Kvalitet som rör sig

Hitta rätt bett

I 4 ENKLA STEG

Step 1: Rätt bett storlek

Tjocklek
Tjockleken på bett skall anpassas efter de anatomiska behoven i hästens mun. En forskning
som Sprenger och Veterinärmedicinska Universitetet i Hannover gjorde kom de fram att
munhålan i hästens mun var ganska liten och det tillgängliga Utrymmet i munnen för ett
bett kan vara begränsat.
Hitta den rätta tjockleken för din hästs bett genom att fråga
din häst-tandläkare om råd eller prova 2-ﬁnger testet.
Tryck på båda ﬁngrarna (litet utrymme mellan över och
undre käk-benet) rekommenderas ett tunnare mun-stycke
14 mm–16 mm.
Litet tryck eller inget alls (större utrymme) rekommenderas
ett tjockare mun-stycke 16 mm–18 mm.
Om man använder ett för tjockt bett kan det bli tryck på
den känsliga gommen och orsaka blåmärken och infektion.
Hästen kan då reagera med att slänga med huvudet, öppna
munnen eller bita i tyglarna.

Längden på skänkeln
på Kandar eller Pelham
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Storlek
Bett med lösa ringar
Bett med lösa ringar bör det vara 5 mm mellanrum i båda
sidorna av hästens mun. Det får heller inte vara för tajt, så
det nyper i hästens mungipor (lanerna). Det måste också ges
utrymme för att ringarna kan löpa fritt.

Bett med fasta ringar.
Bett med fasta ringar t.ex eggbett, muffbett, D-ringsbett,
pelham och kandarstänger, skall sitta tajtare intill hästens
mun. Därför bör man välja en mindre storlek än ett bett
med löpande ringar. Då det sitter tajtare intill hästens mun
åstadkommer ryttaren ytterligare stöd till tygeltaget.

Kandar
Kandar består av en kandarstång och ett underlagsbett.
Underlagsbettet (bridongbettet) skall följa samma standard
som de övriga betten, då det kommer att ligga i samma
position i hästens mun.
Kandarstångens position kommer att vara lite längre ner,
där hästen huvud är lite smalare. Vi rekommenderar att
välja kandarstången 0,5 till 1 cm mindre än underlagsbettet
(bridongbettet) för att uppnå bästa möjliga effekt och för att
få hästen känna sig bekväm.

Fråga din lokala återförsäljare efter
en bett-mätare, för att bestämma
den korrekta bett-storleken.
(ﬁnns i metall eller i
pappers-utförande).

Auf die Größe
kommt es an das richtige Maß für
zufriedene Pferde!

12 mm

14 mm

Bei korrekter Verschnallung
sollten rechts und links
jeweils bis zu 5 mm Platz
zwischen Lefze und
Gebissring sein (hierbei
bereits berücksichtigt).

16 mm

Gebisse mit festen
Seitenteilen, z. B. Olivenkopf-, Schenkel-, D-RingTrensen oder Kandaren,
sollten immer eine Nummer
kleiner als Ringtrensen
gewählt werden, damit das
Seitenteil exakt anliegt und
dadurch eine zusätzliche
seitliche Einwirkung erzielt wird.
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Step 2: Rätt munstycke

Du skall omsorgsfullt välja mellan de karaktäristiska behov av de olika typer av bett för att
få det som passar just din individuell häst.

2-delat tränsbett
1
2
3
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4.

4
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2-delat tränsbett gör att ryttarens tygeltag trycker på tungans
kanter När ryttaren tar i tygeln blir bettet som en V-form och
utövar tryck på tungans kanter, och därmed släpper trycket
från mitten av tungan.
För hästar med liten platt gom eller hästar som blivit ridna
på för långa bett, kan den V-formen som uppstår orsaka
problem när själva mittdelen (ögat) på bettet trycks upp i den
känsliga gommen, och bidra till blåmärken eller infektion.

Vanligt 2-delat tränsbett har i sin produktion en speciell
konstruktion. Det ena mun-stycket är längre än den andra
delen, vilket innebär större påtryckning på ena sidan av
tungan. För att undvika det ojämna trycket på längre sikt,
bör man periodvis vända på bettet.

För att undvika problem med det ojämna trycket med 2delat tränsbett, rekommenderar vi att använda TURNADO
eller 2-delat Dynamic RS bett.
Det gemensamma för dessa bett är att de är vridna i en 45
gradig vinkel, vilket bidrar till en jämn tryckfördelning på
hästens tunga.

