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 består av
    KE LongLine       

    KRAI-PUR skumgummi       
      förslutningslister 

 avfasningen av bakkanten    skonar  
 lederna, ingen snubbelkant

 rekommenderas endast vid 
 frihängande båsavskiljare

KRAIBURG 
Soft Bed LongLine

KRAIBURG UniCUP
för Soft Bed LongLine

 skålformat underlag till Soft Bed  

 LongLine som ett alternativ till  
 skumgummi

 integrerad avfasning i bakkant
 främjar renligheten

 robust och desinficerbar

Toleranser

Riktlinjer för en korrekt installation hittas i installationsinstruktionerna! 
KRAIBURG UniCUP: som beskrivs i KRAIBURGs installations instruktioner för Soft Bed LongLine (bara byt ut förslutnings-
lister och skumgummi med UniCUP – skålformade sidan uppåt, KRAIBURG logon i framkant på ovansidan) 
Du hittar installations instruktionerna hos din lokala KRAIBURG återförsäljare eller på www.kraiburg-agri.com.

Fler tekniska detaljer efter förfrågan. Produkterna som presenteras här får endast användas till de ändamål som anges här. Tekniska ändringar förbehållna.
Våra allmänna affärsvillkor gäller. De tyska versionen av dokumentet utgör den rättsliga grunden.

Tjocklek:   Längd + Bredd:
+3/-2 mm  +/- 1.5 % (DIN ISO 3302-1 toleransklass M4)

Toleransvärdena gäller även inne i mattan och i monterat tillstånd.

Montering - enkelt och snabbt

KRAIBURG Tillverkargaranti

Soft Bed LongLine:     5 år
UniCUP:      10 år
Detaljerad information om detta erhålls efter förfrågan.

NyHET

skumgummi 
25 mm tjockt

förslutningslister

matta på rulle KE LongLine
15 mm tjock  

liggbås i lösdriftssystem
(mjölkkor / ungdjur)

Din KRAIBURG
återförsäljare:

liggbås i lösdriftssystem 
(mjölkkor / ungdjur)

Mått:
komplett system

Tjocklek:   Längd:    Bredd:   
4 cm    2,5 - 50 m       180 cm
    i 10 cm steg

Montering: cirka 6 fästen / liggplats

Tillbehör: ergoBOARD - det elastiska bogstödet

Mått:
UniCUP

Tjocklek:   Längd:   Bredd:   
25 mm    120 cm         180 cm främre delen med robusta

integrerade förslutande lister

avfasningen av 
bakkanten

01/2012 - III

11/11 deformability/elasticity/
continuous tread load

bakre delen med avfasning och
förslutande lister


