
 

 
 
 

 
 

SPALTEGULV TIL STORFE 
 

 God styrke 
 Lang levetid 

 Enkel montering 
 Enkelt vedlikehold 

 
 

Spalteelement leveres med 3 forskjellige spalteåpninger;  
40 mm spalteåpning leveres i dobbel og trippel for voksne storfe.   
35 mm spalteåpning leveres også i dobbel og trippel.  
30 mm spalteåpning leveres i dobbel for små ungdyr og kalver.  
For å forenkle tilpasningen av elementene til gulvarealet produserer vi 
også enkle planker.  

 
Format/Vekt 

Standard i mm 
Åpnings 

grad 

Vekt 
i 

kg pr m Type 
Maks 

Lengde 
Bredde 

Trå 
flate 

Spalte 
åpning 

Høyde 

3x130(40) 360 510 130 40 150 23,53 % 120 

2x150(40) 360 380 150 40 150 21,50 % 95 

2x130(40) 360 340 130 40 150 23,53 % 80 

3x120(35) 360 465 120 35 150 22,58 % 117 

2x120(35) 360 310 120 35 150 22,58 % 78 

2x120(30) 360 300 120 30 150 20 % 78 



 

 

 
 

Utforming 
Elementene består av to/tre trapesformede betongplanker med spalter mellom. Plankene er støpt i 
betong kvalitet C-45. Tverrforbindelser mellom plankene – en i hver ende og to i feltet – gjør at 
elementene ligger støtt selv uten faststøping. Tverrforbindelsene i feltet bevirker også at sidekrefter 
overføres til flere planker, og belastningen blir fordelt utover golvet. 
Spalteplankelementer leveres i alle ønskede lengder opp til 360 cm, men det er en fordel om golvet 
planlegges med flest mulig standardlengder. Resultatet blir da rimeligst og best. Når lengden er 
kortere enn 360 cm brukes det som regel en tverrforbindelse av stål i den ene enden hvis ikke 
elementene er kuttet like ved en tverrforbindelse 
 

Egenskaper ved spaltene 
Hvor rent et spaltegolv vil holde seg er blant annet avhengig av åpningsgraden og antall m² pr. dyr. 
Åpningsgraden påvirkes av spalteåpning og plankebredde Åpningsgrad = spalteåpning/ (spalteåpning 
+ plankebredde). Reinholdet bedres ved økende åpningsgrad. En oppnår det beste reinholdet ved å 
gå ned på plankebredden fremfor å øke spalteåpningen. 
 

Bestilling 
Bestill alltid i god tid og angi elementtype og lengde. Vi er behjelpelig med spesifikasjoner ved 
bestilling. 
NB: Spaltene produseres ca. 15mm kortere enn oppgitt lengde. 
 

Montering 
Spaltene kan med fordel legges i tørr mørtel for å ta opp eventuelle ujevnheter. 


