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DeLaval parsipeti M40R

Tuo laitumen pehmeys navettaasi. Lehmät menevät makaamaan ja nousevat ylös noin 20 kertaa päivässä
– tee se miellyttäväksi lehmillesi. Parannat hyvinvointia ja saat paremman taloudellisen tuloksen.
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DeLaval parsipeti M40R

Anna lehmillesi miellyttävän pehmeä makuualusta
Lehmä asettaa suurimman osan painostaan etupolviensa varaan
makuulle asettuessaan. Mikäli tämä paine aiheuttaa kipua, pyrkii eläin
pysymään seisaallaan. Liian pitkäaikainen seisominen muuttaa eläimen
luonnollista rytmiä. Ravinnon hyödyntäminen kärsii, rehun ja veden
käyttö vähenee ja maitotuotos laskee. Lehmä voi hyvin kun se voi maata
vähintään 12 tuntia vuorokaudessa ja nousta luonnollisesti ylös kun siihen
on tarve. Eläimen verenkierto toimii hyvin sen kyetessä käyttäytymään
luonnollisesti. Tämä vähentää stressiä, parantaa ruoansulatusta ja lisää
maitotuotosta. Luonnollinen ylösnousu ja makuulle meno edesauttaa
myös jalkavioista toipumista ja ylläpitää hyvää sorkkaterveyttä. DeLaval
parsipeti M40R on suunniteltu siten että eläin voi noudattaa luonnollista
elinrytmiään, laidunolosuhteiden mukaisesti.
Pidä sorkat terveinä!
Helppo makuulle meno ja nouseminen, hyvä hygienia, kuivikkeet ja pitävä
alusta, rehua tasaisin annoksin sekä juonti- ja kävelymahdollisuus ovat
edellytyksiä kestävälle eläinten hyvinvoinnille. Eläinten hyvinvointi tuo
mukanaan kasvavat tulot korkeampien tuotosten kautta. Lääkintäkulut
pienenevät, rehujen käyttökyky paranee ja rehukustannukset pienenevät. Näistä hyödyistä pääset nauttimaan hankkimalla luotettavat,
vahvat ja kustannustehokkaat DeLaval M40R parsipedit.

Kestävä ja helppohoitoinen
Hyvin testattu ja vahva DeLaval parsipeti M40R on tehty kestämään
kovaa käyttöä. 8 millimetriä paksu, kudosvahvistettu ja kuvioitu
päällysmatto on helppo puhdistaa. Paisutusmenetelmällä valmistettu
patjan sisusmateriaali on vettähylkivää ja kimmoista. Vahva päällysmatto
on pehmeä, mutta samalla sitkeä. Pitkällä aikavälillä, kimmoisa sisusta,
yhdessä saumattoman rakenteen kanssa tekevät pedistä kestävän,
eläinystävällisen ja helpon asentaa. DeLaval M40R ei ole liukas, koska
lehmän sorkka painuu pedin pintaan.
Hyödy eduista
• Kestävä eläinten hyvinvointi hyödyttää paitsi itse eläintä, myös 		
parantuneen tuotoksen kautta maidontuottajaa.
• DeLaval M40R:ssä on pehmeä, saumaton ja helposti puhdistet-		
tava pintamateriaali. Tämä takaa hyvän parren hygienian, mikä 		
edesauttaa hyvää sorkkaterveyttä. Pinta-ja sisämateriaalista sekä
asennustavasta johtuen maton sisärakenne pysyy kuivana.
• M40R on helppo asentaa. Levitä kalvo ja patjat parren pinnalle. 		
Kiinnitä kumipäällinen takaa ja edestä sekä kummastakin 		
parsirivin päästä.
Sinä itse tunnet parhaiten tilasi tarpeet ja mahdollisuudet. DeLaval,
maidontuottajan maailmanlaajuisena yhteistyökumppanina tukee
sinua ratkaisuissasi - joka päivä. Haluamme tarjota sinulle parhaan
kokonaisratkaisun, jolla parannat tuotantosi kannattavuutta.

Nimike

Koko

Materiaali

Paksuus

865 631 01

Patja M40R, muoviin kääritty

120x150x3 cm

Polyuretaani/lateksi

30mm

878 943 02

Patja M40R, muoviin kääritty

120x170x3 cm

Polyuretaani/lateksi

30mm

899 507 01

M40R Päällysmatto

1,8m/rullassa

Kumi

8mm

899 507 02

M40R Päällysmatto

2,0m/rullassa

Kumi

8mm

897 522 45

Kiinnitysankkurit (100 kpl)

6,3x73 mm

Ruostumaton teräs
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