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OPINIE WPROST Z POLA

NASZA HISTORIA
W 1950 roku po raz pierwszy posadziliśmy 
nasionka z wielkimi marzeniami. Przez wiele 
lat pielęgnowaliśmy je z miłością i troską na 
naszej małej farmie... Teraz nasiona dały plony 
w postaci najnowocześniejszych, najwyższej 
jakości produktów i usług oraz niezawodnego 
łańcucha dostaw, dzięki któremu nasze 
rozwiązania stworzone przez rolników dla 
rolników są dostępne dla każdego z naszych 
klientów na całym świecie, co sprzyja naszemu 
wspólnemu rozwojowi.

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 70-letniemu doświadczeniu w rolnictwie i produkcji, Tama 
jest czymś więcej, niż tylko producentem wysokiej jakości produktów do 
pakowania plonów.

Ponieważ sami jesteśmy rolnikami, doskonale rozumiemy Twoje potrzeby. 
Dlatego właśnie stworzyliśmy najnowocześniejszy w świecie asortyment 
produktów Tama+, obejmujący siatkę Edge to Edge i sznurek rolniczy. 
Gdy przychodzi czas belowania plonów, towarzyszymy Ci na każdym 
etapie procesu – począwszy od wyboru odpowiedniego produktu, poprzez 
zapewnienie możliwości bezproblemowego i ciągłego belowania, po 
maksymalizację wydajności.

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.

W ciągu ostatnich 20 lat miałem okazję 
wypróbować wiele różnych produktów, 

ale przekonałem się, że siatka Tama jest 
najbardziej niezawodnym produktem na rynku 
i że stanowi najlepsze rozwiązanie zarówno 
dla prasy, jak i dla rolnika. TamaNet+ podnosi 
poprzeczkę jeszcze wyżej, ponieważ zapewnia 
niespotykaną dotąd niezawodność i stabilność.”

Zygmunt Kaczmarek
Usługodawca, Brąszewice

Sznurek TamaTwine+ jest nie 
tylko bardzo wytrzymały, ale 

również znacząco cieńszy, co umożliwia 
jego doskonałe wiązanie w prasie. 
Doskonale się spisuje i jest silniejszy niż 
inne sznurki, które wcześniej testowałem.”

Damian Piskorz
Gospodarstwo Rolne, Janów Podlaski



RAZEM ROŚNIEMY
DLA ZMIAN

Nasze zaangażowanie na rzecz środowiska
Firma Tama została założona przez rolników 
i utrzymuje nierozerwalną więź z ziemią. Jako 
światowy lider w dziedzinie rozwiązań do 
belowania plonów, jesteśmy odpowiedzialni 
za przeprowadzenie rewolucji w całej branży 
w kierunku bardziej zrównoważonego  
i efektywnego wykorzystania materiałów,  
z myślą o dobrostanie naszego środowiska  
i z jednoczesnym zapewnieniem, że przyszłe 
pokolenia odziedziczą tę więź.

NASZA WIZJA
Celem firmy Tama jest uzyskanie pozycji najbardziej wydajnego 

producenta produktów do belowania plonów na świecie

DO 2025 R.

następujących ilości 
zużytych produktów do 

belowania plonów:

tworzyw sztucznych 
wchodzących w skład 

produktów Tama do minimum:

50%
BAWEŁNA

10%
BAWEŁNA

20%
BAWEŁNA

10%
SIATKA

30%
SZNUREK

50%
SZNUREK

50%
SIATKA

RECYKLING

wykorzystanie tworzyw 
sztucznych w naszych 
produktach poprzez:

3%
SIATKA

20%
SZNUREK

NIŻSZEZBIÓRKA



W siatkach i sznurkach Tama zmniejszono ilość tworzyw 
sztucznych zużywanych na jedną belę

TamaNet+
Redukcja o 218 kg tworzywa sztucznego w porównaniu 
ze standardową siatką.
Przy produkcji 5000 bel o średnicy 1,70 m i 3 owinięciach beli.

TamaNet+ Royal
Tylko 2,5 owinięcia na dużą belę (1,80 m) znacznie 
zmniejsza nasz wpływ na środowisko: o 45% mniej 
tworzywa sztucznego na jedną belę.

