Mestrobots
Mestschuiven
Royal Mat
Claw Clean System
Voeraanschuifrobots

JOZ b.v.
Industrieweg 5
1617 KK Westwoud
Nederland
T. +31 (0)228 566 500
F. +31 (0)228 566 570
E. sales@joz.nl

JOZ ROYAL MAT
Dier én veehouder staan bij ons centraal. Onze oplossingen en diensten
voor de stal behouden een natuurlijke omgeving van het dier en verbeteren
de efficiëntie van de veehouder.

Home of the clean stable
www.joz.nl

De Royal Mat is eenvoudig te leggen in bestaande stallen
en praktisch onmisbaar in nieuwbouw stallen
De Royal Mat is verkrijgbaar in diverse
soorten oppervlakte profielen

Royal Mat in combinatie met een JOZ schuifsysteem zorgt voor hygiëne én diercomfort

Optimaal diercomfort met de Royal Mat van JOZ
• meer comfort in de loopstallen
• vee beweegt meer en flexibeler
• minder glijpartijen
• minder klauwproblemen
• betere voeropname
• hogere melkproductie
• uitstekend te combineren met
de JOZ-mestschuiven
• eenvoudig te monteren
• 5 jaar garantie*

Op de rubberen vloermatten van Royal Mat voelen en
gedragen koeien zich net als op grasland. Deze vloermatten
van JOZ zorgen ervoor dat de koeien ook in de stal meer
en beter bewegen. Dat leidt tot minder klauwproblemen.
Door de verhoogde activiteit is bovendien de voeropname
beter. Het optimale comfort voor de koeien vertaalt zich
rechtstreeks in een hogere melkproductie.

Eenvoudig te monteren
JOZ levert de matten van Royal Mat met licht profiel aan de
bovenkant en met een geribbelde onderkant. De vloermatten
zijn prima schoon te houden met de mestafvoersystemen van
JOZ en liggen goed vast op de ondergrond. De fabrikant van
Royal Mat gebruikt voor de productie gerecycled rubber. Dat
rubber is stabieler dan nieuw rubber en daardoor minimaal
gevoelig voor krimpen of oprekken. Het leggen van de
matten is eenvoudig. Bevestiging gebeurt met montagelijm
en slagpluggen. Voor melkveestallen zijn de standaard
recht afgesneden matten de meest gangbare. matten met
interlock-aansluiting zijn als optie leverbaar. JOZ geeft op de
rubberen matten van Royal Mat 5 jaar garantie.* Speciale
matten kan JOZ op aanvraag leveren.

*Afhankelijk van voorgeschreven montage en gebruik.
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