NR. PAVADINIMAS DYDIS/KAINA
1.

TURTLE TOP
FLEX
GAMINTOJAS:
NEUE SCHULE

143 mm / 16
mm
(Vilniuje)
PARDAVIMO
KAINA:
149 EUR

NUOTRAUKA

APRAŠYMAS
Anatomijos įkvėptas, dvigubo jungimo žąslų dizainas užtikrina sukandimo stabilumą.
Optimizuoja žąslų sąlytį su gomuriu ir liežuviu.
Turtle Top™ sujungimo linija sukurta semiantis įkvėpimo iš Box Turtle rėmo. Ši plokščia
skliauto formos linija mažina spaudimą gomuriui ir apsaugo žąslų cilindrus nuo stūmimo
liežuviu į viršų.
Neue Schule Flex dizaino koncepcija užtikrina garantuotą ir gerai kontroliuojamą
sukandimo paviršių suderinimą su jautriais žirgo burnos paviršiais. Daugumai modelių Flex
sukuria paralelinį išdėstymą tarp Turtle Top™ skliauto bei žirgo gomurio. Tam tikri Flex
žąslų modeliai suteikia tvirtą, bet teisingą papildomą spaudimą liežuviui ir pakaušiui
naudojant sverto veikimo principą sukandimo sukimuisi. Papildomam išgaunamam
spaudimui saugiai kontroliuoti Flex apriboja sukimąsi iki apytiksliai 10-ties laipsnių kampo.
FlexZ - tai patobulinta populiarios Tranz produktų linijos versija. Švelniai išformuoti cilindrai
suformuoja platų lanką, kuris lygiuojasi virš liežuvio ir išlaiko formą dėka Turtle Top™.
Tokiu būdu FlexZ stabiliau įtvirtinamas liežuvio centre bei tampa atsparesnis stumdymams
burnos paviršiumi.
FlexZ Loose Ring - tai nesudėtingi, laiko patikrinti bei patikimi laisvų žiedų tipo žąslai.
Nepriklausomai nuo pavadžio įtempimo, šie žąslai visada išlaiko vienodą poziciją žirgo

burnoje. Anatomiškai paplokštinti cilindrų apatiniai šonai išlieka paraleliai liežuvio,
nesvarbu, kokio pobūdžio jojimu užsiimate.
Ši naujovė puikiai tinka žirgams, nuolat kramtantiems ir stumdantiems žąslus. Turtle TopTM
su Flex išlaiko žąslus išlenktus virš liežuvio centro, saugiai užkirsdami kelią liežuvio
išlindimui per šonus. Šie patogūs žąslai padeda sufokusuoti nedėmesingą žirgo burną į
pavadį, taip išlaikydami švelnų nuolatinį kontaktą su pavadžiu.
2.

3.

TRANZ
ANGLED
LOZENGE

133 mm / 16
mm
(Vilniuje)

GAMINTOJAS:
NEUE SCHULE

PARDAVIMO
KAINA:
119 EUR

STARTER

133 mm / 16
mm

GAMINTOJAS:
NEUE SCHULE

4.

PARDAVIMO
KAINA:
119 EUR

INNO SENSE
SOFT

135 mm

GAMINTOJAS:
TRUST
EQUESTRIAN

PARDAVIMO
KAINA:
99 EUR

NS Tranz žąslų sukandimas yra ergonomiškai suprojektuotas tiek komfortui, tiek
komunikacijai. Labai populiarūs, patogūs žąslai, skatinantys ir palaikantys juntamą stabilų
kontaktą.
Ši trumpa NS Tranz Angled Lozenge išlenktos pastilės formos jungiamoji dalis yra vienodai
išlyginta 20° kampu skruostų ašims. Kai sudaromas kontaktas su žirgo burna, lygiai
išformuota pastilė bei kilputės švelniai spaudžiamos ant liežuvio centro; tokiu būdu
išgaunama geresnė komunikacija per pavadį. Spaudimui jautresni liežuvio šonai
neapkraunami, naudojama storesnė, ne tokia jautri liežuvio dalis. Dvigubas jungimas
suteikia daugiau lankstumo bei užtikrina geresnį, labiau nepriklausomą valdymą pavadžiu.
Padarykite pirmąjį startą tinkamu startu - įtvirtinkite pagrindus. Starter žąslai sukurti
skatinti priimtinumą ir pasitikėjimą kontakte su pavadžiu. Plačiai paplitęs neteisingas
mąstymas, jog žąslų kramtymas yra skatintinas. Iš tiesų norimas rezultatas turėtų būti
tylus žąslų priėmimas atpalaiduota burna. Šie švelnūs žąslai skatina žirgą tiesti galvą
pirmyn ir lenkti žemyn priimant švelnų kontaktą.

Šie žąslai yra minkšti, anatomiškai suformuotu sukandimu, laisvais žiedais. Lankstūs ir itin
švelnūs, idealiai tinkantys žirgams, turintiems jautrų gomurį ir liežuvį. Lankstaus metalo
šerdis užtikrina saugumą.

5.

SWEET IRON
ELIPTICAL
GAMINTOJAS:
TRUST
EQUESTRIAN

6.

7.

135 mm
PARDAVIMO
KAINA:
89 EUR

GOLDEN
WINGS

135 mm / 14
mm

GAMINTOJAS:
STÜBBEN

PARDAVIMO
KAINA:
89 EUR

NOVOCONTAC SENSOGAN
T
135 mm / 16
mm
GAMINTOJAS: (Vilniuje)
HERM
SPRENGER
PARDAVIMO
KAINA:
119 EUR

Šie Trust firmos žąslai turi 45 mm ilgio pastilę (viduriniąją dalį), kuri sukurta skatinti žirgą
priimti žąslus ir be diskomforto atpalaiduoti žandikaulį.
Dvigubas jungimas neužlaužia burnos, žąslai išlieka lenktos formos, prisitaikydami prie
žirgo burnos kontūrų. Tai puiki alternatyva vienos jungties žąslams, kurie asocijuojami su
nepageidaujamu žąslų kandamosios dalies bei gomurio spaudimu.
Mėlynos spalvos, specialios sudėties saldusis metalas, šildamas žirgo burnoje sukuria
malonų skonį. Tai skatina seilių išsiskyrimą ir švelnų žąslų apžiojimą bei kramtymą. Taip
žirgo burna sušvelnėja ir priima kontaktą. Laisvi žiedai suteikia žąslams mobilumo burnoje,
tai nulemia tolimesnį minkštėjimą ir priėmimą. Tai taip pat leidžia staigiai nuimti spaudimą
nuo liežuvio bei žąslų kandamosios dalies atleidžiant pavadį, tokiu būdu pagiriant žirgą už
teisingą veiksmą.
Golden Wings žąslai – maksimali žirgo burnos apsauga. 100% nespaudžiantys,
negnybiantys – švelnūs ir jautrūs. Lenkimo metu nesuformuoja aštraus kampo. Leidžia
raiteliui duoti komandas naudojant išorinę žirgo burnos dalį. Dideli šoniniai sparneliai
apsaugo žirgo burną ir lūpų kampučius. Turi visas slankiojančių žąslų savybes, tačiau
tiesiogiai ir labai švelniai veikia naudojant išorinę žirgo burnos pusę. Apsauginiai sparneliai
užtikrina taisyklingą žąslų padėtį žirgo burnoje. Golden Wings žąslus žirgai lengvai priima,
ypač nepatyrę ar jauni.

Unikaliai lenkti, itin jautrūs ir švelnūs žąslai. Novocontact žąslai sukurti tam, kad palaikytų
ovalo formą, kuri padidina žąslų liečiamą paviršiaus plotą ant žirgo liežuvio, raiteliui
išlaikant tolygų kontaktą. Raiteliui duodant pavadį, sukandimas sukasi į priekį ir taip sąlyčio
plotas su liežuviu siaurėja. Taip užtikrinamas tikslesnis ir efektyvesnis kontaktas.
Dvigubos jungties Novocontact žąslai idealiai tinka žirgams, kurie linkę priešintis rankos
kontaktui, bet yra pernelyg jautrūs griežtesniems žąslams.

8.

DYNAMIC RS
LOOSE RING
GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

9.

