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Fordelene ved Lely Luna:
• Roligere besætning
• Holdbar
• Maksimal kokomfort
• Lavt energiforbrug
• Stimulerer blodomløbet
• Ren og sund hud
• Nem at installere
• Skal ikke vedligeholdes
• Forsynet med overbelastningssikring

Optimal kokomfort

Lely Luna
Kobørste



LELY LUNA

Forkæl dine damer
Kobørsten Lely Luna tilbyder optimal komfort til dine 

køer. Køernes komfort og hygiejne er vigtige områder i 

stalden. Kobørsten Lely Luna er udviklet til at pleje dine 

køer og befri dem for støv og kløe. Køerne elsker børsten 

og benytter sig af den flere gange om dagen alene for 

fornøjelsens skyld.

 Optimal kokomfort
Der er ingen tvivl om, at komfort for køerne giver en gladere, sundere og mere produktiv 
besætning. Kobørsten Lely Luna bidrager hertil ved at give køerne en sund og glansfuld pels 
og at stimulere blodomløbet, hvorved du får en roligere besætning.

 Smart teknologi
I kraft af sit intelligente design går kobørsten Lely Luna i gang ved berøring og begynder 
at rotere i modsat retning, når koen skubber til den. Det sikrer maksimal komfort for koen 
og en længere levetid for børsten. Da børsten kan dreje i to retninger, holder børstehåret 
formen længere i forhold til børster med kun én rotationsretning. Desuden holdes de 
elektroniske komponenter adskilt fra den mobile motorkasse. Børstehårene på Lely Luna 
børsten sidder i spiraler og har forskellig tykkelse for maksimal komfort. Kobørsten Lely 
Luna er nem at installere på en stolpe eller på væggen.

 Specifikationer
Lely Luna er nem at installere på runde standardstolper af 2", 2 1/2", 3" eller 4" tykkelse eller 
firkantede stolper på 14 cm eller 19 cm. Den fås også med udstyr til opsætning på væggen. 
Kobørsten fås til elektrisk installation på såvel 230 V som 115 V. For at sikre optimal sikkerhed 
er Lely Luna forsynet med en overbelastningssikring.

Børstning bidrager også til en øget mælkeproduktion. 
Det skyldes, at mindre stressede, mere afslappede 
og aktive køer bevæger sig mere og oftere opsøger 
foderbordet med et øget foderindtag som følge.

Endnu en fordel ved kobørsten er færre mastitistilfælde. 
Der er flere forklaringer herpå, og én af dem går 
ud på, at koen med en generelt renere pels – også 
ved haleroden – er mindre udsat for betændelse 
omkring yveret.
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Derfor soignerer køerne sig
Soignering er en naturlig adfærd, som afhjælper hudkløe på 
køerne. Det har vist sig, at køer for det meste soignerer svært 
tilgængelige områder såsom hoved, ryg (hale) og nakke. I 
stalden soignerer køerne sig normalt på betonmure eller 
skarpe kanter, og det kan være farligt. Derfor er det vigtigt, 
at køerne har et sikkert sted at soignere sig. En kobørste 
er det perfekte redskab, hvormed køerne kan tilfredsstille 
deres hudplejebehov. Den er sikker, afhjælper stress og holder 
pelsen ren. Forskning viser, at køer med adgang til en børste 
soignerer sig 3 gange så ofte og 6 gange længere end uden.
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