Menbitten Fjordsport
Hieronder de toegestane bitten voor Fjordsport mennen. De door Fjordsport dressuur en springen voorgestelde bitten
zijn ook te gebruiken voor het mennen, daarnaast de lijst van toegevoegde bitten zoals hieronder staat beschreven.
Bitten zijn in principe van metaal. Deze bitten mogen ook gebruikt worden indien ze uit rubber
of uit kunststof vervaardigd zijn of met leer of rubber zijn omkleed. De afgebeelde bitten zijn
toegestaan in zowel bus- als watertrens uitvoering, enkel of dubbelgebroken tenzij anders
vermeld. De bitten mogen bestaan uit verschillende soorten metaal.
Overigens moet het wel de oorspronkelijke fabrieksvorm zijn.

Liverpool 45 graden sweet-iron mondstuk
Liverpoolbit, RVS , naar voren én naar boven gebogen onder een hoek van 45
graden. Afgewerkt met een sweetiron

Liverpool dubbel gebroken koperen mondstuk
Liverpool met dubbel gebroken koperen mondstuk, scharen RVS, 2
leidselsleuven

Liverpool innosense 45 graden mondstuk
Liverpoolbit, RVS , naar voren én naar boven gebogen onder een hoek van 45
graden van Innosense

Liverpool innosense mullen mondstuk
Liverpoolbit, RVS scharen, met iets naar voren gebogen mondstuk van
Innosense

Liverpool kleine tongvrijheid sweet-iron mondstuk
Liverpoolbit, RVS , recht mondstuk met kleine tongvrijheid. Afgewerkt met
een sweetiron toplaag.

Liverpool met dubbelgebroken RVS mondstuk
Liverpool met dubbel gebroken mondstuk, RVS, 2 leidselsleuven

Liverpool met naar voren zg mullen mondstuk
Liverpool met naar voren gebogen mondstuk, glad, RVS

Liverpool met vaste stang
Vaste stang, naar boven gebogen mondstuk, RVS

Liverpool met zacht rubberen mondstuk
Liverpool met RVS scharen en buigzaam rubber mondstuk.

Liverpool, Liverpool, pompstang met beweegbare bakstukken
3-Gaats Liverpool met beweegbare bakstukken. Naar boven gebogen mondstuk
Materiaal: RVS

Liverpool, naar boven gebogen 2 gats
Materiaal: RVS Pompstang, naar boven gebogen, glad/ribbel, 2-gats

Liverpool, naar boven gebogen 3 gats
Materiaal: RVS Pompstang, naar boven gebogen, glad/ribbel, 3-gats

Liverpool, naar boven gebogen vaste stang RVS
Vaste stang, naar boven gebogen mondstuk, glad/ribbel, 3-gaats
Materiaal RVS

Liverpool, naar voren gebogen mondstuk met tongvrijheid
Rvs liverpool pompstang met gladde naar voren gebogen mondstuk met
tongvrijheid

Liverpool, nathe
Liverpoolstang (Felix Brasseur ontwerp), met Flexi bekleed mondstuk met lichte
tongvrijheid. Flexi is een hi-tech synthe.

Liverpool, pompstang met tongvrijheid RVS
Pompstang met tongvrijheid, glad, 2 of 3-gats

Liverpool, rechte pompstang RVS
Rechte pompstang, glad/ribbel, 2-gats of 3-gats

Liverpool, rechte pompstang van buigzaam kunststof
Buigzame kunststof liverpool, 3 rings pompstang

Liverpool, rechte pompstang van buigzaam kunststof.
Buigzame kunststof liverpool, 3 rings pompstang.

Liverpool, rechte stang 1 leidselgat
Rvs liverpool pompstang met rechte stang glad/ribbel 1-leidselgat.

B-stang met kunststof mondstuk
Voor de zachte of gevoelige paardenmond! Buigzaam kunststof pompstang

B-stang met losse schaar
B-stang met losse schaar (pompstang) Met kinketting

B-stang met vaste stang 17,5 cm
Vaste stang, naar boven gebogen mondstuk, RVS
Rubber bitschijf ter bescherming van de mondhoeken van paard/pony.

Boerenbit of bokkenbit, Nikkel
Vast, naar voren gebogen mondstuk

Bokkenbit of Utrechtse stang, RVS
RVS Vaste stang, naar voren gebogen mondstuk

Bokkenbit of Utrechtse stang, RVS
RVS Vaste stang, iets naar boven gebogen mondstuk

