
Doorlopend 

comfortabel! 
DeLaval looprubber

Your solution – every day



Korte stappen, voorzichtig be-

wegende koeien en uitglijdende 

dieren zijn vaak het gevolg van 

te gladde vloeren. Met een 

veilige en comfortabele onder-

grond zullen ze hun natuurlijke 

gedrag beter vertonen, wat 

de duurzaamheid en melkpro-

ductie van uw koeien positief 

beïnvloedt.

Zachte en veilige ondergrond
U kunt ervoor zorgen dat uw koeien 
vol vertrouwen lopen en comfortabel 
kunnen staan. Of u nu dichte of 
roostervloeren heeft, DeLaval heeft 
veerkrachtig looprubber om uw 
stal-, wachtruimte- en melkstalvloer 
zo comfortabel mogelijk te maken. 
Het looprubber is zacht en geeft 
voldoende grip voor een veilige 
ondergrond. Daarbij nodigt het 
antislipoppervlak uw koeien uit om op 
een natuurlijke manier, dus met grote 
passen, te lopen.

U zult duidelijk verschil zien als uw 
koeien met lange, zelfverzekerde 
passen lopen. Hierdoor ontwikkelen 
de klauwen zich zoals het hoort en 
zullen er minder klauwproblemen 
ontstaan. Ook zult u tochtigheid 
eerder opmerken omdat de koeien 
mobieler zijn en beter durven te 
springen.

Natuurlijker bewegen - meer melk
U kunt harde, gladde loopgangen of 
roostervloeren verbeteren door ze te 
voorzien van het juiste looprubber. 
Het looprubber is eenvoudig te 
installeren, zodat verbeteringen in 
dierwelzijn en productiviteit snel 
gerealiseerd kunnen worden. De 
oppervlakken zijn voorzien van 

een patroon waardoor meer grip, 
veiligheid en comfort geboden wordt. 
Dit nodigt de koe uit om het voerhek 
en de waterbakken regelmatig te 
bezoeken, zodat de voeropname en 
daarmee ook de melkgift stijgt.

Goede grip
Het antislippatroon in de 
toplaag van al onze duurzame 
looprubberproducten biedt goede 
grip voor de klauwen. Door de 
ribben aan de onderzijde is het 
oppervlak veerkrachtig. Een goede 
drainage, vooral in combinatie 
met mestschuiven, verbetert de 
stalhygiëne aanzienlijk. Tegelijkertijd 
zorgt het drogere en schonere 
oppervlak voor een betere 
klauwgezondheid oftewel minder 
klauwproblemen.

DeLaval loop- en roosterrubber

Looprubber R18P



Voordelen voor uw koeien - en voor 
uzelf:
• Prestaties - melkgift en rendabiliteit. 

Een veilige ondergrond nodigt 
koeien uit om meer naar het 
voerhek en de drinkbakken te 
lopen, waardoor de voeropname 
stijgt.

• Tochtdetectie - door het antislip-
oppervlak zijn koeien vertrouwder 
met de ondergrond, zodat tochtsig-
nalen beter zichtbaar zijn.

• Stabiliteit - minder klauwproblemen. 
Een goede ondergrond moedigt 
aan tot een natuurlijke manier van 
lopen, wat zorgt voor een goede 
klauwontwikkeling. 

• Dierwelzijn - betere hygiëne en 
minder stress. Eenvoudige reiniging 
en een goede drainage zorgen 
voor drogere vloeren en gezondere 
klauwen. Een veilige ondergrond 
vermindert ook het risico op 
verwondingen door uitglijden.

Looprubber R18P
Dit is de rubbermat voor dichte 
vloeren. Deze flexibele puzzelmat 

is zeer eenvoudig te installeren 
in alle ruimtes met dichte vloeren 
zoals looppaden, melkstallen of 
wachtruimtes. De mat is beschikbaar 
diverse standaardafmetingen, waarbij 
alle losse delen als een puzzel in 
elkaar passen. De segmenten zijn 
gemakkelijk te hanteren. Ze sluiten 
altijd op elkaar aan en kunnen in 
secties geïnstalleerd worden op alle 
dichte vloeren. 

