
 

Käyttöohjeet 

1. Baletiten varastointi 

• Varastoi Baletite lappeellaan 

alkuperäisessä suojakääreessään kui-

vassa paikassa, suoralta auringonvalolta 

suojattuna.  

• Jos rullia jää paalaimeen säilytykseen yli 

yön, tulee ne suojata kosteudelta .  

• Jotta kalvon tartuntaominaisuudet ovat parhaat mahdolli-

set, varastoi rullia 24 tuntia ennen käyttöä 15-25 asteen 

lämpötilassa.  

 

 

 

2. Paalaimen valmistelu 
 

• Tarkista, että paalaimen rullat (jotka tule-

vat kontaktiin kalvon kanssa ennen kuin 

kalvo menee kammion sisälle) ovat pu-

htaat eikä niissä ole epätasaisuuksia. 

• Jos huomaat kalvossa vaurioita kun se on sidottu paalin päälle 

varmista, että kammiossa ei ole esteitä ja puhdista paalainkam-

mion rullat. Hio mahdolliset epätasaisuudet pois hiontapaperilla.  

• Jos paalainkammion rullat vahingoittavat kalvoa kun 
kammio aukenee, tarkista, että avautuminen tapahtuu 

riittävän nopeasti.  

 

 

 

3. Baletite-rullien lastaus  

• Käsittele rullia varovasti, etteivät ne vahin-

goitu.  

• Jokainen rulla painaa yli 40 kg. Sidontakalvon nostoon tarvitaan 

2 henkilöä tai sopiva nostotyökalu  

• Aseta Baletite-rullat avautumaan oikein päin, kuten suojakalvon 

nuoli osoittaa. Baletite-rulla tulee asettaa syöttölaitteen keskelle 

niin, että rullan keskikohta on linjassa paalin keskikohdan 

kanssa.  

 

 

4. Pakkauksen poisto ja asennus  

• Suojakääre poistetaan vasta juuri ennen 

käyttöä. Avaa kääre repimällä se auki 

paketin sauman kohdalta. Poista päätyjen 

pahvisuojat. 

• Asenna kalvo paikalleen seuraten paalaimen 

asennuskaaviota.  

Varmista, että paalain on turvallisesti sammutettu eikä sitä 

voida käynnistää asennuksen aikana. 

• Kalvon ulompi (tahmea) kerros tulee olla paalin pintaa vasten. 

 

 

 
5. Venytys  
  

• Koska Baletite on voimakkaarsti 

esisuunnattu, se tulee kiristää paal-

in päälle. 

• Suositeltu venytystaso löytyy Baletite-rullan tarrasta. Aseta 

paalaimeen vaadittu venytysprosentii. Tätä ei tarvitise muuttaa 

kauden aikana. 

• Tarkista venytysprosentti aina paalauskauden alussa ja tarkista 

uudelleen muutaman kerran kauden aikana, myös jos epäilet 
venytyksen oikeellisuutta tai paalaimen koneistossa on 
ollut vikoja tai häiriöitä. 

(Miten tarkistan kiristysprosentin?)  

(Miten voin tarkistaa venytystason?) 

 

 
6. Leveys kiristämisen jälkeen  
 

• Baletite-kalvon leveys rullalla on 950 

mm, 1280 mm tai 1380 mm. Kuroutu-
minen riippuu venytysprosentista, 

mutta siihen vaikuttaa myös ympäristön lämpötila. 

• Kiristämisen jälkeen oikealla venytyksellä kalvon 
leveyden tulisi olla min. 910 mm/1230 mm/1330 mm ja 
max. 940 mm/1270 mm/1370 mm siinä vaiheessa, kun 
se kalvo menee kammion sisälle. Ellei näin ole, kalvoa on 

venytetty liikaa tai liian vähän. Tarkista venytysprosentti.  

• Kuroutuma ei koskaan saa olla yli 50mm. 

 



7. Kerrosten määrä  

 Oikeita asetuksia varten tarkista 

paalaimen käyttöohjeista toimiiko paalain 

käyttäen “häntää” sidonnan alussa ja 

lopussa vai ei ja onko asetuksissa ilmoitettu 

täysinä kalvokerroksina vai käännöksinä. 

• Täysien kerrosten määrä riippuu paalatusta materiaalista, 

koneesta ja paalausolosuhteista sekä käyttäjän omista 

mieltymyksistä.  
 

1/ Rehupaalit 

Rehupaaleille suosittelemme Baletite 16 µm ja BaletiteGo 20 µm. 

Rehupaaleille, joiden halkaisija on 125 cm suosittelemme aina 

käytettäväksi vähintään 3 täyttä kerrosta. 

• Lisää ylimääräinen kerros vaikeissa olosuhteissa, esimerkiksi: 
- kun paaleja käsitellään moneen kertaan 

- kun paalin paino kasvaa 

-  kun paalin koko kasvaa (≥128 cm) 

- kun sisällön kuiva-ainepitoisuus on hyvin matala (KA <30 %)  

-  kun sisällön kuiva-ainepitoisuus on hyvin korkea (esim. kuivaheinä (DM 

>60 %) 

- kun siirryt käyttämään kammion maksimipaineita 

-  kun materiaali on hyvin korsikasta 

-  kun rehua jää ensimmäisten täysien Baletite-kerrosten väliin sidonnan 

alussa 

• Ääriolosuhteet tai useiden vaikeiden olosuhteiden yhdistelmä voi 

vaatia kerrosten lisäämistä. 