DYNAMIC RS
GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

145 mm / 14
mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
103 EUR

AURIGAN 125
mm / 16 mm
(Vilniuje)
AURIGAN 140
mm / 16 mm
(Vilniuje)
PARDAVIMO
KAINA:
140 EUR

Dynamic RS žąslų skiriamasis bruožas - ergonomiškai išformuotas sukandimas. Šių žąslų
sukandimas idealiai guli žirgo burnoje, sudarydamas švelnų ir tolygų spaudimą visame
liežuvio plote bei skatindamas žirgą kramtyti.
Dynamic RS stimuliuoja bei skatina žirgą lengviau priimti žąslus. Ergonomiškai
suformuotas sukandimas taip pat sudaro sąlygas greitam bei subalansuotam liežuvio
stimuliavimui, itin efektyviai palaikomas kontaktas burnos kampučiuose. Tuo tarpu švelni
vidurinioji jungiamoji dalis, kuri yra pasukta į priekį 45° kampu, daro šiuos žąslus itin
draugiškus žirgui.
Išlenktų jungiamųjų cilindrų dėka žąslai išlieka teisingoje centrinėje pozicijoje and liežuvio.
Smulki pastilė-vidurinioji dalis suteikia švelnų spaudimą reikiamoje vietoje ant liežuvio. Šie
žąslai skatina žirgo pasitikėjimą raitelio rankomis bei padidina saugumą.
Ergonomiškai suformuoti žąslai, švelnūs žirgo burnai. Dynamic RS skatina žirgą lengviau
priimti žąslus. Anatomiškai išformuotas sukandimas sudaro sąlygas greitam bei
subalansuotam liežuvio stimuliavimui. Jokio spaudimo gomuriui. Dynamic RS sukandimai
sudaro švelnų ir tolygų spaudimą visame liežuvio plote, yra švelnūs burnai ir liežuviui.
Itin efektyviai palaikomas kontaktas burnos kampučiuose. Vidurinioji jungiamoji dalis yra
paskuta į priekį 45° kampu. Šis unikalus pasukimo kampas užtikrina tvirtą kontaktą su
liežuviu. Kai paimamas kontaktas, sukandimas sklandžiai sukasi per liežuvį švelniai ir
efektyviai jį stimuliuodamas. Tai suteikia galimybę duoti aiškias komandas nesuspaudžiant
liežuvio.
Absoliutus dinamiškumas. Ergonomiškai išformuotas sukandimas idealiai guli žirgo
burnoje, sudarydamas švelnų ir tolygų spaudimą visame liežuvio plote bei skatindamas
žirgą kramtyti. Taip pat itin efektyviai palaikomas kontaktas burnos kampučiuose, žirgas
išlieka pavaldus žąslams. Švelni vidurinioji jungiamoji dalis, pasukta į priekį 45° kampu
(skiriamasis KK ULTRA bruožas) bei kiaušinio formos dizainas daro šiuos žąslus itin
draugiškus žirgui.
Išlenktų jungiamųjų cilindrų dėka žąslai išlieka teisingoje centrinėje pozicijoje and liežuvio.
Smulki pastilė-vidurinioji dalis suteikia švelnų spaudimą reikiamoje vietoje ant liežuvio. Šie
žąslai skatina žirgo pasitikėjimą raitelio rankomis bei padidina saugumą.

10.

WH ULTRA
GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

SENSOGAN
130 mm / 16
mm
AURIGAN 140
mm / 16 mm
(Vilniuje)

KK ULTRA žąslų sukandimas su 45° kampu pasukta vidurine jungtimi palaiko švelnią, tačiau
efektyvią komunikaciją su žirgu. WH ULTRA pasipildo unikaliu skrituliuku vidurinėje dalyje,
kuris dar efektyviau sutelkia žirgo dėmesį į liežuvį.
WH ULTRA žąslai labai rekomenduojami žirgams, linkusiems nereaguoti į pavadį.
Naudojant šiuos žąslus, liežuvis švelniai stimuliuojamas, žirgas unikaliu būdu raginamas
naudoti savo liežuvio jautrumą prisilietimui.
Žirgas atsipalaiduoja ir lieka susitelkęs į liežuvį, nesiblaško ir reaguoja į raitelio duodamas
komandas.

PARDAVIMO
KAINA:
143 EUR
11.

WH ULTRA
GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

12.

WH ULTRA
SOFT
GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

AURIGAN 135
/ 18 mm
(Vilniuje)
PARDAVIMO
KAINA:
143 EUR

SENSOGAN
130 mm / 18
mm
AURIGAN 140
mm 16 mm
(Vilniuje)
PARDAVIMO
KAINA:
124 EUR

KK ULTRA žąslų sukandimas su 45° kampu pasukta vidurine jungtimi palaiko švelnią, tačiau
efektyvią komunikaciją su žirgu. WH ULTRA pasipildo unikaliu skrituliuku vidurinėje dalyje,
kuris dar efektyviau sutelkia žirgo dėmesį į liežuvį.
WH ULTRA žąslai labai rekomenduojami žirgams, linkusiems nereaguoti į pavadį.
Naudojant šiuos žąslus, liežuvis švelniai stimuliuojamas, žirgas unikaliu būdu raginamas
naudoti savo liežuvio jautrumą prisilietimui.
Žirgas atsipalaiduoja ir lieka susitelkęs į liežuvį, nesiblaško ir reaguoja į raitelio duodamas
komandas.

Idealiai tinka jaunų žirgų pirmai pažinčiai su žąslais. Taip pat vyresnio amžiaus žirgams,
kurie sunkiai atsipalaiduoja. Šie žąslai sukurti pagal KK Ultra modelio pagrindą. Dėl žąslų
centre esančios minkštos, tačiau patvarios guminės dalies, darbas pavadžiu tampa itin
švelnus. Ši guminė dalis taip pat skatina atsipalaidavimą ir padeda išvengti blogo įpročio
griežti dantimis.

13.

TURNADO
GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

SENSOGAN
135 mm / 18
mm
AURIGAN
145 / 18 mm
PARDAVIMO
KAINA:
99 EUR

14.

"ANATOMIC"
SATIN FINISH
FULL CHEEK
GAMINTOJAS:
FEELING

145 mm
(Vilniuje)
PARDAVIMO
KAINA:
36 EUR

TURNADO - tai naujos kartos laisvų žiedų žąslai, kurių sukandimai pasukti į priekį 45°
kampu.
Šis unikalus pasukimo kampas atskiriamai pažymėtas šiek tiek šiurkštesniu, matiniu
paviršiumi sukandimo viduryje. Skirtingai nei naudojant įprastinius vienos jungties laisvų
žiedų žąslus, šie žąslai leidžia pavadžiui tiksliai pasiekti žirgo burną, tačiau tai daroma
švelniai, spaudimui tolygiai pasiskirstant ant liežuvio. TURNADO žąslai sukuria
nepriekaištingą komunikaciją su žirgu, leisdami staigų bei komfortišką kramtymą. Šie žąslai
taip pat gali padėti užkirsti kelią liežuvio ydoms. TURNADO žąslų privalumai: patentuotas
inovatyvus 45° kampo dizainas, idealiai guli žirgo burnoje, nepriekaištinga komunikacija
tarp raitelio ir žirgo, padeda užkirsti kelią liežuvio ydoms.
Žąslas pagamintas iš nerūdijančio plieno su anatomine dviguba jungtimi. Šie žąslai
,,įrėmina‘‘ apatinę žirgo nosies dalį, kad išvengti vangumo ir žirgas lengviau suprastų
nurodymus. Naudojami jauniems žirgams, kurie pratinami prie ,,pagalbinių‘‘ priemonių ir
vyresnio amžiaus žirgams, kuriems trūksta lankstumo.

15.

STAINLESS
145 mm
STEEL
(Vilniuje)
HOLLOW RING
SNAFFLE
PARDAVIMO
KAINA:
GAMINTOJAS: 18 EUR
FEELING

Paprastas ir švelnus žąslas, pagamintas iš nerūdijančio metalo.

16.

RUBBER
135 mm
UNJOINTED
(Vilniuje)
RUBG SNAFFLE
PARDAVIMO
GAMINTOJAS: KAINA:
FEELING
20 EUR

Kietos gumos žąslas, skirtas pratinti jaunus žirgus prie darbo aikštėje.

17.

DYNAMIC RS
WH ULTRA
GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

18.

TURTLE
TACTIO WITH
FLEX 3 RINGS
GAMINTOJAS:
NEUE SCHULE

19.

WATERFORD
GAMINTOJAS:
NEUE SCHULE

AURIGAN
125 mm / 16
mm
(Vilniuje)
PARDAVIMO
KAINA:
143 EUR

135 mm
(Vilniuje)
PARDAVIMO
KAINA:
229 EUR

133 mm / 14
mm
(Vilniuje)
PARDAVIMO
KAINA:
119 EUR

20.

