
Prylar

Stalltips
Ridsport • 11Nummer 17 • 23 augusti 2012

Sammanställt av 
Ingrid Andersson

Hjälpmedel. Läsartipset om en slåtterbalk har fått 
bilda tema för innehållet denna gång. Flera former av 

praktiska hjälpmedel, antingen det handlar om red-
skap, smart utformad utrustning eller lösningar som 

gör tillvaron allmänt lättare har fått komma med.

Det finns många småy
tor som behöver put
sas och hållas i ordning 
kring stallet. Christina 
Jande har hittat ett bra 
redskap för detta: 
”Slåtterbalken är en 
helt suverän liten 
arbetsmyra, stark som 
en oxe. Det är bara att 
traska efter den och se
dan räfsa ihop gräset! 
Lien har numera gått i 
pension!”
Självgående slåtter
balkar finns i flera 
utförande, bland annat 
hos www.nimaab.se och 
www.granngarden.se. 
Prisläge för 87 centi
meters arbetsbredd 
cirka 9 000 kronor 
inklusive moms.

Kvalsterblockerare
Förrådskvalster lever bland annat i spannmål, hö och 
halm och kan orsaka allergier hos dem som arbetar 
länge i sådana miljöer. Ständig nästäppa på nätter och 
morgnar kan vara ett tecken på kvalsterallergi. Nu har 
svenska forskare tagit fram en nässpray som ger ett 
skyddande skikt över nässlemhinnan. Blox4Allergy 
är även verksamt mot pollen. Det säljs receptfritt på 
apotek samt på www.familjeapoteket.se och www.
allergiprodukter.se. Pris 99 kronor.

Avant 400-serien 

Kompakta lastare i det mindre 
formatet som kan ta över mycket av 
det slitsamma arbetet på hästgår
den och i stallet. Den kan användas 
för utgödsling, transport av spån, 
hösilage och halm, harvning av 
ridbana, snöröjning och borrning 
för stängselstolpar. Möjligheterna är 
många, det finns runt 100 redskap 
att tillgå, liksom flera grundmodeller. 
Prisexempel: bensindriven Avant 
419 kostar 139 900 kronor plus 
moms och frakt. Återförsäljare se 
www.provaavant.nu. 
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Chaps med 
sporrhållare

Ibland lyckas tillver
karna av ridutrustning 
kombinera snyggt mode 
med användbarhet. Som 
i Duetto minichaps från 
italienska Veredus i mjukt 
skinn. De har en praktisk 
hållare som sätter P för 
slokande sporrar. Svart 
eller brun i 15 storlekar. 
Cirkapris 1 899 kronor, 
återförsäljare se www.
equalityline.se.

Praktiska ting

 Läsartipset

Sula mot fotsvett

Långa dagar i täta stövlar kan ge fuktiga 
fötter. Nu finns hjälp mot detta genom 
en specialbyggd sula, Secolino. Den har 
fem lager som ger både torra fötter och 
stötdämpning. Används som innersula. 
Pris: 199 kronor, www.jobi.se.
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Är din häst klar för de 
stora uppgifterna

St. Hippolyt
har vad som krävs 

och lite till...


