
Den mest 
hårdtarbejdende i stalden
DeLaval svingende
kobørste SCB

Fordele kort fortalt:
• Øger mælkeydelsen
• Minimerer antal mastitis tilfælde
• Forbedrer blodcirkulation
• Holder køer rolige og rene
• Forbedrer besætningens 

reproduktion og ydelse

DeLaval svingende kobørste SCB 
er en del af DeLavals engagement 
i Bæredygtig mælkeproduktion: 
løsninger som opfylder miljø-

kravene, respekterer dyrevelfærd, og som er 
til fordel for kunder og samfund.



Vi udfordrer os selv for at gøre vores 
kobørste endnu bedre. Nu kan du og 
dine køer få gavn af vores forbedringer. 

Bedre kokomfort
DeLaval skabte og patenterede den 
svingende kobørste. Det unikke og 
kovenlige design sørger for, at børsten 
svinger og børster koens ryg, hoved og 
langs siderne. Alle køer i din besætning 
kan bliver børstet overalt med DeLaval 
SCB.

Good, better, best
Den tredje generation af vores svingende 
kobørste har en elegant blå, kurvet og 
afrundet ramme. Det gør, at børsten 
svinger og roterer sikkert, så den kan 
børste køerne, når de ønsker det - 24 
timer i døgnet, 365 dage om året. To 
akselpunkter, en på hver ende af den 
kurvede arm, forbedrer børstevinklerne og 
giver dermed blødere og endnu mere
kovenlige bevægelser.

Din kokomfort – din rentabilitet
Med DeLaval svingende kobørste SCB
kan du være sikker på, at dine køer bliver 
børstet ordentligt. Børsterne har den
rigtige længde og fasthed til at stimulere 
koens blodomløb. Det forbedrer koens 
sundhed og ydelse. Den seneste forskning 
viser en betydelig reduktion i klinisk mastitis 
og op til en liter mælk mere pr. ko hver 
dag fra køer som bruger DeLaval SCB 
(Ynte H. Schukken og G. Douglas Young). 
Derudiver er det kendt, at en reducering i 
kliniks mastitis også reducerrer subklinisk 
mastitis og forbederer reproduktionen i 
besætningen. 

Sikkerhed og ydelse
DeLaval SCB's design har indbygget 
sikkerhedsfunktioner. Den roterer i en 
kovenlig hastighed og stopper med det 
samme, hvis der modstand. DeLaval 
SCB har en overbelastningssikring 
mod overhedning og en meget lavere 
arbejdstemperatur end den tidligere model. 
Den er beskyttelsesklasse IP65.

Energibesparende
Den energibesparende og automatiske  
on/off kontrol fungerer ved at børsten 
først starter, når koen kommer i kontakt 
med den, og den stopper inden for 10 
sekunder efter koen er gået fra den. Den 
er meget mere energivenlig og bruger kun 
en tredjedel strøm end den tidligere model. 
ess power than the previous model.

Forbedrer kotrafik - og komfort
Der er kun brug for minimal
installationsplads til DeLaval SCB. Men
husk at gør plads til køen af køer - for
børsten er populær – og den hjælper
med kotrafikken, hvis den er monteret
på rette sted. Den forhindrer køerne i at 
får skader, når de bruger andre overflader 
til at klø sig på. En børste kan effektivt 
klare op til 60 køer og holde dem renere, 
sundere og bedre tilpas. Og børsten er 
mere støjsvag end den tidligere model for 
at få endnu roligere og mindre stressede
køer.

Nem at installere og vedligehold
DeLaval SCB kommer formonteret, så
den er nem at færdiginstallere – enten
på en væg eller stolpe. Den er nem at
vedligeholde og børstecylinderen kan let
fjernes, hvis den skal udskiftes eller 
rengøres.

Fordele for kokomfort
• Svingende kobørste børster køer   

overalt
• Vigtig for kokomfort
• Forbedrer koens sundhed og velfærd
• Forbedrer besætningens reproduktion 

og ydelse
• Nem at vedligehold og rengøre
• Lavt energiforbrug for høj kokomfort
• Forbedrer mælkeproduktion

Tekniske data
Rotationshastighed: 26rpm ved 230 V
Automatisk on/off – stopper 10 sek. efter 
brug
IP65 motorbeskyttelse
Overbelastningssikring
Børsteenhed med 18 cm lange børster
Børstediameter: 50 cm
Bredde: 50 cm
Længde: 100 cm
Højde: 132 cm
Vægt: 70 kg
Maks. antal køer: 60
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