
 

TDJ HIT Softbed FAQ 
- hvorfor er en Softbed en god investering ?  
   og hvorfor giver det god mening, at en hest står på en gummibund ? 



 

2 

I naturen foretrækker hesten et tørt, blødt og skridsikkert 
underlag, når de ligger ned. I traditionelle stalde bruger vi 
halm, spåner, træpiller eller lignende for at imødekomme de 
behov. For at hestene altid har et blødt og tørt underlag i 
boksen, er vi nødt til at muge og herefter strø med 8-10 kg. 
strøelse om dagen.  

Hvad kan vi gøre ved det? 
 
Hvis mængden af strøelse skæres ned, forsvinder hestens komfortable boks, og luften i stalden bliver 
dårligere pga. ammoniakdampe. Den skridsikre overflade forsvinder også. 

Med en TDJ HIT Softbed reducerer du mængden af strøelse med 80% i startboksen og 50% i vedligeholdelse 
af bunden. Dvs. at det tager maksimalt 2 år, før den har tjent sig selv ind - bare i strøelse. Regner du 
arbejdsløn og udgifter til mødding med, så går det endnu hurtigere. 

Samtidig er komforten for hesten helt i top  - og overfladen er stadig skridsikker.  

Flere tusinde TDJ HIT Softbeds er i brug i ind- og udland - de viser hver dag deres værd. Der spares penge, 
tid og kræfter! Softbed er blevet solgt siden 2000 - de første blev solgt for 10 år siden her i Danmark, og de 
tjener stadig penge. 
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Hvor kan en Softbed bruges? 
- og i hvilke situationer er der ekstra fordele? 

 

En Softbed kan bruges i en traditionel boks, i en løsdrift og under et halvtag på 
fold/læskur.  

Hvis din hest lider af støvallergi kan du undgå, at bruge ret meget strøelse og der-
ved minimere støvniveauet i boksen.  

Hvis din hest skal faste feks. i forbindelse med operation eller sygdom. 

Hvis din hest har skader eller er øm i ben eller krop, kan den stå meget skånsomt 
på en Softbed. 

Hvis hovene er dårlige eksempelvis pga. sur stråle. Fugtig strøelse indeholder am-
moniak, som hurtigt forværrer hovproblemer. Når hesten lærer at bruge "toilet-
tet", vil resten af boksen være tør, lun og skånsom for hovene. 



 

4 

Brug af TDJ HIT Softbed 
- hvordan kommer jeg i gang? 

 

Traditionel boks:  

Efter en grundig rengøring af boksen, lægges Softbed’en på plads og der læg-
ges et tyndt lag halm/spåner rundt om madrassen. Dæk overfladen med et 
mindre lag strøelse - så bliver det nemmere for hesten, at vænne sig til sin 
Softbed. I løbet af få dage kan laget af strøelse ovenpå måtten reduceres, 
indtil du har nået det ønskede niveau. 

Løsdrift: 

Det er meget forskelligt, hvor lang tid hestene tager om at vænne sig til det 
nye underlag - alt efter hvilken bund, de er vandt til. Heste der tidligere har 
stået på gummimåtter i løsdriften accepterer Softbed’en meget hurtigt. 

Vores erfaring er, at heste der plejer at stå på halm, spåner el lign. behøver 
lidt længere tilvænning. Vi anbefaler ikke, at der lægges et tykt lagt strøelse 
på måtten i en løsdrift. Et tyndt lag - helst spåner - er nok. Det tynde lag gør, 
at hestene hurtigere vænner sig til Softbed’en og det suger fugten. I løs-
driften laves et såkaldt ”Heste-toilet”, hvor hestene kan tisse og gøde. 

Hvad er et ’Heste-toilet’? 

Traditionel boks: Alt efter boksstørrelse skal der laves et heste-toilet på 1-2 
m2 (helst nær vandkoppen). Arealet på begge sider af måtten skal også 
dækkes af strøelse. Alt efter hvordan hesten er, kan det også være en fordel 
at dække Softbed’en med et tyndt lag spåner for at absorbere urin. 

Løsdrift: Her laves toiletter i nærheden af indgangen. Områderne skal af-
grænses for at forhindre hesten i at ligge i det (ideelt 1 x 3 m). Det er en 
fordel, at afgrænse toiletterne med en fysisk ramme - disse holder også på 
strøelsen. Under indkøringsfasen af TDJ HIT Softbed i løsdriften kan det være 
nødvendigt at installere flere toiletter - hestene accepterer disse forholdsvist 
hurtigt, og lærer at bruge dem. Over en periode kan antallet af toiletter 
reduceres. 

Alle heste kan lære at bruge et toilet - de foretrækker at tisse der, hvor det 
ikke sprøjter…  i græs, i halm eller i spåner. Det oplever vi alle hver eneste 
dag. 
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Hvordan er en Softbed bygget op? 
TDJ HIT Softbed er produceret med en såkaldt ’sandwich 
teknik’. Top- og bundlaget består af et specielt, armeret 
gummimateriale. Disse flader er derfor ekstremt stærke og 100% 
vandtætte - alle kanter er svejset sammen for at opnå samme 
tæthed. 

Mellem de armerede gummilag ligger der en kerne af tykt, 
holdbart skum, der sikrer den rette blødhed, når hesten står 
eller ligger ned. Softbed’en er meget skånsom og behagelig for 
hesten, hvis den har skader eller ømme sener og led. 

Vægt og håndtering? 
En TDJ HIT Softbed vejer ca. 90 kg. Når den leveres hos dig, er 
den ofte rullet sammen. Det er vigtigt, at den rulles ud så 
hurtigt som muligt. Ellers kan den tage form af rulningen. Når 
den skal flyttes, er det en stor fordel at anvende to 
skruetvinger. Så får man nogle gode ”håndtag” at trække i. 

Skader på måtten - løse søm, mordax? 
Din heste kan sagtens stå med mordax på en Softbed - dog ikke 
is-mordax. Hvis du er uheldig med eksempelvis et løst søm i en 
sko, kan måtten normalt limes og repareres igen - kontakt da 
TDJ.dk  

Besparelse på strøelse?  
Traditionel boks: Den normale mængde strøelse reduceres med 
50-70% (3-4 kg. hest/dag) 
Løsdrift: Den normale mængde strøelse reduceres ca. 95% (3 kg 
hest/dag) 
 

Rengøring? 
Softbed’en rengøres blot ved brug af en kost - fugten bliver 
opsuget af en minimal mængde strøelse. 

 
Staldhygiejne? 
Vi anbefaler af TDJ HIT Softbed bliver renset/muget 2 gange om 
dagen. En gang om året tages måtten ud af boksen og 
højttrykrenses. 
 

Og så de to korte… 

Hvad får din hest ud af det: 
Fremover ligger den med garanti altid  lunt, tørt og blødt. 
Komfort og helbred er i fokus. 

Hvad får du ud af det: Du sparer ca. 50% på strøelse - 50% 
mindre du skal indkøbe, lagre og håndtere. Møddingen halveres. 

Størrelse og underlagets hårdhed? 
Standardstørrelsen er 1.80 m x 2.40 m. Arealet dækker 
hestens liggeareal - det øvrige areal i boksen holdes næsten 
fri for strøelse. Så har hesten, hvis den ønsker det, mulighed 
for også at stå på hårdt underlag. 
Alle hesteejere der har spånebokse eller som ikke anvender 
dybstrøelse oplever, at områder af betongulvet ofte er fritlagt 
om morgenen - hesten har ligget direkte på det hårde og 
kolde betongulv. Dette kan bla. resultere i hasesår. 
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