
Maksimere verdien av hver ball

Produkter for binding 
av rundballer
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Det er mange grunner til å velge originale John Deere 
produkter for binding av presset avling. Konstruert og testet 
for din John Deere rundballepresse, de er bygget for å yte. 

Våre produkter for binding av pressede rundballer er det 
perfekte resultatet av et nært samarbeid mellom ledende 
produsenter av presser over hele verden Kombinasjonen 
av deres kunnskap om pressing og John Deere’s strenge 
verifiserings- og evalueringsprosesser, sikrer enestående 
ytelse på alle områder. Rask å legge inn. Enkel å bruke. 
Og konstruert for lang levetid. 

Våre produkter for pressing og binding av avling gir overlegen 
ytelse. Vår nettbinding gir deg flere baller pr. nettrull, bedre 
vern av avlingen for lengre lagring, samt lave kostnader per 
ball.

Nå kan du legge til oppfølging og ekspertstøtte fra din 
John Deere-forhandler, og du har et optimalt partnerskap. 
De er derfor det alltid er fornuftig å velge originale 
John Deere-produkter for pressing og binding.

Kun John Deere nettbinding er konstruert spesielt for din 
John Deere-presse. Zebra-systemet sikrer enkel innlegging 
i pressen og enkel utrulling når det er tid for fôring. Sterk, 
lang og bred, det er et velprøvd produkt.

 ■ Bedre effektivitet – Produserer 1,5 ganger flere baller enn 
standard 3000 m nettruller. 2 roller med XtraNet 4500 sikrer 
nok nett til binding i en hel dag, uavhengig av type avling.

 ■ Bedre beskyttelse – Takket være Edge til Edge teknologi, 
dekker nettet hele bredden av rundballen for bedre 
beskyttelse av avlingen. Dine rundballer motstår vær, 
lagring og transport bedre.

 ■ Høyere nettstyrke – Maksimal ytelse, selv i tung avling.

 ■ Optimal ballevekt – Ekstra lengde uten tilleggsvekt.

 ■ Garantert lengde – Du får det som du betaler for, garantert.

 ■ Lave kostnader pr. rundball – En rull med XtraNet 4500 
gir deg mer enn andre uoriginale alternativer. Kalkuler 
nettokostnadene pr. ball du vil binde, og du vil oppdage 
at XtraNet gir en stor verdi.

 ■ Bedre beskyttelse – Takket være Edge til Edge teknologi, 
dekker nettet hele bredden av rundballen for bedre 
beskyttelse av avlingen. Dine rundballer motstår vær, 
lagring og transport bedre.

 ■ Høyere effektivitet – Produserer 1,2 ganger flere baller 
enn standard 3000 m nettruller.

 ■ Høyere nettstyrke – Maksimal ytelse, selv i tunge og 
vanskelige avlinger

 ■ Garantert lengde – Du får det du betaler for, garantert.

 ■ Lave kostnader pr. ball – En rull med XtraNet 3600 
gir deg mer enn uoriginale alternativer. Kalkuler 
nettokostnadene pr. ball du vil binde, og du vil oppdage 
at XtraNet gir en stor verdi.

Leveres også med 2800 m.

Perfekte baller. Hver gang

Press hele dagen for lavere kostnader.
XtraNet

Zebra Net går nå enda lengre for å behage brukerne.
XtraNet 4500

Flere baller pr. nettrull enn med standard nettbinding.
XtraNet 3600



3|Produkter for binding av rundballer

CoverEdge nettbinding har unike og elastiske kanttråder, slik 
at nettet strekker seg over sidekantene på rundballen. Dette 
sikrer bedre beskyttelse av ballen og eliminerer baller med 
“skuldre”. CoverEdge nettbinding er konstruert for å jobbe 
sammen med John Deere-presser, og er kun tilgjengelig 
gjennom din egen John Deere-forhandler.

 ■ Innslag av plastikktråder 
John Deere CoverEdge kommer nå med nettgarn som har 
innslag av plasttråder på ytterkantene. Disse plasttrådene 
gir bedre salgbarhet og kompatibilitet for John Deere 
CoverEdge i alle presser med pressruller.

 ■ Bedre beskyttelse mot vær – Med kantene godt tildekket, 
er det mindre mulighet for at regn eller fuktighet kan trenge 
inn i ballen.

 ■ Redusert avlingstap – De mykt avrundede kantene holder 
avlingen tett inn til ballens overflate, reduserer avlingstap 
og gjør lagring enklere og penere.

 ■ Bedre surfôrballer – Med de unike, elastiske kanttråder, 
trekker CoverEdge nettbinding avlingen inn på sidekantene, 
noe som bidrar til å eliminere innestengt luft ved innpakking 
av ballen i plastfolie.

 ■ Penere og jevnere baller – Entreprenører gjør kundene mer 
fornøyd med perfekt utseende baller som er lettere å lagre 
og transportere!

 ■ Lettere håndtering – CoverEdge holder avling inne i ballen 
under transport, så ballene ser pene ut selv etter å ha blitt 
håndtert.

 ■ Lave kostnader pr. rundball – En rull med John Deere 
CoverEdge koster mer enn en standard nettrull, men du 
får så mye mer. Beregn nettokostnadene pr. ball du binder 
og du oppdager at CoverEdge er økonomisk likevel.

Nettbinding

Produktnavn Bredde Lengde Antall ruller pr. pall

John Deere Xtranet 2800m 123 cm 2 800 m 36

John Deere Xtranet 3600m 123 cm 3 600 m 28

John Deere Xtranet 4500m 123 cm 4 500 m 28
John Deere CoverEdge 3800m 130 cm 3 800 m 28

Ledende kantbeskyttelse på dine rundballer.
John Deere CoverEdge

Bedre beskyttelse av dine rundballer
John Deere CoverEdge 3800



John Deere Zebra System gjør deg mer effektiv. Den brede 
stripen hjelper deg med å legge nettrullen riktig vei inn i 
pressen. Når det er tid for fôring viser den deg også i hvilken 
retning du skal rulle nettet av ballen. 

Den røde stripen midt på ballen viser når det er nett igjen for 
5 til 6 baller, noe som gir deg god tid til å planlegge innlegging 
av neste nettrull.

Fra kant til kant

Retningsindikatorer

John Deere nettbinding 
med Zebra System

Denne brosjyren er beregnet for distribusjon over hele verden. Under utarbeidelsen av generelle opplysninger, bilder og beskrivelser, kan illustrasjoner og tekst inneholde informasjoner om finansiering, kreditt, forsikringer, 
 tilleggsutstyr og rekvisita som ikke er tilgjengelig i alle land. Vennligst kontakt Felleskjøpet for ytterligere informasjon. John Deere forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og design uten varsel. Den grønne og gule 
fargekombinasjon, den hoppende hjortelogoen og JOHN DEERE tekstbasert logo er varemerker for Deere & Company. YY

15
44

36
1N

O
R_

N
O

JohnDeere.com


