Pregled: izdelki v hlevih za govedo

manj
- - zdrsov & poškodb zaradi padcev

več

- - poškodb parkljev
- - šepanja
- - poškodb zaradi ležanja & poškodb 			
sklepov
- - hrupa & stresa
- - stroškov veterinarja / zdravljenja
parkljev
- - stroškov obnove oziroma remonta
- - čiščenja ležišč

++ udobja
++ mobilnosti
++ prireje mleka
++ plodnosti
++ naravnega vedenja živali
++ higiene
++ izravnavanja toplote
++ zdravih & srečnih krav

Najpomembnejše ležalne površine
KEW Plus

WINGFLEX

NOVO
WELA
LongLine

KKM /
KKM LongLine

v hlevih za govedo
NOVO
KIM /
KIM LongLine

CALMA

LENTA

ergoBOARD /
maxiBOARD
ergoBOARD:

maxiBOARD:

uporaba

visoko ležišče
za molznice

visoko ležišče
za molznice

visoko ležišče
za molznice

visoko ležišče za
molznice / mlado
govedo

visoko ležišče za
molznice / mlado
govedo

visoko ležišče
za mlado govedo

privezana živina /
večja krmišča

prečni prag

debelina

60 mm

60 mm

45 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

višina:
ergoBOARD: 18,5 cm
maxiBOARD: 11 cm

3-slojna zgradba

krilni profil

lamelni profil

satasti profil

zračni profil

zračne blazine na
spodnji strani

profil z dvojnimi
vozlički

mehkost
posebne
značilnosti

idealna in trajna
mehkost za vsakršno obremenitev
zaradi 3-slojne
zgradbe

stabilen krilati profil
zagotavlja nespremenljivo visoko
mehkost in 		
trpežnost

že več kot 10 let
merilo za udobno
ležanje

odlično razmerje
med ceno in
udobjem

prileganje ležeči
kravi
3 funkcijski sloji:

stabilen lamelni
profil zagotavlja
neprekinjeno
mehkost in 		
trpežnost
inovativni tračni
sistem s senzacionalno mehkostjo

mehansko odporen
satasti profil zagotavlja dolgotrajno
udobno ležanje
na voljo kot posamezne plošče ali
tračni sistem

mehak in mehansko
odporen profil z
zračno blazino
zagotavlja dolgotrajno udobno ležanje
na voljo kot posamezne plošče ali
tračni sistem

prijetna in trajna
mehkoba zaradi
„zračnih blazin“
na spodnji strani

mehkost zaradi
spodnjega profila z
dvojnimi vozlički
na spodnji strani

polaganje
neodvisno od
razdalje med
pregradami

robustno, stabilna
oblika in dolga
življenjska doba

prileganje obliki
telesa

večja krmišča

prečni prag iz gume
živalim prijazen,
elastičen in
robusten
prijetno mehka
obloga omogoča
kravam udobno
ležanje v naravnem
položaju, na primer
z iztegnjeno
sprednjo nogo

maxiBOARD

zgornja plošča
penasta snov
posebej oblikovana
spodnja plošča

garancija

gumi: 10 let
penasta snov: 5 let

pri točkovnih obre
menitvah se oporni
vozlički upogibajo

10 let

zadnja stran
ergoBOARD

10 let

10 let

10 let

10 let

10 let

Najpomembnejše pohodne površine
profiKURA

posebne značilnosti

NOVO

KURA

Vse v enem izdelku - na vseh pohodnih
površinah v hlevu:
živalim prijazna mehkost
izboljšan oprijem
optimalno drgnjenje parkljev
zaradi uravnoteženega abrazivnega
deleža zgornje površine

v hlevih za govedo
Sistem KURA / pediKURA®

Preverjen „vsestranski talent“:
živalim prijazna mehkost in preverjen
oprijem za ravne in utrjene površine ter tla
z rešetkami
že več kot 10 let merilo za udobno ležanje
opcijsko z mesti drgnjenja pediKURA®

