
La dine kyr nyte mykhet i 

fjøset. Kyr reiser og legger seg 

opp til 20 ganger pr. døgn. 

Et mykt liggeunderlag vil bidra 

til at kyrne beholder sin natur-

lige atferd og øke trivselen i 

fjøset.

Slipp kyrne ut på beite i fjøset
Melkekyr legger det meste av tyngden 
på de fremre kneleddene når de legger 
seg ned. Hardt gulv innebærer smerte 
og forårsake så mye lidelse at kua i 
stedet velger å stå oppreist. Hvis kua 
står for lenge, endres dens naturlige 
adferdsmønster, kua eter og drikker 
mindre og næringsopptaket blir dårligere. 
Kyr har det bra hvis de får hvile ca. 
60 % av tiden, og reise sig når de vil.                                                                                             

Når kyr ikke er stresset øker blodsir-
kulasjonen, noe som gir bedre fôropptak 
og økt melkeproduksjon. 
Dette forebygger også ben- og klauv-
skader, og også behandling av dem. 
DeLaval kumadrass M40R er utformet 
med tanke på å oppmuntre kyrne til å 
legge og reise seg uten smerter, og at de 
beholder sitt naturlige adferdsmønster. 
Med DeLaval kumadrass M40R kan du 
slippe kyrne ut på beite i ditt eget fjøs.

Kumadrass M40R
Myk, sterk og sømløs

9:65



DeLaval AS

Postboks 3250 

N-1402 Ski

Tlf.:+47 64 85 85 00

www.delaval.no

E-post: norge.info@delaval.com

www.delaval.no

Tekniske data Størrelse Materiale Tykkelse Art.nr.

M40R skummatte 120 x 150 cm Polyuretan/latex 30 mm 86563101

  120 x 170 cm   86563102

M40R toppduk På rull 1,8 m Gummi 8 mm 89950701 

M40R toppduk På rull 2,0 m Gummi 8 mm 89950702

M40R plastfilm På rull LD-polyten 0.2 mm 92606734

Spar kostnader 
Legge og reise seg uhindret i en hygienisk, tørr og sklisikker 
bås, samt riktig mengde fôr, vann og bevegelse gir kyrne 
langvarig trivsel. Kyrnes velferd er ikke bare til fordel for 
kyrne, det gir også høyere avkastning, noe som igjen gir 
bedre lønnsomhet. Kostnadene for ulike behandlinger 
reduseres og optimal fôrutnyttelse reduserer fôrkostnadene. 
DeLaval gir deg og din besetning disse fordelene med vår 
pålitelige, robuste og kostnadseffektive kumadrass M40R. 
 
Pålitelig utforming                                   
Den velutprøvde og myke DeLaval kumadrass M40R gir 
kyrne en komfort som du kan stole på. Den 8-mm tykke 
toppduken har robust overflate som gjør den enkel å 
rengjøre. Den spesielt utviklede skummatten er holdbar og 
elastisk, noe som gir kyra en gjennomgående myk hvileplass. 
Toppduken sammen med latexskummatten gir deg en myk, 
sterk og sømløs madrass som er enkel å montere. DeLaval 
M40R er også sklisikker fordi kyrnes klauver synker ned i 
matten. 
 

Fordelene 
•	 Langsiktig trivsel betyr lange stunder med hvile, rolige kyr  
 og god melkeproduksjon, som igjen gir økt lønnsomhet. 
•	 Toppduken på M40R er sømløs. Dette gir bedre hygiene,  
 lavere veterinærkostnader og enklere rengjøring. Tilvekst  
 av mugg forebygges p.g.a. den sømløse toppduken og av  
 at skummet er innpakket i plastfilm.
•		M40R er enkel å montere. Plassér plastfilmen og latex 
 skummatten med toppduken øverst. Fest den i bakkant og  
 i framkant av båsen og deretter på sidene av båsraden.
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