TRANS
ANGLED
LOZENGE
GAMINTOJAS:
NEUE SCHULE

Žąslų Dynamic RS ir WH ULTRA privalumai šioje unikalioje žąslų dizaine. Anatomiškai
suformuotas Dynamic RS žąslas puikiai adaptuotas žirgo burnai, to rezultate pasiekiamas
didžiausias komfortas žirgui. Kartu su atpalaiduojančiu ULTRA skrituliuko efektu žirgai
švelniau ir jautriau reaguoja į pavadį. Pasinaudokite šia pažangia ,,komunikacijos‘‘
priemone su savo žirgu ir patirkite didžiulį pasitenkinimą.

140 mm
(Vilniuje)
PARDAVIMO
KAINA:
129 EUR

Šie žąslai specialiai sukurti žirgams, turintiems didesnius arba jautresnius liežuvius. Kurie
susiduria su neuždarytos burnos problema.
Universal žąslas suteikia papildomą pavadžių užsegimą, įskaitant ir apatinį žiedą. Bet kurį
užsegimą pasirinkus, žąslo anatominė padėtis burnoje nepasikeis ir jie paliks vietos
liežuviui.

Didesnio valdymo dizainas. Jūsų žirgas remiasi, tempia ar traukia? Ar jis supranta kontaktą,
bet ir toliau jus ignoruoja? NS Waterford žąslai sukurti taip, kad Jus susigrąžintumėt
kontrolę, panaikinant kovą ir traukimą, kuris dažnai sukelia žalą, kurios rezultate žirgo
burna tampa kieta. Kadangi Waterford žąslai yra lankstūs ir lenkiasi į visas puses, dažnai
ypač tinka žirgams, turintiems storus liežuvius. Šis švelnesnis ir inovatyvus Waterford
žąslas turi ergonomišką LipSMART dalį, pašalina ankstesnes problemas dėl burnos
pritrynimų.
Šie žąslai yra ypač populiarūs tarp konkūro jojikų, nes padeda jiems sušvelninti ir tuo pačiu
sutikslinti nurodymus posūkio metu. Dažnai rekomenduojami žirgams, kurie traukia į
priekį. Vidiniai žiedai veikia kaip minkštinantis buferis tarp žąslo ir pavadžio. Todėl raiteliai
patiriantys nugaros skausmus, dėl žirgo galvos tampymo, turėtų pajausti pagerėjimą.
Veikia panašiai kaip žąslai su ,,ūsais‘‘, tik šiuos žąslus žirgai priima maloniau.

21.

DUO LOOSE
RING
GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

22.

ANATOMIC
GAMINTOJAS:
FEELING

23.

EGGBUTT
GAMINTOJAS:
FEELING

24.

WATERDORD
D-RING MAX
RELAX
GAMINTOJAS:
STÜBBEN

125 mm / 16
mm
(Vilniuje)
PARDAVIMO
KAINA:
59 EUR
135 mm
(Vilniuje)
PARDAVIMO
KAINA:
40 EUR
145 mm
(Vilniuje)

Duo žąslai yra ypač švelnus žirgo burnai. Pats žąslas pagamintas iš minkšto ir lankstaus
plastiko, kuris idealiai prisitaiko prie žirgo burnos. Medžiaga yra saugi, be tirpiklių ir
plastifikatorių. Žąslas yra sutvirtintas plieniniu kabeliu, kad jis būtų stabilesnis ir saugesnis.
Skirtingai nuo gryno plastiko, nėra pavojaus, kad žirgas perkas plastikinę dalį.
1. Žąslas tiesus ir lankstus
2. Viduryje palikta papildoma vieta liežuviui
,,Anatomic‘‘ nerūdijančio metalo žąslai yra ypatingi savo dviguba jungtimi. Elipsinė forma
pritaikyta pagal žirgo gomurį, todėl mažesnė sužalojimų tikimybė, kad žąslas žnybs žirgui
į liežuvį arba lūpą. Tai užtikrina žirgo komfortą ir Jūsų ranka tampa tikslesnė, nes be
problemų galite valdyti žirgą.

Labai lengvas, tuščiaviduris žąslas, kuris dėl savo dizaino stabiliai laikosi žirgo burnoje bei
nespaudžia lūpos kampų. Pagamintas iš nerūdijančio metalo.

PARDAVIMO
KAINA:
22 EUR
145 mm
(Vilniuje)

Šis žąslas puikiai tiks žirgams, kurie mėgsta užkąsti žąslą. Su šiuo žąslų jie atlaisvina burną
ir pradeda kramtyti žąslą.

PARDAVIMO
KAINA:
99 EUR

Šie žąslai turi ne vieną privalumą: geriau priimami, turi malonaus saldaus skonio vidurinį
sujungimą, skatina kramtyti ir seilėtis yra tvirti dėl vario sudėties (90 % vario, 7 % geležies
ir aliuminio be nikelio).
Aukščiausios kokybės Stübben gamintojo medžiagos ir apdaila. Nėra nelygių kraštų, kurie
gali sužeisti žirgo burną, ilgaamžiški. Speciali apdorojimo technologija užtikrina, kad žąslų
jungiamosios detalės ilgiau liktų nepažeidžiamos.

25.

26.

HARMONY 3
RINGS

135 mm
(Vilniuje)

GAMINTOJAS:
POPONCINI

PARDAVIMO
KAINA:
200 EUR

INNO SENSE
FULL CHEEK
PORT

135 mm KIETI
(Vilniuje)

GAMINTOJAS:
TRUST
EQUESTRIAN
27.

DYNAMIC RS
WH ULTRA,
WITH FLAT
RINGS
GAMINTOJAS:
HERM
PRENGER

28.

Šie trijų žiedų žąslai yra ypač minkšti. Žąslai puikiai tiks žirgams, kurie turi ypač jautrias
burnas, tačiau kuriems reikalinga kontrolė. Pagaminti Italijoje.

Inno Sense Hard žąslas pagamintas iš elastingos sintetinės medžiagos, jis yra kietesnis nei
Inno Sense Medium žąslas. Šis žąslas sukurtas taip, kad liktų daugiau vietos liežuviui bei
sumažintų spaudimą žirgo liežuvio centre. Inno Sense Hard žąslas nėra itin lankstus.

PARDAVIMO
KAINA:
127 EUR
135 mm / 16
mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
134 EUR

DYNAMIC RS,
WITH FLAT
RINGS

135 mm / 14
mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

PARDAVIMO
KAINA:
134 EUR

Žąslų Dynamic RS ir WH ULTRA privalumai šioje unikalioje žąslų dizaine. Anatomiškai
suformuotas Dynamic Bit žąslas puikiai adaptuotas žirgo burnai, to rezultate pasiekiamas
didžiausias komfortas žirgui. Kartu su atpalaiduojančiu ULTRA skrituliuko efektu žirgai
švelniau ir jautriau reaguoja į pavadį. Pasinaudokite šia pažangia ,,komunikacijos‘‘
priemone su savo žirgu ir patirkite didžiulį pasitenkinimą.

Ergonomiškai suformuoti žąslai, švelnūs žirgo burnai. Dynamic RS skatina žirgą lengviau
priimti žąslus. Anatomiškai išformuotas sukandimas sudaro sąlygas greitam bei
subalansuotam liežuvio stimuliavimui. Jokio spaudimo gomuriui. Dynamic RS sukandimai
sudaro švelnų ir tolygų spaudimą visame liežuvio plote, yra švelnūs burnai ir liežuviui. Itin
efektyviai palaikomas kontaktas burnos kampučiuose. Vidurinioji jungiamoji dalis yra
paskuta į priekį 45° kampu. Šis unikalus pasukimo kampas užtikrina tvirtą kontaktą su
liežuviu. Kai paimamas kontaktas, sukandimas sklandžiai sukasi per liežuvį švelniai ir
efektyviai jį stimuliuodamas. Tai suteikia galimybę duoti aiškias komandas nesuspaudžiant
liežuvio.
Absoliutus dinamiškumas. Ergonomiškai išformuotas sukandimas idealiai guli žirgo
burnoje, sudarydamas švelnų ir tolygų spaudimą visame liežuvio plote bei skatindamas
žirgą kramtyti. Taip pat itin efektyviai palaikomas kontaktas burnos kampučiuose, žirgas
išlieka pavaldus žąslams. Švelni vidurinioji jungiamoji dalis, pasukta į priekį 45° kampu
(skiriamasis KK ULTRA bruožas) bei kiaušinio formos dizainas daro šiuos žąslus itin

draugiškus žirgui. Išlenktų jungiamųjų cilindrų dėka žąslai išlieka teisingoje centrinėje
pozicijoje and liežuvio. Smulki pastilė-vidurinioji dalis suteikia švelnų spaudimą reikiamoje
vietoje ant liežuvio. Šie žąslai skatina žirgo pasitikėjimą raitelio rankomis bei padidina
saugumą.
29.
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DYNAMIC RS,
WITH FLAT
RINGS

