
DeLaval premium stalmat RM37F 
Een mat met het comfort van een matras

We hebben twee typen matten in de stal, 
maar de RM37F heeft de voorkeur van 
mijn koeien. De mat is zeer comfortabel 
voor hen, het heeft een goede grip en ze 
vinden het gemakkelijk om in de box te 
gaan liggen en op te staan. Ook is de mat 
gemakkelijk schoon te maken.

“ “

- Kåre Øgård, 
Eigenaar van Øgård Samdrift, Noorwegen

We
hooves.

Een slechte conditie van de klauwen is de voornaamste 
oorzaak van kreupelheid en voortijdige afvoer. De DeLaval 
matras oplossingen zijn ontworpen om een schone, gezonde en 
comfortabele omgeving voor uw veestapel te creëren, zodat ze 
een gelukkig, gezond en productief leven kunnen leiden

Testimonials van melkveehouders weerspiegelen hun praktijkervaring met het gebruik van DeLaval producten. Resulaten van testimonials zijn niet                                 
onafhankelijk geverifieerd en DeLaval beweert niet dat de resultaten typerend zijn. Testimonials vormen geen garantie of waarborg voor de werking.



• Hoog koecomfort en -welzijn

• Naadloos

• Het met folie omwikkelde foam zorgt voor 
duurzaamheid en stevigheid

• Gemakkelijk schoon te houden

• De doe-het-zelf installatie maakt de 
installatie gemakkelijk in vergelijking met 
een rol of een matras

DeLaval 
premium stalmat RM37F
Eenvoudige installatie zonder afbreuk aan het koecomfort

Met zijn geïntegreerde 25mm foamlaag onder de  mat, biedt 

de RM37F een hoge compressie en comfort voor koeien 

in loopstallen. De premium stalmat heeft aan twee zijden 

in elkaar grijpende tanden, wat zorgt voor een naadlose 

verbinding  en een eenvoudig installatie.

Het foam is in de fabriek met folie omwikkeld en wordt bij de 

installatie onder de mat geschoven. De mat wordt geleverd 

met 11 spijkerpluggen en voorgeboorde gaten. Met een 

tussenstuk kunt u de mat aanpassen aan verschillende 

ligboxbreedtes. RM37F heeft een effen en schuin profiel 

aan de achterzijde voor een goede afwatering en reiniging.

Afmetingen

Dikte (mm) 37

Lengte (cm) 180

Breedte (cm) 115 / 117,5 / 120 / 125

Compressie 20-25mm

     is een geregisteerd handelsmerk van Tetra Laval Holdings & Finance S.A. en DeLaval is een geregistreerd handels-/dienstmerk van DeLaval Holding AB. 
De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. DEG0568 DeLaval Premium Rubber Mat_A4_NL

Met tussenstukken kan de stalmat 

worden aangepast aan verschillende 

ligboxbreedtes. Eindstukken zorgen 

voor een rechte rand aan het einde 

van de boxenrij.

Een 25 mm in folie omwikkelde foamlaag 

onder het gehele rustvlak, zorgt voor een 

hoge compressie en comfort voor de koe.
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