
Montage
Alle varkensborstels van Comfy wordt kant-en-klaar geleverd 
en zijn zeer eenvoudig te monteren in iedere stal. Door de 
doordachte muurplaat met voorgeboorde gaten kunnen de 
varkenborstels aan iedere standpaal gemonteerd worden. 
Daarnaast kunnen de varkenborstels ook aan een muur 
bevestigd worden door gebruik van de optionele muurvlerken. 

Veiligheid
De varkenborstels van Comfy zijn allemaal uitgevoerd met 
een overbelasting veiligheid. Hiermee zal de borstel bij te hoge 
weerstand of bij warmte stoppen. Hiermee is de veiligheid van 
u, uw dier en uw omgeving gewaarborgd.

 
Over ons
Wij geloven dat optimaal comfort voor dieren in de veehouderij 
bijdraagt aan de verbetering van dierenwelzijn maar ook voor 
kwaliteit en productie van de veehouderij. Met onze jarenlange 
ervaring zijn we in staat om ieder vraagstuk rondom dierwelzijn 
te vertalen naar innovatieve en technologische oplossingen.
Dit alles met maar één doel: een beter welzijn van dieren!

Contact
Veenderveld 43A
2371 TT Roelofarendsveen
Nederland

T: +31 (0)71 331 52 78
E: info@comfy-solutions.com comfy-solutions.com

Verhoogt 
het comfort
en gee�  afl eiding!

Comfy
Varkensborstels



Verhoog het welzijn 
met onze speciale serie 
Comfy Varkensborstels.
Comfy heeft een ruime ervaring in het 
ontwerpen van diverse koeborstels. 
Met deze ervaring is er samen met een 
aantal varkenshouders een speciale 
varkensborstel ontwikkeld. Met het 
robuuste ontwerp is rekening gehouden 
met de omgeving waarin de borstel 
het werk moet doen. Daarnaast zijn er 
veel accenten doorgevoerd gericht op 
het maximale dierwelzijn, veiligheid en 
uiteraard energieverbruik. 

COMFORT PIG VARKENBORSTEL  
De Comfort Pig Varkensborstel van 
Comfy is een schuine, roterende borstel 
welke special doorontwikkeld is voor de 
varkens. Dankzij de ergonomische vorm 
en extra lange borstelas kunnen moeilijk 
bereikbare plaatsen geborsteld worden.

De extra lange as en ergonomische 
vorm van de Comfort Pig varkensborstel 
zijn ideaal voor het borstelen van een 
groot oppervlak en moeilijk bereikbare 
plaatsen zoals kop, rug, staartinplant 
en de zijkant van het varken. De borstel 
heeft twee draairichtingen en elke keer 
dat hij opstart, draait hij de andere 
kant op. De borstel start nadat deze 
door het varken omhoog of omlaag 
bewogen wordt en zal na opstarten een 
geruime tijd doordraaien om zodoende 
het dier zorgeloos te kunnen borstelen. 
Bijkomend voordeel hiervan is dat de 
borstel door blijft draaien na het verlaten 
van het dier. Hierdoor vergroot het de 
aantrekkingskracht voor een ander dier 
om te gaan borstelen. 

Eén borstel is voldoende voor circa 50 
tot 60 varkens en er is weinig tot geen 
onderhoud nodig.

> De borstel is leverbaar in de 
kleuren groen, zwart, rood en blauw.

Speciaal ontwikkeld 
voor uw dieren.
Met ieder ontwerp van de Comfy 
borstels is er veel aandacht voor 
doordachte innovaties. Zo is er vinden 
wij het belangrijk dat de borstel 
eenvoudig start bij aanraking van het 
dier. Hiermee hebben we met Touchstart 
een startmoment bij het optillen of naar 
beneden drukken van de borstel. 

Door gebruik van een volledig 
geïntegreerde 24 Volt motor maken 
we gebruik van een zuinige motor. 
Daarnaast bevorderd dit de veiligheid 
doordat er geen hoge voltages direct op 
het frame komen te staan. 

Tot slot maken we gebruik van nylon 
borstelharen waardoor deze langer 
vormvast zijn. Hierdoor blijft de borstel 
goed borstelen en zal het vuil gelost 
worden uit de borstelwals. 

904 x 824 x 390 mm
ø 390 mm
612 mm
24V
0.10 Kw
34 kg
58 rpm
Omhoog / omlaag
Linksom / rechtsom
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Beweging

Draairichting


