
Kvia ApS

Vindingvej 115
DK-7100 Vejle

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

Vi er med til at sikre 
dine køers velfærd

Vores kobørster giver ikke bare dine køer mulighed for børstning 
og pelspleje. De mindsker også risikoen for hudsygdomme og øger 
blodcirkulationen i huden. Køers adgang til kobørster giver mere velfærd 
og ro i stalden, hvilket bidrager til øget mælkeproduktion.

Fra vaskehal til kostald 
Kvia er en familiedrevet virksomhed, og vi har produceret børster siden 
1981. De har bare ikke altid været til køer.

Vi startede med at producere lastvogns- og busvaskeanlæg i rustfrit stål 
i København og har siden flyttet produktionen til Vejle. På opfordring af 
virksomheder tilknyttet landbruget startede vi i 2014 udviklingen af en ny 
type kobørste. Vi fik tre kriterier som grundlag for udviklingen:

1. Børsten måtte ikke falde ned

2. Ingen printplader, der kan gå i stykker

3. Ingen kabler, der kan knække

Med hjælp fra et par dygtige landmænd, som bl.a. foreslog, at børsten 
skulle hænge i et kardanled for ikke at falde ned, og for at sikre dens frie 
bevægelighed, blev vores første kobørste Karoline udviklet, næsten som 
den er i dag. Senere kom Molly, Otto og Mammut til. 

Se mere på kvia.dk

Dine køer har noget 
at se frem til 
Med en investering i KVIA kobørster får du en kobørste med lang 
levetid, der er produceret efter bæredygtige principper. Alle KVIA 
kobørster er fremstillet i rustfrit stål og har en energisparemotor og 
et tandhjulsgear, som trækker børsten med en virkningsgrad på hele 
98%. Derudover har alle børsterne et helt unikt energibesparende 
styresystem.

Få professionel rådgivning 
om kobørster af høj kvalitet 
Vi giver dig en professionel rådgivning, så du kan vælge de børster,  
der er allerbedst til dine køers behov og staldens størrelse.  
Vi kommer gerne ud til dig, så vi kan se på mulighederne  
i din stald og hjælpe dig med råd og vejledning. 

Vidste du, at køers velbefindende stiger,  
når de har adgang til roterende børster,  

og at det har en positiv  
indvirkning på mælkeydelsen?

BEST 
BECAUSE 
IT LASTS
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KVIA giver som de eneste 
to års garanti på alle kobørster 

Vi sikrer den gode 
kvalitet, så du har tid 
til at passe dine køer

Når du vælger en KVIA kobørste, får du en langtidsholdbar kobørste. Vi 
mener, at du skal bruge tid på at passe dine køer fremfor dine kobørster.

Derfor bruger vi kun de bedste materialer og komponenter. Samtidig 
garanterer vi, at du får en energibesparende kobørste med en lang 
levetid. Vi producerer kobørsterne i rustfrit stål, så de kan holde til det 
hårde staldmiljø. Samtidig sidder motor og gear fastmonteret, så de ikke 
bevæger sig med børsten. Du undgår derfor knækkede kabler. En KVIA 
kobørste bruger 50% mindre strøm end tilsvarende børster og kræver kun 
et minimum af vedligeholdelse.

Kobørsten Karoline 
– den perfekte all-round  

kobørste til køer og kvier

Karoline passer til alle køer. Både store som små – også når der er 
højdeforskel på køerne i besætningen. Dog er Karoline særligt velegnet 

til kvier. Karoline er udviklet til at soignere køerne bedst muligt og 
børster med en timeglasfigur både hoved, ryg, over haleroden og ned 
langs siderne. Det får pelsen til at fremstå ren og blank. Flere køer kan 

bruge Karoline samtidig, og med den lave vægt er det nemt for koen at 
balancere børsten præcis derhen, hvor det er rart at blive kløet. 

Karoline starter via en bevægelsessensor, når køerne skubber til den. 
Børsten 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 skal blot tilsluttes en almindelig 
stikkontakt med jord (230 volt).

Kobørsten Otto 
– formidabel børste og perfekt  
til trange pladsforhold

Otto er designet til stalde, hvor pladsforholdene er trange. 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 eksem og haleskab. 

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.  
En overbelastningssikring gør, at børsten stopper, hvis koen skulle  
få sin hale i klemme i børsten. Otto skal blot tilsluttes en  
almindelig stikkontakt med jord (230 volt).

Kobørsten Molly  
– kobørsten, der  
soignerer i dybden 

Molly når det hele og er designet og udviklet til at rengøre i alle kroge og 
fordybninger. Mollys runde, koniske børste rengør både ryg og sider på 
koen, mens topbørsten soignerer hoved samt ryg og rengør i dybden ved 
krydset og haleroden. Den grundige børstning hjælper med at mindske 
hudlidelser såsom eksem og haleskab. Flere køer kan bruge Molly 
samtidig, og med den lave vægt er det nemt for koen at balancere børsten 
præcis derhen, hvor det er rart at blive kløet. 

Molly starter 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. Molly skal blot tilsluttes en almindelig stikkontakt 
med jord (230 volt).

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

• Hurtigt og nemt børsteskifte
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