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Lepší zdravotný stav zvierat
Hovädzí dobytok a kozy majú potrebu čistiť sa a škrabať.  Kefy na 
hovädzí dobytok sú dôležitým prínosom k všeobecnej hygiene a nemali 
by chýbať v žiadnej modernej stajni. Zvieratá sa samoočistou zbavujú 
vší, roztočov a ďalších parazitov. Podstatne sa tým zníži, ba dokonca 
eliminuje tvorba lišajov alebo plesňové napadnutia. Zdravé zvieratá 
tvoria pokojné stádo, s vysokým stupňom pohody.

Zvýšená výkonnosť
Kravy a kozy, ktoré sú zdravé a je o ne kvalitne postarané,  môžu 
dosiahnuť zvýšenú výkonnosť, pretože celkový komfort je toho veľmi 
dôležitým predpokladom. Veľkoplošné kefovanie a masírovanie 
zlepšuje prekrvenie  kože, podporuje rozptyl tepla a stimuluje 
metabolizmus. Prostredníctvom stimulovanej cirkulácie krvi môže sa 
zlepšiť dojivosť a skvalitniť obdobie ruje.

Zmena a prostriedok proti nude
Zvieratá budú vďaka používaniu kefy na škrabanie pokojnejšie, ich 
pohoda sa zvýši, a okrem toho nájdu i prostriedok, ako sa zaujať. 
Zároveň sa zredukuje nevhodné správanie zvierat, ako napríklad 
vzájomné cicanie teliat.

Jednoduchá montáž
Elektrické kefy na dobytok si takmer nevyžadujú údržbu. 
Zodpovedajúce mazanie na prítlačných bodoch, ako aj včasná výmena 
kefových valcov predlžujú životnosť a atraktívnosť pre zvieratá. 
Zariadenia sú tiež vhodné na vonkajšiu inštaláciu, napr. pod prístrešok. 

Kefou na dobytok  môžete dosiahnuť zvýšenie 
výkonnosti a zlepšenie celkového stavu pohody vašich 
zvierat.

Komfort pre zviera v špičkovej kvalite
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Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW Duo  
Pomocou plne automatického stroja na čistenie kráv sa zvieratá 
nechajú čistiť a masírovať. Vďaka 2 kefám je im umožnená 
veľkoplošná očista a dobytok je viditeľne spokojnejší.

S použitím novo vyvinutej elektroniky je zabezpečená bezporuchová a 
bezúdržbová prevádzka. HAPPYCOW Duo je zároveň vybavený 
inteligentnou riadiacou jednotkou a displejom. Vysoko kvalitné kefy  
sa rovnomerne opotrebúvajú vďaka striedavému smeru ich chodu. 
Doba chodu kief (7,5 – 120 sekúnd) je individuálne nastaviteľná. 
Senzor garantuje zabránenie  vtočeniu chlpov z chvosta a stroj sa 
automaticky vypne. Optimalizovaná dosadacia hmotnosť kief 
zabezpečuje komfort pre zviera pri používaní. Stroj na čistenie kráv 
bol koncipovaný na používanie v najnáročnejších podmienkach 
otvorených stajní.

Technické údaje:
Napätie: 230 V / 50 Hz
Výkon: 0,37 kW
Otáčky: 60 otáčok/min.
Hmotnosť: 140 kg
Rozmery: V 115 x Š 40 x H 105 cm
Krytie: IP56
Materiál štetín: polyamid (PA)

Výr. č. Popis Použitie pre €

18820 Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW Duo 1
18821 Náhradná kefa vrchná HappyCow Duo, Schurr, Krazzmaxx 24
18822 Náhradná kefa spodná HappyCow Duo, Krazzmaxx 36
18824 Náhradná kefa spodná Schurr 36

Krava sa čistí na hlave, 
krku, chrbte, trupe a 

bokoch.  
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Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW  
Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW ja pevne etablovaný produkt na 
trhu a v priebehu mnohých rokov sa dobre osvedčil v 
poľnohospodárskej praxi.

Kefa sa automaticky zapne, akonáhle sa dobytok pri obtieraní pritlačí 
k prístroju. Senzor garantuje zabránenie  vtočeniu chlpov z chvosta a 
stroj sa automaticky samovoľne vypne. Stroj je stabilný a odolný proti 
poškodeniu, a je využiteľný takmer v akomkoľvek prostredí. 
Vyznačuje sa jednoduchou montážou.

Intenzívne a príjemné čistenie srsti vďaka veľmi hustému 
rozmiestneniu štetín. Opotrebované valce s kefami sa dajú 
jednoducho vymeniť. Je možné zvoliť si medzi dvoma typmi materiálu, 
z ktorého sú zhotovené štetiny:  polyamidové štetiny (PA) sú obzvlásť 
jemné a odolné voči lámaniu. Zároveň sa už dlhé roky úspešne 
používajú  polypropylénové štetiny (PP). 