Vi rekommenderar 2-delat novocontact bett till hästar som
inte tar kontakt med bettet ordentligt. Det fungerar också
väldigt bra till hästar som är väldigt känsliga i mun, och där
ryttaren har en mjuk o följsam hand.

Mer än 25 års erfarenhet av KK-bett har visat att det är ett
mycket användbart bett för hästar som inte tar kontakt med
3-delade bett, och för hästar som har tendens att bli starka
på bettet.
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3-delade bett
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3-delade bett fördelar trycket från tygelhjälpen över en större
yta ovanpå tungan. Alla 3-delade SENSOGAN och AURIGAN
bett från SPRENGER är anatomiskt utformade till hästens
mun, vilket gör det mer bekvämt för hästen, och att ryttaren
ger mer precisa instruktioner.

Abb. Engelke, Gasse 2002

Vanliga 3-delade bett har en ganska bred mittendel som
inte ligger ner utan kommer att stå upp mellan tungan och
gommen. Detta kan medföra tryck ovanpå tungan eller på
den känsliga gommen. Speciellt om man valt ett för tjockt
bett för hästens mun.

KK Ultra bett har utvecklats utifrån vetenskaplig forskning.
De når sin unika och exakta effekt genom att förminska och
vrida mittdelen 45 grader. Den speciﬁka anpassningen till
hästens anatomiska mun ger en märkbar effekt jämförbart
med vanliga 3-delade bett.

Det ergonomiska formade Dynamic RS mun-stycket ligger
perfekt mellan tungan och gommen, vilket resulterar i en
mjuk och jämn fördelning på hästens tunga. Den milda
mittdelen som är vriden 45 grader gör bettet väldigt
skonsamt där det ligger väldigt mjukt på tungan och utgör
inget tryck på den känsliga gommen.
Den här unika WH Ultra rullen ger en mild stimulans på
hästens tunga, vilket gör att hästen uppmuntras till att
acceptera bettet, och ger mer salivavsöndring vilket bidrar
till att hästen blir avslappnad. Hästen lär sig snabbare att
acceptera bettet och blir därmed uppmjukad i hela kroppen
för att kunna utföra sina rörelser med mer grundlighet och
harmoni.

Det 3-delade novocontact betten är idealiska att använda på
hästar som ibland tenderar att gå mot handen och bli starka,
men är för känsliga att bli ridna på skarpare bett.
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Step 2: Rätt munstycke

Stång-bett
Det är viktigt att välja den rätta storleken, om ett bett är för långt kan det “tippa” och kännas
obekvämt för hästen när man tar i tyglarna.
Stångbetten rekommenderas att användas av skickliga och rutinerade ryttare, som kan rida
hästarna med hjälp av sina skänklar och vikthjälper.

Rakt och stelt
Rakt och stelt stångbett är stadigt med ett jämnt tryck på
hela tungan. Jämfört med ett 2-delat vanligt bett ger detta ett
mindre tryck på hästens tunga utmed kanterna. Ju hårdare
ryttaren tar i tygeln desto större tryck blir det på hela tungan
samt på underkäken.
Rekommenderas för hästar som undviker ryttarens tygeltag, och tenderar att bli starka.
Stångbett kan användas på hästar som ”tippar nedåt”, och lägger sig på bettet.

Rakt och ﬂexibelt (tex Flex Control eller Duo-bett)
Jämfört med stela stångbett blir effekten av tygeltaget lite
bättre med ﬂexibla bett. Trycket är också fördelat över hela
tungan när du tar ett tygeltag, men blir starkare utmed
tungans kanter.
Rekommenderas för hästar som ibland blir starka och
okoncentrerade under ridning, eller framför ett hinder.
Flexibla stångbett accepteras oftast av hästar som inte kan ha ledade / delade bett.

Med tungfrihet
Jämfört med rakt stångbett blir det inget stadigt tryck på
hästens tunga när den får tungfrihet.
Mitten av tungan får mindre tryck med denna utformning på
bettet och kommer bara att pressas med hårdare tygeltag.
Används som ”korrigeringsbett” när man vill korrigera hästens tunga som uppfattar trycket
på tungan väldigt obehagligt eller undviker det genom att lägga ut tungan på sidan.
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Step 3: Rätt sidodel

Bett med lösa ringar
Bett med lösa ringar överför trycket från tygeltaget direkt på tungan och undre käkben utan
att ge någon hävstångseffekt.
De lösa ringarna kan hjälpa till att kompensera ryttarens
hand, om ryttarens hand är obalanserad eller oerfaren.
Hästen kan i dessa fall lyfta lite på bettet med hjälp av att
sträcka på tungan för att undvika för hårt tryck på tungan
från ryttarens tygeltag.
Bett med lösa ringar passar alla hästar i alla kategorier, från
unghästar till tävlingshästar.

