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Bewaar Baletite in de originele beschermhoes. Bewaar de rollen 

liggend op een droge plaats, beschut tegen rechtstreeks zonlicht. De 

ideale opslagtemperatuur is 20-30 °C. Laat de rollen in de hoezen en 

breng ze voor het gebruik op kamertemperatuur.

Wees bij het openen en verplaatsen van de rollen voorzichtig om 

ze niet te beschadigen. Vooral de randen van de rollen moeten 

beschermd worden. Dek rollen die op de balenwikkelaar blijven staan 

af om ze tegen vocht te beschermen. De rollen moeten binnen 24 

maanden na productie worden gebruikt.

Haal de rollen pas vlak voor gebruik uit hun beschermende verpakking. 

Open de hoes met de voorziene strip. De pijl aan het uiteinde van 

de rol geeft de afwikkelrichting aan. Het geperste materiaal moet 

gelijkmatig over de breedte van de opraapwagen verdeeld worden.

De balen moeten een hoge dichtheid en een cilindervorm hebben. 

Hoe compacter de baal, des te beter het voeder bewaard zal worden.

De Baletite-rol moet in het midden van de invoereenheid geplaatst 

worden, zodat het midden van de rol zich op dezelfde hoogte bevindt 

als het middelpunt van de baal.

Breng minimaal 2,5 tot 3 lagen Baletite aan over de volledige breedte 

van de baal. De wikkelfilm die over Baletite wordt aangebracht, moet 

een overlap hebben van minimaal 50 %. Controleer zorgvuldig of 

iedere laag minimaal de helft van de vorige laag overlapt. Folies van 

750 mm moeten een overlap van minimaal 31 cm hebben.

Aangezien Baletite voor 100 % uit polyethyleen bestaat, kan het na 

gebruik samen met de stretchfolie worden gerecycleerd. Deze folies 

hoeven niet gescheiden te worden na hun verwijdering van de baal, 

wat tijd en arbeidsloon bespaart.

Klantendienst 
Baletite wordt ondersteund door een aftersalesteam van ervaren specialisten. Baletite moet binnen 24 maanden 

na productie worden gebruikt en blijft tot 12 maanden na het wikkelen stabiel, op voorwaarde dat de baal 

correct wordt gewikkeld met een wikkelfilm van hoge kwaliteit zoals Silotite of SilotitePro. Voor meer informatie, 

gebruiksaanwijzingen en de productgarantie, ga naar: www.baletite.com 
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Geavanceerde silageoplossingen

Baletite is een innovatieve 5-laagse 

geblazen en gePReOriënteerde folie die 

het traditionele net vervangt in ronde 

balen. Baletite, speciaal ontworpen voor 

de volgende generatie balenpersen die 

folie in plaats van net kunnen aanbrengen, 

verbetert het silageproces en beschermt 

de inhoud van de balen.

Aangezien Baletite een folie is, zorgt het voor 

een bijkomende luchtbarrière die helpt de 

groei van witte schimmels en dus verlies van 

kostbaar kuilvoeder te voorkomen. Bovendien 

houdt het de baal beter in zijn vorm door zich 

strakker om zijn omtrek te wikkelen. Baletite 

vermindert ook het silageafval omdat, anders 

dan bij het gebruik van netten, er geen voeder 

in verstrikt kan raken.

Aangezien het van hetzelfde basismateriaal 

wordt gemaakt als wikkelfilm, hoeven 

gebruikers Baletite achteraf niet van de 

wikkelfilm te scheiden. Baletite en de 

bijbehorende wikkelfilm kunnen dus samen 

gerecycleerd worden, wat kostbare tijd en 

arbeidsloon bespaart.

Toepassing
Breedte 

(mm)
Dikte (µm) Lengte (m) Stretch (%) Rollen per pallet

Afmetingen pallet 

(cm)

Hoogte pallet 

(m)

Mais, suikerbiet 950 13 2400 5-10 20 112 x 130 ± 1.10

Mais, suikerbiet 1280 13 2400 5-10 20 112 x 130 ± 1.10

Gras 1280 16 2000 5-10 20 112 x 130 ± 1.10

Gras 1380 16 2000 5-10 20 112 x 147 ± 1.10

www.baletite.com

Baletite – Het alternatief voor netwikkeling

Bewaar 
beter dan 
ooit

Baletite wordt gemaakt in fabrieken die gecertificeerd zijn volgens ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

Elke rol heeft een afzonderlijk etiket om een volledige traceerbaarheid te waarborgen in het onwaarschijnlijke 

geval dat zich een probleem zou voordoen. Baletite wordt aanbevolen voor kuilgras, mais en suikerbiet. 

Gezien de beperkte uv-stabiliteit wordt Baletite niet aanbevolen voor stro of hooi.

› Betere zuurstofbarrière 

Baletite-balen zorgen voor een beter silageproces en dus voor een betere 

bewaring van het gewas, dankzij de verhoogde zuurstofbarrière die 

gevormd wordt door de extra lagen folie rond de baalomtrek. De verbeterde 

zuurstofbarrière van Baletite helpt de groei van witte schimmels te voorkomen, 

wat betekent dat minder waardevol voeder verloren gaat.

› Uitzonderlijke doorsteekweerstand 

Als gepreoriënteerde folie, vervaardigd met moderne 5-laagse geblazen folie-

extruders, biedt Baletite een uitzonderlijke doorsteekweerstand.

› Extra bescherming aan de randen van de baal 
Baletite bedekt de baal volledig, zodat de randen van de baal extra 

beschermd worden - bijzonder nuttig bij het persen van stengelrijke 

gewassen.

› Compactere en dichtere balen 

Door de hoge aantrekkracht creëert Baletite strakkere, compactere balen met 

een meer afgeronde vorm. Die compactere balen nemen minder ruimte in beslag 

tijdens vervoer en opslag, en zijn stabieler tijdens de opslag.

› Glad oppervlak 

Baletite is gemakkelijker te verwijderen omdat er geen voeder in verstrikt kan 

raken zoals bij wikkelnetten. Dit is bijzonder nuttig in de winter omdat er ook 

bij vriesweer geen voeder verstrikt zal raken. Dankzij het gladde folieoppervlak 

kunnen de balen snel en gemakkelijk worden afgewikkeld.

› Unieke verpakkingshoes 

De verpakkingshoes beschermt Baletite doeltreffend tijdens het vervoer en het 

laden. Bovendien bevat ze de productinformatie en de gebruiksaanwijzingen. De 

verpakkingshoes van Baletite is ook volledig recycleerbaar.

› Gemakkelijker te recycleren 

Baletite is 100 % recycleerbaar en wordt van hetzelfde basismateriaal gemaakt 

als wikkelfilm. Dat betekent dat deze folies samen gerecycleerd kunnen worden 

en dus niet gescheiden hoeven te worden.

Technische specificaties
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