
КРАЙБУРГ – 50 ГОДИНИ В ТИТМОНИГ

Основана от Фридрих Шмидт през 1940 год. фирмата КРАЙБУРГ 
производител на гуми се развива бързо и се разширява постоянно. 
През 1968 година ръководството на фирмата се поема от неговия 
син Петер Шмидт, който има визия за нов метод за рециклиране 
на автомобилни гуми. Това което започва с обикновени гумени 
постелки, в течение на годините прераства и се развива до 
висококачествени подови покрития с „допълнителни екстри“. 
Днес ние продаваме годишно около 1,5 милиона м2 в целия свят.

На Международната конференция "Строителство, технологии и окол-
на среда в животновъдството" проведена наскоро в университета в 
Хохенхайм изпълнителният директор Мартин Клингер бе удостоен с 
възпоменателна монета Макс-Ейт за последователната си дъл-
гог-одишна работа в областта на благополучието на животни-
те и съвременното селско стопанство. Възпоменателната монета 
Макс-Ейт на Съюза на немските инженери се връчва като признание 
за достигнати много високи отделни постижения, които са с историче-
ско значение в развитието на  аграрното инженерство.   

Д-р Георг Вендл, член на управителният съвет на съюза на немски-
те инженери клон Макс-Ейт-аграрна техника, връчи отличието на 
Мартин Клингер, като подчерта значението на неговия принос за 
утвърждаване на модерни системи за отглеждане на живот-
ни. Дълго преди да бъде открит термина „комфорт за кравите“, той е 
прозрял изискванията за модерно отглеждане на животни и е насър-
чавал идеите за комфортни подови покрития  до успешното им 
реализиране в практиката – верен на стратегическата линия на 
КРАЙБУРГ от Титмониг.

Да си пожелаем успешен старт в нашата юбилейна година!

Отличие за управляващия директор Мартин Клингер

KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА
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!
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други интересни брошури 
съссподелен опит от практ-
иката може да намерите на:
www.kraiburg-elastik.com