Kot sistem sestavljanke z možnostjo
kombiniranja s preverjenimi oblogami
KURA: drgnjenje parkljev na 20 % mest
za drgnjenje
živalim prijazna mehkost
ciljno drgnjenje parkljev na mestih za
drgnjenje
abrazivna zgornja površina

KARERA

NOVO

Osnovni izdelek: preprosta in trdna
obloga
za najrazličnejše površine 		
(hodniki, molžo, čakališča živine,
hodniki, ...)
izpolnjuje osnovne zahteve za živalim
prijazne obloge na hodniku

možna enostavna naknadna namestitev

profil z vozlički

površina optiGrip

debelina

hrapava zgornja
ploskev

profil z vozlički

površina s
korundom

24 mm

24 mm

24 mm

profiKURA P

KURA P

pediKURA® P

profil z vozlički

površina s kvadratki

profil z večjimi
kvadratki

21 mm

variante & uporaba
ravna tla z vlečno
napravo za gnoj

ravna tla brez
vlečne naprave gnoj

natančno prileganje; širine plošč na voljo v korakih po 2 cm
KARERA P

		ojačani puzzle spoji + zapore za umazanijo
profiKURA Flex / Form

KURA Flex / Form / Rotary

pediKURA® Form

širine plošč na voljo v korakih po 5 cm

profiKURA Flex, KURA Flex: 2-, 3- in 4-stransko nazobčanje (puzzle) z različnimi merami
profiKURA Form, KURA Form, pediKURA® Form: rezano po meri
KURA Rotary: rezano po meri v rotacijskem molzišču
KURA S

tla z rešetkami

pediKURA® S
izdelava po meri za vsako geometrijo tal z rešetkami

garancija

5 let

splošne značilnosti

KRAIBURG pritrdilni
element na ravnih in
utrjenih površinah:
zaobljen in ugreznjen

5 let

5 let
KRAIBURG
pritrdilni element
na tleh z rešetkami:
proti stranskemu zdrsu

5 let

Skupina KRAIBURG
Skupina KRAIBURG od leta 1947 naprej velja kot kompetenten strokovnjak na področju
predelave gume. Podjetje KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG v tovarni v Tittmoningu v
Nemčiji razvija in izdeluje talne obloge iz gume za hlevska ležišča in hodnike.
Trenutno je v proizvodnji teh izdelkov zaposlenih približno 190 delavcev.
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Talne obloge iz gume so v kmetijstvu izpostavljene ekstremno visokim obremenitvam. Posebej pomembno je,
da po edinstvenem postopku izdelujemo mešanice gume visoke kakovosti.

ENGIN

Imamo lasten laboratorij,
kjer preizkušamo lastnosti
svojih izdelkov.

Certificirani smo po
evropski normi
ISO 9001.
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deformability/elasticity
continuous tread load

Poleg tega vse naše izdelke
testiramo skupaj z nemškim
agrikulturnim združenjem DLG
(rezultati na internetni strani
www.dlg.org.)

Podrobnejše informacije o izdelkih, merah in odstopanjih ter druge izdelke najdete v aktualnem prospektu ali na spletni strani
www.kraiburg-elastik.com.
Prosimo, upoštevajte pripadajoča navodila za montažo ter druge podatke in garancijske pogoje. Dobite jih pri svojem
prodajalcu KRAIBURG ali na spletni strani www.kraiburg-elastik.com.
V tem prospektu navedeni izdelki so namenjeni samo za navedeno uporabo. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Veljajo naši splošni poslovni pogoji. Pravna osnova je verzija dokumenta v nemškem jeziku.

Vaš KRAIBURG prodajalec:
slovensko
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www.kraiburg-elastik.com

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG
Göllstraße 8 • 84529 Tittmoning • NEMČIJI
tel: +49/86 83/701-303 • fax: +49/86 83/701-190 • e-mail: info@kraiburg-elastik.de
www.kraiburg-elastik.com

