
Lietošanas instrukcijas 

Uzglabājiet PolybalePro oriģinālajā aizsar-

gapvalkā. Glabājiet ruļļus to galos sausā vietā, 

kur nav �ešu saules staru. Ideālā uzglabāšanas 

temperatūra ir 20 - 30 ° C. 

Pirms lietošanas turiet ruļļus piedurknēs un 

uzturiet apkārtējā temperatūrā. Esiet pies-

ardzīgs, atverot piedurknes un rīkojo�es ar 

spolēm, lai tās nesabojātu. Īpaši jāaizsargā 

ruļļu malas. Nosedziet ruļļus, kas palikuši uz 

iesaiņojuma, lai nepieļautu mitrumu. Spoles 

jāizmanto viena gada laikā pēc iegādes. 

Spoles no aizsargājamā iepakojuma jāizņem 

�kai �eši pirms lietošanas. Atveriet piedurkni, 

izmantojot pievienoto asaru sloksni. Bul�ņa uz 

ruļļa gala norāda iesaiņošanas virzienu. 

Iepriekš s�eptās vienības augstums ir 

jāpielāgo tā, lai ķīpas un plēves ruļļa vidējie 

punk� būtu horizontāli. Vī�niet un 

pievienojiet plēvi, kā norādīts iesaiņojuma 

instrukcijās. 

Plēves galīgajam platumam, mērot uz apaļās 

ķīpas plakanā gala, ar 750 mm plēvi jābūt 580–

620 mm. Ja plēves platums ievērojami atšķiras 

no šīm robežām, pārtrauciet ie<šanu un nos-

kaidrojiet cēloni. Informāciju par iesaiņojuma 

ražotāju ska�et iesaiņojuma ražotājā. 

Uzklājiet vismaz 50% pārklāšanos. Pārbaudiet, 

vai katrs slānis pārklājas vismaz ar pusi no 

iepriekšējā slāņa. 500 mm un 750 mm filmām 

jāpārklājas a@ecīgi vismaz par 21 cm un 31 

cm. Visās ķīpas vietās uzklājiet vismaz 4 

kār�ņas plēves. Ja DM līmenis pārsniedz 50% 

vai �ek iesaiņotas kvadrātveida ķīpas, jāpieliek 

vismaz 6 plēves kārtas. 

Pārliecinie�es, ka ķīpu iesaiņotāja griešanas 

mehānisma asmens �ek uzturēts, lai 

nodrošinātu <ru plēves sagriešanu pēc ie-

saiņošanas un tādējādi izvairītos no garām 

plēves astes. 

Izvēlie�es labi nosusinātu vietu prom no 

dzīvžogiem, kokiem, atklātām vietām un ūden-

stecēm. Novietojiet ķīļus tūlīt pēc iesaiņošanas 

un 12 stundu laikā. Izmantojiet speciālu ie-

būvētu apdarinātāju un nekad nelieciet smaili. 

Nelieciet kaudzē vairāk kā 3 augstu. Ķīpas ar 

zemu DM vajadzētu uzglabāt �kai vienā slānī. 

Nekavējo�es labojiet visus bojājumus. 

Pārklājiet kaudzi ar <klu, kas nos�prināts 

zemes līmenī, lai aizsargātu pret putniem. 

Atbals�et <klu tā, lai tas nebūtu �ešā saskarē 

ar ķīpu galiem. Ja nepieciešams, nožogojiet 

kaudzi no mājlopiem. Regulāri pārbaudiet 

kaudzī� un nekavējo�es novēršiet bojājumus. 

Izmantojiet ķīpas 12 mēnešu laikā pēc ie-

saiņošanas. 

Norādījumus un produkta garan�ju apmeklējiet vietnē www.polybale.com 

Polybale.com 

Pārliecinie�es, ka ķīpas ir labi veidotas, blīvas 

un ideālā gadījumā no 40-50% sausas vielas 

(DM). PolybalePro ir piemērots lietošanai ar 

apaļajām ķīpām un ar kvadrātveida ķīpām, kas 

nav lielākas par 80x90cm, kā arī nepārtrauktai 

iesaiņošanai. 
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