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Art nr 
87472001 M45R skyddsöverdrag,  
 bredd 200 cm
87894304 Inplastad skummadrass
88337401 Profil för fästning av madrassens   
 bakre del

 
89599901 Standardprofil 3 m, 11 hål, främre del
89599902 Profil L=300 cm, för bogstöd BB120/100
89752245 Spikexpander

DeLaval komadrass M45R är en sömlös madrass som 
kan användas i bås i lösdriftssystem med fritt häng-
ande avskiljare. Madrassen är gjord av ett 3,5 mm tjockt 
skyddsöverdrag av gummi och inplastade polyuretan-/
latexskum madrasser.

OBS! Installera inte madrassen M45R när utomhustem-
peraturen är under +7°C. Materialet måste lagras utrullat 
i rumstemperatur minst 8 timmar före installation. Om 
skyddsöverdraget inte kan rullas ut måste rullen förvaras i 
rumstemperatur i 7 dagar.

DeLaval madrass 
M45R
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ART NR                      BESKRIVNING MATERIAL

87472001 M45R skyddsöverdrag, 3,5 mm, bredd: 200 cm Gummi

87894304 Inplastad skummadrass, densitet: 200 kg/m³, 1700 x 1200 x 40 mm Polyuretal/latex

88337401 Profil för fästning av madrassens bakre del Plast

89599901 Standardprofil 300 cm, 11 hål, främre del Glasfiber

89599902 Profil, längd: 300 cm, för bogstöd BB120/100 Glasfiber

89752245 Spikexpander 6,3 x 73 mm (100 st) Galvaniserat, förzinkat stål

DeLaval madrass M45R DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 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. 6228194290(S1)1608



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 86563101
M40R skummatta 120 x 170 cm Polyuretan/latex  30 mm 86563102
M40R överdrag På rulle 1,8 m Gummi 8 mm 89950701
M40R överdrag På rulle 2,0 m Gummi 8 mm 89950702
M40R plastfilm På rulle LD-polyeten 0.2 mm 92606734
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.

DeLaval komadrass M40R DeLaval Sales AB
Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 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. 6228188050(S3)1402



Art nr 
92606725 Toppduk M45S, bredd 205 cm
86563103 Skummadrass
92606734 Plastfolie
89599901 Standard glasfiberprofil 3 m

 
89599902 Glasfiberprofil L=300 cm,  
 för BB120/100
89752245 Spikplugg
99944883 Tejp

DeLaval M45S är en sömlös madrass som kan använ-
das i bås i lösdriftssystem med fritt hängande avskil-
jare. Madrassen består av polyuretan-/latexskum och 
ett vattentätt, 2-lagers syntetöverdrag.

OBS! Installera inte madrassen M45S när utomhus-
temperaturen är under noll. Materialet måste förvaras 
vid rumstemperatur i 24 timmar före monteirng.

DeLaval madrass 
M45S
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ART NR                                                           BESKRIVNING MATERIAL

92606725 Madrass M4S, bredd 205 cm 2-lagers, syntetisk

86563103 Skumöverdrag för madrass 120 x 180 x 4 cm PU/latex=40 mm

92606734 Plastfolie 4 x 25 m LD-polyeten – 0,2 mm

89599901 Standard glasfiberprofil 300 cm Glasfiber

89599901 Glasfiberprofil 300 cm Glasfiber

89752245 Spikplugg 8 x 60 mm (100 st) Rostfritt stål

99944883 Tejp 48 mm x 50 m

DeLaval madrass M45S DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 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. 6228191540(S2)1402



