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NÅGRA ORD OM VÅRA LÖSNINGAR

VÅR HISTORIA
2001 var året Tama Scandinavia såg dagens 
ljus. Ambitionen var redan då att skapa 
bättre förutsättningar för alla inom balning. 
Under åren som gått har ledande kunskap 
om de skandinaviska förutsättningarna visat 
vägen. Idag, drygt tjugo år senare, är vi den 
ledande partnern för balning i Skandinavien. 
Med premiumprodukter i framkant, service på 
toppnivå och en kompromisslös leveranskedja. 
Nu satsar vi vidare, allt för effektiv och 
lönsam balning.

Tama täcker dina behov - allt från att skydda dina grödor till att 
säkerställa problemfri och konsekvent balning - vilket ger dig 
en sak mindre att oroa dig över. 

Med lång erfarenhet och expertis av jordbruk och tillverkning är Tama 
mer än bara en leverantör av högkvalitativa balpackningsprodukter. 

Som lantbrukare själva förstår vi dina orosmoment och erbjuder Tama+, 
vår världsledande produktlinje av nät- och garnlösningar. 

När tiden kommer för att fokusera på balning, finns vi där under hela 
processen. Från att välja rätt produkt, genom att underlätta non-stop, 
problemfri balning, till att maximera prestandan. 

Genom att välja Tama kan du njuta av både ledande produkter och 
lösningar, men också sinnesro, så att du kan fokusera på det du gör 
bäst - att vara professionell lantbrukare..

För mig innebär Tama tryggheten 
om problemfri pressning. 

Med Tama LSB i min Case LB 434R XL 
sparar jag tid och energi just för att 
garnet alltid fungerar. I slutändan blir 
pressningen mer lönsam”.

Tamas nät är så pålitliga, jag 
vet att de alltid fungerar. 

Alla som vill pressa effektivt borde 
köra TamaNet+”.

Anders Assarskog, 
Assars Ensilage, 
Sverige

Mikael Lindqvist,
Nybro Maskinstation, 
Sverige



TILLSAMMANS VÄXER VI
FÖR FÖRÄNDRING

Vårt åtagande för miljön
Som grundat av lantbrukare behåller Tama 
ett obrytbart band till till naturen. Som 
den globala ledaren inom balningslösningar 
är det vårt ansvar att leda industrins 
revolution mot mer hållbart och effektivt 
materialnyttjande.
Allt för miljön och kommande generationer 
som ska ärva den.

VÅR VISION
Tama siktar på att vara världens mest effektiva balningsproducent

VID 2025

Följande kvantitet av 
använda balningsproduker:

Plasten i Tamas produkter 
till minst:

30%
GARN

10%
NÄT

50%
GARN

50%
NÄT

ÅTERVINN

Andelen ny plast i våra 
produkter med:

3%
NÄT

20%
GARN

MINSKASAMLA



Tama rundbalsnät och pressgarn minskar mängden 
plast per bal

TamaNet+
Sparar 218 kg plast jämfört med standardnät
*När man pressar 5000 balar med en diameter på 1,70m och 3 varv nät.

TamaNet+ Royal
Bara 2,5 varv per stor bal (1,80m) minskar drastiskt vårt 
miljöavtryck: 45% mindre plast per bal.

TamaTwine+
Sparar 570 kg plast och 57 garnpack vid 10.000 balar*

*Vid samma gröda och storlek använder TamaTwine ned till 25% mindre plast.
*Jämförelsen är mellan Tama LSB Power 140m/kg och standard 130-garn med 115m/kg
*När 10.000 balar pressas sparas ungefär 57 paket.

MINSKA

VÅRT ÅTAGANDE FÖR FÖRÄNDRING

1. Allt avfall från Tamafabrikerna återanvänds
2. Återvunna råmaterial från produkter som inte används  
 till balning.
3. Återvunna råmaterial gjort av återvunna    
 balningsprodukter. PCR=Post Consumer Recycled material

Vi ökar användingen av återvunnet råmaterial genom 
3 källor:

ERSÄTT

ÅTERVINN 

SAMLA

Investerar i innovativa teknologier som 
skapar alternativa, plastfria lösningar inom 
balningsbranschen.

Tillsammans siktar vi på att maximera 
återvinningen av lantbruksplast efter att 
den använts i fält. Tama Group stöttar stolt 
en mängd insamlinginitiativ Jorden runt, som 
samlar in och återvinner plast från fältet:



Detta högpresterande rundbalsnät är det senaste steget mot hållbar 
balning. I nätet har nytt material ersätts med fabriksåtervunnet (PIR - 
Post Industrial Recycled), på så sätt ser vi till att allt material tas till 
vara. I tillbehören - påse, plugg, bobin och pallkrage - är nytt material 
ersatt med konsumentåtervunnet material (PCR - Post-Consumer-
Recycled). 

