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- - skli og fallskader

- - klovskader

- - halting

- - ligge- og haleskader

- - lyd og stress

- - veterinærkostnader

- - kostander ved erstatning av besetning

- - arbeid med vedlikehold av bås

mindre
mer

++ komfort

++ mobilitet

++ melkeproduksjon

++ fruktbarhet

++ naturlig dyreatferd

++ hygiene

++ termisk balanse

++ sunne og lykkelige kuer



KEW Plus WINGFLEX WELA 
LongLine

KKM / 
KKM LongLine

KIM / 
KIM LongLine CALMA LENTA ergoBOARD /

maxiBOARD

type vanlig liggebås
melkeku

vanlig liggebås
melkeku

vanlig liggebås
melkeku

vanlig liggebås
melkeku / ungdyr

vanlig liggebås
ungdyr

vanlig liggebås
ungdyr båsfjøs / forbåser forbeinsstøtte

tykkelse 60 mm 60 mm 45 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
høyde:
ergoBOARD: 18,5 cm
maxiBOARD: 11 cm

mykhet

spesielle 
funksjoner

3-lagsmatte 

 tre funksjonelle lag
 sørger for optimal  

 og permanent 
 mykhet for alle  
 vekttyper

 referansen for  
 utmerket liggerkom- 

 fort i mer enn ti år

vingprofil

 den stabile vinge- 
 profilen skaper høy  

 permanent mykhet  
 og holdbarhet

 utmerket for
 kost-komfort

bladeprofil

 den stabile blade- 
 profilen skaper høy  

 permanent mykhet  
 og holdbarhet

 innovativt 
 kontinuerlig system  

 med oppsiktsvek- 
 kende mykhet

bikubeprofil

 den svært 
 slitesterke bikube  

 profilen skaper 
 utmerket og 
 permanent
 liggekomfort

 tilgjengelig som  
 enkeltmatter og

 kontinuerlig system

luftputeprofil

 smidige, veldig
 slitesterke matten

 med luftputeprofil,
 skaper en behagelig
 og varig liggekom- 
 fort

 tilgjengelig som  
 enkeltmatter og

 kontinuerlig system

luftputeaktig profil

 behagelig og varig
 mykhet gjennom 

 luftputeaktig
 undersideprofil

 installasjon uavhen- 
 gig av båsskiller

dobbel knotteprofil

 mykhet ved dobbelt  
 oppbygget knotte- 

 profil at lower side

 robust, formstabil 
 og med lang levetid

forbeinsstøtte
laget av gummi

 dyrevennlig, 
 fleksibel og robust

 behagelig mykt 
 kontaktområdet

 tillater komfortabel  
 ligging i naturlig  
 liggeposisjoner, 
 f.eks med forben  
 strukket ut

garanti gummi: 10 år
skum: 5 år

10 år 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år

3 funksjonssjikt:

skumgummi

spesielt formet
undermatte

overmatte

I tet produkter for liggeområder i løsdriftfjøs

 støtteknotter virker  
 som en pute ved 
 konsentrert trykk

 tilpasser seg den  
 liggende kuen

NYNY

ergoBOARD:

maxiBOARD:

 forbåser

bakside ergoBOARD

maxiBOARD
 tilpasser seg 

 kroppsfasongen



I tet

profiKURA KURA KARERA

spesielle funksjoner Alt i ett produkt- på alle gå områder i 
storfefjøset:

 dyrevennlig mykhet

 bedre grep

 optimal klov slitasje
  gjennom balansert innhold av slipemiddel 

     i overflaten

Den velprøvde “over alt” matten:

 dyrevennlig mykhet og sertifisert grep for                    
 asfalterte/betong områder og spaltegulv

 referansen for utmerket gå komfort i mer                  
 enn ti år

 valgfritt med pediKURA® slitasje soner

Kan kombineres med KURA matter
som et modul system: klov slitasje
på 20 % med myke slitasje soner

 dyrevennlig mykhet

 selektiv klov slitasje i slitasje soner
  gjennom konsentrert innhold av 

 slipemiddel på overflaten

 ettermontering lett mulig

Grunnleggende produkt: enkel og 
solid matte

 passer for ulike områder (gå området, 
 melkeområdet, oppsamlings området, ...)

 oppfyller de grunnleggende kravene til 
 dyrevennlige gangarealer

tykkelse 24 mm 24 mm 24 mm 21 mm

muligheter og bruksområder

betonggulv 
med skrape

profiKURA P KURA P pediKURA® P

KARERA P

bredder leveres i trinn på 5 cm

 passer svært nøyaktig; bredder leveres i trinn på 2 cm
 forsterket pusslekant + smussperrer

betonggulv 
uten skrape

profiKURA Flex / Form KURA Flex / Form / Rotary pediKURA® Form

 profiKURA Flex, KURA Flex: leveres med 2-, 3- og 4-sidig sammenfletting i forskjellige dimensjoner
 profiKURA Form, KURA Form, pediKURA® Form: skreddersydd
 KURA Rotary: skreddesydd for melkekarusell

spaltegulv
KURA S pediKURA® S

 måltilpasning for ethvert spaltegulv

garanti 5 år 5 år 5 år 5 år

generelle 
egenskaper

overflate med 
korundum

optiGrip-overflate

KRAIBURG 
festeelement
på asfalter / betong gulv:
avrundende og nedsunket

knotteprofil grip-overflate knotteprofil

produkter for gangareal

KRAIBURG 
festeelement
på spaltegulvet:
hindrer sideslipping

knotteprofil quad-overflate multisquare profil

Systemet KURA / pediKURA®

NY NY



I tillegg tester vi mange av 
våre produkter sammen med 
DLG (resultater finnes på 
www.dlg.org).

Vi har vårt eget interne
laboratorium og testsenter
for våre produkter.

Vi er sertifisert i
henhold til den 
verdensomspennende
ISO-9001 standarden.
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Din KRAIBURG-forhandler:

www.kraiburg-elastik.com

KRAIBURG ble etablert som en spesialist innen gummi i 1947. Under paraplyen av  
KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG har vi utviklet og produsert høy kvalitets 
gummimatter for fjøs i vår produksjon i Tittmoning/Tyskland. 
I dag har vi 190 medarbeidere som kun konsentrerer seg om disse produktene.

Gummimatter er utsatt for ekstreme påkjenninger i et dyrehushold. Det er derfor av særlig nytte at vi 
er i stand til å produsere gummiblandinger av høy kvalitet i en unik prossess. 

Mer informasjon om disse produktene, f.eks dimensjoner, toleranser og flere produkter finnes i vår nåværende katalog på  
www.kraiburg-elastik.com. 
Legg merke til installasjonsveiledningene og andre spesifikasjoner, også våre garantier. Disse kan fås hos din forhandler eller 
på www.kraiburg-elastik.com.

Produktene som er oppført her, skal kun brukes for de angitte bruksområdene. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. 
Det gjelder våre generelle forretningsbetingelser. Lovgrunnlaget er den tyske versjonen av dokumentet.

norsk

Om KRAIBURG

08/09 deformability/elasticity
continuous tread loadKR
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