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HIT-ActiveStable®

100% Grupphästhållning…

     och alla vinner!

Produkter & Inspiration
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På HIT är vi I den lyckosamma positionen att vi har att göra med människor som 
letar efter framtidsinriktade lösningar för sig själva och sina hästar. Hästägare och 
stallskötare som vänder sig till oss har en stark önskan om att driva en välanpassad 
grupphästhållning.

Förutom privata hästägare och hästuppfödare är stallägare av inackorderingsstall 
och ridskolor särskillt intresserade av HIT Active Stable. Tillsammans med dem 
utvecklar vi individuella koncept för grupphästhållning för hästens och människans 
välbefinnande.

Under hela processen, från den första iden, planerings- och byggfasen till den 
pågående driften av HIT Active Stable, känner vi alltid våra kunders entusiasm när 
de ser att drömmarna blir verklighet, steg för steg. Det är vårt mål att göra ett bety-
dande bidrag till att ditt project ska lyckas. På följande sidor hittar du våra beprövade 
produkter..

 ...låt gärna dessa inspirera dig.

„Hästhål lningens f ramt id  kommer

at t  formas av  människor,  som kan

se ef fek t iv i teten och hästens

väl färd  i  en  v is ion“

Thorsten Hinr ichs
Grundare och VD 

Thorsten Hinrichs 
Dipl.-Ing. (FH) 
Strategikonsult (IHK)
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g  Indelning av områden

g  Användning av foderstationer

g  Arbetsbesparande processer

g  Hästvänl ig hantering

Marknadsplats = höutfodring, stråhäck,
vatten, ligghall, integrationsbox

Trail med olika underlag, 
hästtrappor, Vatten, 

trädstam, Labyrint etc.

Rullningsyta och plats 
för lek

Kraftfoderstation

Active stable -  Koncepetet

Grönytor för bete, gröna 
öar som

avgränsning, häckar mm

HIT-Active Stable med ONE-WAY-TRAIL

1

1

2

2

3

34

4

5

5



5

Modernas te  ut fodr ings tekn inken 
im HIT-act i ve  s tab le 

HIT-Hös t at ion 
           EXKLUSIV

HIT-Kra f t foder s t a t ion                 
 EASY

HIT-Kraf tfoderstation 
             KOMPAK T 

H IT-S i lo 
     EXKLUSIV

HIT-Foder s t a t ion 
     KOMBI HIT-Se lekt ionssy tem 

            EXKLUSIV
HIT-Kra f t foder s t a t ion 
       KOMPAK T-SELEK T

HIT-Höhäc k 
        MAXI  &  MINI 

H IT-Höhäc k 
          DUO

HIT-Höhäc k 
            S INGLE 

H IT-Kra f t foderautomat 
                K1 -40

Router 

Home PC 

Smar tPhone 

Foder  dato r 
HOCO 

LAN / 
WLAN

CanBus

Wor ldWideWeb 
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Individuel l  utfodring av hösi lage

HIT-Hös t at ion
 EXKLUSIV

g Individuell utfodring

g Behovsavpassad

g Sparar arbete

g För rundbal

En häst åt gången Gemensam utfodring Indivduell utforning under tak

Max. 4 Hästar per höhäck Fyllnadsmaterial I plast 

Dörr
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Olika lösningar med
HIT-Höstation EXKLUSIV

Dubbel

Trippel

Fyra stationer
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Individuel l  utfodring av kr taf tfoder och mineraler

Storsäck – räcker ett par vekcor 2 x Kraftfoder + 1 x Mineraler

Ca. 4 x 4 m stort foderhus Vägen till kraftfoderstationen

Foderkrubba rakt fram 

Foderkrubba på sidan

HIT-Kra f t foder s t a t ion
 KOMPAK T

g För kraftfoder och mineraler

g Många portioner

g Mer röresle

g Mindre arbete
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H IT-Kra f t foder s t a t ion
 EASY

En rak gång

Gott om plats vid ingången

g För kraftfoder och mineraler

g Säker

g Hästvänlig

g Platssparande
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Individuel l  utfodring av kraf toder, 
mineraler  och hösi lage

HIT- foder s t a t ion
 KOMBI

g Allt foder I en station

g Lägre kostnad

g Väl beprövad

g Principen TWO-WAY-TRAIL

Snart färdigmonterat

Hösilage och karftfoder I samma station

Kraftfoder till sidan och hösilage rakt fram

4 Stationer till max 16 hästar
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Olika lösningar med
HIT-foderstation KOMBI