ART NR                      BENÄMNING

87890001 Båspallsmatta RM21BS 80 x 160 cm

87890002 Båspallsmatta RM21BS 100 x 150 cm

87890003 Båspallsmatta RM21BS 100 x 165 cm

87890004 Båspallsmatta RM21BS 100 x 180 cm

87890005 Båspallsmatta RM21BS 100 x 200 cm

87890006 Båspallsmatta RM21BS 110 x 150 cm

87890007 Båspallsmatta RM21BS 110 x 165 cm

87890017 Båspallsmatta RM21BS 110 x 170 cm

87890008 Båspallsmatta RM21BS 110 x 180 cm

87890009 Båspallsmatta RM21BS 110 x 200 cm

87890010 Båspallsmatta RM21BS 120 x 150 cm

87890011 Båspallsmatta RM21BS 120 x 165 cm

87890012 Båspallsmatta RM21BS 120 x 170 cm

87890013 Båspallsmatta RM21BS 120 x 180 cm

87890014 Båspallsmatta RM21BS 120 x 200 cm

87890015 Båspallsmatta RM21BS 120 x 220 cm

87890016 Båspallsmatta RM21BS 125 x 180 cm

89752245 Expandersprik (100 st)

DeLaval båspallsmatta
RM21BS
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Båspallsmatta RM21BS erbjuder högsta komfort och 
hygien. 

DeLaval gummimatta RM21BS är en medelmjuk 
gummimatta. Den används i huvudsak i uppbundna stall, 
men kan även användas i lösdriftsstall.

Ytan är utformad i ett triangelmönster som minimerar 
risken för halka och är enkel att rengöra.

Båspallsmattan kan enkelt installeras. I framkant av mattan 
finns 1-5 (beroende på storlek) förborrade försänkta hål  
där expandern passar perfekt.

(Beställ 3 st expanderspik per matta från bredd 80-110 cm.  

5 st expanderspik per matta från 120 cm och bredare).

Tekniska data

Material: Gummiblandning

Tjocklek: 21 mm

Vikt:  19 kg/m2

Yta:  Triangelmönster

Undersida: Dobbar

De konade dobbarna på undersidan av mattan gör att 
mattan är mjuk och stötdämpande. Dobbarna gör även att 
vattnet kan dräneras.

Den inbyggda lutningen (A) gör att urin lättare rinner av. 
Den kant som vänds mot gödselrännan har en fast del (B)
som hindrar smuts från att samlas under mattan. 

Undersida

Yta

DeLaval båspallsmatta RM21BS DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 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. 6228185090(S8)1603



DeLaval båspallsmatta RM30F erbjuder högsta komfort 
och hygien i lösdriftsstallar. Ej avsedd för uppbundna stall.

Mattan är gjord av förstklassig gummiblandning som gör 
att mattan håller formen länge.

Ytan är utformad i ett triangelmönster som minimerar 
risken för halka och är enkel att rengöra.

En insats i ett mjukt gummibaserat material i framkant av 
mattan gör den mjuk och stötdämpande. Den bakre delen 
av mattan har konade dobbar på undersidan som gör att 
vattnet kan dräneras.

Båspallsmattan kan enkelt installeras. I framkant av mattan 
finns tre förborrade och försänkta hål där plastexpander 
passar perfekt.

Mattan har en inbyggd lutning i bakkant som gör att urinen 
kan rinna av. Kanten mot gödselrännan är tjockare vilket 
förhindrar smuts att komma in under mattan.

Art nr    Art nr     Benämning 
(endast matta)  (matta inkl plastexpander)
91775701  91775761   Båspallsmatta RM30F 110 x 178 cm
91775703  91775770   Båspallsmatta RM30F 120 x 170 cm
91775704  91775771   Båspallsmatta RM30F 120 x 178 cm
91775705  91775774   Båspallsmatta RM30F 120 x 200 cm
4787027055      Plastexpander (1x)
87894402      Skuminlägg 60 x 103 cm
87894406      Skuminlägg 60 x 113 cm

DeLaval båspallsmatta RM30F
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TEKNISKA DATA                     

Material Gummiblandning; 30% rågummi, SBR (syntetisk gummiblandning) och återvunnet gummi

Tjocklek 30 mm

Vikt
Gummimatta: 21,6  kg/m2 

Gummimatta: 10,8  kg/m2

Yta Triangelmönstrad

Undersida Dobbar/gummilager

Den tjocka delen mot  
gödselrännan

DeLaval båspallsmatta RM30F DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 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. 6228185760(S4)1601



DeLaval gummimatta CR20
Matta avsedd för båspall i lösdrift

9:66

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



Art nr
Se baksida 

Mattan för DeLaval PR karusellstall är ett hållbart gummisystem av hög kvalitet. Unik lösning som är helt 
anpassad till karusellstallet. Det passar hela DeLavals karusellstallsserie PR

