
Kobørsten, der 
soignerer i dybden

Kobørsten Molly
Molly er den ultimative kobørste, når dine køer skal soigneres. Med sin 
børstekonstruktion og særligt topbørsten er Molly ekstra grundig omkring hoved 
og ryg. Samtidig rengør den i dybden ved både krydset og haleroden. Den 
grundige børstning gør, at koen ikke får hudlidelser såsom haleskab. Børstens 
nederste del rengør også ryggen og ned langs siderne, så pelsen fremstår ren og 
blank. Kobørsten hænger i et kardanled, som giver fri bevægelighed og dermed en 
optimal soignering af dine køer. Molly kan som en af de få kobørster servicere flere 
køer samtidig. Med Molly får du en kobørste, der når det hele.

BEST 
BECAUSE 
IT LASTS

2 ÅRS 
GARANTI

PÅ ALLE 
KVIA KOBØRSTER
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Specifikationer: 

•  Halesikring – ved 

overbelastning skifter 

børsten rotationsretning 

og roterer to omgange 

•  Konstruktion og børsteleje 

i rustfrit stål 

•  Lavt energiforbrug 

•  Kardanleddet giver fri 

bevægelighed 

• Vedligeholdelsesvenlig

 

•  Frekvensregulering med 

blød start/stop funktion 

•  Skifter rotationsretning 

ved hver opstart 

•  Forlænget garantiperiode 

på to år på børstens 

tekniske dele 

•  Hurtigt og nemt 

børsteskifte

Mere velfærd, mere mælk, mindre strøm

Via en bevægelsessensor starter Molly, når køerne skubber til 
børsten og stopper, når den ikke har været aktiveret i 50 sekunder. 
Efter hver opstart skifter børsten rotationsretning for at forlænge 
børsteelementernes levetid. En overbelastningssikring gør, at børsten 
stopper, hvis koen skulle få sin hale omkring børsten. 

Molly er udviklet med fokus på kvalitet og bæredygtighed. Derfor 
er konstruktion og børsteleje udført med komponenter, der 
sikrer, at du får en børste med en lang levetid og undgår dyre 
vedligeholdelsesomkostninger. Molly er produceret i rustfrit stål og 
har et tandhjulsgear med en virkningsgrad på 98%, hvilket reducerer 
strømforbruget væsentligt. Derfor udmærker Molly sig ved kun at bruge 
den halve strøm i forhold til tilsvarende kobørster på markedet. Du 
undgår knækkede kabler, fordi både motor og gear er fastmonteret på 
et beslag, som ikke svinger med børsten. Mollys styresystem er helt 
unikt med frekvensregulering for soft start/stop og skal blot tilsluttes 
en almindelig stikkontakt med jord (230 volt).

Se mere på kvia.dk

Molly

Hos KVIA har vi omtanke for den verden,  
vi er en del af. Derfor har KVIA kobørster  
en lang levetid og er produceret af  
bæredygtige materialer.

Kvia ApS

Vindingvej 115
DK-7100 Vejle

T: +45 4054 5458
W: kvia.dk
M: info@kvia.dk BEST 

BECAUSE 
IT LASTS
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Den perfekte all-round kobørste 
til køer og kvier 

Kobørsten Karoline
Karoline passer til alle køer både store som små. Med sin timeglasfigur børster 
Karoline både hoved, ryg, over haleroden og ned langs siderne, så pelsen fremstår 
ren og blank. Børsten hænger i et kardanled, som giver fri bevægelighed og 
dermed en optimal soignering af dine køer. Karoline kan som en af de få kobørster 
servicere flere køer samtidig. 

2 ÅRS 
GARANTI

PÅ ALLE 
KVIA KOBØRSTER

BEST 
BECAUSE 
IT LASTS
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Specifikationer: 

•  Halesikring – ved 

overbelastning skifter 

børsten rotationsretning 

og roterer to omgange 

•  Konstruktion og børsteleje 

i rustfrit stål 

•  Lavt energiforbrug 

•  Kardanleddet giver fri 

bevægelighed 

•  Vedligeholdelsesvenlig 

•  Frekvensregulering med 

blød start/stop funktion 

•  Skifter rotationsretning 

ved hver opstart 

•  Forlænget garantiperiode 

på to år på børstens 

tekniske dele 

•  Hurtigt og nemt 

børsteskifte

Udviklet med fokus på kvalitet og lang levetid

Karoline er særligt velegnet til mindre køer og kvier. Som standard starter 
Karoline via en bevægelsessensor, når køerne skubber til børsten og 
stopper, når den ikke har været aktiveret i 50 sekunder. Efter hver opstart 
skifter børsten rotationsretning for at forlænge børsteelementernes 
levetid. En overbelastningssikring gør, at børsten stopper, hvis koen skulle 
få sin hale omkring børsten. 

Karoline er udviklet med fokus på kvalitet og bæredygtighed. 
Derfor er konstruktion og børsteleje udført med komponenter, 
der sikrer, at du får en børste med en lang levetid og undgår dyre 
vedligeholdelsesomkostninger. Karoline er produceret i rustfrit stål og 
har et tandhjulsgear med en virkningsgrad på 98%, hvilket reducerer 
strømforbruget væsentligt. Derfor udmærker Karoline sig ved kun at 
have det halve strømforbrug i forhold til tilsvarende kobørster. Du undgår 
knækkede kabler, fordi både motor og gear er fastmonteret på et beslag, 
som ikke svinger med børsten. Karolines styresystem er helt unikt med 
frekvensregulering for soft start/stop og skal blot tilsluttes en almindelig 
stikkontakt med jord (230 volt).

