover innebär en låg investeringskostnad med en maximal avkastning. Med skyddet kan
du dessutom lagra groten längre tid på hygget utan att
den tar skada.
Andra fördelar
Att använda Walki®Biomass Cover är enkelt. Täckningen
sker maskinellt från rulle, med samma skotare som samlar
ihop avverkningsresterna, och eftersom papperslaminatet
består av förnybara material kan det flisas tillsammans med
groten. Walki®Biomass Cover levereras i rullar om 200 eller
300 meter och i bredder om 4 eller 6 meter, vilket gör det till
marknadens bredaste skyddstäckning. Laminatet kan även
förses med tryck – till exempel med anvisningar eller så att
groten snabbt kan identifieras.

Klimatsmart och energieffektivt
Walki®Biomass Cover är miljövänligt och består till största
delen av fibermaterial. Skyddet ger största möjliga energiinnehåll i groten – och är med andra ord perfekt för biomassa.
Produkten uppfyller alla gällande lagar och uppmuntrar
företag att på ett kostnadseffektivt sätt investera i grön och
hållbar energi.
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Obey står för ”Optimising the BioEnergy Yield”, dvs. optimering av avkastningen
från bioenergi. Med OBEY ser vi till att varje steg i värdekedjan tar oss närmare
målet – att utnyttja den fulla energipotentialen i biomassa. OBEY omfattar allt från
avverkning, torkning, stapling och skydd av riset till flisning och transport. Vi
Optimising the BioEnergy Yield

uppmanar alla inom skogsindustrin att följa råden i OBEY – för det tjänar vi alla på!
www.obeyinfo.com

WALKI I KORTHET
Walki Group är en ledande tillverkare av tekniska laminat och förpackningsmaterial med skyddsfunktioner. Vi är specialiserade på fiberbaserade och intelligenta multilaminat inom ett brett spektrum av områden, från energisparande
laminat till barriärförpackningar.
Walki har produktionsenheter i Finland, Tyskland, Nederländerna, Polen,
Storbritannien, Ryssland och Kina. Företaget har en årsomsättning på ca 325
miljoner euro och personalstyrkan uppgår till omkring 1 000 personer.

WALKI HAR TRE AFFÄRSOMRÅDEN
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För att börja använda
Walki®Biomass Cover,
kontakta oss via vår hemsida.

www.walki.com

