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-  -  meiðsli vegna falls eða fótaskorts

-  -  klaufavandamál

-  -  helti

-  -  legusár og meiðsli á liðum

-  -  hávaða og streitu

-  -  dýralækna- og klaufskurðarkostnað

-  -  kostnað vegna nýliðunar á gripum

-  -  vinnu við viðhald á legubásum

minna er um
meiri

++ þægindi

++ hreyfanleiki á gripum 

++ nyt 

++ frjósemi

++ náttúruleg hegðun gripa

++ hreinlæti

++ hitajafnvægi

++ heilbrigði & hreysti gripa



KEW Plus WINGFLEX WELA 
LongLine

KKM / KKM 
LongLine

KIM / KIM 
LongLine CALMA LENTA ergoBOARD /

maxiBOARD

notkun legubásar fyrir 
mjólkurkýr

legubásar fyrir 
mjólkurkýr

legubásar fyrir 
mjólkurkýr

legubásar fyrir 
kvígur og mjólkurkýr

legubásar fyrir 
kvígur og mjólkurkýr

legubásar fyrir 
kálfa og kvígur

básafjós / við
kjarnfóðurbása framan við legubása

þykkt 60 mm 60 mm 45 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
hæð:
ergoBOARD: 18,5 cm
maxiBOARD: 11 cm

mýktarstuðull

sérstakir 
eiginleikar

3ja laga

 þriggja laga mottur 
 tryggja hámarks  
mýkt óháð þyngd  
gripa

 hámarks þægindi á
 legusvæðum

gúmmívængir

 gúmmívængir  
 veita viðvarandi  
mýkt og endingu

 frábær gæði miðað 
 við verð

vængjalaga blöðkur

 vængjalaga blöðkur 
 veita viðvarandi 
mýkt og endingu 

 samfelldar mottur í 
 lengjum með  
framúrskarandi 
mýkt

6 hyrnt
gúmmímynstur

 6 hyrnt gúmmímyn 
 stur skapar einstaka 
mýkt og framúrs- 

 karandi endingu

 fáanlegar í stökum  
 mottum og lengjum

loftpúðamynstur

 sveigjanleiki og  
 slitþol, ásamt 
loftpúðamynstri, 
veita einstök 
þægindi fyrir 
gripina

 fáanlegar í stökum  
 mottum og lengjum

undirlag með 
loftpúðafjöðrun

 loftpúðamynstrið í  
 undirlaginu skapar 
einstaka mýkt

 engin samskeyti, 
 svo breidd leguplás 
sa geta verið 
mismunandi

tvöfalt takkamynstur

 tvær gerðir af 
 eftirgefanlegum  
gúmmítöppum á 
neðra byrði

 sterkar, endingar 
 góðar og halda 
lögun sinni

koddi gerður úr 
gúmmíi

 dýravænn, 
 eftirgefanlegur og 
öflugur

 einstaklega mjúkir  
 viðkomu sem gera  
gripunum auðvelt að 
liggja á eðlilegan  
hátt t.d. með annan 
fótinn teygðan fram

verksm. 
ábyrgð

gúmmí: 10 ár
svampur: 5 ár

10 ár 10 ár 10 ár 10 ár 10 ár 10 ár

Þrjú mismunandi lög 
af mottum:

svampur

sérhönnuð
undirmotta

yfirmotta

er leiðandi í framleiðslu á legumottum í gripahús

 gúmmíblöðkur sem 
gefa eftir við álag

 lagar sig að gripnum 
við legu

ergoBOARD:

maxiBOARD:

 við kjarnfóðurbása

bakhluti ergoBOARD

maxiBOARD
 aðlagar sig að líkama 

 gripanna

NÝJUNG

NÝJUNG



profiKURA KURA KARERA

sérstakir 
eiginleikar

Hentugar á öll göngusvæði í gripahúsum:

 mjúkar og dýravænar

 betra grip

 jafnt slit á klaufum
  með réttu magni af svarfefni í yfirborði

Henta við fjölbreyttar aðstæður:

 dýravænar, mjúkar og stamar á lokaða 
 flóra og steinbita 

 hámarkar þægindi á göngusvæðum

 einnig hægt að nota með pediKURA® 
 mottum að hluta

Hægt að nota með KURA mottum þá er 
20 % svæðisins með pediKURA mottum

 mjúkar og dýravænar

 slit á klaufum á svæðum með pediKURA®

  með réttu magni af svarfefni í yfirborði

 auðvelt að skipta út mottum

Einföld og endingargóð motta

 hentug á ýmis svæði s.s. 
 (göngusvæði, mjaltagryfjur og biðsvæði, ...)

