
Balpressningsprodukter



ROLLATEX PRO 

ROLLATEX PRO ökar kapaciteten för alla märken och modeller 
av rundbalspressar. Bale +™-tekniken gör det möjligt att uppnå 
både tillräcklig längd och styrka inom en brukbar rullvikt. Rullar 
på 4500 m innebär 50 % mer nät på varje rulle i förhållande till 
“standard” rundbalsnät på 3000 m, vilket ger mer prestanda för 
en fullt laddad balpress och mindre tid går åt till omladdning. Det 
betyder även färre rullar, vilket reducerar emballageavfallet under 
säsongen.
ROLLATEX PRO Rundbalsnät tillverkas med hjälp av den speciella 
CLAAS COVERED™-tekniken. Detta garanterar full baltäckning – 
och producering av en perfekt bal varje gång.

Längd               Bredd             Vikt             Diameter             Rullar/pall

2800m         123cm           29kg            24cm           36

3800m         123cm           42kg            29cm           28 

4500m         123cm           42kg            29cm           28



Funktioner och 
fördelar

ZEBRA® -system
ROLLATEX PRO har ett unikt Zebra®-systemrullmönster. Det 
asymmetriska randiga mönstret tvärs över nätets bredd, ger föraren 
en mycket tydlig “vänster-höger-indikator”, när rullen laddas. 
ZEBRA-systemet anger även i vilken riktning nätet rullas av balen, vid 
utfordring eller när man strör ut halm, genom att det asymmetriska 
mönstret visas tydligt på balen.

Bärhandtag
Varje ROLLATEX PRO-rulle är försedd med handtag som är avsedda 
för att hjälpa föraren med att hantera och transportera rullen.

Ändmarkering
Varje ROLLATEX PRO-rulle innehåller en synlig varningsrand , 
som framträder när man närmar sig slutet av rullen. Denna röda 
ändmarkering visar att man nått de sista 70 metrarna av nätet, 
vilket ger föraren möjlighet att börja förbereda ett rullbyte och 
förhindra balning utan nät i balpressen, och därigenom ytterligare 
minska bortkastad “stilltid”.

Garanterad minimumlängd
Varje rulle innehåller den garanterade längden, som står angiven 
på förpackningen och inte ett “plus-eller-minus” snitt.



Teknik

CLAAS COVERED™
CLAAS COVERED™-tekniken gör att nätet kan upprätthålla sin 
bredd, när det matas på balen och täcker hela balens bredd.  
Denna unika egenskap ger maximalt skydd för grödan och hjälper 
till med att upprätthålla balens form, vilket minskar grödförlusten vid 
hantering och förenklar lagringen.

Bale+ Teknologi
Detta är en utveckling som kombinerar en speciell blandning 
av avancerade råmaterial med en unik tillverkningsprocess som 
tillsammans ger följande unika kombination av fördelar: 
  Maximal rullängd – för maximalt utnyttjande av balpressen (50 % 

    längre än ett 3000 m standardnät)

•  Nätstyrka – för maximal prestanda med den hårdaste grödan

•  Rullvikt – den ENDA teknologin som gör det möjligt att kombinera 
    både rullängd och nätstyrka på med en fungerande, arbetsbar 
    rullvikt.

•  Konsekvens – ett enhetligt och konsekvent rundbalsnät, som ger 
    kontinuerlig problemfri drift.



BALETEX XL

Revolutionerande garn!
Det nya BALETEX 130XL är en unik utveckling 
för alla professionella storbalsentreprenörer. 

Det kombinerar den pålitliga prestandan hos ett “traditionellt” 130-
garn med en dramatisk ökning i längd. Och trots detta, passar 
rullen i ALLA stora fyrkantspressar.

BALETEX 130XL, i spolar på 1400 m (eller 2800 m/förpackning), 
ger en enorm ökning med 25 % MER garn i varje spole, jämfört 
med den “traditionella” typ 130-spolstorleken.

Det ökar således pressens produktionskapacitet med en fjärdedel 
MER per fullt laddad press.

Genom att använda BALETEX 130XL sparar du pengar:

•  Tillför upp till 25 % fler meter för varje garnpall

•  Minskar det totala antalet förpackningar som behövs för uppfylla 
    ditt behov av balar. 

•  Ökar mängden balad gröda per fullt laddad press. 



QUADOTEX

QUADOTEX Twine har utvecklats speciellt för att tillgodose behoven 
hos de senaste CLAAS QUADRANT-balpressarna, i samarbete med 
CLAAS tekniska utvecklingsteam.  Med den senaste generationen 
av CLAAS balpressar, som är kända för hög genomströmning och 
baldensitet, visar QUADOTEX pressgarn även på exceptionellt tajta 
och pålitliga knutar.  De 11,5 kg tunga spolarna i denna serie ger 
mer än tillräckligt med garn för långa produktiva dagar. Detta garn har 
maximalt skydd mot nedbrytning från skadlig UV-strålning.

   Pressgarn av högsta kvalitet för balpressar med högsta kapacitet
•  Maximalt strama knutar garanterar full prestandakapacitet hos 
    balpressen
•  Jättestor spolstorlek för att ge maximalt utnyttjande av bal
    pressen, vilket innebär färre stopp för garnbyte



Typ                       Vikt                  Längd           Färg         Förpackning/pall

BALETEX 130XL    18,56 kg / frp    2600m           Vit           56 

Typ                            Vikt             Knutstyrka         Färg             Spolar/pall      

QUADOTEX 3200XL     11,5kg        270kgs              Vit               80 

QUADOTEX 3400         11,5kg        280kgs              Grön            80

Large Square Baler Twine Specifications
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