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DeLaval båspallsmatta CM 20 till lösdrift är specialtilverkad  
för att ge en bekväm liggplats för dina mjölkkor.

Vid beställning inkl monteringsbeslag. Exkl ändbeslag  
(2 st åtgår. Beställs separat). Se baksidan.

Art nr  Storlek (±10 mm)
97304992 1805 x 1140 
97304993 1805 x 1220
92606866 T-skarv

CM20 är halkfri, extremt mjuk och har hög värmeisol-
erande förmåga. Detta är mycket positivt för kons hälsa i 
allmänhet och speciellt för klöv-och juverhälsan.

CM20 är tillverkad av en blandning av polymerer och luft, 
precis som joggingskor. Detta ger en matta med hög tryck-
absorberande förmåga med lagom hårdhet, vilket avlastar 
kornas klövar och leder.

CM20 har  specialbehandlad yta, som är räfflad, vilket ger 
ett hygieniskt och halkfritt underlag. Strömedel behövs 
knappast och då endast i den bakre delen för att hålla 
båset torrt. Detta innebär lägre strökostnader. Finhackad 
halm rekommenderas.

CM20 har utformats och anpassats till de specifika krav 
som ställs för kor i lösdrift.

CM20 töjer sig de första åren ca 30 mm åt alla håll be-
roende på djurens vikt och aktivitet. Detta gör att mattan 
kan behöva skäras av ytterligare. Se vidare läggningsin-
struktionen (9:50A).

Fördelar
•  Mjukt liggunderlag - tryckabsorberande och bekväm
•  Överlägsen värmeisolering
•  Halkfri och hygienisk
•  Låg vikt - lätt att hantera och lägga
•  Bakteriehämmande ovansida

Lönsamt
•  Korna vilar mer och mår bättre - ökad produktion
•  Mindre problem med klöv och ledinflammationer -       
    bättre djurhälsa och fruktbarhet
•  Minskad strömedelsmängd - lägre kostnader
•  CM20 betalar sig snabbt

DeLaval båspallsmatta
CM20
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Reservdelar
Art nr  Benämning
905 385 91 Ändbeslag,140 x 40 x 6 mm (åtgår 2 st/båsrad)
905 385 90 Beslag, 200 x 40 x 6 mm
905 385 94 Monteringssats för matta med T-skarv.  
  Innehåller 2 st fästplåt, skruvar och  
  pluggar av rostfritt material för T-skarv    och fästplåt.
926 068 66 T-skarv, L=180 cm

 

         Undersida

OBS! Skötsel
CM20 bredd görs med hänsyn till mattans töjning.  
Mattan måste skäras vid behov, beroende på kornas  
tyngd och aktivitet. Mattan skärs både på bredden  
och längden vid behov. Flera skärningar kan behövas.  
Mattan måste ovillkorligen hållas ren under, i annat  
fall kan mattan skadas.

TEKNISKA DATA                        

Hårdhet (Shore) 45 (±10%)

Tryckabsorbering (j) 29

Tjocklek (mm) 29 (±1 mm)

Vikt (kg/m2) 5,0
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Hälsa, hygien och ett minimum av stress är viktiga framgångsfaktorer för mjölkkon.

Art nr  Storlek
92606801 170x175 cm, för bås som är 110 cm och  
  större, 112x117 cm med t-skarv 
92606802 116x175 cm, för bås som är 120 cm och  
  större, 121x126 cm med t-skarv
90538591 Fästplåt kpl. (behövs 2 st/matta)
92606865 T-skarv, L=175 cm
90538594 Monteringssats för matta med T-skarv.  
  Innehåller 2 st fästplåt, skruvar och  
  pluggar av rostfritt material för T-skarv  
  och fästplåt.

Bekväma, halkfria och rena vilytor är ett måste för att  
uppnå detta.

DeLaval båspallmattor typ CM är unika - de är mjuka med 
mycket hög stötdämpande effekt och isolerande. Tekno-
login är densamma som för en löparskosula, miljontals 
inkapslade mikroluftbubblor i den elastiska
blandningen.

Det finns två anledningar till att luftbubblorna måste inne-
slutas. Det första är att produkten behåller sin stötdäm-
pande förmåga i hela sin livslängd och det andra är att 
produkten blir fullständigt ickeabsorberande vilket
är mycket viktigt för hygienen.

Bekväma och säkra liggytor uppmuntrar kons naturliga 
beteende. Kon lägger sig ner och stiger upp på ett
obehindrat och smärtfritt sätt vilket leder till ett naturligt 
beteende. Kon går upp för att äta och dricka när det
passar henne och återgår till att vila sig så snart hon vill. 
Större foder- och vattenintag i kombination med
naturliga vilopauserförbättrar hennes hälsa och ökar mjölk-
produktionen.

Ett annat välkänt faktum är att en frisk ko utan krämpor har 
mycket bättre fertilitet.

God stötdämpande  
förmåga och god  
värmeisolering
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Strömaterial och båshygien
Eftersom DeLaval CM25 är mjuk och bekväm behövs
strömaterial enbart för att absorbera vätskor, gödsel etc som
kon för med sig till båset. Daglig rengöring och tillsats av
färskt strömaterial är enda sättet att uppnå hög båshygien - i
kombinaton med en icke absorberande båspallmatta.

Specifikationer                     Toleranser

Hårdhet (Shore) 45 ShoreA Tjocklek +/- 2 mm

Tjocklek (mm) 25 mm Bredd +/- 10 mm

Vikt 5 kg/m2 Längd +/- 10 mm

Material EVA+Si (etylvinylacelat + kiselsyra) Hårdhet +/- 10%

Expansion ca 25 mm

Antibakteriell ovansida

T-skarv hindrar spån att komma in under mattan

T-skarv hindrar spån att komma in under mattan

OBS! Skötsel
CM25 bredd görs med hänsyn till mattans töjning.  
Mattan måste skäras vid behov, beroende på kornas  
tyngd och aktivitet. Mattan skärs både på bredden  
och längden vid behov. Flera skärningar kan behövas.  
Mattan måste ovillkorligen hållas ren under, i annat  
fall kan mattan skadas.
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