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THE SYNDICATE, 
CSATLAKOZZON 
ÉS TÖLTSE LE A 
SWIMM MAPPER 
ALKALMAZÁST 
MÉG MA!

Szeretne hozzáférni a különleges tartalmakhoz, mint a tagok számára elérhető oldalainkhoz, 
hírleveleinkhez vagy látni szeretné a The Challenge-et mindenki előtt? 

Szeretne részt venni versenyeinkben, amelyeken a legújabb termékeink közül nyerhet?
Amennyiben a válasz igen, akkor iratkozzon fel a The Syndicate-re még ma!

Látogasson el a www.foxint.com oldalra a további részletekért.

az ingyenes Edges szerelék kalauz 4. részében. A célunk az idei kiadvánnyal, hogy 
lépésről-lépésre bemutassuk a legközkedveltebb és leghatékonyabb pontyozó 
szerelékek elkészítését úgy, hogy bárki elsajátíthassa azt. Továbbá szeretnénk 
segíteni az ólmos szerelékek elkészítésében is, így bemutatjuk a négy leginkább 
kedvelt változat összeállítását is. 

A kalauzt 5 részre osztottuk, melyeket különböző színnel jelöltünk a könnyebb 
áttekinthetőség érdekében. A következő oldalakon talál majd pop-up szerelékeket, 
Zig és felszíni szerelékeket, fekvő csalis szerelékeket, ólmos szerelék 
összeállításokat valamint a kiadvány végén megtalálható a 
teljes Edges sorozat minden terméke. 

Igazán reméljük, hogy talál majd hasznos tippeket 
és trükköket, valamint hallunk még Önről a 
közösségi oldalainkon.

ÜDVÖZÖLJÜK...
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A Swim Mapper segítségével pontosabban és hatékonyabban 
horgászhat, mint bármikor ezelőtt!

Ez az első alkalmazás, amelyik kifejezetten a horgászok segítségére 
jött létre, aminek segítségével minden részlet rögzíthető az összes 
horgászhelyről, legyen szó tóról, folyóról vagy akár csatornáról. 

Sorozatképek és ikonok segítségével a Swim Mapper -el rögzíthetjük a 
különböző helyeket és távolságokat, így ha később visszatérünk az adott 
helyre, akkor a korábban bejelölt helyeket percek alatt meghorgászhatjuk! 

További információkért a Swim Mapper  alkalmazásról látogasson 
ide www.swimmapper.com
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THE

RIG

KÉTSÉG KÍVÜL 
AZ EGYIK 
LEGHATÉKONYABB 
POPUP FELKÍNÁLÁSI 
MÓD A MODERN 
PONTYHORGÁSZOK 
KELLÉKTÁRÁBAN  
LÁSSUK HOGYAN IS 
KÉSZÍTHETJÜK EL 
TÖKÉLETESEN!...

HOROG:
Mivel egy nagyon merev 
anyagból készül az előke, így 
kifelé hajló füllel rendelkező 
horogra van szükségünk. 

HOROGELŐKE:
Egy extra merev mono� lra 
lesz szükség a hatékony 
Chod szerelékhez és nem is 
találhatnánk merevebbet, 
mint a 30lb-s Rigidity.

A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:

TOVÁBBI ALKOTÓELEMEK:
Mini karikás forgó, 11-es 
Flexi karikás forgó valamint 
egy kis ólompaszta a csali 
kiegyensúlyozásához.
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Egy 10cm-es Rigidity előkezsinór 
végére kössünk fel egy Sti�  Rig 
horgot csomómentes kötéssel, 
hogy egy kis kilógó rész maradjon.

Fűzzünk egy mini karikás 
forgót a hajszálra, ahogy 
a képen látható.

Nyomjuk vissza a hajszálat a 
horog hátulja felöl, hogy egy ‘D’ 
alakot formázzon.

Vágjuk le a kilógó darabot úgy, hogy 
maradjon 2mm, amit öngyújtó 
segítségével olvasszunk meg, 
hogy megmaradjon a ‘D’ forma. 

Kössünk egy 11-es Flexi Ring 
forgót az előke végére egy 
2 menetes Blood csomóval.

Helyezzük az előkét a Multi Chod 
és Zig tárolóba és tartsuk gőz 
fölé néhány másodpercre.

Helyezzük fel a kiválasztott 
pop-up csalit a Mini 
karikás forgóra.

Ha szükséges a forgó 
szemére ólompasztát 
helyezve kiegyensúlyozhatjuk 
a pop-up csalit.

Elkészült a tökéletes Chod előke, 
amit már fel is helyezhetünk a 
Helikopter szerlékünkre!

A Chod-ot használhatjuk Helikopter 
szerelékkel, közvetlen a főzsinóron 
vagy bármilyen előtéttel – 
egyszerűen csak állítsuk a felső 
gyöngyöt 1,5-szer magasabbra, 
mint a meghorgászandó 
növényzet magassága.

Egy nagyszerű ponty, 
melyet a Chod szerelék 
segítségével sikerült 
becsapni.

TÖKÉLETES CHOD SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...A

TOP TIPP!

POP-UP SZERELÉKEK
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HINGEDHINGEDHINGEDHINGEDHINGEDHINGED
RIGRIG

HINGEDHINGED
RIGRIGSTIFF

A HINGED STIFF 
SZERELÉK AZ EGYIK 
LEGHATÉKONYABB 
ÉS LEGTÖBBET 
HASZNÁLT POPUP 
FELKÍNÁLÁSI MÓD, 
MOST BEMUTATJUK 
AZ ELKÉSZÍTÉSÉT...

A HOROG FELÖLI RÉSZ:
Ehhez el kell készítenünk egy 
Chod szereléket (az előző 
oldalakon megtalálható). 

A FENÉKEN FEKVŐ RÉSZ:
Válasszunk olyan előkeanyagot, 
amelyik illeszkedik a fenékhez 
– a tisztább vizekre merevebb 
anyagot érdemes választani.

A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:
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POP-UP SZERELÉKEK

Elsőször készítsünk egy Chod 
szereléket (lásd 5. oldal).

Majd a fekvő részhez vágjunk le 
egy 25cm-es darabot, mi Coretex 
Matt zsinórt használtunk.

Az egyik végébe kössük 
bele a forgó karikáját egy 
Grinner csomóval.

A másik végéről fűzzünk fel egy 
gubancgátló hüvelyt.

Kössünk a végére egy hurkot egy 
nyolcas csomó segítségével, a 
quick change használatához.

Húzzuk rá a gubancgátló hüvelyt 
az előke csomójára a képen 
látható módon.

Néhány helyen súlyozzuk le 
ólompaszta segítségével, 
hogy szépen feküdjön a 
     mederfenéken.

Helyezzük fel a kívánt csalit a 
Mini karikás forgóra.

Készen is áll a Hinged Sti�  
szerelék álmaink halának 
megfogására!

Ha a fekvő részhez olyan 
igazán merev előkét szeretnénk 
használni, mint a 30lb-s Illusion 
� uorocarbon vagy a Camotex 
Sti� , akkor a Helikopter 
összeállítás a legmegfelelőbb. 

Kétségtelen, hogy ezzel a 
szerelékkel megfoghatók a 
legnagyobb pontyok is!

HINGED STIFF SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...A

TOP TIPP!
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THE

RIGMULTIMULTI

A MULTI SZERELÉK 
SOK HORGÁSZ 
KEDVENCE EURÓPA 
SZERTE ÉS NEM CSAK 
AZÉRT MERT NAGYON 
EREDMÉNYES, HANEM 
AZÉRT IS, MERT 
NAGYON KÖNNYEN 
ELKÉSZÍTHETŐ...

HOROG:
Mivel egy nagyon merev duplán 
vett zsinórt használunk 
horogelőkének, így egy kifelé 
hajló füllel rendelkező horogra 
lesz szükségünk.

HOROGELŐKE:
Egy meglehetősen 
merev előke anyagra lesz 
szükségünk, olyanra, mint a 
Coretex Matt 35lb-s változata.

A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:

EGYÉB ALKOTÓELEMEK:
Mini karikás forgó, Volfram 
gubancgátló hüvely és egy 
kevés Power Grip ólompaszta.
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POP-UP SZERELÉKEK

Először vágjunk le egy 30cm-es 
darabot a Coretex Matt-ból 
és kössünk egy 5cm-es hurkot 
a végére.

Fűzzük át a hurkot a horog elülső 
része felől a Sti�  Rig horgon, a 
képen látható módon.

Majd fűzzük fel a karikás forgó 
karikáját a hurokra a következő 
képen.

Akasszuk be a horgot a hurokba, 
hogy ‘D’ alakot formázzon, ahogy 
a képen is látszik.

Csúsztassuk fel a gubancgátló 
hüvelyt az előkére a vékony 
vége felől.

Kössünk egy hurkot nyolcas 
csomóval az előke végére, majd 
húzzuk rá a gubancgátló hüvelyt.

Rögzítsük az általunk választott 
pop-up csalit a mini forgóra.

Helyezzünk két helyen 
ólompasztát az előkénkre, ami 
segít a fenéken tartan azt.

Szedjük le a bevonatot a hurokról 
és tegyünk egy kis ólompasztát a 
csomóra, hogy kiegyensúlyozzuk 
a csalinkat. 

Ha szákolás után észrevesszük, 
hogy kicsorbult a horog, 
mindössze kibujtatjuk a hurokból 
a régi horgot, majd behurkoljuk 
az újat, anélkül, hogy teljesen új 
szereléket kellene kötnünk.

Egy Multi szerelékkel fogott 
szépség!

MULTI SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...A

TOP TIPP!
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WITHYWITHYWITHYWITHYWITHYWITHY
RIG

BÁR KICSIT BIZARRUL 
NÉZ KI, MÉGIS AZ EGYIK 
LEGHATÉKONYABB 
POPUP 
SZERELÉK, AMIT 
FEGYVERTÁRUNKBAN 
TUDHATUNK...

HOROG:
Próbáljunk meg egy kellően 
széles öblű horgot választani 
ehhez a szerelékhez, egyaránt 
lehet egyenes vagy ívelt 
hegykiképzésű. 

HOROGELŐKE:
A legtöbb horgász a bevonatos 
zsinórokat kedveli ehhez a 
szerelékhez, olyanokat, mint a 
Coretex Matt vagy a Camotex 
Semi-Sti� .

A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:

TOVÁBBI ALKOTÓELEMEK:
Withy Pool Adapter, 
ólompaszta, szilikon cső, 
stopper, gubancgátló hüvely.
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RIG
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POP-UP SZERELÉKEK

Vágjunk le 30cm-t a Coretex 
Matt zsinórból és távolítsuk el 
a bevonatot az egyik végén egy 
10cm-es darabon.

A meghámozott rész végére 
kössünk egy kisméretű hurkot.

Fűzzük fel a kiválasztott 
pop-up csalit és rögzítsük egy 
stopper segítségével.

