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Lely Luna-fördelarna:
• Tystare besättning
• Slitstark
• Maximal kokomfort
• Låg energianvändning
• Stimulerar blodcirkulationen
• Ren och frisk hud
• Lätt att installera
• Underhållsfri
• Utrustad med överbelastningsskydd
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LELY LUNA

Ta hand om dina damer
Lely Luna-koborsten ger dina kor optimal komfort. 

Kons komfort och hygien är viktiga faktorer i stallet. 

Lely Luna-koborsten har utvecklats för att vårda dina 

kor och ge dem möjlighet att bli av med damm och klåda. 

Korna älskar borsten och kommer att använda den flera 

gånger om dagen bara som njutning.

 Optimal kokomfort
Det finns inga tvivel om att bra kokomfort ger en gladare, friskare och mer produktiv 
besättning. Lely Luna-koborsten bidrar till detta genom att ge korna glansig och frisk päls 
och stimulera blodcirkulationen vilket ger en mer harmonisk besättning.

 Smart teknik
Tack vare den smarta tekniken aktiveras Lely Luna-koborsten vid beröring och roterar 
i motsatt riktning när korn trycker på den. På så vis säkerställs maximal komfort för 
kon och en lång livslängd för borsten. Eftersom borsten har två rotationsriktningar 
behåller stråna formen bättre än på borstar som bara har en. Dessutom är de 
elektroniska komponenterna separerade från den rörliga motorboxen. Luna-koborsten 
har spiralpositionerade strån med varierande tjocklek för maximal komfort. Lely Luna-
koborsten kan enkelt installeras på en stolpe eller mot väggen.

 Specifikationer
Lely Luna-koborsten kan enkelt installeras på runda standardstolpar med en diameter på 2", 
2 1/2", 3" och 4" eller på kvadratiska stolpar med sidan 140 mm och 190 mm. Luna-koborsten 
finns också tillgänglig med en väggmonteringssats. Koborsten finns tillgänglig för installation 
med antingen 230 V eller 115 V i spänning. För att garantera optimal säkerhet är Luna-
koborsten utrustad med ett överbelastningsskydd.

När korna får klia sig på en borste ökar också 
mjölkproduktionen. Orsaken är att mindre stress ger 
mer avslappnade kor som rör sig mer och besöker 
foderbordet oftare, vilket ger ett högre foderintag.

En annan fördel med koborsten är att den minskar 
förekomsten av mastit. Det finns flera hypoteser kring 
detta, och en av dem är att när kons päls är renare 
generellt, inklusive bakrygg och svans, ger detta ett 
mindre nedsmutsat juver.
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Därför vårdar korna pälsen
Det är naturligt för kor att vårda pälsen och de tar samtidigt 
bort punkter med klåda i huden. Korna kliar sig mest på 
platser på kroppen som är svåra att nå, som huvudet, ryggen 
(svansen) och halsen. I ett stall kliar sig korna vanligtvis mot 
betongväggar och vassa kanter vilket kan vara farligt. Därför 
är det viktigt att erbjuda korna en säker plats att klia sig på. 
En koborste är ett perfekt verktyg för att låta korna tillgodose 
sina behov av pälsvård. Det är säkert, minskar stressen och 
håller pälsen ren. Forskning har visat att korna med borsten 
kliar sig 3 gånger oftare och 6 gånger längre än utan.
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