DeLaval klippmaskiner – för häst

Välj rätt skärsats
när du klipper
din häst

Välj rätt skärsats när du klipper din häst
Ponny, kallblod och islandshäst						
(Hästar med långhårig och tät päls)

Steg 1: Välj ett glestandat skär vid en första klippning, t ex skärsats 21/23 som ger 2-4 mm
klipplängd. Efter klippning med ett glestandat skär kan resultatet ofta upplevas som
“randigt”.
Steg 1: Gör därför ytterligare en klippning med ett mer fintandat skär, 31/15 som ger samma
klipplängd, men som klipper “tätare” och randningen försvinner.

Häst av varmblodstyp						
(Korthårig, fin päls)

Välj ett mer fintandat skär, standard 31/15, redan vid första klippningen, ger 2-4 mm klipplängd.
Om man vill uppnå ett ännu finare resultat (hästen klipps regelbundet) välj ett skär som når
närmare in på huden (31F/15) och ger ytterligare kortare hårlängd, 1-2 mm.
Alternativ om hästen upplevs bli “randig”, välj skär för mycket fin päls 35/17, som ger ytterligare
fin och tätare klippning med samma klipplängd som 31/15 (2-4 mm).

Häst av fullblodstyp, arab samt vissa tävlingshästar			
(Mycket fin päls)

Till hästar med mycket fin päls, välj ett fintandat skär 35/17 som ger mycket tät och fin klippning,
klipplängd 2-4 mm. Vill man ha riktigt kort klipplängd, 1-2 mm, välj 35F/17.

Mer utförlig information kan du läsa på baksidan

DeLaval klippmaskiner – för häst

Allt du behöver veta om att välja rätt klippskär
– utgå ifrån typ av häst du ska klippa
Ponny, kallblod och islandshäst

					

(Hästar med långhårig och tät päls)

Steg 1: Välj ett glestandat skär vid en första klippning, t ex skärsats 21/23 som ger
2-4 mm klipplängd. Efter klippning med ett glestandat skär kan resultatet ofta
upplevas som “randigt”. Gör därför ytterligare en klippning med ett mer fintandat
skär.
Steg 2: Klippning med ett mer fintandat skär, 31/15 som ger samma klipplängd, men som
klipper “tätare” och randningen försvinner.

Häst av varmblodstyp						
(Korthårig, fin päls)

Välj ett mer fintandat skär, standard 31/15, redan vid första klippningen, ger 2-4 mm
klipplängd. Om man vill uppnå ett ännu finare resultat (hästen klipps regelbundet) välj ett
skär som når närmare in på huden (31F/15) och ger ytterligare kortare hårlängd, 1-2 mm.
Alternativ om hästen upplevs bli “randig”, välj skär för mycket fin päls 35/17, som ger
ytterligare fin och tätare klippning med samma klipplängd som 31/15 (2-4 mm).

Häst av fullblodstyp, arab samt vissa tävlingshästar				
(Mycket fin päls)
Till hästar med mycket fin päls, välj ett fintandat skär 35/17 som ger mycket tät och fin
klippning, klipplängd 2-4 mm.
Vill man ha riktigt kort klipplängd, 1-2 mm, välj 35F/17 som är något tunnare skär och
därmed klipper närmare inpå huden.

Special

				

Vid mönsterklippning kan man välja ett extra fint skär, 52/35, som ger <1 mm klipplängd.
Detta skärset väljer man om man önskar klippa speciella mönster på sin häst.
Lämpligt även på en veterinärklinik för att klippa vid kirurgiska ingrepp, ultraljud, mm.

