Køb ikke!
Billige plastikhjul som dette!

Valg af hjul

De ser umiddelbart okay ud og
prisen er jo god, MEN de larmer
frygteligt – det er som at have en
kaffemaskine kørende hele tiden.
Brug hellere 20 kr mere på et
bedre hjul – pengene er godt givet
ud!

Tremmehjul som dette er
også et no-go!
Hamsteren kan træde
igennem hullerne og
beskadige fødderne – og det
er ikke en løsning at købe
dem, der har stof rundt om, for
fødderne kan stadig komme til
skade.

Køb hjul med omtanke og din hamster vil elske dig.

www.lindes-hamsteri.dk

At vælge det rigtige hjul til sin hamster kan være en rigtig
stor udfordring. Det er en stort jungle at bevæge sig ud i –
og ofte kan man komme hjem med et hjul, der slet ikke
lever op til forventningerne.
Jeg har her samlet nogle gode råd og erfaringer omkring,
hvilke hjul der er gode at vælge og hvilke, man skal holde
sig langt væk fra.

Trixie hjul.

Størrelse
Det er vigtigt at vælge et hjul, der er stort nok til ens
hamster. Hamsteren bruger mange timer på at løbe i sit hjul
og er det for lille, vil hamsteren på sigt kunne få rygskader –
det ville svare lidt til at vi altid gik rundt i et par sko der var
et par nr for små.
Jeg anbefaler, at man vælger et hjul på min. 20 cm til
diameter til sin vinterhvide dværghamster og et hjul på min.
28 cm i diameter til sin guldhamster – de helt små
guldhamstere kan godt nøjes med mindre, men generelt er
28 cm langt det bedste valg til sit kæledyr

Fordele:
Meget lydsvag.
Holdbar
Prisen
Ulemper:
Kan stort set kun købes på
nettet
Rengøring
Kan købes: zooplus, dyrenes
netsalg, hos Lindes Hamsteri

Anbefalede hjul

Træhjul.
Flying Saucer

Fordele:

Fordele:

Lydsvag

Lydsvag

Holdbar

Let rengøring

Ulemper:

Ulemper:

Prisen

Fylder meget i buret

Træ er svært at
gøre rent

Kan købes:
Flere butikker, på
nettet og hos Lindes
Hamsteri

Kan købes:
Fx Maxi Zoo,
zooplus,
dyrenesnetsalg

