
KRAIBURG ОПИТ ОТ ПРАКТИКАТА
Ние се намираме в Европа, САЩ и в много други страни в целия свят. При това ние събираме, 
анализираме и обобщаваме различния опит и Ви го представяме под формата на практически 
съвети. Бихме се радвали, ако Вие ги намирате за полезни. Моля изпращайте ни Вашите 
отзиви – ние разчитаме на това!
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„ГУМИТЕ КРАЙБУРГ“ – КОЕ Е ТОЛКОВА ХУБАВОТО НА НАШИТЕ ГУМИ?

Продължение на стр. 2   

Това е резултатът:

Уникалният способ на 
КРАЙБУРГ за смесване: 
Гранули от автомобилни гуми
+ висококачествен каучук и
   система за вулканизиране
+ щадящо обработване

Приоритет: Съхранение на
                   ресурсите 

КРАЙБУРГ суровина: най-
доброто от автомобилните гуми

… гарантирайки Вашата безопасност по пътя: автомобилните 
гуми се състоят от екстремно висококачествен каучук

Нашето гарантирано изчистено 
предложение: 
не използваме регенерат,  
трошливи и други нискокачествени 
компоненти, което би било за 
сметка на качеството и опазване 
на околната среда

Много висококачествен 
микс:
най-важните качества на 
автомобилните гуми сезапазват
 стабилна форма / еластичност
 устойчивост на износване

Посредством тясна интеграция 
на развойна дейност, 
технологични процеси, 
приложна технология, възниква 
безкомпромисно добър краен 
продукт

Между другото: новата гума не е дефинирано понятие (стандарт) с определено 
качество! Някои приемат и смеси с минимално съдържание на каучук като нови гуми.

Еластични подови настилки:
Постелките могат да се 
произвеждат в обемни варианти 
със силно изразено профилиране
 меки
 стабилно позиционирани
 трайни
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КРАЙБУРГ суровина: най-
доброто от автомобилните гуми

Откъде произхожда нашата суровина?
(Каучукови гранули и брашно)

1. Каучуков гранулат от рециклиране на автомобилни гуми
 Целите гуми се раздробяват, градивните части текстил, метал и каучук се разделят

2. Гумени стружки при регенериране 
 Външният слой на гумите се остъргва

Протектор = 
             каучук

Стоманени влакна/
метал

Текстилен материал Каучукови гранули гранули

Гумено брашно

Каркас = пронизани от от 
стоманени телове (влакна) и 
текстилни тъкани

висококачествена 
суровина за продуктите 
на КРАЙБУРГ

висококачествена 
суровина за продуктите 
на КРАЙБУРГ

Снимки: Estato

Снимки: КРАЙБУРГ Австрия

3. Други суровини

Правилната смес е 
ключът към успеха!

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

Юридическа стойност има немската версия на документа.www.kraiburg-elastik.com


