
Hayer
Høvægt - 360 graders designproces

I samarbejde med Hayer har 3PART designet en unik høvægt, hvor man i én 
og samme arbejdsgang let kan afveje og transportere stråfoder til hesten.  
En kontrolleret afvejning af foder giver en bedre økonomi for hesteejeren 
og er tidsbesparende, samtidigt med at der fodres langt mere sundheds- og 
ernæringsmæssigt korrekt. 

Udover høvægten leverede 3PART også grafisk materiale i form af navn, logo, 
emballage og hjemmeside.
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Det valgte designkoncept gennemgik derefter en yderligere 
detaljering i design og konstruktion, hvorefter der blev lavet 
en fuldt funktionel prototype og efterfølgende 0-serie.

Løsning: Den mobile høvægt, Hayer, er designet så man i 
én og samme arbejdsgang kan afveje og fordele stråfoder. 
Der har været stort fokus på, at høvægten skulle være let at 
transportere, løfte og anvende, så alle ryttere, uanset styrke, 
kan benytte den. 

Hayer blev udført i materialer, der alle er af god kvalitet, og 
som kan tåle at blive brugt hver dag.

3PART har desuden leveret logo- og hjemmesidedesign, 
samt markedsføringsmaterialer.

Resultat:
• 100% danskproduceret
• Brugervenligt design
• Udført i slidstærke kvalitetsmaterialer
• Sammenklappelig og praktisk
• Let at transportere
• Lav vægt

3PART leverede:
• Bruger research
• Designkatalog
• Skitsering i 3D og 2D 
• Udvikling af prototype
• Fremstilling og produktion af 0-serie
• Konstruktionsmodning
• Kostprisestimering
• Markedsføringsmaterialer
• Logo- og hjemmesidedesign

Opgave: Hayer I/S kom til 3PART med ønsket om at få 
specialdesignet en mobil høvægt til brug ved den daglige 
fodring af heste.

Baggrunden for konceptet var, at der ikke fandtes en enkel 
måde, at afveje hø på, hvilket er nødvendigt, hvis man skal 
undgå over- eller underfodring.

Udover den designmæssige udfordring, fik 3PART også 
til opgave, at identificere leverandører og mulige danske 
producenter, samt foretage kostprisestimeringer.

Proces: Som indledning på projektet udførte 3PART 
en række brugerundersøgelser, for at fastlægge krav-
specifikationer i forhold til visuelt design og funktionalitet. 

Efterfølgende udarbejdede 3PART et designkatalog med et 
antal forskellige koncepter, hvoraf der til sidst blev udvalgt 
et. 

Hayer Høvægt
Sundere heste med færre omkostninger
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