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ОГРАНИЧИТЕЛЯТ ЗА ГРЪДНИТЕ КРАЙНИЦИ КАТО 
„СПИРАЧКА” ЗА ФУРАЖА

Изграждането на тръбен тилен ограничител до яслата позволява нужната свобода 
на движение на животните при хранене. При този тип конструиране на хранилката 
би могло върху стената на яслата допълнително да се добави един ограничител до 
достъпа към фуражите. Често за тази цел се използва дърво, което обаче се изхабява 
бързо. Друга възможност за контролиране достъпа до фуража се състои в използване 
на преден ограничител от гума.

Ферма Брандщтеттер, Полинг, DE

Господин Брандщтеттер използва maxiBOARD като ограничител 
към фуража:

„По този начин стената на яслата става по-висока, това прави възможно
зареждане на по-голямо количество фураж и по време на хранене,
кравите не могат така лесно да го разпръскат по пътеките. Освен това 
транспордера на нашийника по време на хранене не се удря в бетона. 
Така в обора цари тишина, и транспондерите не се изхабяват толкова 
лесно. По време на хранене животните се чувстват добре и ние имаме 
по-малко загуба от разпиляване на фуражите.” 

- 65 млечни крави
- Скаров под с 
 KURA S
- Високи легла   
 (боксове) с 
 WINGFLEX

ergoBOARD / maxiBOARD - 
праг за предните крайници 
(гръден ограничител) от гума 
съобразен с изискванията на 
животните, еластичен и здрав ergoBOARD maxiBOARD

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
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Ферма Муфф, Гунцвил, CH

Във фермата Муфф ergoBOARD се използва като ограничител 
към фуража:

„Благодарение на своята ергономична форма, ergoBOARD е много 
удобен за животните. Тъй като гумите са меко-еластични, животните 
вече не се нараняват така лесно. Посредством вълнообразната 
форма на ergoBOARDS по време на хранене те биват възпирани и не 
разпръскват фуража по пътеката. Допълнително ergoBOARD служи за 
издигане на стената на яслата, по този начин може да се икономиса 
бетон.”

- 80 млечни крави
- Скаров под с 
 KURA S
- Плътни бетонни   
 пътеки и напречни   
 ходове с profiKURA
- Помещенията за   
 изчакване преди   
 доене със систе-  
 мата pediKURA® P

Ограничителят за гръдните крайници като „спирачка” за фуража - 10/2017
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Юридическа стойност има немската версия на документа.

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