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PAVEL ŠIMEK
Obchodní ředitel pro ČR a SR
+ 420 606 682 973
simek@juta.cz

MILOŠ MÁLEK
+ 420 602 527 102
malek@juta.cz

DANIEL JANSA
+420 602 527 100
jansa@juta.cz

TOMÁŠ NOVOTNÝ
+420 724 833 097
tomas.novotny@juta.cz

Manažeři prodeje pro ČR:



www.juta.cz

| produkty pro zemědělství |

výrobky s podpisem

Vhodné pro všechny
typy svinovacích lisů signalizace

blížícího se 
konce návinu

identifikace 
každé role 
čárovým kódem

barevné označení
levé a pravé strany
pro snadnější
instalaci do stroje

• Pro balení senáže, sena, 
slámy a sušených pícnin

• Vysoká pevnost v tahu
• Rovnoměrné pokrytí balíků od kraje ke kraji
• Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů 

pomocí špičkových technologií
• Vysoká odolnost proti UV záření
• Průběžná kontrola kvality během 

výrobního procesu v souladu s certifikací ISO
• Kalkulátor síťoviny - web aplikace 

pro výpočet spotřeby síťoviny.

VYSOKÁ PEVNOST

UV STABILITA
OPTIMÁLNÍ KRYTÍ

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

JUTANET

CASE
CLAAS
DEUTZ-FAHR

JOHN DEERE
KRONE

MASCAR

McHALE
NEW HOLLAND
ORKEL
PÖTTINGER

SIPMA
VICON
WELGER/LELY
WOLAGRI

MASSEY FERFUSSON

FENDT

KUBOTA

ROŽMITÁL

KUHN
KVERNELAND

SÍŤOVINA
PRO LISY

NA KULATÉ
BALÍKY

https://agricalculator.juta.cz
KALKULÁTOR SÍŤOVINY
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šířka 123 cm
návin 2 000 m 3 000 m 3 600 m

pevnost 260 kgf
tažnost 16 – 21 %

průměr role 21 - 23 cm 25 - 27 cm 27 - 29 cm
délka dutinky 125 cm

počet rolí na paletě 32 ks 28 ks 28 ks
rozměry palety š×d×v 100×126×200 cm 110×126×210 cm 120×126×220 cm

JUTANET MASTER 123
Osvědčený standard v síťovině pro balící stroje.

šířka 130 cm
návin 2 000 m 3 000 m 3 600 m

pevnost 270 kgf
tažnost 16 – 21 %

průměr role 23 -25 cm 27 - 29 cm 28 - 30 cm
délka dutinky 132 cm

počet rolí na paletě 32 ks 28 ks 28 ks
rozměry palety š×d×v 100×133×215 cm 120×133×220 cm 120×133×225 cm

JUTANET MASTER 130
Ideální pro lisy s širší komorou.

šířka 125cm
návin 2 000 m 3 000 m 3 600 m

pevnost 260 kgf
tažnost 16 – 21 %

průměr role 21 - 23 cm 25 - 27 cm 27 - 29 cm
délka dutinky 127 cm

počet rolí na paletě 32 ks 28 ks 28 ks
rozměry palety š×d×v 100×128×200 cm 110×128×210 cm 120×128×220 cm

JUTANET MASTER 125
Ještě lepší pokrytí a uzavření balíku.
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JUTANET POWER
Síťovina s konstrukcí se zesíleným středem.

šířka 123 cm 125 cm 130 cm
návin 3 000 m 3 600 m 4 200 m 3 000 m 3 600 m

pevnost 270 kgf
tažnost 16 – 21 %

průměr role 26 - 28 cm 27,5 - 29,5 cm 28 - 30 cm 26 - 28 cm 27,5 - 29,5 cm
délka dutinky 125 cm 127 cm 132 cm

počet rolí na paletě 28 ks
rozměry palety š×d×v 110×126×215 cm 120×126×225 cm 120×126×225 cm 110×128×215 cm 120×133×225 cm

Zvýšená pevnost ve středu balíku,  
kde je nejvyšší tlak lisovaného materiálu,  

eliminuje riziko přetržení a podélného praskání balíku.

šířka 123cm
návin 2 000 m 3 000 m 3 600 m

pevnost 260 kgf
tažnost 16 – 21 %

průměr role 21 - 23 cm 25 - 27 cm 26 - 28 cm
délka dutinky 125 cm

počet rolí na paletě 32 ks 28 ks 28 ks
rozměry palety š×d×v 100×126×200 cm 110×126×205 cm 115×126×210 cm

JUTANET TRICOLOR 123
Nová konstrukce síťoviny.

šířka 125 cm

návin 3 000 m 3 600 m
pevnost 260 kgf
tažnost 16 – 21 %

průměr role  25 - 27 cm 26 - 28 cm
délka dutinky 127 cm

počet rolí na paletě 28 ks
rozměry palety š×d×v 110×128×205 cm 115×128×210 cm

JUTANET TRICOLOR 125
Nová konstrukce síťoviny.

Zaměřeno na lepší rozprostírání  
po šířce balíku za posílení pevnosti  
a snížení její hmotnosti.  
Podrobeno náročnému testování  
na různých značkách lisů.

Zaměřeno na lepší rozprostírání  
po šířce balíku s přesahem 1-2 cm  
za posílení pevnosti a snížení její hmotnosti.  
Podrobeno náročnému testování  
na různých značkách lisů.
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JUTANET 60
Síťovina pro malé horské svinovací lisy. 
Vhodná též k balení palet s palivovým dřevem.

šířka 60 cm
návin 1 400 m 1 800 m

pevnost 100 kgf
tažnost 16 – 21 %

průměr role 22- 24 cm 24 - 26 cm
délka dutinky 62 cm

počet rolí na paletě 64 ks
rozměry palety š×d×v 120×126×160 cm 130×126×170 cm

JUTANET 123/500
Síťovina určená k přikrývání vinic při 
dozrávání hroznů (jako ochrana před ptactvem).

šířka 123 cm

návin 500 m
pevnost 200 kgf
tažnost 16 – 21 %

průměr role 14 – 16 cm
délka dutinky 125 cm

počet rolí na paletě 50 ks
rozměry palety š×d×v 115×126×140 cm
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JUTA a.s. má dlouholetou zkušenost s výrobou a prodejem balící 
síťoviny. Vývoj síťoviny je zaměřen na její pevnost, pružnost 
a pokryvnost balíků. Tyto vlastnosti garantují dokonalejší utažení 
balíků, lepší manipulaci s nimi a jejich snadnější přepravu.
S výstavbou nového závodu 17 před několika lety, který sídlí ve 
Dvoře Králové, se tak řadí mezi přední producenty s nejmoderně-
jší technologií výroby produkující hlavně síťovinu pro lisy na kulaté 
balíky a obalovou síťovinu na palety. Tomu v současnosti odpovídá 
kvalita a špičková úroveň nových síťovin do lisů. Neustále se inovuje 
výrobní program a drží si tak pevně své místo na trhu.

JUTA a. s., závod 17, Dvůr Králové nad Labem

výroba zemědělské balicí síťoviny


