
	 Különleges	szénagőzölő	berendezés	a	pormentes,	
ízletes	szénáért.	Javítsa	lova	egészségi	állapotát,	

általános	jólétét	és	növelje	teljesítményét.

Jobb	széna,	jobb	egészség, 
jobb	teljesítmény

www.haygain.com

www.haygain.com

szénagőzö lők

®

szénagőzö lők

®

(A	HAYGAIN	szénagőzölő	berendezést	a	Propress	tervezte	és	alkotta	meg,	
mely	a	gőzölő	készülékek	kereskedelmére	specializálódva	a	világon	vezető	
szerepet	tölt	be.	A	HAYGAIN	a	PROPRESS	EQUINE	LIMITED	regisztrált	
márkája/terméke.)

Sportlógyógyász	Kft		6765,	Csengele,	Tanya	37.
t: +36 30 9081904  e: janoskisvet@gmail.com   www.sportlogyogyasz.hu

Registered	Office:The	Long	Yard,	Ermin	Street,	Shefford	Woodlands,	Hungerford,	Berkshire,	RG17	7EH
t: +44 (0) 333 200 5233 I f: +44 (0) 333 200 5244 I e: info@haygain.com

A	 HAYGAIN	 szénagőzölők	 használata	 óriási	 mértékben	
járult	 hozzá	 az	 istállónk	 fejlődéséhez.	 Nemcsak	 az	
endoszkópos	 vizsgálatok	 eredményein	 mutatkozott	
jelentős	 javulás,	 a	 lovaink	 egyszerűen	 imádják	 a	 gőzölt	
szénát!

Nagyszerű	 ötletnek	 tartom	 a	 szénagőzölőt,	 kíválóan	
működik,	 és	 teljesen	 megoldja	 a	 gombák	 és	 egyéb	
szennyeződések	 okozta	 problémákat.	 6	 berendezésem	
van,	 minden	 istállómban	 3.	 Minden	 nap	 használjuk,	
lovaink	még	a	legjobb	minőségű	szénát	is	szívesebben	
fogyasztják	 gőzölve,	 nagyon	 jól	 esznek,	 nincs	
pazarlás!	Versenylovaink	kíváló	kondícióban	
vannak,	nagyon	meg	vagyok	elégedve	a	
HAYGAIN-nel!

A	 HAYGAIN	 szénagőzölők	
forradalmasították	 a	
szálastakarmány	 etetését.	
Megnyugtat	 a	 tudat,	 hogy	 lovaink	
takarmánya	 ízletes	 és	 spóramentes.	
A	 tiszta,	 por-és	 gombamentes	 széna	
minden	 sportló	 számára	 alapvető	
fontosságú,	 különösen	 a	 lovastusában	
versenyző	 lovaink	 takarmányozásában	 tartom	
nélkülözhetetlennek.	 Sokkal	 egyszerűbb,	 könnyebb,	
tisztább	és	víztakarékosabb	módszer	a	szénaáztatásnál.

A	 HAYGAIN	 szénagőzölő	 az	 istállóm	 felbecsülhetetlen	
tartozéka.	Rendkívül	ötletes,	egyszerű	módja	a	garantáltan	
pormentes	széna	etetésének.

Az	egyik	ugrólovam	2	évig	szenvedett	porallergiától,	melyet	
gyógyszeres	kezelésekkel	illetve	környezetváltoztatásokkal	
képtelenek	 voltunk	 kontrollálni.	 Kipróbáltuk	 a	 HAYGAIN	
szénagőzölőt	 és	 1	 hét	 használat	 után	 a	 ló	 már	 jelentős	
javulást	 mutatott,	 majd	 2	 hét	 elteltével	 megszűnt	 a	
köhögése.

Monthy	 nevű	 cob	 pónink	 has	 COPD-s	 és	 folyamatosan	
Ventipulmint	kapott.	Gyógyszer	helyett	ma	már	HAYGAIN-
nel	gőzölt	szénát	eszik	és	az	egész	telet	kibírta	köhögés	
nélkül.	Nagyon	meg	vagyunk	elégedve	a	berendezéssel,	
köszönjük	szépen!

