Oferta specjalna
Maty i materace
DeLaval Polska wraz z Autoryzowanymi Dealerami DeLaval
przygotował dla Państwa ofertę specjalną na poniższe produkty:
Maty posadzkowe R18P
Maty DeLaval R18P są łatwe w montażu i dopasowaniu do różnego rodzaju
obór. Przeznaczone są na korytarze gnojowe, poczekalnie i hale udojowe.
Specjalny materiał, z jakiego zostały wykonane powoduje, iż maty są wytrzymałe
a jednocześnie zapewniają odpowiedni poziom elastyczności dla poruszających
się po nich krów. Po zastosowaniu mat DeLaval R18P natychmiast zauważysz,
iż krowy stawiają pewne kroki, a ruch w oborze się zwiększy. Dodatkową zaletą
będzie to, iż łatwej wykryjesz krowy będące w rui.
Żebrowana powierzchnia dolna maty, spełnia funkcje amortyzującą zapewniając
odpowiednią miękkość oraz dzięki specjalnemu wykonaniu zapewnia znakomity
odpływ płynów spod powierzchni maty. Właśnie ta przepustowość w połączeniu
ze zgarniaczami obornika zarówno lekkimi jak i ciężkimi, znacząco poprawia
higienę w oborze zapewniając suchsze, czystsze powierzchnie dla lepszej
ochrony racic, zdrowia stada oraz wyeliminowanie przypadków kulawizny. Maty
R18P można myć myjkami ciśnieniowymi.
Mata wykonana jest z elastycznej gumy w kształcie klocków „puzzlowych”.
Zachodzący system łączenia powoduje, iż mata jest niezwykle łatwa w montażu.
Matę można nabyć w wielu wystandaryzowanych rozmiarach, gdzie każdy z
poszczególnych elementów pasuje do siebie.

Maty na ruszta SFC
Maty te wykonane są z wysokiej jakości gumy i mają postać dwumetrowych
pasków pokrywających jednocześnie dwa ruszta. Dostępne są w szerokiej
palecie rozmiarów. Wykonane są w technologii gumowych klinów, dzięki czemu
ich montaż jest niezwykle łatwy i nie wymaga stosowania żadnych śrub.
Zapewnia to powierzchnię bez ostrych krawędzi, co przekłada się na komfortowe
i bezpieczne podłoże dla zwierząt. Maty dzięki klinowemu systemowi montażu są
łatwe do wymiany, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Maty na ruszta DeLaval SFC-F są idealnym rozwiązaniem dla obór z podłogami
rusztowymi, czyszczonymi przez zgarniacze obornika lub przez roboty do
usuwania odchodów. Pochyła powierzchnia mat SFC-S zapewnia doskonały
odpływ na podłogach rusztowych, gdzie nie stosuje się zgarniaczy obornika.
Mata na ruszta SFC-S posiada wytłoczony wzór diamentu, natomiast mata SFCF posiada opatentowany trójkątny wzór DeLaval na swojej wierzchniej stronie.
Oba rozwiązania zapewniają bezpieczne oparcie dla racic, przeciwdziałając
poślizgom. Żebrowana powierzchnia spodnia spełnia rolę amortyzującą oraz
umożliwia odpływ płynów. Higiena w oborze zapewniona jest również dzięki
otwartym szczelinom miedzy matami.

Maty legowiskowe RM15
Mata legowiskowa RM15 o grubości 15 mm charakteryzuje się umiarkowaną
miękkością. Mata zalecana jest do stosowania w oborach uwięziowych. Mata
legowiskowa DeLaval RM15 jest również zalecana dla koni.
Wierzchnia strona maty posiada wytłoczony unikalny trójkątny wzór DeLaval,
zapewniający pewne oparcie racic podczas ruchu zwierząt oraz łatwość
utrzymania maty w czystości. Spodnia strona maty jest żebrowana, co ułatwia
odpływ płynów oraz zapewnia lepszą elastyczność maty.

Maty legowiskowe RM21S
Mata legowiskowa RM21S o grubości 21 mm charakteryzuje się dobrą
miękkością. Mata zalecana jest do stosowania w oborach uwięziowych jak i
wolnostanowiskowych.
Wierzchnia strona maty posiada wytłoczony unikalny trójkątny wzór DeLaval,
zapewniający pewne oparcie racic podczas ruchu zwierząt oraz łatwość
utrzymania maty w czystości. Spodnia strona maty wykonana jest w technologii
symetrycznie rozmieszczonych stożkowych sworzni, które zapewniają doskonałą
elastyczność i pochłanianie wstrząsów oraz drenaż we wszystkie strony.
Mata posiada skos na swym końcu, co ułatwia osuszanie legowiska. Spodnia
strona końca maty jest płaska, dzięki czemu nie ma możliwości, aby cząstki stałe
dostały się pod matę blokując odpływ płynów.

