
DeLaval gummimatta CR20
Matta avsedd för båspall i lösdrift
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Art nr  Storlek 
64036401 CR20 1,5 x 10 m
64036402 CR20 1,8 x 10 m
64036403 CR20 1,5 x 25 m
64036404 CR20 1,8 x 25 m
89752245 Spikexpander  
 100 st   6,3 x 73 mm



Fördelar

Vikten av bra  
kokomfort
Vila är viktigt för kon. Kor måste ligga ner i mer än 12 timmar för att prestera på topp. När korna ligger ner är de inte bara på sina 
ben, blodet flödar också genom juvret, vilket resulterar i högre mjölkmängd. DeLaval CR20 är en båspallsmatta på rulle med stora 
dubbar på undersidan av mattan som ger god komfort. Mattan är enkel att montera och har bra grepp, även om det är blött. Det 
goda greppet gör att korna kan ställa sig upp och lägga sig ner utan att problem. Med rätt mängd strö på mattan, suger den upp fukt 
och smuts. Mattan är sömlös och kräver minmalt med underhåll. CR20 finns tillgänglig i flera storlekar och passar både vuxna kor, 
ungdjur och kvigor. Mattan ska inte användas till uppbundna djur.

Att låta kor vila på ett bra underlag ger en bättre hälsa 
och högre avkastning.

Tyvärr glömmer man ofta bort 
att ungdjuren också ska ha bra 
kokomfort. Att förse dem med 
bra kokomfort gör dem till friskare 
kor. CR20 är en perfekt lösning för 
allas plånböcker.

Mått

Tjocklek

20 mm = 
10 mm solid del + 
10 mm dubbar

Längd 10 m eller 25 m rulle

Bredd 1,50 m ; 1,80 m

• Minskar risken för halka
• Sömlös installation
• Bra grepp
• Enkel att installera
• Enkel att underhålla

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar
av produktens design. 6228194750(S2)1810

Speciellt utformade dubbar på undersidan 
av mattan ger god dränering och god 
komfort

www.delaval.com

Med ditt vanliga strömedel eller annan 
strömedelstillsats såsom DryMaxx™, 
då får du en renare och torrare 
ovansida.

Enkel att rengöra

Den hamrade ytan 
ger bra grepp, även 
om det är blött