140 mm / 14
mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

PARDAVIMO
KAINA:
134 EUR

KK ULTRA

145 mm / 16
mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

PARDAVIMO
KAINA:
145 EUR

Ergonomiškai suformuoti žąslai, švelnūs žirgo burnai. Dynamic RS skatina žirgą lengviau
priimti žąslus. Anatomiškai išformuotas sukandimas sudaro sąlygas greitam bei
subalansuotam liežuvio stimuliavimui. Jokio spaudimo gomuriui. Dynamic RS sukandimai
sudaro švelnų ir tolygų spaudimą visame liežuvio plote, yra švelnūs burnai ir liežuviui. Itin
efektyviai palaikomas kontaktas burnos kampučiuose. Vidurinioji jungiamoji dalis yra
paskuta į priekį 45° kampu. Šis unikalus pasukimo kampas užtikrina tvirtą kontaktą su
liežuviu. Kai paimamas kontaktas, sukandimas sklandžiai sukasi per liežuvį švelniai ir
efektyviai jį stimuliuodamas. Tai suteikia galimybę duoti aiškias komandas nesuspaudžiant
liežuvio.
Absoliutus dinamiškumas. Ergonomiškai išformuotas sukandimas idealiai guli žirgo
burnoje, sudarydamas švelnų ir tolygų spaudimą visame liežuvio plote bei skatindamas
žirgą kramtyti. Taip pat itin efektyviai palaikomas kontaktas burnos kampučiuose, žirgas
išlieka pavaldus žąslams. Švelni vidurinioji jungiamoji dalis, pasukta į priekį 45° kampu
(skiriamasis KK ULTRA bruožas) bei kiaušinio formos dizainas daro šiuos žąslus itin
draugiškus žirgui. Išlenktų jungiamųjų cilindrų dėka žąslai išlieka teisingoje centrinėje
pozicijoje and liežuvio. Smulki pastilė-vidurinioji dalis suteikia švelnų spaudimą reikiamoje
vietoje ant liežuvio. Šie žąslai skatina žirgo pasitikėjimą raitelio rankomis bei padidina
saugumą.
KK ULTRA – lyginant su standartiniais žąslais, KK ULTRA turi dviguba jungtį, kurios viduryje,
taip vadinama ,,pupelė’’, kuri sutrumpinta ir pasukta 45° kampu. Tik dėka šios jungties,
žąslas švelniai gula ant liežuvio, dėl ko susidaro tolygus ir nuolatinis kontaktas, leidžiantis
žirgui aiškiau suprasti raitelio nurodymus.
Naujoviški KK ULTRA žąslais išnaudoja išskirtinį žirgo liežuvio jautrumą, todėl žirgas
teikiamus žąslo signalus suvokia dar aiškiau. Kai pavadžiai yra įtempti, vidurinė žąslų dalis
gula ant liežuvio be spaudimo. Naudojamas žirgo liežuvio jautrumas, kad jis švelniai, bet
aiškiau suprastų raitelio instrukcijas.
KK ULTRA žąslai suteikia neprilygstamai tikslų kontaktą tarp raitelio ir žirgo. Didelis
skirtumas gali būti jaučiamas iš karto, nuo pirmo karto jojant su KK ULTRA žąslais.
Anatomiškai pritaikytas žąslas yra malonus žirgui, nes raitelio komandos tampa
minkštesnės, tačiau žirgo lankstumas harmoningai išlaikomas.

31

KK ULTRA
GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

32

2-TYPE BIT
GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

33

WH ULTRA
SOFT
GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER
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145 mm / 16
mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
145 EUR

135 mm / 16
mm
(Klaipėdoje)

KK ULTRA – lyginant su standartiniais žąslais, KK ULTRA turi dviguba jungtį, kurios viduryje,
taip vadinama ,,pupelė’’, kuri sutrumpinta ir pasukta 45° kampu. Tik dėka šios jungties,
žąslas švelniai gula ant liežuvio, dėl ko susidaro tolygus ir nuolatinis kontaktas, leidžiantis
žirgui aiškiau suprasti raitelio nurodymus.
Naujoviški KK ULTRA žąslais išnaudoja išskirtinį žirgo liežuvio jautrumą, todėl žirgas
teikiamus žąslo signalus suvokia dar aiškiau. Kai pavadžiai yra įtempti, vidurinė žąslų dalis
gula ant liežuvio be spaudimo. Naudojamas žirgo liežuvio jautrumas, kad jis švelniai, bet
aiškiau suprastų raitelio instrukcijas.
KK ULTRA žąslai suteikia neprilygstamai tikslų kontaktą tarp raitelio ir žirgo. Didelis
skirtumas gali būti jaučiamas iš karto, nuo pirmo karto jojant su KK ULTRA žąslais.
Anatomiškai pritaikytas žąslas yra malonus žirgui, nes raitelio komandos tampa
minkštesnės, tačiau žirgo lankstumas harmoningai išlaikomas.
Šiuose žąsluose yra sujungti laisvų žiedų ir Eggbutt (kiaušinio formos) žąslų privalumai.
Dėka Eggbutt formos, žąslai yra švelnūs lūpų kampučiuose, o burnoje esanti anatomiškai
išformuota žąslų dalis sukuria švelnų ir tikslų spaudimą. Taip pat šis 2-Type KK ULTRA
modelis išlaiko laisvų žiedų žąslų lengvą judėjimą.

PARDAVIMO
KAINA:
135 EUR
130 mm / 16
mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
154 EUR

TURNADO
LOOSE RING
SNAFFLE

135 mm / 18
mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

PARDAVIMO
KAINA:
99 EUR

Idealiai tinka jauniems žirgams pirmai pažinčiai su žąslais. Taip pat vyresnio amžiaus
žirgams, kurie sunkiai atsipalaiduoja. Šie žąslai sukurti pagal KK Ultra modelio pagrindą.
Dėl žąslų centre esančios minkštos, tačiau patvarios guminės dalies, darbas pavadžiu
tampa itin švelnus. Ši guminė dalis taip pat skatina atsipalaidavimą ir padeda išvengti
blogo įpročio griežti dantimis.

TURNADO - tai naujos kartos laisvų žiedų žąslai, kurių sukandimai pasukti į priekį 45°
kampu. Šis unikalus pasukimo kampas atskirai pažymėtas šiek tiek šiurkštesniu, matiniu
paviršiumi sukandimo viduryje. Skirtingai nei naudojant įprastinius vienos jungties laisvų
žiedų žąslus, šie žąslai leidžia pavadžiui tiksliai pasiekti žirgo burną, tačiau tai daroma
švelniai, spaudimui tolygiai pasiskirstant ant liežuvio. TURNADO žąslai sukuria
nepriekaištingą komunikaciją su žirgu, leisdami staigų bei komfortišką kramtymą. Šie žąslai
taip pat gali padėti užkirsti kelią liežuvio ydoms. TURNADO žąslų privalumai: patentuotas
inovatyvus 45° kampo dizainas, idealiai guli žirgo burnoje, nepriekaištinga komunikacija
tarp raitelio ir žirgo, padeda užkirsti kelią liežuvio ydoms.
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TURNADO
LOOSE RING
SNAFFLE

145 mm / 18
mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

PARDAVIMO
KAINA:
99 EUR

KK SNAFFLE

140 mm / 18
mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER
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PARDAVIMO
KAINA:
87 EUR

TURNADO - tai naujos kartos laisvų žiedų žąslai, kurių sukandimai pasukti į priekį 45°
kampu. Šis unikalus pasukimo kampas atskirai pažymėtas šiek tiek šiurkštesniu, matiniu
paviršiumi sukandimo viduryje. Skirtingai nei naudojant įprastinius vienos jungties laisvų
žiedų žąslus, šie žąslai leidžia pavadžiui tiksliai pasiekti žirgo burną, tačiau tai daroma
švelniai, spaudimui tolygiai pasiskirstant ant liežuvio. TURNADO žąslai sukuria
nepriekaištingą komunikaciją su žirgu, leisdami staigų bei komfortišką kramtymą. Šie žąslai
taip pat gali padėti užkirsti kelią liežuvio ydoms. TURNADO žąslų privalumai: patentuotas
inovatyvus 45° kampo dizainas, idealiai guli žirgo burnoje, nepriekaištinga komunikacija
tarp raitelio ir žirgo, padeda užkirsti kelią liežuvio ydoms.
KK žąslai - šiuolaikinių dvigubų sujungtų žąslų prototipas buvo sėkmingai naudojamas jau
daugiau nei 30 metų. Žąslų išlenkimai aplink liežuvį, neliečia jautraus gomurio, todėl
idealiai guli ant liežuvio. KK Ultra žąslai buvo sukurti su savo unikalia, pasukta 45 laipsnių
pagrindine žąslų dalimi. Šie žąslai itin efektyvūs žirgams, kurie labai stipriai priima kontaktą
pavadžiu, bet nereaguoja į dvigubų jungčių žąslus.

