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Art nr 89863516  
Komplett frihängande 
ryktborste SCB

 DeLaval frihängande  
 ryktborste SCB360  
 är en utav produkterna  
 inom DeLavals miljö-
program Hållbar mjölkproduktion: 
lösningar som tillgodoser bra miljö, 
djurhälsa, lönsamhet på gårdsnivå  
och socialt ansvar.



Fäste beställs enl nedan

Vi utmanade oss själva genom att göra 
vår koborste ännu bättre. Nu kan både 
du och dina kor dra nytta från våra
förbättringar.

Bättre kokomfort 
DeLaval skapade och patenterade 
den frihängande ryktborsten. Den 
unika, djurvänliga utformningen gör att 
borsten kan borsta kornas rygg, huvud 
och längs med sidorna, vilket borgar 
för bättre kokomfort. Med DeLaval 
SCB, kan alla kor i din besättning 
ryktas runt om.

Bra, bättre, bäst 
Den tredje generationen av vår 
frihängande ryktborste har en snygg, 
blå böjd arm. Vi utformade den robusta 
rundade armen så den kan svänga 
och rotera borsten på ett säkert sätt. 
Borsten kan användas 24 timmar 
per dygn, 365 dagar per år. Två 
vridningspunkter, en på vardera sidan 
av den böjda armen, för att förbättra 
vinklarna vid borstningen.              

Din kokomfort – din lönsamhet 
Med DeLaval frihängande ryktborste 
SCB kan du försäkra dig om att dina 
kor blir ordentligt ryktade. Borststråna 
har rätt längd och fasthet som 
stimulerar kons blodcirkulation. Detta 
förbättrar djurhälsan och produktionen. 
Forskning visar att en frihängande 
ryktborste ger 1 liter mer mjölk per ko 
och mindre mastit (-34%). (Ynte H. 
Schukken and G.Douglas Young).

Säkerhet och utförande 
DeLaval frihängande ryktborste SCB 
har inbyggda säkerhetsfunkitoner. Den 
roterar i en kovänlig hastighet och 
stannar direkt vid motstånd. DeLaval 
SCB har ett överbelastningsskydd 
mot överhettning och en mycket lägre 
arbetstemperatur än tidigare modeller. 
Skyddsklassen är IP55.

Energisparfunktion 
Den inbyggda energisparande auto-
matiken fungerar så att borsten startar 
först när en ko kommer i kontakt med 
den och stannar inom 10 sekunder 
efter att kon gått därifrån. Den 
använder dessutom endast en tredjedel 
energi jämfört med tidigare modeller.

Förbättrar kotrafiken och 
kokomforten  
DeLaval SCB tar minimalt med plats 
i ladugården – men lämna rum för 
kokön! Eftersom borsten är så populär 
så underlättar det om borsten är rätt 
placerad. Detta bidrar till effektivare 
kotrafik i och med att den underlättar 
drivningen av djuren från ätavdelningen 

till liggavdelningen. Med korrekt 
placerad borste slipper man skador 
som kan uppstå när korna kliar sig mot 
inredningen. En borste kan effektivt 
rykta upp till 60 kor, hålla dem rena, 
friska och mer bekväma. Den nya 
borsten arbetare tystare än tidigare 
modeller, för en lugnare och mindre 
stressad ko.

Enkel att installera och underhålla 
Borsten levereras förmonterad och är 
därför lätt att installera på antingen i 
vägg eller på stolpe. Den är enkel att 
underhålla. Borstcylinderna tas enkelt 
bort för utbyte eller rengöring.

360° fördelar för kokomfort
•  Hela djuret ryktas
•  Nödvändig för kokomfort
•  Förbättrar djurhälsan och ökar 

trivseln
•  Underlättar kotrafiken
•  Enkel att underhålla och rengöra
•  Energisnål för hög kokomfort 
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Art nr Benämning

91526224 Monteringsbeslag SC 2"

91526225 Monteringsbeslag SC 2,5"

91526226 Monteringsbeslag SC 3"

91526227 Monteringsbeslag SC 3,5"

91526228 Monteringsbeslag SC 4"

86183601 Väggfäste

Tekniska data

Rotationshastighet 26 varv/min 230V

Automatisk På/Av - stannar efter 10 sek

Skyddsklass IP55

Överbelastningsskydd

Borste med 18 cm långa borststrån

Borstdiameter 50 cm

Bredd 50 cm

Längd 100 cm

Höjd 132 cm

Vikt 70 kg

Max antal kor 60


