
PRODUKTY DO  
PAKOWANIA PLONÓW

SIATKA DO BELOWANIA  
SZNUREK ROLNICZY



 Niezawodność i zwartość 
   Doskonałej jakości bele z pełnym pokryciem  
 Specjalnie zaprojektowane do pras DEUTZ-FAHR 
 Większa długość w celu zapewnienia większej 

wydajności belowania oraz ograniczenia czasu 
przestojów

 Mniejsza waga na metr w celu ograniczenia ilości 
odpadów plastikowych 

ZALETY

SIATKA DO BELOWANIA
2-3

  Łatwiejsze przenoszenie i wymiana dzięki 
uchwytom i czerwonemu oznaczeniu końca rolki

  Ochrona przed promieniami UV – stabilizacja UV  
w celu zapewnienia trwałości materiału  
w strefach o dużej intensywności promieniowania 
ultrafioletowego

Technologia Bale+ to unikalne połączenie materiałów i procesu technologicznego, które pozwala 
uzyskać znaczne korzyści.

NIEZAWODNOŚĆ I ZWARTOŚĆ.
W celu zapewnienia bezproblemowego belowania — za każdym 
razem.

SYSTEM ZEBRA®  
Siatka DEUTZ-FAHR posiada charakterystyczne oznaczenie rolki 
Zebra®. Czarno-białe niesymetryczne pasy na całej szerokości siatki 
pomagają operatorowi w określeniu prawej i lewej strony siatki, co 
znacznie ułatwia wymianę rolki oraz wskazuje kierunek odwijania.

WYKONYWANIE DOSKONAŁYCH BEL
Siatka DEUTZ-FAHR oferuje unikalną technologię Tama Edge to 
Edge™, która gwarantuje pełne pokrycie beli, pozwalając za każdym 
razem uzyskać doskonałe rezultaty pracy.

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY
Dłuższa rolka oznacza możliwość uzyskania większej ilości bel  
z jednej rolki, co pozwala ograniczyć czas przestojów na wymianę 
rolek, a dodatkowo zapewnia oszczędności czasu podczas pobierania 
rolek z magazynu i transportu.  Pozwala to uzyskać dodatkowe 
oszczędności w zakresie jednostkowego kosztu na balot, podnosząc 
ogólną rentowność operacji polowych.

  DŁUGOŚĆ ROLKI – 4500 m, aż o 50% większa długość, niż w przypadku 
standardowej rolki (3000 m) w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania 
czasu pracy prasy. 

   WYTRZYMAŁOŚĆ SIATKI – dla zagwarantowania maksymalnej wydajności 
przy pakowaniu najbardziej wymagających plonów.

   WAGA ROLKI – JEDYNA technologia pozwalająca osiągnąć maksymalną 
długość i wytrzymałość siatki przy optymalnej wadze. 

   ZWARTOŚĆ ROLKI – 2 rolki siatki zapewniają wystarczającą ilość siatki do pracy 
przez cały dzień, w każdej prasie i w przypadku belowania każdego typu plonów.

LICZBA BELI Z ROLKI
SDF 2800m SDF 4500m

Kiszonka (bela o średnicy 1,2 m) minimum 2,5 obrotu 280 450
Siano (bela o średnicy 1,5 m) minimum 3 obroty 180 290
Słoma (bela o średnicy 1,8 m) minimum 4 obroty 112 180

Podane wartości są przybliżone i należy je traktować wyłącznie poglądowo.
Podana liczba beli z rolki jest wartością uśrednioną i może zależeć od ustawień 
prasy belującej, typu plonów oraz warunków belowania.

OGRANICZENIE ILOŚCI ODPADÓW
Więcej siatki w rolce oznacza również możliwość wykorzystania 
mniejszej liczby rolek dla tej samej ilości balotów, co pozwala 
ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych nawet o 50%.

OZNACZENIE KOŃCA ROLKI
Każda rolka siatki DEUTZ-FAHR posiada widoczny czerwony pasek, 
który informuje operatora o zbliżającym się końcu siatki. Oznaczenie 
to jest widoczne na ostatnich 70 metrach siatki  
i umożliwia operatorowi przygotowanie się do wymiany rolki oraz 
uniknięcie prasowania bez siatki, co dodatkowo przyczynia się do 
redukcji nieefektywnych przestojów.

UCHWYTY DO PRZENOSZENIA
Każda rolka siatki DEUTZ-FAHR posiada specjalne uchwyty do 
przenoszenia, które stanowią znaczne ułatwienie w czasie transportu 
rolek. Zaleca się, aby rolki były przenoszone przez
co najmniej dwie osoby.

