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Só animais saudáveis é que

geram desempenho máximo!

legt die Weide in den Stall

amigo dos animais:
- macio 
- antiderrapante 
- isolamento térmico

rentável:
- estimula desempenho 
- robusto e durável 
- fácil de aplicar

www.kraiburg-elastik.de

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG 
Göllstraße 8 • 84529 Tittmoning • DEUTSCHLAND 
Tel: +49/86 83/701-303 • e-mail: info@kraiburg-elastik.de

Tapetes de borracha para engorda de gado bovino

Made in Germany
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Visão geral

Nossa experiência é o seu lucro

KRAIBURG - líder na industria de borracha
KRAIBURG estabeleceu-se desde 
1947 como especialista competen- 
te na industria da borracha. 
A KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG emprega mais 
de 2000 pessoas em todo o mundo.

50 anos de experiência 
Desde 1968 estamos envolvidos 
no desenvolvimento e producão de 
tapetes de borracha para pecuária em Tittmoning/ 
Alemanha. Hoje concentram-se exclusivamente 
cerca de 200 funcionários nisso.

Borracha de alta qualidade 
Tapetes de borracha na pecuária 
são expostos a elevadas cargas. 
Desde à 50 anos que produzimos 
compostos de borracha de alta 
qualidade usando um processo único. Você vai 
verificar que a borracha não é apenas borracha.

KRAIBURG Tapetes de borracha para a engorda de gado bovino 

Para cada desenvolvimento nós levamos em conta a natureza como exemplo. Os nossos robustos revestimentos 
de piso têm uma alta estabilidade posicional e oferecem o conforto necessário - que durará por muitos anos. Eles 
são muito fáceis de aplicar, fáceis de limpar e desinfetar e adequados para construção nova como também para 
reabilitações. O objetivo é uma solução econômica com foco na saúde animal.

O que causam pisos próximos da natureza?

melhor segurança de atrito reduz o risco de 
ferimentos e perda de animais

apenas animais saudáveis podem fornecer 
rapidamente um alto desempenho em curto tempo 
menos problemas no levantar e deitar

animais ativos procuram com mais 
frequência a manjadoura

Quais são os benefícios:

maior ganho de peso devido o aumento de conforto, 
melhor balanço de energia e conversão alimentar

períodos de engorda claramente mais curtos 
Custos veterinários e de tratamentos diminuem

Qualidade testada da Alemanha 
A nossa exigência não é apenas 
cumprir as condições da estrutura 
legal, mas além disso usar processos de fabricação 
ecologicamente corretos.

Para assegurar a nossa qualidade de 
forma constante, estamos certificados 
pela norma mundialmente válida 
ISO 9001. Nosso sistema eficaz de gerenciamento de 
energia está certificado com a ISO 50001.

Além da alta qualidade de produção, 
a qualidade do produto desempenha 
um papel decisivo. Por isso operamos 
com o nosso próprio laboratório interno 
e verificamos aqui as características de nossos 
produtos. Para confirmação independente, também os 
certificamos pela DLG (Sociadade agricula alemã) 
(Resultados em www.dlg.org).

Pavimentos 
em grelha

Áreas de descanso 8

Áreas de circulação pavimentada 9

Resultados de estudos / Prática 10

Engorda de touros 4

Engorda de bezerros / Vitelos 6
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*Por favor tome em atenção as instruções de aplicação e outras orientações, bem como as condições de garantia. 
Você obtêm as no seu revendedor da KRAIBURG ou em www.kraiburg-elastik.de.

Engorda de bovinosPiso de grelha em compartimentos

Tapetes de borracha sob medida

Os tapetes são sempre dimensionados de acordo com as diretrizes desenvolvidas 
pelos nossos especialistas. O piso de grelha deve ser adequado para uso com 
tapetes KRAIBURG*. Encaixa perfeitamente!

Piso de grelha é medido com software CAD moderno, 
os tapetes são dimensionados 
individualmente

de acordo com o desenho CAD criado dos tapetes, são feito 
cortes precisos com tecnologia inovadora de corte a jato de 
água

Sob medida:

1 2 3 4

Tapetes individuais flexíveis com fixação elástica:

tapetes sólidos e grossos + sistema de fixação patenteado
permanentemente estável em posição e forma 

permitem o movimento necessário entre o betão rígido e a borracha elástica 

aplicação independente promove durabilidade 
(Borracha flexível e betão rígido são materiais muito diferentes. 
Uma ligação firme da borracha e betão poderia quebrar rapidamente.) 

