
Goed gepoetst, beter gemolken!
DeLaval flexibele koeborstel SCB

Als beste getest, want:

• Borstelt het meeste koe-oppervlak 

• Blijft zo lang draaien als de koe wil

• Is superzuinig



De flexibele koeborstel is 

speciaal ontworpen om het 

welzijn en de gezondheid van 

uw koeien te bevorderen. Hij 

draait soepel in alle richtingen, 

naar boven, over en langs het 

lichaam van de koe. 

Alles draait om comfort
De flexibele koeborstel biedt rondom 
comfort voor de koe, ook op de moeilijk 
bereikbare plaatsen. Door het unieke 
ontwerp bereikt de borstel de favoriete 
plekken van de koe nog beter: de kop, 
rug en de nek.
Deze unieke borstel draait op een snel-
heid die prettig is voor de dieren en 
stopt bij minimale weerstand. De bor-
stelharen hebben de juiste lengte en 
stugheid om de bloedsomloop te sti-
muleren en houden de koe tegelijkertijd 
schoon en rustig. 
Recent onderzoek heeft laten zien dat 
koeien die de beschikking hebben over 
de flexibele koeborstel van DeLaval een 
hogere productie per dag realiseren en 
daarnaast is de kans op mastitis lager. 
(Ynte H. Schukken en G. Douglas Young)

Robuust
Het robuuste ontwerp staat garant 
voor een investering op lange termijn. 
De borstel is ontworpen voor intensief 
gebruik, 24 uur per dag, 365 dagen per 
jaar.  
Het dubbele scharnierpunt is zeer sterk 
en duurzaam en waarborgt veilige en 
vloeiende bewegingen. 
Het exclusieve ontwerp heeft een inge-
bouwde beveiliging tegen oververhitting 
en overbelasting. Het borstelpakket is 
eenvoudig te vervangen en is te reini-
gen met een hogedrukreiniger. Dit  
bevordert de hygiëne in de stal.

Zuinig in gebruik
De gebruikskosten zijn laag, dankzij de 
motor met een laag energieverbruik, 
gemiddeld slechts 0,45 kW per dag*! 
Bovendien blijft deze nooit onnodig 
ingeschakeld. Dankzij de energiebe-
sparende, automatische aan-/uitfunctie 
start de borstel op verzoek en stopt 
deze binnen tien seconden na gebruik. 
*gemeten in DLG onderzoek

De voordelen in het kort
• Rondom borstelen: kop, flank, rug 
 en nek
• Verhoogt het welzijn en de gezond-

heid van de dieren
• Verhoogt de productie van uw  

veestapel
• Te installeren aan de wand of een 

paal
• Verbruikt weinig energie
• Eenvoudig schoon te houden
• Geschikt voor 50 tot 60 koeien
• Bevordert het koeverkeer
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Toepassing

- Is geschikt voor vee vanaf 1 jaar oud

- Is niet geschikt voor dieren met haar 

 langer dan 3 cm en geschoren staarten

Technische gegevens

- Draaisnelheid 26 tpm

- Automatisch aan- en uitschakelen

- IP55-beveiliging

- Beveiliging tegen overbelasting

- Afzonderlijk borstelpakket met 18 cm 

 lange haren

- Afmetingen: (LxBxH) 100x50x132 cm

- Installatiehoogte vanaf de grond: 

 (onderzijde borstel) 100 cm

- Diameter borstel: 50 cm

- Gewicht: 70 kg

- Energie: circa 0,45 kW per dag

 (Bron: DLG testrapport 5939)

- Voltage: 230 V AC wisselstroom


