
Produkter til indpakning 
af afgrøder
Optimerer værdien af hver balle



Perfekte baller. Hver gang! 

Der er mange grunde til at vælge originale John Deere 
produkter til indpakning af afgrøder: Beregnet til at holde. 
Udviklet og afprøvet på din John Deere ballepresser.  

Vores produkter til indpakning af afgrøder er udviklet i 
samarbejde med verdens førende producenter af produkter 
til balleindpakning. Kombinationen af deres kendskab til 
balleindpakning og John Deere’s strenge produktionskontrol 
sikrer enestående kvalitet på alle områder. 

Hurtig at gøre klar til brug. Brugervenlig. Udviklet med henblik 
på lang levetid. Vores produkter til indpakning af afgrøder 
sikrer enestående ydeevne. F.eks. giver vores netbinding flere 
baller pr. rulle, bedre beskyttelse og længere holdbarhed samt 
lavere pris pr. balle.  

Læg dertil opbakning og ekspertviden fra din John Deere 
forhandler, og du har et unikt partnerskab. 

Derfor skal du altid vælge originale 
John Deere produkter til indpakning af afgrøder.
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 ■ Bedre beskyttelse – Takket være kant-til-kant teknologien 
dækker nettet hele ballens bredde og beskytter afgrøden 
bedre. Dine baller bliver mere modstandsdygtige over 
for vejr og er lettere at opbevare og transportere. 

 ■ Mere effektiv – Rækker til 1,2 gange flere baller end 
standard 3.000 m netruller. 

 ■ Større netstyrke – Maksimal ydeevne, selv ved krævende 
afgrøder. 

 ■ Garanteret længde– Garanti for at du får den længde, 
du betaler for. 

 ■ Lav pris pr. balle – Med en rulle XtraNet 3600 får du mere 
end med uoriginale alternativer. Beregn prisen på net pr. 
balle, og du vil opdage, at XtraNet er bedst til prisen.  

Findes også i 2.800 m.

John Deere Zebrasystem gør dig mere effektiv. Den brede stribe hjælper dig med 
at montere netrullen korrekt i ballepresseren. Når du skal fodre, fortæller den dig 
også, hvilken vej nettet skal rulles af ballen. 

Den røde stribe i midten af ballen dukker op, når der kun er net tilbage på rullen 
til 5 eller 6 flere baller, så du har rigelig tid til at planlægge skift til en ny rulle.

John Deere netbinding med Zebrasystem

Kun John Deere netbinding er udviklet specielt til din 
John Deere ballepresser. Zebrasystemet sikrer let indføring 
i ballepresseren og nem brydning, når indholdet skal bruges 
som foder. Stærk, lang og bred. Det er en gennemprøvet 
vinder. 

 ■ Større effektivitet – Giver 1,5 gange flere baller end 
standard 3.000 m netruller. 2 ruller XtraNet 4500 indeholder 
net nok til en hel dags ballepresning, uanset hvilken afgrøde 
du høster.  

 ■ Bedre beskyttelse – Takket være kant-til-kant teknologien 
dækker nettet hele ballens bredde og beskytter afgrøden 
bedre. Dine baller bliver mere modstandsdygtige over 
for vejr og er lettere at opbevare og transportere. 

 ■ Større netstyrke – Maksimal ydeevne, selv ved krævende 
afgrøder. 

 ■ Letvægts ruller – Ekstra længde uden ekstra vægt. 

 ■ Garanteret længde– Garanti for at du får den længde, 
du betaler for. 

 ■ Lav pris pr. balle – Med en rulle XtraNet 4500 får du mere 
end med uoriginale alternativer. Beregn prisen på net pr. 
balle, og du vil opdage, at XtraNet er bedst til prisen. 

XtraNet

XtraNet 3600XtraNet 4500

Billigere ballepresning hele dagen.

Flere baller pr. rulle end med standard netwrap.Zebranet går nu endnu længere for at glæde dig.

Kant til kant

Retningsanvisning
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Netbinding

Produktnavn Bredde Rullelængde Ruller pr. palle

John Deere Xtranet 2800 m 123 cm 2.800 m 36

John Deere Xtranet 3600 m 123 cm 3.600 m 28

John Deere Xtranet 4500 m 123 cm 4.500 m 28
John Deere CoverEdge 3800 m 130 cm 3.800 m 28

Produkter til indpakning af afgrøder

CoverEdge netbinding har unikke elastiske kanttråde, 
så nettet fortsætter ud over ballens kant. Det beskytter 
ballen bedre og eliminerer balle-”skuldre”. CoverEdge 
netbinding er udviklet med henblik på John Deere 
ballepressere og kan kun købes hos din John Deere 
forhandler.

 ■ Kerneindsats af plast 
John Deere CoverEdge leveres nu med kerner med 
plastindsatser i enden af kernen. Disse plastindsatser øger 
markedet og kompatibiliteten for John Deere CoverEdge, så 
det kan bruges i alle rullebaserede ballepressere.  

