
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 

Kobørstens ramme og 
ophæng er udført i en kraftig 
galvaniseret stålkonstruktion. 
En tyk børstekonfiguration 
sikrer høj effektivitet og lang 
levetid på kobørsten. Efter ca. 
30 driftstimer er snekkedrevet 
kørt til, og det forudbestemte 
drejemoment opnås.

Jyden
Kobørste Single 

1 stk. 

Diagonal børste 

105 kg 

Børstediameter: 50  cm 

47 omdrejninger pr. minut 

L: 129 cm x B: 50 cm x  
H: 110 cm
Bevægelig - børste vipper 
opad
Ydeevne: 0,37 kW  
230 V/ 50 Hz
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 
sekunder, derefter skal 
kontakten aktiveres igen. 
År 2013 

1 år 

Kontakt os for pris 

Vejledende udsalgspris 
11.672,- kr. Single kobørste 
1.332,- kr. for konsol.

Det sikre valg – mange års 
gode erfaringer med denne 
børste. Via automatisk føler 
starter køerne selv børsten 
ved et let løft af denne. Efter 
at børsten er blevet aktiveret, 
kører den i 60 sekunder, 
hvorefter den slukker. Den 
automatiske roterende kobørste 
kan startes igen af køerne 
straks efter standsning.

Fremtiden Staldinventar A/S
Happy Cow kobørste 

1 stk. 

Diagonal børste 

105 kg 

På midten: 8 cm 
I ender: 18 cm
46 omdrejninger pr. minut 

L: 120 cm x B: 50 cm x  
H: 110 cm
Bevægelig 

0,37 kW/time 

Hvis børsten overbelastes, 
roterer den kortvarigt 
i modsatte retning og 
stopper automatisk 

Starter ved, at dyrene 
skubber til/løfter den. 
Indbygget timer, efter 
aktivering kører børsten i 
60 sekunder.  

År 2001 

1 år 

3.800,- kr. 

13.000,- kr. 
 

Flexibel med hensyn 
til opsætning. Simpel 
opbygning. Driftssikker. 
Indkapslet og energivenlig 
120 watt motor. Støjsvag.

Orla Hansen A/S
Comfy Cow 

1 stk. 

Diagonal børste 

82 kg 

7,5 cm til 14 cm 

40 omdrejninger pr. minut 

Længde på børste: 75 cm 
Børstediameter: 45 cm
Bevægelig 

120 W/time 

Termo relæ 
 
 
 

Bevægelsescensor starter 
børste - kører i 1 minut 
efter aktivering - tidsstyret. 
Børsten vender køreretning 
ved hver aktivering. 

År 2012 

1 år 

1.950,- kr 

11.500,- kr. med valgfri 
montagekit til mur eller 
70x70 stolpe

Stor robusthed da motorhus 
og ophæng er lavet i 
varmgalvaniseret stål. Det 
diagonale design på M-brush 
renser både koens ryg og ned 
ad siderne, og den fikserede 
børste sikrer i modsætning 
til mange andre kobørster 
på markedet et ekstra stort 
modhold og derved bedre 
og hurtigere rensning.

JH Staldservice A/S
GEA/Mullerup M-Brush 

1 stk. 

Diagonal 

100 kg 

ca. 25 cm 

50 omdrejninger pr. minut 

130 cm x 110 cm 

Bevægelig 

Max 0,37 kWh 

Ved overbelastning stopper 
motoren, og børsterne 
kører i modsat retning i 2 
sek., hvorefter den stopper 

Børsten startes automatisk 
af en switch, når koen 
’løfter’ børsten. For hver 
opstart skifter børsten 
omløbsretning, hvilket 
sikrer ensartet slid
For ca. 15 siden; førhen 
Mullerup Double Comfort
1 års fuld garanti 

2.400,- kr. for den billigste 

11.900,- kr. Montage beslag 
til 3”rør 400,-kr. Montage 
vægbeslag 150,-kr.ex.moms


