SUNT BONDEVETT

InterLock gummimatte

Fleksible gummimatter til bås- og løsdriftsfjøs og til stall - og hestebokser.
InterLock utpeker seg med å være perfekt både for folk og fe. Den er enkel å gjøre ren for røkter
samtidig som den gir optimal komfort for kua.
- Enkel rengjøring
- Lang levetid
- InterLock hindrer strø og gjødsel i å komme under matten
- Meget fleksibel i bruk
InterLock kan brukes både i båsfjøs og løsdriftfjøs, i båser, på gangarealer, på betongspalter,
i melkestall - overalt der kyr ligger eller går. InterLock til båsen kan leveres med forskjellig grad av
komfort for kua. Komforten etableres med ett underlag som legges under matten. Underlaget ligger
stabilt p.g.a. dets utforming, og underlaget påvirker ikke overflaten på gummimatten; den er fortsatt
like enkel å holde ren.

Se flere detaljer neste side.
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SUNT BONDEVETT

Tekniske spesifikasjoner :
Bruk :

Båsfjøs, melkestall, gangareal, løsdrift, oppsamlingsareal
og returganger

Kompatibilitet :

Passer til alle eksisterende rengjøringssystemer, spylesystemer med faste eller
flyttbare skraper, samt spaltegolv

Sammensettning :

100% resirkulert gummi

Overflate :

Spesiel utformet sklisikker overflate som effektivt leder bort væske

Underside :

Rillet (4 mm) for å lede bort væske

Tykkelse :

18 mm

Maksimal lengde :

183 cm

Bredder (i cm) :

30 - 122

Andre størrelser :

Spesialbestilling

Snittvekt pr.
kvadratmeter :

20,5 kg

Innstallasjon :

Enkel og rask

Flettemønster :

Tilgjengelig på 1, 2, 3 eller 4 sider

Produktfordeler :
Økt komfort

En gummimatte som absorberer støt

Forbedret sikkerhet

Spesialutviklet anti-skli overflate

Bedre hygiene

InterLock fra Animat er enkel og rengjøre, og absorberer ikke væske eller
fremmer utvikling av bakterier

Forbedret
brunstdeteksjon

Økt overskudd

Komfort og økt sikkerhet fremmer den naturlige oppførselen til et dyr i brunst
noe som gjør det lettere å oppfange brunstige dyr
Topp resultat gjennom kombinasjonen av de overnevnte fordeler

Gummimattene utgjør et meget godt alternativ til matter på rull, da puslemønsteret gjør mattene
håndterlige og enklere å legge. Det ferdige resultatet vil fremstå som et heldekkende gummiunderlag
uten langsgående spalter hvor strøflis og gjødsel kan legge seg.
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