HooiToy
“Goed voor de gezondheid van de paarden én efficiënt:
er gaat minder hooi verloren en het voeren gaat makkelijker.”
Óók professionele paardenhouders zijn enthousiast over het gebruik van de HooiToy.
De Hooitoy, een uitgekiende slowfeeder, verkleint de kans op hooiallergie: hoesten, snotneuzen en ademhalingsproblemen komen minder vaak voor. Ook maag-darmirritaties kunnen ermee worden vermeden. De Hooitoy voorkomt
daardoor kolieken, zachte mest en stress,
dit in combinatie met een gunstige eethouding
maakt dat de HooiToy ook wordt aanbevolen
door dierenartsen en osteopaten.

10 redenen om voor de originele
(gepatenteerde) HooiToy te kiezen.
1.

Makkelijk te vullen

2.

Tot 10% minder hooiverbruik

3.

40% tot 80% extra consumptietijd

4.

Spelenderwijs ruwvoer consumptie

5.

Verantwoorde eet-houding

6.

Sterk en duurzaam

7.

Veilig product

8.

Verstelbare hooi-toevoer

9.

Vul-gewicht tot 7 kilo hooi

U spaart geld uit!

10.

Hoge efficiency, óók voor de
professionele paardenhouder

De HooiToy zorgt ervoor dat u tot 10% minder hooi verbruikt. Daarnaast is er minder
kans op dierenartskosten, de kans op koliek en andere spijsverteringsproblemen zijn
immers kleiner.

Verantwoorde eethouding

Makkelijk te vullen

Veilige openingen, gladde afwerking

Onverwoestbaar kunststof

U spaart tijd uit!
In de HooiToy past tot 7 kilo hooi, twee keer per dag vullen is dus bijna altijd voldoende, bij kleinere paarden is vaak één keer voldoende, in de praktijk komt het
erop neer dat er dus één keer minder hooi gevoerd hoeft te worden.
Bovendien gaat het vullen van de HooiToys super makkelijk, door de handige deksel.
In combinatie met een HooiToy-wagen of een vergelijkwaardige wagen (waar u gemakkelijk tot 12 HooiToys op kunt vervoeren), is het hooi voeren snel gedaan.
Daarnaast blijft de stal netjes, omdat de HooiToys op een centrale plek
worden gevuld, wat tijd aan vegen uitspaart.

Dierwelzijn voor paarden.
Door de HooiToy te gebruiken als slowfeeder draagt u op de volgende manieren bij aan een beter welzijn van uw paard:
•

Verveling en dus ongewenst gedrag kan worden voorkomen door de HooiToy te gebruiken, de HooiToy zorgt er immers
voor dat er voortdurend ruwvoer beschikbaar is waardoor het paard altijd wat te knabbelen heeft.

•

Omdat de HooiToy ervoor zorgt dat paarden voortdurend kunnen eten, voorkomt dit spijsverteringsproblemen (het paard
maakt door het kauwen speeksel aan wat noodzakelijk is voor een goede werking van het maag-darm-systeem).

•

De HooiToy hangt (deels) vrij en is dus bewegelijk, het paard zal in de praktijk het hooi rechts of links uit de HooiToy trekken, hierdoor wordt het natuurlijk eetgedrag in de weide zoveel mogelijk nagebootst, de hals van het paard zal hierdoor
niet “vast komen te zitten".

•

Veel hooi wordt nog vanaf de grond gevoerd, door gebruik te maken van de HooiToy komt het hooi minimaal in contact
met de grond. Hierdoor is het hooi wat het paard eet schoner en bevat het minder stof, dus is er onder andere minder
kans op allergische reacties, hoesten, zandkoliek en bacteriële infecties.

Maar het gebruik van de HooiToy levert meerdere voordelen op; het paard zit beter in zijn vel, is prettiger in de omgang en is
beter in staat samen te werken met de ruiter, wat weer resulteert in betere prestaties.

Onverwoestbaar veilig kunststof.
Elk goed en uniek product wordt nagemaakt, zo is de HooiToy natuurlijk ook al eens nagemaakt, goede namaak bestaat echter
niet: de kwaliteit van het kunststof zal altijd minder zijn, waardoor het eerder breekt, uitrekt of scheurt met alle risico’s van dien.

De enige echte, met patent!
De HooiToy is met alle zorg ontwikkeld: een doordacht en veilig product op basis van jarenlange praktijkervaring. Het verstelbare
doorvoersysteem in de bodem is uniek, de gebruiker kan de doorvoer van het hooi hiermee, afhankelijk van het paard,
beïnvloeden. Hierdoor gaat zelfs het "slimste paard" toch trager eten.

Meer weten? Neem contact met ons op;
www.hooitoy.nl | info@hooitoy.nl | 06 - 4127 1092

