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Optimaal koecomfort

Lely Luna
Koeborstel



LELY LUNA

Goede zorg voor 
uw dames
De Lely Luna koeborstel biedt uw koeien optimaal 

comfort. Koecomfort en hygiëne zijn belangrijke zaken 

in de stal. De Lely Luna koeborstel is ontworpen om uw 

koeien te verlossen van stof en jeuk. De koeien zijn dol op 

de Lely Luna en zoeken de borstel - puur voor het plezier - 

wel een paar keer per dag op.

 Optimaal koecomfort
Het staat buiten kijf dat voldoende koecomfort leidt tot een kudde met meer tevredenheid, 
gezondheid én een hogere productie. De Lely Luna koeborstel levert daaraan een bijdrage; 
de vacht van de koeien wordt gezonder en glanst meer; tevens wordt de bloedsomloop 
gestimuleerd. Resultaat: meer rust in de kudde.

 Intelligente technologie
Dankzij het uitgekiende ontwerp wordt de Lely Luna koeborstel geactiveerd bij aanraking; 
zodra de koe tegen de borstel duwt, draait deze in de tegenovergestelde richting. Dit staat 
garant voor maximaal koecomfort én een lange levensduur van de borstel. Aangezien de 
borstel twee draairichtingen heeft, blijven de haren langer in vorm dan bij borstels met één 
draairichting. Bovendien zijn de elektronische componenten afgescheiden van de bewegende 
motorkast. De Lely Luna koeborstel is - met het oog op maximaal comfort - voorzien van 
spiraalsgewijs geplaatste haren met verschillende dikten. De Lely Luna koeborstel kan 
gemakkelijk op een paal of aan de wand worden geïnstalleerd.

 Specificaties
The Lely Luna koeborstel kan gemakkelijk worden geïnstalleerd op standaardstaanders (2, 
2½, 3 en 4 duim) en op vierkante 6 of 8 duim staanders. De Luna koeborstel is ook leverbaar 
met een wandmontageset. De koeborstel is levebaarvoor een  elektrische installatie van 230 V 
en 115 V. Om optimale veiligheid te waarborgen, is de Lely Luna koeborstel uitgerust met een 
overbelastingsbeveiliging. 

Het schuren aan een borstel bevorderd ook de 
melkproductie. Dat komt doordat de koeien minder 
stress ervaren en dus meer ontspannen en actiever zijn; 
ze gaan dan vaker naar het voerhek en vreten meer.

Een verlaging van het aantal mastitis gevallen is 
een bijkomend voordeel van de koeborstel. Daarover 
bestaan verschillende hypotheses en één daarvan is dat 
als de huid van de koe - inclusief achtereind en staart -  
schoner is, de uier minder vervuild zal raken.
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Waarom schuren 
koeien zich?
Schuren is natuurlijk gedrag bij koeien en het neemt jeuk op 
de huid van het dier weg. Er is aangetoond dat koeien zich 
meestal schuren op lastig bereikbare plekken, bijvoorbeeld 
kop, rug , , (, staart en nek. In stallen schuren koeien zich 
meestal aan betonnen wanden en scherpe randen, wat 
gevaar kan opleveren. Het is dan ook belangrijk dat koeien 
beschikken over een veilige plek om zich te schuren. Een 
koeborstel is het ideale apparaat hiervoor. De koeborstel is 
veilig, helpt mee om stress te verminderen en houdt de huid 
schoon. Uit onderzoek is gebleken dat koeien mét koeborstel 
zich drie keer vaker en zes keer langer schuren.
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De voordelen van de Lely Luna koeborstel:
• Meer rust in de kudde
• Duurzaam
• Optimaal koecomfort
• Laag energieverbruik
• Bevordert de bloedsomloop
• Schone en gezonde huid
• Gemakkelijke installatie
• Onderhoudsvrij
• Compleet met overbelastingsbeveiliging


