Balhantering
Maximera värdet på varje bal

Perfekta balar. Varje gång
Det finns många anledningar att välja original John Deere
balhanteringsprodukter. De är framtagna och testade för
din John Deere balpress och för att hålla hög prestanda.
De är resultatet av ett nära samarbete med världsledande
tillverkare av detta slags produkter. Kombinationen av våra
samarbetspartners erfarenhet och ingående kunskap om
pressbranschen och John Deeres rigorösa kvalitetskontroll
säkerställer enastående prestanda på alla områden.
Snabba att ladda. Enkla att använda. Och utvecklade för
hög hållbarhet. Våra produkter erbjuder enastående
prestanda. Våra nätrullar, till exempel, ger fler balar per rulle,
skyddar grödan bättre för ökad hållbarhet och till en lägre
kostnad per bal.
Lägger du därtill den uppbackning och expertis som din John
Deere återförsäljare tillhandahåller, så har du ett vinnande
partnerskap.
Det gör original John Deere balhanteringsprodukter till
ditt rätta val.
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XtraNet nätrulle
Pressa hela dagen för mindre.
Endast John Deere nät har framtagits specifikt för din
John Deere balpress. Med Zebra-systemet är det lika enkelt
att ladda nätet som det är att rulla upp balen vid utfodringen.
Zebra-nätets styrka, längd och bredd erbjuder beprövad
prestanda.

XtraNet 4500

XtraNet 3600

Zebra Net nu ännu längre än tidigare.

Fler balar per nätrulle än med standard nät.

■■Ökad effektivitet – du gör 1,5 gånger fler balar än med
standard 3 000 meters nätrullar. Två XtraNet 4500 nätrullar
räcker till en hel dags pressning, oavsett gröda.

■■Bättre skydd – med Edge-to-Edge (kant till kant)
fullbreddsteknologi, täcker nätet balens fulla bredd och
ger bättre skydd för grödan. Det ger bättre väderskydd
och gör balarna lättare att förvara och hantera.

■■Bättre skydd – med Edge-to-Edge (kant till kant)
fullbreddsteknologi, täcker nätet balens fulla bredd och
ger bättre skydd för grödan. Det ger bättre väderskydd
och gör balarna lättare att förvara och hantera.
■■Ökad nätstyrka – maximal prestanda, även i svårskördade
grödor.
■■Utmärkt rullvikt – extra längd, samma vikt.
■■Garanterad längd – du får garanterat vad du betalar för.
■■Låg balkostnad – en XtraNet 4500 nätrulle innehåller
mer nät än ett icke John Deere nät. En beräknad nätkostnad
per bal visar att XtraNet ger verklig valuta för pengarna.

■■Ökad effektivitet – du gör 1,2 gånger fler balar än med
standard 3 000 meters nätrullar.
■■Ökad nätstyrka – maximal prestanda, även i svårskördade
grödor.
■■Garanterad längd – du får garanterat vad du betalar för.
■■Låg balkostnad – en XtraNet 3600 nätrulle innehåller
mer nät än ett icke John Deere nät. En beräknad nätkostnad
per bal visar att XtraNet ger verklig valuta för pengarna.
Finns också tillgängliga som 2 800 meters rullar.

John Deere nätrulle med Zebra-system
John Deeres Zebra-system gör dig effektivare. Riktningsmarkeringarna hjälper
dig att ladda rullen rätt. De visar också hur balen ska rullas upp vid utfodring.
Den röda randen i balens mitt är en rullslutsvarning och när den visas finns
det tillräckligt med nät kvar på rullen för fem eller sex balar, vilket ger gott
om tid att planera för nästa byte.

Edge-to-Edge
fullbreddsnät

Riktningsmarkering

Balhantering |

John Deere CoverEdge överkantslindning
Ledande överkantslindning för dina balar.

CoverEdge nätrullarnas unika elastiska maskor formar sig runt
balkanterna. Det ger allra bästa skydd och eliminerar skuldror.
CoverEdge överkantslindning har utvecklats specifikt för
John Deere balpressar, och kan endast köpas hos din
John Deere återförsäljare.

John Deere CoverEdge 3800
Bättre skydd för dina balar
■■Plaststopp
John Deere CoverEdge nätrullen har plaststopp i
rullens ändar. Plaststoppen gör John Deere CoverEdge
överkantslindning kompatibel och konkurrenskraftig
med alla balpressar som använder liknande system.
■■Bättre väderskydd – CoverEdge skyddar balkanterna
och förhindrar vatten och fukt från att tränga in i balen.
■■Minskade bladförluster – CoverEdge håller grödan
på plats och förhindrar bladförluster. De jämna balkanterna
underlättar stapling och förvaring.

