
Tolerâncias
Espessura: +3/-2 mm
Comprimento & Largura de +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 classe de tolerância M4)
Os valores de tolerância aplicam-se também ao interior da esteira.

BELMONDO® revestimentos de borracha para equinocultura

Made in Germany

BELMONDO

www.kraiburg-belmondo.com



KRAIBURG - Revolucionando a indústria da borracha
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• melhor resistência ao deslizamento 
• balanço entre apoio e conforto protege a  
 estrutura do casco, tendões e articulações
• isolamento térmico e acústico
• melhora no ambiente do estábulo pela  
 indução à tranquilidade e redução na 
 poeira
• encaixes precisos tipo „puzzle“
• sólido, vulcanizado

Sob medida para as necessidades do 
seu cavalo

Redução de custos e mão de obra - 
Sobra mais tempo para o cavalo!
• fácil instalação graças às placas individuais  
 conectáveis via „puzzle“
• fácil remoção (para limpeza/transferência) 
 ou substituição
• muito resistente, durável e reciclável
• economia na palha de cobertura e redução  
 no volume dos dejetos
• fácil limpeza
• trafegável (exceto Walkway)

Esteiras BELMONDO®: 

A KRAIBURG tem se destacado como 
especialista na indústria de borracha 
desde 1947. A KRAIBURG Holding GmbH 
& Co. KG conta com mais de 1.900 
trabalhadores em todo o mundo, con-
centrados principalmente na Alemanha, 
Áustria e Suíça. 

Desde 1968 desenvolvemos 
e produzimos revestimentos 
pecuários de borracha em 

nossa sede na cidade de Tittmoning na 
Alemanha. Atualmente contamos com uma 
equipe de aproximadamente 190 pessoas 
dedicadas exclusivamente a esta linha de 
produtos.

Contribuição ambiental KRAIBURG
Para nós, matérias-primas de alta 
qualidade são recicladas através 
de processos industriais refinados! 
Nossa matéria-prima provém da 
parte mais nobre dos pneus, desen-

volvida para sua segurança nas estradas. 
Nosso processo de reciclagem exclusivo 
foi eleito pela revista científica „ProSieben 
Galileo“ como uma das dez melhores idéias 
de reciclagem!

(por favor, observe as instruções na pág. 14)
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Todos os produtos BELMONDO® são 
compatíveis com sistema de cocheiras 
individuais ou coletivas.

* Dotadas de encaixe nos 4 lados como padrão, 
sendo que outras combinações podem ser 
disponibilizadas mediante consulta. 

Produtos e Aplicações

BELMONDO®

Basic*

Classic*

Trend*

Kingsize Cover

Rodeo

Walkway*

Walkpro*

Paddock*

Horsewalker

Cocheira / 
descanso

Parede Corredores Lavador Piquetes / 
caminhos

Redondel Pág.

x  4

x  5

x  6

x  7

x  8

x  9

x (x)  10

x x  11

x  12

Comprovada qualidade Alemã

Para assegurar nossa qua-
lidade estamos certificados 
mundialmente pela norma 
ISO 9001. Além disso testamos muitos de 
nossos produtos em conjunto com o DLG 
(Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, 
www.dlg.org).

Todos os produtos BELMONDO® são pre-
miados com o selo Austríaco de segurança 
animal.

(BELMONDO® Basic)



Agradavelmente macio e antideslizante    para cocheira e cama
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BELMONDO® Basic

Superfície:  perfil de ferraduras 
Perfil inferior:  ranhuras
Espessura:  18 mm
Dimensões:  1 m x 1 m
 puzzle 4 lados

Para montagem sem 
pinos e pregos.

Boa base de conforto

COCHEIRA / DESCANSO



Superfície:   perfil de ferraduras com camada  
  superior resistente ao desgaste
Perfil inferior:  ranhuras
Espessura:   18 mm
Dimensões:  1 m x 1 m
 puzzle 4 lados

Agradavelmente macio e antideslizante    para cocheira e cama
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BELMONDO® Classic

COCHEIRA / DESCANSO

Para todo tipo de montagem.

„O Clássico“ – também para 
elevadas sobrecargas



BELMONDO® Trend

Superfície:   perfil de ferraduras com camada  
  superior resistente ao desgaste
Perfil inferior:  nervuras de borracha com 
  colchões de ar
Espessura:   28 mm
Dimensões:  1 m x 1 m
 puzzle 4 lados
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As nervuras na parte inferior 
evitam a entrada de sujidades.

