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Belujesz po swojemu – dzięki pełnemu asortymentowi produktów do 
pakowania i owijania plonów Case IH.

Siatki i sznurki rolnicze Case IH zostały wyprodukowane przez firmę 
Tama Plastic Industry, która posiada ogromne doświadczenie w 
belowaniu... oraz jest ekspertem w produkcji produktów do pakowania 
plonów, dzięki czemu Twoja praca nigdy nie była łatwiejsza.

BELUJĘ PO SWOJEMU



Case IH Professional 
Generacja „PLUS”

Wszystkie siatki Case IH Professional+ zapewniają wiele korzyści, ułatwiają 
operacje belowania oraz podnoszą ich wydajność: 

  SYSTEM  ZEBRA® - Rolki Case IH Professional+ posiadają charakterystyczne oznaczenie ZEBRA.

  TECHNOLOGIA EDGE TO EDGE™ - Siatka Case IH Professional+ oferuje unikalną technologię 
Tama Edge to Edge, która gwarantuje pełne pokrycie beli, pozwalając za każdym razem 
uzyskać doskonałe rezultaty pracy.

  OSTRZEŻENIE O KOŃCU ROLKI - Każda rolka Case IH Professional+ posiada widoczny 
czerwony pasek, który informuje operatora o zbliżającym się końcu siatki, tym samym umożliwiając 
mu przygotowanie się do wymiany rolki oraz zapobiegając belowaniu bez siatki, co dodatkowo 
wpływa na redukcję nieefektywnych przestojów.

  UCHWYTY DO PRZENOSZENIA - Każda rolka Case IH Professional+ posiada specjalne 
uchwyty do przenoszenia, które stanowią znaczne ułatwienie w czasie transportu rolek.

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW
SIATKA CASE IH
Nazwa produktu Professional+ Professional+ Professional+

Długość rolki 2,800 m 3,800 m 4,500 m

Szerokość rolki 123 cm 123 cm 123 cm

Kolor Czarno-biały Czarno-biały Czarno-biały

Wykorzystana technologia Bale+ Bale+ Bale+

Liczba rolek na palecie 36 28 28

Wymiary palety 96 x 125 cm 112 x 125 cm 112 x 125 cm

Wysokość palety ± 2.21 m ± 2.09 m ± 2.09 m

Case IH dostarcza najlepsze siatki do belowania, które zapewniają wysoką 
wydajność pracy oraz pozwalają uzyskać doskonałe bele.

  Rozumiejąc procesy belowania naszych klientów, stworzyliśmy siatkę, która, dzięki 
wykorzystaniu najnowszych osiągnięć w zakresie surowców oraz technologii produkcji, 
pozwala uzyskać maksymalną wydajność Twojej pracy.

  Lekka siatka wykonana z wykorzystaniem unikalnej technologii Bale+ jest dłuższa niż 
standardowa biała rolka 3000 m. Rolka siatki Case IH Professional+ ciągle pracuje, gdy inne 
produkty wymagają już wymiany.

  Dzięki wykorzystaniu oferowanej przez firmę Tama technologii Bale+ uzyskano dłuższą siatkę, 
co pozwala zmniejszyć liczbę wymaganych rolek, maksymalnie wykorzystując tym samym 
ilość powierzchni dostępnej w prasie oraz podnosząc jej wydajność. Technologia produkcji 
lżejszej siatki ogranicza również całkowitą ilość tworzywa sztucznego potrzebnego do 
wykonania tej samej liczby bel oraz pozwala zmniejszyć ilość odpadów.

  Nowa siatka Professional+ zapewnia wyższą wydajność w pełnym zakresie długości rolek. 
Każdy użytkownik może wybrać dla siebie optymalną długość.
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Case IH Maxxima
Wiemy, że rolnicy i operatorzy świadczący usługi rolne cenią sobie łatwość i niezawodność belowania
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Sznurki Case IH do dużych pras, łączą wysoką 
jakość standardowych produktów typu 130 
ze znacznie większą długością. Sznurek do 
wielkogabarytowych kostek pozwala zaoszczędzić 
czas i koszty oraz podnieść wydajność pracy.