BaletiteGO 20 µm –kalvon käyttö saattaa mahdollistaa 

käytettäväksi vähemmän kalvokerroksia. Esimerkiksi, jos 

käytetään Baletite 16 µm -kalvoa 4 täyttä kerrosta sitomaan 

ainesta, jossa on korkea KA, voidaan BaletiteGO 20 µm –kalvolla 

päästä samaan lopputulokseen 3 täydellä kerroksella. 

2/ maissi- ja sokeriruokopaalit  

Suositeltu sidontakalvo maissille ja sokeriruo’olle on Baletite 13 µm. 

Maissille suosittelemme käytettäväksi vähintään 4 täyttä kerrosta 

kalvoa.   

• Lisää ylimääräinen kerros vaikeissa olosuhteissa kuten:  

- kun paaleja käsitellään moneen kertaan 
- kun paali on painavampi 

- kun paalataan sokeriruokomassaa  

• Ääriolosuhteet tai useiden vaikeiden olosuhteiden yhdistelmä 

voi vaatia kerrosten lisäämistä. 

• Yhdellä rullalla sidottavien paalien märää riippuu käytettävistä 

täysistä kerroksista ja “häntien” pituuksista  

Nämä ovat yleiset suuntaviivat Baletitelle. Tarkista aina 
suositukset omalle paalaimellesi laitetoimittajalta. 

 

8. Käärintä  

• Koska BaletiteGo 1280mm-20 μm 

on UV-suojattu, sitä voidaan 

käyttää ilman käärintäkalvoa.  

• Muissa leveyksissä ei ole UV-suojaa. Tämän takia muilla 

leveyksillä sidotut paalit tulee aina kääriä 

käärintäkalvolla.  

• Parhaan lopputuloksen takia suosittelemme käyttämään 

käärintään Silotite- tai SilotitePro-kalvoa, sillä näillä 

kalvoilla saavutetaan oikea kiristys ja tartunta ja sitä 

kautta vesi- ja ilmatiivis paali. Suosittelemme 

ihanteellisen säilörehun saavuttamiseksi 6 kerrosta 

käärintäkalvoa vähintään 50 % limityksellä  

 

9. Hävittäminen    

• Koska Baletite on polyeteenikalvo, se 
voidaan käytön jälkeen kierrättää 
yhdessä käärintäkalvon kanssa. 
Sidonta- ja käärintäkalvoa ei siis 
tarvitse erotella toisistaan paalin 
avaamisen jälkeen, joten menetelmä 
säästää sekä aikaa että työtä.   

 

Ongelmatapauksissa lopeta välittömästi ja ota yhteyttä 

jälleenmyyjään 

Tutustus myös yleiset paalausohjeet ja neuvot käärintään  

 

 

Täysien kerrosten mini-

mimäärä rehupaaleissa  
BALETITE 

16µm 

BALETITEGO  

20µm 

Normaalit olosuhteet  3.0 (4.5)  2.0 (3.5)  

Vaikeat olosuhteet  4.0 (5.5)  3.0 (4.5)  

Ääriolosuhteet  5.0 (6.5)  4.0 (5.5)  

Vastuuvapauslauseke 
Pyrimme varmistamaan, että tuotteiden käyttöä koskevat tiedot, suositukset ja ohjeet (”tuoteohjeet”) ovat paikkansapitäviä ja  tarjoavat parhaan ohjeistuksen, jonka voimme tarjota avustamaan käyttäjiä saamaan parhaat tulokset 
tuotteistamme. Tuoteohjeet ovat kuitenkin pakostakin yleisluontoisia, eikä niitä voida räätälöidä niitä erityisiä olosuhteista ja vaatimuksia varten, joita jokaisella käyttäjällä on.  Tapauskohtaisia neuvoja tuotteidemme sopivuudesta ja 
käytöstä omiin yksilöllisiin tarpeisiisi tulee pyytää ottamalla yhteyttä osoitteeseen bpiagriculture@berryglobal.com. Vastaavasti, emme esitä mitään väitteitä, takuita, esityksiä tai takeita tuoteohjeiden tarkkuudesta tai täydellisyydestä, 
ja kiellämme kaiken juridisen korvausvelvollisuuden tai vastuun (lain sallimassa suurimmassa laajuudessa) tuoteohjeistuksesta  tai minkään käyttäjien tai muiden osapuolten tuoteohjeiden tai minkään niiden osan noudattamisen tai 
laiminlyömisen aiheuttamista suorista tai epäsuorista seurauksista. Ainoa vastuumme on sopimuksellinen vastuu tuotteidemme ostajille, kuten on esitetty myyntiehdoissamme, joiden kopio on saatavana pyynnöstä osoitteesta 
bpiagriculture@berryglobal.com. Tämä vastuuvapauslauseke koskee bpi agriculturea, kaikkia konsernimme jäsenyhtiöitä, virkaili joitamme, johtajiamme ja työntekijöitämme sekä kaikki kolmannen osapuolen asiantuntijoita tai muita 
henkilöitä, joiden materiaaleja olemme sisällyttäneet tuoteohjeisiimme. 

www.silotite.com  

A brand of 

Ensikertalaisille BaletiteGO:ta voidaan käyttää 
siirryttäessä sujuvasti verkosta sidontakalvoon.  

Taulukon arvot ovat pelkästään suuntaa antavia, sillä kerrosten 

lukumäärä voi vaihdella riippuen tilanteesta. Suosittelemme 

tarkistamaan paalin muodon paalauksen alussa ja säädä 

tarvittaessa kerrosten määrää  

Olemme laskeneet “häntään” 1,5 kierrosta, mutta tarkista niiden pituus omasta 

paalaimestasi, kun olet tekeämssä asetuksia.  