Možnosť voľby medzi 
dvomi typmi 

materiálu, z ktorého sú 
zhotovené štetiny

Technické údaje
Napätie: 230 V / 50 Hz
Výkon: 0,37 kW
Otáčky: 46 otáčok/min.
Hmotnosť: 105 kg
Rozmery: V 120 x Š 50 x H 110 cm
Materiál štetín: 18690: polypropylén (PP)

18680: polyamid (PA)

Výr. č. Popis €

18690 Stroj na čistenie kráv HappyCow s PP-štetinami - 1
18680 Stroj na čistenie kráv HappyCow s PA-štetinami - 1

18691 Náhradná kefa PP pre model od roku 2004,  
kompletná súprava vrát. 2 ukončovacích podložiek 1 8

18681 Náhradná kefa PA pre model od roku 2004,  
kompletná súprava vrát. 2 ukončovacích podložiek 1 8

18692 Náhradná kefa PP pre model do roku 2003,  
kompletná súprava vrát. 2 ukončovacích podložiek 1 8

18709 Naskakovací oblúk 1 -

Vďaka diagonálnemu, 
kónickému usporiadaniu 
dochádza ku kefovaniu 

chrbta, chvosta, bokov i hlavy

Možnosť doobjednania 
naskakovacieho oblúka
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Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW Swing 
Špeciálne umiestnenie kefy HAPPPYCOW Swing vo vertikálnom 
výkyvnom smere uľahčuje čistenie srsti od hlavy až po trup. Kefa sa 
otáča do všetkých smerov v takmer všetkých uhloch, čím dosiahne na 
každé miesto tela (hlava, trup) zvieraťa.

Zariadenie sa dá pripevniť z obidvoch strán, čím sa dosiahne 
rovnomerné opotrebenie štetín. HAPPYCOW Swing je zároveň 
vybavený inteligentnou riadiacou jednotkou a displejom. Senzor 
garantuje zabránenie  vtočeniu chlpov z chvosta a stroj sa automaticky 
vypne.

Okrem toho, problém vyskočenia kefy, ako je to pri horizontálnych 
kefách, je vylúčený!

Vďaka vertikálnemu, 
výkyvnému spôsobu 

fungovania sa dôkladne 
očistia hlava a trup

Technické údaje
Napätie: 230 V, 50/60 Hz
Výkon: 0,55 kW
Otáčky: 50 otáčok/min.
Hmotnosť: 93 kg
Rozmery: V 198 x Š 50 x H 135 cm
Krytie: IP55
Materiál štetín: polypropylén (PP)

Výr. č. Popis €

18880 Stroj na čistenie kráv HAPPYCOW Swing 6
18881 Náhradná kefa Swing 6
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Škrabacia kefa HAPPYCOW MiniSwing 
pre teľatá a kozy
Plnoautomatická škrabacia kefa HAPPYCOW MiniSwing sa otáča do 
každého smeru a takmer do každého uhla. S vertikálne kývajúcou 
kefou sa dosiahne takmer každé miesto na tele, predovšetkým hlava a 
trup sa dôkladne vyčistia.

Škrabacia kefa HAPPYCOW MiniSwing je vhodná pre teľatá od            
3 mesiacov a odrastené kozy. Jedna kefa je koncipovaná pre max. 40 
teliat, resp. max. 60 kôz. 

HAPPYCOW MiniSwing sa samočinne aktivuje na cca 60 sekúnd 
ľahkým nadvihnutím kefy zvieratami. Striedavý smer chodu kefy po 
každej aktivácii sa stará o rovnomerné opotrebovanie kief. Vďaka 
bezpečnostnému vypínaniu závislému od točivého momentu sa kefa 
pri príliš veľkom odpore zastaví a zaručí tak bezpečnosť v stajni. 

Vďaka  výkyvnému spôsobu 
fungovania sa dôkladne 

vyčistia hlava a trup

Technické údaje
Napätie: 230 V, 50 / 60 Hz
Výkon: 0,25 kW
Otáčky: 27 otáčok/min.
Hmotnosť: 48 kg
Rozmery:  Š 30 x V 125 x H 80 cm
Krytie: IP54
Materiál štetín: polypropylén

Výr. č. Popis €

18890 Škrabacia kefa HAPPYCOW MiniSwing 1 8
18891 Náhradná kefa MiniSwing 1 -
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Škrabacia kefa 
• postará sa o dôkladné čistenie a ošetrovanie srsti
• obzvlášť vhodná pre oblasť hlavy a krku
• vhodná pre hovädzí dobytok a teľce, kone a kozy, atď.
•  rôzne spôsoby montáže

(steny, rohy, ustajnenia, stĺpiky, koly)
• rozmery (Š x V x H): 22 x 50 x 9 cm
• dĺžka štetín: 5 cm
• materiál štetín: polyamid (PA)

Výr. č. €
293100 1 100

Rohož na škrabanie 
• rohož na škrabanie z prírodného kaučuku
•  pohyblivé a mäkké hroty zaručujú najlepšiu starostlivosť o srsť

bez rizika podráždenia kože
• obdĺžnikový tvar s viacerými upevňovacími otvormi pre

stabilnú montáž
•  multifunkčné použitie, napr. priamo na stenu alebo okolo

stĺpov, kolov či rohov

32689 60 cm 40 cm 1/6

Kefa na dobytok 
kompletná dodávka vrátane pružiny • zvlášť robustná konštrukcia tejto kefy 
zaručuje vysoký komfort používania • vhodná pre rozdielne veľké zvieratá
• enormná flexibilita umožní dokonca mimoriadne zaťaženia (napr. naskakujúce
zvieratá) • špeciálne nylonové štetiny na čistenie a ošetrovanie srsti • stabilný
pružinový záves

Výr. č. Popis €
29325 Kefa na dobytok 1 24
29302 Náhradná kefa, 50 x 10 cm 1/2 200
29326 Horná časť s pružinou (bez kefy) 1/2 24

Kefa na dobytok Texas 
• stabilné vyhotovenie so zabudovanou

pružinou
• horizontálna kefa pohyblivá do všetkých

smerov

Výr. č. Popis €
29310 Kefa na dobytok Texas, kompletná 1 24
29305 Náhradná kefa, 50 x 10 cm 1/2 200
6033 Náhradná pružina 1 180
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32678 40 cm 30  cm 1/12
Výr. č. ŠírkaDĺžka
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