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… mas porque?

base

KRAIBURG coloca o pasto no estabulo



base

Observamos os animais no ambiente natural

“As vacas modernas 
de hoje precisam de 
uma boa vista com 
lagos e montanhas!!”



filosofia KRAIBURG

permitir que as vacas de alto rendimento tenham o comportamento natural de deslocamento 

e repouso – como eram acostumadas por milhares de anos na natureza

base



filosofia KRAIBURG

liberdade de movimento e posição deitada sem obstáculos 
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filosofia KRAIBURG

as vacas andam preferivelmente sobre pisos macios – por causa da sensibilidade dos cascos

onde tem como escolher – e nos estábulos?
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… descansar … deslocar-se … ordenhar

KRAIBURG oferece uma ampla gama de revestimentos estáveis
em um sistema modular para…



base

Importância das áreas de transito

descansoordenha

O deslocamento é um 
requisito prévio!

conforto
beber

comercomportamento social
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Porque andam mais sobre pisos macios?

1. As vacas confiam nos pisos macios

• segurança pelo afundamento

• andar sem dor pela distribuição da carga e da absorção dos choques

>o casco afunda 

>da segurança!



base

natureza: as vacas fazem trajetos largos

1. muita atividade para a alimentação                    
→ deslocamento no estabulo                                            
(+1500 m/d sobre pisos macios)

2. Não param – não estão no pie!
→ seco y macio                  
(ordenha, comer, cama)

3. Não tem contato com esterco agressivo!
→ bom ambiente no estabulo

Tecido córneo saudável

IMGP5704-Schieber-Kuh.AVI


O casco saudável começa na célula individual!

Superfícies de trânsito duras (pouco movimento): 

• pobre subministro de nutrientes por falta de 
fluxo sanguíneo

• processos de queratinizarão são interrompidos 
pela carga de pressão

Superfícies de trânsito macias (mais atividade dos 
animais): 

O tecido córneo é mais resistente aos impactos 
mecânicos, químicos e infecciosos. 

Betão: tecido córneo 
instável e de qualidade inferior

Borracha t. córneo
saudável e convalescente!

Após 4 
meses com 

KURA
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Porque andam mais sobre pisos macios?

– melhor 
distribuição  da 
carga

– menos pontos de 
pressão 

– absorção de 
choques 

– menos lesões nos 
cascos

2. Menos laminitis sobre pisos macios
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Combinação de zonas macias e zonas duras:

 localização clara sobre          
solos macios 

 ¡Estressor - estado social! 

As vacas preferem solos macios!
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Áreas de trânsito & ordenha 

Tudo num produto – em todas as 
superfícies do estabulo:

• maciez amigável do animal e aderência    

melhorada 

• desgaste do casco otimizado por proporção  

equilibrada de abrasivo na superfície 

• com inclinação ate 6%

• espessura 24 mm

optiGrip-
superficie

perfil de botões 

Pavimento contínuo com raspador: profiKURA P

Pavimento contínuo sem raspador: profiKURA Flex / Form

Áreas especiais: profiKURA Rotary / CowWalk / Flush / SUN

Pavimento de grelha: profiKURA S

Variantes:

profiKURA



Áreas de trânsito & ordenha 

O comprovado „talento completo“

• maciez amigável do animal e aderência     

comprovado 

• á mais de 15 anos como referencia para  

excelente conforto de locomoção 

• opcional com zonas de abrasao pediKURA 

(20%)para desgaste focalizado no casco 

• com inclinação ate max. 3% 

• espessura : 24 mm

superficie Grip perfil de botões

KURA P / S

KURA

Pavimento contínuo com raspador: KURA P

Pavimento contínuo sem raspador: KURA Flex / Form

Áreas especiais: KURA Rotary / CowWalk / Flush / SUN

Pavimento de grelha: KURA S

Variantes:



• para cada largura disponível em passos de 2 cm 

• puzzles (quebra-cabeças) reforçados para segurar que o raspador passa seguramente 

