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Obrotów na belę

Bel na godzinę

Bel przez 8-godzinny dzień pracy 

Dni potrzebnych do wykonania 
10.000 bel 

Siatka

2.5

45

360

28

Dzięki siatce osiągasz:
 krótszy czas zbiorów
 mniejsze zużycie maszyn – mniejsze nakłady finansowe
 bardzo dobrą ochronę plonów dzięki pełnemu pokryciu beli 

Dealer



Covernet 3000m jest produkowana według najwyższych 
standardów jakościowych, w celu zaoferowania klientowi maksymalnej 
wydajności oraz niezawodności, w każdych warunkach oraz do każdego 
zbioru.

Wiele marek siatek dostępnych dzisiaj posiada nie więcej niż 2000m,niektóre nie 
mają nawet tyle,oferując przy tym przybliżoną długość 2000m, z tolerancją +/-5%... 
co oznacza mniej niż 2000m w rolce.

Siatka jest niezbędną częścią procesu produkowania wysokiej jakości paszy dla 
zwierząt lub najwyższej jakości podściółki dla bydła.

Żeby zagwarantować najlepszej jakości kiszonkę, ważne jest, żeby powietrze 
nie znajdowało się w beli podczas owijania, co oznacza, że potrzebujesz 
siatki, która może pokryć całą szerokość beli bez zostawiania nieowiniętych 
powierzchni, w których gromadzi się powietrze.

Podobnie jeśli siatka nie może dokładnie pokryć całej powierzchni beli słomy 
bądź siana, część Twoich wartościowych zbiorów pozostaje narażona na 
niesprzyjające warunki pogodowe.
Jest to również niekorzystne podczas przewożenia bel, gdyż niedokładne 
pokrycie beli siatką skutkuje stratą zbiorów podczas transportowania.

Covernet 3000m wyposażona jest w bardzo dobrze widoczny czerwony pasek 
ostrzegawczy, informujący o końcu rolki. Pomoże Ci to przygotować się do 
zmiany rolki siatki.
Pojawiający się czerwony pasek jest doskonałym sygnałem dla operatora, 
że wkrótce będzie musiał zmienić rolkę na nową, żeby kontynuować swoją 
pracę.

Pamiętaj dlaczego kupujesz swoją siatkę....

Covernet 3000m została wyprodukowana byś nie musiał 
martwić się o swoje zbiory.

Covernet 3000m posiada gwarantowaną długość minimalną 3000m w rolce co 
oznacza wystarczającą ilość siatki do wykonania do do 50% więcej bel z rolki.
Znacząco redukuje czas przestoju prasy belującej i zwiększa wydajność - dając 
znacznie niższe koszty wytworzenia beli, niż “standardowa” biała siatka 2000m.

Pasek ostrzegający o końcu rolki.