TEKNISKA DATA

Material Gummi

Tjocklek 18 mm

Vikt 21 kg/m2

Hårdhet (Shre A) 68

Översida Halkskydd

Undersida 4 mm räfflor

Matta för DeLaval PR karusell-
stall
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Gummimatta för roterande stall beställs efter storleken på karusellen

OBS! Fullständig gummibeläggning och tätning för plattformen ingår i alla artiklar (85922211 - 85922228). 
Förkortningar: WW: Insp.gång framför korna      NWW: Ingen insp.gång framför korna

Artikel Beskrivning

PR2100 – 40 platser
85922211 PR2100 – 40 platser 730 NWW komplett

85922212 PR2100 – 40 platser 730 WW komplettt

Artikel Beskrivning

PR2100 – 50 platser
85922219 PR2100 – 50 platser 730 NWW komplett

85922220 PR2100 – 50 platser 730 WW komplett

Artikel Beskrivning

PR2100 – 60 platser
85922227 PR2100 – 60 platser 730 NWW komplett

85922228 PR2100 – 60 platser 730 WW komplett

 

Matta för DeLaval PR karusellstall DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 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. 6228192670(S2)1406



Art nr
Se baksida 

Mattan för DeLaval HBR karusellstall är ett hållbart gummisystem av hög kvalitet. Unik lösning som är helt 
anpassad till karusellstallet. Det passar hela DeLavals karusellstallsserie HBR

TEKNISKA DATA

Material Gummi

Tjocklek 18 mm

Vikt 21 kg/m2

Hårdhet (Shre A) 68

Översida Halkskydd

Undersida 4 mm räfflor

Matta för DeLaval HBR karusell-
stall

9:56



Gummimatta för roterande stall beställs efter storleken på karusellen.
OBS! Fullständig gummibeläggning och tätning för plattformen ingår i alla artiklar (85645801 - 85645844).

