
 

Gebruiksaanwijzing 

1. Baletite bewaren  

• Stockeer Baletite-rollen horizontaal en 

in de oorspronkelijke beschermende 
verpakking op een droge plaats, vrij 
van direct zonlicht. 

• Eventueel overgebleven rollen die 

's nachts op de balenpers blijven zitten, moeten worden 
afgedekt tegen vocht. 

• Voor de juiste hechting en optimale prestaties kunt u de 

folie in de 24 uur vóór gebruik het beste bewaren bij een 
temperatuur tussen 15 en 25 °C. 

 

 

 

2. Voorbereiden van de balenpers  

• Zorg dat alle rollers op de balenpers 

(die in contact komen met de mantel-
folie voordat deze de perskamer ingaat) 
schoon en vrij van schade zijn. 

• Controleer en reinig de rollen in de perskamer als de 

mantelfolie wordt beschadigd wanneer deze op de baal 
wordt aangebracht. Verwijder indien nodig bramen.  

• Wanneer de perskamerrollen de folie rond de baal be-

schadigen tijdens het openen van de kamer, controleer 
of de kamer snel genoeg wordt geopend. 

 

 

 

3. Laden van Baletite rollen  

• Wees voorzichtig bij het verhandelen om 

de rollen niet te beschadigen. 

• Aangezien elke rol meer dan 40kg weegt, dienen de rol-

len met 2 personen of met een daarvoor geschikt 
werktuig worden verhandeld.  

• Breng de Baletite-rollen aan in de goede afwikkelrichting. 

Deze wordt aangegeven met de afwikkelingspijl.  
De Baletite-rol moet in het midden worden uitgelijnd, zo-
dat de folie gelijkmatig wordt verdeeld over de baal.  

 

 

4. Verwijderen van verpakking en 

opzetten van folie    

• De beschermende verpakking dient 

slechts vlak voor gebruik te worden    
verwijderd. Open en verwijder de 
sleeve door deze op de naad open te 
scheuren. Verwijder de kartonnen schijfjes aan de uitein-
den van de rol. 

 

• Volg het door de fabrikant aangegeven pad voor de folie. 

Vergewis je er tijdens het invoeren steeds van dat de 
machine volledig is uitgeschakeld. 

 

• De buitenste (kleef)laag van de folie moet tegen het   

oppervlak van de baal worden gewikkeld. 
 

 

5. Stretch Level      

• Aangezien Baletite in sterke 

mate is voorgeoriënteerd, hoeft 
het alleen om de baal te worden 
gespannen. 

• Voor een goede spanning van Baletite rondom de baal 

wordt een stretch van 15% voor de folie aanbevolen. Stel 
de balenpers in op het vereiste stretchpercentage. Dit 
hoeft tijdens het seizoen niet meer te worden veranderd. 

• Controleer het stretchlevel aan het begin van het        

wikkelseizoen en controleer nog enkele keren tijdens het 
seizoen. Controleer bij twijfel of problemen met de      
rekeenheid.  

     (Hoe controleer ik het stretch percentage?) 

 

6. Breedte na het spannen  

• De breedte van Baletite-folie op de rol 

is 950mm, 1280mm or 1380mm. Het 
versmallen hangt af van het stretch-
level, maar wordt ook beïnvloed door 
de omgevingstemperatuur.  

• Na het spannen van de Baletite -folie tot 15% moet de 

folie versmallen tot een breedte tussen een minimum van 
910mm / 1230 mm / 1330 mm en een maximum van 
940mm / 1270 mm / 1370 mm) wanneer de folie de 
perskamer ingaat. Indien dit niet zo is, is de film te veel of 
te weinig gerokken. Controleer in dat geval het stretch  
percentage.  

• De versmalling mag nooit meer dan 50 mm zijn. 



7. Aantal lagen  

• Alvorens u het aantal lagen instelt, dient u 

eerst te controleren of uw pers werkt met 
een staartsysteem of niet en of u de “volle 
breedte” lagen of het aantal toeren dient in 
te stellen.  

• Het aantal “volle breedte” lagen is afhankelijk van het 

product, de machine, de omstandigheden en de 
persoonlijke voorkeuren van de gebruiker. 

 

1) Grasbalen  

De aanbevolen mantelfolie voor grasbalen is Baletite 16µm 
en BaletiteGo 20µm. Voor grasbalen met een diameter van 
125cm, raden we een minimum van 3 (volle breedte) lagen 
aan.  

• Gebruik een extra laag bij moeilijke omstandigheden, 

zoals bvb: 

− Als de balen veelvuldig worden verhandeld 

− Als de baal zwaarder wordt 

− Als de baaldiameter groter wordt (≥128cm) 

− Bij gras met extreem lage DS gehaltes (DS<30%)  

− Bij gras met extreem hoge DS gehaltes (DS>60%) 

− Bij maximale kamerpersdruk  

− Bij extreem stengelig materiaal 

− Als er bij de start gras wordt meegenomen tussen de eerste 
lagen Baletite  

• Bij extreme omstandigheden of een combinatie van 

verschillende moeilijke omstandigheden moeten 
mogelijks nog extra lagen worden toegepast.  

