
Jedinečný sterilizátor sena, který Vám zajistí čisté a chutné seno
pro zvýšení  výkonu  a zdraví Vašeho koně.

s t e r i l i z á t o r  s e n a

www.haygain.com



s t e r i l i z á t o r  s e n a

ŘEŠENÍ: sterilizátor sena HAYGAIN

80% ustájených koní občas trpí některým ze zánětů dýchacích cest, což omezuje jejich výkonnost, i když je zánět bez příznaků
Více než 1 ze 6 koní má ve skutečnosti podmínky k dýchání, které mají negativní vliv jak na jeho zdraví, tak i na výkonnost
Alergeny, které se nacházejí v seně, mohou vést k řadě onemocnění dýchacích cest, včetně RAO / CHOPN a IAD / SAD
Díky moderním metodám výživy je pro zdraví koně mnohem důležitější hygienická kvalita sena než jeho nutriční hodnota
Spóry v seně mohou také působit problémy lidem, od senné rýmy až po nemoc zvanou Farmářské plíce
Namáčení sena spóry nezabije, dělá nepořádek, zbavuje seno živin a navíc, jeho zbytky znečisťují životní prostředí

•
•
•
•
•
•

Před použitím HAYGAINu:
počet kolonií spór se rozrostl
z jednoho gramu neošetřeného
kvalitního suchého sena na 7,75 miliónu

Po použití HAYGAINU: žádné spóry

Technická stránka  HAYGAINu  byla rozsáhle prozkoumána a testována na Royal Agricultural College v Cirencester, pod vedením
Dr. Meriel Moore-Colyera PhD BHSII, který je vedoucím výzkumným pracovníkem v oblasti výživy koní. 

Unikátní rozprašovací hlavice HAYGAINu umožňuje páře proniknout senem ze středu směrem ven, tak aby bylo zajištěno úplné 
vstřebávání. Toto je jediná vědecky osvědčená metoda k dosažení dostatečně vysoké teploty, která je nutná pro zabití všech 
škodlivých plísňových spór a bakterií.
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PROČ HAYGAIN? 

HAYGAIN HG-500
PŮL BALÍKU

Vědecky ověřené
Zabije všechny škodlivé plísňové spóry, roztoče a bakterie
Vytvoří chutnou píci zcela bez prachu a spór
Zlepší chutnost sena a re-hydratuje ho
Kompletně a rovnoměrně napaří celý balík (HG-1000)
Je vhodný pro seno jakékoliv kvality
Vejdou se do něho jak celé balíky, tak i poloviny balíků či sítě
Je uživatelsky mimořádně příjemný
Šetří vodou: spotřeba je méně než 3 litry vody na jeden cyklus
Snižuje ztráty na vstupech
Pomáhá ušetřit účty za veterináře a ošetření
Nabízí zdravou alternativu senáže
Činí metodu namáčení sena zastaralou a překonanou
Je schválen veterináři a otestovaný v široké škále všech jezdeckých disciplín
Předčí všechny ostatní úpravy sena
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Unikátní design parní rozprašovací hlavice (patent)
Tepelně izolované při teplotách nad 100 C
Robustní konstrukce
Nepromokavý
Vybavení z nerezavějící oceli
Vestavěný teploměr
Komerčně velmi dobře hodnocený 7 litrový parní generátor se 
silným230v/2.75Kw topným tělesem
Bezkonkurenční kvalita
Ta nejlepší britská technologie

•
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•
•
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HAYGAIN technologie a kvalita

Rozměry: 
D 1435mm x H 865mm x V 730mm

Rozměry: 
D 600mm x H 600mm x V 650mm

HAYGAIN HG-1000
CELÝ BALÍK

E & OE



s t e r i l i z á t o r  s e n a
Napařením sena ke špičkovému výkonu

TOM GEORGE, Národní hunt trenér

MATT RYAN, Mezinárodní soutěžní jezdec a trojnásobný držitel
zlaté olympijské medaile

PETER STORR, mezinárodní drezurní jezdec a trenér

EMILY LEWELLYN, mladá držitelka zlaté medaile v soutěžním ježdění.  

Tikitano Shop
250 63 Brázdim 107

Praha východ
Tel/fax: 00420 314 009747

Mobil: 00420 777 556 427 , 00420 777 341 884
www.tikitano.webnode.cz

email: �lip@tikitano.cz

„Sterilizátor HAYGAIN na seno pro koně od �rmy Propress je naprosto skvělý objev. Máme 50 + koní 
krmených senem spařeným v HAYGAINu, včetně našich špičkových reprezentantů,  Tartaka a vítěze 
Racing Post Chase Nacarata. Měli jsme koně s kašlem, který nyní zcela zmizel, a od doby, kdy krmíme 
naše koně senem sterilizovaným v HAYGAINu, nemáme absolutně žádné problémy. Mohu doporučit 
všem. Díky nepřerušovanému tréninku zvyšujeme výkon všech našich koní. Je to obrovský krok 
kupředu pro nás i naši práci. "

"Sterilizátor HAYGAIN na seno se stal revolucí ve způsobu, jakým krmím své koně. Je to taková 
pohoda žít s vědomím, že naše seno je jak chutné, tak i zbavené spór. Seno bez prachu a spór je 
životně důležité pro každého sportovního koně, a zejména pro mé soutěžní koně. Je zapotřebí jen 
velmi málo vody, a jako výsledek více ušetřím a mám méně odpadu. Také je to mnohem jednodušší 
a nadělá to méně nepořádku než namáčení sena. "

"Zjistil jsem, že sterilizátor HAYGAIN  na seno pro koně je naprosto neocenitelným přírůstkem v mé 
stáji, je to geniální a snadný způsob, jak krmit seno, které bude zaručeně bez prachu. Drezurní koně 
musí podávat výkony jako atleti, a tak je důležité, aby byl  jejich dýchací systém schopen plnit 
požadavky, které na ně klade tak náročný sport. "

"Náš nový sterilizátor HAYGAIN na seno je naprosto skvělý, jsme jím opravdu nadšeni. Ukazuje se, že 
velmi šetří práci a my jsme tak rádi, že už nemusíme namáčet těžké sítě se senem! To nám umožnilo 
vrátit se ke krmení senem, spíše než senáží, což je levnější, a koně jsou klidnější a snadněji cvičitelní. 
Krmíme seno spařené v HAYGAINu na soutěžích, stejně jako doma.

Nedejte jen na naše slovo – podívejte se na www.haygain.com na další informace
o výhodách HAYGAINu.

O nás

www.haygain.com

Sterilizátor sena HAYGAIN byl vytvořen a vyroben společností Propress, která je světovým lídrem v oblasti specializovaných komerčních
parních spotřebičů.  Po více než 60 let kombinujeme naše zkušenosti v produktovém designu, vývoji a výrobě s kvalitním servisem
a zákaznickou podporou, díky nimž jsme tak dobře známi.


	01
	02
	03
	04

