
BIND-
TOUWEN

FOCUS OP GEWASSEN



Optimaliseer uw rendement bij het persen van grote vierkante balen door een bindtouw te gebruiken dat overeenkomt 
met uw balenpers en de meest uitdagende condities waaronder u de balen perst. Alle touwen van Piippo bieden een ge-
garandeerde lengte en ongeëvenaarde knoopsterkte in vergelijking tot andere touwen met dezelfde m/kg strekking.  
Bezoek www.piippo.fi voor meer informatie over onze touwen!

PIIPPO® BINDTOUW 
VOOR GROTE  

VIERKANTEBALEN

GOED VOOR  
BALENPERSEN

VEROORZAAKT 
GEEN SLIJTAGE 

AAN DE KNOPERS

Daadwerkelijke 
strekkende meters

Pakketgrootte 
in kg

Strekkende meters 
/pakket

Palletgrootte

Ultra Master 85 m/kg 12 (enkele rol) 1020 864 kg

Cropmaster 105 m/kg 21 (pakket met 2 rollen) 2200 1008 kg

Super Extreme 110 m/kg 21 (pakket met 2 rollen) 2310 1008 kg

Extreme 115 m/kg 18 (pakket met 2 rollen) 2070 1008 kg

Magnum 122 m/kg 18 (pakket met 2 rollen) 2200 1008 kg

Big Square 130 m/kg 18 (pakket met 2 rollen) 2340 1008 kg

Original 145 m/kg 18 (pakket met 2 rollen) 2610 1008 kg



Daadwerkelijke 

strekkende meters

Pakketgrootte 

in kg

Strekkende meters

/pakket

Palletgrootte

Baler Twine 250 m/kg 10 2500 800 kg

Hay 300 m/kg 10 3000 800 kg

Traditional 400 m/kg 10 4000 800 kg

Daadwerkelijke 

strekkende meters

Pakketgrootte 

in kg

Strekkende meters

/pakket

Palletgrootte

Round Bale 600 m/kg 10 6000 800 kg

Triathlon 700 m/kg 10 7000 800 kg

Long Champ 850 m/kg 10 8500 800 kg

Piippo traditioneel bindtouw voor kleine vierkanten kan al sinds 1972 worden aangemerkt als een 
klassieker. Dit bindtouw is eveneens volkomen betrouwbaar en levert tot wel 25% meer meters op 

dan andere types bindtouw die op de markt verkrijgbaar zijn.

Piippo ronde bindtouwen bieden nauwe toleranties en hechten zich  
bijzonder goed vast aan de baal. 

 PIIPPO® TRADITIONELE 
BINDTOUWEN 

 PIIPPO® RONDE  
BINDTOUWEN

EXTREME 
TREKVAST-

HEID



MEER METERS PER KILOGRAM,  
PER PAKKET EN PER PALLET
De unieke stevige filmtechnologie van Piippo: één pallet bindtouw van Piippo kan tot wel 25 km 
meer balen dragen dan een pallet gevuld met vergelijkbaar bindtouw van de concurrent. Door 
gebruik te maken van Piippo bindtouw krijgt u meer meters en minder gewicht op elke pallet en 
kunt u kosten besparen.

DAADWERKELIJKE METERS GEGARANDEERD  
– WEES VOORZICHTIG MET WAT U KOOPT 
Dankzij onze nauwkeurige productiestandaarden, kunnen de bindtouwen echt het aantal balen 
binden dat wordt aangegeven op het type bindtouw. Het bindtouw 130 strekt tot 130 m/kg en 
het bindtouw 105 strekt tot 105 m/kg. Als u kiest voor Piippo bindtouw, krijgt u tot wel 25% meer 
bindtouw in vergelijking met de bindtouwen van andere producenten.

TOT 30% HOGERE BREUKSTERKTE  
VOOR ALLE TYPES BINDTOUW
De balen behouden hun vorm tijdens opslag en zijn zelfs bestand tegen een ruwe behandeling. De 
transportkosten kunnen worden geminimaliseerd omdat de balen niet opzwellen tijdens de opslag.

BESPARINGEN OP KOSTEN VAN  
RESERVEONDERDELEN
Het zachtste bindtouw op de markt loopt soepel door de balenpers en verlengt de levensduur van 
knopers en andere dure metalen onderdelen van de balenpers.

GROENERE WERELD
Duurzaamheid in de bedrijfsvoering van Piippo wordt bereikt door een efficiënt gebruik van uitput-
bare natuurlijke grondstoffen. Als gevolg daarvan profiteren onze klanten van hogere knoopsterk-
tes, goedkopere prijzen per meter en wordt er minder afval geproduceerd. Eén kilogram bindtouw 
van Piippo levert meer en sterkere meters op.

PIIPPO OYJ  |  Sysmäjärventie 3, 83500 Outokumpu, Finland  |  Tel. +385 13 562 556  |  www.piippo.fi

PIIPPO BINDTOUWEN  
BIEDEN WAARDEVOLLE  

VOORDELEN


