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Oversigt: produkter i kvægstalde

Made in Germany



mere
++ komfort 

++ mobilitet 

++ mælkeydelse 

++ frugtbarhed

++ naturlig dyreadfærd

++ hygiejne

++ varmebalance

++ sunde og tilfredse køer

- -  udskridning og fald skader

- -  klovskader  

- -  lammelser

- -  ligge- og ledskader

- -  larm og stress

- -  dyrlæge- og klovbehandlings-
 omkostninger

- -  omkostninger til udskiftning

- -  omkostninger til strøelse

mindre

 Vores gummiunderlag er velegnet til nybyggeri og sanering af ældre stalde:

malkestalde opsamlingspladserliggeflader spaltegulve



KEW Plus WINGFLEX WELA /
WELA LongLine

KKM / 
KKM LongLine

KIM / 
KIM LongLine CALMA LENTA ergoBOARD /

maxiBOARD

anvendelse liggebåse 
malkekvæg

liggebåse 
malkekvæg

liggebåse 
malkekvæg / ungdyr

liggebåse 
malkekvæg / ungdyr

liggebåse 
malkekvæg / ungdyr

liggebåse 
ungdyr

bindestald /
hævede platforme brystplanke

tykkelse 60 mm 60 mm 50 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
højde:
ergoBOARD: 18,5 cm
maxiBOARD: 11 cm

blødhed

funktioner tre-lags kombination 

 ideel og vedvarende
 blødhed ved alle

 belastninger pga.
 tre-lags kombinati- 
 onen

 har i over 10 år  
 været målestok for  

 excellent ligge-
 komfort

vingeprofil

 stabil vingeprofil  
 giver vedvarende 

 høj blødhed og 
 holdbarhed

 fremragende 
 forhold mellem 

 pris og komfort

lamelprofil

 stabile lameller 
 giver holdbar og  

 vedvarende høj  
 blødhed

 kan leveres som  
 enkeltmåtter eller 

 på rulle 

hexagon profil

 den meget   
 slidstærke hexagon  

 profil giver en 
 fremragende og 
 langtidsholdbar 
 liggekomfort

 kan leveres som  
 enkeltmåtter eller 

 på rulle 

luftpudeprofil

 den slidstærke  
 luftpudeprofil yder  

 en holdbar og 
 behagelig ligge-
 komfort

 kan leveres som  
 enkeltmåtter eller 

 på rulle 

luftpudeprofil på
undersiden

 den slidstærke  
 luftpudeprofil

 yder en holdbar
 behagelig ligge- 
 komfort

 udlægning 
 uafhængig af 

 sengebøjle 
 inddeling

dobbelt opbyggede
dupper

 blødhed p.g.a. 
 dobbelt opbyggede  

 dupper på 
 undersiden

 robust, formstabil 
 og skridsikker

brystplanke af gummi

 dyrevenlig, elastisk  
 og robust

 det bløde gummi-
 materiale gør det  

 muligt for koen at  
 ligge i en naturlig  
 liggeposition f.eks.  
 med strakt forben

garanti gummi: 10 år
skum: 5 år

10 år 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år

 tilpasser sig til  
 kropsformen

bagside ergoBOARD

maxiBOARD hævede platforme

ergoBOARD:

maxiBOARD:

Find flere informationer på www.kraiburg-elastik.com

De vigtigste liggearealer i kvægstalde

3 funktionelle lag:

skum

special udformet
undermåtte

overmåtte

 ved punktbelastninger   
 affjedrer støtteknop-  
 perne

 tilpasser sig til den  
 liggende ko

NY



profiKURA KURA / pediKURA® KARERA

funktioner Alt i et produkt - på alle gangarealer 
i stalden:

 dyrevenlig blødhed

 forbedret greb

 optimeret klovslid
  gennem optimeret slibemiddel 

  i overfladen

Det dokumenterede „allround-talent“:

 dyrevenlig blødhed og afprøvet greb 

 har i over 10 år været målestok for 
 excellent gangkomfort

 optimal med pediKURA® slidzoner (20 %) 
 til målrettet klovslid

  gennem optimeret slibemiddel 
  i overfladen

Basis-produkt: simpel og solid måtte

 kan bruges på mange forskellige flader:  
 (skrabergange, malkestalde, opsamlings- 

 pladser og drivgange, ...)

