
Ścięgierze

Zmniejsza nacisk na język jak 
ścięgierze Poziomu 3,  ale w 

momentach kontroli daje nacisk 
na język.

Więcej miejsca  na język, obraca 
się na języku, co daje 
dwupunktowy nacisk.

27PB z większym portem w celu 
zmniejszenia nacisku na język, 

umożliwia działanie na 
podniebienie.

27PBHP bez ISM. Umożliwia 
działanie na podniebienie.

Powoduje nacisk na 
podniebienie. Obraca się na 
języku powodując działanie 

dwupunktowe.

Więcej miejsca  na język, obraca 
się na języku, co daje 
dwupunktowy nacisk.

Korekcyjne z małym portem Korekcyjne z dużym portem i 
rolką

Tradycyjne korekcyjne Tradycyjne korekcyjne          z 
portem Cathedral

Korekcyjne z portem               i 
z rolką

Giętkie i delikatne w spoczynku, 
daje silny nacisk na język podczas 

działania. 

Wyraźnie zakrzywiony ścięgierz  
ogranicza język. Dla 

zmniejszenia nacisku na język 
rozważ 32-3.

Niewielki port (1/4”) powoduje 
zmniejszenie nacisku na język; 

nie obraca się na języku.

Niewielki port (1/4”) powoduje 
zmniejszenie nacisku na język; 

zakrzywienie do przodu 
powoduje lekki nacisk na język.

Ścięgierze do klasycznych elementów policzkowych 
wykonane są ze stali nierdzewnej ze wstawkami z miedzi. 
Ścięgierze do kółek  westernowych, wędzideł 
kombinowanych , kiełzn Parellego są wykonane ze 
słodkiego metalu z miedzianymi wstawkami. Słodki 
metal pod wpływem wilgoci oksyduje i zmienia kolor na 
szary, uwalniając przy tym słodki posmak w pysku 
konia.

Mullen                                               
z trzema rolkami

Tradycyjne Mullen Mullen z małym portem         
i z rolką

Wędzidło Comfort                      
z małym portem  

Niewielki port (1/4”) daje 
mniejszy nacisk na język w 
porównaniu z wędzidłami 

Poziomu 1

POZIOM 1 POZIOM 2

POZIOM 2-3 POZIOM 3

Tradycyjne z francuskim 
łącznikiem

Tradycyjne pojedynczo 
łamane

Tradycyjne podwójnie łamane. 
Alternatywnie rozważ 02, 03  lub 

01 z systemem ISM

Wyprofilowane dla       
zwiększenia komfortu. 

Alternatywnie rozważ 02, 03  lub 
01 z systemem ISM

Tradycyjne z francuskim 
łącznikiem i z miedzianą 

obrotową rolką
Tradycyjne podwójnie łamane. 

Alternatywnie rozważ 02, 03  
lub 01 z systemem ISM.

Bristol z rolką  na zawiasach

W porównaniu z tradycyjnym 
wędzidłem typu Bristol mniejszy 

kontakt z językiem konia. 

Wędzidło Comfort                     
z szeroką rolką  

Wędzidło Comfort                     
z obrotową rolką z miedzi  

Bardziej wygodna alternatywa dla 
wędzideł podwójnie łamanych.

Bardziej wygodna alternatywa dla 
wędzideł podwójnie łamanych.

Wędzidło Comfort                    
z wąską rolką  

Bardziej wygodna alternatywa 
dla wędzideł pojedynczo 

łamanych.

Mullen z małym portem       i 
zakrzywieniem do przodu

Korekcyjne z małym portemi i 
z rolką  
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oznaczenie ścięgierzy w 
systemie ISM 

umożliwiającym 
niezależny ruch 
poszczególnych 

elementów

Ścięgierze c.d.

Podobne do 33, ale sposób 
wygięcia powoduje delikatniejszy 

kontakt.

Odpowiednik 43LP z Poziomu 3, 
lekko poszerzone wygięcie w 
celu zmniejszenia nacisku na 

język.

Mniejsze wygięcie niż 12, 
trochę szersze niż 33 w celu 

zmniejszenia nacisku na język.

Podobne do 33, ale bez ISM

Maksymalnie zmniejsza nacisk na 
język. Najdelikatniejsze wędzidło 

z ISM.

Korekcyjne z poszerzonym 
małym portem i z rolką

Proste z niewielkim wąskim 
portem

Proste z niewielkim 
szerokim portem

Proste z szerokim średnim 
portem

Najdelikatniejsze pośród 2-3, nie 
obraca się na języku. Wyraźnie 

zmniejsza nacisk na język.

43LP z większym portem w celu 
wzmocnienia nacisku na 

podniebienie.

Korekcyjna wersja 43HP, 
obraca się na języku.

47PB bez systemu ISM. Podobne 
do 27 ale ze zmniejszonym 

naciskiem na język.

Z niewielkim portem               i 
z wąską rolką

Z dużym portem                          
i z wąską rolką

Korekcyjne z portem                
i z rolką

Tradycyjne korekcyjne Z poszerzonym średnim 
portem i z rolką
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