TamaTwine+
Redukcja o 570 kg tworzywa sztucznego i 57 opakowań 
termokurczliwych przy 10 000 bel*
* W przypadku pakowania tego samego plonu, o tym samym rozmiarze, sznurek 
* TamaTwine zużywa nawet o 25% mniej tworzyw sztucznych
* Porównanie między Tama LSB Power 140 m/kg i standardowym sznurkiem 130 z 115 m/kg
* Przy produkcji 10 000 bel oszczędność ta wynosi około 57 opakowań termokurczliwych i  
 wiązań opakowania sznurka

REDUKCJA

NASZE ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ ZMIAN

1. Wszystkie materiały odpadowe z wszystkich zakładów  
 produkcyjnych Tama.
2. Surowce pochodzące z recyklingu produktów, które NIE  
 są używane do belowania plonów.
3. Surowce z recyklingu pochodzące z poddanych  
 recyklingowi produktów do belowania plonów. 
 PCR = materiały z tworzyw sztucznych pochodzących z  
 recyklingu

Zwiększamy ponowne wykorzystanie surowców wtórnych 
pochodzących z 3 źródeł:

WYMIANA

RECYKLING 

Dołącz do nas w naszych wysiłkach na rzecz zmian!

ZBIÓRKA

Inwestycja w innowacyjne technologie, które 
umożliwią alternatywne, wolne od plastiku 
rozwiązania dla rolnictwa.

Wspólnie dążymy do maksymalizacji recyklingu 
wykorzystanych w rolnictwie tworzyw 
sztucznych. Grupa Tama z dumą wspiera 
wiele programów zbiórki odpadów na całym 
świecie, w ramach których tworzywa sztuczne 
wykorzystywane w rolnictwie są zbierane i 
poddawane recyklingowi.



Ta wysokowydajna siatka jest najnowszym krokiem w naszej 
rewolucji eko-belowania. Zastępując surowce pierwotne materiałami 
pochodzącymi z recyklingu i ponownego przetworzenia, Tama oferuje 
pierwsze w swoim rodzaju ekologiczne rozwiązanie w zakresie 
produktów do belowania plonów.

Po zrewolucjonizowaniu branży belowania poprzez produkcję wysokiej 
jakości siatek o znacznie dłuższych rolkach zużywających znacznie 
mniej tworzyw sztucznych na jedną belę w porównaniu z innymi 
markami obecnymi na rynku, Tama robi teraz kolejny krok w swojej 
rewolucji w zakresie ekologii.

Siatka Tama Cycle

Recykling do samego rdzenia!
Wszystkie siatki Tama Cycle zawierają wysoki procent materiałów 
pochodzących z recyklingu:

Marka siatki Długość rolki Szerokość rolki Średnica rolki Liczba rolek na 
palecie

Siatka Tama Cycle 3000 m 123 cm 25.5 cm 28

Siatka Tama Cycle 3600 m 123 cm 27 cm 28

Sznurek Tama Cycle

Marka siatki Długość w 
paczce

Waga 
opakowania

Kłębki/
opakowanie Kolor Opakowania/

paletę

Sznurek Tama   
Cycle 2070 m 18 kg 2

Czarny i 
przetworzony 
niebieski/rdza*

56

PIERWSZE W SWOIM 
RODZAJU EKOLOGICZNE 

ROZWIĄZANIE DLA 
PRODUKTÓW DO 

BELOWANIA PLONÓW

Wytrzymały sznurek Tama od dawna wyznacza 
standardy jakości w zakresie dobrania właściwego 
rodzaju sznurka do danej prasy i warunków pracy, a teraz 
nadszedł czas na kolejne przełomowe rozwiązanie.

Sznurek Tama Cycle posiada wszystkie zalety  
i właściwości sznurka typu 130, a dodatkowo jest 
bardzo przyjazny dla środowiska:

Przy produkcji sznurka wykorzystano znaczny procent 
materiałów pochodzących z recyklingu!

Siatka
40%

Zatyczki
100%

Rdzeń
100%

Owijka
40%

Przekładki
100%

THE FIRST 
MADE WITH 

PCR 
POST-CONSUMER 

RECYCLED MATERIALS

Informacje o produkcie



Dzięki TamaNet+ otrzymujesz bezpieczeństwo, 
którego potrzebujesz i spokój, na który zasługujesz.
Po rozpoczęciu sezonu belowania musisz mieć pewność, że Twoja siatka 
zachowa odpowiednie parametry wytrzymałości przez cały czas od momentu 
przygotowania beli po dzień, w który ją wykorzystasz.