Vágjunk le egy 3mm-es szilikon 
cső darabot és csúsztassuk fel a 
Coretex Matt előkénkre.

Fogjuk mega kiválasztott horgot 
és fűzzük át a hegyét a szilikon 
csövön és állítsuk be a képen 
látható módon.

Most kössük fel a horgunkat egy 
egyszerű csomómentes kötéssel.

Csúsztassuk fel az Edges Withy 
Pool Adaptert az előkénkre és 
rögzítsük a horog fülén. 

Fűzzünk egy gubancgátló 
hüvelyt az előkénkre, majd 
súlyozzuk le az előkét néhány 
helyen ólompasztával.

Kössünk egy hurkot a szerelék 
végére, majd helyezzünk 
ólompasztát az adapterre, 
amivel kiegyensúlyozzuk a csalit.

A gubancok megelőzése és 
a jobb csali felkínálás végett 
próbáljunk PVA szivacsot szúrni 
a horogra bedobás előtt. 

A Withy Pool is egy klasszikus 
szerelék, amely még mindig 

eredményes.

WITHY POOL SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...A

TOP TIPP!
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A 360 SZERELÉK 
TALÁN A
LEGNEHEZEBBEN 
KIFÚJHATÓ ELŐKE, 
AMIT VALAHA 
MEGALKOTTAK. 
AMENNYIBEN ÖN 
IS KIPRÓBÁLNÁ, 
MEGMUTATJUK MIRE 
LESZ SZÜKSÉGE...

HOROG:
Egy közepesen hosszúszárú 
és kellően öblös horogra 
lesz szükségünk.

HOROGELŐKE:
Ez mindenkinek a saját 
választása, de több 
tanácsadónk is a Camotex 
Semi-Sti�  előkét használja 
ehhez a szerelékhez.

A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:

EGYÉB ALKOTÓELEMEK:
11-es Flexi karikás forgó, 
gumi gyöngy, Mini karikás 
forgó, gubancgátló hüvely 
és egy kis ólompaszta  
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POP-UP SZERELÉKEK 

Vágjunk le 30 cm-t a Camotex Semi 
Sti�  előkéből és kössük fel az egyik 
végére a 11-es Flexi karikás forgó 
karikáját egy Grinner csomóval.

Fogjunk egy 5-ös méretű 
közepesen ívelt horgot és fűzzük 
át a forgó szemén, ahogy a 
képen látható.

Húzzunk fel egy Edges 
gumigyöngyöt a horog szárára és 
állítsuk a következő pozícióba.

Csúsztassunk fel egy mini karikás 
forgót a horog szárára.

Most jöhet a második 
gumigyöngy, ahogy a képen 
is látható.

Húzzunk fel egy Edges volfram 
gubancgátló hüvelyt az 
előkénkre a vékony vége felől.

Kössünk hurkot egy nyolcas 
csomó segítségével, így 
használhatjuk quick change 
      forgóval is.

Néhány helyre helyezzünk 
Powergrip ólompasztát, ahogy a 
képen is látszik.

Végül helyezzük fel az általunk 
kívánt pop-up csalit a mini 
karikás forgóra és készen 
is vagyunk.

Helyezzünk egy kis darab szilikon 
csövet a horog fülére, így 
megakadályozhatjuk, hogy 
az a merítő hálójában az 
elakadhasson a merítéskor. 

A 360 szerelék talán a legnehezebben 
kifújható előke.

360 SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...A

TOP TIPP!

Fox Rig Guide 2017_1-13.indd   13 11/04/2017   14:36:11



ZIG
THE

RIG

TALÁN MÉG MINDIG 
A LEGKEVÉSBÉ 
HASZNÁLT 
SZERELÉKEK KÖZÉ 
TARTOZIK A ZIG, 
PEDIG KÉTSÉGTELEN, 
HOGY BIZONYOS 
HELYZETEKBEN A 
LEGJOBB, AMIT 
VÁLASZTHATUNK...

HOROG:
Próbáljunk meg a 
hagyományosnál vékonyabb 
anyagú, egyenes hegyű horgot 
választani, ami gyorsan átható 
a hal alsó szájrészén.

HOROGELŐKE:
A kifejezetten erre a célra 
tervezett mono� l a legjobb 
választás a Zig-ekhez.

A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:

TOVÁBBI ALKOTÓELEMEK:
Zig Aligna hüvely, 
HD Zig Foam és 
XL Gubancgátló hüvely.
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ZIG ÉS FELSZÍNI SZERELÉKEK

Fűzzük fel az általunk választott 
színű Zig Aligna-t valamelyik Zig 
+ Floater előkére.

Majd fogjunk egy Zig & Floater 
horgot és kössük fel az előkére 
Palomar csomóval.

Most csúsztassuk a Zig Aligna-t 
a horog fülére és állítsuk be a 
megfelelő pozícióba.

Helyezzük a kívánt színű HD 
Zig Foam-ot a Zig Aligna töltő 
szerszámba.

Toljuk át az eszközt Zig Aligna 
hátulján található hurkon a 
képen látható módon.

Ahogy a töltő eszközt 
áthúzzuk a hurkon a szivacs 
meg fog szorulni.

Egyszerűen vágjuk
akkorára, amekkora csalit 
szeretnénk használni. 

Most állítsuk be a kívánt 
előkehosszt, majd vágjuk le.

Végül fűzzünk egy XL 
Gubancgátló hüvelyt az 
előkénkre, majd kössünk egy 
nyolcas csomót a végére és a Zig 
szerelékünk elé is készült!

Érdemes a nap során váltogatni 
és kombinálni a csalik színét, 
hogy kiderüljön, melyik működik 
a legjobban az adott napon.

Kétség se férhet hozzá, hogy 
a Zig szerelék mennyire 

hatékony lehet!

ZIG SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...A

TOP TIPP!
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VANNAK OLYAN 
MELEGEBB IDŐSZAKOK, 
AMIKOR A PONTYFOGÁS 
CSAK A FELSZÍN 
KÖZELÉBEN LEHETSÉGES, 
NÉZZÜK IS MEG AZ 
ÁLTALUNK ERRE AZ 
IDŐSZAKRA AJÁNLOTT 
SZERELÉKET...

HOROG:
Az ideális választás a 
feladathoz egy vékony anyagú 
egyenes hegykiképzésű horog.

HOROGELŐKE:
A kifejezetten ehhez a feladathoz 
tervezett, alacsony átmérőjű 
mono� l a legjobb választás a 
felszíni horgászathoz.

A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:

EGYÉB ALKOTÓELEMEK:
Stopper, szilikon cső, Bolt 
Bubble vizigolyó és forgó.
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ZIG ÉS FELSZÍNI SZERELÉKEK

Vágjunk le egy 120cm-es 
darabot a Zig + Floater előkéből 
és kössünk egy kisméretű hurkot 
az egyik végére.

Fűzzünk egy parafagolyót 
a hurokra és rögzítsük 
egy stopperrel.

Csúsztassunk fel egy 3mm-es 
darabot a szilikon csőből 
az előkére.

Fűzzünk át egy 10-es 
Zig & Floater horgot a 
szilikonon és állítsuk be a 
hajszálelőke hosszát.

Egyszerűen rögzítsük a horgot 
csomómentes kötéssel, a képen 
látható módon.

Faragjuk meg a parafagolyót, 
hogy hasonlítson a csalira.

Kössünk egy forgót az előkénk 
másik végére egy Palomar 
csomó segítségével.

Fogjunk egy Bolt Bubble 
vizigolyót és fűzzük fel 
a főzsinórra.

Kössük bele a főzsinórunk végét 
az előke forgójába és húzzuk a 
vizigolyót a forgóra, el is készült 
a szerelék.

Válasszuk a meghorgászandó 
távolsághoz leginkább illő Bolt 
Bubble-t és ne felejtsünk el vizet 
tölteni bele a extra dobósúly 
miatt.

Amikor a pontyok a víz felsőbb 
régióiban vannak, akkor 
is megfoghatók a felszíni 
szerelékkel.

FELSZÍNI SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...A

TOP TIPP!
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A BLOWBACK
 SZERELÉK 
VALÓSZÍNŰLEG AZ 
EGYIK LEGGYAKRABBAN 
HASZNÁLT FELKÍNÁLÁSI 
MÓD EURÓPA 
SZERTE, 
KÖSZÖNHETŐEN 
HATÉKONYS
ÁGÁNAK...

HOROG:
Próbáljunk széles öblű, 
ívelt heggyel rendelkező 
horgot használni, ami kevésbé 
csorbul a mederfenéken.

HOROGELŐKE:
Ez szabadon választható, de 
alapvető szabály, hogy minél 
lazább a fenék, annál lágyabb 
előke ajánlott. 

A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:

EGYÉB ALKOTÓELEMEK:
Nagy Kuro karika, Volfram 
gubancgátló hüvely, Line 
Aligna adapter, Boilie Props és 
Power Grip ólompaszta.
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FEKVŐ CSALIS SZERELÉKEK

Vágjunk le egy 30cm-es előke 
darabot (mi Camotex Soft-ot 
használtunk) és távolítsuk el a 
bevonatot egy 10cm-es részen.

A meghámozott rész végére 
kössünk egy kisméretű hurkot.

Fűzzük fel a kiválasztott süllyedő 
csalinkat, majd rögzítsük egy 
Boilie Prop segítségével.

Kössük fel a karikát a csali 
fölött 5mm-el egy egyszerű 
csomósegítségével.

Csúsztassuk át a horgunkat a 
karikán, a képen látható módon.

Úgy állítsuk be a karikát, hogy 
az a horogheggyel egyvonalban 
legyen, majd kössük meg egy 
csomómentes kötéssel.

Most húzzunk fel egy Line Aligna 
adaptert az előkére és rögzítsük 
a horog fülén.

Néhány helyen súlyozzuk le 
ólompasztával, majd fűzzük fel a 
gubancgátló hüvelyt.

Kössünk a végére egy hurkot 
nyolcas csomó segítségével és 
kész is van a Blowback szerelék!

Próbáljuk meg PVA hálóba 
aprított ls egész bojlikat rakni, 
majd ezt akasszuk a horogra, így 
� gyelemfelkeltőbb lesz a csalink és 
csökkenthetjük a gubancok esélyét. 

A Blowback szerelék 
sikerének titka, hogy működik!

BLOWBACK SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...A

TOP TIPP!
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THETHETHETHE

HA OLYAN 
SZERELÉKET 
KERES SÜLLYEDŐ 
CSALIKHOZ, AMELY 
NEHEZEN 
GUBANCOLÓDIK ÉS A 
HAL SZÁMÁRA 
NEHEZEN KIFÚJHATÓ, 
AKKOR EZ A SZERELÉK 
EGY REMEK 
VÁLASZTÁS...  

HOROG:
Amikor merev � uorocarbon 
előkét használunk, mindig 
olyan horgot válasszunk, 
amelynek a füle kifelé hajlik.

HOROGELŐKE:
Egy kellően merev 
� uorocarbon előkeanyagra 
lesz szükségünk, legalább 
16lb-s méretben.

