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csomagolást tesz lehetővé, kétszer több időt
JUTA KÖRBÁLA CSOMAGOLÓ HÁLÓ Gyors
takarít meg és csökkenti a költségeket

• CASE

• NEW HOLLAND

• A világszerte használt összes átlagos körbálázó gépen kipróbálták

• CLAAS

• ORKEL

• A bála optimális beburkolása egyik oldaltól a másikig

• DEUTZ-FAHR

• PÖTTINGER

• Használható silózott takarmány, széna és szalma bálázásához

• JOHN DEERE

• SIPMA

• KRONE

• VICON

• MASCAR

L GER
R
• WEL

• McHALE

L AGRI
• WOL

A bálák teljes beburkolása megkönnyíti a szállítást és a kezelést.

JUTA CSOMAGOLÓHÁLÓ
Műszaki előírás
A termék
Szélesség Hosszúság
megnevezése
JUTAROLL
123 cm
2000 / 3000 m
JUTA NET
125 cm
2000 / 3000 m
130 cm
2000 / 3000 m
JUTAWRAP
123 cm
2600 / 3600 m
JUTA NET
125 cm
2600 / 3600 m
130 cm
2600 / 3600 m
JUTA NET
60 cm
1400 m

Tekercsek
száma/raklap
32 / 28 db
32 / 28 db
32 / 28 db
32 / 28 db
32 / 28 db
32 / 28 db
64 db

Teherbírás
270 kg

270 kg

120 kg

Miért válasszam a JUTA NETWRAP-et?
• Használható széna, szalma, silózott takarmány, illetve szárított
takarmánynövények csomagolásához
• A háló kiváló szakítószilárdsággal rendelkezik
• A bálák egyik szélüktől a másikig szimmetrikusan TÖKÉLETESEN
BE VANNAK BURKOLVA

JUTAROLL

– szakítószilárdság 270 kg

• A tekercsen a háló utolsó 50 m-ét piros csík jelöli, ami arról
tájékoztatja a kezelőt, hogy új tekercset kell előkészíteni
• A nagyfokú UV-védelem szabadföldön hosszabb élettartamot és
megbízhatóságot garantál
• A színekkel ellátott szélek a tekercs jobb- és baloldaláról adnak
tájékoztatást a kezelőnek, amivel a megfelelő rakodást könnyítik
meg
• A világszerte használt összes átlagos körbálázó gépen
kipróbálták

JUTAWRAP - szakítószilárdság 270 kg

• Folyamatos minőségellenőrzés a gyártási folyamat
során, az ISO tanúsítványnak megfelelően
• Az egyes tekercsek egyedi vonalkódos beazonosítása lehetővé
teszi a tekercs nyomon követését a gyártásig visszamenőleg
• Környezetbarát HDPE-ből (nagy sűrűségű polietilénből)
készült
• A JUTA cég nyitott, szolgálatkész és vásárló-orientált
hozzáállása

50 m-nél a tekercs végét jelző piros jelzőcsík a háló közepén

a bizalom jele
A JUTA Csoport több üzleti egységből áll, amelyek a polimerek ipari
feldolgozásával kapcsolatos számos területen működnek. Gyártási
egységeink magukba foglalják az ipari textíliákat, a kitöltő anyagokat, az
extrudált polimer-szálakat, zsinegeket és kötegeket.
2000 dolgozójával és több mint 185 millió eurós éves forgalmával a JUTA
Európa egyik legnagyobb ipari csoportja, melynek gyártó helyszínei
stratégiailag a Cseh Köztársaság területén találhatók.

A JUTA körbála csomagoló hálót kiváló minőségű nyersanyagból készítik,
a legfejlettebb technológiai folyamat alkalmazásával.
A JUTA csomagolóháló a világszerte jól ismert Karl Mayer kötőgépeken készül.

A JUTA Csoport gyártási folyamatai vertikálisan integráltak, kezdve az
alapvető vegyi anyagok, a polimerek, a nyersanyagok beszerzésétől,
ezeknek az anyagoknak rostokká és fonalakká történő feldolgozásától a
késztermékeken és ezek megfelelő alkalmazásain át. Ez a vertikálisan
integrált irányítási struktúra, tapasztalatunk, a know-how és a state-of-theart technológia együtt jelentik sikerünk kulcsát.
A JUTA szakképzett és képesített munkatársai büszkék magas
színvonalú vevőszolgálatukra és az újdonságokhoz való közelítéshez.
Számunkra ezek nemcsak cégünk szlogenjei, hanem képviselik teljes
csoportfilozófiánkat is – ami valamennyi vállalatunk és - ami még
fontosabb - dolgozónk szellemében is tükröződik.

Az ISO tanúsítványnak
megfelelő mindennapi
gyártásellenőrzés garantálja a
JUTA csomagolóháló tökéletes
minőségét.

Polietilén zsákokba
csomagolt JUTA
csomagolóháló tekercsek.
A kartoncső mindkét végét
műanyag dugó védi.

A JUTA cég olyan hatékony minőségi, biztonsági és környezetvédelmi
irányítási rendszert alkalmaz és fejleszt tovább, amely megfelel az
ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 szabványok
követelményeinek.

www.juta.cz

Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem
Cseh Köztársaság

tauchmanova@juta.cz

Telefon: + 420 499 314 264
GSM +420 602 692 442
Fax +420 499 314 206

