
Het klinkt ideaal, een optimaal welzijn van uw 
koeien plus een verbeterde melkkwaliteit en 
verhoogde melkproductie. Met de ComfyCow 
koeborstel wordt het werkelijkheid! De borstel 
stimuleert de bloeddoorstroming van de huid 
waardoor de koe een gezondere en glanzende 
vacht krijgt. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik 
van dit product uw melkproductie verhoogt met 
1 liter per koe per dag en dat de koeien minder 
last krijgen van uierontsteking.

Optimaal comfort, 
  maximale melkproductie!

Voordelen van de 
ComfyCow-koeborstel:

•	Zorgt	voor	comfort,	hygiëne	

 en rust van de koe

•	Verhoogt	uw	melkproductie

•	Energiezuinig

•	Eenvoudige	montage	door	

 innoverend ontwerp

•	Weinig	onderhoud	nodig



Over Comfy Cow
Als pionier in het ontwerp 
en de productie van land- 
en tuinbouwmachines zit 
innoveren oprichter Hans 
van der Poel in het bloed. 
Een	 andere	 passie	 is	 zijn	
streven naar het opti-
maal welzijn van dieren in 
combinatie met een ver-
beterde melkkwaliteit en 
verhoogde melkproductie. 
Al sinds 1998 produceren 
en assembleren wij in ei-
gen huis diverse modellen 
comfortabele koeborstels 
van gegarandeerde kwali-
teit. Inmiddels hebben wij 
al 56.000 exemplaren ver-
vaardigd.

Meer informatie? Neem ge-
rust contact met ons op!

Postadres    
Veenderveld	51
2371 TT Roelofarendsveen

Productie/afleveradres
Veenderveld	43a-47a
2371 TT Roelofarendsveen

Contact
T +31 (0)71 331 52 78
F +31 (0)71 331 53 80 
E	info@comfycow.eu
W	www.comfycow.eu

De werking van de koeborstels
Koeborstels zijn grote langzaam 
roterende borstels die u in de stal 
monteert. Uitsluitend bij aanraking 
van de koe schakelt de borstel aan 
op een prettige snelheid, zodat het 
dier eventuele jeuk kan verzachten 
of een verzorgende borstelbeurt 
krijgt. De energiezuinige koeborstel 
stopt na gebruik automatisch bin-
nen	15	seconden.	Eén	borstel	is	vol-
doende voor 50 tot 60 koeien.

Montage en onderhoud
Wij	 leveren	de	Comfy	Cow	borstels		
kant-en-klaar aan en deze is door 
uzelf eenvoudig te installeren aan 
een stalpaal of tegen een muur. De 
machine heeft weinig onderhoud 
nodig. De borstel zelf gaat ongeveer 
drie jaar mee en is als los onderdeel 
eenvoudig te  vervangen. 

De Comfy Brush
De Comfy Brush heeft twee draairich-
tingen:	linksom	en	rechtsom.	Elke	keer	
dat de borstel opstart, draait hij de an-
dere kant op. Hij heeft een ergonomi-
sche vorm, een extra lange borstelas 
en kan bovendien omhoog en omlaag 
bewegen. Daardoor is hij ideaal voor 
het borstelen van een groot oppervlak 
en voor het borstelen van moeilijk be-
reikbare plaatsen zoals de kop, rug, 
staartinplant en zijkant van de koe.

Afmetingen:	1200	x	715	x	465	mm
Diameter	van	de	borstel:	Ø450	mm
Lengte van de borstel: 760 mm
Voeding:	230V
Aansluitwaarde:	0,12	KW
Gewicht: 81 kg
Draaisnelheid: 30 rpm
Beweging: omhoog/omlaag
Draairichting: linksom/rechtsom
Levertijd: uit voorraad
Prijs vanaf: €1.350,00 ex. btw

De verschillende modellen
Wij	produceren	twee	typen	elektrische	
koeborstels: de Comfy Brush en de 
Roto Brush. De gemeenschappelijke 
kenmerken:
•	Uitzonderlijk	is	de	zware	tandwielkast	
 die speciaal voor dit doel ontwikkeld 
 is. Hierdoor vindt er minimale slijtage 
 plaats.
•	Het	lage	stroomverbruik	vanwege	
	 de	0,12kWh-motor.
•	De	borstel	is	door	een	innovatie- 
 ve bevestigingssteun op zowel 
 een stalpaal als muur te bevestigen.
•	De	Solid	state	schakeling-	elektro- 
 nische in- en uitschakeling zonder  
 mechanische contacten- bevindt  
 zich in de klemmenkast van de motor.
•	De	Comfy	Cow	borstels	zijn	ther- 
 misch maximaal beveiligd door de 
 in de motor ingebouwde tempera- 
 tuursensoren.

De Roto Brush
De Roto Brush is wat lichter van ge-
wicht en kent maar liefst twee varian-
ten:	 een	 gewone	 én	 een	 omkeerbor-
stel. Bij de laatste variant bevat de 
borstel een extra functionaliteit waar-
door hij zowel linksom of rechtsom kan 
roteren. Net als bij de Comfy Brush 
draait hij bij het opstarten dan elke 
keer de andere kant op. De borstel 
heeft een grote diameter en is eenvou-
dig te vervangen. 

Afmetingen: 935 x 800 x 500 mm
Diameter van de borstel: Ø500 mm
Lengte van de borstel: 580 mm
Voeding:	230V
Aansluitwaarde:	0,12KW
Gewicht: 55 kg
Draaisnelheid: 30 rpm
Beweging: schommelend
Draairichting (optie): links/rechtsom
Levertijd: uit voorraad
Prijs vanaf: €1.200,00 ex. btw