Para cama extraconfortável - 
maciez sob medida para o cavalo

Para todo tipo de montagem.

COCHEIRA / DESCANSO



BELMONDO® Kingsize Cover

Superfície:  perfil martelado
Perfil inferior:  perfil martelado
Espessura:  15 mm
Dimensões:  262/348/440/525 cm x 
 250 cm a 600 cm com incrementos de 10 cm
 borda lisa

7

NOVO!
à partir de julho 

de 2015

Cobertura contínua para 
grandes superfícies

Para montagem sem pinos e pregos.

COCHEIRA / DESCANSO



BELMONDO® Rodeo

PAREDE 

Superfície:  imitação de tábuas
Perfil inferior:  ranhuras
Espessura:  11 mm
Dimensões:  1,30 m x 3,50 m
 borda lisa
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Protege o cavalo e a parede



BELMONDO® Walkway

CORREDORES   

A alternativa de baixo custo 
para redução de stress

Adequado também para reboques. 

Superfície:  perfil de ferraduras 
Perfil inferior:  ranhuras
Espessura:  11 mm
Dimensões:  1 m x 1 m
 puzzle 4 lados
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Para montagem sem pinos e pregos. 
Não trafegável.



BELMONDO® Walkpro

CORREDORES   •   LAVADOR INTERNO
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Atraente design mosaico 
Melhor resistência ao deslizamento no molhado

Superfície:  design mosaico com camada  
 superior resistente ao desgaste
Perfil inferior:  ranhuras
Espessura:  16 mm
Dimensões:  1 m x 1 m
 puzzle 4 lados

Inteligente no detalhe: Apropriado    para ralos e calha (vide página 13)

Para todo tipo de montagem.



BELMONDO® Paddock

PIQUETES   •   CAMINHOS   •   LAVADOR

Superfície:  perfil de diamante com camada 
 superior resistente ao desgaste
Perfil inferior:  botões (5 mm)
Espessura:  24 mm
Dimensões:  1 m x 1 m
 puzzle 4 lados

Melhor resistência ao deslizamento no molhado 
Com proteção anti UV e anti Ozônio

11

Inteligente no detalhe: Apropriado    para ralos e calha (vide página 13)

Para todo tipo de montagem.



Superfície:  perfil de diamante com camada 
 superior resistente ao desgaste
Perfil inferior:  multiquadriculado (3 mm)
Espessura:  21 mm
Dimensões:  fabricação personalizada

BELMONDO® Horsewalker

REDONDEL 

Eletricamente condutivo
Melhor resistência ao deslizamento no molhado 

Com proteção anti UV e anti Ozônio
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Personalizado para cada redondel.
Requer: base sólida (concreto, asfalto, ...)

Para todo tipo de montagem.

NOVO!
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CALHA   •   RALO

BELMONDO® Gully

Faixa para acabamento 
junto à parede

BELMONDO® Drain gutter

Dimensões:
Altura: 5 cm  Largura: 5,5 cm 
Comprimento: 200 cm

VITA Top

RODAPÉ

Dimensões: 16,7 cm x 100 cm

Dimensões: 40 cm x 40 cm

Peças especiais de BELMONDO® Walkpro ou BELMONDO® 
Paddock para montagem em ralos ou calhas

(A montagem personalizada deve ser realizada no local, bem como a aquisição do 
material necessário para fixação.)

5 cm

5,5 cm



As esteiras BELMONDO® (exceto Walkway) são trafegáveis por veículos de uso habitual, 
ex.: carregadeiras ou tratores equipados com pneus padrão inflados até a pressão máxima 
de 4 Bar ou 58 PSI. (Nota: Dirija com atenção e efetue giros em grandes raios de curvatura!)

A

A

As esteiras BELMONDO® podem ser instala-
das sem colagem ou aparafusamento sobre 
qualquer piso firme. 
Solicite instruções de instalação! 
Serviço de Montagem: Caso deseje contra-
tar adicionalmente o serviço de montagem, 
solicite.

Instalação / Montagem

Trafegabilidade

Recorte os Puzzles e deixe um vão de 
1 a 2 cm com a parede

Sobras de recortes podem ser reaproveitadas - 
Redução de perdas!