Firma Tama została stworzona i jest prowadzona przez rolników, dzięki 
czemu rozumiemy Twoje potrzeby w zakresie silnej i wytrzymałej siatki do 
belowania. Właśnie dlatego stworzyliśmy TamaNet+.

NASZA NOWOCZESNA TECHNOLOGIA PRACUJE DLA CIEBIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Nazwa Długość rolki Szerokość rolki Średnica rolki Rolek/paletę

TamaNet+ 4500 m 123 cm 29 cm 28

TamaNet+ 3800 m 123 cm 27.5 cm 28

TamaNet+ 2800 m 123 cm 24 cm 36

LŻEJSZE SIATKI
Łatwiejsze do przenoszenia i transportu.

OPTYMALIZACJA POD WZGLĘDEM EKOLOGICZNYM
Każda bela jest owinięta mniejszą ilością tworzywa sztucznego w 
celu zmniejszenia wpływu na środowisko.

DOSKONAŁE UTRZYMANIE W KAŻDYCH WARUNKACH
Optymalne połączenie między warstwami i mocne zakończenie.

TECHNOLOGIA MESH LOCK
Wyeliminowanie ryzyka prucia się siatki.

GWARANCJA MINIMALNEJ DŁUGOŚCI
Każda rolka posiada gwarantowaną długość (nie jest to przybliżona 
wartość średnia).

DŁUŻSZE ROLKI
Więcej bel z rolki, mniej operacji zmiany rolki i wyższa wydajność.

 Za każdym razem doskonałe bele.
 Efektywne pokrycie we wszystkich warunkach atmosferycznych.
 Do wszystkich upraw.

 Jedyna oryginalna „opatentowana” siatka w technologii EDGE TO EDGE.
 Kompatybilność z większością dostępnych na rynku pras belujących.
 Sprawdzona i zatwierdzona przez wszystkich wiodących producentów pras.
 Wytrzymałość, długość, jak i inne parametry naszych produktów są corocznie  

 weryfikowane i zatwierdzane przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze.

NIEZAWODNOŚĆ

STABILNOŚĆ

KRYJEMY
TWOJE BELE!



ASTRA

SIATKI 
STANDARDOWE

EKO-SYMBOL 
TRAFIA DO... 
TAMA POLSKA

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.
 Minimalna długość gwarantowana.

2000 m i 3000 m

2000 m i 3000 m

Dostępne również w lekkiej 
technologii wykonania.

2000 m i 3000 m

Preferred 2000 m Za niesamowite środowiskowe osiągnięcie 
zmniejszenia ilości plastiku w produkcji siatek 
Tama o 20%-25%.
Gdy kilka lat temu, wprowadzono do siatek Tama lekką technologię, 
zrewolucjonizowało to rynek rozwiązań dla belowania.
Po raz pierwszy w historii, umożliwiło to produkcję najlepszej siatki 
na rynku w dużo dłuższych rolkach, dla bezustannego belowania.
Co więcej, lekka technologia zapewnia znaczną redukcję plastiku 
na metr, na belę i na rolkę, co daje bezprecendensowe korzyści dla 
środowiska, które zostały uznane i docenione obecnie - poprzez 
zdobycie prestiżowej nagrody Eko-Symbol w Polsce.
Lekka technologia to tylko jeden z wielu wysiłków, jakie Tama 
wkłada w troskę o środowisko, jako część długoterminowego planu 
tworzenia przyszłości możliwej do utrzymania, dla rynku rozwiązań 
do belowania plonów.

EKO-SYMBOL 2021



HD Prime  Długość w opakowaniu: 2200 m
Najwyższa wydajność w ekstremalnych warunkach

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

LSB Long  3000 m w opakowaniu Rozwiązanie do standardowej 
gęstości bel
Sznurek LSB Long stanowi ekonomiczne rozwiązanie i jest 
podobny do sznurka typu 150.

LSB Max  3200 m w opakowaniu Maksymalna ilość sznurka za tą 
samą cenę
Sznurek LSB Max jest dostępny w najdłuższym dostępnym na rynku 
kłębku i został stworzony z myślą o zastosowaniu do bel o niskiej 
gęstości upakowania (np. siana dla zwierząt gospodarskich).

HD Extra  2600 m w opakowaniu Dodatkowa długość dla 
dodatkowej gęstości upakowania

HD Extra to produkt stworzony do belowania wymagających 
plonów (np. słomy jęczmiennej) 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 różnej gęstości 
upakowania. Gwarantuje taką samą wytrzymałość i wydajność 
jak sznurek typu 130.

