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Maksymalna wartość dla każdej beli 
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Perfekcyjne bele za każdym razem. 
Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać oryginalne 
produkty do pakowania plonów John Deere. Zapewniają one 
najwyższą jakość, ponieważ zostały zaprojektowane i przetestowane 
w prasach John Deere.  

Nasze produkty są doskonałym wynikiem ścisłej współpracy  
ze światowymi liderami wśród producentów opakowań rolniczych. 
Połączenie ich wiedzy, a także rygorystyczna weryfikacja i proces 
zatwierdzenia skutkują doskonałymi wynikami we wszystkich 
obszarach.

Szybkie do umieszczenia w prasie . Łatwe w użyciu. Trwałe. 
Nasze opakowania rolnicze zapewniają najwyższą wydajność i 
efektywność. Z naszą siatką wykonasz więcej bel z jednej rolki mając 
przy tym gwarancję lepszej ochrony upraw oraz niższy koszt ich 
wyprodukowania. 

Dodaj do tego dostępność produktu i profesjonalne wsparcie  
Twojego dealera John Deere a otrzymasz doskonałe partnerstwo.

Zatem wybór oryginalnych produktów do pakowania marki John 
Deere się opłaca! 
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XtraNet 3600 & 4200
Beluj cały dzień, za mniej.
Tylko siatka do belowania John Deere jest zaprojektowana specjalnie  
dla Twojej prasy John Deere. System Zebra pomaga w łatwym umieszczeniu 
siatki w prasie oraz w odwinięciu beli kiedy przychodzi czas karmienia. 
Mocna, długa i szeroka siatka to sprawdzone rozwiązanie dla Ciebie.

XtraNet 4200
Siatki z systemem Zebra teraz jeszcze 
lepsze.
• 40% więcej siatki – więcej bel z rolki niż w przypadku standardowej 

siatki (3000m).

• Edge to Edge – pokrycie beli dla lepszego zabezpieczenia. Bele są bardziej 
odporne na niekorzystne warunki pogodowe, przechowywanie i trans-
portowanie.

• Większa wytrzymałość siatki – maksymalna wydajność nawet przy 
trudnych uprawach; minimalna wytrzymałość > 270 kg.

• Mały ciężar rolki – dodatkowa długość, bez zwiększenia wagi rolki.

• Gwarancja długości – dostajesz to za co płacisz, to gwarantowane.

• Beluj cały dzień – 2 rolki siatki XtraNet 4200 są wystarczająco długie 
aby zapewnić Tobie możliwość belowania przez cały dzień niezależnie 
od rodzaju uprawy.

• Niski koszt na belę – rolka XtraNet 4200 daje Tobie  więcej niż  
nieoryginalne alternatywy. Oblicz koszt siatki na 1 belę, a odkryjesz 
prawdziwą wartość siatki XtraNet!

XtraNet 3600
Więcej bel z rolki niż ze standardowej siatki.
• Edge to Edge – siatka pokrywa całą powierzchnię beli zapewniając 

lepszą ochronę upraw. Bele są bardziej odporne na niekorzystne 
warunki pogodowe, przechowywanie i transportowanie.

• Rolka dłuższa o 20%  – niż standardowa rolka 3000m. Oznacza to 
rzadsze przestoje. 

• Gwarancja długości – dostajesz to za co płacisz, to gwarantowane. 
Dobra wytrzymałość siatki (minimalna wytrzymałość > 260 kg) w porów-
naniu do tańszych produktów.

• Niski koszt na belę – kiedy porównasz koszt z innymi, nieoryginalny-
mi alternatywami, odkryjesz prawdziwą wartość siatki XtraNet!

  

with

John Deere CoverEdge
Zaawansowana ochrona Twoich bel.
Krawędzie siatki CoverEdge posiadają unikalne, elastyczne włókna, dzięki 
temu siatka pokrywa belę poza jej krawędziami. Zapewnia to lepszą ochronę, 
eliminując wszelkie nierówności. Siatki typu CoverEdge są zaprojektowane 
do pracy z prasami John Deere i dostępne tylko u dealerów tej marki.

• Lepsza ochrona przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi –  
Przykryte brzegi beli to dodatkowe zabezpieczenie przed deszczem  
i wilgocią.

• Mniejsze straty – gładkie brzegi ciasno utrzymują plon przy powier-
zchni beli redukując straty i ułatwiając składowanie.