A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:

TOVÁBBI ALKOTÓELEMEK:
Mini karikás forgó, Power 
Grip ólompaszta és Volfram 
gubancgátló hüvely.
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FEKVŐ CSALIS SZERELÉKEK

Vágjunk le egy 30cm-es darabot 
az Illusion Trans Khaki 
Fluorocarbon zsinórból.

Kössük fel a horgunkat 
csomómentes kötéssel, úgy, hogy 
maradjon kb. 4cm hajszálelőke.

Majd fűzzük fel a mini karikás 
forgó karikáját a hajszálra a 
képen látható módon.

A hajszál végét toljuk vissza 
a horog hátulja felől, hogy ‘D’ 
alakot formázzon.

Állítsuk be a ‘D’ alakunkat a kívánt 
méretűre, majd vágjuk vissza úgy, 
hogy kilógjon 2-3mm.

Eztán ezt a kilógó részt óvatosan 
öngyújtó segítségével olvasszuk 
meg, hogy rögzüljön a ‘D’.

Fűzzük fel a gubancgátló hüvelyt, 
majd kössünk egy nyolcas 
csomót az előkénk végére.

Helyezzünk ólompasztát az 
előkénkre pár helyen, hogy az 
elfeküdjön a fenéken.

Helyezzük fel a süllyedő csalinkat 
a mini forgóra és el is készült 
a szerelékünk.

A merev ‘D’ szerelék tökéletes 
még az olyan csalik felkínálására 
is mint a gumikukorica vagy 
a tigrismogyoró.

Ezt a nagy tükröst merev 
‘D’ szerelékkel sikerült 
megakasztani.

MEREV ‘D’ SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...A

TOP TIPP!
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AMENNYIBEN EGY 
OLYAN FELKÍNÁLÁSI 
MÓDOT KERES, AMI 
TÖKÉLETESEN MŰKÖDIK 
A KIEGYENSÚLYOZOTT 
CSALIKKAL, AKKOR 
A KD SZERELÉK 
A MEGFELELŐ 
VÁLASZTÁS!...

HOROG:
Egy ívelt szárú horog a 
megfelelő választás a KD 
szerelék elkészítéséhez. 

HOROGELŐKE:
Ez szabadon választható, de 
alapvető szabály, hogy minél 
lágyabb a fenék, az előkének 
is annál lágyabbnak kell, 
hogy legyen.

A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:

TOVÁBBI ALKOTÓELEMEK:
Volfram gubancgátló 
hüvely, stopper és BB 
méretű ólomsörét.
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FEKVŐ CSALIS SZERELÉKEK

Vágjunk le egy 25cm-es darabot 
horogelőkének (mi a Re� ex 
Camo fonottat használtuk). 

Kössünk egy kisméretű hurkot az 
egyik végére.

Fűzzük fel a használni kívánt 
csalit (mi egy pop-up csalit 
használtunk).

Rögzítsük megfelelően a csalit a 
stopper segítségével.

Most helyezzük fel az apró 
sörétólmot a csalink alá.

Majd fűzzük át az előkénket a 
horog hátulja felöl és állítsuk be 
a megfelelő hajszálelőke hosszt.

Tekerjünk két menetet a 
horogszár és a hajszálelőke köré 
a képen látható módon. 

Ezután emeljük ki a hajszálelőkét 
és tekerjünk a horogszáron még 
6 menetet. 

Fűzzük vissza az előkénk végét a 
horog hátulja felől, húzzuk meg, 
fűzzük fel a gubancgátló hüvelyt, 
majd kössünk hurkot a végére és 
készen is vagyunk. 

Fűzzünk kisméretű PVA hurkát az 
elkészült előkénkre, egészen 
a horogig, ami így megelőzi a 
hajszálelőke feltekeredését a 
dobás során és további 
csalogatóhatást fejt ki a csalink körül. 

A KD szerelék 
eredménye!

KD SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...A

TOP TIPP!
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A ‘GERMAN SZERELÉK’ 
NÉPSZERŰSÉGE ÉVRŐL 
ÉVRE NÖVEKSZIK, 
ÉS KÜLÖNÖSEN 
JÓL MŰKÖDIK A 
KIKÖNNYÍTETT 
CSALIKKAL...

HOROG:
Ez a szerelék a közepes 
hosszúságú, ívelt 
horogszárú horgokkal 
működik a legjobban.

HOROGELŐKE:
Ehhez a szerelékhez 
leginkább a merev bevonattal 
rendelkező fonott horogelőke 
illik a legjobban.

A SZÜKSÉGES ALKOTÓELEMEK:

TOVÁBBI ALKOTÓELEMEK:
Mini karikás forgó, 
gumigyöngy, Volfram 
Gubancgátló hüvely és Power 
Grip ólompaszta.

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd   24 12/04/2017   09:53:37



25

1 2 3

4 5 6

7 8 997 8

FEKVŐ CSALIS SZERELÉKEK

Vágjunk egy 25cm-es darabot a 
Camotex Sti�  horogelőkéből.

Majd kössük fel az ívelt horgot 
csomómentes kötéssel, hogy 
csak egy rövid hajszál maradjon.

Egy ollóval óvatosan vágjuk 
le a kilógó darabot. 

A következő lépésben fűzzük fel 
a forgó karikáját a horog szárára.

Majd óvatosan fűzzük fel a 
gumigyöngyöt a horogra, majd 
húzzuk a horogív aljához.

Fűzzük a Volfram gubancgátló 
hüvelyt az előkénkre a vékony 
vége felől.

Távolítsuk el a bevonatot egy 
5cm-es darabon és kössünk egy 
kisméretű nyolcas csomót az 
előkénk végére.

Csúsztassuk fel a gubancgátló 
hüvelyt a hurokra, és 2 helyen 
súlyozzuk le az előkénket
ólompaszta segítségével. 

Helyezzük fel az általunk 
használni kívánt kikönnyített 
horogcsalit a forgóra és 
szerelékünk máris bevetésre kész!

Próbáljunk meg a csalinkkal 
megegyező bojlis etetésen 
horgászni a maximális
hatékonyság érdekében.

A German szerelék 
eredménye!

GERMAN SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...A

TOP TIPP!
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DROP-OFFDROP-OFF
INLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINE

Elsőként rögzítsük a Kwik Change 
forgó nagyméretű karikáját az 
előtét végére.

Fűzzük fel az egyik szárat a 
Drop O�  Inline készletből az 
előtétzsinórunkra, majd ezt 
követően az egyik gumihüvelyt is.

Helyezzük fel az egyik dugót 
a forgóra és rögzítsük az egyik 
mellékelt tüskével.

Fogjunk egy inline ólmot és 
távolítsuk el a betétet belőle.

Nyomjuk bele a dugót az ólom 
elülső részébe. 

Végül nyomjuk bele a szárat az 
ólom másik felébe, majd húzzuk 
rá a gumihüvelyt és el is készült 
a szerelékünk.

ITT AZ IGAZI MEGOLDÁS 
AZOK SZÁMÁRA, AKIK AZ 
INLINE ÓLMOKAT KEDVELIK, 
DE ELHAGYÓS VÁLTOZATRA 
IS SZÜKSÉGÜK VAN, 
AMIKOR NÖVÉNYZETTEL 
BENŐTT, AKADÓS VIZEKEN 
HORGÁSZNAK... 

INLINE ELHAGYÓS ÖSSZEÁLLÍTÁS ELKÉSZÍTÉSE...
A SZÜKSÉGES 
ALKOTÓELEMEK:

Ha úgy érezzük, hogy a 
pontyok túl könnyedén 
hagyják el az ólmot, akkor 
váltsunk Impact Inline ólomra. 

AZ

TOP TIPP!

EGYÉB ALKOTÓELEMEK:
Drop O�  Lead Plug & Pins 
és Kwik Change Drop O�  
Inline forgó.

ELHAGYÓS INLINE KÉSZLET:
A kifejezetten erre a 
célra tervezett készlet 
tartalmaz minden 
alkotóelemet, ami a szerelék 
összeállításához szükséges.
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Fogjuk meg a kiválasztott előtétünket 
(itt mi Submerge ólommentes 
súlyt használtunk) és kössünk fel 
egy Kwik Change forgót végére.

Következőnek fűzzük fel az 
ólomkapcsot az ólomra a 
vastagabbik fele felől, ahogy a 
képen látható.

Húzzuk az ólomkapcsot a 
forgóra, akkor lesz a helyén 
amikor hallunk e kattanást.

Most fogjunk egy T rögzítőt 
a készletből és rögzítsük 
segítségével a kapcsot a forgó 
szemén keresztül.

Fogjuk meg a használni kívánt 
ólmot (a helyhez leginkább 
illeszkedőt) és helyezzük fel 
az ólomkapocsra.

Fűzzünk egy gumihüvelyt az 
előtétre, a vastag fele felől 
és húzzuk rá a kapocsra és el 
is készültünk.

TALÁN A LEGTÖBBEK 
ÁLTAL HASZNÁLT ÓLMOS 
ÖSSZEÁLLÍTÁS MINDKÖZÜL, 
AZ ÓLOMKAPCSOS SZERELÉK 
TÖKÉLETES, MIKOR HINARAS 
VAGY AKADÓS RÉSZEKEN 
HORGÁSZUNK...

ÓLOMKAPCSOS ÖSSZEÁLLÍTÁS ELKÉSZÍTÉSE..

A SZÜKSÉGES 
ALKOTÓELEMEK:

GUMIHÜVELY: Az Edges 
ólomkapcsokhoz méretben 
illeszkedik, segítségével az ólom 
nem esik le a bedobás során.

ÓLOMKAPOCS:
Két méretben érhető el, egy 
kisméretű T alakú rögzítővel 
tudjuk a forgóhoz rögzíteni, így 
kellően biztonságos a szerelék.

Mindig kontrolláljuk a 
dobást, hogy biztosak 
lehessünk benne, hogy 
az ólom nem esik le a 
becsapódáskor.

AZ

TOP TIPP!

FORGÓ: Számos különböző 
fajtájú elérhet, de csapatunk 
tagjai leginkább a gyors 
előkecserét lehetővé tevő 
változatot kedvelik.

ÓLMOS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK
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HELICOPTER

Kezdő lépésként fogjunk egy 
előkötött előtét zsinórt és 
fűzzük rá a készletből az ütköző 
gyöngyöt.

Helyezzük az ütköző gyöngyöt 
a forgóra, majd húzzunk fel az 
előkére egy karikát. 

Fogjuk meg az ólom forgóját 
(legalább 85gr-osat ajánlunk) és 
nyomjuk bele a karikába a képen 
látható módon. 

Most fogjunk egy T rögzítőt 
a készletből és segítségével 
rögzítsük az ólmot. 

Következő lépésben kössük fel az 
előtétünket a főzsinórra egy 
5 menetes Grinner csomóval.

Végül rögzítsük az általunk 
kiválasztott előkét és a 
szabadonfutó szerelékünk már 
készen is áll a bevetésre.