Tapetes individuais podem ser independentemente do piso de betão, 
facilmente colocados ou substituidos a qualquer momento 

as ranhuras no piso podem ser ajustadas nos tapetes de borracha 
para cumprir os requisitos legais

Ao pisar: 
o tapete acompanha o movimento 
e absorve o impacto

Movimento rotativo: 
o tapete acompanha o movimento 
e amortece

optção: 
orla elástica de corte de fezes possibilita uma melhorada 
penetração e assim uma melhor auto-limpeza

Para animais jovens até 250 kg de peso por animal (ou até 350 kg, se os 
animais forem mantidos no mesmo compartimento durante todo o período de 
engorda), podem ser utilizados KURA S ou KURA SB. Para pesos mais altos, 
recomendamos LOSPA swiss ou LOSPA SB para cargas mais elevadas.

Importante: 
Uma alimentação equilibrada 
é um requisito para animais 
limpos.



Piso de grelha em compartimentosEngorda de touros
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Medidas:

Espressura:        Largura e comprimento: 
20 mm     sob medida

20 mm

LOSPA swiss

perfil de ranhura 
estável na parte 
inferior para cargas 
elevadas

superfície- Grip 
reforçada para cargas 
elevadas

Feito sob medida para toda a geometria de ranhuras

mais de 35 anos de experiência com LOSPA

desenvolvido em colaboração com

engordadores de touros suíços

Requisitos para pisos de grelha:
Largura da ranhura: a partir de 30 mm 
Para assegurar uma limpeza satisfatória dos animais, são recomendadas 
larguras até 140 mm.

*Por favor tome em atenção as instruções de aplicação e outras orientações, bem como as condições de garantia. 
  Você obtêm as no seu revendedor da KRAIBURG ou em www.kraiburg-elastik.de.

sistema de fixação otimizado  
KRAIBURG: bucha de borracha reforçada 
com borda circunferencial - á face do tapete



Piso de grelha em compartimentos Engorda de touros
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Sob medida para grelhas longitudinais e transversais comuns

superfície arqueada (curvada) com aprox. 5 % de inclinação para a ranhura
favorece a drenagem de liquidos, seca mais rápido 
aumenta a higiene 
reduz as emissões de amoníaco

ainda melhor auto-segurança ao pisar

sistema de fixação otimizado 
KRAIBURG: bucha de borracha reforçada 
com borda circunferencial - á face do tapete

superfície reforçada 
e curva com relevo 
quadrado melhora a 
auto-segurança ao pisar

perfil de ranhura 
estável na parte 
inferior para cargas 
elevadas

LOSPA SB

Espressura: Largura e comprimento: 
23 mm sob medida

Medidas:

23 mm

Requisitos para pisos de grelha:
Largura das ranhuras: a partir de 30 mm 
As ranhuras devem ter a mesma largura.



Piso de grelha em compartimentosEngorda de vitelos & 
bezerros
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perfil Nub para 
suavidade ideal 

sistema de fixação otimizado  
KRAIBURG: bucha de borracha reforçada 
com borda circunferencial - á face do tapete

superfície- Grip 
antideslizante

Espressura: Largura e comprimento:  
24 mm                   sob medida

Medidas: 24 mm19 mm

KURA S

Requisitos para pisos de grelha:
Largura da ranhura: a partir de 24 mm 
Para assegurar uma limpeza satisfatória dos animais, são recomendadas 
larguras das ranhuras a partir de 30 mm. 
Larguras nos elementos de betão: a partir de 80 mm

Feito sob medida para toda a geometria de ranhuras 

Para animais jovens até 250 kg de peso por animal (ou até 350 kg, se 
os animais forem mantidos no mesmo compartimento durante todo o 
período de engorda)

*Por favor tome em atenção as instruções de aplicação e outras orientações, bem como as condições de garantia. 
  Você obtêm as no seu revendedor da KRAIBURG ou em www.kraiburg-elastik.de.
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KURA SB

perfil Nub para 
suavidade ideal 

sistema de fixação otimizado  
KRAIBURG: bucha de borracha reforçada 
com borda circunferencial - á face do tapete

Feito sob medida para ranhura longitudinais e transversais em pisos de 
grelhas de betão comuns ou grades de madeira 

