
Vad säger innovatören 

 

Min filosofi är tämligen enkel  
1. Hoven är rörlig åt alla håll och mest uppåt, neråt för att kunna balansera ojämnheter 
2. Hoven är kilformad framtill för att glida och ploga sig ner i underlaget.  
3. Hoven har en smal greppkant för att lätt sjunka ner i underlaghet vilket avlastar kapseln 

 

Svaret är lika enkelt som filosofin  
-en hästsko skall uppfylla dessa tre krav. 

Tidigare har produktionsteknik och material inte varit möjlig, men med dagens teknik 
och materialkombinationer tillverkar vi Razer med alla krav på kvalitet och funktion. 

Med Razer behåller hästen den flexibilitet som krävs i hoven för bästa hälsa och smidighet.  
Razer tillåter hoven att balansera landningen, ger bra fäste och resultatet blir en snabb fräsch häst. 

 

Razer = Better Than Barefoot = Vinnare 
Med vinnare menar vi ALLA, både hästar, tränare och ägare. Hästarna får behålla hovens barfota funktion 
samtidigt som Razer ger de skyddande egenskaper som krävs, likt en gymnastiksko. Ägare och tränare får en 
fräsch häst där hoven motioneras för den prestation som krävs, därför är Razer bättre än barfota 

 

   Barfotarörlig 
Razer tillverkas i ett unikt flexibelt fjäderstål som inte låser 
hoven, utan följer med i dess rörelser.  
Tack vare fjäderstålet kommer Razer alltid tillbaka till sitt 
utgångsläge och belastar därför inte hoven. 
Razer rörs likt hoven inåt/utåt och upp/ner vid behov, denna 
funktion balanserar ben kolumnen och leder i landning 
 

                                                                Glid 
Razer är, liksom hoven, avrundad framtill. Det ger ett naturligt glid i landningen – istället för det tvära stopp som 
man får med traditionella hästskor. Hästen vinner mark i varje steg utan extra ansträngning.  

 

 
        RAZER     TRADITIONELL HÄSTSKO 
 

Fäste 
Razer har samma smala greppvägg som hoven. Det gör att den sjunker ner i underlaget, stråle och sula 
belastas och avslastar därför kapseln. Marken komprimeras under hoven och hästen får ett effektivt grepp likt 
barfota. Dessutom stimuleras stråle och sula genom kontakten med marken. Hästen får ett ökat blod/vätskeflöde 
och håller sig fräsch.  

 
 

  Komprimerar mark 
 Ger fäste 
 Bär hästens tyngd 
 Avlastar kapseln 

 
 

 

 
 

  

   

 

 



Viktigt att tänka på 

 
 

Om hästen varit skodd med Traditionella hästskor som låser hovens naturliga flexibilitet kan hoven vara otränad 

och hästen kan bli öm i hovarna när man använder RAZER. 

 

Tänk på att alltid spara mer än normalt av hoven vid första och andra skoningen. 

Träna inte hästen så hårt första veckorna om den visar symtom.  

Razer kan formas en halvstorlek upp eller ner.  

Enklast formar du Razerskon genom att slår lätt, med flera lösa slag.   

För att Razer ska behålla sina unika barfota egenskaper rekommenderar vi kall formning.  

Skulle den behöva upphettas måste den efter tillpassning genast kylas i kallt vatten.  

SÖM -Vi rekommenderar  -ASV, Swedish Nails, storlek T3, Mustad, FJ0 storlek 1, 2 och 3 samt FJ1 storlek 4. 

 

 

Varför rekommenderar jag RAZER framför andra skor? 

 

1. Skons fjädrande egenskaper låter hoven fungera naturligt balanserande mot ojämnt eller lutande underlag, 

detta minskar skjuvkrafter, obalans och stukningar i leder och senor 

2. Razerskorna har en smal greppkant sjunker lätt ner i underlaget och hovens undersida inkl. strålen bär 

hästens tyngd i landningen istället för att skon tar stöten och belastar kapseln, detta innebär att hovväggen 

avlastas och stålens motioneras, denna grundläggand funktion ökar blodcirkulationen och vätskeflödena. 

3. Skons utformning framtill tillåter hoven att glida i landningen, greppet sitter likt barfota innanför 

greppväggen. Den låga profilen ger mindre friktion i landningen vilket minskar rekylstöten 

4. Metallen tappar inte passad form, ger stöd i trakten och likt en gymnastiksko hindrar inte hoven från att 

flexa (balansera ojämnheter lutande underlag, doserade banor eller landning i linjen när hästen springer) 

 

Läs mera om detta på första sidan under produkter 
 

Oavsett hur sliten Razer ser ut gör det unika fjäderstålet att den aldrig tappar sin form och funktion. När skon blir sliten är 

den inte slut – den är tvärt om ingången! -hov och sula blir starka och motionerade eftersom Razer tillåter hovrörelser

 