MIVEL A PONTYOS VIZEK 
EGYRE NAGYOBB NYOMÁSNAK 
VANNAK KITÉVE A 
HORGÁSZOK ÁLTAL, ÍGY AZ 
ELLENÁLLÁS NÉLKÜLI, 
SZABADONFUTÓ FELKÍNÁLÁSI 
MÓD EGY JELENTŐS 
ELŐNYHÖZ JUTTATHAT 
MINKET... 

SZABADONFUTÓ SZERELÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA...
A SZÜKSÉGES 
ALKOTÓELEMEK:

ÓLOM:
Az ólom formája nem számít 
annyira, de a méretben 
legalább 85gr-osat ajánlunk, 
hogy biztosan helyben 
maradjon az ólom a kapáskor.

RUN RIG KÉSZLET: Ez a 
kifejezetten ehhez módszerhez 
kifejlesztett készlet tartalmazza 
az összes szükséges alkotóelemet, 
ami a szabadonfutó szerelék 
elkészítéséhez szükséges.

Növényzettel benőtt, akadós 
területen használjunk 
Edges PVA csíkot, hogy az 
ólom leakadhasson.

A

TOP TIPP!
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Fogjuk az általunk választott előtétet 
(itt mi Submerge ólommentest 
használtunk) és rögzítsük a 
gyorskapcsot az egyik végére.

Most fűzzük fel a Heli Bu� er 
hüvelyt, a képen látható módon.

Majd fűzzük fel az egyik 
Kwik Change ‘O’ karikát 
az előtétzsinórra.

Vágjunk le egy 1cm-es szilikon 
darabot és fűzzük fel az előtétre 
egy fűzőtű segítségével.

Állítsuk a szilikont 5-7cm-el a 
hüvely fölé, majd húzzuk rá a 
6mm-es kúpos furatú gyöngyöt.

Helyezzük fel a használni kívánt 
ólmot a gyorskapocsba, húzzuk rá 
a hüvelyt az ólomra és végül tegyük 
fel a használni kívánt előkét.

HA EGY OLYAN SZERELÉKRE 
LENNE SZÜKSÉGE, AMELY 
NEM GUBANCOLÓDIK ÉS 
KIFEJEZETTEN LAZA 
FENÉKSZERKEZETŰ VIZEKHEZ 
AJÁNLOTT, AKKOR NE IS 
KERESSEN TOVÁBB A 
HELIKOPTER SZERELÉKNÉL...

HELIKOPTER SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSE...
A SZÜKSÉGES 
ALKOTÓELEMEK:

EGYÉB ALKOTÓELEMEK:
Előtét szilikon, 6mm-es kúpos 
furatú gyöngy, Kwik Change 
’O’ karika és gyorskapocs.

HELI BUFFER HÜVELY:
Ez a hüvely az ólmon 
megakadályozza, hogy 
a horogelőke lejöhessen 
a főzsinórról.

Ha nem vagyunk elég 
magabiztosak vagy időt
szeretnénk spórolni, akkor a 
szereléket megvásárolhatunk 
előkötött változatban is!

A

TOP TIPP!

ÓLMOS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK
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EDGES® STIFF RIG BEAKED HOROG 

  Az eredeti Arma Point SR modell fejlesztett verziója

  Tökéletes az olyan pop-up előkékhez, mint a Chod, Hinged Stiff és 
Multi rig

  Alkalmas továbbá a süllyedő csalik merev előkén történő 
felkínálásához is

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Kifelé forduló horogszem a merev előkékhez, mint az Edges Rigidity

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

EDGES® STIFF RIG STRAIGHT HOROG 

  Azon horgászok igényeinek megfelelően tervezve, akik jobban 
kedvelik egyenes hegyű horgokat 

  Tökéletes az olyan pop-up előkékhez, mint a Chod, Hinged Stiff és 
Multi rig

  Alkalmas továbbá a süllyedő csalik merev előkén történő 
felkínálásához is

  Arma Point technológiával

  Tű éles, egyenes horoghegy

  Kifelé forduló horogszem a merev előkékhez, mint az Edges Rigidity

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI

SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI

ÚJ

ÚJ
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EDGES® CURVE SHANK HOROG

  Az eredeti Arma Point SSC modell fejlesztett verziója

  Kifejezetten süllyedő és kiegyensúlyozott csalikhoz javasolt

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Befelé forduló horogszem

  Az agresszív ívelt szár elősegíti a horog befordulását és akadását a hal 
szájába

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

EDGES® CURVE MEDIUM HOROG 

  Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt

  Kiválóan alkalmas a közkedvelt 360 szerelék elkészítéséhez

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Befelé forduló horogszem

  Az agresszív ívelt szár elősegíti a horog befordulását és akadását a hal 
szájába

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

SZAKÁLLAS

SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI

SZAKÁLL NÉLKÜLI

ÚJ

ÚJ

EDGES® HORGOK

SZAKÁLLAS

EDGES® CURVE SHORT HOROG

  Az eredeti Arma Point XSC modell fejlesztett verziója

  Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Egyenes horogszem

  Rövid, ívelt szár

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  10db/ csomag

  Csak szakállas változatban érhető el

  Elérhető méretek: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

ÚJ
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ÚJ

SZAKÁLLAS

SZAKÁLLAS

SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI

SZAKÁLL NÉLKÜLI

SZAKÁLL NÉLKÜLI

EDGES® ZIG & FLOATER HOROG

  Kifejezetten Zig és felszíni horgászathoz lett kifejlesztve

  Alkalmas továbbá a süllyedő csalik merev előkén történő 
felkínálásához is

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Finoman kifelé forduló horogszem, monofil zsinórokhoz

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 6, 8 és 10- es méretben

  A szakállmentes elérhető: 6, 8 és 10- es méretben

  10db/ csomag

EDGES® WIDE GAPE STRAIGHT HOROG

  Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt

  Hosszú tű éles horoghegy

  Arma Point technológiával

  Befelé forduló horogszem

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

EDGES® WIDE GAPE BEAKED HOROG 

  Az eredeti Arma Point SSBP modell fejlesztett verziója

  Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  A csőrszerűen ívelt horoghegy tökéletes a kavicsos fenéken történő 
horgászathoz

  Befelé forduló horogszem

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

ÚJ

ÚJ

GRAVELLY BROWN
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EDGES® HORGOK ÉS SZERELÉKEK

ÚJEDGES® CHOD SZERELÉK

  Edges Rigidity Trans Khaki merev monofil zsinórból készül

  Edges Stiff Rig Beaked horog felhasználásával

  A szakítószilárdság illeszkedik a horogmérethez: 25lb (11.3kg) 6, 7 és 
8-as horoggal valamint 30lb (13.6kg) 4-es és 5-ös horoggal

  Tartozék Edges Micro karikás forgó, amelyre a csali helyezhető és egy 
11-es Flexi karikás forgó

  Szivacs korongon kerül forgalomba, amely egyből felhelyezhető a 
Multi Chod & Zig tárolóra

  3 szerelék található a csomagban

  Mikro szakállas és szakáll nélküli változatban (szakáll nélküli változatban 
csak 6-os és 8-as méretben érhető el)

  Elérhető hagyományos és rövid méretben

ÚJEDGES® WIDE GAPE SZERELÉK

  Edges Coretex Matt bevonatos fonott zsinórból készül hurokkal a 
végén, hogy használható legyen a quick change forgóval 

  Edges Wide Gape Beaked horog felhasználásával

  A szakítószilárdság illeszkedik a horogmérethez: 15lb (6.8kg) 8-as 
horoggal, 20lb (9.07kg) 6-os és 25lb (11.3kg) 4-es és 2-es horoggal

  Trans Khaki gubancgátló hüvellyel, Trans Khaki Line Aligna Adapterrel 
és Trans Khaki horog szilikonnal a hajszálelőkén

  Tartozék 2 x 7-es méretű forgó, 2 x 7-es méretű Kwik Change forgó és 
AJÁNDÉK hajszálelőke hosszabbító bojli props 

  2 szerelék található a csomagban

  Mikro szakállas és szakáll nélküli változatban (szakáll nélküli változatban 
csak 6-os és 8-as méretben érhető el)

ÚJEDGES® WIDE GAPE PVA TASAKOS 
SZERELÉK

  Edges Reflex Camo fonott zsinórból készül hurokkal a végén, hogy 
használható legyen a quick change forgóval

  Edges Wide Gape Beaked horog felhasználásával

  A szakítószilárdság illeszkedik a horogmérethez: 15lb (6.8kg) 6-os és 
8-as horoggal, 25lb (11.3kg) 4-es horoggal

  Trans Khaki Micro Line Aligna Adapterrel és Trans Khaki horog 
szilikonnal a hajszálelőkén

  Tartozék 2 x 7-es méretű Flexi karikás forgó, 2 x 7-es méretű Kwik 
Change forgó, 2 x Trans Khaki Micro gubancgátló hüvely és AJÁNDÉK 
hajszálelőke hosszabbító bojli props 

  2 szerelék található a csomagban

  Mikro szakállas és szakáll nélküli változatban (szakáll nélküli változatban 
csak 6-os és 8-as méretben érhető el)

ÚJEDGES® CURVE RÖVID SZERELÉK

  Edges Coretex Matt bevonatos fonott zsinórból készül hurokkal a 
végén, hogy használható legyen a quick change forgóval

  Edges Curve Short horog felhasználásával

  A szakítószilárdság illeszkedik a horogmérethez: 15lb (6.8kg) 8-as 
horoggal, 20lb (9.07kg) 6-os és 25lb (11.3kg) 4-es és 2-es horoggal

  Trans Khaki gubancgátló hüvellyel, Trans Khaki Line Aligna Adapterrel 
és Trans Khaki horog szilikonnal a hajszálelőkén

  Tartozék 2 x 7-es méretű forgó, 2 x 7-es méretű Kwik Change forgó és 
AJÁNDÉK hajszálelőke hosszabbító bojli props 

  2 szerelék található a csomagban

  Csak mikro szakállas változat érhető el

GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

SZAKÁLL NÉLKÜLI SZAKÁLLAS

GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

SZAKÁLL NÉLKÜLI SZAKÁLLAS

RÖVID HAGYOMÁNYOS
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CAMOTEX™ STIFF

  Ultra-lágy bevonatos fonott előkezsinór, mely tökéletes választás 
süllyedő vagy pop-up szerelékekhez

  Lágyságának köszönhetően könnyedén összekeverhető a bevonat 
nélküli zsinórokkal

  A bevonat és a belső fonott zsinór is szakaszosan változó színű, terepmintás

  Külső rétege könnyedén eltávolítható

  Kétféle színben kapható – Világos és Sötét

  Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg) és 25lb (11.3kg)

  20m-es tekercs

CAMOTEX™ SOFT

  Ultra-merev bevonatos fonott előkezsinór, mely tökéletes választás 
süllyedő vagy pop-up szerelékekhez