A	 Peasebrook	 Lovas	 Klinikán	
HAYGAIN	 szénagőzölőt	 használunk,	
hogy	 biztosítsuk	 a	 takarmányunk	
pormentességét	 és	 fokozzuk	
ízletességét.	 A	 legtöbb	 bennt	 lakó	
páciensünk	 boxnyugalomra	 van	
ítélve,	esetleg	könnyű	munkát	végez.	
Rendkívül	 fontos,	 hogy	 az	 elérhető	

legtisztább	 és	 legjobban	 előkészített	
szálastakarmányt	 biztosítsuk	 számukra,	

amitől	 ugyanakkor	 nem	 lesznek	 „zabosak”.	
A	pihenő	lovak	sokkal	hajlamosabbak	vastagbél	

obstipációra,	aminek	esélye	a	gőzölt	szénán	keresztül	
bevitt	 extra	 folyadékmennyiséggel	 nagymértékben	
csökken.	A	beteg	lovak	gyakran	étvágytalanok,	de	a	gőzölt	
széna	finom	illata	és	kellemes	íze	nagy	segítségünkre	van.	
Klinikánkon	a	HAYGAIN	szénagőzölő	egy	nagyon	sikeres	
befektetésnek	bizonyult.

JAMES FANSHAWE
versenyló	kiképző

RICHARD HANNON
verenyló	kiképző

PETER STORR
nemzetközi	díjlovas	és	kiképző

JACKIE DUNTON
díjugrató	lovas,	Chelmsford

MARTIN NAYLOR
South	Yorkshire

TIMOTHY D GALER
Bvet	Med	Cert	ESM	MRCVS,

Peasebrook	Equine	Clinic

MATT RYAN
háromszoros	olimpiai	aranyérmes-lovastusa



szénagőzö lők

® „A	HAYGAIN	szénagőzölő	az	istállóm	
felbecsülhetetlen	tartozéka.”

„A	HAYGAIN-nel	gőzölt	szénát	a	jászol	aljára	tettük,	a	tetejére	pedig	
fűszenázst.	A	lovak	kitúrták	a	fűszenázst,	hogy	hozzáférjenek	a	

gőzölt	szénához.	Egyszerűen	imádják!”

A PROBLÉMA- bizonyított tények!
 

 • 6-ból	több,	mint	1	ló	teljesítményét	gyengíti	valamilyen	fokú	légzőszervi	megbetegedés
 • Az	istállóban	tartott	lovak	80%-a	légúti	irritációtól,	gyulladástól	szenved
 • A	szénában	alálható	allergének,	pl:	a	gombák	spórái,	olyan	légzőszervrendszeri
	 	 megbetegedésekért	felelősek,	mint	pl.	a	kehesség,	a	RAO/COPD	vagy	a	IAD/SAD • 
	 • A	por	belélegzésének	megakadályozására	más	széna	kezelési	módszerekkel	is	tettek	már	kísérletet,	de	ezek	a		
	 	 módszerek	a	széna	minőségét,	higiéniáját	nem	növelték.	Az	áztatott	széna	tápértéke	és	élettartama	pedig	
	 	 csökkent

	 •	 tudományosan	bizonyított,	hogy	a	HAYGAIN	szénagőzölő	segítségével	
	 	 tiszta,	por-és	spóramentes	szénát	állíthatunk	elő

	 •	 megöli	a	káros	gombaspórákat,	atkákat	és	baktériumokat
 
	 •	 állatorvosok	ajánlása	általános
 
	 •	 felhasználása	széleskörű,	minden	lovas	szakág	sikerrel	alkalmazza
 
	 •	 újrahidratálja	és	fokozza	a	széna	ízletességét
 
	 •	 minden	más	szénát	és	széna	kezelést	felülmúl,	beleértve	a	
	 	 szenázst	és	az	áztatott	szénát	is
 
	 •	 befogadja	a	standard	méretű	kisbálát	vagy	a	nagybálák	szeleteit,	
	 	 de	használható	szénahálóval	együtt	is	

	 •	 egyszerű	kezelés,	működtetése	még	egy	forgalmas	istállóban	
	 	 is	könnyen	kivitelezhető

	 •	 szabadalmaztatott	gőz-elosztó	csőcsonk	rendszer
 
	 •	 a	gőzölési	folyamat	hőmérséklete	eléri	a	100	ºC-ot
 
	 •	 beépített	hőmérő
 
	 •	 7	literes	gőzgenerátor,	amit	az	erőteljes	2,9kW/13
	 	 Amp-es	fűtőelem	működtet,	és		akár	fali	időzítővel	is			
	 	 használható
 
	 •	 kíváló	hőhatásfok,	kíváló	hőszigetelés,	dupla	falú	mobil		
	 	 ládák
 
	 •	 robosztus,	ellenálló	felépítés,	mindennapi	intenzív		 	
	 	 használatra	tervezve
 
	 •	 vízálló,	rozsdamentes	acél	és	réz	illesztésekkel	

	 •	 Angliában	tervezték	és	kivitelezték
 
	 •	 egyedülálló	tanácsadás,	ügyfélszolgálat

A MEGOLDÁS- bizonyított tények! 
  

