
Gebruiksaanwijzing

Store PolycropPro in de originele beschermende 
sleeve-verpakking. Bewaar de rollen op hun 
vlakke zijde op een droge plaats, beschut tegen 
rechtstreeks zonlicht. 
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Haal de rollen pas vlak voor gebruik uit hun 
beschermende sleeve-verpakking. Open de 
sleeve-verpakking op de aangeduide plaats 
(horizontale zwarte pijltjes). De pijl aan het 
uiteinde van de rol geeft de afwikkelrichting aan.

Laat de rollen in de sleeve-verpakking en breng 
ze voor gebruik op kamertemperatuur. Wees 
bij het openen van de sleeve-verpakking en het 
verplaatsen van de rollen voorzichtig om ze niet 
te beschadigen. Vooral de randen van de rollen 
moeten beschermd worden. Bedek de rollen die 
op de balenwikkelaar blijven staan om ze tegen 
vocht te beschermen. De rollen moeten binnen 
24 maanden na productie gebruikt worden.  

Zorg ervoor dat de balen goed gevormd zijn, 
een hoge dichtheid hebben en bij voorkeur 
40-50% droge stof bevatten. SilotitePro 21µm 
is geschikt voor gebruik bij vierkante balen die 
niet groter zijn dan 80 x 90cm en voor continu 
wikkelen.

De voorrekeenheid moet zodanig geplaatst 
worden zodat het middelpunt van de folierol 
zich op dezelfde hoogte bevindt als het 
middelpunt van de baal. Plaats de folie in de 
eenheid en bevestig deze zoals aangegeven 
wordt in de gebruiksaanwijzing van de 
balenwikkelaar.

De uiteindelijke breedte van de folie, gemeten 
aan de vlakke zijde van een ronde baal, zou 
580-620mm moeten bedragen voor folies 
van 750mm. Als de foliebreedte hiervan 
afwijkt, onderbreek dan het wikkelen en zoek 
de oorzaak. Raadpleeg de fabrikant van de 
balenwikkelaar bij vragen over de werking van 
de voorrekrollen.

Breng minimum 2,5 tot 3 lagen net of Baletite 
aan over de volledige breedte van een ronde 
baal. Zorg ervoor dat elke laag gewikkelde 
folie met minstens de helft van de volgende 
laag gewikkelde folie overlapt. Folies van 
500mm of 750mm moeten de vorige laag 
met respectievelijk 21cm of 31cm overlappen. 
Breng minimum 6 lagen folie aan over de hele 
oppervlakte van de baal. 

Zorg ervoor dat het mes van de snij-inrichting 
op de balenwikkelaar onderhouden wordt om 
de folie na het wikkelen correct af te snijden en 
lange foliestaarten te vermijden. 

Kies een goed gedraineerde pslagplaats die 
ver genoeg verwijderd is van hekken, bomen, 
invloed van zware weersomstandigheden en 
waterlopen. Stapel de balen meteen na het 
wikkelen en binnen 12 uur. Gebruik een hiertoe 
bestemde balengrijper, nooit een balentand. 
Stapel nooit hoger dan 3 balen. Balen met een 
laag drogestof-gehalte mogen niet gestapeld 
worden. Herstel eventuele schade onmiddellijk.

Dek de stapel af met een net dat op 
grondhoogte bevestigd is om de balen tegen 
vogels te beschermen. Ondersteun het net 
zodanig dat het niet rechtstreeks in contact 
komt met de bovenzijde van de balen. Scherm 
de stapel indien nodig af van vee. Controleer 
de stapel regelmatig en herstel eventuele 
schade onmiddellijk. Gebruik de balen binnen 
12 maanden na het wikkelen.

55 - 70% uitrekken