NOVOCONTAC 135 mm / 16
T SNAFFLE,
mm
WITH FLAT
(Klaipėdoje)
RINGS
PARDAVIMO
GAMINTOJAS: KAINA:
HERM
157 EUR
SPRENGER

Unikaliai lenkti, itin jautrūs ir švelnūs žąslai. Novocontact žąslai sukurti tam, kad palaikytų
ovalo formą, kuri padidina žąslų liečiamą paviršiaus plotą ant žirgo liežuvio raiteliui
išlaikant tolygų kontaktą. Raiteliui duodant pavadį, sukandimas sukasi į priekį ir taip sąlyčio
plotas su liežuviu siaurėja. Taip užtikrinamas tikslesnis ir efektyvesnis kontaktas.

TRANZ
140 mm
ANGLED
(Klaipėdoje)
LOZENGE FULL
CHEEK
PARDAVIMO
KAINA:
GAMINTOJAS: 229 EUR
NEUE SCHULE

Šis žąslas skirtas tikslingiau žirgą valdyti posūkiuose, žirgas greičiau supranta komandą,
kadangi žąslas neslysta per burną, o lieka toje pačioje pozicijoje. Taip pat tinka jauniems
žirgams, panikos situacijose žąslo kampai neįslys žirgui į burną. Šie žaslai taip pat
rekomenduojami jauniems raiteliams ar pradedantiesiems, kurių ranka dar nepakankamai
rami.

Dvigubos jungties Novokontact žąslai idealiai tinka žirgams, kurie linkę priešintis rankos
kontaktui, bet yra pernelyg jautrūs griežtesniems žąslams.

39

40

WATERFORD
FULL CHEEK

135 mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
NEUE SCHULE

PARDAVIMO
KAINA:
165 EUR

TURTLE TOP
SALOX

130 mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
NEUE SCHULE

PARDAVIMO
KAINA:
165 EUR

Reikia pagalbos žirgo valdyme ir ,,pakėlime’’ ? NS Fulll Cheek padeda tiksliau valdyti žirgą.
Sukimo metu žąslas neslysta žirgui į burną ir taip sumažėja trintis per burną, kas skatina
didesnį komfortą. Waterford dalis yra lanksti ir lankstosi visomis kryptimis, todėl tinka
visų burnų tipams, įskaitant ir dideles, su dideliais liežuviais. Šis švelnesnis ir inovatyvus
Waterford žąslas turi ergonomišką LipSMART dalį, pašalina ankstesnes problemas dėl
burnos pritrynimų.

Anatomijos įkvėptas dvigubo sujungimo žąslas su sustiprintu stabilumu, suderintas žąslo
paviršius pagal žirgo gomurį ir liežuvį, todėl nekelia diskomforto.
Turtle top žąslo sujungimo formą įkvėpta vėžlio apvalkalo formos. Šį plokščia, kupolo
formos jungtis sumažina spaudimą ties žirgo liežuviu, todėl lieka daug mažesnė tikimybė,
kad judėdamas žirgo liežuvis stums žaslo jungtį link gomurio, kas sukelia žirgui skausmą.
Neue Schule Flex dizaino koncepcija užtikrina garantuotą ir tikslų valdymą, žąslo formos
švelniai veikia su jautriais žirgo burnos paviršiais.
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SWEET IRON
HANGING
CHEEK
ELLIPTICAL
GAMINTOJAS:
TRUST
EQUESTRIAN
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135 mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
129 EUR

SWEET IRON
WATERTRENS

135 mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
TRUST
EQUESTRIAN

PARDAVIMO
KAINA:
42 EUR

Mėlynos spalvos, specialios sudėties saldusis metalas šildamas žirgo burnoje sukuria
malonų skonį. Tai skatina seilių išsiskyrimą ir švelnų žąslų apžiojimą bei kramtymą. Taip
žirgo burna sušvelnėja ir priima kontaktą. Su laiku rūdijimo procesas (oksidacija) mėlyną
žąslo spalvą keičia rusvai pilka. Jei šie žąslai bus tam tikra laiką nenaudojami ant jų gali
atsirasti oranžinės spalvos rūdžių sluoksnis. Jį galima paprastai nuimti su drėgnu
skudurėliu.

Šie Trust firmos žąslai turi 45 mm ilgio pastilę (viduriniąją dalį), kuri sukurta skatinti žirgą
priimti žąslus ir patogiai atpalaiduoti žandikaulį.
Dvigubas jungimas neužlaužia burnos, žąslai išlieka lenktos formos, prisitaikydami prie
žirgo burnos kontūrų. Tai puiki alternatyva vienos jungties žąslams, kurie asocijuojami su
nepageidaujamu žąslų kandamosios dalies bei gomurio spaudimu.
Mėlynos spalvos, specialios sudėties saldusis metalas šildamas žirgo burnoje sukuria
malonų skonį. Tai skatina seilių išsiskyrimą ir švelnų žąslų apžiojimą bei kramtymą. Taip
žirgo burna sušvelnėja ir priima kontaktą. Laisvi žiedai suteikia žąslams mobilumo burnoje,
tai nulemia tolimesnį minkštėjimą ir priėmimą. Tai taip pat leidžia staigiai nuimti spaudimą

nuo liežuvio bei žąslų kandamosios dalies atleidžiant pavadį, tokiu būdu pagiriant žirgą už
teisingą veiksmą.
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INNO SENSE
LOSSE RING
MULLEN
GAMINTOJAS:
TRUST
EQUESTRIAN

44

INNO SENSE
FULL CHEEK
MULLEN
GAMINTOJAS:
TRUST
EQUESTRIAN

45

INNO SENSE
EGGBUT
MULLEN
GAMINTOJAS:
TRUST
EQUESTRIAN
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QUARTES
MOON RING
SNAFFLE
GAMINTOJAS:
FEELING

140 mm
(Klaipėdoje)

Šie žąslai yra minkšti, anatomiškai suformuotu sukandimu, laisvais žiedais. Lankstūs, itin
švelnūs, idealiai tinkantys žirgams, turintiems jautrų gomurį ir liežuvį. Lankstaus metalo
šerdis užtikrina saugumą.

PARDAVIMO
KAINA:
99 EUR
130 mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
119 EUR

130 mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
99 EUR

145 mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
25 EUR

Trust Inno Line žąslai gali būti naudojami visiems žirgams, o ypač tinka jauniems žirgams
ir/arba žirgams turintiems jautrią burną. Sintetinė žąslo medžiaga yra patvirtinta FDA, o
tai reiškia, kad medžiaga neturi plastifikatorių ir yra netoksiška žmonėms ir gyvūnams.
Inno sense žąslas lankstus ir švelnus, tačiau tvirtas, nes naudojama nerūdijančio plieno
šerdis. Žirgai į Inno Sense žąslą reaguoja labai pozityviai, lengvai priima ranką ir greitai
priima patį žąslą.

Tiesus Trust Inno Sense žąslas su kiaušinio formos žiedais. Šį žąslą galima rinktis su kietu
arba minkštu pagrindu. Mullen žąslas yra tvirtas žąslas, kuris sukuria tolygų spaudimą
liežuviui. Jis skatina žirgą leisti galvą žemyn.
Minkštas sintetinis kandiklis turi anatominį dizainą ir yra tikrai švelnus žirgo burnai.
Lankstaus plieno šerdis užtikrina žąslų ilgaamžiškumą. Šis žąslas puikiai tinka žirgams
turintiems jautrias burnas. Inno Sense žąslai yra trijų minkštumo lygių: minkšti, vidutiniai
ir kieti.
Švelnūs ir atpalaiduojantys žąslai, tinka žirgams turintiems siaurą gomurį arba storą
liežuvį.
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WATERFORD
D-RING BIT
MAX RELAX
GAMINTOJAS:
STÜBBEN

135 mm
(Klaipėdoje)

Žąslai su vario detale. Tie žirgai, kurie per daug remiasi į žąslą ir turi ,,kietą‘‘ burną, priima
lengvai šį žąslą, atlaisvina burną ir pradeda kramtyti.