Maty legowiskowe RM30F
Mat legowiskowa RM30F o grubości 30 mm gwarantuje komfortowe, higieniczne
i bezpieczne legowisko w oborach uwięziowych oraz wolnostanowiskowych.
Mata wykonana jest z najwyższej jakości gumy co zapewnia długą żywotność
produktu pozbawioną praktycznie efektu wyciągania. Na górnej powierzchni
wytłoczony został unikalny trójkątny wzór DeLaval, który zapewnia
antypoślizgową powierzchnię łatwą do utrzymania w czystości.
Wysokiej jakości pianka umieszczona w przedniej części zapewnia idealną
miękkość oraz absorpcję uderzeń kolan zwierzęcia podczas kładzenia się. W
tylniej części maty ułożenie sworzni w najnowszej technologii zapewnia
wytrzymałość połączoną z wysokim poziomem komfortu oraz zapewnia idealny
drenaż.
Mata RM30F posiada skos na swym końcu, co ułatwia osuszanie legowiska.
Spodnia strona końca maty jest płaska, dzięki czemu nie ma możliwości, aby
cząstki stałe dostały się pod matę blokując odpływ płynów.

Maty legowiskowe CR17S
Mata legowiskowa CR17S zapewnia bezszwową
jednolitą powierzchnię
pozbawioną łączeń, fal oraz zgrubień, co zapewnia higieniczne oraz komfortowe
warunki dla krowy. Mata o grubości 17 mm na swojej wierzchniej stronie posiada
trójkątny wzór DeLaval dla lepszego oparcia racic. Spód maty posiada kołki,
które umożliwiają lepszy drenaż oraz optymalizują komfort zapewniając
miękkość. Mata CR17S to bezszwowe rozwiązanie dla cieląt, jałówek jak i dla
dorosłych krów stosowane w oborach wolnostanowiskowych, dla legowisk gdzie
wygrodzenia są wiszące.
Maty CR17S to sprawdzone rozwiązanie cieszące się uznaniem hodowców na
całym świecie. Łatwość montażu, oszczędność czasu, brak ograniczeń w
montażu przy właściwych wygrodzeniach, w połączeniu z kauczukiem
najwyższej jakości to optymalne rozwiązanie dla Twojej obory.

Maty legowiskowe CM20 i CM25
Mata CM20 o grubości 20 mm oraz CM25 o grubości 25 mm to
rozwiązanie idealne do obór uwięziowych jak i wolnostanowiskowych.
Miliony pęcherzyków zamkniętych w matach CM stanowią nawet 80% ich
objętości. Dzięki temu maty idealnie absorbują nacisk krowy podczas
kładzenia się oraz wstawania zapewniając idealną miękkość oraz
umożliwiają zwierzętom ich naturalne zachowanie. Najwyższa jakość gumy
zapewnia długoletnie użytkowanie. Mata nie chłonie wilgoci, co przekłada
się na łatwość utrzymania jej suchą i czystą. Mata wymaga tylko
minimalnej ilości materiału do ścielenia.
Maty CM znacząco podnoszą komfort krów co przekłada się na większą
wydajność oraz polepszenie zdrowia wymienia, nóg i kończyn.

Materac M40R
Komfortowe warunki legowiska – specjalna trwała lateksowa pianka
zapewnia elastyczność, co sprawia, iż krowy dają więcej mleka i
zwiększają dochody gospodarstwa.
Antypoślizgowy – bezpieczeństwo zapewnia specjalny wzór na solidnym
pokryciu wierzchnim oraz miękkość lateksowej pianki powodującej, iż
racice krów lekko się w nią zatapiają.
Bezszwowe pokrycie wierzchnie jest gwarantem higieny, niższych
kosztów weterynaryjnych, oraz łatwości utrzymania obory w czystości.
Brak możliwości rozwoju pleśni – rozwój pleśni jest powstrzymywany
dzięki bezszwowemu pokryciu wierzchniemu, oraz dzięki owinięciu
lateksowej pianki w plastikową folię.
Łatwość montażu – po prostu rozłóż folię, umieść na niej lateksową
piankę, a następnie przykryj kauczukową warstwą wierzchnią. Przykręć
końce i boki pokrycia.

Materac M45S
Elastyczność i miękkość – materac M45S jest wytrzymały i elastyczny
dzięki syntetycznej powierzchni wierzchniej oraz grubej piance. Wysoki
poziom miękkości oraz trójkątny wzór DeLaval zapewniają idealne i pewne
podparcie racic. Materac M45S to rozwiązanie klasy Premium
gwarantujące najbardziej komfortowe warunki legowiska.
Bezpieczne i komfortowe na całym legowisku – materac M45S jest
montowany poprzez założenie wierzchniej warstwy na lateksową piankę.
Zapewnia to równą powierzchnię bez ostrych krawędzi na całej długości
legowiska. Sposób montowania z tyłu legowiska eliminuje możliwość
zranienia się zwierzęcia, gdyż elementy montażowe przykryte są pianką
oraz pokryciem wierzchnim.
Higieniczne i bezszwowe pokrycie – odporne na wodę, obornik, mocz,
kwasy mlekowe, promieniowanie UV i mikroorganizmy pokrycie stanowi
jednolitą warstwę łatwą do czyszczenia i utrzymania na właściwym
poziomie higieny.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z najbliższym Autoryzowanym
Dealerem DeLaval.