  A bevonat és a belső fonott zsinór is szakaszosan változó színű, 
terepmintás

  Rendkívül jó gubancolódás gátló tulajdonságokkal rendelkezik

  Külső rétege könnyedén eltávolítható

  Kétféle színben kapható – Világos és Sötét

  Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg) és 25lb (11.3kg)

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

  Tökéletes választás süllyedő vagy pop-up szerelékekhez

  A bevonat és a belső fonott zsinór is szakaszosan változó színű, 
terepmintás

  Gőz fölött kiegyenesíthető 

  Rendkívül jó gubancolódás gátló tulajdonságokkal rendelkezik

  Külső rétege könnyedén eltávolítható

  Kétféle színben kapható – Világos és Sötét

  Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg) és 25lb (11.3kg)

CORETEX™ MATT

  Az eredeti Coretex alapján készült, de továbbfejlesztett matt 
bevonatának köszönhetően kevésbé csillog a vízben

  Szerelékek széles skálája elkészíthető belőle

  Félig-merev bevonata segít megelőzni a gubancolódást, és tökéletessé 
teszi kombinált szerelékek elkészítésére

  Külső rétege könnyedén eltávolítható

  Kétféle színben kapható – Hínár Zöld és Kavics Barna

  Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), 25lb (11.3kg) és 35lb (15.8kg)

  20m-es tekercs

RIGIDITY® TRANS KHAKI 

  Áttetsző barna színben készül, így a vízben szinte láthatatlan

  A valaha létező legmerevebb Chod előkezsinór

  A vízben szinte láthatatlan

  Tökéletesen alkalmas Chod és Hinged Stif Szerelékek elkészítésére

  Merevségének köszönhetően a ponty nem tudja kifújni a csalit akadás nélkül

  Kétféle szakítószilárdsággal elérhető 25lb (11.3kg) és 30lb (13.6kg)

REFLEX™ CAMO

  Szakaszosan változó színű, terepmintás

  Nagyon hajlékony fonott előkezsinór, mely ideális Rapide PVA zsák 
használatához

  Ólompaszta nélkül is gyorsan süllyed

  Kétféle színben kapható – Világos és Sötét

  Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 25lb (11.3kg) és 35lb (15.8kg)
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ILLUSION® TRANS KHAKI SOFT HOROGELŐKE     

  Továbbfejlesztett Illusion előkezsinórunk áttetsző barna színnel

  Tökéletes eszköz tiszta vízben

  A legkevésbé látható horogelőke, melyet Rob Hughes valaha használt

  Gyorsan süllyed és rendkívül hajlékony

  Nagy kopásállóság és alacsony nyúlás jellemzi

  Remek csomózott szakítószilárdság

  Számtalan végszerelék készíthető belőle

  12lb (5.45kg) és 15lb (6.8kg) szakítószilárdsággal elérhető

ZIG & FLOATER HOROGELŐKE 

  Kifejezetten felszíni és Zig-es horgászathoz tervezve

  Kopolimer monofil anyagból, amely rendkívül vékony így alig 
észrevehető a vízben

  Hihetetlenül erős, nagy kopásállóságú 

  Európa legjobb Zig-es és felszíni horgászainak az elsőszámú választása

  Elérhető 9lb (4,1kg), 12lb(5,4kg) és 15lb (6,8kg)-s változatban

ILLUSION® TRANS KHAKI 
FLUOROCARBON ELŐTÉT ZSINÓR     

  Áttetsző barna színnel

  Tökéletes eszköz tiszta vízben

  Rendkívül hatékony horogelőke zsinór

  Úgy süllyed akár a kő és hihetetlenül hajlékony, így jól felveszi a 
mederfenék alakját és szinte beleolvad abba

  Nagy kopásállóság és alacsony nyúlás jellemzi

  20lb (9kg) és 30lb (13.6kg) szakítószilárdsággal elérhető

SUBMERGE™ ÓLOMMENTES ELŐTÉT

  Jó alternatíva leadcore helyett, és tökéletes választás azokon a helyeken, 
ahol a leadcore használata tilos

  Hihetetlenül lágy, gyorsan süllyed így jól felveszi a mederfenék alakját

  Rendkívül ellenálló

  Könnyű fűzni, és a kész „csomó” hihetetlenül erős

  Kétféle színben kapható – Hínár Zöld és Kavics Barna

  Új 60lb (27,2kg)-s változat az extra akadós helyekhez

  Elérhető 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) és 60lb (27,2kg) változatban

CAMO LEADCORE

  Jól használható végszerelékünk elrejtésére, rendkívül ellenálló

  Könnyű fűzni, nagyon lágy, nagyon tömör és nagyon erős

  Szakaszosan változó színű, terepmintás

  Kétféle színben kapható – Világos és Sötét

  Szakítószilárdság – 45lb (20.4kg)

  Elérhető 7 és 25m-es tekercsben

ARMADILLO™

  Szakaszosan változó színű, terepmintás

  Fonott előtét zsinórként használható akadós vagy kagylós terepen

  Nagyszerűen használható távdobásokhoz, vagy akadós terepen

  Kétféle színben kapható – Világos és Sötét

  Új 65lb (29,5kg)-s változat az extra akadós helyekhez

  Elérhető 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) vagy 65lb (29,5kg)-s változatban

EDGES® SOROZAT
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ÓLOM-ELHAGYÓ 30LB SUBMERGE SZERELÉK ÉS GYORSKAPOCS SZETT

  Három db 750mm hosszú Edges 30lb Submerge 
ólommentes szerelék

  Mindhárom szerelék Trans Khaki ólom klipsszel és 
gumihüvellyel rendelkezik

  Háromféle forgó a csomagban – standard, Karikás és 
Gyorskapcsos forgók

  Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók könnyedén 
cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke könnyedén csatlakoztatható

  Zöld és Barna színben elérhető

30LB SUBMERGE 
HELIKOPTER SZERELÉK ÉS

  Mindhárom szerelék Edges Trans Khaki 
helikopter komponensekből áll

  3db Heli Buffer hüvely, 3db 6mm-es 
gumigolyó kúpos furattal, 3db szilikon cső

  3db Flexi Ring forgó és 3db Kwik Change 
forgó a csomagban

  Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók 
könnyedén cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke könnyedén 
csatlakoztatható

  Zöld és Barna színben elérhető

LEADCORE SZERELÉK ÉS 
GYORSKAPOCS SZETT 

  Három db 750cm hosszú Edges Camo 
Leadcore szerelék

  Háromféle forgó a csomagban – standard, 
Karikás és Gyorskapcsos forgók

  Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók 
könnyedén cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke könnyedén 
csatlakoztatható

  Világos és Sötét színben elérhető

SUBMERGE SZERELÉK ÉS 
GYORSKAPOCS SZETT

  Három db 750mm hosszú Edges 30lb 
Submerge ólommentes szerelék

  Háromféle forgó a csomagban – standard, 
Karikás és Gyorskapcsos forgók

  Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók 
könnyedén cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke könnyedén 
csatlakoztatható

  Zöld és Barna színben elérhető

LEADCORE HELI RIGS 
+ K/C KIT 

  3db Gumiharang, 3db 6mm-es Kúpos 
Gumigyöngy és 3db 0.5mm-es Szilikon a 
csomagban

  3db Karikás forgó és 3db Karikás Gyorskapocs 
található a csomagban

  Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók 
könnyedén cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke könnyedén 
csatlakoztatható

  Világos és Sötét színben elérhető

ÓLOM-ELHAGYÓ SZERELÉK 
LEADCORE GYORSKAPOCS SZETT

  Három db 750cm hosszú Edges Camo 
leadcore szerelék

  Mindhárom szereléken Áttetsző Barna 
Ólomkapocs és Gumikúp

  Hagyományos és Gyorskapcsos változatban

  Mindkét végén hurkos kialakításának 
köszönhetően egyszerűen rögzíthető

  Elérhető viklágos és sötét Camo színben

ÓLOM-ELHAGYÓ SZERELÉK 
GUBANCGÁTLÓN ÉS 
GYORSKAPOCS SZETT

  Három db 750cm hosszú Edges Áttetsző 
Barna Gubanc-Gátlós szerelék

  Mindhárom szereléken Áttetsző Barna 
Ólomkapocs és Gumikúp

  Kétféle forgó a csomagban – 3db standard 
és 3db Gyorskapcsos

  Tökéletes választás olyan helyeken, ahol az 
előtét zsinórok használata tiloso
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MIKRO 
FORGÓK

  Segítségével rögzíthetjük horog csalinkat 
D-Rig szerelékünkhöz

  Chod és Hinged Stiff szerelékeket 
készíthetünk belőle

  20db található egy csomagban

GYORSKAPCSOS 
FORGÓ

  7-es és 10-es méretben elérhető

  Gyors horogelőke cserét tesz lehetővé 
anélkül, hogy új csomót kellene kötni

  Matt szín

  Tökéletesen használható Edges Biztonsági 
és Slik biztonsági ólom kapoccsal

  10db forgó egy csomagban

FORGÓK

  Számtalan szerelék elkészítésére alkalmas

  Matt szín

  Kétféle méretben elérhető – 7 és 10

  20 forgó egy csomagban

  Tökéletesen használható Edges Biztonsági 
(7-es méret) és Slik (10-es méret) biztonsági 
ólom kapoccsal

GYORSKAPCSOS 
ÓLOM-ELHAGYÓ FORGÓ

  Egyedülálló tervezésű. Azon horgászok 
számára készült, akik kedvelik az ólomelhagyó 
szereléket, és szeretnék gyorsan cserélni 
horogelőkéiket

  7-es méretben kapható, matt bevonattal

  8db forgó egy csomagban

DUPLAKARIKÁS FORGÓ

  Ólom-elhagyó szereléket használó 
horgászok számára készült, akik szeretnék 
horogelőkéjüket közvetlenül a forgóhoz 
rögzíteni

  7-es méretben kapható, matt bevonattal

  8db forgó egy csomagban

”O” KARIKA GYORS 
KAPOCCSAL

  Az Edges család egyedülálló újdonsága

  Helikopter szereléket használó horgászok 
számára készült, akik szeretnék gyorsan 
cserélni horogelőkéjüket anélkül, hogy új 
csomót kellene kötni

  Matt bevonat

  10db található egy csomagban

  10 per packet

KURO KARIKÁS 
MIKRO FORGÓK

  Segítségével rögzíthetjük horog csalinkat 
D-Rig szerelékünkhöz

  Nagyobb flexibilitást és 360°-os mozgást 
biztosít a horog csalinak

  Matt fekete Kuro bevonat

  Számtalan szerelék készíthető belőle, mint 
pl. a 360, Chod, Hinged Stiff vagy Multi 

  10db található egy csomagban

PVA CSÍKOK

  Chod/Heli Gumiharang és Ólomelhagyó 
Szerelékek használatához használható, ha 
szeretnénk, hogy az ólom a kapáskor leessen 
a szerelékről

