
 
 

 
 

| Achterste gedeelte: afgeschuinde
   achterrand met afschot
 ›  vocht loopt makkelijker weg

 ›  spaart de gewrichten en geen struikelgevaar

| Geïntegreerde verzwaarde rand aan de 
   kop met verzonken bevestigingspunten
 ›  vergemakkelijkt professionele montage

 

Ons vertrouwde koematras 
krijgt een upgrade!

minder componenten: eenvoudigere montage

nog zachter

nog beter afschot: drogere ligvlakken

Softbed LongLine 
2-laags matrascomfort 

NIEUW

ALLES UIT 
EEN STUK:
Afschot en rand zijn geïn-
tregreerd in de topmat

ISO 9001:2015
ISO 50001:2018

No.00189/2
No.00061/1



Softbed LongLine 
op rol systeem met 2 lagen

| DIKTE
   ca. 5 cm

| 2 LAAGS
   OPBOUW
 
| COMFORT

alleen geschikt voor 
zwevende boxen

AFMETINGEN

  DIKTE  BREEDTE LENGTE
Softbed LongLine ca. 5 cm 
bestaat uit
 Softbed LongLine (topmat) 17 mm 180 cm 2,5 - 35 m
    in 10 cm stappen 
 KRAI-PUR (schuimplaten) 33 mm 140 cm 200 cm
   

Begin en eindprofiel voor de zij-
kanten WELA-R/WS-R 170 (rechts) 
en WELA-L/WS-L 170 (links)
BREEDTE: 9 cm, LENGTE: 170 cm

TOEBEHOREN 
Koppelprofiel  WELA-M/WS-M 170 
voor het verbinden van 2 rollen
BREEDTE: 13 cm, LENGTE: 170 cm

MONTAGE

Bevestiging aan de 
kopzijde met 2 - 3 bouten 
per ligplaats,
en de zijprofielen 
met  6 - 8 bouten

| 2 laags opbouw 

 ›  naadloos en blijvende zachtheid voor elke belasting

| Comfort uit schuimplaten
 ›  ondersteunt de juiste positionering van de koe

  ›  verbetert de grip

| Functioneel systeem op rol
 ›  geïntegreerde afdichtingslippen en vuilkeringen verminderen het binnendringen van 
       vuil en beschermen de schuimplaten

 ›  diagonaal versteviging op rol verbetert de stabiliteit en duurzaamheid

 ›  voorgefabriceerde, verzonken bevestigingspunten maken de montage eenvoudig

| Bewezen hamerslagprofiel 

| Achterste gedeelte
 ›  geïntegreerd afschot: bevordert het opdrogen van de mat

 ›  afgeschuinde rand: spaart de gewrichten, geen struikelgevaar

| Montage is niet afhankelijk van de boxopstelling

De hier genoemde producten zijn uitsluitend bestemd voor de
genoemde toepassingen. Technische wijzigingen voorbehou-
den. Tolerantie zie www.kraiburg-elastik.com. Onze Algemene
Voorwaarden zijn van toepassing. Rechtsgrondslag is de Duitse
versie van dit document.

Uw KRAIBURG dealer:  Belangrijk leest u ook de KRAIBURG voorwaarden en montage 
handleiding met handige tips.
U kunt deze opvragen bij uw KRAIBURG dealer of 
op www.kraiburg-elastik.com.
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LIGVLAKKEN
› MELKVEE

schuimlaag

topmat 


