Kvalitetssäkrat grovfoder
till prestationshästar

Riktigt goda skäl...
Stabila rutiner skapar trygghet.
Hela vår produktion är ett handplockat
elitlag. Där varje aktör är viktig för att
vi ska kunna leverera kvalitetssäkrat
grovfoder.

Kvalitetssäkrat

Varje kvadratmeter vi odlar på är kartlagd. Varje moment och arbetsrutin är
noga beskrivet.
300 hästars årskonsumtion. per dag.
Hela årsproduktionen genomförs under
cirka tio mycket intensiva produktionsdagar.
En dags produktionsarbete motsvarar
årskonsumtionen för ungefär 300 hästar.

Kapacitet
Jakten på den perfekta tarmfloran.
Grovfodret utgör den viktiga basen.
Från denna byggs den övriga foderstaten upp.

Säkerställt
näringsinnehåll

Vi säkerställer att TS-halt, energi och
smältbart råprotein stämmer överens
med kundernas skiftande krav och
behov.
Genom täta provtagningar i en kvalitetssäkrad produktionsprocess.

...att välja våra mervärden!

...som ger dig ett försprång!
Alltid nära till hands. Oavsett om
det gäller rådgivning eller service kan
våra kunder räkna med att vi finns nära
tillhands.
Tillsammans med våra partners ser
vi till att grovfoderförsörjningen flyter
utan störningar.
Att slippa oroa sig. I samråd bestämmer vi hur leveranserna ska planeras
och fördelas över året. Baserat på årsförbrukningen på anläggningen.

Rådgivning
Många har varit med på hela resan.
Det är vi glada och tacksamma för. Vi
vet att konceptet fungerar och vi ser
hur våra kunders affärer blir allt mer
lönsamma.
De flesta av travtränarna på topplistan,
mellan 60–70%, köper sitt grovfoder
av oss.

Välbeprövat koncept

Är du det minsta intresserad av travsport
har du hört namnen ofta. Svanstedt,
Båth, Bergh, Lähdekorpi, Walmann,
Hultman, Untersteiner och många fler.

www.hastkraft.com

Ofta är ett vackert ord...
En klar majoritet av landets elittränare inom travsporten
köper sitt grovfoder av oss. Av många goda skäl.
Det kanske främsta är att de gör sina kunder, hästägarna,
nöjda. Genom att vinna oftare. Och oftare.

Vi är otroligt stolta och glada över våra kunders framgångar.
Varje gång en av ”våra hästar” vinner känner vi en stor
glädje och tillfredsställelse.
Vill du också vinna oftare i framtiden? Hör av dig så pratar
vi grovfoder.
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Tanken som hela tiden drivit oss är att våra kunders hästar
ska vinna lite oftare. Övertygelsen att grovfodret är viktigare
än de flesta tror. Insikten att kvalitet inte kommer av sig
själv – den får man jobba sig till. Passionen att hela tiden
göra ständiga förbättringar. I stort och smått.

