Equine Fusion Active Joggingsko
SLIM
Suverän Joggingsko för all slags ridning samt rehab av skadade eller sjuka
hovar.
Active Jogging Shoe består av en ny förbättrad konknäppning som låses på
sidan av hoven. Kardborren är riktigt stark, mycket starkare än tidigare
kardborre som Equine Fusion använt på gamla All Terrain, så skon sitter
därför säkert på plats. Den har också en inbyggd elasticitet på framsidan som
gör den mycket mera följsam och flexibel och följer med i hovens alla rörelser detta är så nära barfota man kan komma med en barfotasko. Active
Joggingsko har samma fantastiska egenskaper som den tidigare populära
storsäljaren All Terrain med mjuk flexibel sula som tillåter hovmekanismen och
en naturlig stötdämpning för hoven. Men bättre låsmekanism. Den går också
lite lite högre upp på hoven.
Den har en grovt mönstrad rejäl sula, som ger riktigt bra grepp och
bekvämlighet för hästen. Dessa skor går utmärkt att brodda med skruvdubb.
En utmärkt året-runt-sko! Säljes parvis!
Den främsta fördelen med Active Jogging Shoe är den anmärkningsvärda
lämpligheten för rehabilitering, uteritter året runt och träning och sitter bra på
de flesta hovar, gör den till ett mycket lämpligt förstahandsval för de flesta
användningsområden. Jämfört med många andra skor så ger denna sko
hästen möjligheten att få bättre grepp i terrängen - en viktig säkerhet för både
häst och ryttare när man rider över halkiga rötter, stenblock och kuperad
terräng. Tack vare den flexibla sulan som följer hovens rörelser och
underlagets form så kan hästen känna av underlaget, bli säkrare på foten, och
bli mer balanserad, samtidigt som den kraftiga sulan skyddar hoven effektivt
mot punkttryck och slitage. De flesta som testar joggingskor på sin häst första
gången upplever den som att hästen flyter fram med betydligt mera elasticitet
och mjukhet i kroppen än tidigare! Verkligen värt att testa!
FÖRDELAR:
Lätta att sätta på och ta av. Den absolut enklaste joggingskon hittills att
montera!
Överlägsen sula som stimulerar hovmekanism samt överrullning
Utmärkt hållbarhet med slittålig sula designad för tuffa utmaningar och
varierande underlag
Bekväm för hästen: Många "kräsna" hästar föredrar joggingskor framför andra
skor. Den ger inga restriktioner i hästens rörelser
Design som är skonsam och mjuk mot hästens ben, även skavkänsliga hästar
klarar ofta av denna skon jämfört med många andra "hårda" hovboots
Finns i storlek 7-16 och i två varianter - slim (för avlånga hovar) och regularfit
(för bredare hovar)
Sulans tjocklek:
strl 7-9: 10mm tjock sula
strl 10-13: 12mm tjock sula
strl 14-16: 14mm tjock sula
HUR DU VÄLJER RÄTT STORLEK.
Se filmen nedan eller läs anvisning på denna sidan.
Kontrollera därefter storlekstabellen. Om du behöver hjälp kan du alltid
rådfråga via mejl Linda@hasthalsa.com
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