  A Kicsi PVA csík a gumiharangba helyezve 
könnyedén méretre vágható

  Az oldódás ideje a vízhőmérséklettől függ

  10db csík található egy csomagban

EDGES® SOROZAT
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GUMIKÚP 
BIZTONSÁGI

  Áttetsző Barna szín

  7-es méretű Biztonsági Ólom Kapoccsal 
használható

  Bevágott végének köszönhetően 
könnyebben hagyja el az ólmot

  10db található egy csomagban

BIZTONSÁGI ÓLOMKAPOCS 
ÉS CSAPSZEG

  Áttetsző Barna szín

  7-es méretű forgóhoz készült

  Belső ”befordító” kialakításának 
köszönhetően a forgó füle minden 
esetben úgy fordul, hogy a csapszeget 
könnyedén átvezethessük rajta 

  A csomagban található ”T” alakú 
csapszeg segítségével fixálhatjuk a 
forgót a belsejében

  10db található egy csomagban

SLIK® GUMIKÚP BIZTONSÁGI 
ÓLOMKAPOCSRA

  Áttetsző Barna szín

  10-es méretű Biztonsági Ólom Kapoccsal 
használható

  Bevágott végének köszönhetően 
könnyebben hagyja el az ólmot

  10db található egy csomagban

SLIK® BIZTONSÁGI 
ÓLOMKAPOCS ÉS CSAPSZEG

  Áttetsző Barna szín

  7-es méretű forgóhoz készült

  Belső ”befordító” kialakításának köszönhetően 
a forgó füle minden esetben úgy fordul, hogy 
a csapszeget könnyedén átvezethessük rajta 

  A csomagban található ”T” alakú csapszeg 
segítségével fixálhatjuk a forgót a belsejében

  10db található egy csomagban

POWER GRIP 
ÓLOMKAPCSOS KÉSZLET

  Praktikus készlet, melyben minden 
megtalálható az ólomkapcsos 
összeállításhoz.

  A következő Edges Trans Khaki termékekből: 
Power Grip Gumikúp, 7-es ólomkapocs T 
alakú csapszeg, standard gubancgátló kúp

  A 7-es méretű forgó és 7-es Kwik Change 
forgó is megtalálható a készletben.

  Minden alkotóelemből 5db található a 
készletben

POWER GRIP NAKED 
LINE GUMI HÜVELY

  A vége felé finoman vékonyodó gumihüvely, 
ami kifejezetten fluorocarbon előtéthez vagy 
közvetlen főzsinórhoz ajánlott

  Segít megelőzni a horogelőke 
gubancolódását

  Ideális olyan hosszú előkéknél, mint a Zig Rig

  Erősebben tart az ólomkapcson a nagyobb 
ólmokhoz

  Trans  Khaki terepszín

  7-es méretű ólomkapocshoz tervezve

  10db/ csomag

GUMIKÚP 
FŐZSINÓRRA

  A vége felé kúposodó kialakításának 
köszönhetően használható fluorocarbon 
előtéten vagy akár simán a főzsinóron

  Segít megelőzni a horogelőke feltekeredését

  Ideális hosszú előkékhez, mint a Zig Rig

  Bevágott elejének köszönhetően könnyebben 
hagyja el az ólmot

  Áttetsző Barna szín

  10db található egy csomagban

POWER GRIP GUMIKÚP 
BIZTONSÁGI

  7-es méretű Biztonsági Ólom Kapoccsal 
használható

  Azon horgászok számára készült, akik nagy 
ólmokat használnak, de biztosak akarnak lenni 
abban, hogy a bedobás után nem old le az 
ólom, csak ha elakad az akadóban

  7-es méretű Biztonsági Ólom Kapoccsal 
használható

  Áttetsző Barna szín

  10db található egy csomagban
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GYORSCSATLAKOZÓ  

  Gyors szerelékcserét tesz lehetővé

  Használatával gyorsan cserélhetünk úszót 
vagy etetőrakétát 

  Kétféle méretben elérhető – standard és 
Mikro

  20db Gyorscsatlakozó található egy 
csomagban

MEGERŐSÍTETT ”O” KARIKA

  Használatukkal a HELIKOPTER és CHOD 
szerelékek alakíthatók ólom-elhagyó 
szerelékké

  Matt bevonat

  15db található egy csomagban

WOLFRAM HOROGELŐKE 
NEHEZÉKEK

  DÚj, továbbfejlesztett kivitel, úgy néz ki az 
előkén, mint az ólompaszta 

  Segít a horogelőkét a fenékre süllyeszteni 

  9db drótfülre fűzött nehezék a csomagban

KÚPOS FŐZSINÓR 
ÜTKÖZŐ

  Nagyméretű ütköző, melyet a főzsinórra 
fűzve megütköztethető az 5mm-es Wolfram 
gyöngy. Kiválóan alkalmas CHOD és 
HELIKOPTER szerelékek elkészítésére

  Kúposságának köszönhetően a horogelőke 
forgója könnyebben lecsúszik róla, ezért 
biztonságosabb, mint a hagyományos 
típusok

  9db drótfülre fűzött nehezék a csomagban

5MM WOLFRAM GYÖNGY

  Az 5mm gyöngyök wolfram hozzáadásával 
készültek

  A Kúpos Főzsinór Ütköző tökéletesen 
illeszkedik bele

  15db gyöngy egy csomagban

GUMIGOLYÓ KÚPOS FURATTAL

 6mm és 4mm méretekben elérhető

  Áttetsző Barna szín

  A 4mm-es jól megáll a zsinóron Helikopter 
és Chod szerelékek esetén

  A 6mm-es jól funkcionál csomóvédő 
ütközőként

  A 6mm-es gyöngy, szilikonra fűzve is 
használható az előtéten Chod szerelék 
esetén 

  30db gyöngy található egy csomagban

KURO RIG KARIKÁK

  Tökéletes számos előke elkészítéséhez, 
mint például a  Blowback Rig

  Matt fekete Kuro bevonat

  Három méretben – Kicsi (2.5mm), 
Közepes (3.2mm) és Nagy (3.7mm)

  25 karika található egy csomagban

EDGES® SOROZAT

CSALI RÖGZÍT�

  Segítségével megakadályozható, hogy a 
csali a horogra csússzon

  Kifejezetten hasznos hóember felkínálásnál, 
ahol két csalit kell egymás mellett tartani

  Egyszerűen csúsztassuk fel az előkére, 
mielőtt hurkot kötnénk rá

  Hurkon kerül forgalomba

  10 rögzítő/csomag

ÚJ
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MARKER ELASTIC

  Piros színű gumi, 20m-es 
tekercsben

  Tökéletesen használható 
zsinórunkon a távolság, 
vagy a kívánt mélység 
megjelölésére

  Könnyen köthető, és jól tart 
a zsinóron, miközben nem 
sérti azt

  Könnyen eltávolítható a 
zsinórról anélkül, hogy 
megsértené azt

CSONTI KAPOCS

  Segítségével könnyedén használhatunk 
csontkukacot hajszálelőkén

  Egyedülálló nyílhegy formájának 
köszönhetően megelőzi a csontik 
felcsúszását 

  Kémiailag élezett hegy rozsdamentes 
bevonattal

  Négyféle méretben kapható – 6, 8, 10 és 12

  10db kapocs egy csomagban

SZERELÉK KAPOCS

  Használatával nem kell hurkot kötnünk 
a szerelék végére

  Egyszerűen kösse fel a kapcsot a szerelék 
végére Grinner Csomó használatával 

  Segítségével a szerelék fele annyi idő alatt 
kicserélhető

  Lehetővé tesz előkezsinórra fűzött PVA rudak 
használatát

  15db található egy csomagban

SLIDERS 

  Kúpos zsinórsüllyesztő ólom az óvatos 
halak ellen

  Terepszínű kivitel

  Egyszerűen a főzsinórra helyezhető az 
előtét fölé

  10 Slider egy csomagban

ZSINÓRSÜLLYESZTŐ ÓLOM

  Különleges zsinórsüllyesztő eszköz, mely 
egy kézzel felhelyezhető a zsinórra

  Kétféle méretben elérhető – 21g and 43g

  Három darab süllyesztő egy csomagban

CSERÉLHETŐ CSALI NEHEZÉKEK

  Lebegő csali ellensúlyozó eszköz

  Könnyen és a zsinór sérülése nélkül 
felhelyezhető a horogelőkére

  A csomagban található szilikon cső 
segítségével könnyedén felhelyezhető

  Egyedi méretezés – BB, AAA, SA és Swan

  Hat rekeszes dobozban is kapható, 
No.1, No.4, BB, AAA, SA és Swan méretekkel
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EDGES® SOROZAT

TÖBBCÉLÚ ZSINÓRSÜLLYESZTŐ 

  Használhatjuk hátracsúszó és 
hagyományos felcsatolható 
zsinórsüllyesztőként is

  A cseréhez mindössze bedugjuk az 
adaptert és elcsavarjuk egyszer és így az 
ólom nem tud már leesni

  Úgy terveztük, hogy ha a felcsatolható 
ólom elakadna, biztosan kiakadjon a 
zsinór a fülből

  Kialakítása miatt, amikor a hátracsúszós 
verzióban használjuk biztosan nem 
fog túlságosan hátra csúszni, így a 
zsinór pont ott fog elfeküdni ahol kell, a 
szerelék közelében

  Tökéletes a zsinór elfektetésére az 
óvatos halak esetén, illetve olyan 
vizeken, ahol nagy a csónakos forgalom

  Három méretben – 5g, 10g és 15g

ÓLOM-ELHAGYÓ SZERELÉK

  Az összes Fox átmenő ólommal jól használható

  Használatával az átmenő ólom leesik a 
zsinórról, amennyiben elakad. Akadós vagy 
hinaras környezetben horgászva jó választás 
lehet

  A csomagban található gumikúp használatával 
az ólom nehezebben esik le a zsinórról

  5db betét és 5db gumikúp található a 
csomagban

DROP OFF LEAD 
PLUG & PINS 

  Semplicemente posizionate il “plug” sulla 
girella e bloccate il tutto con il pernetto a T

  Non è più necessario tagliare l’inserto del 
piombo inline a metà quando si usa il kit 
Edges Drop Off Inline Lead

  Significa che gli angler possono convertire le 
loro montature con piombo inline in stile 
“drop off” in montature con piombo inline 
in stile standard

  Disegnato per lavorare con tutti i piombi Fox inline

  Caratterizzati da colorazione Trans Khaki

VOLFRAM CHOD 
SZERELÉK

  Segítségével fix CHOD szereléket köthet 
fluorocarbon vagy monofil damilra

  A gyöngy önmagában is erősen fogja a 
zsinórt, de elcsúsztathatjuk a zsinóron a 
megfelelő távolságig az ólomtól

  Az ütköző hüvely a főzsinórra szerelhető, a 
rajta található lyuknak köszönhetően 
ólom-elhagyó szereléket is készíthetünk

  A fárasztás közben a gumigyöngy lecsúszik a 
zsinóron a gumihüvelyig, így védi a zsinórt