• barreiras de sujeira reduzem o ingresso da sujeira embaixo da borracha 

• uso de raspador é comprovado na pratica

área puzzle reforçada barreiras de sujeira

profiKURA P / KURA P 

Para pavimentos contínuos com raspador ou limpeza manual

Áreas de trânsito & ordenha 



• solução sob medida para cada rotativo 

• montagem fácil entre as horas de ordenha 

profiKURA Rotary / KURA Rotary 

no rotativo

Áreas de trânsito & ordenha 



• as vacas preferem os „caminhos KURA“ macios e amigáveis aos cascos e caminham com mais determinação 

• suavidade adequada para corredores altamente carregadas

profiKURA CowWalk / KURA CowWalk

para longas rotas de direção (locomoção direcionada)

Áreas de trânsito & ordenha 



sentido
agua

Com bordes lisos e fixações na forma U

profiKURA Flush / KURA Flush 

Para áreas com „flushing“

• As ranhuras no tapete compensam a maior expansão térmica

• Reduz deformações devido á expansão relacionada a temperatura

profiKURA SUN / KURA SUN 

Para áreas com radiação solar direta 

Áreas de trânsito & ordenha 



• estabilidade e durabilidade de tapetes grandes sobre elementos grelhados

• os tapetes ficam dimensionados aos normas dos nossos especialistas 

o elemento de concreto tem que estar numa condição adequada para colocar borracha 

Perfil de botões para a
maciez ótima 

KRAIBURG fixação patenteada

profiKURA S / KURA S 

Sob medida para pisos grelhados

Áreas de trânsito & ordenha 



Produto básico: tapete simples e solido 

• largura disponível em passos de 5 cm 

• para uso nas diversas superfícies (corredores, 

salas de ordenha, salas de espera,...)

• com inclinação ate max. 3 %

• espessura: 21 mm

KARERA P Pavimento continuo 

superficie Quad: segura,

fácil para limpar

perfil Multisquare:

estável e confortável 

Áreas de trânsito & ordenha 



menos Amônia

NEC regulamento – Alemanha deve reduzir as emissões de amônia por 29% ate 2030 (em comparação com 2005)

obviamente uma maior parte de emissões da agricultura é causada por estábulos, especialmente nos corredores.

Tapetes que reduzem emissões também tem outros benefícios:

Melhor ambiente no estabulo, corredores secos e limpos

Soluções possíveis:

separação rápida de esterco e urina + dissipar urina das superfícies 
redução das superfícies emissoras (com lugares elevados de alimentação por exemplo)
limpeza frequentemente (com raspador)
alimentação adequada 
etc.



profiDRAIN Pavimento continuo

profiDRAIN para superficies secas 

• Canais acumulam os líquidos ate a próxima limpeza

• Perfil estruturado com inclinação promove a saída
dos líquidos mais rápido 

• Reduz as emissões por separação rápida do esterco 
e urina 

• Agarre optimizado por coríndon na superfície

• Largura de 12,5 cm – confortável, macio e amigável 
aos cascos

• espessura: 30 mm

menos Amônia



profiDRAIN Pavimento continuo

menos Amônia



profiDRAIN Medições nos Países Baixos

(pisos grelhados) (RIMA)

 testes com RIMA nos Paises Baixos

 resultado: redução por 50% 
das emissões amônia 

 requisito: limpeza com raspador 
cada 2 horas

(Report MeetID 2019-02)Grafik: Auszug aus Report MeetID 2019-02 

menos Amônia



Inclinação & canal coletor Pavimento continuo

Medicoes no Agroscope (Tänikon, CH)

• 3 % inclinação  
• frequência de 2 horas do raspador

 20 % menos emissões*

(*Zähner, Poteko, Zeyer, Schrade, 2017 
Schrade, Steiner, 2012)