Als de mat gebruikt wordt op 
looppaden met een mestschuif, 
wordt de R18P aan weerszijden van 
het centrale mestschuifmechanisme 
vastgemaakt. Het looprubber voor 
deze halve paden is beschikbaar in 
standaardmaten van 1 tot 2,4 meter 
breed en kan eenvoudig op maat 
gemaakt worden. Dit looprubber 
is zeer duurzaam en veerkrachtig, 
zoals blijkt uit meer dan 15 jaar 
praktijktesten en de DLG-erkenning.

Melkstal en wachtruimte
De R18P van DeLaval is zeer geschikt 
voor het verhogen van het koecomfort 
in zowel melkstallen als wachtruimtes. 
De R18P in de melkstal zal niet 
alleen het koecomfort verbeteren, u 
zult ook de voordelen ondervinden 
van het sneller in- en uitlopen van 
uw dieren. Daarnaast zullen uw 

dieren rustiger staan gedurende de 
melkbeurt waardoor luchtzuigen of 
zelfs aftrappen van het melkstel tot 
een minimum worden beperkt.

Roosterrubber SFC-F 
De duurzame SFC-F is geschikt 
voor de meest voorkomende types 
roostervloeren. 
De matten worden gemaakt van 
hoogkwalitatief rubber en worden met 
wiggen tussen de roosterspleten op 
de plaats gehouden. De wiggen zijn 
onderdeel van de mat waardoor geen 
losse onderdelen voor montage nodig 
zijn. Het grote aantal wiggen per m2 
zorgt voor een degelijke en duurzame 
bevestiging. Het koevriendelijke 
roosterrubber heeft dus geen 
schroeven of scherpe randen. Voor 
de diverse roosterafmetingen zijn 
verschillende breedtes beschikbaar 
in standaardlengtes van 2 meter. 
Elke mat bedekt twee roosters en 
een roosterspleet. Hierdoor worden 
de roosters zeer efficiënt bedekt en 
behouden de roosterspleten een 
maximale opening.

DeLaval loop- en roosterrubber

Flexibel en eenvoudig 
te installeren

Roosterrubber SFC-F
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SFC-F met mestrobot RS250 

Mestschuiven en mestrobot
Zowel de R18P in de loopgangen 
als ook de SFC-F zijn geschikt 
voor gebruik in combinatie met van 
mestschuiven of mestrobot RS250. 
Door de robuuste samenstelling 
van de R18P kunnen mestschuiven 
de loopgangen langdurig schoon 
houden. Naast een schone omgeving 
bevordert dit ook de algemene 
klauwgezondheid door een droger 
oppervlak. Hierdoor staan de klauwen 
niet langdurig in de mest.

DeLaval SFC-F is uitermate 
geschikt in combinatie met de 
mestrobot RS250. Hierdoor blijft uw 
roosterrubber schoon en heeft u het 
voordeel dat ook uw dwarsgangen 
veelvuldig mee worden genomen 
door de mestrobot.
Uiteraard bevordert dit eveneens de 
hygiëne en de klauwgezondheid.

DLG-erkenning
Zowel de R18P als de SFC-F 
hebben het DLG-certificaat. Dit 
houdt in dat de beide matten op 
zowel duurzaamheid als comfort 
langdurig onderzocht en getest zijn. 
De R18P en de SFC-F blijven hun 
vorm behouden, vertonen nauwelijks 
slijtage en blijven comfortabel bij de 
langeduurtest. 

Technische details Looprubber R18P Roosterrubber SFC-F

Ontwerp Puzzelmat

Vlak oppervlak

Losse matten die 2 roosters bedekken

Vlak oppervlak

Toepassing Looppaden 

Wachtruimtes  

Terugloopgangen

Melkstallen

Roostervloeren met mestschuif of mestrobot

Kenmerken Optimaal te reinigen met mestschuif

Antislip en comfortabel

Optimaal te reinigen met mestschuif

Antislip en comfortabel

Installatie Puzzel & speciale slagplug Wigsysteem

DLG-certificaat Ja Ja
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