
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            23cm           36

3800m         123cm           39kg            29cm           28 

4500m         123cm           42.5kg         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. 

EnterNet funktion
En speciell förmonterad tagg håller början 
på nätet och hjälper till då nätet träs genom 
balpressen.



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 med en fungerande, arbetsbar 
    rullvikt.

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



QUADOTEX GARN
FÖR QUADRANT-PRESSAR

Våra QUADOTEX garn erbjuder styrka, tillförlitlighet och pre-
standa för balning av högsta kvalitet. Utformat särskilt för att 
fungera med nya generationen av QUADRANT högdensitets-
pressar för stora fyrkantsbalar, visar QUADOTEX pressgarn 
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 under balningssäsongen. Från extremt starkt 
garn som hanterar de mest extrema förhållanden, till robust 
garn som ger maximal kostnadseffektivitet, våra QUADOTEX 
garn är bästa lösningen för balning av högsta kvalitet. 

   Maximalt strama knutar för att säkerställa högsta tillförlitlighet och  
    konsekvent prestanda
•  Extraordinärt skydd för att minimera nedbrytning från skadlig 
    UV-strålning
•  Jättestor spolstorlek för att ge maximalt utnyttjande av bal-
    pressen, vilket innebär färre stopp för garnbyte



BALETEX XL GARN
FÖR QUADRANT-PRESSAR

Vårt mångsidiga, flexibla och pålitliga BALETEX-garn för QUADRANT 
balpressar är utformat för att möta praktiskt taget alla balningskrav. 
BALETEX 130 XL är en kostnadseffektiv lösning som erbjuder den 
bästa kombinationen av styrka och längd. 

BALETEX 130XL, i spolar på 1400m (eller 2800m per förpackning), 
ger en enorm ökning med 35% MER garn i varje spole, jämfört med 
den “traditionella” typ 130 spolstorleken. Samtidigt erbjuder det 
samma nivå av motstånd och prestanda. BALETEX 130 XL, som 
är kompatibelt med alla stora fyrkantspressar, reducerar antal för-
packningar som krävs och ökar mängden balad gröda per spole. 

•  Full kompatibilitet med alla balpressar för att erbjuda mångsidighet

•  Bred täckning av balningsförhållanden för att ge flexibelitet. 

•  Enastående knutstyrka för att säkerställa tillförlitlighet. 



Typ                       Vikt                  Längd           Färg         Förpackning/pall

BALETEX 130XL    20 kg / frp        2800m           Vit            56 

Pressgarn Specifikationer

Typ                             Vikt             Längd             Färg             Spolar/pall      

QUADOTEX 3400 HD    11,5kg        1035m            Vit               80

QUADOTEX 3400         11,5kg        1170m            Grön            80

QUADOTEX 3200XL     11,5kg        1380m            Vit               80 



WRAPEX Sträckfilm

WRAPEX sträckfilm definieras av högsta kvalitet och möjliggör 
produktion av högkvalitativt ensilage. WRAPEX sträckfilm tillverkas 
i Europas mest avancerade plastextrusionsanläggningar,
i specialiserade processer som säkerställer tillverkning av hög-
kvalitativa produkter. Dessutom, genom tillhandahållande av teknisk 
rådgivning och support, är WRAPEX mer än bara en produkt.    

  Flerskikts, blåst film med optimala sträck- och vidhäftnings-
   egenskaper

  Optimalt anpassad till rund- och fyrkantsinplastare.

  Högt UV-skydd och väderbeständig

  Garanterar högkvalitativt ensilage tack vare låg luftgenomtränglighet



WRAPEX CLASSIC XL

WRAPEX CLASSIC XL är den nya generationen sträckfilm som 
kombinerar kvalitet med kostnads- och tidsbesparingar. 

  Kostbesparingar genom 10% längre längd per rulle (1650m)

  Fler balar per rulle (2-3 extra balar)

  Reducerad stilltid, tack vare färre rullbyte

  Försträckbar med upp till 70%

  Optimal skiktförsegling ger extremt slät applicering på balen



Typ                 Mått                                     Färg              Rullar/pall

WRAPEX         750 mm x 1500 m x 25 μ      Vit / Grön        40

WRAPEX          750 mm x 1650 m x 22 μ      Vit / Grön        40
CLASSIC XL

WRAPEX          750 mm x 1650 m x 22 μ      Vit                  20
CLASSIC XL     
(utan kartong)

Sträckfilm Specifikationer



COATEX

Med ROLLANT UNIWRAP 454/455, är det möjligt att produc-
era ensilagebalar utan att använda rundbalnät. COATEX är den 
nya lösningen!

   Förbättring av syrebarriären genom ytterligare filmlager på      
    balen

   Optimalt bevarande på grund av nedsatt luftintagning

   Enkel öppning av balarna eftersom endast ett förpackningsmate  
     rial används

   Uniformt förpackningsmaterial möjliggör gemensamt     
    bortskaffande av film och nät

   Större filmstabilitet på ytterytan för bättre mekaniskt skydd vid  
    lagring och transport

   Cylindrisk form för bättre och längre stapling av balar.   
    Förbättrat kantskydd tack vare 1.400 mm bred filmrulle  
    (finns även i bredden 1.280 mm)

   Ingen risk för djuren att få nätrester i fodret

Typ Dimensioner Färg Rullar/Pall

COATEX 1400 mm x 2000 m x 17 μ Vit 40

COATEX 1400 mm x 1750 m x 20 μ Vit 40

COATEX 1280 mm x 2200 m x 17 μ Vit 40
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