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САНИРАНЕТО СЕ ИЗПЛАЩА!

Timo Viinamäki, Jalasjärvi, FI

След износване на старите постелки за лежане, 
през 2009 г. Тимо решава да закупи WINGFLEX от
KRAIBURG. Важното за него е било, икономически 
изгодното ползване на обора да се съчетае с 
комфорт за животните.

Оказало се е, че след монтажа на постелките, без 
нищо друго да бъде променено, количеството на 
добитото мляко се повишава с 3 %. 

С увеличаване на млечната продуктивност, следствие 
по-добрия комфорт на лежане, постелките се изплащат за 
кратко време.

- 200 дойни крави
- високи легла  
 оборудвани с 
 WINGFLEX 

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

KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА
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ХАРАКТЕРИ-
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WINGFLEX: 
за млечни крави отглеждани
на високи легла



2

„Преди пътеките бяха покрити с асфалтова замазка. 
С времето тя загрубя и кравите на практика нямаха 
копита. Тогава ни бяха предложени гумените покри-
тия на KRAIBURG.
В рамките на година установихме съществени подо-
брения в състоянието на копитата, отново имаше 
рог за изрязване. Това доведе до поразително пови-
шаване на млечната продуктивност 

от около 300 кг. на крава годишно. Освен това 
отново наблюдавахме заскачване при еструс. 
Кравите стоят много добре, някои животни дори 
извършват типичните за тях подскоци, а млади-
те правят малки пробягвания в обора“. Всичко на 
всичко инвестицията си струва и ние бихме я пов-
торили.“

Andreas и Franz Schmucki, Münchwilen, CH1)

За кратко време здравословното състояние на копитата значително се 
подобрява. Следствие поразителното повишаване на млеконадоя, след 
15 месеца инвестициите направени за KURA P се възвърнаха.

- 80 дойни крави
- Пътеки с
 монтирани   
 KURA P 

Източник:
1) Gummiwerk KRAIBURG: „10 Jahre KURA", 2012 

KURA P: 
за плътни бетонни 
подове със скрепер 
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KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА

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