 ■ Bedre beskyttelse mod vejret – Når ballekanterne er 
dækket, er der mindre risiko for, at regn eller fugt trænger 
ind i ballen. 

 ■ Mindre spild af afgrøder – De jævne kanter, hvor ballens 
overflade holdes stramt ind til afgrøden, reducerer spild og 
gør det lettere at lagre ballerne pænt og ordentligt.  

 ■ Bedre ensilageballer – Med unikke elastiske kanttråde 
trækker CoverEdge netbinding afgrøden sammen ved 
ballens “skuldre” og hjælper til at fjerne luftlommer ved 
wrapping med folie.  

 ■ Pænere baller – Maskinstationer, der tilbyder ballepresning, 
får mere tilfredse kunder med perfekte baller, der er lettere 
at opbevare og transportere! 

 ■ Nemmere håndtering – CoverEdge holder afgrøden inde 
i ballen under transport, så ballerne ser flotte ud selv efter 
håndtering. 

 ■ Lav pris pr. balle – En rulle John Deere CoverEdge koster 
ikke mere end en rulle standard netbinding, men du får 
langt mere. Beregn prisen på net pr. balle, og du vil opdage, 
at CoverEdge er bedst til prisen. 

John Deere CoverEdge

John Deere CoverEdge 3800

Fremragende beskyttelse af dine baller.

Beskytter dine baller bedre
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XtraTwine
Høj styrke, nem indføring.

John Deere XtraTwine produktserier, der er fremstillet efter 
de højeste specifikationer og laveste tolerancer af 100% 
nye polymerer, omfatter alle garntyper. Fra de letteste til 
de kraftigste - vi har garntypen til netop dit behov. 

Produkter til indpakning af afgrøder

For at opfylde dine behov i forbindelse med diverse 
kornsorter og den tætpakkede ensilage leverer John Deere 
XtraTwine til alt fra små firkantede hø- og halmballer til store 
firkantede baller. 

 ■ Ekstra styrke. 
John Deere XtraTwine fremstilles af de bedste råmaterialer. 
Dette sikrer den bedste kvalitet, ydeevne og problemfri 
presning.   

 ■ Let fremføringssystem.  
Alle John Deere XtraTwines har en letløbende trisse for at 
forhindre, at garnet bugter sig ved begyndelsen på en ny 
nøgle.   

 ■ Kvalitetssikring. 
John Deere XtraTwine fremstilles efter et 
kvalitetssikringssystem, der sikrer ensartethed i hele 
produktionen.

Type ballepresser Produktnavn Pakkelængde Farve Pakkeindhold Pakker pr. palle

HD ballepresser John Deere HD XtraTwine 1180 Hvid 1 garnnøgle 80

Storballepresser John Deere XtraTwine 130 2070 Hvid 2 garnnøgler 56

Bindegarn



 ■ Højere effektivitet 
Brug John Deere XtraFilm 750 mm x 1.650 m og få 10% flere 
baller i forhold til 750 mm x 1.500 m. 

 ■ Sidder strammere  
John Deere XtraFilm-plastik har de bedste klæbeegenskaber. 
Dette sikrer en stærk og lufttæt forsegling af alle baller - 
uanset forholdene. 

 ■ UV beskyttelse 
John Deeres XtraFilm-plastik indeholder en effektiv 
beskyttelse mod UV-stråler for at reducere nedbrydning 
fra sollyset. 

 ■ Punkterfri og høj rivstyrke 
John Deere XtraFilm giver den bedste beskyttelse mod 
punktering af filmen. Dets enestående styrke giver det 
en høj rivstyrke. 

Film bestående af flere 
sammensmeltede lag 
John Deere XtraFilm plasticfilm består af 
flere sammensmeltede lag og er fremstillet 
af 100% nye polymerer med henblik på 
optimal styrke ved wrapping af baller.

Produktnavn Rullestørrelse Farve Ruller pr. palle

XtraFilm 500 mm. x 1.800 m Hvid 48

XtraFilm 750 mm. x 1.500 m Hvid 40

John Deere XtraFilm garanterer optimal ydeevne bakket 
op af et team, du har tillid til.

XtraFilm strækwrap
Sidder strammere, beskytter bedre. Nu endnu længere.

Strækwrap 
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Denne brochure uddeles over hele verden. I forbindelse med generel information, billeder og beskrivelser kan nogle illustrationer og tekster indeholde oplysninger om finansiering, kredit, forsikring, ekstraudstyr 
og redskaber som ikke markedsføres alle steder. Indhent nærmere oplysninger hos din forhandler. John Deere forbeholder sig ret til uden varsel at ændre  specifikationer og design på de produkter, der er beskrevet 
i denne brochure. John Deere’s grønne og gule farve, den springende hjort samt JOHN DEERE er varemærker for Deere & Company.


