Cowhouse Au-2-Matic Cowbrush
De Au-2-Ma�c Cowbrush staat bekend als de meest betrouwbare en diervriendelijke koeborstel. Met de roterende koeborstels
verbetert u de melkproduc�e en gezondheid van uw melkvee.
Door de vaste opstelling en oerdegelijke construc�e van de
koeborstel kan de koe veel druk uitoefenen waardoor een betere
doorbloeding ontstaat en de huid vrij blij� van parasieten.
De borstel is waterdicht en inwendig gekoeld zodat deze ook in de
buitenlucht kan worden opgehangen. De lagers en overbrenging
zijn van zeer zware kwaliteit waardoor deze borstel zelfs in s�erenstallen wordt toegepast. Doordat de koeborstel d.m.v. veren ver�caal
(25 cm) en door rubbervering iets horizontaal kan bewegen past hij
zich aan, aan elke koe.
Voordelen voor de koe

Robuust ontwerp

• De dubbele borstel zorgt voor een op�male
reiniging van rug, borst en ﬂanken;

• Slijtvaste, knikbestendige

• Volledige huidmassage op�maliseert de
bloedsomloop en stofwisseling;

• De borstel begint te draaien bij

• Betere doorbloeding betekent een hogere
melkproduc�e en een betere koegezondheid;
• Verwijdert parasieten, mijten, stof en vuil,
én vermindert huiduitslag en jeuk;
• Verhoogt het welzijn en zorgt voor meer rust
in de stal.

borstelharen;
aanraking;
• Veiligheidsmechanisme: wisselt van draairich�ng bij
overbelas�ng;
• Kan 25 cm hoogteverschil overbruggen;
• Eenvoudige montage aan wand of spant;
• Lange levensduur, onderhoudsvrije oliegesmeerde
overbrenging.
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De koeborstel is verkrijgbaar in twee varianten. De Au-2-Ma�c cowbrush met standaard motor en
de Eco-Ma�c cowbrush met een energiebesparende motor.

Au-2-Matic Cowbrush

Eco-Matic Cowbrush

Standaard motor type

Energiesparend motor type

• Water- en stofdichte elektromotor 230V/50Hz

• Water- en stofdichte elektromotor 230V/50Hz

• Vermogen: 0,37 KW per minuut

• Motor en elektronica in één unit

• Draaisnelheid: 60 toeren per min.

• Vermogen: 0,17 KW per minuut

• Benodigde inbouwbreedte ca. 50 cm

• Draaisnelheid: 60 toeren per min.

• Gewicht: 130 kg

• Benodigde inbouwbreedte ca. 50 cm
• Gewicht: 130 kg
• Bespaart 200 euro op energiekosten per jaar bij
80 koeien

Afmetingen koeborstel
• Breedte 31 cm
• Diepte 115 cm
• Hoogte 155 cm
• Borstel diameter 310 mm / 410 mm
• Borstel Lengte 550 mm / 650 mm
• Lengte borstelharen 10 - 15 cm
• Dikte borstelharen 1,2 mm
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