Para animais jovens até 250 kg de peso por animal (ou até 350 kg, se  
os animais forem mantidos no mesmo compartimento durante todo o 
período de engorda)

superfície arqueada (curvada) com aprox. 5 % de inclinação para a ranhura
favorece a drenagem de liquidos, seca mais rápido    
aumenta a higiene 
reduz as emissões de amônia

ainda melhor auto-segurança

superfície curva com 
relevo quadrado 
melhora a auto-segurança 
ao pisar

Espressura:            Largura e comprimento: 
28 mm                    sob medida

Medidas:

28 mm23 mm

Requisitos para pisos de grelha:
Largura da ranhura: a partir de 24 mm 
Para assegurar uma limpeza satisfatória dos animais, são recomendadas 
larguras das ranhuras a partir de 30 mm. 
As ranhuras devem ter a mesma largura.
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caracterís- 
ticas 
específicas

KKM LongLine KIM LongLine CALMA

Maciez

Espessura   30 mm 30 mm 30 mm

07/04 bestanden

Perfil favo Perfil de almofada de ar perfil inferior arte 
almofada de ar

bom isolamento térmico 

maleabilidade e perfil martelado otimizam a resistência ao escorregamento 

inclinação integradana área traseira promove a secagem da superfície 

lábio vedante na traseira do lado inferior minimizam a entrada de sujidade 

chanfro na borda traseira: protege as articulações, sem borda de tropeço 

robusto, dimensionalmente estável, durável 

fácil de limpar e desinfectar 

colocação independente da classificação da barra separadora

KRAIBURG Tapetes de repouso

Mais informações encontra em www.kraiburg-elastik.de
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KRAIBURG Tapetes de área da circulação

melhorada auto-segurança ao pisar 

Animais vão mais vezes comer 

Remoção de estrume com raspardor e circulação de veiculos é possivel*

KRAIBURG Sistema de 
fixação em áreas de 
pavimento continuo: 
arredondado e afundado

caracterís- 
ticas 
específicas

Produto base: Tapete O comprovado "Allround 
simples e sólido Talento":

cumpre as regras 
fundamentais de um tapete 
amigável dos animais nas 
zonas de circulação

maciez amiga dos animais 
e aderência certificada 

opcional com zonas de 
desgaste pediKURA®

Tudo em um produto – 
em todas as zonas de 
circulação no estábulo:

maciez amiga dos animais 

aderência melhorada 

desgaste dos cascos 
otimizada

KARERA P KURA P profiKURA P

Superfície- Perfil borbotos 
optiGrip

Superfície- Perfil borbotos 
Grip

Superfície Perfil 
Quad Multisquare

Espessura 21 mm 24 mm 24 mm

caracterís 
ticas gerais

*Por favor tome em atenção as instruções de aplicação e outras orientações, bem como as condições de garantia. 
Você obtêm as no seu revendedor da KRAIBURG ou em www.kraiburg-elastik.de.
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Touros preferem LOSPA swiss

Fonte: Bahrs, 2005

Local preferido com cobertura parcial em borracha
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Comportamento de preferência

Fonte: Zerbe F., Mayer C., Kjaer J., 2008
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Resultados nas articulações do carpo
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Fonte: Graunke et al., 2011
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Danos nos cascos: Hemorragias (Sola e linha branca)

sem leve grave

LOSPA swiss: com o menor de hemorrogias
de grau de gravidade medio e absoluta-
mente nenhuma doença grave!

Menos ferimentos

BetãoBetão

Fonte: Graunke et al., 2011
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Comparação piso de grelhas de betão - grelhas gomadas - Tapetes de borracha LOSPA swiss

tempo de engorda claramente 
menor em LOSPA swiss

30 dias 
a menos

Aumento de peso / Duração de engorda
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Oliver Engeli, Engishofen, Suiça, tem uma exploração de engorda de touros com 350 
animais. Ele mantém seus touros em compartimentos completos em grelhas de betão 
e desde 1999 que estão revestidos com tapetes de grelha KRAIBURG LOSPA swiss. 
„Primeiro, apenas cubrimos metade dos compartimentos com o LOSPA. Aí observei uma clara 
preferência pelas superfícies macias. Para que os animais de hierarquia baixa não fiquem em 
desvantagem, eu logo as cobri completamente. Assim todos os animais se beneficiam do melhor