Tidigare har Tama revolutionerat balningsbranschen med mycket 
längre nät och mindre plastanvändning per bal. Nu tas nästa steg i 
hållbarhetsrevolutionen.

Tama Cycle Nät

Återvunnet i alla delar!
Tama Cycle Netwrap erbjuder en hög andel återvunnet material:

Namn Rullängd Rullbredd Rulldiameter Rullar/pall

Tama Cycle Nät 3000 m 123 cm 25.5 cm 28

Tama Cycle Garn

Namn Packlängd Packvikt Spolar/Pack Färg Pack/pall

Tama Cycle Garn 2070 m 18 kg 2 Svart & återvunnet 
Blå/Rost 56

VÄRLDENS FÖRSTA 
PRESSGARN MED 

ÅTERVUNNET MATERIAL

Tamas garn har länge satt standard i branschen för att 
anpassa rätt garn till rätt press och förhållande. Nu 
kommer nästa genombrott.

Tama Cycle innebär alla fördelar och kvaliteter som 
130-garn, men med en stor miljömässig fördel:

Garnet innehåller signifikanta andelar återvunnet 
(PCR) material!

Nät
40%

Plugg
100%

Bobin
100%

Påse
40%

Pallkrage
100%

DET FÖRSTA 
GJORT MED

PCR
POST-CONSUMER 

RECYCLED 
MATERIAL

Produktinfo Produktinfo



Med TamaNet+ får du säkerheten du behöver 
och den sinnesro du förtjänar. 
Då det är tid att bala behöver du vara säker på att ditt nät håller sig 
starkt, från balningstillfället tills dess att balen används. 
Eftersom Tama grundats och drivs av lantbrukare finns förståelsen 
för ditt behov av ett robust nät och därför erbjuder vi TamaNet+. 

VÅR LEDANDE TEKNOLOGI ARBETAR FÖR DIG

Produktinfo

Namn Rullängd Rullbredd Rulldiameter Rullar/pall

TamaNet+ 4500 m 123 cm 29 cm 28

TamaNet+ 3800 m 123 cm 27.5 cm 28

TamaNet+ 2800 m 123 cm 24 cm 36

LÄTTARE NÄT 
Enklare att bära och hantera.

MILJÖOPTIMERAD FORMULA 
Varje bal är lindad med mindre plastmaterial för att minska 
miljöpåverkan.

ÖVERLÄGSET GREPP UNDER ALLA FÖRHÅLLANDEN 
Ultimat grepp på samtliga varv ger stark förslutning av änden.

MASKLÅS-TEKNOLOGI 
Eliminerar risken att maskor rivs upp.

GARANTERAD MINIMUMLÄNGD 
Varje rulle håller den garanterade längden, inte “plus-eller-minus” 
medellängden.

LÄNGRE RULLAR 
Fler balar per rulle, färre rullbyten och högre effektivitet.

• Perfekta balar varje gång. 

• Effektiv täckning under alla väderförhållanden. 

• Passar alla grödor. 

• Det originalpatenterade EDGE TO EDGE-nätet.

• Kompatibelt med alla rundbalspressar. 

• Testat och godkänt av alla ledande maskintillverkare. 

• Våra produkters styrka, längd och andra mått blir årligen 
kontrollerade och godkända av DLG (Tyska Landbrukssällskapet)

PÅLITLIGHET

KONSEKVENT

VI TÄCKER DINA BEHOV



Halm med hög densitet och balning 
under extrema förhållanden har alltid 
krävt minst 4-5 varv...tills nu.

TamaNet+ Royal är 70 års innovativa lantbrukslösningar 
förkroppsligade i en enda balningsupplevelse - bara 2.5* 
varv per bal.

* Baserat på fälttester med högdensitetgrödor som vanligtvis kräver 4-5 
varv per bal. 

Namn Rullängd Rullbredd Rulldiameter Rullar/pall

Tama Royal
®

3500 m 123 cm 29 cm 28

ULTRAKOSTNADSEFFEKTIVT! 
Sparar upp till 26% av din balkostnad per bal + få så många 
som 50 balar mer jämfört med standard 3600m-nät.

26%
SPARAT

SNABBARE ÄN NÅGONSIN!
Upp till 40% mindre stilltid - med rekordsnabba 7.5 sekunder 
balning per bal. 

40%
MINDRE

MINDRE PLAST!
Upp till 45% mindre plast per bal - Det innebär 1 km mindre plast 
på 100 balar! 