  Most új, Mikro méretben is elérhető olyan 
horgászoknak, akik szeretnének finomítani

VOLFRAM 
ZSINÓRVÉDŐ GYÖNGY

  Azok számára kifejlesztve, akik előtét nélkül 
közvetlen a főzsinórral szeretnek horgászni

  Használható a sima Chod előke 
rögzítéséhez, így a Heli Buffer hüvelyhez 
csúszva az ólomnál marad az akasztás után

  Kialakításának köszönhetően tökéletesen 
felfekszik az Edges Heli Buffer hüvelyre

  A vastagabb részét a forgóra húzva 
megvédi a zsinórt az esetleges sérülésektől 
a bedobás és a fárasztás során

  Használható hagyományos helikopter 
szerelékekhez is

  A gyöngyökben volfram található, ami segít 
lesüllyeszteni a vízfenékre a szereléket

POWERGRIP® ÓLOMPASZTA

  Extrém tömör

  Könnyen kezelhető

  Segítségével ellensúlyozhatjuk lebegő 
csalinkat vagy lesüllyeszthetjük 
szerelékünket 

  Messze a legközkedveltebb a piacon

MŰANYAG CSALIBETÉT

  A horog csali közepébe nyomva 
megelőzhetjük annak kimaródását

  Használható bojlikhoz, puha csalikhoz vagy 
löncshúshoz

  Jó szolgálatot tesz sűrű dobások és 
kitekerések esetén 

  A kisméretű barázdáknak köszönhetően 
szilárdan rögzíthető

  Kisebb méretű csalik 
használatáhozlevágható

Fox Rig Guide 2017_36-47.indd   41 12/04/2017   15:21:54



HELI/CHOD 
ÜTKÖZŐ HÜVELY

  CHOD és HELIKOPTER szerelékek 
elkészítésére alkalmas, fluorocarbon vagy 
monofil damilok használata esetén

  A forgó a vékony, kúpos szilikon hüvelyen 
ül, mely fárasztás közben elnyeli a rá 
nehezedő nyomást, és megvédi a zsinórt 
a sérülésektől

  Az oldalán található lyuk segítségével 
ólomelhagyó szerelék is készíthető

  Áttetsző barna szín

  6db hüvely található a csomagban

HELI ÜTKÖZŐ HÜVELY

  Helikopter szerelék elkészítéséhez alkalmas 
olyan előtétek használata esetén, mint a 
Submerge vagy leadcore

  Az oldalán található lyuk segítségével 
ólomelhagyó szerelék is készíthető

  Áttetsző barna szín

  8db hüvely található a csomagban

VOLFRAM 
GUBANC-GÁTLÓ KÚP

  Használatával megelőzhetjük az előke 
felcsavarodását dobás közben

  A volfram súlya elősegíti az előke elfekvését 
a fenéken

  Elérhető standard és micro méretekben

  8db egy csomagban

TRANS KHAKI 
GUBANC-GÁTLÓ KÚP

  Áttetsző barna szín

  Használatával megelőzhetjük az előke 
felcsavarodását dobás közben

  A Standard tökéletes a hétköznapi 
szerelékekhez

  Mikro méret most elérhető PVA termékek 
használatához

  XL méret szintén elérhető hosszú 
horogelőkékhez, mint például a Zig 
szerelékek esetén 

  25 db egy csomagban (Mikro and Standard) 
és 15 db az XL esetén

WOLFRAMSZÁLLAL NEHEZÍTETT 
GUBANCGÁTLÓ CSŐ

  Négyszer nehezebb, mint az leadcore 
(ólombetétes zsinór)

  Rendkívül lágy, így felveszi a mederfenék 
formáját

  Tökéletes választás olyan helyeken, ahol a 
leadcore használata tilos

  A főzsinór könnyedén belefűzhető

  2m-es hosszban

GUBANCGÁTLÓ CSŐ 
TRANS KHAKI

  Áttetsző Barna színben kapható

  Tökéletes választás olyan helyeken, ahol a 
leadcore használata tilos

  Védi a zsinórt a sérülésektől, és 
gubancolódástól

  Hihetetlenül halbarát

  2m-es kiszerelés

CSÚSZÓ SZERELÉK KÉSZLET

  Egyszerű csúszó szerelék készíthető belőle

  Nagyméretű karika a súrlódásmentes 
csúszás érdekében

  Remek kapásérzékelést tesz lehetővé 

  8db Karika, 8db Gumiütköző és 8db 
Ólomkapocs a csomagban 

  Áttetsző Barna szín

CSÚSZÓ ÓLOMELHAGYÓ 
SZERELÉK

  Egyedülálló tervezésének köszönhetően új 
szintre emeli a csúszó szerelékeket

  Hajlított, nagyméretű füle tökéletesen 
felfekszik gumiharangon, így a zsinór 
szabadon futhat 

  Tökéletesen használhatjuk ólomelhagyó 
szerelékként akadós terepen

  Áttetsző Barna szín

  A csomag tartalma 6db Hajlított Kapocs, 
6db Gumiharang és 6db T alakú csapszeg
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CSÚSZÓ BIZTONSÁGI 
ÓLOMKAPOCS

  Áttetsző Barna szín

  Használatával tökéletes csúszó szereléket 
készíthetünk

  A csomagban található ”T” alakú csapszeg 
segítségével fixálható a forgó a belsejében

  A kapocs kialakításának köszönhetően az ólom 
egyenesen áll dobás közben, mely növeli a dobótávot

  Gumikúpja úgy lett kialakítva, hogy leadcore-ral 
és gubanc-gátló csővel is használható

  A szett tartalmaz csúszó karikát és gyorscsatlakozót 
is, így az ólom könnyedén cserélhető

MICRO HOROGBEFORDÍTÓ

  A rövidebb verziója a közkedvelt Trans 
Khaki Horogbefordítónak

  Tökéletes azon horgászok számára, akik a 
finomabb összeállításokat kedvelik

  Helyettesíti a zsugorcsövet 

  Használatával a horog megfelelő 
szögben áll a legjobb akadáshoz 

  Két különböző méretben kapható – 
10-7 és 6-2 horogméretekhez

  10db található egy csomagban

HOROGBEFORDÍTÓ

  Használatával könnyebben állíthatjuk 
horgunkat a megfelelő szögbe, mint valaha 

  Áttetsző Barna szín

  Egyszerűen fűzze a horogelőkére, csúsztassa 
le, majd húzza rá a horog fülére 

  Használatával a horog megfelelő szögben áll 
a legjobb akadáshoz 

  Két különböző méretben kapható – 
10-7 és 6-2 horogméretekhez

  10db található egy csomagban

WITHY CURVES 

  Ívelt adapter, melynek segítségével könnyedén 
készíthetünk Withy Pool Szereléket 

  Vékony fűzőtű segítségével fűzzük fel a 
horogelőkére 

  Áttetsző Barna szín 

  Alsó vége bordázott, így ólompasztát rágyúrva 
kiegyensúlyozhatjuk lebegő csalinkat

  Nincs többé szükség zsugorcsőhajlításra a 
teáskanna fölött ahhoz, hogy elkészítse ezt a 
klasszikus szereléket!

  Két különböző méretben kapható – 10-7 és 6-2 
horogméretekhez

HOOK SZILIKON

  Segítségével rögzíthetjük a Hajszálelőkét a 
horoghoz Blow Back szerelékeknél

  Áttetsző Barna szín

  1.5m-es kiszerelésben kapható

  Két különböző méretben kapható – 
10-7 és 6-2 horogméretekhez

ELŐTÉT SZILIKON

  Helikopter szerelékek készítésére 
használhatjuk Subemerge és leadcore 
zsinórokon

  0.5mm belső átmérő

  Áttetsző Barna szín

  1.5m-es kiszerelésben kapható

TADPOLE MULTI BEAD

  Áttetsző Barna szín

  Tökéletes a félig-fix csúszó szerelékek 
elkészítéséhez átmenő ólommal

  10db található egy csomagban

SZILIKON HÜVELY

  3mm-es furat és 25mm-es hosszúság

  Áttetsző Barna szín

  Számtalan szerelék elkészítéséhez 
használható, például a Gyorscsatlakozóra 
is ráhúzható

  15db található egy csomagban
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HAJSZÁLELŐKE

  Szuper lágy hajszálelőke készíthető belőle

  Diszkrét barna szín

  Tökéletes a kisméretű, könnyű horog csalik 
használatához

  10db található egy csomagban

HOROG ÜTKÖZŐ

  Áttetsző Barna szín

  Tökéletes a horog kifújását megakadályozó 
szerelékek elkészítéséhez

  Stabilan áll a horgon

  Kétféle méretben elérhető: 7-10 és 2-6 
méretű horgokhoz

ZSUGORCSŐ

  Tökéletes a horogszár meghosszabbítására, 
amikor ”kifújhatatlan” szereléket készítünk

  Áttetsző barna szín

  Háromféle méret: X Kicsi (1.4-0.6mm), 
Kicsi (1.8-0.7mm) és Közepes (2.4-0.8mm) 

CSALIZÓ SELYEM

  Segítségével rögzíthetjük horog csalinkat a 
karikához vagy a Karikás Mini Forgóhoz 

  Semleges szín

  Zsinóradagolóban kerül forgalomba

  50m-es tekercsben kerül forgalomba

HAJSZÁLELŐKE RÖGZÍTŐ

  Stabilan áll a horgon

  Használatával nincs szükség csomómentes 
kötésre a hajszálelőke készítéséhez 

  Egyszerűen kössön lágy zsinórt a rögzítőre 
és húzza a horgon a kívánt helyre 

  Áttetsző Barna szín

  30db található egy csomagban

BOJLI STOPPER

  Kúpos végeinek köszönhetően könnyen a 
hajszál előke hurkába vezethető

  Kicsi és alig észrevehető a bojli tetején

  Áttetsző szín

  Kétféle méretben elérhető – Mikro és 
Standard

  200db stopper egy csomagban

ERNYŐ BOJLISTOPPER

  A kisméretű kampó könnyen a csaliba 
húzható

  A stopper nem tud kimozdulni a csaliból

  Kicsi és áttetsző, ezért szinte észrevehetetlen 
a csali tetején

  120 Stopper egy csomagban

PELLET STOPPER  

  Segítségével biztonságosan rögzíthetjük a 
pelletet a hajszálelőkén

  Áttetsző szín

  Háromféle méretben kapható – 
11mm (180 db), 13mm (134 db) and 
21mm (50 db)

HAJSZÁLELŐKE HOSSZABBÍTÓ 
BOJLI STOPPER

  Segítségével különböző méretű csalikat 
használhatunk a hajszálelőke újrakötése 
nélkül 

  3 méret egy csomagban – kicsi, közepes 
és nagy

  Áttetsző szín
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  Tökéletes a kisméretű csalikhoz, 
mint például a különböző magok

