Vážení farmáři,
Značka New Hollad vám ve spolupráci se světovým leaderem v oblasti obalovacího
materiálu Tama Plastics přináší sortiment sítí a folií. Společnost Tama pokrývá 58% světové
spotřeby sítí a strečových folií. Pro rok 2010 reprezentují obalovací materiál New Holland 3 kvalitativně
různé kategorie sítí.
Standard New Holland:
• Svojí kvalitou splňují základní požadavky každého farmáře.
• Tato kategorie sítí je určena farmářům, kteří hledají levný produkt standardní kvality.
• Sítě jsou v barevném provedení New Holland.
• Na našem trhu jsou srovnatelné s produkty JUTA či jinými výrobky standardní kvality.
InfiNet 2600 & 3600
• Vysoce kvalitní síť umožňující zabalení balíku OD HRANY K HRANĚ
• Tato kategorie sítí je určena farmářům,kteří požadují kvalitní zabalení balíku do sítí.
• Kvalita zabalení ovlivňuje nejen stabilitu a stálost tvaru balíku při skladování a přepravě, ale i při
následném balení do fólie ovlivňuje finální kvalitu krmiva, podíl poškozeného či znehodnoceného
krmiva vůči kvalitnímu a celkovou efektivitu provozu.
PREMIUM InfiNet
• Poslední generace sítí využívající špičkové technologie BALE PLUS,
samozřejmostí jsou technické vlastnosti a parametry předchozí řady InfiNet.
• Síť je určena nejen poskytovatelům služeb a farmářům PROFESIONÁLŮM,
ale každému kdo hledá cesty, jak snížit své výrobní náklady spojené s
balením plodin do sítí a strečových fólií a zvýšit tak svůj finální PROFIT

Název výrobku
Premium InfiNet 2800m
Premium InfiNet 4200m
InfiNet 2600m
InfiNet 3600m
Standart New Holland 2000m
Standart New Holland 3000m
NH Premiér bílá 750 X 1500
NH Premiér bílá 500 X 1800

Počet rolí
na paletě
36
28
36
28
40
36
40
40

Cena za
jednu roli Cena za paletu Objednávka

125,44 €
186,67 €
118,99 €
162,67 €
83,15 €
121,97 €
69,89 €
56,00 €

4 515,84 €
5 226,76 €
4 283,64 €
4 554,76 €
3 326,00 €
4 390,92 €
2 795,60 €
2 240,00 €

Neváhejte kontaktovat svého autorizovaného prodejce New Holland pro více informací.

Aleš Guldan
Vedoucí prodeje náhradních dílů