„Två stationer – mittemot

„Två stationer bredvid varann

„Fyra stationer
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HIT-Se lekt ionssys tem
 EXKLUSIV

g „Trött på hösilage“

g Ger betesåtkomst

g För äldere hästar

g Svårfodrade hästar

Aktivstall-Filmstars Hörum

Dörröppnare

Välj betesmark på sommaren och hörum på vinter

Hästvänlig teknik 

VIP-OmrådeVIP-Område
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3-D-Planritning av VIP-Område

Passagen är säkerKraftfoderstation kombinerad med Selektionsdörr

HIT-Kra f t foder s t a t ion
        KOMPAK T-SELEK T

g Rak passage

g Kostnadseffektiv

g Förnuftig kombination

VIP-OmrådeVIP-Område
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Tidsstyrda automatiska foderstationer

HIT-Höhäc k
 MAXI  &  MINI

g Fler utfodringar per dag

g Flera äter samtidigt

g Storbal / löst hö

g Mindre arbete

g Modulsystem

g Lätt att rengöra och underhålla4 Foderplatser, 3,00 m bred, 2,40 m hög

14

www.aktivstal l -al lendoer fer.de
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Rekommendation för  minsta antal  utfodrings-
platser = Antalet  hästar  plus 30 -  40 %

Olika lösningar för höutfodring

HIT-Höhck MINI för Ponys
Foderbordets bredd anpassas för att minska manuellt arbete

www.aktivstal l -al lendoer fer.de
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Lösningar för  beprövade
HIT-Höhäck MAXI & MINI och HIT-Foderhäck SAFET Y FIRST

8 Foderplatser, för max 6 hästar

12 Foderplatser, för max 9 hästar

16 Foderplatser för max. 12 hästar
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Foderhäck

4 Foderplatser, 3,00 m bred, 2,40 m hög, 
finns även som grindsektion

Grupputfodring Hästvänlig utfodring

Fyll på 1 gång / vecka

Grindsektion Ny foderhäck invigs

Monterat i stabli byggnad med tak

HIT-Foderhäc k
 SAFET Y  F IRS T

g Säker

g Stabil

g Flexibel
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g För små grupper och box

g Tidstyrd höfodertillgång

g Modulsystem

H I T-Höhäc k
 S INGLE

För box
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H IT-Kra f t foderautomat
 K1 -40

g Volym 40 Liter

g Central drift

g Mer exakt giva

19
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HIT-Foderdato r
 HOCO

g Stalltålig

g Enkel hantering 

g Online-Kontroll

g Online-Service

Utfodringssystemets hjärta

HOCO-Foderstation styr hela
fodersystemet 

Kontrolera fodergivorna

Transponder inflated I manenTransponderhalsbandTranspondern inflätade I pannluggen

Transponder för hästidentifiering I 
foderstationerna
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HIT- Act i veser v ice 
(genom auktor i se rad  par tner )

g Professionella installatörer

g Personlig Kontakt

g Telefon-Support

g Online-Service

g Frakt av reservdelar

g Service och underhåll
Anpassat modulsystem

Pawel in Sverige Artur har mycket energi Arbete utfört

HIT-Aktivstallservice 
Jürgen Kuhne
www.aktivstall-service.de

HIT-Aktivservice 
Jan Znaniecki
www.hitaktivservice.de
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Markarmeringsmattor

HIT- Act i ve  St ab le  mat to r  

g För områden och stigar med mindre lutning

g Passar bade skodda och oskodda hästar

g Mycket stabil och hållbar

g Lätt att rengöra (manuellt und maskinellt)

g Storlek: 118 x 84 x 4 cm (0,99 kvm)

g Vikt: ca. 22 kg

g Material: Återvunnen plast

g Perforerad

g För områden och stigar med mycket lutning

g Särskilt halkbeständig

g Stabil och hållbar

g Storlek: 121 x 80,5 x 4 cm (0,97 kvm)

g Vikt: ca. 20 kg

g Material: Återvunnen plast

g Perforerad

g För områden och stigar med mindre lutning

g Lämplig även för läggning utan underarbete

g Passar bade skodda och oskodda hästar

g Extremt stabil och hllbar

g Lätt att rengöra (manuellt och makinellt)

g Storlek: 114 x 81 x 4,5 cm (0,92 kvm)

g Vikt: ca. 29 kg

g Material: Återvunnen plast

g Operforerad (finns även perforerad)

