
Made in Germany

legt die Weide in den Stall www.kraiburg-elastik.com

Visão geral: produtos no estábulo

Nosso piso de borracha está tanto para construção nova ... 

Conforto da vaca - a chave para o seu sucesso!

A vaca precisa de superfícies adequadas para se deitar e andar:

 permanentemente macio

 higiénico

 antiderrapante

= base para alto desempenho de leite e longevidade

Nossa solução: 

Especialmente desenvolvido para cada área de estábulo, coberturas de borracha adaptadas 

de forma otimizada aos respectivos requisitos.

- - deslizes, quedas e lesões

- - danos nos cascos

- - claudicação

- - danos em repouso & lesões articulares

- - ruído & stress

- - tratamento veterinário & de cascos

- - custos de remontagem

- - esforços de manutenção nos cubículos

menos



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

Abrimos nossas portas e fomos examinados pela DLG a produtos contínuos e qualidade

é avaliado. As características de qualidade dos testes DLG e a compatibilidade ambiental

qualidade!

No nosso laboratório testamos e comprovamos as propriedades dos nossos produtos. 

Para confirmação independente, também deixamos verificar pela DLG (Resultados em 

www.dlg.org).

Para garantir a nossa qualidade constantemente, somos certificados de acordo com a

norma mundial ISO 9001. Nosso sistema eficaz de gerenciamento de energia é

especialmente certificado de acordo com a ISO 50001.

02/2019

Nossa experiência é o seu lucro

Pioneira em transparência

ISO 9001:2015

ISO 50001:2011

NR.00189/2

NR.00061/1

www.kraiburg-elastik.com
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Alto desempenho de leite
derivado a áreas de repouso / tráfego amigáveis ao animal

até 400 kg mais de leite

++ conforto

++ mobilidade

++ produção de leite

++ fertilidade

++ comportamento natural

++ higiene

++ balanço térmico

++ vacas saudáveis & felizes

mais

... como também é muito adequado para reabilitação: 

A KRAIBURG estabeleceu-se desde 1947 como um especialista competente na indústria 

da borracha. A KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG emprega mais de 2.000 pessoas

em todo o mundo. Desde 1968 estamos envolvidos no desenvolvimento e produção de esteiras de borracha para 

pecuária em Tittmoning / Alemanha. Atualmente cerca de 200 funcionários concentram-se exclusivamente na 

produção das esteiras.

As esteiras de borracha são expostas a cargas muito altas nas pecuárias. Desde á 50 anos produzimos com um 

processo único compostos de borracha de alta Qualidade. 

Informações detalhadas sobre os produtos, como dimensões e garantias, e outros produtos podem ser encontrados 

no prospecto atual ou em www.kraiburg-elastik.com.

Por favor tome em atenção as instruções de instalação e outras orientações, dicas e sugestões. 

Você obtêm as no seu revendedor da KRAIBURG ou em www.kraiburg-elastik.com.

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

Seu revendedor especializado KRAIBURG:
português



POLSTA KEW Plus WINGFLEX WELA /
WELA LongLine

KKM / 
KKM LongLine

KIM / 
KIM LongLine

LENTA
ergoBOARD /
maxiBOARD

aplicação cama funda
cama elevada
gado leiteiro

cama elevada
gado leiteiro

cama elevada
gado leiteiro / 
vitelos

cama elevada
gado leiteiro / 
vitelos

cama elevada
gado leiteiro / 
vitelos

estabulação presa /
comedouro elevado

soleira de peito

espessura 100 mm 60 mm 60 mm 50 mm 30 mm 30 mm 30 mm
altura:
ergoBOARD: 18,5 cm
maxiBOARD: 11 cm

