
Låt dina kor njuta av mjukheten 

i stallet. Kor reser och lägger 

sig upp till 20 gånger per dag 

– uppmuntra deras naturliga 

beteende och väfinnande i  

stallet.

Släpp ut korna på bete i ditt stall
En mjölkko lägger den mesta 
av hennes tyngd på de främre 
knälederna när hon lägger sig. Detta 
kan innebära smärta och orsaka 
så mycket lidande att hon i stället 
väljer att stå upp. Om kon står upp 
för länge ändras hennes naturliga 
beteendecykel, hon äter och dricker 
mindre och näringsupptaget blir 
lidande. 
 Kon mår bra om hon får vila  
ca 60 % av tiden och resa sig när 
hon vill. När kon inte är stressad 

ökar blodflödet vilket ger bättre 
foderupptagning och förbättrad 
mjölkavkastning. Det förebygger 
också benskador och läkningen av 
dem. 
 DeLaval komadrass M40R är 
utformad för att uppmuntra korna 
att lägga och resa sig utan att 
det smärtar och att de behåller 
sin naturliga beteendecykel. Med 
DeLaval komadrass M40R kan du 
släppa ut korna på bete inne i ditt 
stall.

DeLaval komadrass 
M40R
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Tekniska data Storlek Material Tjocklek Art nr

M40R skummatta 120 x 150 cm Polyuretan/latex 30 mm 87894301
M40R skummatta 120 x 170 cm Polyuretan/latex  30 mm 87894302
M40R överdrag På rulle 1,8 m Gummi 8 mm 89950701
M40R överdrag På rulle 2,0 m Gummi 8 mm 89950702
Spikplugg 8x60 mm  100 st RFR-stål  89752245
Bricka för 6 mm skruv Ø25 mm RFR-stål  92607470
Tejp  48 mm x 50 m   99944883

Spara kostnader 
Lägga och resa sig enkelt, 
hygieniska, torra och halkfria bås, 
samt rätt mängd foder, dricka och 
rörelse ger korna ett långvarigt 
välbefinnande. Kons välbefinnande 
gynnar inte bara kon utan även 
högre mjölkavkastning vilket ger 
ökad lönsamhet. Kostnaderna för 
olika behandlingar minskar och 
optimalt foderutnyttjande reducerar 
foderkostnaderna. DeLaval ger dig 
och din besättning dessa fördelar 
med vår pålitligta, robusta och 
kostnadseffektiva DeLaval komadrass 
M40R. 
 
Pålitligt utförande 
Den väl prövade och robusta 
DeLaval komadrass M40R ger korna 
välbefinnande som du kan lita på. 
Den 8-mm tjocka överdraget har 

en robust yta som gör den lätt att 
rengöra. Den speciellt utvecklande 
latexskummattan är hållbar och 
elastisk vilket ger dina kor en 
genomgående mjuk viloplats. 
Överdraget tillsammans med 
latexskummattan ger dig en mjuk, 
stark och sömlös madrass som är 
enkel att installera. DeLaval M40R 
är även halkfri pga att kornas klövar 
sjunker ner i mattan. 
 
Fördelarna 
• Långsiktigt välbefinnande innebär  
 långa vilostunder, avslappnande kor  
 och bra mjölkavkastning vilket ger  
 ökad lönsamhet. 
• Överdraget på DeLaval M40R 
 är sömlös. Detta förbättrar  
 hygienen, ger lägre veterinär- 
 kostnader och enklare rengöring.  
 Mögeltillväxt förebyggs pga   

 det sömlösa överdraget och att  
 latexskummet är inpackat i   
 plastfim. 
• M40R är enkel att installera. Placera  
 plastfilmen och latexskummattan  
 med överdraget överst. Fäst den i  
 bakkant och i framkant av båset  
 och sedan på sidorna av båsraden.
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