
Har du 
noen gang 

sett ei ku 
smile?

DeLaval svingende kubørste SCB
Revolusjonen innen dyrevelferd



Vi har gitt oss selv en utfordring; 
for å gjøre den beste kubørsten 
enda bedre. Nå kan du og dine 
kyr dra nytte av våre forbedringer

Avgjørende dyrevelferd
DeLaval skapte og patenterte den 
banebrytende, fritthengende kubørsten. 
Den unike, kuvennlige utformingen lar 
den svinge fritt over kuas rygg eller hode, 
og langs sidene, noe som er viktig for 
dyrevelferden. Med kubørsten SCB kan 
hele besetningen røkte seg selv.

God, bedre, best
Denne tredje generasjonen av vår 
svingende kubørste har en slank, blå 
og buet arm. Vi har utformet den nye, 
robuste avrundede armen slik at den kan 
svinge og rotere børsten på en sikker og 
trygg måte. Børsten kan brukes 24 timer i 
døgnet, 365 dager i året. To dreiepunkter, 
et på hver side av den buede armen, for å 
forbedre vinklingene ved børstingen.

Rolige, rene
og sunne dyr

• Kubørsten dreier 360°  

• Kubørsten røkter hele kua

• Forbedrer dyrehelsen og øker trivselen

•  Fremmer høyere produktivitet og  
reduserer risikoen for hudsykdommer

• Holder dyra rolige og rene

•  Energieffektiv

• Designet for sikkerhet og komfort

Utskiftbar blå 
børste, eksentrisk 
utformet.



Din dyrevelferd - din lønnsomhet
Med DeLaval svingende kubørste 
versjon 3 kan du forsikre deg om at 
kyrne blir ordentlg røktet. Børstehårene 
har riktig lengde og fasthet, og stimulerer 
blodsirkulasjonen. Dette bedrer dyre-
helse og produktivitet. Forskning viser at 
kubørsten øker produksjonen med opp 
til 1 liter mer melk pr. ku hver dag, og 
reduserer mastitt (-34 %). 
(Ynte H. Schukken og G. Douglas Young.)

Sikkerhet og ytelse
Den unike utformingen til DeLaval 
svingende kubørste SCB har innebygget 
sikkerhet. Den roterer i trygg, kuvennlig 
hastighet og vil umiddelbart stoppe 
hvis det er motstand. Kubørsten SCB 
har et følsomt overbelastningsvern mot 
overoppheting og har en betydelig lavere 
arbeidstemperatur enn forrige modell. 
Den oppfyller også de beskyttende 
kriteriene for IP55.

Energieffektiv
Energieffektiv, automatisk på-av-kontroll 
starter børsten ved berøring, og stopper 
den igjen innen 10 sekunder etter bruk. 
Det nye designet er også energieffektivt, 
og bruker ca. en tredjedel mindre strøm 
enn forrige modell.

Forbedrer kutrafikken og 
dyrevelferden
DeLaval svingende kubørste versjon 3 
tar minimal plass i fjøset, men den gir 
plass til en kø av kyr! Siden børsten er 
så populær blant kyrne, så forenkler 
det kutrafikken når børsten er riktig 
plassert. Dette bidrar til en mer effektiv 
kutrafikk siden den forenkler drivingen 
fra ete- til liggeavdeling. Med korrekt 
plassert børste unngår man skader 
som kan oppstå når kyrne klør seg 
mot innredning og utstyr. En børste 
kan effektivt røkte opp til 60 kyr, holde 
dem rene, friske og mer tilfredse. Den 
nye børsten arbeider stille i forhold til 
tidligere modeller, dette gir rolige og 
mindre stressede kyr.

Enkel å montere og vedlikeholde
DeLaval kubørste SCB leveres 
formontert og er derfor enkel å montere 
på vegg eller stolpe. Enkelt vedlikehold. 
Børstesylinderene fjernes enkelt for 
utskifting eller rengjøring. 

Tekniske data

Roteringshastighet: 26 rpm for 230 V

Automatisk på/av – stopper 10 sek. etter bruk

IP55 motorvern 

Overbelastningsvern

Børsteenhet med 18 cm lange børstehår

Børstens diameter: 50 cm

Bredde: 50 cm

Lengde: 100 cm

Høyde: 132 cm

Vekt: 70 kg
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Klar til bruk
DeLaval svingende kubørste SCB er 
klar for montering på stolpe eller vegg 
i løpet av få minutter - takket være 
brakettene som er enkle å feste.
Kubørsten leveres formontert. 

DeLaval svingende kubørste SCB
Revolusjon innen dyrevelferd:

www.delaval.no

DeLaval AS

Postboks 3250

1402 Ski

Tlf.: +47 64 85 85 00

E-post: norge.info@delaval.com

• Rask og enkel å montere

•   Fleksibel; kan monteres på 
vegg eller stolpe

•  Lavt energiforbruk

• Enkel å holde ren

•  Enkel å betjene


