
TOGETHER WE

Κατάλογος προϊόντων 



Επιλέγοντας τα προϊόντα της εταιρεία Tama, είσαστε
εξασφαλισμένοι - προστατεύουμε την καλλιέργεια σας ενώ
ταυτόχρονα διασφαλίζουμε αξιόπιστη και αποτελεσματική
χορτοδεσία - έτσι έχετε να ανησυχείτε για ένα πράγμα
λιγότερο.
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία που έχουμε στην γεωργία για πάνω από 
70 χρόνια, η Tama είναι κάτι περισσότερο από απλός παροχέας υψηλής ποιότητας 
προϊόντων χορτοδεσίας. 

Ως αγρότες, κατανοούμε τις ανησυχίες σας και προσφέρουμε την σειρά Tama+, 
παγκόσμιο ηγέτη στο δίχτυ (τέλεια κάλυψη από άκρη σε άκρη) και στο σπάγκο 
χορτοδεσίας. Όταν έρθει η ώρα της χορτοδεσίας, εμείς είμαστε δίπλα σας για να 
σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το σωστό προϊόν, για να εργαστείτε απρόσκοπτα και 
να μεγιστοποιήσετε τις αποδόσεις σας στον λιγότερο δυνατό χρόνο.

Επιλέγοντας την Tama, απολαμβάνεις όχι μόνο κορυφαία προϊόντα και λύσεις, αλλά 
και την απόλυτη σιγουριά που σου επιτρέπει να εστιάσεις σε αυτό που καταφέρνεις 
καλύτερα - να είσαι επαγγελματίας αγρότης.



        Η Tama ξέρει ακριβώς τι χρειάζομαι, 
αφού είναι και οι ίδιοι αγρότες”

John Brewer,
Ζυθοποιός, 
Blackburn, UK



®

Μέχρι σήμερα τα υψηλής πυκνότητας σιτηρά και οι μεγάλης 
αντοχής μπάλες σανού ήθελαν τουλάχιστον 4-5 περιτυλίξεις, 
ή ακόμα και περισσότερες. Όχι πια!
Μετά από 70 χρόνια καινοτόμων λύσεων στην γεωργία, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
παρουσιάσουμε το πρωτοποριακό TamaNet+ ROYAL®. Με μόνο 2.5* περιτυλίξεις για κάθε μπάλα σανού.

* Βασισμένο σε μελέτες αγρού που έγιναν με υψηλής πυκνότητας σιτηρά τα οποία συνήθως χρειάζονται 4-5 
περιτυλίξεις ανά μπάλα σανού

2.5 ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΙΣ
ΑΝΑ ΜΠΑΛΑ ΣΑΝΟΥ!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προϊόν Μήκος ρολού Πλάτος 
ρολού

Διάμετρος 
ρολού

Ποσότητα 
ανά παλέτα

Tama Royal® 3800 m 123 cm 29 cm 28 ρολά

®



 Ειδικά κατασκευασμένο για υψηλής πυκνότητας σιτηρά.
 Σχεδιασμένο να αντέχει τις υψηλότερες πιέσεις.
 Δημιουργήθηκε για να μεγιστοποιήσει την 

  αποδοτικότητα σας.

To TamaNet+ Royal® ανταποκρίνεται 
στους υψηλούς στόχους της Tama για 
αξιόπιστη και απρόσκοπτη χορτοδεσία 
για όλους τους τύπους μηχανημάτων 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Χορτοδεσία 
μεγάλης αντοχής!

Royal® 
(Βασιλική) κάλυψη

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ!
Μέχρι και 36% μείωση του κόστους ανά μπάλα σανού. Μπορείτε να τυλίξετε μέχρι 
και 50 περισσότερες μπάλες με ένα ρολό των 3600m.

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ!
Μειώστε το χρόνο δεσίματος μέχρι και 40%. Το TamaNet+ ROYAL® είναι κάτοχος 
του απίστευτου ρεκόρ των 7.5 δευτερολέπτων περιτύλιξης ανά μπάλα!