HIT-Active stable
ENJOY

HIT-Active stable
MOUNTAIN TRAIL

HIT-Active stable
TOP CLEAN I
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g För områden och stigar med mindre lutning

g Passar bade skodda och oskodda hästar

g Mycket stabil och hållbar

g Lätt att rengöra (manuellt und maskinellt)

g Storlek: 118 x 84 x 4 cm (0,99 kvm)

g Vikt: ca. 22 kg

g Material: Återvunnen plast

g Perforerad

g För områden och stigar med mycket lutning

g Särskilt halkbeständig

g Stabil och hållbar

g Storlek: 121 x 80,5 x 4 cm (0,97 kvm)

g Vikt: ca. 20 kg

g Material: Återvunnen plast

g Perforerad

23

HIT-Active Stable matta Top Clean ll
Under kan man lägga 0-8 grusblandning och ovanpå för att 
fylla håligheterna 0-2

ENJOY-Hästtrappor, vy ovanifrån 

ENJOY-Hästtrappa vy nedan ifrån 
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Jämna till underlaget och lägg ut mattorna

Lätt lutning mot dränering 

Sanda lätt

Hästvänligt underlag

Lägg HIT Active Stable Top Clean mattor  utan underarbete

Före  ut läggning

Ef ter  ut läggning

1

2

3

4

5

6
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ENJOY på plan marke

TOP CLEAN & FARM SERVANT = den ideala kombinationen

MOUNTAIN TRAIL am Hang

MOUNTAIN TRAIL Övergångar och backar

TOP CLEAN utan underarbete

Många ol ika möjl igheter med
HIT Active Stable Top Clean 
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Utläggning av HIT-Active stable mattor

1 2

3 4

5

6

1 2

3 4

5

6
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9

8

7

Viktigt:
Lägg mattorna med ett litet fogavstånd 
Upp till 20° Celsius 2 cm - över 20° Celsius 1 cm
Lägg dem alltid med en halv mattbredds
förskjutning.

7

8

9

Ovanifrån
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HIT-Markras te r 
         

28

g För avrinningsområden

 med sandbotten och liten lutning

g Lämplig för rullningsytor

g Integrerad tvärdränering

g Storlek: 60 x 40 x 5,5 cm

g Material: Återvunnen plast

g För avrinningsområden med sandbotten

 och liten lutning

g Passar även som markförstärkare på grönområden

 (för att skydda rötterna)

g Lämplig för rullningsytor

g Integrerad tvärdränering

g Storlek: 60 x 40 x 4,5 cm

g Material: Återvunnen plats

HIT-MarkrasterHIT-Markraster
              

HIT-MarkrasterHIT-Markraster
  DRAINGRID  DRAINGRID
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Aktivstall-Sluttning

Med bergspanorama

Populär liggplats utomhus

Väg till vatten och kraftfoderstation

Sandbad 

Mer rörelse utan lera
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Rekommenderad installation av HIT Drangrids:

 Sandtjocklek vid:
Hage: 3-5 cm
Maskinkörning: 5-7 cm
Rullplats: 10-15 cm
Ridbana, rundhall: 8-10 cm;
Kornstorlek beroende på
förhållande 
 

Separationsskikt - HIT markraster,
Fyllnadsmaterial fint grus (2-8 mm
kornstorlek, kantiga korn

Markduk el.Geotextil

Markytan utjämnas med en lutning på 1-2%

Makadam, Höjd 15-25 cm
(10-70 mm kornstorlek,
kantiga korn)

Exemplarisk installation Framtida rullning- och lekplats
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Fyll I med sand

+

Mark Mark

15-25 cm  tjockt (10-70 
mm

Använd markduk vid 
behov

Mark

1-2 cm blindskikt(2-8 mm kornstorlek 

15-25 cm Makadam
(10-70 mm Kornstorlek 

Markduk 

Mark

Fyllning av fint grus(2-8mm kornstor-

HIT-Mar-

1-2 cm Sand (2-8 mm Körnstorlek kan-

15-25 cm Makadam (10-
70 mm Kornstorlek,kan-

Markduk 

Mark

HIT-Mar-

1-2 cm Sand(2-8 mm Kornstorlek, kantig)

