
Ние работим в много страни по света. При това ние и нашите местни партньори винаги 
получаваме интересни данни и сведения от практици и учени. Ние ги подготвяме за Вас и 
бихме се радвали, ако са Ви от полза. Моля изпращайте ни Вашите отзиви – ние разчитаме на 
това!

Благодарим – Ваш – KRAIBURG екип ИЗДАНИЕ 45 - декември 2016

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕТА: 
САНИРАНЕ НА СКАРОВ ПОД

В представения пример бетонов скаров под (3 см. ширина на отворите) 
е застлан с меки гумени постелки KURA S, като по този начин са 
изпълнени законови изисквания:

Предписание за отглеждане на телета върху скаров под:
(TierSchNutztV § 6)

 устойчив на хлъзгане & стабилен при стъпване под
 леглата: трябва да са лош проводник на топлината 
 подът не трябва да крие рискове за нараняване на копита и стави
 разрешена ширина на отворите: 
  при бетон: 2,5 см

  при еластични покрития: 3 см

Преди санирането
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- 30 Kälber
- Скаров под с
 KURA S

KURA S: 
изготвя се по поръчка 
за скаров под с всякаква
геометрия 

След санирането

Бетон: 3 см. ширина на отворите 

ЗАБРАНЕНО

Гумени постелки: 3 см. ширина 

на отворите 

РАЗРЕШЕНО
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ХАРАКТЕРИ-
СТИКА:
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Върху скаровия под са монтирани гумени покрития KURA S:

Фермерът Andreas Drodofsky

„След монтиране на постелките наличните скарови подове за отглеждане на телета могат да се
използват в съответствие със законовите и нормативни разпоредби. При това не беше необходима скъпа
и разточителна подмяна на бетоновия скаров под."

Точно пасващите постелки за скаров под се изготвят по следния начин: 

скаровия под се оразмерява с модерен CAD-софтуер гумените
постелки се оразмеряват
индивидуално

в съответствие с възпроизведе-
ните означения от CAD-софтуера 
отворите се нарязват с огромна 
точност посредством иновативна 
технология базирана на разрез с 
водна струя.
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Специално приспособените постелки се поставят много точно върху бетоновата скара и 
се закрепват.
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Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Германия  
Тел. +49/8683/701-303, Факс. +49/8683/701-190, Ел. поща: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.com
Юридическа стойност има немската версия на документа.

други интересни брошури 
съссподелен опит от практ-
иката може да намерите на:
www.kraiburg-elastik.com