PARDAVIMO
KAINA:
99 EUR

Šių žąslų privalumai:
 geresnis priėmimas;
 malonus, saldus žąslo vidurys, kuris skatina kramtyti ir seilėtis;
 tvirta vario sudėtis ( 90% vario, 7% geležies ir aliuminio, be nikelio), labai tvirti;
 nėra aštrių kraštų, kurie gali pakenkti žirgo burnai;
 ilgaamžiški, dėl savo sudėties.
Speciali apdorojimo technologija užtikrina, kad žąslų skylės ir jungiamieji elementai lieka
nepažeisti ilgiau.
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RING SNAFFLE
SPOONS

125 mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
FEELING

PARDAVIMO
KAINA:
19 EUR

PELHAM BIT
CORRECTION
W/ COPPER
INLAY

135 mm
(Klaipėdoje)

Žąslas žirgams, kuriems reikia daugiau kontrolės jojimo metu. Šie Pessoa žąslai suteikia
stiprų ryšį tarp žirgo ir raitelio. Signalai žirgui tampa aiškesni, stipresni ir greitesni, kas
leidžia raiteliui pasiekti norimą rezultatą greičiau. Žąslų konstrukciją neleidžia jų per
stipriai užtraukti, taip sumažinamas spaudimas liežuviui ir užkerta kelią gomurio
sužalojimui. Išlenkta forma patogiai gula pagal natūralius žirgo burnos kontūrus, jos
nepažeidžiant. Jis tolygiai paskirsto spaudimą ant liežuvio ir skatina žandikaulį
atsipalaiduoti, kad burna taptų minkštesnė.

140 mm
(Klaipėdoje)

NATHE žąslai skatina kramtymą, taip pat pasirengimą dirbti ir seilių formavimąsi. NATHE
žąslai puikiai priimami, turi švelnų poveikį liežuviui. Šie žąslai yra puikus pasirinkimas ypač
jautrioms burnoms. Žąslai leidžia pasiekti geresnį ryšį tarp raitelio ir žirgo, išlaiko jautrų
kontaktą. Žąslai turi nerūdijančio plieno žiedus. NATHE žąslai gaminami Vokietijoje.

GAMINTOJAS:
PESSOA
50

BRIDOON BIT,
JOINTED WITH
MIRROR CAPS
GAMINTOJAS:
NATHE

PARDAVIMO
KAINA:
105 EUR

Nerudijančio plieno žąslai su liežuvėliu, fiksuoja žirgo liežuvį vienoje vietoje. Naudojami su
tvirtai priveržta kapsule.
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SWEET IRON
FULL CHEEK
LOCKED
GAMINTOJAS:
TRUST
EQUESTRIAN

52

2IN1 FULL
CHEEK
SNAFFLE
DOUBLE
BROKEN

135 mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
109 EUR

TRUST žąslai pagaminti iš saldau mėlynojo metalo. Jų privalumai:
 Lengvai oksiduojasi
 Skatina seilėjimąsi
 Padeda lengviau priimti žąslus
 Greitai sušyla bei yra saldūs
Mėlynos spalvos, specialios sudėties saldusis metalas šildamas žirgo burnoje sukuria
malonų skonį. Tai skatina seilių išsiskyrimą ir švelnų žąslų apžiojimą bei kramtymą. Taip
žirgo burna sušvelnėja ir priima kontaktą. Su laiku rūdijimo procesas (oksidacija) mėlyną
žąslo spalvą keičia rusvai pilka. Jei šie žąslai bus tam tikra laiką nenaudojami ant jų gali
atsirasti oranžinės spalvos rūdžių sluoksnis. Jį galima paprastai nuvalyti su drėgnu
skudurėliu.

135 mm
(Klaipėdoje)

Žąslai ,,ūsai‘‘ turi gerą orientacinį efektą, kuris padidina žirgo reakciją į išorinę atramą
lenkimuose. Ypač gerai jaunų žirgų treniravimui ir darbui.

PARDAVIMO
KAINA:
79 EUR

Nėra aštrių kraštų, kurie gali pakenkti arklio burnai. Ilgaamžiški dėl savo sudėties.
Speciali apdorojimo technologija užtikrina, kad žąslų skylės ir jungiamieji elementai lieka
nepažeisti ilgiau.

RING SNAFFLE
BIT STAINLESS
STEEL WITH 4
RINGS

135 mm
(Klaipėdoje)

Žąslai laisvais žiedais vidinėje dalyje. Pavadžiai dažniausiai segami prie abiejų žiedų. Jei
pavadžiai bus prisegti prie fiksuotų žiedų, šis žąslas bus labai griežtas, nes spaus žirgo
skruostus tarp žiedų.

LOOSE RING
SNAFFLE BIT,
JOINTED

135 mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
STÜBBEN

53
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GAMINTOJAS:
NATHE

PARDAVIMO
KAINA:
29 EUR

PARDAVIMO
KAINA:
89 EUR

NATHE žąslai skatina kramtymą ir sustiprina žirgo dėmesį, jie ypač švelnūs jautriam žirgo
liežuviui ir burnai. NATHE žąslų naudojimas rekomenduojamas jaunų žirgų treniravimui ar
jautresniems žirgams. Visi NATHE žąslai gaminami Vokietijoje.

55

LOOSE RING
SNAFFLE BIT,
JOINTED
GAMINTOJAS:
NATHE

56

DUO D-RING
GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

57

58
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140 mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
89 EUR
13 mm / 16
mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
99 EUR

RUBBER
MULLEN
MOUTH

125 mm / 20
mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

PARDAVIMO
KAINA:
40 EUR

RUBBER
MULLEN
MOUTH BIT

130 mm /
18mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

PARDAVIMO
KAINA:
40 EUR

HAPPY MOUTH 145 mm
SNAFFLE
(Klaipėdoje)
GAMINTOJAS:
WALDHAUSEN

NATHE žąslai skatina kramtymą ir sustiprina žirgo dėmesį, jie ypač švelnūs jautriam žirgo
liežuviui ir burnai. NATHE žąslų naudojimas rekomenduojamas jaunų žirgų treniravimui ar
jautresniems žirgams. Visi NATHE žąslai gaminami Vokietijoje.

PARDAVIMO
KAINA:
35 EUR

SPRENGER DUO žąslai yra labai švelnūs žirgo burnai. Žąslas pagamintas iš minkšto,
lankstaus plastiko, kuris idealiai prisitaiko prie žirgo burnos. Medžiaga yra saugi, be
tirpiklių ir be jokių plastifikatorių. Žąslas yra sustiprintas plienine šerdim, kad jis taptų
stabilesnis ir užtikrintų didesnį saugumą.
Dvigubas pritaikymas:
1. Lygus tiesus lankstumas
2. Atvirkščiai uždėtas palieka erdvę liežuviui
Rubber žąslai pagaminti iš minkštos, bet tvirtos gumos, kurios viduje yra nerūdijančio
plieno šerdis, kuri skirta sutvirtinti žąslą. Žąslas turi ,,trintuko efektą‘‘, todėl svarbu, kad
žirgas pakankamai seilėtųsi ir kramtytų naudojant šį žąslą. Jei bus nepakankamai seilių,
žirgas jaus diskomfortą. Skirtingai nuo gryno metalo žąslų, kylą pavojus, kad netinkamai
prisegti guminiai žąslai gali liestis su dantimis.

Rubber žąslai pagaminti iš minkštos, bet tvirtos gumos, kurios viduje yra nerūdijančio
plieno šerdis, kuri skirta sutvirtinti žąslą. Žąslas turi ,,trintuko efektą‘‘, todėl svarbu, kad
žirgas pakankamai seilėtųsi ir kramtytų naudojant šį žąslą. Jei bus nepakankamai seilių,
žirgas jaus diskomfortą. Skirtingai nuo gryno metalo žąslų, kylą pavojus, kad netinkamai
prisegti guminiai žąslai gali liestis su dantimis.

Orginalūs Happy Mouth obluolių skonio žąslai. Ilgai išliekantis obuolių skonis skatina
kramtymą. Pagaminti iš švelnaus plastiko ir nerūdijančio plieno.

60

HAPPY MOUTH 135 mm
SNAFFLE
(Klaipėdoje)
GAMINTOJAS:
WALDHAUSEN

61

62

PARDAVIMO
KAINA:
35 EUR

HAPPY MOUTH 140 mm
SNAFFLE
(Klaipėdoje)
GAMINTOJAS:
WALDHAUSEN

Orginalūs Happy Mouth obluolių skonio žąslai. Ilgai išliekantis obuolių skonis skatina
kramtymą. Pagaminti iš švelnaus plastiko ir nerūdijančio plieno.

PARDAVIMO
KAINA:
35 EUR

HAPPY MOUTH 145 mm
EGGBUT
(Klaipėdoje)
GAMINTOJAS:
WALDHAUSEN

Orginalūs Happy Mouth obluolių skonio žąslai. Ilgai išliekantis obuolių skonis skatina
kramtymą. Pagaminti iš švelnaus plastiko ir nerūdijančio plieno.