Foto: Agroscope, 2016

menos Amônia



profiKURA 3D Pavimento continuo

Foto: Agroscope, 2016

menos Amônia

• 3 % inclinação  integrado

• macio e amigável aos cascos

• com coríndon na superfície



Áreas especiais

O tapete ergonômica para a fossa de ordenha

• suavidade agradável 

• superfície de diamante – melhor agarre

-> elástico e seguro

• isolamento térmico

• fácil para limpar e desinfecionar 

• espessura: 17 mm

perfil de botões superfície diamante puzzle: conexão boa

ergoMILK Local de trabalho: fossa de ordenha 



Áreas especiais

VITA

• 3 camadas                                                                  

(borracha – espuma - borracha) 

ideal suavidade para qualquer carga

• suavidade melhora a agarre –

também pro bezerro 

• isolamento térmico 

• redução enorme do material da cama

• espessura: aprox. 65 mm

VITA LongLine

cobertura

KRAI-PUR

espuma

VITA Cup

parte inferior

VITA Top

tira de cobertura

VITA Border

perfil lateral

VITA Área de parto / seleção 



SIESTA

• suavidade e conforto pelo perfil inferior de colchão de ar

• de forma estável, durável e antiderrapante

• fácil para limpar e desinfecionar

• fácil e flexível para montar 

Exemplo de montagem:

VITASIESTA

Áreas especiais

Área de parto / seleção 



Para rampas e corredores com inclinação 
acima de 6%

• perfil aumentado de V 

• oferece agarre para o casco

• permite fluir os líquidos

• Espessura: 24 mm

SIESTAVITAMONTA Áreas com inclinação 

Perfil de nervuras KRAIBURG fixação comprovadaPerfil de ranhuras 

Áreas especiais



conexão simples com abraçadeiras 

A estabilização simples de pisos naturais 

• tapete com buracos para pisos com lodo 

• se adapta ao piso natural 

• montagem simples sem fundamento

• espessura: 24 mm

SIESTAVITALOMAX Estabilização de piso natural

Áreas especiais



SIESTAVITALOMAX Estabilização de piso natural

Áreas especiais

Colocar os pisos antes da chuva para 

evitar a criação do lodo!



Áreas de trafego & ordenha

• suavidade e melhor segurança no estabulo

• aumentam o conforto na mobilidade

-> promovem a saúde dos cascos, bem estar e mobilidade

-> favorecem consumo de ração e alto rendimento

-> melhoram a detecção de cio e aumentam a taxa de reprodução 

-> apoia a longevidade e reduz a remontagem 

• boa higiene

• podem contribuir a redução das emissões 

KRAIBURG revestimentos

Mais produção

de leite

Menos custos 

de tratamento 

de cascos

Menos custos

de remontagem
Mais fertilidade



Áreas de repouso no estabulo 

O que importa para a vaca – e para o produtor? 

Áreas de repouso 



Áreas de repouso 



fonte: KRAIBURG Labor (Messung in der Mattenmitte), vergleichen Sie dazu auch die DLG-Prüfberichte - www.dlg.org
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Áreas de repouso 



Maciez depois do teste da resistência  

KRAIBURG 
KEW Plus

KRAIBURG 
WINGFLEX
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fonte: Prüfung nach DLG, 2008, 2016
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Áreas de repouso 



a) Para o animal 

… positivo para a saúde das articulações 

KEW Plus: Avaliação das articulações 

Situacao inicial:
Sistema de colchão simples -

antes da montagem da KEW Plus
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Após 6 meses 
com KEW Plus

Após 15 meses
com KEW Plus

fonte: Mathis, 2006
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Áreas de repouso 



Fundo anatômico

Pé de vaca encima da uma superfície dura:
o peso aperta num punto

> Distúrbio circulatório, dano a pele e 
raízes do cabelo

Pé de vaca encima da uma superfície 
macia: o peso é distribuído a uma 
superfície maior

> Proteção das articulações 

Áreas de repouso 



b) para o produtor

Pouca necessidade de material de cama e pouco tempo de manutenção da cama 

Palha por vaca/ano

Cama alta com colchão KRAIBURG: Ø 40 kg

Cama funda com palha: Ø 260 kg

Tempo de trabalho por vaca/ano

Cama alta com colchão KRAIBURG: Ø 95 minutos

Cama funda com palha: Ø 265 minutos

fonte: Heidenreich T., 2007 

Cama alta com colchão KRAIBURG:

