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PIIPOLTA MARKKINOIDEN PISIN PYÖRÖPAALIVERKKO                      Lehdistötiedote 28.2.2017 

 
 
Piippo Oyj tuo markkinoille uuden version Piippo Hybrid NG-pyöröpaaliverkosta. Uudella Hybrid 
NG-paaliverkolla on pituutta 4600 metriä, tehden siitä markkinoiden pisimmän 
paaliverkkorullan. Pitkällä paaliverkolla paalaus onnistuu aamusta iltaan, jolloin käyttäjä saa 
kustannussäästöä aikaa vieviltä rullanvaihdoilta. Hybrid NG-paaliverkon vetolujuus on edelleen 
huippuluokkaa, jolloin voidaan taata tiukat ja kestävät pyöröpaalit. Vetolujuus on jopa noin 15 
% korkeampi kuin markkinoiden standardiverkoilla. Markkinoiden pisin paaliverkko Hybrid NG 
on monivuotisen tuotekehityksen tulos ja se sopii yleisimpiin markkinoilla oleviin 
pyöröpaalaimiin. 
 
 

Piippo Hybrid NG 4600 metriä. Markkinoiden pisin pyöröpaaliverkko. 

 
 
Piipon Hybrid NG-tuotekonsepti nojautuu tuotekehityksessään pituuteen, keveyteen ja lujuuteen. 
Alansa huipputuotteena se on saavuttanut suuren suosion maanviljelijöiden sekä urakoitsijoiden 
keskuudessa. Tuote tunnetaan erityisesti varmatoimisuudestaan eri valmistajien paalaimissa. 
Hybrid NG-paaliverkkoa viedään 30 eri maahan ja se tunnetaan globaalisti. Kaikki Piipon 
paaliverkot valmistetaan Suomessa, Outokummun tehtaalla, joka työllistää nykyään noin 90 
henkilöä. 
 
Markkinoiden pisimmällä pyöröpaaliverkolla pystyy paalaamaan kerralla jopa 440 paalia (halkaisija 
1,5 metriä). Tätä voidaan pitää alalla todellisena huippusaavutuksena. Se on mahdollista vain 
pitkällä pyöröpaaliverkolla, jonka suhteellinen vetolujuus on huippuluokkaa ja rullan 
kokonaispaino kestää käsittelyn paalaimessa. Lujaa Hybrid NG-paaliverkkoa tarvitsee kääriä yhden 
paalin ympärille huomattavasti vähemmän kuin markkinoiden standardiverkkoa, jolloin 
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vähäisempi tarvittava verkkomäärä laskee kokonaiskustannuksia. Pienemmällä verkkomäärällä 
muodostuu myös vähemmän jätettä. 
 
Monivuotinen tuotekehitys, tuotanto-osaaminen, jatkuva tuotetestaus ja globaali 
yhteistyöverkosto ovat luoneet hyvän pohjan Hybrid NG-tuotekonseptin menestystarinalle. 
Ainutlaatuinen raaka-ainekoostumus yhdistettynä innovatiiviseen valmistuskonseptiin on 
mahdollistanut 4600 metrin mittaisen paaliverkkorullan valmistamisen. Tuotetta on testattu 
maailmanlaajuisesti ennen sen julkistamista. 
 
Muita Piippo Hybrid NG-tuotekonseptin pääominaisuuksia ovat: 
 

- Verkon leviäminen: Easy Coverage System 2 -kudontamenetelmän ansiosta paaliverkko 
leviää tasaisesti paalin päälle reunasta reunaan. Paalit ovat symmetrisiä ja tiukkoja. 

- Leikkautuvuus: Paaliverkko katkeaa paalaimessa helposti ja toimintavarmuus on 
erinomainen.  

- Loppumisraita: Punaiset loppumisraidat kiinnittävät käyttäjän huomion ennen rullan 
loppumista. 

- Suojattu pakkaus: Säänkestävä pakkaus mahdollistaa varastoinnin ulkona ja vaihtelevissa 
olosuhteissa. Tuote on pakattu korkeiden kansainvälisten standardien mukaisesti. 

- Green Cap: Menetelmä auttaa asettamaan verkkorullan oikein päin heti ensimmäisellä 
käyttökerralla. Merkki kertoo verkkorullan pyörimissuunnan. 

- Kantokahvat: Easy Lifters -kantokahvat helpottavat pitkän verkkorullan käsittelyä, 
nostamista ja asettelua paalaimeen.  

- Supercore: Verkkorullan kova sekä erittäin kestävä hylsy säilyttää muotonsa kaikissa 
olosuhteissa. Jokaisessa hylsyssä on oma tunnistenumero. 

- Multicore: Verkkorullan hylsy sopii kaikkiin yleisimpiin 1,23 m ja 1,25 m leveyden 
paalaimiin. 

 
Hybrid NG 4600 metrinen paaliverkko lanseerataan markkinoille maaliskuussa 2017 yhteistyössä 
Piipon jälleenmyyjien kanssa. 
 
 
Lisätietoja: 
Piippo Oyj, Jukka Keisanen, Avainasiakaspäällikkö, P. 043 2181245, S-posti: 
jukka.keisanen@piippo.fi 
 

Piippo sitoo kaiken 

Piippo Oyj valmistaa, markkinoi ja jakelee sitomiseen, nostamiseen, hinaamiseen ja kiinnittämiseen 

soveltuvia tuotteita kolmelle pääsegmentille: Agri, Kuluttajat ja Business to Business (B2B).  

Tuotteet valmistetaan pääasiallisesti polypropeenista ja polyeteenista. Yhtiön tuotantolaitos 

sijaitsee Outokummussa ja Yhtiö toimittaa tuotteitaan maailmanlaajuisesti yli 30 maahan. 