Maksymalna wydajność belowania
Wiemy jak ważna jest dla Ciebie niezawodność. Zapewnienie 
niezawodnego i płynnego prasowania. Sznurki TamaTwine+ do pras 
wielkogabarytowych dostępne są w opakowaniach o dodatkowej 
długości, co pozwala uzyskać następujące korzyści: 

wyższą produktywność, lepszą wydajność i mniejszą ilość odpadów.

Nazwa Szpul/
Opakowanie

Długość w 
paczce

Waga 
opakowania

Maksymalna 
wysokość

Maksymalna 
średnica

Opakowań/
paletę

HD Prime* 2 2200 m 20.4 kg 340 mm 295 mm 40

HD Prime XL 1 1350 m 12.5 kg 385 mm 295 mm 80

HD Extra* 2 2600 m 22 kg 350 mm 295 mm 40

HD Extra XL 1 1450 m 12 kg 385 mm 295 mm 80

LSB Power 2 2800 m 20 kg 315 mm 305 mm 56

LSB Power XL 1 1650 m 11.8 kg 370 mm 300 mm 80

LSB Long* 2 3000 m 19.5 kg 310 mm 290 mm 56

LSB Max 2 3200 m 19 kg 310 mm 290 mm 56

Nazwa Długość w 
paczce

Waga 
opakowania

Maksymalna 
wysokość

Maksymalna 
średnica

Opakowania/ 
paletę

Tama Twine 750 3500m 4.50kg 260mm 250mm 160

Tama Twine 500 2000m 3.6kg 255mm 220mm 240

Tama Twine 130 1100m 8.6 kg 310mm 290mm 96

INFORMACJE O PRODUKCIE

SPECJALNE INHIBITORY ŚWIATŁA UV, KTÓRE 
WYTRZYMUJĄ INTENSYWNE NAŚWIETLANIE 
PRZEZ DŁUGI CZAS

IDENTYFIKACJA SZPULI

GWARANTOWANA MINIMALNA DŁUGOŚĆ

MNIEJ TWORZYWA SZTUCZNEGO NA BELĘ

NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ WĘZŁA/SUPŁA?

ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ
O TWOICH POTRZEBACH

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

*-sznurki w ofercie na runku polskim



Folie do owijania CoverWrap są wytwarzane w najbardziej 
zaawansowanych zakładach wytłaczania w Europie, na 
najnowocześniejszych wytłaczarkach w wyspecjalizowanych 
procesach zapewniających produkcję folii najwyższej jakości. 
Folie wydmuchiwane, 5-cio warstwowe wyznaczają najwyższe 
standardy jakości.

FOLIA 5 WARSTWOWA
CoverWrap, to 5 warstwowa folia, wyprodukowana w 100% z 
pierwotnego surowca.
 
PRZYLEGANIE I KLEJENIE
Wysoka zdolność klejenia ze sobą warstw folii uniemożliwia 
dostęp powietrza do sianokiszonki i zapewnia znakomitą 
przyczepność.
 
ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE
Folia ma 25 mikronów grubości i wykonana jest w technologii, 
która zapewnia doskonałą odporność na zrywanie.
 
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV
Technologia wykonania folii CoverWrap oferuje maksymalną 
ochronę przed szkodliwymi promieniami UV.
 
DOSKONAŁA JAKOŚĆ
Wysokiej jakości surowce zachowują stałą bardzo wysoką 
jakość folii.

Właściwości:FOLIA DO 
SIANOKISZONKI



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.

www.tama-polska.pl/tama-assist/

Ponieważ sami jesteśmy rolnikami, wiemy 
jakiego wsparcia oczekujesz.

Każdy rolnik od czasu do czasu potrzebuje wsparcia, aby osiągać wyższe 
plony i najlepsze rezultaty. Przez ponad 70 lat naszej działalności 
zebraliśmy ogromną ilość wiedzy i doświadczenia.

Chętnie podzielimy się nimi tak, aby współpracujący z nami rolnicy 
mogli podnosić wydajność belowania oraz uzyskiwać jeszcze lepsze 
wyniki prowadzonej działalności.

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 
sprzętu rolniczego (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.

DOSKONAŁA 
KOMBINACJA

WSPIERAMY
TWÓJ

SUKCES
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