Orginalūs Happy Mouth obluolių skonio žąslai. Ilgai išliekantis obuolių skonis skatina
kramtymą. Pagaminti iš švelnaus plastiko ir nerūdijančio plieno.

PARDAVIMO
KAINA:
61 EUR

63

HAPPY MOUTH 130 mm
BAUCHER BIT (Klaipėdoje)
WITH COOPER
ROLL
PARDAVIMO
KAINA:
GAMINTOJAS: 74 EUR
WALDHAUSEN

Šoniniai žiedai švelniai spaudžią burną ir skatina žirgą judėti pirmyn ir žemyn. Šie žąslai
pagaminti iš draugiško burnai plastiko, obuolių skonio, o taip pat turi vario rutuliuką
viduryje, kuris kartu su seilėm išskiria saldų skonį, švelniai veikia liežuvį ir aktyviną žirgo
norą kramtyti. Puikiai tinka žirgams, turintiems jautrias burnas arba tiems, kurie per daug
remiasi į pavadį.

64

HAPPY MOUTH 130 mm
ROLLER SU
(Klaipėdoje)
VARIO DALELE
PARDAVIMO
GAMINTOJAS: KAINA:
WALDHAUSEN 74 EUR

Plastiko su vario detale kombinacija, o taip pat dviguba jungtis užtikrina Jūsų žirgo
komfortą ir gerovę.
Išbandyti ir ištestuoti žąslai dabar kombinuoti su obuolių skonio plastiku ir vario detale.
Skatina kramtyti, tinka žirgams, turintiems jautrias burnas.
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EASY CONTROL 135 mm
BAUCHER
(Klaipėdoje)
GAMINTOJAS:
STÜBBEN

PARDAVIMO
KAINA:
91 EUR

DUO 3-RING
BIT VIENNA

130 mm / 16
mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
HERM
SPRENGER

PARDAVIMO
KAINA:
EUR

Efektyvesnis poveikis su mažesniu pavadžių spaudimu. Lengvina bendravimą tarp žirgo ir
raitelio, komandos tampa aiškesnės. Sėkminga treniravimo pagalba, su savarankiškumo
poveikiu. Ypač veiksminga, jei žirgas traukiantis. Unikalus žąslų dizainas – lankstūs abiejose
pusėse.

Duo žąslai yra ypač švelnūs žirgo burnai. Pats žąslas pagamintas iš minkšto ir lankstaus
plastiko, kuris idealiai prisitaiko prie žirgo burnos. Medžiaga yra saugi, be tirpiklių ir
plastifikatorių. Žąslas yra sutvirtintas plieniniu kabeliu, kad jis būtų stabilesnis ir saugesnis.
Skirtingai nuo gryno metalo, nėra pavojaus, kad žirgas perkas plastikinę dalį.
1. Žąslas tiesus ir lankstus
2. Viduryje palikta vieta liežuviui
Šie trijų žiedų žąslai duoda galimybę 4 skirtingais būdais prisegti pavadžius. Todėl jie yra
labai universalūs ir ypač populiarūs tarp konkūro jojikų, nes prireikus galima pasiekti
didesnę kontrolę. Raitelis gali pasirinkti žąslų griežtumo ir spaudimo lygį, segant pavadžius
prie skirtingų žiedų.

67

SNAFFLE,
HOLLOW

125 mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
FEELING

PARDAVIMO
KAINA:
19 EUR

Tuščiaviduriai dviejų dalių žąslai yra daug storesni ir švelnesni nei įprasti žąslai, tinka
žirgams mažu liežuviu, kurie turi daug erdvės burnoje, ir nemėgsta stipraus kontakto su
pavadžiu. Laisvai judantys žiedai leidžia arkliui liežuviu judinti žąslus burnoje, tai padeda
žirgui atpalaiduoti žandikaulį ir skatina seilių išsiskyrimą.

68

LEATHER
COVERED
EGGBUTT
SNAFFLE
GAMINTOJAS:
FEELING

69

130 mm
(Klaipėdoje)

Geras pasirinkimas žirgams kurie nemėgsta metalinių žąslų, oda padengti žąslai skatina
seilių išsiskyrimą ir atpalaiduoja, o alyvuogės formos žiedai stabiliau laikosi burnoje.

PARDAVIMO
KAINA:
49 EUR

TURTLE TOP
BAUCHER

130 mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
NEUE SCHULE

PARDAVIMO
KAINA:
189 EUR

Turtle Top dizainas išlaiko žąslą burnos centre ir išlenktą virš liežuvio. Ši naujovė puikiai
padeda pasiekti, kad žirgo burna liktų rami ir atsipalaidavusi. Šio žąslo lenkimas ir
medžiagos padeda pasiekti minkštą ir stabilų kontaktą. Žąslas padės raiteliui pasiekti ir
išlaikyti teisingą liniją tarp žąslo ir rankos. Jei jūsų žirgas nuolat priešinasi, tempiasi ir eina
už pavadžio, į šį žąslą jis sureaguos galvos nuleidimu, o raitelis pajaus minkštesnį kontaktą.
Šis žąslas dažnai naudojamas itin jautriems žirgams. Labai rekomenduojama, kai reikia
pagalbos tiesinime ir lenkimuose.
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NOVOCONTAC 140 mm / 16
T SNAFFLE,
mm
WITH FLAT
(Klaipėdoje)
RINGS
PARDAVIMO
GAMINTOJAS: KAINA:
HERM
152 EUR
SPRENGER

Unikalaus dizaino ypač švelnūs žirgui. Novocontact žąslai yra sukurti ovalios formos, kurios
dėka didėja kontakto su liežuviu plotas, kuris palaiko stabilų kontaktą su raiteliu. Kai
raitelis trukteli pavadį, žaslas juda į priekį ir kontaktas tampa gilesnis, užtikrina kontakto
efektyvumą.
Bandymai parodė jog dviejų dalių Novocontact žąslai puikiai tinka žirgams kurie nedrąsiai
priima kontaktą su raiteliu, taip pat puikiai tinka jautraus snukio žirgams, kadangi raitelio
impulsai tampa švelnesni nei įprastai. Burnos dalis sutvirtinta su žiedais užtikrina stabilią
padėtį burnoje ir duoda raiteliui palaikyti stabilesnį kontaktą, apsaugo žirgo lūpų
kampučius, ir neleidžia slankioti burnoje į šonus.

71

TITANIUM EGG 130 mm
BUTT SNAFFLE (Klaipėdoje)
HORSE BIT
SINGLE LINK
PARDAVIMO
KAINA:
GAMINTOJAS: 189 EUR
LORENZINI

Dviejų dalių žąslai su alyvuogės formos žiedais pagaminti kompanijos Lorenzini. Žąslai
pilnai pagalinti iš titano, gamybos šalis – Italija. Labai lengvos konstrukcijos, todėl sveria
per pus mažiau nei nerūdijančio plieno žąslai. Titanas palaiko stabilią temperatūrą burnoje
todėl tai skatina seilių išsiskyrimą, bei padeda kovoti su žirgo burnoje esančiomis
bakterijomis.

72

DOUBLE
JOINTED BIT
WITH 4 RINGS

125 mm / 17
mm
(Klaipėdoje)

Prancūzų kompanijos Herve kurti žąslai su saldžiu variu, kuris skatina taisyklingą kramtymą
ir seilių išsiskyrimą. Žąslai turi keturis nerūdijančio plieno žiedus. Nuo skirtingo pavadžių
prisegimo, žąslai gali būti itin griežti, arba mažiau griežti. Taip pat laisvi žiedai tinka
žirgams, kuriems ne visada patinka jaustis suvaržytiems kamanų,

HUNTER DRING BIT

145 mm /
(Klaipėdoje)

Šie Mikmar Hunter D formos žiedais žąslai turi dvigubą jungtį ir mažą liežuvėlį. Mikmar
žąslai yra puikiai vertinami daugumos disciplinų dėl puikaus dizaino ir efektyvumo. Jie
sukuria geresnį ir efektyvesnį kontaktą tarp žirgo ir raitelio.

GAMINTOJAS:
MIKMAR

PARDAVIMO
KAINA:
200 EUR

LOOSE RING
SNAFFLE WITH
BIG RINGS
SINGLE
JOINTED

135mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
HERVE
GODIGNON
73
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Saldus varis geresniam žąslo priėmimui. Veikia lūpas, liežuvį ir gomurį. Laisvi žiedai leidžia
idealiai žąslams ,,atsigulti‘‘ žirgo burnoje. Tai skatina lengvesnį priėmimą. Puikus dizainas,
be šiurkščių briaunų ir kampų.

