
FARMIEN KUMIMATOT 
Nautojen hyvinvointi ja jalkojen hyvä kunto takaavat sen, että lehmä syö paremmin, tuottaa 
enemmän maitoa ja elää pidempää.  
On tärkeä ymmärtää, että jos lehmä kompastuu liukkaalla lattialla ja vahingoittaa jalkojaan, 
kasvavat lehmien hoitokulut. Tämän vuoksi täytyy kiinnittää huomiota nautojen terveyteen, 
mukavuuteen ja hyvinvointiin. 
Animatin korkealaatuiset kumimatot ovat kestäviä ja pitkäikäisiä. 

Latter NT tarjoaa kumimattoja:
• Lehmän lepopaikalle navetassa, jossa 
  lehmät ovat vapaasti tai sidottuna

• Kulkuteille ja kaavinvaunujen kulkualueille

• Lypsypaikoille ja odotusalueille 

• Puulattioille ja kulkuteille 

• Ihmisten kulku- ja työalueille 

• ovat stabiilit ja kestävät 
• estävät liukumisen 
• takaavat paremman lämmöneristyksen 
• Säästää eläimen terveyttä - kumimattoja on 
  helppo puhdistaa ja desinfioida 
• Sovellettava erilaisille lattioille
• Helppo asentaa – erikoinen puzzle- tyyppinen
  kiinnitysjärjestelmä

Kumimatot 

KUMIMATOT LEHMIEN LEPOPAIKOILLE

Navetoissa, jossa naudat vapaana
Animati uusin tuote on lehmä lepopaikan katteen ANIMATRESS.
Kahden vuoden pituisen tutkintojen tuloksena keksittiin kumilla 
päällystetty vaahtomuovipatja, joka takaa naudoille täydellisen 
paikan. 
Patjalla on uniikki alustajärjestelmä, joka takaa sille kosteus-
suojan. Tämä alusta takaa optimaalisen pehmeyden ja 
vakauden yhdistelmän. 
Navetoissa, jossa lehmät ovat vapaasti, käytetään lepopaikalla 
vaahtopatjaa, kumimattoa tai kumimattoa yhdessä alustan kanssa.

Tasainen ja mukana alustajärjestelmä
takaa lehmien mukavuuden ja 
tasapainon.

Kumimatto
Asennetut kumimatot 

karsinattomassa navetassa.
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Navetoissa, jossa lehmät ovat lieassa
Navetoissa, jossa lehmät ovat lieassa, käytetään eläimen lepopaikalla
kumimattoa tai kumimattoa ja alusmattoa. 

Kumimatot navetoissa, jossa eläimet ovat sidottuna, takaavat eläimelle
Paremman lämpöeristyksen
Hyvän kunnon ja tehokkuuden

Kumimattoja 
on helppo asentaa
ne ovat eläinystävällisiä ja mukavia

kumimattojen rakenne on helppo ja yksinkertainen

kumimatto

Asennetut kumimatot navetoissa, 
jossa eläimet ovat sidottuna

KUMIMATTO kulkuteille ja kaavinten kulkualueille: 

Pitää eläimen jalat terveenä ja puhtaana 
Takaa paremman lämmöneristyksen
Erikoiskiinnitys kaavinvaunuille
Lisää rehun kulutusta ja tehokkuutta

Kumimaton liukumista estävä pinta estää 
vahingot, jotka aiheuttavat lehmien nilkuttamista
ja infektioita. 

Valkoinen muovilista estää 
kumimaton reunan vaurioitumisen
koneiden kulkualueilla.  

Kulkuteille

Koneiden kulkualueille navetassa
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KUMIMATOT lypsypaikoille ja odotusalueille 

Takaa eläimen hyvän kunnon ja maitotuotannon tehokkuuden
Estää liukastumiset
Estää melun
Helposti käsiteltävät matot

Helppo asentaa
Kumimatot odotusalueella ja lypsyalueella estävät 
eläimen liukastumisen lattialla ja auttavat hänen saapumista
lypsypaikalle ilman vaurioita ja stressiä. 
Tämä kaikki puolestaan lisää maitotuotantoa.  

Karuselli – lypsyasemalla voi kumimattoja asentaa erityyppisille
ja erikokoisille alustoille. Asennusta helpottaa puzzle- 
tyyppinen kiinnitys. 

Lypsypaikalle Odotusalueelle 

Karuselli-lypsyasemalle 

KUMIMATOT puulattioille ja ylikulkuteille 

Eläinystävällisiä ja mukavia
Takaa eläinten hyvinvoinnin ja pitkän iän

Estää liukastumisia
Helppo ja yksinkertainen rakenne
Lisää eläimen maitotuotannon tehokkuutta

Kumimatot jossa viiltoja valmistetaan tehtaalla 
asiakkaan tilauksen mukaan.

Puulattiat pysyvät puhtaana ja ovat 
eläimille kävellessään mukavia.

Puulattioille 

Ylikulkualueille 
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Kumimatto ihmisten käynti- ja työalueille 

Toisin kuin betonilattialla on kumimatolla hyvä liikkua, sillä se: 

ei liu’u 

varaa lämpöä
jalat eivät väsy nopeasti 

Kumimattoja on hyvä puhdistaa ja desinfioida. Mattoja on myös helppoa poistaa.

Animatin kumimattoja on helppo asentaa niiden puzzle-tyyppiseen kiinnitysjärjestelmän
ansiosta ja ne soveltuvat erilaisiin lattioihin, mattoja valmistetaan asiakkaan mittojen
mukaan. Matot eivät tarvitse erillisiä kiinnityksiä.

Värit: sininen, valkoinen