Miért a HAYGAIN?... 
  

mikrobiológiai vizsgálati eredmények

Többszörösen,	tudományosan	bizonyított	tény,	hogy	a	HAYGAIN	szénagőzölőt	használva	megsemmisítjük	a	káros	
penészt,	gombaspórákat,	baktériumokat	és	poratkákat.	Minden	egyes	HAYGAIN	szénagőzölő	berendezés	belsejében	
egyedülálló	csőrendszerrel	találkozunk,	mely	bevezeti	a	gőzt	a	szénabálába,	majd	egyenletesen,	alaposan	átgőzöli	
azt.	A	gőz	és	a	magas	hőmérséklet	a	működés	során	elpusztítja	a	gombaspórákat	és	a	baktériumokat.	Az	eredmény	
tiszta,	higiénikus,	pormentes,	hidratált	széna.	Lova	egészségesebbé,	elégedettebbé	válik,	így	hozzásegítjük,	hogy	
a	maximális	teljesítményt	nyújtsa.

A	HAYGAIN	szénagőzölőket	széles	körben	tesztelték	
és	 kutatták	 a	 Royal	 Agricultural	 College-ban,	
Cirencester-ben.

Az	 Irish	 Equine	 Centre	 tesztelte	 a	 HAYGAIN	
teljesítményét	 Aspergillussal	 fertőzött	 szénán	 -	
ami	 a	 leggyakrabban	 előforduló	 patogén	 gomba	 a	
szénában	-	és	igazolták	a	HAYGAIN	hatékonyságát	
ezen	spórák	eltávolításában.

Elkötelezettségünk	a	kutatás	és	fejleszetés	irányában	
folytatódik,	 jelenleg	 is	 világszerte	 több	 kutatási	
projectben	veszünk	részt.

	 Az	 Aspergillus	 az	 egyik	 legfőbb	
okozója	 a	 RAO,	 EIPH	 betegségeknek,	
az	 immunrendszer	 gyengülésének,	 és	 a	
rossz	 teljesítménynek.	 Ugyanakkor	 ez	 a	
baktérium	típus	hőre	rendkívül	érzékeny,	így	
számuk	 könnyen	 redukálható	 a	 HAYGAIN	
szénagőzölő	segítségével.

THOMAS	BUCKLEY,	Az	Irish	Equine	Centre
mikrobiológiai	osztályának	vezetője

www.haygain.com info@haygain.com

A	 spórák	 száma	 1	 g	 kezeletlen,	
jó	 minőségű	 száraz	 széna	
mikrobiológiai	tenyésztése	után	7,75	
millió

O	kimutathortó	spóra

HAYGAIN-el	való	kezelés	előtt:

HAYGAIN-el	való	kezelés	után:
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„	Van	egy	30	éves,	menhelyről	örökbefogadott

COPD-s	lovam.	Amióta	a	HAYGAIN-nel	gőzölt	

szénával	etetem,	nem	köhögött	többé.	Ilyen	egyszerű!”

„	Mindenkinek	csak	ajánlani	tudom	a	HAYGAIN-t...
	 	 ...nagyszerű	termék,	mely	mögött	egy	
	 	 	 	 fantasztikus	csapat	áll.	„

HAYGAIN HG-600
•	Gőzölési	időtartam	körülbelül	35	perc
•	Méretei:	600mm	x	600mm	x	650mm

HAYGAIN HG-GO
•	Gőzölési	időtartam	körülbelül	40-45	perc
•	A	zsák	űrtartaloma:	200	liter

HAYGAIN HG-1000
•	Gőzölési	időtartam	körülbelül	50	perc
•	Méretei:	1435mm	x	865mm	x	730mm

HAYGAIN	TECHNOLÓGIA	ÉS	MINŐSÉG


