
Uw bedrijf – elke dag

Bij een vrije keuze zal een koe 

60% van haar tijd liggend door-

brengen. Bovendien zal ze 

diverse keren, 15 tot 20 keer 

per dag, gaan staan om te vreten 

en/of te drinken en vervolgens 

weer gaan liggen. Met de DeLaval 

stalmatras M40R vinden uw 

koeien de weide in de stal. 

Haal de weide in uw stal
Een koe krijgt de meeste druk op 
haar knieën als ze wil gaan liggen. 
Als die druk pijn veroorzaakt blijft ze 
liever staan. Haar natuurlijke gedrag 
wordt echter negatief beïnvloed 
als ze te lang blijft staan. Ze zal 
minder gaan drinken en vreten, haar 
voerbenutting zal eronder lijden met 
als gevolg: minder melkproductie.
 Koeien ervaren dierwelzijn als 
ze meer dan 12 uur per dag kunnen 
liggen en als ze regelmatig kunnen 
gaan liggen en opstaan. 

Tijdens het liggen stroomt er meer 
bloed door het lichaam ten opzichte 
van een staande houding. Dit zorgt 
voor een betere vertering en een 
betere melkproductie. Bovendien 
helpt een optimale cyclus van staan 
en liggen klauw- en beenblessures 
sneller te herstellen.
 De DeLaval stalmatras M40R 
is ontworpen om uw koeien veilig 
te laten liggen en opstaan, zodat 
ze hun natuurlijke gedrag kunnen 
vertonen, net zoals in de weide.

Zacht, sterk 
en naadloos
DeLaval stalmatras M40R
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Dealer

Technische gegevens: Afmeting Materiaal Dikte
Toplaag Op maat, 180 en 200 cm Rubber 8 mm 

Ondermatras 120 x 150 cm Polyurethaan / latex 30 mm

  120 x 170 cm 

Plastic folie Op rol LD-polyethyleen 0,2 mm

Verbeter het rendement
Ligcomfort betekent veilig gaan 
liggen en opstaan, zonder risico op 
uitglijden. Ook betekent ligcomfort 
schone en droge boxen. Voor u is het 
belangrijk dat de boxen gemakkelijk 
zijn schoon te maken en schoon te 
houden. 
 Ligcomfort betekent een voordeel 
voor uw koeien, maar ook voor u: 
• Een verhoging van de melk-
 productie door verbeterde voer-
 benutting
• Een verlaging van klauw- en 
 vruchtbaarheidsproblemen
• Vermindering van dierenarts- en 
 antibioticakosten
De DeLaval stalmatras M40R voldoet 
aan de bovenstaande wensen; het is 
zacht, sterk en naadloos.

Comfortabel concept
De sterke DeLaval stalmatras M40R 
biedt ligcomfort waar u op kunt 
vertrouwen. Het bestaat uit een zacht 
ondermatras van foam, met plastic 
folie omwikkeld en overtrokken met 
een rubber toplaag. 
 De speciaal ontwikkelde 
ondermatras is waterbestendig 
en vormvast. De sterke toplaag 
is gepro� leerd en heeft antislip 
eigenschappen. Daarnaast is deze 
voorzien van een canvaslaag, wat 
vervorming voorkomt. 
 Wanneer de koe op de zachte 
matras staat zakt de klauw erin weg, 
wat een hoge mate van veiligheid 
tegen uitglijden geeft.
 Door het naadloze concept is de 
mat gemakkelijk schoon te maken en 
te onderhouden.

Pak uw voordeel
• Duurzaam comfort betekent lange 
 rustperiodes, relaxte koeien en een 
 goede melkproductie in het 
 voordeel van koe en veehouder.
• Het speciale ontwerp sluit harde of 
 scherpe randen aan de zijkanten 
 van de ligboxen uit. 
• Het zorgt voor het veilig gaan 
 liggen en opstaan van de koeien, 
 het comfortabel liggen en een 
 optimale hygiëne. 
• De matrassen zijn gemakkelijk te 
 installeren. Leg de ondermatras 
 tussen de folie en overtrek deze 
 met de toplaag. Zet de toplaag vast 
 aan de voor- en achterkant van de 
 ligbox en vervolgens aan de zij-
 kanten van de rij met ligboxen.
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