PERFEKCYJNE
KRYCIE BEL

Tama

Produkty do pakowania plonów

OPAKUJEMY TWOJE CENNE PLONY
Zawsze możesz na nas liczyć – począwszy od
ochrony plonów po zapewnienie niezawodności
belowania – dzięki czemu masz przynajmniej
o jedną rzecz mniej, o którą musisz się martwić.
Dzięki ponad 65-letniemu doświadczeniu
w rolnictwie i produkcji, Tama jest kimś więcej, niż
tylko producentem wysokiej jakości produktów do
pakowania plonów. Ponieważ sami jesteśmy rolnikami,
doskonale rozumiemy Twoje potrzeby. Dlatego
właśnie stworzyliśmy najnowocześniejszą
w świecie linię produktów Tama+, obejmującą siatki
do belowania i sznurek rolniczy.

Gdy przychodzi czas belowania, towarzyszymy Ci
na każdym etapie procesu – począwszy od wyboru
odpowiedniego produktu, poprzez zapewnienie
możliwości bezproblemowej i ciągłej pracy
z maksymalną wydajnością.
Wybierając firmę Tama, zyskujesz dostęp nie tylko do
wiodących produktów i rozwiązań, ale również możesz
bez problemów skoncentrować się na tym, co robisz
najlepiej – byciu profesjonalnym rolnikiem.

Specjaliści z firmy Tama wiedzą, czego
potrzebuję, ponieważ sami są rolnikami.”
John Brewer, Brewer Contractors, Blackburn, UK

Siła tkwi w technologii
LŻEJSZA
MOCNIEJSZA
Siatka Tama jest produkowana z unikalnej mieszanki
zaawansowanych surowców, w procesie produkcyjnym,
opracowanym wyłącznie przez Tamę. To rozwiązanie
umożliwia produkcję lżejszej, a zarazem mocniejszej siatki
rolniczej. Jest ona łatwiejsza w obsłudze. Łatwiej ją
przenosić i magazynować, a przy tym zapewnia doskonałą
wydajność podczas belowania. Nie bez znaczenia jest też
to, iż jest bardziej przyjazna dla środowiska.

ZAPEWNIENIE BEZPROBLEMOWEGO BELOWANIA
Ponieważ sami jesteśmy rolnikami, wiemy jak ważna jest dla Ciebie
niezawodność stosowanych produktów.
Po rozpoczęciu sezonu belowania musisz mieć pewność, że Twoja siatka zachowa odpowiednie
parametry wytrzymałości od momentu przygotowania beli po dzień jej użycia.
Firma Tama została założona i jest prowadzona przez rolników, dzięki czemu rozumiemy Twoje
potrzeby w zakresie silnej i wytrzymałej siatki do belowania. Właśnie dlatego stworzyliśmy
TamaNet+. Dzięki wykorzystaniu kilkudziesięcioletniego doświadczenia
w branży rolniczej oraz wyjątkowego procesu produkcyjnego, siatka do belowania TamaNet+
zapewnia wytrzymałość, stabilność oraz pełne pokrycie w celu zagwarantowania doskonałej
jakości każdej beli.
Siatka TamaNet+ nadaje się do większości typów plonów oraz dostępnych na rynku pras
belujących, dzięki czemu jest wygodnym rozwiązaniem, które może być z powodzeniem
stosowane we wszystkich warunkach, zapewniając najwyższą efektywność belowania.
Najwyższy poziom niezawodności zapewnia Ci pewność, której oczekujesz... i na którą
zasługujesz.

STABILNOŚĆ

NIEZAWODNOŚĆ

POKRYCIE

Zalety
• Niezawodne i bezproblemowe belowanie
• Za każdym razem doskonałe bele
• Kompatybilność z większością dostępnych na rynku pras belujących
• Efektywne pokrycie we wszystkich warunkach

zaprojektowana z myślą
o spełnieniu Twoich specyficznych wymagań.
Szerokość

Maksymalna
średnica

Liczba rolek
na palecie
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28

3800m
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2800m

123cm

24cm

36

dostępna w 3 rozmiarach

Siatki Standardowe
DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W LEKKIEJ
TECHNOLOGII WYKONANIA.

Korzyści użytkowania:
Oznaczenie kierunku odwijania siatki - ułatwia umieszczenie siatki w prasie
Czerwony pasek informujący operatora o zbliżającym się końcu rolki
Pokrycie beli w całości i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem UV
Wytrzymałość zapewniająca wydajną i bezproblemową pracę z każdym
materiałem
Płynna współpraca z każdą prasą
Łatwe użytkowanie - uchwyty do przenoszenia

2000 M i 3000 M

ASTRA

2000m i 3000m

2000 m i 3000 m

Minimalna długość gwarantowana

HD Prime | 2200 m w opakowaniu

Najwyższa wydajność w ekstremalnych warunkach

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ BELOWANIA
Ponieważ sami jesteśmy rolnikami, wiemy jak ważna jest dla Ciebie
niezawodność.
Ostatnią rzeczą, której Ci potrzeba, to zmartwienie, czy sznurek wytrzyma przez cały
sezon belowania. To właśnie dlatego stworzyliśmy TamaTwine+ jedyny sznurek do pras
wielkogabarytowych, który został zatwierdzony przez wszystkich najważniejszych
producentów pras. Dzięki swojej niezrównanej elastyczności i solidności węzłów,
TamaTwine+ zapewnia niezawodność i pewność
belowania, niezależnie od typu plonów i panujących
warunków.
Mając na uwadze oczekiwania naszych klientów,
stworzyliśmy sznurek TamaTwine+ z myślą
o różnorodnych zastosowaniach w prasach
wielkogabarytowych. Niezależnie, czy potrzebujesz
najmocniejszego sznurka przeznaczonego do pras
o wysokim stopniu zgniotu pracujących
w wymagających warunkach, czy też wysokiej jakości
długiego sznurka do standardowych bel, TamaTwine+
to produkt dla Ciebie.