Se mere på kvia.dk

Karoline

Hos KVIA har vi omtanke for den verden,  
vi er en del af. Derfor har KVIA kobørster  
en lang levetid og er produceret af  
bæredygtige materialer.

BEST 
BECAUSE 
IT LASTS

Kvia ApS

Vindingvej 115
DK-7100 Vejle

T: +45 4054 5458
W: kvia.dk
M: info@kvia.dk

30105 KVIA faktaark.indd   430105 KVIA faktaark.indd   4 07.06.2021   14.4707.06.2021   14.47



Formidabel børste og perfekt 
til trange pladsforhold  

Kobørsten Otto
Kobørsten Otto passer både til køer og kvier og giver en formidabel børstning, 
der soignerer med fokus på især hoved, ryg og halerod, så pelsen fremstår ren 
og blank. Otto rengør i dybden ved både krydset og haleroden. Den grundige 
børstning gør, at koen ikke får hudlidelser såsom haleskab. Du kan placere 
Otto overalt – også hvor pladsforholdene er trange. Har du en ældre stald eller 
begrænset plads, er Otto lige sagen.

2 ÅRS 
GARANTI

PÅ ALLE 
KVIA KOBØRSTER

BEST 
BECAUSE 
IT LASTS

30105 KVIA faktaark.indd   530105 KVIA faktaark.indd   5 07.06.2021   14.4707.06.2021   14.47



Specifikationer: 

•  Halesikring – ved 

overbelastning skifter 

børsten rotationsretning 

og roterer to omgange 

•  Konstruktion og børsteleje 

i rustfrit stål 

•  Lavt energiforbrug

•  Vedligeholdelsesvenlig 

•  Frekvensregulering med 

blød start/stop funktion 

•  Skifter rotationsretning 

ved hver opstart 

•  Forlænget garantiperiode 

på to år på børstens 

tekniske dele 

Lang levetid og lavere strømforbrug

Hver gang køerne skubber til børsten, starter den automatisk 
og stopper, når den ikke har været aktiveret i 90 sekunder. Efter 
hver opstart skifter børsten rotationsretning for at forlænge 
børsteelementets levetid.  

Otto er udviklet med fokus på kvalitet og bæredygtighed. Konstruktion 
og børsteleje er udført med komponenter, der sikrer, at du får en børste 
med en lang levetid og ingen dyre vedligeholdelsesomkostninger. 
Otto er produceret i rustfrit stål og har et tandhjulsgear med en 
virkningsgrad på 98%, hvilket reducerer strømforbruget væsentligt. 
Otto udmærker sig derfor ved kun at have det halve strømforbrug 
i forhold til tilsvarende kobørster. Ottos styresystem er helt unikt 
med frekvensregulering for soft start/stop, og skal blot tilsluttes en 
almindelig stikkontakt med jord (230 volt).
 

Se mere på kvia.dk

Otto

Hos KVIA har vi omtanke for den verden,  
vi er en del af. Derfor har KVIA kobørster  
en lang levetid og er produceret af  
bæredygtige materialer.

BEST 
BECAUSE 
IT LASTS

Kvia ApS

Vindingvej 115
DK-7100 Vejle

T: +45 4054 5458
W: kvia.dk
M: info@kvia.dk
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Til de store og stærke   

Kobørsten Mammut
Mammut er en meget robust børste og er specielt udviklet til at soignere store 
og stærke dyr. Den er derfor perfekt til at forkæle både tyre, kødkvæg, heste og 
kameler. Mammut kræver kun et minimum af plads og er en stationær, svingende 
børste, som ikke kræver tilslutning til strøm. Mammut er det bedste alternativ til en 
motoriseret børste. Børsten kan svinge fra side til side og har ingen begrænsninger 
eller faste stop.  

2 ÅRS 
GARANTI

PÅ ALLE 
KVIA KOBØRSTER

BEST 
BECAUSE 
IT LASTS
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Specifikationer: 

•  Svingende stationær 

børste (ikke motoriseret) 

•  Kræver et minimum af 

plads 

•  Vedligeholdelsesvenlig 

•  Konstruktion og børsteleje 

i rustfrit stål

•  Kan svinge frit fra side  

til side 

•  Forlænget garantiperiode 

på to år på mekaniske dele

Børsten, der holder i årtier

Med Mammut må dine tyre, kødkvæg, heste og kameler selv stå 
for det hårde arbejde ved at være aktive og skubbe til børsten 
der, hvor det klør.  

Mammut er udviklet med fokus på kvalitet og holdbarhed. Derfor 
er Mammut produceret af de mest holdbare materialer, som 
sikrer, at du får den ypperste kvalitet for en stationær børste. 
Kobørstens konstruktion er derfor produceret i rustfrit stål, og 
børsteelementerne er udført i et nylonmateriale, der giver en lang 
levetid. Mammut er derfor produceret til at kunne holde i årtier.

Se mere på kvia.dk

Mammut

Hos KVIA har vi omtanke for den verden,  
vi er en del af. Derfor har KVIA kobørster  
en lang levetid og er produceret af  
bæredygtige materialer.

BEST 
BECAUSE 
IT LASTS

Kvia ApS

Vindingvej 115
DK-7100 Vejle

T: +45 4054 5458
W: kvia.dk
M: info@kvia.dk
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