PARDAVIMO
KAINA:
42 EUR

GAMINTOJAS:
STÜBBEN
75

KIMBLEWICK
BIT MIDDLE
SOFT
GAMINTOJAS:
LIMO BITS

145 mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
205 EUR

Peliama yra žąslo ir laužtukų sankirta. Skirtingai nei kiti ji gali būti naudojama su vienais
arba dviem pavadžiais. Tinka naudoti prieš norint pereiti prie laužtukų. Populiarūs polo
sporte.
Žąslai gali būti vidutiniškai minkšti (žalios spalvos) ir minkšti (raudonos spalvos).
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KIMBLEWICK
BIT SOFT

135 mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
LIMO BITS

PARDAVIMO
KAINA:
205 EUR

GAG BIT
STRAIGHT
RUBBER

140 mm
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
POPONCINI

78

COMBINED
GAG BIT
FLEXIBLE
RUBBER
GAMINTOJAS:
POPONCINI

79

Peliama yra žąslo ir laužtukų sankirta. Skirtingai nei kiti ji gali būti naudojama su vienais
arba dviem pavadžiais. Tinka naudoti prieš norint pereiti prie laužtukų. Populiarūs polo
sporte.
Žąslai gali būti vidutiniškai minkšti (žalios spalvos) ir minkšti (raudonos spalvos).

Ypač minkšti, slankiojantys žąslai. Žąslai puikiai tiks žirgams, kurie turi ypač jautrias burnas,
tačiau kuriems reikalinga kontrolė. Pagaminti Italijoje.

PARDAVIMO
KAINA:
250 EUR

125 mm
(Klaipėdoje)

Konkūriniai guminiai žąslai dideliais žiedais.

PARDAVIMO
KAINA:
144 EUR

BEVAL GAG BIT 125 mm
FLEXIBLE
(Klaipėdoje)
RUBBER
PARDAVIMO
GAMINTOJAS: KAINA:
POPONCINI
115 EUR

Konkūriniai guminiai žąslai dideliais žiedais.
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HOLLOW BIT
JOINTED OF SS

135 mm / 21
mm
(Klaipėdoje)

Dviejų dalių žąslai iš nerūdijančio plieno su skylutėmis.

145mm / 21
mm
(Klaipėdoje)

Fleitos formos žąslai su skylutėmis leidžia laisvai patekti orui, ir ištekėti seilėms suteikia
žirgui daugiau komforto.

135 mm / 20
mm
(Klaipėdoje)

Dviejų dalių nerūdijančio plieno žąslai su vario ratukais.

GAMINTOJAS:
PESSOA
81

HOLLOW BIT
TYPE
GAMINTOJAS:
FILETE RECTO

82
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JOINTED BIT
WITH WHEELS
OG SWEET
COPPER AND
SS

PARDAVIMO
KAINA:
99 EUR

SWALES WITH 135 mm
TONGUE PORT (Klaipėdoje)
SNAFFLE
SHORT – SOFT PARDAVIMO
KAINA:
GAMINTOJAS: 149 EUR
BERIS

Šie žąslai yra panašūs į peliamą tačiau naudojami su antru pavadžiu ir grandinėle.
Rekomenduojami stipriems žirgams. Dėl kitokios konstrukcijos reikia naudoti 1 cm
platesnius nei įprastai naudojami žąslai. Plokščias vidurys suteikia daugiau vietos liežuviui.
Todėl dauguma žirgų į tokį žąslą reaguoja ramiau ir daugiau kramto. Šis žąslas puikiai
tinkamas žirgams nemėgstantiems spaudimo liežuviui ir tiems kurie mėgsta permesti
liežuvį.

84

METALAB TOM
THUMB
JOINTED
RUBBER
PELHALM BIT

130 mm
(Klaipėdoje)

Šie guminiai žąslai yra švelnesni burnai nei įprasta metalinė peliama. Šis žąslas sujungia
paprasto žąslo ir laužtuko funkcijas. Trumpesni nei įprasti laužtuko ūsai. Tinkami
karštiems, traukti linkusiems, bet kartu ir jautriems žirgams.

PARDAVIMO
KAINA:
45 EUR

GAMINTOJAS:
WALDHAUSEN
85

Golden wings
snaffle bit
single jointed
GAMINTOJAS:
STÜBBEN

135 mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
69 EUR

Golden Wings žąslų privalumai:
 saugo žirgo burną nuo sužeidimų;
 leidžia išlaikyti tiesioginį kontaktą su žirgo išorine puse;
 sparnai laiko žąslus stabilioje pozicijoje žirgo burnoje;
 šiuos žąslus lengvai priima net jauni ir jautrūs žirgai.
Golden Wings žąslai – maksimali žirgo burnos apsauga. 100% nespaudžiantys,
negnybiantys – švelnūs ir jautrūs. Lenkimo metu nesuformuoja aštraus kampo. Leidžia
raiteliui duoti komandas naudojant išorinę žirgo burnos dalį. Dideli šoniniai sparneliai
apsaugo žirgo burną ir lūpų kampučius. Turi visas slankiojančių žąslų savybes, tačiau
tiesiogiai ir labai švelniai veikia naudojant išorinę žirgo burnos pusę. Apsauginiai sparneliai
užtikrina taisyklingą žąslų padėtį žirgo burnoje. Golden Wings žąslus žirgai lengvai priima,
ypač nepatyrę ar jauni.

86

CIRCLE-SHANK
BIT WITH A
COPPER
ROLLER
GAMINTOJAS:
MIKMAR

130 mm
(Klaipėdoje)
PARDAVIMO
KAINA:
199 EUR

Tinkami angliškai ir vesterniškai disciplinoms. Puikus, universalus žąslas, panašus į
trumpus laužtukus tačiau laužimo efektas yra mažesnis. Su dviem pavadžių fiksavimo
būdais. Viršutinis fiksavimas duoda daugiau tiesioginio spaudimo, o apatinis duoda lengvą
laužimą į apačią.
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ENGLISH
HACKAMORE

Full
(Klaipėdoje)

GAMINTOJAS:
SHIRES
BRENHEIM

PARDAVIMO
KAINA:
94 EUR

HAPPY MOUTH 130 mm
SNAFFLE BIT
(Klaipėdoje)
GAMINTOJAS:
WALDHAUSEN

Angliška hakamore yra viena iš dviejų populiarių rūšių bežąslių kamanų. Šios hakamores
puikiai tinka arkliams turintiems burnos problem, ar tiems kurie nemėgsta žąslų burnoje.
Labai svarbu Hackamore gerai atitaikyti, kitu atveju ji gali spausti nervus ar trukdyti žirgui
kvėpuoti. Hakamore pakeičia nosies kapsulę ir ji dedama šiek tiek žemiau nei Kavesonas,
tačiau reikia žinoti, jog kapsulė dedasi ant kietos nosies dalies, o ne ant minkštos kremzlės.

Anatomiškai išformuoti žąslai su daugiau vietos liežuviui, su lanksčia vidine plieno dalimi.

PARDAVIMO
KAINA:
27 EUR

89

HAPPY MOUTH 140 mm
TAPER GAG 3
(Klaipėdoje)
RINGS BIT
PARDAVIMO
GAMINTOJAS: KAINA:
WALDHAUSEN 39 EUR

Anatomiškai išformuoti trijų žiedų žąslai su daugiau vietos liežuviui. Šie trijų žiedų žąslai
duoda galimybę 4 skirtingais būdais prisegti pavadžius. Todėl jie yra labai universalūs ir
ypač populiarūs tarp konkūro jojikų, nes prireikus galima pasiekti didesnę kontrolę.
Raitelis gali pasirinkti žąslų griežtumo ir spaudimo lygį, segant pavadžius prie skirtingų
žiedų.

90

RING SNAFFLE
WITH SPOONS

125 mm
(Klaipėdoje)

Nerūdijančio plieno žąslai su liežuvėliu, fiksuoja žirgo liežuvį vienoje vietoje. Naudojami su
tvirtai priveržta kapsule.

GAMINTOJAS:
EKKIA

PARDAVIMO
KAINA:
25 EUR

91

92

ARCHED
MOUTH FIXED
CHEEK

EGG BUTT
BIT/BRADDON
DOUBLE
BROKEN

125 mm
(Klaipėdoje)

Išlenkta forma ir fiksuoti šonai. Tokia forma suteikia daugiau vietos liežuviui nei tiesūs
žąslai.

PARDAVIMO
KAINA:
23 EUR

Fiksuoti šonai padeda išvengti lupų sužnybimų. Yra dvi pavadžių segimo galimybės kurios
leidžia keisti laužimo efekto stiprumą.

135mm/ 21
mm
(Klaipėdoje)

Tradiciniai alyvuogės formos trijų dalių žąslai, puikiai tinka išjodinėjimui, jauniems bei
jautriems žirgams.

PARDAVIMO
KAINA:
69 EUR