 opfylder de grundlæggende krav til 
 dyrevenlige måtter på gangene

tykkelse 24 mm 24 mm 21 mm

garanti 5 år 5 år 5 år

varianter & anvendelse

gangarealer med 
skraber

forstærkede zig-zag samlinger + tætningslister

KARERA P

profiKURA P KURA P / pediKURA® P

gangarealer uden 
skraber

forskellige mål til forskellige anvendelser

malkestalde, opsamlingspladser, overgang, etc.: 
profiKURA Flex / Form 
malkekarrusel: profiKURA Rotary
drivgang: profiKURA CowWalk
flushing-udmugning: profiKURA Flush
direkte solindfald: profiKURA SUN

malkestalde, opsamlingspladser, overgang, etc.: 
KURA Flex / Form, pediKURA® Form 
malkekarrusel: KURA Rotary 
drivgang: KURA CowWalk
flushing-udmugning: KURA Flush
direkte solindfald: KURA SUN

spaltegulve
individuel „skræddersyet“

profiKURA S KURA S / pediKURA® S

generelle 
funktioner

optiGrip-overflade dupper KURA: 
grip-overflade

dupper squad-overflade multisquare-profilpediKURA®:
overflade med 
korund

KRAIBURG 
fastgørelsessystem 
på beton gange:
afrundet og forsænket

KRAIBURG 
fastgørelsessystem 
på spalter:
hindrer måtten i at flytte sig

MONTA

Til stejle gange med fald over 6 %, f.eks. 
ud- og indgange, drivgange, overgange, 
opsamlingspladser, ...

 V-formet forhøjet ribbeprofil
  gør det nemmere for kloven at få fat

  giver god afløb for væske

 kvadratmønster mellem ribberne giver god  
 skridsikkerhed

tykkelse: 24 mm

LOMAX

Gør det nemt at stabilisere drivgange

 måtter med huller specielt til mudrede 
underlag

 tilpasser sig underlaget

 nem montering uden opbygning af underlag

tykkelse: 24 mm

Find flere informationer på 
www.kraiburg-elastik.com
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De vigtigste gangarealer i kvægstalden

NY



For uafhængig godkendelse
tilmelder vi regelmæssigt frivilligt
vores produkter til afprøvning
hos DLG. (Resultater se
www.dlg.org).

Vi har eget laboratorium og 
afprøver egenskaberne på 
alle vores produkter.

Gældende normer: 
ISO 9001 (kvalitet) og 
ISO 50001 (energi) 
certificeret.

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG 
Göllstraße 8 • 84529 Tittmoning • TYSKLAND
Tlf: +49/86 83/701-303 • e-mail: info@kraiburg-elastik.de

www.kraiburg-elastik.com

KRAIBURG har siden 1947 etableret sig som specialist i produktion af gummimåtter. 
KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG har 2.000 medarbejdere over hele verden.
Siden 1968 har vores hovedsæde i Tittmoning/Tyskland beskæftiget sig med udvikling 
og produktion af gummimåtter til husdyr. I dag koncentrerer ca. 200 medarbejder sig om det.
 

Gummimåtter bliver udsat for stor belastning i husdyrbrug. I mere end 45 år har vi fremstillet
gummiblandinger af høj kvalitet i kraft af en enestående fremgangsmåde. 

Flere informationer om disse produkterne, som mål og tolerancer, og flere produkter findes i brochuren eller på
www.kraiburg-elastik.com.
Vær venligst opmærksom på montagevejledninger og andre foreskrifter som garantibetingelser. Disse oplysninger kan de få af
deres KRAIBURG-forhandler eller på www.kraiburg-elastik.com.

De ovennævnte produkter må kun anvendes til de anvendelsesområder de er produceret til. Tekniske ændringer kan forekomme. Der henvises til KRAIBURGs
almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Retsgrundlag er den tyske version af dokumentet.
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KRAIBURG forhandler:

Om KRAIBURG
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