
Overblik

Beskrivelse

Fakta
Navn på kobørste 

Antal roterende 
børster
Horisontal, vertikal 
eller diagonal
Vægt 

Længde på 
børstehår
Omdrejningstal 

Dimensioner 

Stationær eller 
bevægelig kobørste
Strømforbrug 

Type overbelast-
ningssikring 
 
 

Hvordan starter og 
stopper børsten 
 
 
 

Hvornår kom den på 
markedet i DK
Hvilken garanti gives 

Hvad koster en ny 
børste
Pris inkl. beslag til 
montage 

Med sin intelligente 
konstruktion går Lelys Luna 
kobørste i gang ved berøring 
og roterer i modsat retning, 
når koen bare skubber til den. 
Det sikrer maksimal komfort 
for koen og lang levetid for 
børsten. Da børsten har to 
rotationsretninger, vil hårene 
på børsten beholde deres form 
meget længere end de børster, 
der kun har én rotationsretning.

Lely
Lely Luna 

1 stk. 

Horisontal 

Totalvægt: 58 kg 
Børste: 10 kg
18,5 cm 

30 omdrejninger pr. minut 

B: 24 cm, H: 116,5 cm,  
L: 91,4 cm
Sidevejs bevægelse 

230 V tilslutning. Maks. 300 
W, 1 kWh/dag ved 65 køer
Softwarebeskyttelse i 
motorstyringen, som 
har et moment- og 
kraftbeskyttelse. Dette 
stopper børsten. 
Starter, når den skubbes 
mere end 15 grader. 
Stopper efter 20 sekunder, 
hvis den står under 15 
grader 

År 2018 (ny model) 

1 år 

Vejledende udsalgspris: 
2.200 ekskl. moms ab lager
Vejledende udsalgspris: 
14.500 ekskl. moms ab 
lager 

Skråtstillet ”tallerken-børste”  
Ø 80 cm. Den store 
børsteflade og de roterende 
børstebevægelser sørger for 
en ensartet massage af krop 
og ryg, såvel siderne, og 
tilbyder køerne stor komfort.

Dan Egtved A/S
Easycleaner 

1 stk. 

Diagonal 

67 kg 

25 cm 

34 omdrejninger pr. minut 

HxBxD:  
96 cm x 83 cm x 78 cm
Bevægelig 

370 W 

Modstandsbelastning 
 
 
 

Starter ved tryk fra dyr, 
børsten kører 2 minutter og 
starter igen ved nyt tryk.  
 
 

År 2018 

1 år 

2.496,- kr. 

9.270,- kr. ved montering 
på væg 

Kobørsten er lejret i begge 
ender, hvilket sikrer en stabil 
børstesektion. Højden og 
vinklen kan justeres vha. en 
dreje/vippe konsol. Børsterne 
kører 3-5 min., efter indstilling. 
Efter 200 starter ændres 
omdrejningsretningen, hvilket 
sikrer jævnt slid og bedre 
levetid på børsterne. Motoren 
slår som sikkerhed fra hvis 
børsten er blokeret i 0,6 sek.

BouMatic A/S
Handybrush 

1 stk. 

Diagonal i 3 positioner 

109 kg 

17 cm 

31 omdrejninger pr. minut 

L: 123 cm x H: 75 cm  
x B: 55 cm
Bevægelig 

0,18kW 

Rotationssensor 
 
 
 

Starter ved berøring. 
Børsten stopper ved 
tidsindstilling, når den ikke 
længere aktiveres 
 

År 2014 

1 år 

2.900,- kr. 

10.150,- kr. 
 

Kobørstens ramme og 
ophæng er udført i en kraftig 
galvaniseret stålkonstruktion. 
En tyk børstekonfiguration 
sikrer høj effektivitet og 
lang levetid på kobørsten. 
Cyklustiden er på 60 sek. som 
fabriksindstilling. Hvis det er 
nødvendigt, kan denne justeres 
ved hjælp af et dipswitch-
element på displaykortet 
fra 7,5-120 sekunder.

Jyden
Kobørste Double 

2 stk. 

Horisontal børste og 
vertikal børste
Ca. 150 kg 

Børstediameter:  
31,5 cm / 42 cm
60 omdrejninger pr. minut. 

H: 115 cm x B: 40 cm x  
L: 105 cm
Bevægelig -  
børste vipper opad
Ydeevne: 0,37 kW 230 
V/50Hz (Europa)
Hvis gearmotoren belastes 
for meget, står børsterne 
stille og roterer derpå i 
modsatte retning. 

Den starter ved at blive 
skubbet opad. Den har en 
to-vejs rotationsretning. 
Børsten kører nu i ca. 
60 sek., derefter skal 
kontakten aktiveres igen. 
År 2013 

1 år 

Kontakt os for pris 

Vejledende udsalgspris 
17.803,- kr. Double ko-
børste 1.504,- kr. for konsol