Eggbett, D-ring bett och Bett med parerstänger
Eggbett, D-ring bett och bett med parerstänger överför
trycket från tygeltaget direkt på tungan och undre käkben
utan att ge någon hävstångseffekt.
De fasta ringarna gör att tygeltaget kommer att ge mer ett
”ledande tygeltag”. De fasta ringarna gör att bettet ligger
stadigt och lugnt i hästens mun. De mjuka sidorörelserna
gör att det använts för hästar som har mycket känsliga laner.
Tack vare den breda kontaktytan utmed sidorna, bidrar det till
extra stöd med tygeltaget i sidorörelserna.
Ju större kontaktyta i sidorna desto större inﬂytande, vilket
innebär att den ovan beskrivna effekten är större med D-ring
och bett med parerstänger.
Rekommenderas till hästar med känsliga laner, och hästar som har tendens till att leka
med bettet och ge ryttaren en ostadig hand. För hästar som tenderar att dra åt sidan under
tävling innan hindret.
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Step 3: Rätt sidodel

Bett med extra hävstångseffekt.
När man tar i tygel, och har ett Baucher, Multi Ring eller 3-rings bett så överför man trycket
från tungan till undre käkben och får därmed en hävstångseffekt.
Det gör att ryttaren får mer kontroll över hästar som är starka
och går mot handen (uppåt), istället för en normal häst som
reagerar genom att sänka huvudet och försöker undvika
trycket.
Baucher bett är bra att använda på dressyrhästar, som skall
förberedas till att gå på kandarbett.
De här betten rekommenderas inte för hästar som tenderar
att dra ryttaren ur handen (neråt).

Bett med extra hävstångseffekt även på undre käkben
(tex Pelham, Kandar eller Kimblewick)
De här betten påverkar på tre olika ställen på hästens huvud:
ovanpå tungan genom skänklarna, som ger en hävstångseffekt
på undre kind genom kindkedjan under hakan.
Tygeltags-hjälperna är därför fördelade på ﬂera tryckpunkter
på hästens huvud.
Detta gör det möjligt för ryttaren att ge de mer exakta
instruktioner, och få mer kontroll över starka och kraftfulla
hästar.
En ordentlig rid-utbildning och rid-kunskap krävs för att
rida med dessa bett. Då hakan på hästen är väldig känslig,
rekommenderas att man använder en kindkedjetunnel.
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Step 4: Bett Material

Metall ett bett-material med hög brott-styrka
Den största fördelen med metall legeringar är att den har en hög brott-styrka och har en
lång hållbarhet. Men det ﬁnns betydande funktionella skillnader mellan de beﬁntliga metall
betten som används i en hästs mun.
Koppar legering till exempel är väldigt populärt som bett-material. Koppar kvaliﬁcerar sig
som ett bett-material för att det har en naturlig oxidations process, som hjälper till att öka
hästens salivavsöndring. Eftersom koppar i sig själv är ganska mjukt behövs det tillsättas
andra metaller för att få samma styrka. Det är nu det börjar bli intressant för de metall man
tillsätter för att få styrkan kommer att ha en stor betydelse för bettets funktion.

Översikt över de vanligaste metaller i bett-material
SENSOGAN / AURIGAN (Tillverkat i Tyskland)
SENSOGAN och AURIGAN är bett-material som utvecklats av SPRENGER, baserat på
vetenskaplig forskning, toxikologiska tester gjorda av Veterinär Medicinska
Universitetet i Hannover och praktiska tester gjorda av professionella.
SENSOGAN: Legering av koppar mangan och zink.
Manganet stärker upp koppar utan att påverka den naturliga
oxidationsprocessen i koppar.
AURIGAN: Legering av koppar, zink och silicium. Silicium
stärker upp koppar utan att påverka den naturliga
oxidationsprocessen i koppar.

