
DeLaval M45R kumadrass
- komfortabel og sømløs
med utmerket grep



En førsteklasses løsning  
for dyrevelferd
DeLaval M45R kumadrass er utformet 
med en toppduk på 3,5 mm i gummi 
for optimalt grep og langvarig komfort. 
Toppduken brukes i kombinasjon med 
et 40 mm tykt skumlag for å gi en  
100 % tett madrass som gir godt grep 
og god holdbarhet.
 
DeLaval M45R er kuvennlig i og 
med at det ikke er noen spiker- eller 
pluggfester som kan skade klauvene. 
Dette hindrer også smuss fra å komme 
inn under toppduken, og gjør det 
lettere å opprettholde et hygienisk 
miljø.

Hvorfor hvile  
er viktig
Hvile er nøkkelfaktoren for 
produktivitet og lønnsomhet i 
melkeproduksjonen. Tilstrekkelig 
hviletid gjør at kyrne opptrer naturlig 
og vedlikeholder sine vaner når det 
gjelder å tygge drøv, ete og drikke. 
En behagelig madrass oppmuntrer til 
slik atferd, og gjør det mulig for kua 
å hvile, ete og drikke uten smerter 
eller ubehag. Dette vil sikre at den 
nødvendige energibalansen bevares 
for en lønnsom melkeproduksjon.

Invester for velferden til kyrne dine
Ved å velge DeLaval M45R, gjør 
du en investering som vil støtte 
melkeproduksjonen din i årene som 
kommer. DeLaval M45R hjelper deg 
til å nå dine mål ved at du med den 
sørger for at kyrne er produktive i lang 
tid.

Kuvennlig, robust,  
enkel å gjøre ren
Kyr føler seg komfortable når de utøver sin naturlige atferd. Hvis 
kua ikke kan bevege seg fritt og hvile riktig, vil blodsirkulasjonen 
i jur og fôrutnyttelse kunne svekkes - noe som kan resulterer i 
mindre melk.

DeLaval M45R kumadass oppmuntrer kyrne til naturlig atferd ved 
at de ikke utsettes for smertefullt press på leddene - slik at de 
kan legge seg ned og stå opp når de vil.  
Denne bevegelsesfriheten forbedrer dyrevelferden, levetiden og 
produktiviteten.
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Fordeler:
• 100 % sømløs 
• Toppduk i gummi for godt fotfeste 
• Økt komfort
• Lang levetid
• Enkel rengjøring
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