HD Prime to najmocniejszy sznurek produkowany przez firmę
Tama. Zapewnia niezawodność belowania nawet w najbardziej
wymagających warunkach.

HD Extra | 2600m w opakowaniu

Dodatkowa długość dla pras wysokiego zgniotu

HD Extra to produkt stworzony do belowania w trudnych
warunkach, który pod względem ekonomiczności jest zbliżony do
sznurka typu 110.

LSB Power | 2800 m w opakowaniu
Wytrzymały i uniwersalny

Sznurek LSB Power został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu
w prasach do bel o różnym stopniu zgniotu. Gwarantuje taką samą
wytrzymałość i wydajność jak sznurek typu 130.

LSB Power XL | Długość kłębka 1650m

Sznurek LSB Power XL posiada takie same zalety jak LSB
Power, ale jest dostępny w wyższym i pojedynczym kłębku.

LSB Long | 3000 m w opakowaniu

Rozwiązanie dla standardowego zgniotu

Sznurek LSB Long stanowi ekonomiczne rozwiązanie i jest
podobny do sznurka typu 150.

LSB Max | 3200 m w opakowaniu
SZNUREK
DLA
CIEBIE!!

Maksymalna ilość sznurka za te same pieniądze

Sznurek LSB Max jest dostępny w najdłuższym dostępnym na rynku
kłębku. Został stworzony z myślą o zastosowaniu do bel o niskim
stopniu zgniotu.

KORZYŚCI

Sznurki TamaTwine+ zapewniają niezawodność
i pewność belowania a jednocześnie są dostępne
w opakowaniach o dodatkowej długości, co
pozwala uzyskać następujące korzyści:

• Wysoka produktywność
• Lepsza wydajność
• Mniej odpadów

OEM
WIĄZANIE WSZYSTKICH TYPÓW BEL
Jako światowy dostawca sznurków rolniczych, Tama zapewnia szeroki
asortyment produktów do wszystkich podstawowych typów bel.

Małe kostki
Pełny zakres konwencjonalnych sznurków rolniczych
do produkcji małych kostek słomy i siana.

Okrągłe bele
Nasz asortyment produktów obejmuje najwyższej jakości
sznurek do okrągłych beli.

WSPÓŁPRACA Z WIODĄCYMI

PRODUCENTAMI PRAS

Ponieważ sami jesteśmy rolnikami, wiemy jak ważna jest
dla Ciebie kompatybilność produktów.
Firma Tama od lat współpracuje z wiodącymi producentami maszyn
rolniczych (OEM). Podpisane przez nas umowy obejmują wszelkie
aspekty współpracy, począwszy od prac rozwojowych związanych
z projektowaniem maszyn i opakowań poprzez procesy zatwierdzania
i certyfikacji produktów, po dystrybucję produktów do pakowania
plonów.
Dzięki temu mamy pewność, że oferowane przez nas rozwiązania
doskonale nadają się do wszelkich typów pras.

Tama Assist
WSPIERAMY TWÓJ SUKCES
Ponieważ sami jesteśmy rolnikami, wiemy jakie są Twoje
potrzeby w zakresie wsparcia.

Opinie klientów
W ciągu ostatnich 20 lat miałem okazję sprawdzić wiele
różnych produktów, ale siatki produkowane przez Tama są
dla mnie zdecydowanie najlepszym produktem. TamaNet+
podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej, ponieważ zapewnia
niespotykaną dotąd niezawodność i stabilność.”

Każdy rolnik od czasu do czasu potrzebuje wsparcia, aby osiągnąć wyższe
i najlepsze rezultaty. Przez ponad 65 lat naszej działalności zebraliśmy
ogromną ilość wiedzy i doświadczenia. Chętnie podzielimy się nimi tak, aby
współpracujący z nami rolnicy mogli podnieść wydajność belowania oraz
uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki prowadzonej działalności.
Eksperci pracujący w naszym zaangażowanym zespole doradczym Tama
Assist są dostępni przez cały rok – w każdym miejscu i o każdej porze.
Więc w razie potrzeby uzyskania odpowiedzi na pytania techniczne
dotyczące procesu belowania, prasy lub oferowanych przez nas
produktów, zapraszamy do kontaktu z Tama Assist.
Tama Assist – wspieramy Ciebie, Twoje produkty i Twoją działalność.

Zygmunt Kaczmarek
Usługodawca
Brąszewice, Polska

Sznurek TamaTwine+ jest nie tylko bardzo wytrzymały, ale
również wyjątkowo cienki, co umożliwia jego doskonałe
wiązanie w prasie. Doskonale się spisuje i jest silniejszy niż
inne sznurki, które wcześniej próbowałem.”

Damian Piskorz
Gospodarstwo Rolne
Janów Podlaski
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