KRAIBURG
KIM LongLine

Voor de ligboxen
(Voor melkvee / jongvee / stieren)
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Het soepele slijtvaste
luchtkussenprofiel
zorgt voor
een aangenaam
ligcomfort

RCH A

Indrukbaarheid:
14 mm

NIEUw
2010

Afmetingen:
Dikte:

Lengte:

Breedte:

27 mm

2,5-25 m
in stappen van 1,25 m

160/170/180 cm

vanaf juli

Montage: alleen aan de voorzijde 2-3 bouten per koeplaats
Toebehoren:
voor het koppelen van lange lengtes, Montage:
ergoBOARD - Rubberen knieboom

De andere mogelijkheid om één geheel te creëeren:
Voor de ligboxen
(Voor jongvee / stieren)

KRAIBURG CALMA
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Aangenaam ligcomfort door het
profiel aan de onderzijde dat werkt
als een luchtkussen
Vuilkeringen aan de achterzijde van
de mat beperken het binnendringen
van vuil onder de mat

FD

KRA

Montage van elke gewenste lengte onafhankelijk van de indeling van
de afscheidingen

RCH A

Indrukbaarheid:
12 mm

Afmetingen:
Dikte:
30 mm

Breedte:
115 cm

Lengte:
140/150/160/170/180 cm

Montage: 3 bouten per mat

KRAIBURG Montagehandleiding handhaven! De montage
handleidingen kunnen bij de dealer worden opgevraagd of
kunnen worden gedownload op www.kraiburg-agri.com

KRAIBURG Fabrieksgarantie
KKM LongLine: 10 jaar
KIM LongLine: 10 jaar
CALMA: 10 jaar

(Gedetailleerde informatie kunt u
op aanvraag worden toegezonden.)
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Montage - eenvoudig en snel

KRA

Toebehoren: ergoBOARD - Rubberen knieboom

Comfort / Indrukbaarheid

De metingen van indrukbaarheid zijn uitgevoerd conform de handleiding van de DLG in
ons eigen gecertificeerde laboratoruim.

Tolerantie
Dikte: +3/-2 mm
Lengte + Breedte: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 tolerantieklasse M4)
De tolerantiewaarden gelden ook binnen de mat.

De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehouden.
Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse versie van dit document.
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