 

Werken met BaletiteGO 20µm kan gebruikers toelaten om 
het aantal “volle breedte lagen” te reduceren. Wanneer een 
operator bvb 4 lagen Baletite 16µ gebruikt om een baal met 
hoge DS gehaltes te binden, kan hij met BaletiteGO 20µ 
dezelfde compacte baal behalen met slechts 3 lagen folie. 

 

 

2) mais en suikerbietbalen  

De aanbevolen mantelfolie voor mais- en suikerbietbalen is 
Baletite 13µm. Voor maisbalen raden we een minimum van 4 
(volle breedte) lagen aan. 

• Gebruik een extra laag bij moeilijke omstandigheden, 

zoals bvb: 

− Als de balen veelvuldig worden verhandeld 

− Als de baal zwaarder wordt 

− Als je suikerbietpulp verwerkt 
 

• Bij extreme omstandigheden of een combinatie van 

verschillende moeilijke omstandigheden moeten 
mogelijks nog extra lagen worden toegepast.  

• Het aantal balen per rol hangt af van het aantal “volle 

breedte” lagen en de lengte van de staarten.    

Dit zijn algemene richtlijnen voor Baletite. Check de 

aanbevelingen voor uw machine met uw 

machineverdeler. 

 

8. Wikkelen   

• Een met mantelfolie gebonden  

silagebaal moet steeds nadien 
gewikkeld worden met een gekleurde wikkelfolie.   

• Voor optimale resultaten, raden wij het gebruik aan van 

Silotite of SilotitePro als wikkelfolie, gezien deze folies 
over de correcte houd- en kleefkracht beschikken om een 
lucht- en waterdichte baal te bekomen. Wij adviseren     
minimum 6 lagen wikkelfolie met een overlap van mini-
mum 50%. 

 

9. Ontzorging 

Baletite is een polyetheleen folie, en kan 
dus samen met de wikkelfolie 
gerecycleerd worden. Het is niet nodig 
om beide folies van elkaar te scheiden, 
waardoor u werk en tijd bespaart. 
 

 

In geval van problemen: stop onmiddellijk en contacteer 

uw verdeler. 

Bekijk ook onze algemene richtlijnen voor wikkelfolie.  

Minimale aantal  

“volle breedte” lagen  

bij grasbalen  

BALETITE 

16µm 

Normale omstandigheden  3.0 (4.5) 

Moeilijke omstandigheden  4.0 (5.5) 

Extreme omstandigheden  5.0 (6.5) 

BALETITEGO 

20µm 

2.0 (3.5) 

3.0 (4.5) 

4.0 (5.5) 

Disclaimer 

We streven ernaar te zorgen dat de informatie, aanbevelingen en aanwijzingen voor het gebruik van onze producten (‘Productaanwijzingen’) correct zijn en de beste aanwijzingen bieden die wij kunnen leveren om onze 

gebruikers te helpen de beste resultaten met onze producten te behalen. De Productaanwijzingen zijn echter noodzakelijkerwijs van algemene aard en kunnen niet worden aangepast aan de specifieke omstandigheden 

en vereisten van elke gebruiker.  Op maat gemaakt advies over de geschiktheid van onze producten en aanwijzingen over het gebruik van die producten voor uw individuele vereisten kan worden verkregen door  

contact op te nemen met bpiagriculture@berryglobal.com. Dienovereenkomstig geven wij geen claims, waarborgen, vertegenwoordigingen of garanties betreffende de nauwkeurigheid of volledigheid van de 

Productaanwijzingen en wij sluiten enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid (voor zover wettelijk is toegestaan) uit voor de Productaanwijzingen of de gevolgen, direct of indirect, van gebruikers of andere partijen 

voor het volgen of niet volgen van de Productaanwijzingen of delen daarvan. Onze enige aansprakelijkheid is de wettelijke aansprakelijkheid aan kopers van producten van ons zoals die uiteen is gezet in onze Alge-

mene verkoopvoorwaarden waarvan een kopie op aanvraag beschikbaar is via bpiagriculture@berryglobal.com. Deze aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing op bpi agriculture, andere leden van onze groep 

ondernemingen, onze functionarissen, directeuren en werknemers, en elke expert van een derde partij of persoon wiens materialen we hebben opgenomen in de Productaanwijzingen. 

www.silotite.com  

A brand of 

Voor nieuwe gebruikers kan Bale�teGO 

helpen in een vlo�e overgang  

van net- naar foliebinding.  
De gegevens in deze tabel zijn enkel indicatief en kunnen afhangen van de 
individuele situatie. We raden aan om bij aanvang de vorm van de balen te 
bekijken en eventueel het aantal lagen aan te passen.  

We rekenen met 1.5 omwentelingen voor de staarten. Controleer de correcte lengte 

van de staarten op uw machine wanneer het aantal omwentelingen wordt ingesteld.  