  Szintén használható puha, 
kisméretű, 6-10mm-es bojlikhoz

  Puha tapintású, kézre álló, zöld 
nyél

  Ideális kemény csalikhoz, 
mint például a bojlik és 
tigrismogyoró

  Puha tapintású, kézre álló, 
piros nyél

FŰZŐTŰ KÉSZLET 

  Öt darabos készlet, melyben 
minden megtalálható, amire 
szükség lehet

  Tartalmaz Stix & Stringer, 
Vékony, Vastag, Csappantyús és 
Leadcore Fűző tűket

CSAPPANTYÚS FŰZŐTŰ

  Csappantyús fűzőtű mindenféle 
horog csalihoz

  Kisméretű PVA zacskók felfűzésére 
is alkalmas a horogelőkére

  Puha tapintású, kézre álló, sárga nyél

LEADCORE FŰZŐTŰ

  Vékony, csappantyús fűzőtű 
ólombetétes és ólommentes 
zsinórok fűzésére

  Szintén használható kisméretű, 
puha, finom csalik fűzésére 

  Puha tapintású, kézre álló, kék nyél

MULTIFUNKCIÓS ESZKÖZ

  Egyik vége alkalmas a bevonatos zsinórok 
külső rétegének eltávolításához

  Csomóhúzó kampó az ellentétes 
oldalon, mely alkalmas csomók és hurkok 
meghúzására illetve merev előkék 
kiegyenesítésére

  Szintén tartalmaz egy D-Rig szerelékek 
kinyitására és készítésére alkalmas eszközt 

  Ezzel szemben egy nagyméretű szeg 
található, mellyel tökéletes Chod és Hinged 
Stiff szerelékek készíthetők

STIX & STRINGER 
FŰZŐTŰ

  Extra hosszú csappantyús fűzőtű

  Ideális PVA termékek 
használatához 

  Szintén alkalmas PVA rudak 
felfűzéséhez a horogelőkére

1MM-ES MICRO FÚRÓ

  Extra kisméretű lyukak fúrásához

  Lyukat fúrhatunk segítségével a legkeményebb 
csalikba is a fűzőtű számára

  Tökéletes a kemény csalikhoz, mint a 
tigrismogyoró, szárított bojli vagy a parafa 
pop-up 

  Ergonomikus kialakítású feltűnő nyél

CSOMÓHÚZÓ

  Csomók és hurkok megfeszítésére szolgáló ügyes 
kis eszköz

  Merev előkék kiegyenesítésére is használható 

  Ergonomikus nyél

XS FONOTT ZSINÓR VÁGÓ OLLÓ

  Fogazott éleinek köszönhetően könnyedén 
elvág minden zsinórt, beleértve a fonott, nylon, 
merev monofil, fluorocarbon, ólmozott és 
bevonatos zsinórokat is

  Pengeéles 

  Ügyes záróretesz, mely összecsukva tartja az 
ollót, mikor nem használjuk

  Kényelmesen belefér az F-Box szerelékes 
dobozokba

FONOTT ZSINÓR VÁGÓ OLLÓ

  Szuper éles olló, mely könnyedén vágja a 
legvékonyabb fonott zsinórt is

  Szintén alkalmas fluorocarbon, nylon vagy 
előtét zsinórok vágására is

  Jól látható narancssárga nyelének köszönhetően 
szinte lehetetlen elveszíteni a fűben 

  Kényelmesen belefér az F-Box szerelékes 
dobozokba

CSALIFÚRÓ ÉSPARAFA RUDAK

  Kisméretű fúró, melynek segítségével furatot 
készíthetünk a horog csaliba

  Ideális bojlik és tigrismogyoró kifúrására egyaránt

  Ergonomikus nyelének köszönhetően jól 
használható

  Az csomagban található 5 parafa rúd (6mm) 
segítségével kiegyensúlyozhatjuk horog csalinkat 

  6mm-es parafa rudak külön is megvásárlohatók

VÉKONY FŰZŐTŰ VASTAG FŰZŐTŰ

EDGES® SOROZAT
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A ZIG ALIGNA™ ELŐNYEI
  Jobb akadás, és kifújást megakadályozó sajátosságok – A sima 

csomómentes kötéshez képest meghosszabbítja a horog 
szárát, vagy ún. Zig Bug (sem toll, sem pedig szivacs nem 
akadályozza az akadást) készíthető belőle, biztosítja a jobb 
akadást.

  Jobb akadás – A Befordító biztosítja, hogy a csali mindig a horog 
középénél helyezkedjen el. A vékony monofil zsinórból kötött 
csomómentes kötés esetén a csali mindig a horog valamelyik 
oldala felé dől, így akadályozva a tökéletes akadást

  Erősebb, megbízhatóbb kötések használhatók vele – 
használatával a csomómentes kötés helyett akár Grinner vagy 
Palomar csomót alkalmazhatunk a horog felkötésére, melyek 
sokkal erősebbek. Ezen felül megvédik az előkezsinórt a 
sérülésektől.

  Messzemenően jobb ár-érték arány – amennyiben szeretné, 
hogy a horog jobban beforduljon a hal szájába, fűzze fel a 
befordítót a horogelőkére, és húzza rá a horog szárára – Zig Bug 
típusú horog csali használata esetén a horogra tűzés után már 

nem tudja azt eltávolítani, ami rendkívüli módon drágává teszi 
használatát.

  Rendkívüli sokoldalúság – A többféle színű Zig Horogbefordító 
és szivacs segítségével rengeteg szín összeállítású csalit 
készíthet, így könnyebben megtalálhatja a legjobban működő 
csalit.

  Használata rendkívül gyors és könnyű – A betöltő eszköznek 
köszönhetően a csali cseréje rendkívül gyorsan és egyszerűen 
kivitelezhető.

  Lárvát utánzó forma – A legtöbb Zig Bug stílusú horog csali a 
víztől távol élő bogarakat utánozza, ezért használatuk sokszor 
eredménytelen, hiszen nem tűnnek természetesnek! A Zig 
Horogbefordító formája a szivaccsal kombinálva – görbe 
testével és nagy fejével - rendkívüli módon hasonlít egy nimfára.

  Jól látható színek – A piros, pink, fehér és citromsárga színek 
jól látható horogcsalit képeznek mikor önmagában, vagy 
etetőrakétázás közben használjuk.

ZIG HOROGBEFORDÍTÓ KÉSZLET
PIROS, CITROMSÁRGA ÉS FEKETE  

ZIG HOROGBEFORDÍTÓ KÉSZLET
PINK, NARANCS ÉS SÁRGA 

ZIG ALIGNA™ HD SZIVACS ZIG ALIGNA™ HÜVELY
ZIG HOROGBEFORD-
ÍTÓTÖLTŐESZKÖZ

  3db Zig Horogbefordító HD Szivacsrúd – 
1db piros, 1db citromsárga és 1db fekete

  6db Zig Horogbefordító – 2db piros, 2db 
citromsárga és 2db fekete

  1db töltő eszköz

  3 hosszúságú Zig Aligna HD szivacs – 
1 x Fluoro Pink, 1 x Fluoro Sárga és 1 x Fluoro 
Narancs

  6 Zig Aligna Hüvely – 2 x Fluoro Pink, 
2 x Fluoro Sárga és 2 x Fluoro Narancs

  1 x Csalizó eszköz

  Elérhető Piros, Sárga Fekete, Fluoro 
Pink, Fluoro Sárga és Fluoro Narancs színben

  3 hosszúságú szivacs található a csomagban

  Extra nagy felhajtóerő

  Elérhető Piros, Sárga Fekete, Fluoro 
Pink, Fluoro Sárga és Fluoro Narancs

  8 Zig Aligna Hüvely található a csomagban

  Segítségével könnyedén betölthetjük a 
szivacsot a horogbefordítóba

  Jól látható narancssárga szín

  2db található egy csomagban
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CAMOTEX® ÓLOM

IMPACT INLINE ÓLOM FLAT PEAR FORGÓS INLINE FLAT PEAR

SQUARE FORGÓS  SQUARE INLINE DISTANCE FORGÓS  

  A szerelék az ólom közepénél jön ki az 
ólomból, így biztosak lehetünk benne, 
hogy a hal a teljes súllyal találkozik, amint 
kiegyenesedik az előke

  Az egyedi forma több akadást eredményez

  Tökéletes rövid és közepes távú horgászatra 
és PVA tasak használatához

  Elérhető három méretben - 3oz/85g, 
4oz/113g and 5oz/142g

  Elhagyós szerelék is készíthető belőle az 
Edges Drop Off Inline Kit segítségével

  Lapos kialakítás

  Nagy szemmel ellátott forgó

  Terepszínű, csillogásmentes bevonat

  Tökéletes rövid és közepes távra

  Vájattal az oldalán az elhagyós 
összeállításhoz

  Lapos kialakítás

  Műanyag betét 

  Terepszínű, csillogásmentes bevonat

  Tökéletes rövid és közepes távra vagy nagy 
távra PVA zsák használatakor

  Tökéletes töréseken való horgászathoz

  Jó akadást biztosít kapáskor

  Nagy szemmel ellátott forgó

  Terepszínű, csillogásmentes bevonat

  Tökéletes rövid és közepes távra

  Vájattal az oldalán az elhagyós 
összeállításhoz

  Jó akadást biztosít kapáskor

  Műanyag betét 

  Terepszínű, csillogásmentes bevonat

  Tökéletes rövid és közepes távra vagy nagy 
távra PVA zsák használatakor

  Tökéletes távoli dobásokhoz

  Aerodinamikus kialakítás

  Nagy szemmel ellátott forgó

  Terepszínű, csillogásmentes bevonat

ÚJ

EDGES® SOROZAT   CAMOTEX® ÓLOM |

Ingyenes kiadvány. 

A Fox International fenntartja a jogot, hogy az árakat vagy a műszaki 
paramétereket minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

A technikai adatok és paraméterek a nyomtatás idejében megfelelnek a 
valóságnak.

A feltüntetett súly és méret adatok hozzávetőlegesek.

E. & O.E. Minden Jog Fenntartva.

Fotók: Lewis Porter
Szöveg: Lewis Porter 

Külön köszönet:  Harry Charrington, Mark Pitchers, Luis F. Díaz, 
Peter Schwedes, Tom Maker, Mark Bartlett, Andy Maker, Chris De Clercq, 
Scott Day, Steve Spurgeon, Stefan Hanff , Mark Noorman, Roelof Schut, 
Bastian Reetz, Daniele Pellacani, Cezary Karolczak, Csaba Balasi, 
Jakub Prudík, Roman Veselý, Andrei Popescu, Robert Nicolae, Mauro Pitorri.
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Ultra éles horoghegy        Extra-erős könnyű XC80 vanádium, kovácsolt acél kialakítás       Csillogásmentes bevonat       Mikroszakállas és szakáll nélküli változat  

A horog, amely mellett az összes többi életlennek tűnik

A TELJES SOROZAT MEGTEKINTÉSÉHEZ ÉS TOVÁBBI 
RÉSZLETEKÉRT LAPOZZON A 30-32. OLDALRA
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