
HYBRID
EDGE MASTER

De Piippo Hybrid Edge Master is 
de nieuwste aanwinst in de  

Premium-netbindproductlijn
De verbeterde omwikkeling van 10% in combinatie met 

de hoogste kwaliteit Hybrid-netbindproducten zorgt voor 
compacte en kostenefficiënte balen.

LENGTE
 2.600 m
 3.600 m
 4.000 m
 4.600 m

Eén maat die op 
de meest gebrui-
kelijke balenper-
sen past

NIEUW!

10% meer  

omwikkeling



FOCUS OP 
GEWAS-

De langste netbinding op de markt.
10% meer omwikkeling.

INFORMATIE

 Het vlechtwerk en de grondstoffen 
zorgen voor de langste rol.

 Hoge UV-bescherming.

 Houdt de baal met 15-20% minder 
netomwikkeling bij elkaar dan de 
standaard netbindingen op de markt.

 Tot 500 balen (diameter 1,5 m, twee 
lagen) met een rol van 4.600 meter.

 Dankzij de grondstofsamenstelling is 
het eenvoudig om de netbinding te 
snijden.

 De weersbestendige en aan beide 
kanten verzegelde tas maakt opslag 
eenvoudig, zowel op de boerderij als 
in de winkel.

 Meer meters, minder rollen, minder 
afval van verpakkingsmateriaal, 
minder vervoerskosten.

NIEUW!
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WIT DOPSYSTEEM
De witte streep aan één zijde van het net en de witte 
dopsticker zorgen dat de netbinding correct wordt ge-
installeerd in de balenpers. De streep geeft ook de juiste 
openingsrichting van de baal aan.

STERKE KERN
De sterke en duurzame kern met verbeterde vochtbesten-
digheid voorkomt operationele problemen bij balenper-
sen die op een as zijn gemonteerd. In de kern staat het 
kwaliteitscontrolenummer van het product gedrukt.

DUBBELE  
WAARSCHUWINGSSTREEP
De eerste rode streep waarschuwt u 50 meter voor het 
einde van de rol en de tweede verschijnt op het 25-me-
terteken. Hierdoor kunt u de hele rol gebruiken en u voor-
bereiden op het vervangen van de rol.

DUBBEL PALLETSYSTEEM
De netbindrollen zijn verpakt op twee pallets, die op 
elkaar worden geplaatst en met plastic worden omwik-
keld. De pallets kunnen eenvoudig worden gescheiden 
voor transport als dat nodig is.