• Lepsze zakiszanie – unikalne elastyczne włókna siatki CoverEdge 
zapewniają bele o jednolitym kształcie. Bardziej gładkie brzegi pomagają 
eliminować powietrze w czasie owijania beli folią.

• Ładniejsze bele – jeżeli wykonujesz usługi belowania, Twoi Klienci będą 
szczęśliwsi posiadając ładniejsze bele, łatwiejsze do składowania i trans-
portowania.

• Łatwiejsze przenoszenie – CoverEdge lepiej przytrzymuje plon pod-
czas transportu, dzieki czemu bele wyglądają dobrze nawet po 
przeniesieniu.

• Nowe dłuższe rolki – z rolką siatki John Deere CoverEdge pracujesz 
dłużej co daje Ci większą wartość niżnieoryginalne alternatywy.

• Niski koszt na bele – rolka siatki John Deere CoverEdge jest droższa 
od standardowej siatki ale oferuje znacznie więcej. Oblicz swój koszt 
siatki na jedną belę, a odkryjesz prawdziwą wartość siatki CoverEdge!

John Deere CoverEdge 3800  
w technologii Bale+
Jeszcze dłuższa rolka dla efektywniejszego 
belowania.
Siatka John Deere CoverEdge ma teraz 3800m długości. Z każdej rolki możesz 
zrobić o 15% więcej bel. Połączenie nowych, bardziej zaawansowanych surow-
ców i unikalnego procesu produkcji zapewnia więcej  metrów  siatki CoverEdge 
bez zwiększenia wagi rolki. Oznacza to większą wygodę i bezproblemowe 
belowanie bez wymiany rolki.

Tuby siatki CoverEdge mają teraz NOWE plastikowe wkładki!
Od końca roku 2012 rolki siatki John Deere CoverEdge produkowane są  
z plastikowymi wkładkami na brzegach tuby. Zapewnia to lepszą współpracę 
siatki John Deere CoverEdge w konkurencyjnych prasach z innym systemem 
podtrzymywania rolki. Dzięki temu, klienci posiadający różne prasy mogą 
używać siatki CoverEdge w maszynach innych marek.

Siatka John Deere z Systemem Zebra 

John Deere Zebra system oznacza większą efektywność. Szeroki pasek 
ułatwia poprawne umieszczenie rolki w prasie oraz wskazuje kierunek 
rozwijania beli kiedy przychodzi pora karmienia.

Pojawienie sie czerwonego paska informuje Cię, że siatki wystarczy na 5 lub 
6 balotów. Masz mnóstwo czasu, żeby zaplanować wymianę rolki. 
 

Edge to Edge

Oznaczenie kierunku 

     Nazwa Produktu       Szerokość       Długość rolki      Waga rolki       Ilość rolek na palecie

    John Deere XtraNet 4200      123 cm      4,200 m      42 kg      28

    John Deere XtraNet 3600      123 cm      3,600 m      40 kg      28

    John Deere CoverEdge XL      130 cm      3,300 m      42 kg      28

    John Deere CoverEdge 3800      130 cm      3,800 m      42 kg      28

Siatka
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Folia do sianokiszonki  
XtraFilm.
Lepiej przylega,  
lepiej chroni.
John Deere XtraFilm to maksymalną 
wydajność i jakość w agresywnym 
środowisku.

Lepsze przyleganie.
John Deere XtraFilm charakteryzuje najwyższa 
zdolność przylegania. Zapewnia to hermetyczne uszczelnienie dla każdej 
beli, w każdych warunkach. 

Ochrona przed promieniowaniem UV.
John Deere XtraFilm jest chroniona silnym inhibitorem UV, w celu zmnie-
jszenia degradacji folii przez światło słoneczne.

Odporność na uszkodzenia.
John Deere XtraFilm ma 25 mikronów grubości, co zapewnia najlepszą 
ochronę przed przebiciem lub rozdarciem. 

Wielowarstwowa, koekstrudowana folia.
John Deere XtraFilm, to 5-warstwowa, koekstrudowana folia, wyprodu-
kowana w 100% z pierwotnego surowca, co jest największym atutem 
podczas owijania bel.

XtraTwine 
Doskonała wytrzymałość,  
łatwość użycia. 
Sznurek John Deere jest znany ze swo-
jej wytrzymałości i wydajności. Można 
stosować go w prasach wszystkich 
producentów przy belowaniu siana, 
kiszonek i słomy. 

Doskonała wytrzymałość.
Sznurk John Deere XtraTwine wykonany jest z najwyższej jakości surow-
ców. Zapewnia to najlepszą jakość i wydajność dla bezproblemowego 
belowania. 