Familia Efing, Bocholt, Alemanha, administra uma exploração 
de engorda de bezerros com aproximadamente 2.000 lugares 
de alimentação. Os bezerros são mantidos em compartimentos 
completos em grelhas de betão. Em 2011, 950 lugares de 
engorda foram cubertos com KURA S. Desde 2016, alguns 
estão equipados com o tapete abaulado KURA SB. 
„Os tapetes KURA SB ficam muito bem assentes no piso de grelha. Embora já estivéssemos muito

satisfeitos com KURA S, a limpeza dos animais na KURA SB continuou a melhorar. Os tapetes parecem no total mais 
secos e limpos. Devido à superfície especial e ao afundar dos cascos, os bezerros têm uma boa estabilidade ao pisar.“

isolamento térmico e se sentem visivelmente mais confortáveis. Levantam-se mais fácilmente devido à melhor 
resistência ao escorregamento e as articulações do carpo são poupadas. As saídas de animais devido a lesões de  
quedas no piso macio praticamente não ocorrem mais. Os animais são mais vitais e ativos, até os aumentos diários na 
media aumentaram ao longo dos anos. O investimento além do bem-estar animal também valeu a pena em termos de 
custo-benefício.“
Desde 2016 ele equipou alguns compartimentos com os novos tapetes 
LOSPA SB com superfície curvada: 
„As vantagens que eu já notei com os tapetes LOSPA swiss também foram 
evidenciadas pelos tapetes curvados LOSPA SB. A resistência ao deslizamento 
melhorou novamente. O chão e os animais estão muito limpos e secos.“

Relato de experência: LOSPA swiss e LOSPA SB

Relato de experência: KURA S e KURA SB

LfL Grub, Deutschland

formação 
ligeiramente menor 
de micróbios na 
superfície superior 
e inferior no tapete 
de borracha

Fonte: Reiter, Partes, Koßmann, 2006

Clima micróbio em estábulo: Comparação 
piso de grelha em betão - Tapete borracha

M
ic

ro
bi

an
a 

to
ta

l

Superfície de 
Betão- 

sem tapete 
de borracha

por baixo 
do tapete

Antes de aplicar
Depois de aplicar

Superfície 
tapete

com tapete de borracha

4 

3 

2 

1 

0

Higiene

Fonte: Graunke et al., 2011

N
úm

er
o 

de
 p

er
ío

do
s 

de
 

re
po

us
o 

de
nt

ro
 d

e 
12

 h
or

as

Grelha Grelha LOSPA 
betão gomada swisss

5 

4

6

7

8

mais períodos 
de repouso = 
mais vezes levantar-se 
(+ ingestação de alimento)

Periodos de repouso: comparação piso grelha em betão 
grelha gomados em borracha - Tapete LOSPA swiss

Comportamento de repouso

Impressões da prática
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Seu revendedor KRAIBURG:

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG 
Göllstraße 8 • 84529 Tittmoning • DEUTSCHLAND 
Tel: +49/86 83/701-303 • e-mail: info@kraiburg-elastik.de

03/2018

www.kraiburg-elastik.de

Impressões da prática

Tolerâncias

Die Vorgaben zur richtigen Montage entnehmen Sie bitte 
den Montageanleitungen! 
Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG-Fachhändler oder 
unter www.kraiburg-elastik.de.

Espressura: Comprimento + Largura: 
+3/-2 mm cada +/- 1,5 % 

(DIN ISO 3302-1 Classe de tolerância M4) 
Os valores de tolerância aplicam-se ao tapete e também em estado montado. 

Os produtos aqui listados só podem ser usados para aplicações apresentadas. Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio. 
Aplicam-se as nossas condições gerais de venda. Base jurídica é a versão alemã do documento.

Montagem - fácil e simples KRAIBURG Garantia de fabricante

LOSPA swiss / SB, KURA S / SB : 5 Anos 
KURA P, profiKURA P, KARERA P: 5 Anos 
KKM LongLine, KIM LongLine, CALMA: 10 Anos 
Informações detalhadas estão disponíveis mediante solitação.

LOSPA swiss, LfL Grub, Alemanha

LOSPA SB, Exploração Kobold, Langenpreising, Alemanha KURA SB, Exploração De Koning, Lunteren, Holanda

LOSPA swiss, Exploração Jennissen, Heinsberg, Alemanha




