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Balící motouzy
&
balící sítě

Balicí sítě Piippo Hybrid
– plastová revoluce

Firma Piippo uvedla na trh balicí síť Hybrid, která díky nové výrobní technologii
obstojí i v nejnáročnějších podmínkách a zároveň se hodí do lisů všech značek.
Balicí síť Hybrid je výsledkem dlouhodobého vývoje výrobku, použití nové surovinové
směsi a pokročilé finské technologie.
Balicí síť Hybrid je odpovědí firmy Piippo na jakostní požadavky trhu, která se
vyznačuje zlepšenými pevnostními vlastnostmi a spolehlivostí použití. Zásluhou
vývoje výrobku délka sítě nyní narostla a cena za metr se přitom snížila.

Základní balicí síť

Piippo® Hybrid

Pevnost

240 kg

280 kg

+17%

Délka

3000 m

4000 m

+33%

2000 m

2600 m

+30%

Pokrytí
Easy Coverage System 2
				

až
+10%

Šířky 1,23 1,25 a 1,30 m
Síť Hybrid je vhodná pro balení čerstvých pícnin, sena, slámy, chrastice rákosovité a
podobného materiálu balitelného do válcovitého tvaru. Lze ji použít i na balení rašeliny, rýže, kukuřice a odpadu.

zvýšená pevnost – těsnější balíky
více metrů – méně výměn rolí
nákladová efektivita – výhodnější cena za metr

Green Cap

SuperCore

Green Cap – Patentovaný systém Green Cap
firmy Piippo usnadňuje aplikaci sítě. Síť se
poprvé snadno natahuje správným směrem,
což zabraňuje zbytečnému zvedání. Zelená
značka v síti označuje směr rotace.

Toto jádro si zachovává
spolehlivost i v náročných podmínkách a
například lehký deštík
pro ně nepředstavuje
žádný problém. Díky
Supercore se jádra již
nebudou lepit. Vnitřek
jádra obsahuje i unikátní
identifikátor záruky kvality sítě.

Sealed – Nepromokavé balení
Zvýšila se i kvalita zabalení sítě. Nepromokavý pytel, na obou koncích zatavený,
usnadňuje skladováni jak na farmách, tak v
obchodech.

Program vývoje výrobku firmy Piippo
Kontrola jakosti

Laboratorní testy ve firmě
Piippo i na univerzitách

Praktické zkoušky

Zákaznická odezva

Provozní spolehlivost za všech podmínek,
u všech materiálů a typů strojů – efektivita nákladů

Dvojitý varovný

ECS 2

proužek před koncem
První proužek vás
upozorní 50 metrů před
koncem role. U posledních 25 metrů se vedle
prvního proužku objeví
druhý, který jednoduše a přesně označuje
konec role.

Easy Coverage System 2 je patentovaný postup, s jehož pomocí se dosáhne
lepšího rozprostření sítě na balíku než
doposud. Rovnoměrné a symetrické balíky
se snáze skladují a jsou zabezpečeny před
pronikáním škodlivé vlhkosti.
Konstrukce palety
Každá paleta se skládá ze dvou polovičních palet, což usnadňuje uskladnění sítí
a manipulaci při prodeji a vykládce palet.

Balicí motouzy
Balicí motouzy Piippo® jsou vhodné pro použití na všech typech lisů a jsou
známé pro svoji snadnost použití, vysokou pevnost a spolehlivost. Pro
motouz je charakteristická jeho měkkost, která zaručuje vázacímu stroji až
dvojnásobnou životnost. Vysoká pevnost uzlů zabezpečuje balíky proti uvolnění i za tvrdých manipulačních podmínek a během zimního uskladnění.
Údaje ve specifikaci výrobku jsou uvedeny ve skutečných běžných metrech,
nikoli pouze jmenovitě. Díky této skutečnosti si farmář pro dané balicí
podmínky může vybrat vždy ten nejvhodnější motouz.
Jeden kilogram balicího motouzu Piippo® obsahuje ve srovnání s běžným
základním typem motouzu až o 25 % metrů navíc, což v praxi představuje
značnou úsporu nákladů.

Balicí motouz Piippo® Big Square
Počet běžných
Hmotnost balíku kg
metrů		
115 X-treme
122 Magnum
130 Big Square
145 Original

115 m/kg
122 m/kg
130 m/kg
145 m/kg

18
18
18
18

Garantovaná
délka m/balik

Velikost palety kg

2070
2196
2340
2610

1008
1008
1008
1008

Garantovaná
délka m/balik

Velikost palety kg

3000
4000

800
800

Garantovaná
délka m/balik
6000
7000
8500
10000

Velikost palety kg

Balicí motouz Piippo® Conventional
Počet běžných
Hmotnost balíku kg
metrů		
300 Hay
400 Traditional

300 m/kg
400 m/kg

10
10

Balicí motouz Piippo® Round

600 Round Bale
700 Triathlon
850 Long Champ
1000 Marathon

Počet běžných
Hmotnost balíku kg
metrů		
600 m/kg
10
700 m/kg
10
850 m/kg
10
1000 m/kg
10

800
800
800
800

Balicí motouz Piippo® Sisal
200 – 300 m/kg. Vhodný jak pro běžné balení, tak pro balení s vysokou hustotou materiálu. Tradiční Sisal představuje ekologickou alternativu pro vaše balení.
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