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MONTERINGS TIPS 

Skostorlek 120: 
Söm E3 SLIM, E4 SLIM

Alternativt: MX50

Skostorlek 130 / 140: 
Söm E4 SLIM, E5 SLIM

Alternativt: MX60

Skostorlek 150 / 160: 
Söm E5 SLIM eller MX60, MX70
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Harreshøjvej 14A
3080 Tikøb
Danmark

kontakt@dynamixiht.dk



1 
Hoven förbereds, verkas och anpassas som
vanligt.
 
När det ska väljas en passande skostorlek,
är det viktigt att inte välja en för liten
storlek. 

2
Se till att strålen har kontakt till skons
heartbar under belastning. Om nödvändigt
kan man stödja med silikonpackning från
EQUIMIX eller VETTEC

3
Skon har en stigning i tå-området, och
därmed filas en fördjupning i samma storlek
och vinkel för att placera skons uppresta tå. 

4
När skon ska anpassas till hoven avlägsnas
överskottsmaterial från skon. 
Detta görs med en fil eller slipmaskin.

5
Var uppmärksam på att inte ta bort för
mycket material, detta för att undvika att söm
kanalerna öppnas. Där ska minimum vara 2
mm för at försäkra materialets stabilitet.

7
Innan skon sätts på med söm är det viktigt att
anpassa clipssystemet som stabiliserar skon.
Vi rekommenderar att clipssystemet
används. 

6 
På bilden ser vi skon anpassas med en 45
graders avrundning, som förhindrar att
hästen träder ur skon.

8
Sömmarna sätts på i följande ordning, innan
sidoclipsen monteras:
Först hamras det i nr. 1, därefter 2, som visat
på bilden. Bemärk att det vid varje hål
befinner sig tre söm kanaler – så välj det som
passar bäst.

9
Med en hovklinga skärs det en liten flik av
hoven på varje sida, dit sidoclipsen ska
fästas.
Sidoclipsen slås i och det kontrolleras att de
sitter ordentligt i fördjupningen och helt in
till hovväggen.  
Först efterföljande nitas sömmarna igenom
clipsen i hål 3. 

10
Avslutningsvis är det ett MÅSTE att alla
sömmar slås ca. 1 mm ned i söm kanalerna.
Se bild.

Skoningen färdiggörs härefter som vanligt.  


