
Gúmmímottur á göngusvæði

KRAIBURG Básamottur   
Auka þægindi og styrkja liðamót 

KRAIBURG mottur 
á göngusvæði
Auka hreyfingu gripanna og
stuðla að heilbrigðari klaufum

 

Kraiburg gúmmímottur á 

göngusvæði og legubása stuðla 

að betra heilbrigði, velferð og 

auknum afurðum 

Söluaðili á Íslandi

 Yfirlit yfir gúmmímottur í fjós.
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www.kraiburg-agri.com Færir hagann í fjósið

KRAIBURG Elastik GmbH
Göllstraße 8 • 84529 Tittmoning • Þýskaland • sími: +49/86 83/701-303  
fax: +49/86 83/701-190 • e-mail: info@kraiburg-elastik.de • www.kraiburg-agri.com
Tæknilegar útfærslur eru háðar breytingum. 
Lögum samkvæmt er Þýska útgáfan hin upprunalega útgáfa.

Notkun Á steinbita Á lokaða flóra með 
sköfu

Á mjaltabása og
hringekjur

Með KURA mottum
á göngusvæði

Eiginleikar Framleiddar 
eftir máli

Framleiddar eftir máli Hrjúft yfirborð

Þykkt 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm

Verksmiðjuábyrgð 5 ár 5 ár 5 ár 5 ár

Dæmi
notkun

icelandic

Stamt 
yfirborð

Takka-mynstur 
á neðra byrði

Stamt 
yfirborð

Stamt 
yfirborð

Motturnar eru festar
niður með gúmmítappa

Mjög hart steinefni 
Curundum er steypt í 
mottuna

Reknagli með 
bollaskífu

Takka-mynstur
á neðra-byrði

Sérstyrktar á 
jöðrum svo 
óhreinindi 
komast ekki 
undir mottu

 Breiddd hleypur 
á 2 sm

 Púslmynstur 2, 3 eða 
 4 hliðum Sniðnar 
 eftir máli

 sem slítur klaufum

 Sniðnar eftir máli

 Sniðnar eftir máli

KURA Flex
KURA Form

KURA Rotary

KURA Rotary:

KURA Form:

KURA Flex:

KURA P Mismunandi 
valkostir af KURA pediKURAKURA S

Brúarvogi 1-3, 104 Reykjavík s: 5401100



Notkun Djúpir legubásar Legubásar Legubásar Legubásar Legubásar Legubásar fyrir 
kvígur

Legubásar fyrir 
kvígur

Framan við legubása Básafjós

Mýktarstuðull

Eiginleikar Fyrir sag eða sand Gúmmívængir 3ja laga 6 hyrnt 
gúmmímynstur

6 hyrnt 
gúmmímynstur

Loftpúðamynstur Loftpúðamynstur Tvöfalt takkamynstur

Þykkt 30 mm 60 mm 60 mm 30 mm 30 mm 27 mm 30 mm Hæð: 18.5 cm 30 mm

Verksm. ábyrgð 10 ár 10 ár gúmmí:        10 ár
svampur:       5 ár

10 ár 10 ár 10 ár 10 ár 10 ár

Dæmi um notkun

maxiBOX WINGFLEX KEW Plus KKM KKM LongLine KIM LongLine CALMA ergoBOARD LENTA

 Tryggja hámarks 
mýkt

 Tryggir hámarks 
mýkt við öll skilyrði  Tryggir mýkt og 

bælist ekki við 
 notkun

 Fáanlegar í lengjum 
allt að 50m svo 
hægt er að ráða 
básabreidd

 Lipur og einstaklega 
mjúk motta,fáanleg í 
lengjum allt að 50m

 Lipur og einstaklega 
mjúk motta.

 Gúmmíkoddi með 
ávölum raufum svo 
kýr geti teygt annan 
fótinn fram

 Gömlu góðu
 básamotturnar

Vængirnir draga úr 
álagi á liði

Aðlagar sig að kúnni 
þegar hún liggur

svampur

Sérhönnuð 
undirmotta

yfirmotta

Bakhluti

maxiSTEP 
(Gúmmílisti 
við aftari 
enda)

maxi-
LONGLINE
(Í rúllum)

maxi-
BOARD
(Gúmmí-
koddi)

maxi-
PROFIL
(Samset-
ningarlisti)

Allar frekari upplýsingar um Kraiburg gúmmímotturnar má nálgast á heimasíðu fyrirtækisins,
www.kraiburg-agri.com , eða hjá sölumönnum Líflands .

08/09 deformability/elasticity
continuous tread load

Að auki eru allar vörur sendar í 
prufu hjá DLG og niðurstöðurnar 
má nálgast á heimasíðunni 
www.dlg.org

P RÜ F TECHN
I K

KR
AIBURG Kraiburg prófar allar

framleiðsluvörur sínar í 
eigin rannsóknarfjósi

Allar framleiðsluvörur 
Kraiburg eru vottaðar 
með ISO 9001staðli

Leiðandi í framleiðslu á legumottum fyrir kúafjós

Um Kraiburg
Kraiburg hefur sérhæft sig í framleiðslu á gúmmímottum fyrir gripahús frá árinu 1947. 
Fyrirtækið er leiðandi í vöruþróun sem miðar að velferð gripa og minni streitu.