Båda materialen ökar hästens salivavsöndring vilket bidrar till att hästen blir mer avslappnad,
känner sig bekväm, och kan koncentrera sig och blir mer villig att samarbeta. SENSOGAN
uppnår ännu mer salivavsöndring än AURIGAN även med mindre koppar- det gör det också
lättare att underhålla och bevara en ﬁnare glans.
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Step 4: Bett Material

Rostfritt stål
Rostfritt stål är en legering av järn, krom och nickel och har en hög brott-styrka. Det är
neutralt i smaken, det uppnås ingen salivavsöndring och det ökar heller inte mun-aktiviteten
i hästens mun.
På grund av de låga tillverkningskostnader görs majoriteten av rostfria bett i Fjärran Östernoch beroende på producenter- kan de vara betydande skillnader i kvalitet. Alla SPRENGER
rostfria stål produkter uppfyller högsta kvalitet standard.

Aluminium brons / vanlig koppar-legering.
(All guld-färgad koppar legering utom SENSOGAN och AURIGAN).
Legering av koppar och aluminium med hög brott-styrka. Aluminium är en väldig användbar
legering som oftast tillsätts för att stärka upp koppar, men det eliminerar en stor del av den
naturliga oxidationsprocessen i koppar- anledningen till att koppar kvaliﬁcerar sig till att man
föredrar det i bett-material. Därför i vanlig koppar legering ökar inte salivavsöndringen och
mun-aktiviteten i hästens mun.

Syntet / plast eller gummi bett
Jämfört med metall-bett, så är plast och gummi bett mjukare och skall inte komma i kontakt
med hästens tänder. SPRENGER duo bett är helt fria från lösningsmedel och innehåller inga
plast-kemikalier. Alla SPRENGER Duo bett och gummi bett har en stål-kedja i betten för extra
säkerhet, och för att förhindra att hästen biter igenom dem.
Gummi-bett har generellt en ”raderingseffekt” och hämmar salivavsöndringen. Vi
rekommenderar att bara använda gummi-bett på hästar som har lätt för att suga på bettet,
för att förhindra att de blir obekvämt för hästen.
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Produktutveckling baserad på vetenskaplig forskning –
Tillverkat i Tyskland.

KK ULTRA bett (3-delat), nådde sin unika och precisa effekt
när mittdelen minskades och vreds 45 grader framtill. Den
speciella anpassningen till hästens oral anatomi gör en
märkbar effekt jämförbart med ett vanligt 3-delat bett.

Dynamic RS

Dynamic RS bett – en vidareutveckling av KK-ultra bett där
man gjort en mer ergonomisk utformning för en ännu bättre
passform mellan tungan och gommen. Detta resulterande i
bättre acceptans av bettet även på känsliga hästar. Bettets
utformning ger också mjuka men effektiva tygelhjälper.

WH ULTRA bett är en kombination av KK ULTRA mittdel med
en unik ”rulle” i mitten. Rullen stimulerar sugaktiviteten,
koncentrationen och uppmärksamheten hos hästen.

TURNADO bett är inte detsamma som vanliga 2-delade
bett. Turnado bett är vridna 45 grader vilket möjliggör jämn
fördelning av tryck på båda sidorna av tungan, medans vanliga
2-delade bett alltid fördelar mer tryck på ena sidan av tungan.

novocontact bett har en unik oval utformning, vilket innebär
större kontaktyta på hästens tunga. Ju större kontaktyta du
får på hästens tunga ju mjukare tygeltag får du, utan att ge
tryck på gommen.

För alla Sprenger bett som har en stämpel med en pil på ena
sidan av bettet: Säkerställ att pilen är på vänster sida och att
pilen pekar framåt.
För SPRENGER Shine Bright Edition bett sitter pilen ovanpå
bettet: Säkerställ att pilen är på hästens vänstra sida och
pekar neråt.
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Bett fungerar som en kommunikations-kanal
mellan ryttare och häst.
I och med att munnen är en utav det mest
känsligaste partiet på hästens kropp, är det
viktigt att behandla den väldigt varsamt.
Ett bett skall vara utprovat efter hästens
individuella anatomiska utseende i munnen,
och även passa ihop med de karaktäristiska
egenskaper.
Det grundläggande kravet för det korrekt valda
bett är en hälsosam och välutbildad häst.

Herm. Sprenger

Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
Alexanderstr. 10–21
58644 Iserlohn · Germany
Telefon: +49 (0) 23 71 / 95 59 0
Telefax: +49 (0) 23 71 / 95 59 939
www.sprenger.de
herm.sprenger@sprenger.de

