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Haybar høhæk til hest, sort - Varenr. 9054118 
Haybar høhæk til pony, sort - Varenr. 9054120 
Haybar høhæk til pony, pink - Varenr. 9054121 
 
Beskrivelse: De originale Haybars er kendt af mange hesteejere for deres smarte 
design. En Haybar er specielt konstrueret til heste og ponyer, og er udformet på en 
sådan måde, at hesten/ponyen kan spise sit stråfoder i en naturlig højde. Den anden 
store gevinst ved en Haybar er, at mængden af stråfoder, der blandes med strøelsen 
reduceres betydeligt i forhold til en almindelig høhæk med tremmer. Haybars fås 
både til heste og ponyer, og monteres nemt i hjørnet af boksen. Produceret i slagfast 
kunststof (HDPE), og føres i sort til heste, og i sort og pink til ponyer. 
 
Specifikationer: 
 
Mål, Haybar til heste 
Optager ca. 50 cm gulvplads 
Højde: Ca.110 cm 
 
Mål, Haybar til ponyer 
Optager ca. 33 cm gulvplads 
Højde: Ca. 90 cm 
 
 
Bemærk, at der ikke medfølger skruer etc. 
 
 
Monteringsvejledning: 
 
Anbefalet værktøj: 
 
Bor 
Skruetrækker 
9 cm bolte/skruer 
3 cm spændeskiver 
Markeringspen 
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1. Start med at placere hækken på gulvet, helt oppe i 
hjørnet – sørg for at de øverste hjørner er i vater, 
og at de øverste samlinger er lige langt fra staldens 
hjørner.  
 
Af hensyn til rengøring, ventilation og afløb 
anbefales det at montere Haybar ca. 40 mm over 
gulvhøjde. Dette sikrer desuden at evt. 
gummimåtter kan fjernes i forbindelse med 
rengøring. 

 
 

2. Sæt mærker på væggen for at sikre at udstyret ikke 
bevæger sig, mens der bores. 
 
 
 
 
 

3. Bor de fire huller igennem den positionerede høhæk.  
Start med de to øverste – det vil gøre justeringen af 
selve høhækken lettere. 
 
 
 
 

4. Monter høhækken med spændeskiver og bolte/skruer – 
brug rawlplugs/skruer som passer til væggen, den skal 
monteres på.  
 

 
 
 
 
 

 
Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 


