WE’VE GOT YOU

COVERED!

Tama

Crop Packaging Products

De vet vad jag behöver,
eftersom de också är lantbrukare.
Tama har en unik kombination av jordbrukserfarenhet
och tillverkningsexpertis. Tama´s produkter är gjorda
för att fungera tillförlitligt och konsekvent - varje
gång. Som lantbrukare själva, förstår vi varför detta
är viktigt för dig.
Vår förmåga att identifiera och supportera våra
kunders behov har gjort det möjligt för Tama att
bli världsledande leverantör av rundbalnät och
skördegarn.

WE’VE GOT YOU COVERED.

DIN FRAMGÅNG ÄR VÅRT MÅL
Vi strävar efter att ge din verksamhet
en fördel, öka din press kapacitet och ge
assistans om det behövs.
Tama Assist är ditt dedikerade supportnätvärk
före, under och efter säsongen.

SERVICE

KUNSKAP

UTBILDNING

The Best Just Got Better

TamaNet+ är en unik process
utvecklad exklusivt av Tama.
Vi vet att det sista du behöver, är
en sak till att oroa dig över. Under
den korta tiden du har möjlighet
att bala, behöver du ett nät
som kommer att prestera, utan
krångel. Och det är vad du får med
TamaNet+.

Välj rätt produkt för dina behov:

Bättre Än Någonsin

TILLFÖRLITLIGHET

Bredd

Maximal
Diameter

Rullar per
Pall

4500m

123cm

29 cm

28

3600m

123cm

27 cm

28

2800m

123cm

24 cm

36

Bättre Än Någonsin

TÄCKNING
Bättre Än Någonsin

SLUTRESULTAT

•
•
•
•

Tillförlitlig, problemfri balning
Perfekta balar varje gång
I alla balpressar
I alla förhållanden

Maximize Your Baling Performance!
Stora Fyrkantsbalar
TamaTwine+ för stora fyrkantsbalar kommer i en rad olika produkter, utformade
för att passa dina behov. Välj det starkaste garnet för dina mest krävande
förhållanden, eller satsa på längre packlängd. Oavsett vilken garn du väljer, kan
du räkna med hög prestanda som inte gör dig besviken.

HD Prime

Packlängd 2200m
För High Density pressar där det krävs ultimat prestanda. Använd det till
halm i förhållande som extrem densitet eller höga temperaturer, kort halm
och majsstjälkar.

HD Extra

Packlängd 2600m
Utformat särskilt för pressar i sektorn ‘EXTRA’ High Density. Eller för balning
i mer extrema förhållande som hög temperatur, låg fuktighet eller för balar
med extremt hög densitet.

LSB Power

Packlängd 2600m
Det bäst presterande alternativet för alla grödor och balpressar där det
krävs hög densitet. Använd det för ensilage eller till hö- och halmbalar med
hög densitet. Motstånd och prestanda som Typ 130

LSB Long

Packlängd 3000m
Ett standard storbalsgarn lämpligt för användning till alla grödor under
normala balningsförhållande.

LSB Max

Packlängd 3200m
Ett garn lämpligt för användning i alla storbalspressar, där endast lägsta
baldensitet är nödvändig. Detta ger också maximal spollängd.

TamaTwine+ Egenskaper:
LÄNGRE LÄNGD => FÄRRE BYTEN => HÖGRE EFFEKT
Extra packlängd för färre spolbyten, mindre avfall och högre effektivitet.
Oöverträffad knutprestanda, flexibel och stark för
100% tillförlitliga, strama knutar på dina balar.
Enhetlig spolform för att säkerställa
problemfri drift i balpressen.
Det enda garnutbudet för storbalar som godkänts
fullt av ALLA STÖRRE TILLVERKARE AV BALPRESSAR.
Tillförlitlig,
Non-stop balning

Små Fyrkantsbalar
Ett komplett utbud av konventionella
garn för små fyrkantsbalar
av halm och hö.

Rundbalar
TamaTwine+ sortimentet innefattar
premium "fine twine" för rundbalar.

YOUR
RIGHT
TWINE!

Michael Dunning,
Thomastown, Ballydangan,
Co Westmeath, Ireland

After 20 years of baling and trying most brands Tama
has been the most consistent and favoured Netwrap
products by the guy on the baler and the farmer.
The new Tamanet+ is another level of consistency and
reliability that is unrivalled by any other brand.

Jeppe Bang Jensen,
Morten Bang Jensen Farm,
Denmark

TamaTwine+ have very good strength and it’s very thin
so it makes a good knot in the baler. It works great and can
take more loads compared to the other twines I’ve tried.

Tama Scandinavia AB

Fack 5008, 448 51 Tollered, Sweden
Tel: +46 31-710 92 80 Fax: +46 31-710 92 89

