
- 40 млечни крави
- плътен бетонен  
 под на пътеките с  
 KURA P
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САНИРАНЕ НА ПЪТЕКИТЕ С ГУМЕНИ НАСТИЛКИ

Беат Хорбер, Хугелсхофен, CH

Изисквания към пътеките:

Посредством саниране с гумени постелки, пътеките за 
придвижване могат да отговорят на всички тези изисквания.

В следващите репортажи, фермери разказват за техния позитивен опит след саниране на пътеките с 
гумени постелки:

от гледна точка на животните:
 сух и чист под
 добро сцепление и устойчивост на хлъзгане
 равна повърхност (без ръбове/и заострени   
 издадености)

от стопанска гледна точка:
 лесни за почистване
 устойчивост на киселини
 дълга експлоатация

„Преди имах много проблеми, тъй като подът беше 
така груб. Ние винаги имахме сериозни проблеми 
с копитата и трябваше да работим с ортопедични 
подложки за копита от изкуствени материи.

Откакто имаме гумените постелки, кравите отново 
могат да тичат. Не зная, как бих го постигнал, 
ако не бях научил за постелките. Инвестицията 
определено си струва.”

KURA P: 
за плътен бетонен 
под със скрепер

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

Продължение на стр. 2   

ХАРАКТЕРИ-
СТИКА:
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- 100 млечни крави
- плътен бетонен  
 под на пътеките с  
 KURA P

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

Провокирахме ли у вас любопитство? 
Подробни репортажи и сведения относно покрития за пътеки 
може да намерите на www.kraiburg-elastik.de/Practice

Ферма Боесе, Бассум/Брамстедт, DE

„По отношение нагласата за придвижване на 
кравите сега вече е съвсем различно. Това 
вече е комфорт! И комфортът е важна основна 
предпоставка, за това, кравите да се чувстват 
много добре и да дават добра продукция.

„Откакто получихме KURA S, кравите са активни 
целогодишно. Нямаме проблеми с тихо разгонване, 
наранявания или фрактури на крайници.
 

Понякога наистина се страхувам, когато животните 
подтичват така бързо в обора, но не се случва 
нищо. Също така кравите заскачат по добре, което 
улеснява откриване на разгонените.”

Друг позитивен ефект е това, че ние можахме да 
редуцирахме куцотата. Във всеки един аспект 
нашият опит е само позитивен. Всеки трябва да 
има в обора си гумени постелки!”

- 340 млечни крави
- Скаров под със  
 системите KURA/
 pediKURA® S

Свен Янсон, Скара, SE

Системите KURA/ 
pediKURA® S:
За скарови подове 
с определени абразивни зони  

KURA P: 
за плътен бетонен 
под със скрепер
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KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА

ХАРАКТЕРИ-
СТИКА:

ХАРАКТЕРИ-
СТИКА:

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


