FODERHÆK
Minimal spild og frisk foder

FODERHÆK

FODE RHÆK
Frisk foder til dine heste hele året.

MINIBIGBALLE

Foderhækken udgør en sund, fleksibel og effektiv foderplads,
der beskytter foderet mod såvel jord, smådyr og nedbør.
Foderhækkens innovative design bl.a. den dobbeltvæggede
konstruktion og den specielle hvælvede bund, isolerer og
beskytter foderet mod fugt og skimmel samt leder hø, kerner og
frø ud mod sidernes ædeåbninger.

R O B U S T M AT E R I A L E O G H Ø J S I K K E R H E D
Horsekeeper foderhæk er fremstillet i fiberarmeret komposit, der
med sit unikke design og glatte overflader giver hesteejere en
foderplads uden risiko for skader på hestene. Foderhækkens
robusthed gør, at den ikke kan skubbes rundt af kåde ungheste.
En dobbeltvægget konstruktion og et veldækkende låg
understøtter materialets i forvejen isolerende og tætte
egenskaber. På den måde reguleres de temperaturmæssige
forhold løbende.

Bundens design sikrer at foderet løbende ledes mod
ædeåbningerne.

MODEL M
Egnet til

Pony

Diameter

2.300 mm

Højde

1.700 mm

MODEL L
Egnet til

Hest

Diameter

2.300 mm

Højde

2.050 mm
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1.

KOMPOSIT

3.

Fremstillet i fiberarmeret komposit: et
stærkt og robust materiale, med høj
finish og minimal vedligehold.

2.

AFRUNDEDE K ANTER
Afrundede kanter, minimerer risikoen for
skader på hestene samt at grimen sætter
sig fast.

N E M AT F LY T T E

5.

4.

INDV ENDIG H ÆLDNING
Bundens indvendige hældning, fra midte
mod siderne og ædeåbningerne, sikrer at
foderet naturligt ledes mod
ædepladserne, så hestene kan nå foderet.

H ÆV ET OV ER TER R ÆN
Bunden er hævet over terræn, så
risikoen for fugt, insekter og skadedyr
minimeres og foder ikke går til spilde i
jord og mudder.

Nem at flytte ved hjælp af løftekrog, som
letter den daglige drift og giver frihed i
foldplanlægning.

6.

REDUCERER FUGT OG
S K I M M E L S VA M P
Reducerer risikoen for fugt og
skimmelsvamp ved regulering af
temperaturmæssige forhold.

BROCHURE

Fordele med en foderhæk fra
Horsekeeper:
Optimal udnyttelse af foderet.
Nem at flytte ved hjælp af løftekrog.
Letter den daglige drift og giver frihed til
foldplanlægning.
Afrundede kanter, minimerer risiko for skader
og at grimen sætter sig fast.
Udviklet med indvendig hældning, så hesten
ikke skal strække sig for at nå foderet.

Hævet over terræn så risiko for insekter og
skadedyr minimeres.
Reducere risikoen for fugt og skimmelsvamp
ved regulering af temperaturmæssige forhold.
Lang levetid og minimal vedligeholdelse.
Fremstillet i fiberarmeret komposit, et
stærkt materiale.

HORSEKEEPER
Horsekeeper udvikler og producerer produkter til hestebranchen. Vi er leverandør af unikke og funktionelle løsninger til
indretning og drift af hestehold på alle niveauer, om du er hesteejer, træner, opdrætter, rideskole eller klub.
Horsekeepers produktprogram består af egne udviklede
højkvalitetsprodukter med et skarpt øje for æstetik, funktionalitet
og brugervenlighed for såvel hest som rytter. Produkter der kan
forbedre forholdene hos dig og din hest.

D E N B E D S T E K VA L I T E T
Vi sætter standarden højt for vores produkter, ikke kun design
og funktionalitet, men også kvaliteten skal være den bedste.
HorseKeeper produkter kan stå ude hele året og klare det krævende staldmiljø. Vores produkter er primært fremstillet i et unikt
kompositmateriale, der med fordele som holdbarhed, lav vægt,
stor styrke og minimal vedligeholdelse, er yderst velegnet til et
miljø med heste.
De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer.
Kompositmaterialernes innoverende og uovertrufne materiale
egneskaber bidrager i høj grad til udvikling af de nye bæredygtige produkter og løsninger, der er nødvendige for en bæredygtig
fremtid.

KOMPOSIT
Komposit kommer af det latinske ord »componere«.
Kompositmaterialer opstår, når to eller ﬂere stoﬀer kombineres
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale med
specielle, tilsigtede og overlegne egenskaber.
De materialetekniske egenskaber er således en funktion af
stoﬀernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stoﬀerne
(matrix, armering, hærder, additiver) samt produktionsprocesser
og -forhold.
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Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materialer som stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvis ﬂy,
tog, skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer.
Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden forarbejdning.
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