
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 

Kobørste med specielle 
lange og bløde børster. Er 
velegnet til både store og 
små dyr. Aktivitetstiden kan 
frit indstilles fra 3-10 min.

Dan Egtved A/S
Simplex 

1 stk. 

Horisontal 

55 kg 

20 cm 

41 omdrejninger pr. minut 

86 x 50 x 85 cm 

Bevægelig 

230 V, 120 W 

Termosikring 
 
 
 

Starter når koen skubber til 
børsten 
 
 
 

År 2015 

1 år 

Kr. 2.308 + moms 

Kr. 12.490   
 

Topbørsten er 55 cm og 
sidebørsten er 65 cm. 
Maskinen har mange 
indstillingsmuligheder og 
kan køre fra 7,5 til 120 sek. 
ad gangen. Den aktiveres så 
snart en ko går hen til den. 
Omdrejningsretning ændres 
efter hver rotation på 60 sek. 
eller mere. Ophænget er lavet 
af galvaniseret stål, som er 
testet for tæring i kostalde. 

P.Lindberg A/S
HappyCow Duo 

2 (top+side) 

Horisontal + vertikal 

150 kg 

8-12 cm 

60 omdrejninger pr. minut 

H: 115 cm, B: 40 cm,  
D:105 cm
Stationær 

0,37 kW 

Smeltesikring 
 
 
 

Ved ko-kontakt 
 
 
 
 

Februar 2018 

2 års reklamationsret 

Top: 1.556,-  Side: 1142,- 
ex. moms
Kr. 14.276,- ex. moms 
 

Børsten roterer i stort set alle 
vinkler i en lodret svingende 
bevægelse. Pga. rotationen 
kan børsten dække næsten 
hele koens krop. Maskinen 
er fabriksindstillet til at 
køre i 90 sek. af gangen 
(denne indstilling kan ikke 
ændres). Ophænget er lavet 
af galvaniseret stål, der er 
testet i kostalde for tæring

P.Lindberg A/S
HappyCow Swing 

1 stk. 

Horisontal 

93 kg 

8-10,5 cm 

50 omdrejninger pr. minut 

H: 198 cm, B: 50 cm,  
D: 135 cm
Bevægelig/svingende 

0,55 kW 

Smeltesikring 
 
 
 

Automatisk (berøring) 
 
 
 
 

Februar 2017 

2 års reklamationsret 

Kr. 3.020,- ex. moms 

Kr. 12.236,-  
 