Cama funda

Áreas de repouso 



Maior rendimento com colchoes KRAIBURG macios:

cama de borracha 
mais dura

cama macia 
de KRAIBURG

aprox. 1,5 kg por 
vaca/dia

MAIS LEITE

fonte: LfL Sachsen, 1999

Colchoes na 
comparação: 

Áreas de repouso 



KRAIBURG colchoes de conforto ‒ os beneficios:

Muitas funções adicionais:

superfície comprovada  

higiênicas e seguras

inclinação integrada a parte traseira

promove secar do local

chanfro na borda

protege as articulações 

evitar tropeçar 

lábio de vedação / barreiras da sujeira

Na área traseira da parte inferior 

reduzem a entrada da sujeira 



Os melhores lugares sempre estão ocupados!

Áreas de repouso 



KEW Plus

3 camadas

maciez ideal e durável 

ótimo para qualquer carga pelas

3 camadas (borracha – espuma – borracha)

Espessura aprox. 60 mm

Cama alta

3 camadas de função 

6 cm de conforto excelente 

Perfil encaixa na superfície

dos colchoes

Áreas de repouso 



Perfil de asa

Perfil de asa estável para uma maciez durável e 

resistência 

Espessura: aprox. 60 mm

Os elementos (asa 

+ botão da suporte): estável, 

Resistente ao desgaste e flexível ao mesmo tempo

o perfil plástico encaixa no borde se adapta perfeito na forma do corpona carga pontual as asas dão apoio

WINGFLEX Cama alta

Áreas de repouso 



Perfil lamelar

Perfil lamelar estável oferece 

uma maciez e durabilidade  enorme

Espessura: 50 mm

Parte inferior com 
lamelas

Com borde liso Com conexão puzzle

WELA / WELA LongLine Cama alta 

Áreas de repouso 



Tabua de peito de borracha

• amigável, confortável e robusto 

• complementa idealmente o equipamento de   

controle do cubículo 

• compatível com vários sistemas de colchoes

• a partir de uma largura de colchoes de 115 cm

altura: 18,5 cm

Permite uma posição de repouso com a perna esticada 

ergoBOARD Tabua de peito

Áreas de repouso 



maxiBOARD Tabua de peito

Áreas de repouso 

Tabua de peito de borracha

• amigável, confortável e robusto 

• complementa idealmente o equipamento de   

controle do cubículo 

• compatível com vários sistemas de colchoes

altura: 11 cm



Almofada para cama funda

• almofada de 2 camadas funcionais:

-> tapete inferior com lamelas

-> tapete superior com almofada de ar

• substitui a camada grossa de palha na 

parte da cabeça qual é difícil para manter 

espessura: 100 mm

POLSTA Cama funda

Parte inferior com lamelas
Fixações integradas na borda Transição suave da almofada para a cama com 

borda „limpa“ que não agride os animais

Parte superior

Parte inferior

Áreas de repouso 



POLSTA Cama funda

Apos montagem a cama funda vai 
ser recheada como sempre!

Áreas de repouso 



Garantia

KRAIBURG Garantia

Nosso nome é sinônimo de qualidade. 

Como fabricante na Alemanha, garantimos que nossos produtos funcionarão de maneira confiável por muitos anos.

Produtos KRAIBURG Garantia

KEW Plus
borracha: 10 anos

espuma: 5 anos

WINGFLEX / WELA / KKM / KIM / CALMA / maxiBOX / POLSTA 10 anos

profiKURA / KURA / KARERA / LOSPA 5 anos

VITA / SIESTA 5 anos

ergoBOARD / maxiBOARD 2 anos



menos
- - deslizes e contusões 

- - lesões nos cascos

- - laminites

- - escaras e lesões articulares

- - ruído e stress

- - custos veterinários / casqueamento

- - custos de reposição (remontagem)

- - manutenção e despesas com a cama  

mais
++ conforto

++ mobilidade

++ produção

++ fertilidade

++ comportamento natural

++ higiene

++ equilíbrio térmico

++ vacas saudáveis e felizes



Muito obrigado pela atenção 


