
Art. nr. (kun matte) Art. nr. (matte inkl 
monteringsplugger) 

Størrelse på matte

91775622 91775682 Båsmatte RM21S 120x170 cm 
91775623 91775683 Båsmatte RM21S 120x180 cm 
91775624 91775684 Båsmatte RM21S 120x200 cm
92607472 Monteringsplugg (1x)

Helse, hygiene og trivsel er viktige faktorer for at kyrne skal 
oppnå maksimal produksjon. Komfortable, sklisikre og rene 
båsplasser er en nødvendighet. 

DeLaval båsmatte RM21S er laget for bruk i båsfjøs og 
tilbyr høyeste komfort og hygiene. Matten finnes i flere 
ulike størrelser og er enkel å montere i båsen.

Båsmatte RM21S
for båsfjøs
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Tekniske data

Materiale:   Gummiblandning,  
    35 % rågummi

Tykkelse:   21 mm

Tetthet:    1.23 g/cm3

Vekt:    20.6 kg/m2

Overflate:   Triangelmønster

Underside:   Knotter  

Toleranser bredde/lengde  +/- 3 mm 
Toleranser tykkelse  + 1 mm   

 
Produktbeskrivelse

Matten er laget i en gummiblanding av høyeste kvalitet 
som gir den lang levetid.  

Overflaten er utformet i et triangelmønster som gjør den 
sklisikker og samtidig enkel å rengjøre.

DeLaval båsmatte RM21S er en middels myk matte for 
bruk i båsfjøs. De konisk formede knottene på undersiden 
gjør matten myk og støtdempende. Knottene gjør også at 
vann kan dreneres.

Matten har en svak helling i bakkant som gjør at urin 
kan renne av. Kanten mot gjødselrenna er kompakt og 
forhindrer at smuss kommer inn under matta.   

Båsmatten er enkel å montere. Det finnes tre 
forborrede, forsenkede hull i framkant av matten, hvor 
monteringspluggene passer perfekt.  

Fordeler med RM21S

Komfortabel:

• Isolerer mot den kalde betongen
• Sklisikker struktur  - minsker faren for spenetråkk og   
 skliskader

Hygienisk:

•  Suger ikke opp fukt
•  Oppmuntrer kyrne til å stå opp når de skal gjøre fra seg - 

det meste av gjødselen havner i rennen
•  Lett å holde ren

Støtabsorberende:

•  Beskytter knær og ledd når kua legger seg eller reiser seg 
- gir kua naturlige hvileperioder

•  Reduserer halthet og stress

Den kompakte delen mot  
gjødselrenna

Underside

Overside
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