15-25 cm Makadam 
(10-70 mm Kornstorlek 

Markduk 

Mark

HIT-Mar-

1-2 cm  sand (2-8 mm Kornstorlek, kan-

Markduk 

Mark

Separera med markduk vid behov

Mark

HIT-Markraster  DRAINGRID & DRAINGRID PLUS
Instal lat ion och läggningssteg 

15-25 cm Makadam
(10-70 mm Kornstorlek 

Vattengenomsläppligt baslager - sand
Boxpaddock ca 3-5 cm 

Hage 5-7 cm
Kärvs vid körning av tunga maskiner 
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Design av l iggytor

HIT-Häs tsäng 
 COMFORT

g Mjuk

g Torr

g Permanent

g Hästvänlig

Mer än bara gummi

Idealiskt för midre grupper

Ligger skönt

Står bekvämtMindre strö – mindre kostnader

Storlek XL: 1,80 x 2,40 m
Storlek XXL:  2,20 x 2,90 m
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HIT-Häs tsäng 
 COMFORT

H IT-Häs tsäng
 COMFORT-FLEX

g För stora ytor

g Mindre strö

g Mindre arbete

g Optimalt I kombination med spån

Avkopplingsrum

Hästtoalett Skönt I ligghallen

Stabila avslut på mattorna

Modern konst I ligghallen Utsikt mot foderstationen

Bredder: 
2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 m; 10 mm tjock

Skarvarna täcks med en speciell T-profil av gummi

Understa lagret är gjort av latexskum 
1,00 x 1,50 m; 28 mm tjock
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Ligghall med hög mysfaktor

Hållbar, hästvänlig och ekonomisk

HIT-Hästsäng COMFORT FLEX

HIT-Hästsäng 
COMFOR T FLEX

Strö  e l ler 
spån
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HIT-Ligghal l
Design exempel

HIT-Hästsäng COMFORT FLEX

HIT-Hästsäng COMFORT FLEX
I kombination med strö el ler  spån

Hästtoalett

Hästtoalett

HIT-Hästsäng COMFORT FLEX

Strö eller spån

HIT-Hästsäng COMFORT FLEX



36

Vatten

HIT- va t tenkopp 
 
g Hästvänlig

g Frostsäker

g Hållbar

H IT - va t tenkopp 
 AQUA

HIT-Vat tenkopp 
 BAIKAL

HIT-Vat tenkopp 
 MICHIG AN DUO
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HIT-Vatten

37

MICHIGAN DUO

AQUA
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HIT-Active Stable planering

g Uppfinningsrikedom

g Erfarenhet

g Praktisk kunskap

g Individuella lösningar

g Rådgivning över telefon eller på plats

g Skapa en konceptskiss

g Skapa en Masterplan

g Skapa 3D-bilder

g Strategikonsultation

Vi erbjuder en projektrelaterad

offert beroende på behov av

konsultationstjänster
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g Uppfinningsrikedom

g Erfarenhet

g Praktisk kunskap

g Individuella lösningar
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Inspiration

Framtida grön ö

Separation av två grupper

Ekologisk förbättring

Rumsavdelare som skapar lugn

Gångväg till foder

Övertäckt sluss

Utfodring till vänster, liggyta till höger Active Stable I vacker natur Liggahall med vindskydd

Perfekt integerationsområde
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Vindnät

Gångar sommartid 

Utsikt från huset

Gångarna bör vara minst 6 meter breda

Något att knapra på Stor plats för slicksten Mineralbar

Träplanksområde – ett intresseant inslag

Gångarna på hösten 
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Inspiration

Farm Sevant gör en insatts

Storbal I hönät

Fylla höstationen

Elskottkärra underlättar arbetet

Gödselstack I anslutning

Genomgång staket

Jörg har alltid allt med sig Vägg att skjuta upp gödseln mot

Mocka med maskin
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Lek I alla väder

Betesläpp

På väg till betet

En skön paus

„Passivstall“

Blandade grupper
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Återförsäljare HIT I Sverige & Finland:
Active Stable Solution Scandinavia AB
 
Bäckaskogsvägen 53
263 94 Mjöhult
Tel.: +46 (0) 707 – 133 699 
E-post: josefin@activestablesverige.se
www.activestablesverige.se

Välkommen att kontakta oss!
      
Vi ser fram emot din förfrågan!