45%
MINDRE

BALNING UNDER EXTREMA FÖRHÅLLANDEN! 

• Skräddarsydd för grödor med hög densitet. 

• Designad för att klara högsta tryck. 

• Skapad för att förbättra din prestanda. 

KUNGLIG PRESTANDA
TamaNet+ Royal™ är Tamas ultimata garant för tillförlitlig och 
konsekvent balning med alla presstyper under alla förhållanden. 
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2.5 VARV PER BAL!

®

GENOMBROTTSTEKNOLOGI
Vår senaste utveckling möjliggör 

2.5 varv per bal!



HD Prime  Packlängd 2200m
HD Prime XL  Spollängd 1350m  
Ultimat prestanda i extrema förhållanden 
Tama´s starkaste garn. HD Prime säkerställer 
pålitlig och konsekvent prestanda under de mest 
krävande förhållandena. 

LSB Long  Packlängd 3000m 
Standarddensitetlösning som en kommer långt med. 
En kostnadseffektiv lösning för balning med lägre 
densitet som ersätter gamla Typ 150 garn. 

HD Extra  Packlängd 2600m
HD Extra XL  Spollängd 1450m  
Extra längd för extra densitet 
En högdensitetslösning utformad för tuffa grödor, 
som kornhalm, under svåra förhållanden. HD 
Extra är ett kostnadseffektivt garn med samma 
prestanda som Typ 110 garn. 

LSB Power  Packlängd 2800m
LSB Power XL  Spollängd 1650m  
Kraftfullt och mångsidigt för perfekt passform 
LSB Power är utformat för alla balpressdensiteter 
och ersätter gamla Typ 130 garn. 

Namn Spolar/pack Längd Vikt Maxhöjd Maxdiameter Pack/pall

HD Prime 2 2200 m 20.4 kg 340 mm 295 mm 40

HD Prime XL 1 1350 m 12.5 kg 385 mm 295 mm 80

HD Extra 2 2600 m 21.6 kg 350 mm 295 mm 40

HD Extra XL 1 1450 m 12 kg 385 mm 295 mm 80

LSB Power 2 2800 m 20 kg 310 mm 295 mm 56

LSB Power XL 1 1650 m 11.8 kg 370 mm 300 mm 80

LSB Long 2 3000 m 19.5 kg 310 mm 290 mm 56

UV-SKYDD

IDENTIFIKATION AV SPOLE (SPÅRBARHET) 

GARANTERAD MINIMUMLÄNGD

MINDRE PLAST PER BAL 

OÖVERTRÄFFAD KNUTPRESTANDA

DESIGNAT FÖR DINA BEHOV
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Maximera balningsprestandan 
Vi förstår ditt behov av tillförlitlig och konsekvent balning. 
TamaTwine+ för stora fyrkantsbalar innehåller extra längd så 
du får: 

Högre slutresultat, Bättre effektivitet och Mindre avfall. 



Vår dedikerade supporttjänst 
online, Tama Assist, är tillgänglig 
under hela året - när som helst, 
var som helst. Så om du behöver 
svar på en teknisk fråga om 
balning, tips på hur du bäst tar 
hand om din press eller råd om hur 
du använder en av våra lösningar, 
finns Tama Assist här för att 
hjälpa dig. 

Tama Assist - vi stöttar dig, dina 
produkter och ditt företag. 
www.tama-scandinavia.se/tama-assist/

Som lantbrukare, förstår vi ditt behov 
av hjälp. 
Alla lantbrukare behöver nån gång då och då stöd för 
att uppnå bästa resultat. Sedan Tama grundades för 70 
år sedan har vi samlat på oss omfattande kunnande och 
erfarenhet. Vi delar gärna dessa tillgångar med dig så att 
du kan förbättra din prestanda och ditt företag. 

Partnerskap med ledande 
maskintillverkare: 
Som lantbrukare förstår vi ditt behov för kompatibilitet. 

Tama har långsiktiga partnerskap med världens ledande 
maskintillverkare; OEM´s (Original Equipment Manufacturers).   
Från maskin-och förpackningsutveckling, via produktgodkännande, 
till distribution av balningsprodukter. Alla aspekter av affären 
täcks av vårt OEM-samarbete. 

På så sätt kan vi säkerställa att våra lösningar fungerar sömlöst 
med din balpress.

DEN PERFEKTA 
MATCHNINGEN 

STÖDJER 
DIN FRAMGÅNG 



VI PÅ TAMA ÖNSKAR 
DIG EN LYCKAD 

OCH MINNESVÄRD 
SÄSONG!

tama_scandinavia
tama.scandinavia
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