Artikel Beskrivning

HBR 16

85645801 HBR 16 Gummimatta för utfodring medurs

85645802 HBR 16 Gummimatta medurs med sekvensgrind

85645803 HBR 16 Gummimatta för utfodring moturs

85645804 HBR 16 Gummimatta moturs med sekvensgrind

Artikel Beskrivning

HBR18

85645805 HBR 18 Gummimatta för utfodring medurs

85645806 HBR 18 Gummimatta medurs med sekvensgrind

85645807 HBR 18 Gummimatta för utfodring moturs

85645808 HBR 18 Gummimatta moturs med sekvensgrind

Artikel Beskrivning

HBR20

85645809 HBR 20 Gummimatta för utfodring medurs

85645810 HBR 20 Gummimatta medurs med sekvensgrind

85645811 HBR 20 Gummimatta för utfodring moturs

85645812 HBR 20 Gummimatta moturs med sekvensgrind

Artikel Beskrivning

HBR 22

85645813 HBR 22 Gummimatta för utfodring medurs

58645814 HBR 22 Gummimatta medurs med sekvensgrind

85645815 HBR 22 Gummimatta för utfodring moturs

85645816 HBR 22 Gummimatta moturs med sekvensgrind

Artikel Beskrivning

HBR 24

85645817 HBR 24 Gummimatta för utfodring medurs

85645818 HBR 24 Gummimatta medurs med sekvensgrind

85645819 HBR 24 Gummimatta för utfodring moturs

85645820 HBR 24 Gummimatta moturs med sekvensgrind

Artikel Beskrivning

HBR 26

85645821 HBR 26 Gummimatta för utfodring medurs

85645822 HBR 26 Gummimatta medurs med sekvensgrind

85645823 HBR 26 Gummimatta för utfodring moturs

85645824 HBR 26 Gummimatta moturs med sekvensgrind

Artikel Beskrivning

HBR 28

85645825 HBR 28 Gummimatta för utfodring medurs

85645826 HBR 28 Gummimatta medurs med sekvensgrind

85645827 HBR 28 Gummimatta för utfodring moturs

85645828 HBR 28 Gummimatta moturs med sekvensgrind

Artikel Beskrivning

HBR 30

85645829 HBR 30 Gummimatta för utfodring medurs

85645830 HBR 30 Gummimatta medurs med sekvensgrind

85645831 HBR 30 Gummimatta för utfodring moturs

85645832 HBR 30 Gummimatta moturs med sekvensgrind

Artikel Beskrivning

HBR 32

85645833 HBR 32 Gummimatta för utfodring medurs

85645834 HBR 32 Gummimatta medurs med sekvensgrind

85645835 HBR 32 Gummimatta för utfodring moturs

85645836 HBR 32 Gummimatta moturs med sekvensgrind

Artikel Beskrivning

HBR 36

85645837 HBR 36 Gummimatta för utfodring medurs

85645838 HBR 36 Gummimatta medurs med sekvensgrind

85645839 HBR 36 Gummimatta för utfodring moturs

85645840 HBR 36 Gummimatta moturs med sekvensgrind

Artikel Beskrivning

HBR 40

85645841 HBR 40 Gummimatta för utfodring medurs

85645842 HBR 40 Gummimatta medurs med sekvensgrind

85645843 HBR 40 Gummimatta för utfodring moturs

85645844 HBR 40 Gummimatta moturs med sekvensgrind
 

Matta för DeLaval HBR karusellstall DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.se

 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. 6228192230(S2)1406



En ko som ska kalva är mycket känslig och behöver hög 
komfort och minimalt med stress i kalvbåset. I en framtida 
mjölkproduktion, behöver kalven också speciell behandling 
för att kunna växa och bli en välmående mjölkko.

Nyckeln till framgång är att ge de känsliga och unga djuren 
ett mjukt och hygieniskt liggunderlag.

DeLaval kalvmatta PM30P erbjuder en god stötdämpning 
och mycket bra isolering. På grund av pusselbitssystemet, 
passar kalvmattan i alla boxar och bås. Ytskiktet förhindrar 
halka, är antibakteriell och är enkel att rengöra. Det krävs 
mindre strö, och djuren är renare och gladare.

Art nr
92606825 TEKNISKA DATA                     

Material EVA (Ethyl Vinyl Acetate)

Hårdhet 45 ShoreA

Densitet 0,19 g/cm3

Tjocklek 30 mm (tolerans 28-32 mm)

Vikt 6 kg/m2

Storlek 80 x 120 cm

OBS! Effektiv storlek (matta inkl en horisontell och en 

vetikal länk) är 78 x 118 cm

DeLaval kalvmatta PM30P
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Installation
OBS! Pga de mjuka egenskaperna i materialet är korrekt 
installation och underhåll nödvändigt för en bra funktonav 
kalvmattorna och även för att gällande garanti ska gälla. 
Ordenliga installerade mattor håller en lång tid och ger hög 
komfort och hygien för djuren.

Golvet i båset ska ha en jämn yta; en ojämn yta sliter ner 
mattan. Golvet bör även ha en någon typ av urindränering.

Kalvmattan kan expandera 1-2% och därför rekommen-
derar vi att du lämnar ett mellanrum på några centimeter 
vid ytterväggarna i båset.

Pusselbitsmattan kan sättas ihop i alla riktningar så att 
hela båset täcks på ett effektivt sätt. Skär mattan så att det 
är en rak ytterkant mot väggarna. Mattan skärs enkelt med 
en kniv/såg och lite silikonspray.

Fastmontering krävs normalt inte, men om du fäster fast 
mattan, använd en gummiklubba för att slå ner plastex-
pander (art nr 4787027055) i de yttre båshörnen.

Underhåll
Mattorna ska rengöras med en manuell skrapa regelbun-
det.

Två gånger per år ska mattan tas ut ur båset. Mattan och 
betongen ska göras ren med högtryckstvätt. Håll mun-
stycket minst 30 cm från mattytan. För bästa resultat kan 
rengöringsskum användas.

Mattorna ska sedan installeras upp och ned för att för-
länga livstiden på mattorna.

DeLaval kalvmatta PM30P DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15
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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 1240
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

9:50



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

DeLaval båspallsmatta
CM25
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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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