INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZECHOWYWANIE
W celu uniknięcia uszkodzeń produktu należy obchodzić się z nim
ostrożnie, szczególnie na krawędziach rolek. Przed użyciem najlepiej
przechowywać w temperaturze od 20o C do 30o C przez 48 godzin w
celu poprawy przyczepności.
Jeśli rolka posiada oznaki uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy
musi pozostać zachowana do kontroli wraz z kompletnym
opakowaniem i etykietami. Wszystkie uszkodzenia należy zgłosić do
dostawcy w przeciągu 3 dni roboczych od daty dostawy, w
przeciwnym razie reklamacje nie będą rozpatrywane.
BALOTOWANIE
Baloty powinny być odpowiednio uformowane, zwarte i wolne od
zanieczyszczeń ziemią.
Rekomendowana zawartość suchej masy 25% – 50%
Owijać w przeciągu 2 godzin od belowania.
Nie owijać balotów impregnowanym sznurkiem sizal.
Nie stosować do balotów dodatków kwasu siarki.
Nie owijać w trakcie deszczu, może to osłabić przyczepność.
OWIJANIE
BALOTY OKRĄGŁE
Należy używać tylko sprawdzonych owijarek ze wstępnym rozciągiem. Folia nie może być rozciągana
powyżej 70%. Należy dostosować wartość rozciągu wstępnego zrównując środek rolki folii ze środkiem
balotu. To powinno zapewnić 50% nałożenia się (zakładki). Upewnić się, że minimum 4 warstwy
zastosowane są na cały balot.
Przy zawartości suchej masy 35% lub więcej należy stosować 6 warstw folii.
Należy policzyć ilość obrotów wymaganych na pokrycie beli i dodać 1 więcej obrót. Ta owija belę w 2
warstwy folii. Pomnóż tę liczbę przez 2 dla 4 warstw i przez 3 dla 6 warstw.
Np. 750mm 7+1 = 8 + 8= 16 obrotów potrzeba do owinięcia balotu w 4 warstwy folii.
24 obroty owiną balot w 6 warstw folii.
500mm 12 + 1 = 13 +13 = 25 obrotów potrzeba do owinięcia balotu w 4 warstwy folii.
39 obrotów owinie balot w 6 warstw folii.
Powyższe przykłady są orientacyjne. Liczba obrotów zależy od wielkości i kształtu beli.
BALOTY KWADRATOWE
Folia nie powinna być rozciągana ponad 65% oraz wymaga się co najmniej 6 warstw folii. Stosować uchwyt
przeznaczony do balotów kwadratowych. Odkładać na stos natychmiast po owinięciu. Dla innego systemu
owijania postępować zgodnie z instrukcję obsługi swojego producenta maszyny.

UKŁADANIE NA STOSY
Owinięte baloty powinny być odkładane na stosy za pomocą odpowiedniego do danego typu balotu
uchwytu, w jak najszybszym czasie po owinięciu. Należy sprawdzać uchwyt czy nie posada rdzy, która
przyczynia się do uszkodzenia folii. Gotowe baloty nie mogą być szpiczaste. Baloty układać na osłoniętej
powierzchni oddalonej co najmniej 10 metrów od cieków wodnych. Stosy nie mogą być wyższe niż wysokość
trzech balotów. Jeżeli pasza jest mokra, układać stosy na wysokość od 1 do 2 balotów. Owijać baloty siatką
w celu uniknięcia szkód wyrządzonych przez ptaki i szkodniki. Należy zużyć baloty w przeciągu 12 miesięcy
od daty owinięcia.
BEZPIECZEŃSTWO
Podczas owijania stosować zabezpieczenia do ochrony słuchu, gdy poziom hałasu przekracza 90 decybeli.
UTYLIZACJA.
Należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem odnośnie szczegółów dotyczących programu
odzyskiwania sianokiszonki w danym kraju. Alternatywnie folię można utylizować w punkcie skupu folii lub
w licencjonowanych spalarniach. Folia nie powinna być spalana na świeżym powietrzu.

UWAGA
Aby sprawdzić czy jednostka rozciągu wstępnego jest prawidłowo ustawiona, należy oznaczyć folię w dwóch
miejscach, oddalonych od siebie o 10 cm. Kiedy folia jest rozciągnięta na balocie, odległość między dwoma
znakami powinna wynosić 17 cm – wskazuje to 70% rozciągu dla balotów okrągłych. Dla balotów
kwadratowych odległość powinna wynosić 15,5 cm odpowiadające 55% rozciągu lub 16,4cm odpowiadające
64% ustawionego rozciągu. Po owinięciu balotu należy sprawdzić szerokość folii. Powinna wynosić co
najmniej 600 mm dla szerokości 750 mm oraz 400 mm dla rolki 500 mm.
AGROPERFECTA wykonana jest z materiałów polietylenowych. Należy podjąć starania w celu zapewnienia,
że folia nie ma kontaktu z innymi produktami petrochemicznymi podczas przechowywania, co może
powodować niepożądane reakcje.

WAŻNE – OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
W przypadku gdy produkt używany jest w warunkach innych niż wskazane nie możemy zagwarantować
właściwości produktu. W żadnym przypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
(poza wymianą wadliwego produktu) bez względu na to czy szkoda jest bezpośrednia, wtórna, przypadkowa
lub specjalna, w tym wszelkie straty w działalności, utratę przychodów lub zysków, utratę oszczędności,
utratę inwestycji, utratę renomy firmy, utratę kosztu kapitału i strat kosztów administracyjnych lub strat
gospodarczych wszelkiego rodzaju, będących nie do przewidzenia, wynikające z lub w związku z
korzystaniem z produktu, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani wcześniej o możliwości wystąpienia takich
szkód, jak również spowodowanych przez ustawy, naruszenia, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
producenta.

