Parsimatto

Kraiburg parsimatot
Kraiburg parsimatot valmistetaan 35 vuoden kokemuksella ja tehdas onkin kumista valmistettujen
parsimattojen johtava valmistaja.
Valikoima kuuluu mm. perusmatto KEN, Hieman pehmeämmät KSL ja KKM sekä markkinoitten
makavin kumimatto KEW Plus
Kaikille malleille on ominaista pitkä kestoikä ja useimmilla malleilla onkin 10 vuoden takuu. Kraiburg
kumimatot säilyttävät muotonsa muuttumattomana. Nämä ominaisuudet saavutetaan oman
kumiseoksen avulla ja pitkällä kokemuksella.
Kaikki mallit on helppo asentaa ja kiinnityspultit sijoitetaan sille varatulle upotetulle paikalle.
Matot voidaan toimittaa joko suorilla reunoilla tai liitoksen mahdollistavilla zig-zag reunoilla. Zig-zag
reunalla varustettu matto on helpompi asentaa kun rullamatto ja lisäksi lämpölaajenemisen vaikutus
vähenee.

Parsimatto KEW Plus
Kolmikerroksisella rakenteella - kumi, vaahtokumi, kumi saavutetaan pehmeä ja mukava alusta parteen. Alin
kumikerros ja vaahtokumikerros antavat rakenteelle sen
pehmeän ominaisuuden ja päällimmäinen kerros on
massiivinen kulutuspinta. Kumien välissä olevan
vaahtokumin elinikä on pidempi tällä rakenteella. Alareuna
on vahvistettu ja alimmassa kolmanneksessa on mattoon
muotoiltu pieni kaato - matto pysyy paremmin puhtaana.
KEW Plus matot liitetään ja kiinnitetään parrenerottajan
kohdalle asennettavalla T-listalla ja etureuna kiinnitetään
kolmella ruuvilla.
Vahvuus:
Yläpinta:
Pituus:
Leveys:
Kohde:

60 cm
vasara profili
183 cm
115, 120, 125 ja 130 cm
Pihatto

Parsimatot

Parsimatto KKM
Massiivinen aikaisempaa pehmeämpi parsimatto. Alareuna on
vahvistettu ja alimmassa kolmanneksessa on mattoon
muotoiltu pieni kaato - matto pysyy paremmin puhtaana.
Vahvuus:
30 mm - alareunassa kaato
Yläpinta:
vasara profili
Alapinta:
hexagon profili
Pituus:
170 tai 183 cm
Leveys:
110, 115, 120 ja 125 cm
Käyttökohde: pihatto
Takuu:10 vuotta

Parsimatto KSL
Parsimatto joka varmistaa mukavan makuualustan lehmille parsinavetassa tai pihatossa. KSL on
4 kertaa pehmeämpi kuin perinteinen parsimatto. Alareuna on vahvistettu ja alin kolmannes on
muotoiltu kaatavaksi jotta parsi pysyy paremmin puhtaana. KSL on saatavissa zig-zag reunalla ja
nuorkarjalle on saatavissa rullamattoa.
Vahvuus:
30 mm - alareunassa kaato
Yläpinta:
vasara profili
Alapinta:
kolmea eri korkuista nappulaa
Pituus:
170 ja 183 cm
Leveys:
110, 115, 120 ja 125 cm
Kohde:
lehmät ja nuorkarja pihatossa ja
parsinavetassa
Takuu:10 vuotta pihatossa
5 vuotta parsinavetassa

Parsimatto KEN
Perusparsimatto mutta pehmeys noin
kaksinkertainen verrattuna perinteisiin 10 mm
vahvuisiin parsimattoihin. Saatavissa zig-zag
reunalla.
Vahvuus:
20 mm
Yläpinta:
vasara profili
Alapinta:
nappulat
Pituus:
130 - 350 cm
Leveys:
90 - 130 cm
Kohde:
lehmät ja nuorkarja parsinavetassa
Takuu:10 vuotta