■■Välformade balar – en konkurrensfördel för
maskinstationer är balformen; en välformad bal
som är enkel hantera och förvara ger nöjda kunder!
■■Lätthanterliga – CoverEdge förhindrar bladförlust under
transport, för bibehållen balform.
■■Lägre kostnad per bal – en John Deere CoverEdge nätrulle
kostar mer än en standard nätrulle, men ger också ökat
mervärde. En beräknad nätkostnad per bal visar att
CoverEdge ger verklig valuta för pengarna.

■■Högsta ensilagekvalitet – de elastiska maskorna formar
sig runt balkanterna; det förhindrar luftfickor och skapar
balar som är gjorda för inplastning.

Nätrulle
Produkt

Bredd

Rullängd

Rullar/pall

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
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XtraTwine pressgarn
Stor styrka, enkel löpning.
Alla John Deere XtraTwine pressgarn är tillverkade
av 100 % naturliga plaster (polymerer) för högsta kvalitet
och hållbarhet. Det finns ett garn för varje behov, från
de tunnaste till de grövsta.

■■Extra styrka.
Till John Deere XtraTwine pressgarn används endast
de finaste råvarorna. Det garanterar bästa kvalitet
och prestanda för en störningsfri pressning.

John Deere XtraTwine pressgarn passar alla behov, från
fyrkantspressar för hö- och halmbalar, till storbalspressar
för pressning av ensilage.

■■Easy feed-metod.
Easy feed-metoden för alla John Deere pressgarn gör att
garnet löper jämnt ur spolen utan att bilda öglor vid spolens
början.
■■Kvalitetssäkring.
John Deere XtraTwine pressgarn tillverkas enligt högsta
kvalitetsstandard (Quality Assurance System), som
säkerställer formstabilitet och en enhetlig standard.

Pressgarn
Balpress

Produkt

Längd

Färg

Förpackning

Förpackning/pall

HD balpress

John Deere HD XtraTwine

1 180 m

Vit

1 nystan

80

Storbalspress

John Deere XtraTwine 130

2 070 m

Vit

2 nystan

56

Fyrkantspress

John Deere XtraTwine 400

3 500 m

Blå

2 nystan

80

XtraFilm sträckfilm
Bättre vidhäftning, bättre skydd. Ökad rullängd.
John Deere XtraFilm sträckfilm säkerställer maximal
prestanda, och uppbackning du kan lita på.

■■Ökad effektivitet
En rulle John Deere 750 mm x 1 650 m XtraFilm, räcker
till 10 % fler balar än en 750 mm x 1 500 m rulle.
■■Bättre vidhäftning
Plasten i John Deere XtraFilm sträckfilm erbjuder
enastående vidhäftning. Det ger en perfekt inplastning
utan luftfickor – under alla förhållanden.
■■UV-stabilisering
John Deere sträckfilmens utmärkta ljustäthet och UVstabilisering skyddar balarna mot solljus vid förvaring
utomhus.
■■Punktering och rivning
John Deere XtraFilm sträckfilmens exceptionella styrka
gör den mycket motståndskraftig både mot punktering
och rivning.

Flerskikts, blåst plastfilm
John Deere XtraFilm är en flerskikts, blåst
plastfilm, tillverkad av 100 %, naturliga
plaster (polymerer) för bästa brottstyrka
vid inplastning av balar.

Sträckfilm
Produkt

Mått

Färg

XtraFilm

500 mm x 1 800 m

Vit

Rullar/pall
48

XtraFilm

750 mm x 1 500 m

Vit

40

Denna broschyr är framtagen för distribution i ett flertal länder. Vissa illustrationer och tillhörande avsnitt kan hänvisa till finansiering, tillbehör och utrustningar som inte är tillgängliga i alla regioner.
För ytterligare information kontakta din John Deere återförsäljare. John Deere förbehåller sig rätten till ändringar av specifikationer och utförande i denna broschyr utan föregående meddelande.
Den gröna och gula färgkombinationen, logon med den skuttande hjorten och namnet JOHN DEERE är Deere & Company varumärken.

YY1544362SWE_SE

JohnDeere.com