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ!
Μειώνεται μέχρι και 45% το πλαστικό για κάθε μπάλα σανού. Αυτό αντιστοιχεί σε 
1000m λιγότερου πλαστικού για κάθε 100 μπάλες!

36%

40%

45%

Πρωτοποριακή τεχνολογία

H τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας που επιτρέπει μόνο 2.5 περιτυλίξεις ανά μπάλα σανού!



ΣΑΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ!

Με το TamaNet+ αποκτάτε την ασφάλεια που χρειάζεστε και 
την ηρεμία που αξίζετε.
Μόλις ξεκινήσει η περίοδος χορτοδεσίας, πρέπει να είστε σίγουροι ότι το δίχτυ σας παραμένει δυνατό και 
αναλλοίωτο από την ημέρα που τυλίγετε την μπάλα σανού, μέχρι την ημέρα που θα την χρησιμοποιήσετε.
Η Tama ιδρύθηκε και διευθύνεται από αγρότες, έτσι μπορεί να κατανοήσει πλήρως την ανάγκη σας για 
ένα ισχυρό δίχτυ χορτοδεσίας προσφέροντας σας το TamaNet+.

• Τέλεια κάλυψη της μπάλας κάθε φορά.
• Ολοκληρωμένη, συνεχόμενη και 

ομοιόμορφη χορτοδεσία σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες.

• Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

•  Το μόνο πατενταρισμένο δίχτυ χορτοδεσίας για τέλεια  
    κάλυψη της μπάλας από ΑΚΡΗ ΣΕ ΑΚΡΗ (Net ‘Patented’ 
    Original EDGE TO EDGE).
• Συμβατό με όλα τα χορτοδετικά μηχανήματα.
• Δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους κορυφαίους 

κατασκευαστές χορτοδετικών μηχανημάτων.
• Η ανθεκτικότητα και το μήκος των διχτύων μας καθώς 

και όλες οι άλλες μετρήσεις ελέγχονται και εγκρίνονται 
ετησίως από την DLG.

ΣΥΝΕΠΕΙΑΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ



Η ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ ΜΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Περιγραφή Μήκος Ρολού Πλάτος Ρολού Διάμετρος Ρολού Ποσότητα ανά παλέτα

TamaNet+ 4500 m 123 cm 29 cm 28

TamaNet+ 3800 m 123 cm 27.5 cm 28

TamaNet+ 2800 m 123 cm 24 cm 36

ΕΛΑΦΡΟΤΕΡΑ ΔΙΧΤΥΑ
Ευκολία στη μεταφορά και στον χειρισμό.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Κάθε ρολό περιέχει το εγγυημένο αναγραφόμενο μήκος, και όχι «στο περίπου» όπως 
αντίστοιχα προϊόντα της αγοράς.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΡΟΛA
Περισσότερες μπάλες ανά ρολό, λιγότερες αλλαγές ρολού και υψηλότερες αποδόσεις.

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κάθε μπάλα τυλίγεται με λιγότερο πλαστικό υλικό για να μειωθούν οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.

ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Απόλυτο κράτημα μεταξύ των στρώσεων και σταθερό κλείσιμο της μπάλας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MESH LOCK
Μειώνει τον κίνδυνο σχισίματος του διχτύου.



ΜΑΖΙ 
ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 

ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η γη είναι η βάση για τα πάντα. Ως αγρότες και εμείς οι 
ίδιοι, είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην ελαχιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με κάθε μέσο που 
έχουμε στη διάθεσή μας.

