
AAG M22 COMFORT
Ny specialdesignet isolerende måtte til smågrisehuler holder på varmen og sikrer en mere jævn 
varmefordeling for smågrisene. Måtten kan erstatte gulvvarmen eller sikre, at du kan skrue væsent-
ligt ned for varmen - afhængig af din stalds konstruktion. Samtidig er der mulighed for at udskifte 
varmelamperne fra 150 W til 100 W. Den isolerende måtte, AAG M22 Comfort, har dimensionen 
1600 x 900 x 22 mm. Nem at montere - måtten vejer kun 6,48 kg.

DOKUMENTATION FOR EFFEKTEN
AAG M22 Comfort har gennemgået en længerevarende test hos svineavlerne. Måtten har en 
forventet levetid på 10 år, og det er dokumenteret, at tilbagebetalingstiden er ca. 1 år. Udvikling 
af den isolerende måtte møder opbakning fra Videncenter for Svineproduktion, og Energi Nord er 
klar med en mulig tilskudsordning. Svineavler Rune Nielsen fra Skalfarms i Støvring har med 412 
farestier sparet 145.000 kWh årligt svarende til ca. 90.000 kr. 

YDERLIGERE INFORMATION
Med AAG som samarbejdspartner vælger du at tage kampen op mod udgifterne til strøm og 
varme, samtidig med at besparelserne gavner miljøet. Har du spørgsmål eller ønsker yderligere 
information, kan du kontakte specialisterne Flemming Krogh eller Rasmus Hosbond fra AAG 
Aalborg Gummivarefabrik. 

Isolerende måtte sænker energiudgifter

OBS!
Måtten er til brug i smågrisehuler. Ingen garanti mod soens adfærd (bid osv.). Måtten må ikke rengøres med turbojet dyse eller udsættes for direkte sollys.

Forbehold:
AAG er ikke ansvarlig for evt. følgeskader, som er opstået af, at gulvvarme eller anden varmekilde slukkes. Hvorvidt der kan ydes energitilskud er en sag mellem energiselskabet og den enkelte landmand.

AAG M22 Comfort til smågrisehuler

Isolerende og formstabil måtte med en energibesparelse på op til 100 %
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FARESTIER
AAG’s enkelt måtter til farestier beskytter og fore-
bygger skuldersår hos dine svin. 

AAG M17 staldmåtte dim. 1100x700 mm 
(Hammer top og microrib bund)

AAG M17 staldmåtte dim. 1200x900 mm
(Diamant top og microrib bund)

FARESTIER
AAG Comfort er en somadras, som med sin ek-
straordinære blødhed øger blodcirkulationen hos 
liggende søer, hvorved antallet af skuldersår redu-
ceres. AAG Comfort anbefales af VSP til risikosøer. 

AAG Comfort - somadras dim. 1100x800x35 mm

SMÅGRISEHULER
AAG’s specialdesignede måtte M22 Comfort til små-
grisehuler har en energibesparelse på op til 100 %. 
Isolerende, formstabil og med slidstærk overflade. 
Forventet levetid er 10 år.

AAG M22 Comfort dim. 1600x900x22 mm

Nem montering - måtten vejer kun 6,48 kg

SYGESTIER
Til afdækning af større arealer i sygestier anvendes 
AAG DR 17 staldrulle med dupper. En løsning som 
lever op til VSP-oversigten “Krav til indretning af 
sygestier”.

AAG DR17 er 30 m i længden og fås i følgende bredder: 
1400 mm, 1650 mm, 1800 mm og 2000 mm
(Hammer top og bund med dupper)

DRÆGTIGHEDSSTALDE
Som underlag til drægtighedsstalde anvendes AAG 
R17 staldrulle med huller.

AAG R17 dim. 20000x2000x17 mm m/ Ø25 huller

Hullerne udgør mindre end 10 % og lever dermed op 
til EU direktivet (lov. nr. 295)  “At for gylte og drægtige 
søer skal der være et sammenhængende areal med fast 
gulv, hvoraf højest 15 % består af åbninger til dræning.”

Komplet produktprogram
AAG staldmåtter og ruller til svineproducenter
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