Parede da cocheira

Higiene e bem estar
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As esteiras BELMONDO® compõem-se de 
borracha sólida e vulcanizada. Elas não são 
porosas e não retém qualquer umidade. 
Apesar dos encaixes precisos pode haver 
escoamento de líquidos para a parte inferior 
da borracha. É imprescindível portanto re-
cobrir a cama com algum material absorven-
te. Recomendamos uma cobertura mínima 
na báia. A quantidade vai depender do tipo 
de cobertura utilizada, do comportamento 
do animal e das condições climáticas.
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COMPARATIVO „CAMA DE PALHA“ E „CAMA DE BORRACHA COM PALHA“

RESULTADOS DA UNIVERSIDADE DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE NÜRTINGEN, ALEMANHA, DEPARTAMENTO DE EQUINOCULTURA

120

100

80

60

40

20

0Pe
rí
od

o 
to

ta
l d

e 
de

sc
an

so
 

em
 m

in
ut

os

Palha Após 
uma 

semana

Após 
oito 

semanas

 Período total de descanso  
 noturno após instalação 
 de BELMONDO® Trend 

Fonte: Benz et al., 2014 

Esteiras de borracha + palha: 
conforto permanente

Durante o experimento os cavalos passaram mais 
tempo deitados no sistema de cama de borracha 
com palha em relação ao sistema exclusivo de cama 
de palha, e demonstraram-se mais confiantes na 

expressão do impulso de deitar.
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Palha pré 
defecação

Palha recém 
polvilhada

Borracha pré 
defecação

Borracha recém 
polvilhada

• Os cavalos estranham as novas condições.
• Após curto espaço de tempo adquirem confiança e retornam aos hábitos normais de descanso.
• A altura da cobertura influi pouco no conforto do sistema.
• Os cavalos sofreram seleção natural tendendo mais para ambiente seco do que para conforto. 
 O isolamento térmico e a resistência ao deslizamento são importantes.

Ventral na palha
Palha

Ventral na borracha
Borracha

Lateral na palha Lateral na borracha

Avaliação do comportamento 
em relação ao sistema de cama



BELMONDO® é uma marca 
comercial do grupo

Gummiwerk KRAIBURG 
Elastik GmbH & Co. KG
Göllstraße 8
84529 Tittmoning 
ALEMANHA
Fone:+49/86 83/701- 527
Fax: +49/86 83/701- 4527
e-mail: belmondo@kraiburg-elastik.de

Tolerâncias
Espessura: +3/-2 mm
Comprimento & Largura de +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 classe de tolerância M4)
Os valores de tolerância aplicam-se também ao interior da esteira.

Se desejar mais especificações técnicas, não tenha dúvidas em soli-
citá-las. Os produtos aqui detalhados só podem ser utilizados para os 
fins de aplicação descritos. Nos reservamos o direito de realizar modi-
ficações técnicas, como regem nossas condições gerais de contratação. 
O fundamento legal é a versão alemã do documento.

Seu distribuidor especializado BELMONDO: 

02/2015

ESTEIRAS DE BORRACHA MACIA COM REDUZIDA 
COBERTURA NA COCHEIRA

RESULTADOS DA UNIVERSIDADE DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
DE NÜRTINGEN, ALEMANHA, DEPARTAMENTO DE EQUINOCULTURA

Comparativo sobre tempo de troca da cama 
de palha e borracha com cobertura reduzida

 Tempo dispendido para manutenção da cocheira

Borracha + cobertura 
reduzida

Substituição da palha 
8 a 10 cm

Inverno Verão
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Redução de mão de 

obra em até 28%! Mais 

tempo para o cavalo!

- 28 %

- 13 %

 Viabilidade

Economia de palha com cama de borracha: 
 2062 kg / cocheira / ano sem borracha
- 1440 kg / cocheira / ano com borracha

= 622 kg / cocheira / ano à menos

A economia de mão de obra e substrato utilizado na 

cobertura da cama soma cerca de 300 € / cocheira / ano!

 Ventilação e Higiene

O Sistema de cama de borracha com cobertura reduzida de palha 
apresentou-se invariavelmente mais seco e superior em todos os 
aspectos avaliados.
Fonte: Benz et al., 2013 www.kraiburg-belmondo.com

português