Δεσμευόμαστε να εκπληρώσουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και να μειώσουμε τα πλαστικά απόβλητα 
στο ελάχιστο. Κατανοούμε τον πολύτιμο ρόλο που παίζει το πλαστικό στις αγροτικές εργασίες και με αυτό 
στο μυαλό μας, συνεχίζουμε να αναζητούμε καινοτόμους τρόπους για να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας με 
λιγότερο πλαστικό και πλήρη περιβαλλοντική συνείδηση.
Η Tama χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνικές παραγωγής και προηγμένα υλικά που κάνουν τα δίχτυα και τους 
σπάγκους χορτοδεσίας μας ελαφρύτερα και ισχυρότερα από τα ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά. 
Αυτό σημαίνει έως και 30% λιγότερη χρήση πλαστικού ανά μπάλα.
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της σωστής ανακύκλωσης και απόρριψης του πλαστικού για τη διασφάλιση 
βιώσιμης ανάπτυξης και συμμετέχουμε σε υποχρεωτικά και εθελοντικά προγράμματα συλλογής σε πολλές 
χώρες και περιοχές της Δυτικής Ευρώπης. Διατηρούμε ανοιχτό διάλογο με όλες τις επίσημες επιτροπές, 
ομάδες και οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα πλαστικών απορριμμάτων σε διάφορες αγορές και 
τους παρέχουμε συνεχής τεχνική υποστήριξη.



Συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές χορτοδετικών 
μηχανημάτων:

Ως αγρότες, κατανοούμε την ανάγκη σας για συμβατότητα των υλικών χορτοδεσίας με τα μηχανήματα σας. 
Η Tama διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με τους κορυφαίους στον κόσμο κατασκευαστές πρωτότυπων 
εξοπλισμών (OEMs). Οι συμφωνίες αυτές καλύπτουν ολόκληρη την διαδικασία από τον σχεδιασμό και 
ανάπτυξη μέχρι και την τελική χρήση. 
Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα μας προσαρμόζονται ιδανικά στο χορτοδετικό 
μηχάνημα της επιλογής σου.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΣΑΣ

Κάθε αγρότης χρειάζεται υποστήριξη για να πετύχει τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα. Από την ίδρυσή μας 70 χρόνια πριν, η 
Τama έχει συσσωρεύσει περίσσια τεχνογνωσία και εμπειρία και 
την μοιραζόμαστε μαζί σας με στόχο την μεγαλύτερη επιτυχία της 
επιχείρησής σας.

Ως αγρότες, κατανοούμε την ανάγκη σας για υποστήριξη.

Η αφοσιωμένη, διαδικτυακή υπηρεσία υποστήριξης 
Tama Assist, είναι διαθέσιμη στους αγρότες καθόλη 
τη διάρκεια του έτους - οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Αν 
λοιπόν χρειάζεστε μια απάντηση σε κάποια τεχνική 
ερώτηση σχετικά με την χορτοδεσία, μια συμβουλή για 
τη φροντίδα του χορτοδετικού σας ή συμβουλές σχετικά 
με κάποια εκ των λύσεων που προσφέρουμε, το Tama 
Assist είναι εδώ για να σας βοηθήσει.

Tama Assist -Στηρίζουμε εσάς, τα προϊόντα     
και την επιχείρηση σας.
www. tama .co . i l / t ama-ass is t



ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ

Αφού δοκίμασα πολλά δίχτυα από διάφορες 
εταιρείες τα τελευταία 20 χρόνια, βρήκα 
ότι το δίχτυ χορτοδεσίας της Tama είναι 

το πιο σταθερό προϊόν της αγοράς και η καλύτερη 
λύση τόσο για το χορτοδετικό μηχάνημα όσο και για 
τον αγρότη. Το TamaNet+ ανεβάζει τον πήχη ακόμα 
υψηλότερα, προσφέροντας ασυναγώνιστη συνέπεια 
και αξιοπιστία.”

Michael Dunning, Thomastown, Ballydangan, 
Co. Westmeath, Ireland

Το TamaTwine+ δεν είναι μόνο πολύ 
δυνατό αλλά και λιγότερο χοντρό, κάτι 
που οδηγεί στη δημιουργία καλών κόμβων 

στο μηχάνημα. Το προϊόν αποδίδει εξαιρετικά και 
ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερα βάρη από άλλους 
σπάγκους χορτοδεσίας που έχω δοκιμάσει.”

Jeppe Bang Jensen,  
Morten Bang Jensen Farm, Denmark
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