Stworzony we współpracy z producentem 
systemów wiążących, sznurek Case IH Maxxima 
jest bardziej miękki i łatwiejszy w wiązaniu, 
co gwarantuje mocniejsze węzły i lepsze 
zabezpieczenie beli oraz łatwiejsze połączenie 
szpulek sznurka ze sobą.

Sznurki pasują do wszystkich modeli i rodzajów 
pras wielkogabarytowych.

Rozmiar szpulek jest odpowiedni do każdego 
pojemnika w prasie wysokiego stopnia zgniotu.

CASE IH Maxxima Max

NISKA

STANDARDOWA

WYSOKA

CASE IH Maxxima Long

CASE IH Maxxima Power

CASE IH HD Extra

BARDZO WYSOKA

CASE IH HD Prime

NAJWYZSZA

CASE IH BIG BALERS 2019

TYP PRASY SZEROKOŚĆ 
BELI

WYSOKOŚĆ 
BELI

ILOŚĆ 
SUPŁACZY

ILOŚĆ 
SUPŁACZY

LB 324 80 70 4 4

LB 334 80 90 4 4

LB 424 XL 120 70 6 6

LB 424 XL 120 90 6 6

PASZA

Standard Ekstremum

SŁOMA

Standard Ekstremum

Miedzynarodowy standard sznurków rolniczych

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW

SZNUREK CASE IH – DO PRAS WIELKOGABARYTOWYCH

Nazwa produktu HD Prime HD Extra Maxxima Power Maxxima Long Maxxima Max Type 130

Długość Paczka z 2 
kłębkami

Paczka z 2 
kłębkami

Paczka z 2 
kłębkami

Paczka z 2 
kłębkami

Paczka z 2 
kłębkami

Paczka z 2 
kłębkami

Jednostka 2,200 m 2,600 m 2,800 m 3,000 m 3,200 m 2,200 m

Kolor Biały Biały Biały Biały Biały Biały

Liczba na palecie 40 40 56 56 56 56

Wymiary palety 115 x 115 cm 115 x 115 cm 116 x 116 cm 115 x 115 cm 115 x 115 cm 110 x 115 cm

Wysokość palety ± 1.80 m ± 1.80 m ± 2.32 m ± 2.32 m ± 2.32 m ± 2.32 m



Dystrybutor:

OPINIE ROLNIKÓW

Paweł Konarzewski, firma świadcząca usługi belowania, Bartoszyce, Polska  
Zdaniem Pawła  przestoje w pracy mogą stanowić jeden z najwyższych kosztów w prowadzonej przez niego działalności. 
„Oferuję usługi belowania od ponad 25 lat, a siatka Case Professional zapewnia mi odpowiednią jakość i parametry”, 
mówi Paweł. Ceni sobie doskonałą jakość pokrycia oraz płynne podawanie siatki Tama Edge to Edge, dzięki którym 
jego prasy są stale w ruchu.

Wiesław Wieczorek, właściciel punktu handlowego, Września, Polska  
W celu poszerzenia asortymentu produktów Case IH, Wiesław podjął decyzję o zakupie siatki Case IH Professional               
3 lata temu. Doszedł do wniosku, że oferowana przez firmę Tama technologia Edge to Edge zapewni klientom jego 
firmy odpowiednią jakość, więc wybór padł oczywiście na Case IH Professional. Zdaniem Wiesława, kompetencje 
firmy Tama w zakresie pakowania plonów oraz doskonała jakość obsługi posprzedażowej są bezcennymi atutami w 
sprzedaży oferowanych produktów.

CNH INDUSTRIAL 
CNH Industrial Sp. z o.o.
Otolińska 25, 09-407 Płock

02/19