 uppfyllir grundvallarskilyrði um mýkt og 
 velferð á dýrum

þykkt 24 mm 24 mm 24 mm 21 mm

valmöguleikar og notagildi

á lokaða flóra 
með sköfu

profiKURA P KURA P pediKURA® P

KARERA P

breidd hleypur á 5 sm

 framleiddar í mörgum breiddum svo auðvelt er að láta þær passa; breidd hleypur á 2 sm
 púslulaga á jöðrum og gúmmíþéttilisti á neðra byrði

steinbitar/lokaður 
flór án flórskafa

profiKURA Flex / Form KURA Flex / Form / Rotary pediKURA® Form

 profiKURA Flex, KURA Flex: með pússlulaga mynstri á 2, 3 eða 4 hliðum í mörgum stærðum
 profiKURA Form, KURA Form, pediKURA® Form: sniðnar eftir máli
 KURA Rotary: sérsniðnar í mjaltagryfjur

steinbitar
KURA S pediKURA® S

	 sérsniðnar	eftir	stærð	og	yfirborði	steinbita

verksm. ábyrgð 5 ár 5 ár 5 ár 5 ár

almennir eiginleikar

yfirborð með 
“corundum” svarfefni

optiGrip yfirborð

KRAIBURG festingar fyrir 
mottur á steinbita eða lokaðan flór:
bollalaga skinna og rekskrúfa

gúmmítappar stamt yfirborð gúmmítappar

KRAIBURG 
festingartappi fyrir 
mottur á steinbita:
dregst ekki upp 

gúmmítappar yfirborð með 
teningamynstri

neðra byrði með 
teningamynstri

KURA / pediKURA® kerfi
NÝJUNG NÝJUNG

er leiðandi í framleiðslu á mottum á göngusvæði í gripahús



Þar að auki látum við 
Vottunarstofuna DLG kanna 
flestar af okkar framleiðsluvörum 
(niðurstöður má finna á 
www.dlg.org)

KR
AIBURG

TEST  E N G I N

EE
R

I N
G

KRAIBURG prófar allar
framleiðsluvörur sínar í
eigin rannsóknarfjósi

Allar framleiðsluvörur
Kraiburg eru vottaðar
með ISO 9001 staðli
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Söluaðili KRAIBURG:

www.kraiburg-elastik.com

KRAIBURG hefur sérhæft sig í framleiðslu á gúmmímottum fyrir gripahús frá árinu 1947. 
KRAIBURG framleiðir hágæða gúmmímottur fyrir gripafjós. Fyrirtækið er dótturfyrirtæki 
KRAIBURG Holding GmbH & Co. KG og er staðsett í Tittmoning í Þýskalandi. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 190 manns eingöngu við framleiðslu á gúmmímottum. 

Gúmmímottur í gripahúsum þurfa að þola mjög mikið álag og því er mikilvægt að framleiðsla á þeim sé fyrsta 
flokks og úr bestu fáanlegum hráefnum.

Allar frekari upplýsingar um motturnar frá KRAIBURG má finna í þessum bæklingi eða á www.kraiburg-elastik.com. 
Vinsamlegast farið vel yfir leiðbeiningar og ábyrgðarskilmála áður en mottur eru festar niður Þær má nálgast hjá söluaðila 
KRAIBURG á Íslandi og á heimasíðu okkar www.kraiburg-elastik.com.

Allar vörur í bæklingi þessum ber að nota eins og gefið er til kynna. Tæklilegar upplýsingar eru háðar breytingum.
Ath. að öll sala a mottum er samkvæmt almennum ákvæðum KRAIBURG. Í lögfræðilegum skilningi er Þýska útgáfa þessa skjals sú eina rétta.

icelandic

Um KRAIBURG