DOSKONALE UFORMOWANE BELE



SZNUREK ROLNICZY
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SZNUREK DO PRAS WYSOKIEGO STOPNIA ZGNIOTU

 Kłębek z systemem ułatwiającym odwijanie („Easy feed”)
 Bezproblemowe belowanie

 Wysoka wytrzymałość na zerwanie
 Stabilizacja UV 

Sznurek rolniczy DEUTZ-FAHR został stworzony w wyniku wielu  
lat prac rozwojowych zmierzających do opracowania produktu  
o maksymalnej wytrzymałości i wydajności.

ŁATWOŚĆ ODWIJANIA Z KŁĘBKA
Kłębek z systemem ułatwiającym odwijanie („Easy feed”) posiada 
szerszy rdzeń, co ułatwia płynne wyciąganie sznurka bez jego  
plątania się. Pozwala to wyeliminować problemy w obszarze 
prowadnic sznurka i supłacza.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Wszystkie sznurki do pras DEUTZ-FAHR są wykonane z włókien 
fibrylizowanych, co gwarantuje równomierne skręcenie sznurka  
oraz bezproblemowe i płynne przesuwanie się przez prowadnice          

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
Sznurki do pras DEUTZ-FAHR zostały stworzone w oparciu 
o wieloletnie doświadczenia produkcyjne, co daje gwarancję 
maksymalnych korzyści dla użytkownika.

SUROWCE
Sznurki do pras DEUTZ-FAHR są produkowane z najwyższej jakości 
surowców. Każda szpula jest sprawdzona pod kątem odpowiedniej 
długości i pewności wiązania oraz jest w pełni stabilizowana, aby 
zapewnić użytkownikowi maksymalną ochronę przed niekorzystnym 
działaniem promieni UV.

Sznurek DEUTZ-FAHR jest dostępny w szerokiej gamie wymiarowej  
i różnych typach, aby zapewnić odpowiedni produkt do każdego typu 
prasy.

Wszystkie sznurki do pras DEUTZ-FAHR, zawierają dodatek UV, który 
gwarantuje wytrzymałość i odporność na promieniowanie słoneczne, 
przez 12 miesięcy.

ZALETY
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Wszystkie produkty do pakowania plonów DEUTZ-FAHR są dostępne u dealerów DEUTZ-FAHR.

Niniejsze drukowane materiały są przeznaczone do użytku wewnętrznego. Zawarte w niniejszym dokumencie ilustracje pokazują wyposażenie specjalne oraz niekompletne wyposażenie 
standardowe. Dostępność pokazanych modeli, wyposażenia standardowego i specjalnego może się różnić w zależności od kraju. O tym, czy dane wyposażenie jest dostępne w standardzie 
czy jako akcesoria specjalne zależy wyłącznie od informacji podanych w cenniku dealera. Dodatkowo, przedstawione zamontowane narzędzia i akcesoria specjalne mogą nie zawsze spełniać 
wymagania obowiązujących przepisów. Klient ponosi odpowiedzialność – po konsultacji z dealerem – za dokonanie odpowiedniego sprawdzenia, biorąc pod uwagę instrukcję eksploatacji. 
Wszystkie informacje i ilustracje zawarte w niniejszej broszurze mogą zostać zmienione. Dodatkowo, zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie są wiążące i podlegają zmianom natury 
technicznej i komercyjnej oraz modyfikacjom wynikającym z obowiązujących przepisów. Zmiany takie nie mogą być podstawą żadnych roszczeń. SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH 
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian projektowych i konstrukcyjnych oraz modyfikacji zakresu wyposażenia standardowego w dowolnym momencie i bez wcześniejszego informo-
wania o tym fakcie.

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW

SIATKA DO BELOWANIA DEUTZ-FAHR

Długość rolki 2.800 m 4.500 m

Szerokość rolki 1.23 m 1.23 m

Zastosowane technologie Bale+™ oraz Edge to Edge™ Bale+™   oraz Edge to Edge™

Liczba rolek na palecie 36 28

Kolor Czarno-biały Czarno-biały

SZNUREK DO BELOWANIA DEUTZ-FAHR

Długość rolki 2800 m 3000 m

Typ Bigmaster Bigmaster Long

Typ prasy do belowania Prasa wielkogabarytowa Prasa wielkogabarytowa

Liczba opakowań na palecie 56 56

Waga kłębka 10 kg 9.7 kg

Liczba kłębków w opakowaniu 2 2

Kolor Biały Biały

 

SPECYFIKACJA  
PRODUKTÓW



deutz-fahr.com
DEUTZ-FAHR JEST ZNAKIEM TOWAROWYM 

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

„DEUTZ-FAHR zaleca stosowanie oryginalnych środków smarnych i części zamiennych.”

Państwa dealer DEUTZ-FAHR z przyjemnością 
odpowie na ewentualne pytania:
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