suavidade

características almofada para cama 
funda

 10 cm de „Almofada“  

 com 2 camadas 

   funcionais

 substitui a camada

 grossa inferior da

   cama na área da

   cabeça, difícil de

   manter nas camas

   fundas

 o suplemento ideal

 para camas fundas

3 camadas 

 maciez ideal e  

 duradoura para

 cada condição de  

 carga através da  

 configuração  de 

 3 camadas

 à mais de 15 anos  

 como referência  

 para excelente con- 

 forto em repouso

 perfil de pá estável  

 providencia maciez 

 e durabilidade 

 permanente

 excelente relação

 custo / benefício

 perfil de lamelas  

 estável providencia  

 maciez e durabilida- 

 de permanente

 disponível em 

 esteira individual 

 ou rolo

 perfil em favo alta- 

 mente resistente 

 ao desgaste pro- 

 porciona excelente  

 e durável conforto  

 de repouso

 disponível em 

 esteira individual 

 ou rolo

de ar

 aconchegável, perfil  

 de almofada de ar  

 altamente resistente  

 ao desgaste propor- 

 ciona durável 

 conforto de 

 repouso

 disponível em 

 esteira individual 

 ou rolo

botão

 maciez pelo perfil 

 de dupla porção de

 botões na parte  

 inferior

 robusto, estável e  

 durável

soleira de peito em 
borracha

 amigável do animal,

 flexível e robusto

 área agradavel- 

 mente macia que  

 permite à vaca ado- 

 tar posição natural 

 e confortavel de  

 repouso, p. ex.: 

 com perna dianteira  

 esticada

garantia 10 anos
borracha: 10 anos

espuma: 5 anos
10 anos 10 anos 10 anos 10 anos 10 anos

ergoBOARD:

maxiBOARD:

Os mais importantes Áreas de repouso no estábulo

NOVO

mais informações encontra em www.kraiburg-elastik.com

3 camadas de funções:

espuma

tapete inferior formada 
especialmente

tapete superior

 em pontos de carga 

 os borbotos amor- 

 tecem 

 molda-se ao animal  

 em repouso
 molda-se à forma  

 do corpo

verso ergoBOARD

maxiBOARD comedouro elevado

tapete superior

tapete inferior



A redução de emissões no estábulo é um tópico importante. Teremos o maior prazer em o aconselhar!

Mais informações encontra em www.kraiburg-elastik.com

KURA KARERA

características Tudo num produto – em todas as superfícies do estábulo:

 maciez amigável do animal e aderência melhorada
  especialmente recomendado quando existe o risco que   

      comprovada os sistemas de rodos só atingem um resultado 

     de limpeza moderado derivado a secagem das fezes (camada 

      viscosa), p.ex. estábulos abertos, passagens excelente conforto 

      de locomoção largas, estábulos não totalmente ocupados, ...

  com inclinação até max. 6 % 

 desgaste do casco otimizado por proporção equilibrada 

 de abrasivo na superfície

O comprovado „talento completo“:

 maciez amigável do animal e aderência   

 comprovada

 à mais de 15 anos como referência para              

 excelente conforto de locomoção

 com inclinação até max. 3 %

 opcional com zonas de abrasão pediKURA 

(20 %) para desgaste focalizado no casco

Produto base: esteira simples e sólida

 para uso nas diversas superfícies

 (corredores, salas de ordenha, salas de   

   espera, áreas de tocar...)

 com inclinação até max. 3 %

 atende aos requisitos básicos para um   

 tapete de corredor amigável do animal

espessura 24 mm 24 mm 21 mm

garantia 5 anos 5 anos 5 anos

variantes & aplicações

pavimento contínuo
com raspador

zona de interconexão reforçada + barreira de antisujidade

KARERA P
KURA P

pavimento contínuo
sem raspador

, p.ex.:

exposição solar extrema, etc.

pavimento de grel-
ha

sob medida

KURA S

características
gerais

Áreas especiais

MONTA

Para áreas íngremes com 
inclinações acima de 6 %

espessura: 24 mm

LOMAX

Para facilitar a estabili-
zação de pisos naturais

espessura: 24 mm

VITA

Para áreas de parto /
Área de seleção

espessura: ca. 65 mm

Os mais importantes Áreas de tráfego no estábulo

superfície optiGrip perfil de botões perfil de botões superfície Quad
múltiplo

superfície Grip

KRAIBURG 
sistema de fixão em 
pavimento continuo:
arredondado e afundado

KRAIBURG 
sistema de fixão em 
pavimento de grelha:
contra deslocamentos laterais