System Easy Feed.
Wszystkie sznurki John Deere XtraTwine produkowane są z systemem 
“easy feed”, który zapewnia łatwe odwijanie od początku do końca kłębka, 
zmniejszając ryzyko załamań i plątania się sznurka.

Najlepsza jakości.
Sznurek John Deere XtraTwine jest produkowany z zachowaniem 
najwyższych standardów jakości co zapewnia jednolitość i spójność  
w całym procesie produkcyjnym. 

*Dostępne w kolorze zielonym i białym 

      Nazwa Produktu       Liczba warstw          Wymiary rolki           Liczba owinięć       Liczba bel z rolki   

     XtraFilm*   4 warstwy, 50% zachodzenia      500 mm x 1,800 m
     750 mm x 1,500 m

     24
     16

     26
     33

     XtraFilm*   6 warstw, 50% zachodzenia      500 mm x 1,800 m
     750 mm x 1,500 m

     36
     24

     17
     22

Folia do sianokiszonek 

     Typ prasy      Nazwa Produktu      Długość w kłębku       Kolor

     Standardowa prasa      JD XtraTwine Type 500       2000 m     biały

     Prasa wielkogabarytowa      JD XtraTwine Type 130       1050 m     rdzawy

Sznurek rolniczy

“John Deere XtraNet podoba mi się ze względu na wysoką jakość. Jest to bardzo wygodny produkt. Wystarczy 
tylko załadować nową rolkę do prasy i jechać.
Z jednej rolki mogę wykonać o 50 bel więcej niż poprzednio. Bezproblemowo. Myślę też, że uchwyty są świetne. 
Dzięki nim łatwiej i bezpieczniej unieść rolkę.”
Nigel Hughes, Angram, York, Wielka Brytania 

“W siatkach John Deere najbardziej lubię ich długość. Kiedy raz załaduję się rolkę do prasy można zrobić naprawdę 
dużo balotów, bez potrzeby wymiany siatki. Bele są bardzo dobrze pokryte po każdej ze stron kiedy używamy siatki 
CoverEdge.” 
Stéphane Verger, IFFENDIC, Francja

“Przez 4 lata belowałem używając siatki John Deere XL 3150. Kryła ona bele bardzo dobrze od brzegu do 
brzegu. W roku 2005 spróbowałem nowej siatki John Deere XtraNet 3600. Oprócz tego, że bardzo dobrze 
pokrywa bele to mogę zrobić ponad 300 bel słomy o średnicy 1,5m z jednej rolki siatki. Mogę teraz belować  
przez 9 godzin nie wymieniając rolki.”
P. Metzmacher, Niemcy 

“Siatka dobrze współpracuje z prasą, nie blokuje się na podajniku. Po prostu świetnie. Mam pewność, że mogę 
wysłać swoich chłopaków do innych gospodarstw, a oni bez żadnych problemów wykonają dobrą robotę.”
Alistair Rowley, Bolton, Wielka Brytania 

Nasi Klienci cenią oryginalne rozwiązania
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Prospekt przygotowany do obiegu ogólnoświatowego. Oprócz ogólnych informacji, 
rysunków i zawartych opisów, niektóre ilustracje i tekst mogą zawierać dane dotyczące 
finansów, kredytów, ubezpieczeń i opcji produktowych  oraz akcesoriów NIEDOSTĘPNYCH 
we wszystkich regionach. Aby dowiedzieć sie o szczegółach SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM 
DEALEREM. John Deere zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i konstrukcji produk-
tów opisanych w tym prospekcie, bez wcześniejszego powiadomienia.

“Zielony i żółty kolor John Deere, symbol skaczącego jelenia oraz nazwa JOHN DEERE są 
znakami handlowymi Deere & Company.”

Perfekcyjne bele na telefon

Wydaliśmy przewodnik o belowaniu z wysoką 
wydajnością.
 
Uważasz, że robisz zbyt mało bel w przeciągu godziny, a może ich jakość jest nieodpow-
iednia? Skontaktuj się z nami! Nasi eksperci powiedzą Tobie jak uzyskiwać perfekcyjne bele 
za każdym razem.

Nie zapomnij zapytać również o egzemplarz przewodnika - John Deere Kontrola i Konser-
wacja. Jest on częścią naszej inwestycji w lepsze belowanie - dostępne u Twojego dealera 
John Deere.

www.johndeere.pl


