
Liberty
en evolusjon 
innen søm
Hva kan du forvente fra Liberty?

Liberty er nyskapende, kompromissløs 
hesteskosøm, designet og laget av 
Kerckhaert fra begynnelse til slutt. Dette 
gjør Liberty hesteskosøm bedre enn alt 
som var tilgjengelig tidligere. 

Erstatter din nåværende
hesteskosøm

HYBRID™ betyr 
det beste av alt
Royal Kerckhaert Horseshoe Factory har 
designet HYBRID™-hesteskosøm for å 
gjøre skoingen enkel og gi hovslageren 
fl ere alternativer.

Ved å ta de beste egenskapene fra 
fl ere populære sømtyper, og kombinere 
disse med Liberty sin overlegne 
produksjonsteknologi, ble vi i stand til å 
designe en ny søm. Hybrid: Bedre resultat 
– hver gang. 

Kerckhaert
nail hole solution
Dette hovpleieproduktet er spesielt 
fremstilt for å behandle gamle sømhull.

Nøkkelegenskaper

1. Desinfi serer 
gamle sømhull

2. Minsker 
tilveksten av 
nye bakterier og 
soppdannelse

3. Danner en 
barriere mellom 
hoven og 
omgivelsene

115 g
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Hybrid eller Hybrid Cu?
Valget er ditt

Liberty hesteskosøm er 
tilgjengelig både som 
tradisjonell (stål) hesteskosøm 
og med Copper (CU) Shield 
Technology™.

Hybrid erstatter

Beskyttelse
Kobber (Cu)
Mellom lag
Kjerne (stål)

Cu Shield
Technology™
Liberty søm er laget med Cu Shield 
Technology™ ruster ikke eller slites inni 
hoven, og når de brukes daglig blir både 
hovveggen, den hvite linjen og sålen 
sterkere og sunnere.

ANBEFALT
Bruk Cu i 4 måneder og 

se gode resultater

Uavhengige studier av Liberty Cu-
hesteskosøm har bekreftet disse 
fordelene.

Cu Shield Technology er unik for 
Kerckhaert. 

Hvor mange fl ere 
sømtyper trenger du 
for å sko hester?
Liberty HYBRID™ hesteskosøm 
kombinerer de beste egenskapene fra 
mange forskjellige typer søm. Dette betyr 
at Hybrid faktisk erstatter den sømmen du 
nå bruker på hester.

Nøkkelegenskaper

 • Ekstra sterk og holdbar

 • Ekstra lengde

 • Ekstra vinkling i nakke

 • Perfekt i kombinasjon med såler 

 • Ekstra skarp og ekstra jevn, for å gi 
  mindre skade

 • Alltid samme høye kvalitet: 
  KJØP 250 = BRUK 250

HYBRID 2
45 mm

HYBRID 3
48 mm

HYBRID 4
52,5 mm

HYBRID 5
55,5 mm

HYBRID 6
58,5 mm

E2 E3 E4 E5 E6

ESL2 ESL3 ESL4 ESL5 ESL6
JF0 RACE - JF0 JF1 JF2

JC0 JC1 JC2 JC3 -
FJ1 - - - -
- LX45/50 LX55 LX60 LX70
- M45 M45,5 M55 M55.5


