
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!

Благодарим – Ваш – KRAIBURG екип ИЗДАНИЕ 65 - септември 2019

ЗА НАЙ-ДОБЪР КОМФОРТ НА ЖИВОТНИТЕ В ОБОРА – 
УСПЕШНО ВЕЧЕ 10 ГОДИНИ 

Почти един милион крави по целия свят лежат върху WINGFLEX…
...и затова има основателни причини: постелките предлагат най-
добър комфорт при лежане, а от икономическа гледна точка предлагат 
предимства! Дълбочината на хлътване от около 4 см се постига чрез 
наклонени крила (ламели)  от долната страна. Специалните опорни 
издатинки между тях служат за оптимално омекотяване на въздействието 
при лягане.

ergoBOARD – удобно лежане със свободно пространство отпред
Еластичният гръден ограничител (подлакътник) има две съществени 
преимущества. От една страна той предпазва болезненото блъскане на 
карпалните стави при лягане. От друга страна, животните могат удобно 
да изпънат напред гръдните си крайници, когато легнат.

pediKURA – елегантно износване на копитата
Посредством системата pediKURA КРАЙБУРГ доставя първите постелки 
предназначени за пътеките с включен в повърхностните слоеве абразив 
корунд. Тези меки абразивни зони комбинират в себе си комфортно 
придвижване на животните и целенасоченото, естествено изтриване 
на копитата. Като комплексна строителна система, при монтиране 
съотношение между pediKURA и постелките KURA е 20:80.

LOSPA swiss – икономически изгоден комфорт за угояваните бици
Доказано е, че устойчивите на износване LOSPA swiss подобряват 
здравословното състояние и оползотворяването на фуражите от биците за 
угояване. Това ги прави не само комфортни за животните, а така също и 
икономически изгодна алтернатива на конвенционалния бетонов под. В 
Швейцария  Долна Саксония вече има задължителни изисквания за меки 
повърхности за лежане при угояване на бици.
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Гумените постелки на КРАЙБУРГ честват юбилей:

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


