
Instruk oner för användning 

Förvara PolybalePro i sin 

originalförpackningshylsa. Förvara rullarna 

stående på en torr plats och skyddade från 

direkt solljus. Denidealiska temperaturen för 

förvaring är 20‐30 ̊C. 

Låt rullen i sin förpackning vänja sig 

vid omgivande temperatur innan den       

används. Var försik g när du öppnar 

förpackning och hanterar rullarna så a  de 

inte skadas. Rullarnas kanter bör särskilt 

skyddas. Täck över rullar som blir kvar på 

inplastaren för a  skydda dem mot fukt.  

Rullarna måste användas inom e  år e er 

inköpsdatum. 

Rullar bör endast tas ur skyddsförpackningen 

omedelbart före användning. Öppna hylsan 

med den medföljande rivremsan. Pilen på 

rullens ände indikerar inlindningsriktningen. 

Försträckningsenhetens höjd ska 

justeras så a  balens och filmrullens 

mi punkter står i linje horisontellt.  

Trä och fäst filmen enligt anvisningarna för 

inplastaren. 

Den slutgil ga filmbredden, uppmä  på den 

pla a sidan av en rund bal, ska vid 750 mm 

film vara 580mm‐620 mm. Om bredden   

varierar märkbart utanför dessa gränser 

bör du stoppa inplastningen och fastställa 

orsaken. Se anvisningarna från inplastarens 

llverkare om sträckenhetens utväxling. 

Sörj för minst 50 % överlappning. 

Kontrollera a  varje lager överlappar minst 

häl en av det förra lagret. Film med bredden 

500 mm och 750 mm ska överlappa med 

minst 21 cm respek ve 31 cm. Anbringa minst 

4 lager film ≥50 över balens alla ytor. 

Om TS‐värdet överskrider 50 %, eller om du 

plastar in fyrkan ga balar, ska du anbringa 

minst 6 lager film. 

Se ll a  bladet i inplastarens 

skärmekanism hålls i go  skick för a  

garantera a  filmen skärs prydligt e er 

inplastning och inte bildar långa 

svansar. 

Välj en väldränerad plats, undan från häckar, 

träd, utsa a områden och va endrag. Stapla 

balarna omedelbart e er inplastningen, inom 

12 mmar. Använd en specialbyggd hanterare 

och aldrig en pigg. Stapla inte mer än 3 balar 

högt. Balar med låg TS bör endast förvaras i 

enkla lager. Reparera eventuella skador 

omedelbart. 

Täck stapeln med e  nät som förankras vid 

marken som skydd mot fåglar. Stöd nätet så 

a  det inte är I direkt kontakt med balarnas 

ovansida. 

Avskilj stapeln från boskapen med stängsel om 

så krävs. Inspektera stapeln regelbundet och 

reparera eventuella skador omedelbart. 

Använd balarna inom 12 månader e er 

inplastningen. 

For instruc ons and product guarantee visit: www.polybale.com 

Polybale.com 

Se ll a  balarna är välformade, 

kompakta och helst har en torrsubstans (TS) 

på 40‐50 %. För hösilage upp ll 60 % TS. 

PolybalePro är lämpat för bruk med fyrkan ga 

balar och kon nuerlig inplastning. 
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