
Giv dine kalve en god start -
det har de brug for
DeLaval svingende 
minibørste MSB

Kort om fordelene:
• Forbedrer kalves sundhed
• Medvirker til hurtigere vækst
•  Fremmer større produktivitet og 

nedsætter risikoen for hudlidelse
• Holder kalvene rolige og rene
• Designet til sikkerhed og komfort



DeLaval svingende minibørste MSB: 
• Hurtig og let at montere
•  Fleksibel - du kan anbringe den på væg 

eller stolpe
•  Lavt energiforbrug
• Nem at holde ren
•  Egnet til kalve mellem tre og tolv 

måneder
•  Justerbar i højden så den passer til kalve, 

når de vokser
•  Let at servicere

Klar til brug
Vi leverer DeLaval svingende minibørste 
MSB klar til montering. Du kan fastgøre 
den på en stolpe eller væg på få minutter 
takket være beslaget, der er let at fastgøre.

Vent ikke! Kontakt din 
turbutik for at bestille 
din DeLaval svingende 
minibørste MSB i dag.

Giv dine kalve den bedste start
Den nye svingende minibørste MSB er en 
hurtig og økonomisk effektiv måde at give 
dine kalve en god start på et produktivt liv. 
Kalvene kan gå op til børsten, når det 
passer dem. Deres hud bliver renset og 
blodomløbet stimuleret. Det forbedrer 
velvære, fremmer hurtigere vækst og 
dermed fremtidig produktivitet. Det 
nedsætter også risikoen for hudlidelser.

Vokser med dine kalve
Du kan justere DeLaval svingende 
minibørste MSB til kalve, der vokser. Det 
er muligt at justere børstens højde, så den 
passer til kalve mellem tre og tolv måneder.

Kalvevenlig børstning
DeLaval svingende minibørste MSB 
begynder at rotere med en skånsom 
hastighed, når en kalv kommer i kontakt 
med den. Den bevæger sig op over og 
langs kalven. Når kalven går væk, stopper 
den energibesparende, automatiske 
afbryderfunktion børstens rotation.

Designet til barske miljøer
Beslaget og rammen er lavet af stærke, 
holdbare materialer og er designet 
til at modstå barske staldmiljøer. De 
slidstærke nylonbørster sørger for det rette 
komfortniveau til kalvene, mens deres hud 
bliver renset og blodomløbet stimuleret.
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