DU BALAR. VI BRYR OSS.
BALPACKNINGSPRODUKTER

VI BRYR OSS OM BALNINGSPRESTANDA.
På New Holland, vill vi att du ska få ut det mesta av din press. Vi gör vårt jobb - tillhandahåller
kvalitetsnät, -garn och -sträckfilm för optimal prestanda - så att du kan fortsätta med ditt,
på ett effektivt sätt.

Längre driftperioder

PRESSENS EFFEKTIVITET

Snabbare byten
Minimerad stilltid

Förbättrad hanterbarhet

BALENS HELHET

Konsekvent form
Mindre avfall

Maximera grödans värde
Minimera materialförlust

BALENS VÄRDE

Utökad livslängd av balar i bästa kondition
Bekvämt för slutanvändaren

Vi utmanar branschens ledande plast-, nät- och garnleverantörer
för att hjälpa dig. Specialister på Tama utvecklar och tillverkar
enligt våra specifikationer, för din sinnesfrid.

DU BALAR. VI BRYR OSS.

Premier Infinet

™

för rundbalar.

När du balar, har du oftast inte lyxen av obegränsad tid. Det finns dussintals andra jobb som ska utföras
under skörden och risken för dåligt väder är aldrig långt borta. Du vill bala så fort förhållandena är rätt,
så du behöver en pålitlig press i kombination med en pålitlig balpackningsprodukt som alltid avslutar
jobbet. Premier Infinet+ är särskilt utvecklat för effektiv balning och en mer robust bal. Bala med
självförtroende, i vetskapen om att du gör mer värdefulla balar, mer effektivt.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Edge-to-Edge® teknik säkerställer
att nätet behåller sin fulla bredd
då det matas på balen

Fler balar från långa 3600m och
4500m rullar

Förblir starkt även vid balning av
tät, högt komprimerad gröda.

Varningsrand i slutet av rullen gör
att du omedelbart vet när det är
dags att byta rulle

Anpassad design förhindrar
försvagning genom mekanism
i pressen

Unikt Zebra®-mönster för att
skilja vänster från höger vilket gör
laddningen av nätet snabbare

Edge-to-Edge baltäckning förhindrar
förluster vid hantering
Skörden förblir helt säkrad tills dess
den ska användas
Unikt Zebra-mönster visar riktning
vid upprullning av balen vilket
underlättar för slutanvändaren

NEW HOLLAND RUNDBALNÄT PRODUKTSPECIFIKATIONER
Produktnamn

Premier Infinet+

Premier Infinet+

Premier Infinet+

Rullängd

2,800 m

3,600 m

4,500 m

Rullbredd

123 cm

123 cm

123 cm

Färg

Blå-Vit

Blå-Vit

Blå-Vit

Teknologi

Bale+

Bale+

Bale+

96 x 125 cm

112 x 125 cm

112 x 125 cm

± 221 cm

± 209 cm

± 209 cm

36

28

28

Pallstorlek
Pallhöjd
Rullar per pall

Zebrarands-mönster och logo för Bale+ teknologi är varumärke tillhörande Tama Plastic Industry

Bale+ teknologi för ett lättare och
starkare rundbalnät

Invent för stora fyrkantsbalar.
Du litar på att din balpress ska gå med väldigt lite stilltid och förväntar dig att varje bal ska hålla måttet.
Du och dina kunder behöver vara säkra på att garnet ska knyta sig och hålla ihop balen, i alla förhållanden.
Invent skördegarn binder standard- och högdensitetsbalar med lätthet. Optimerat för användning i New
Holland balpressar, löper det smidigt genom knytningsmekanismen så att du med förtroende kan bala i
maximal hastighet.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Designat för jämnt flöde genom
pressen för att minimera stopp

Bibehåller styrkan vid balning
med hög densitet

Längre spolar - tillgängliga i fyra
längd/styrke-kombinationer

Knutarna hålls intakta utan att
glida

Fler ton balad gröda per fullt laddad
balpress

Håller formen på balarna vid
stapling och förvaring

Tillgängligt i fyra styrkor för att
passa kraven från gröda och
balpress
Balarna kan på ett säkert sätt
transporteras, staplas och
förvaras, utan grödförluster

Spolar/Pall

New Holland HD Extra

1,300 m

2,600 m

40

80

New Holland HD Power

1,100 m

2,200 m

40

80

New Holland INVENT Power

1,300 m

2,600 m

56

112

New Holland INVENT Long

1,500 m

3,000 m

56

112

New Holland INVENT Max

1,600 m

3,200 m

56

112

Modellnummer

Balbredd

Balhöjd

Antal
knytare

Typ av
knytare

9040

80

47

4

Enkel

870

80

70

4

Dubbel

890

80

90

4

Dubbel

1270 Plus

120

70

6

Dubbel

1290 Plus

120

90

6

Dubbel

9090 Plus

120

130

6

Dubbel

FODER
Standard Extreme

HALM
Standard Extreme

HIGH

STANDARD

LOW

Använd det vid hög densitet.
Lämpligt för ensilage och för hö- och
halmbalar med hög densitet.

INVENT
Power

Maximal längd för användning till
alla grödor och pressar där en högre
densitet inte behövs.

HIGH
STANDARD
LOW

2600 m/pack
1300 m/spool

En längre alternativ för hö-, halm,
och ensilagebalar med normal
densitet.

VERY HIGH

49602262

Pack/Pall

För High Density pressar. Använd det
i förhållande som extrem densitet
eller höga temperaturer, kort halm
och majsstjälkar.

31/A
31/A

Packlängd

2200m & 2600m
per pack

Spollängd

2600m per pack

Produktnamn

VERY HIGH

3000m per pack

NEW HOLLAND PRESSGARN PRODUKTSPECIFIKATIONER

3200m per pack

Mindre hantering och omknytningar
av spolar vid balning

Välj rätt garn med den
Internationella Standarden
för Skördegarn

Sträckfilm för ensilagebalar.
Sträckfilm maximerar din avkastning på ensilageproduktion. Den skyddar innehållet
i balarna för bästa näringskvalitet på ensilaget, när det behövs mest.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Lindar och förseglar ensilagebalar
på ett konsekvent sätt

Överlägsen punkteringsstyrka
och hållfasthet

Garanterad elasticitet på upp
till 70%

Exceptionell vidhäftning för mer
säkra, lufttäta balar

NEW HOLLAND STRÄCKFILM PRODUKTSPECIFIKATIONER
750 mm

Längd

1,650

Tjocklek

22µ

Färg

Grön / Vit

Återförsäljare

CNH Industrial DANMARK A/S
Arnold Nielsens Boulevard 140
2650 HVIDOVRE Denmark

Filmen är garanterat stabil mot
skadlig ultraviolett strålning
i 12 månader
Unikt ID-nummer inuti bobinen
för materialidentifiering

Löper smidigt och reducerar
stilltid

Bredd

Sex lager ger bästa skydd

