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•  PRZYPONY DO POP-UPÓW
•   ZESTAWY PŁYWAJĄCE I ZIG RIG
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DOŁĄCZ DO
THE SYNDICATE I
JUŻ DZIŚ POBIERZ
APLIKACJĘ
SWIM MAPPER!

Czy chciałbyś otrzymywać ekskluzywne treści, jak: dostęp do części naszej strony zarezerwowanej 
tylko dla członków, newslettery, czy też obejrzeć odcinki The Challange przed innymi?

Czy chciałbyś także brać udział w specjalnych konkursach, 
aby wygrać nasze najnowsze produkty?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK, to zapisz się do The Syndicate już dzisiaj!

Więcej informacji na stronie foxint.com.

w 4 części darmowego przewodnika Edges Rig Guide. Celem tegorocznej 
edycji jest przedstawienie Wam szeregu instrukcji, w których krok po kroku 
wyjaśniamy, w jaki sposób należy wiązać kilka najbardziej popularnych 
i skutecznych przyponów karpiowych. Dodatkowo chcieliśmy także pomóc 
Wam w przygotowaniu zestawów z ciężarkiem. Dlatego też dołączyliśmy 
instrukcje, dzięki którym dowiecie się, jak wykonać cztery najczęściej 
stosowane zestawy karpiowe z ciężarkiem. 

Podzieliliśmy nasz przewodnik na 5 części, z których każda ma odpowiadający jej 
kolor. Pozwoli to na lepsze i łatwiejsze przeglądanie przewodnika. 
Na kolejnych stronach znajdziecie zatem przypony do 
pop-upów, Zig Rig i zestawy pływające, przypony do 
przynęt tonących, zestawy z ciężarkiem, a w ostatniej 
części zamieściliśmy przewodnik po całej ofercie 
akcesoriów z serii Edges. 

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj użyteczne porady i metody.  
Jednocześnie z radością powitamy Wasze komentarze zamieszczone 
na naszych platformach społecznościowych. 

WITAMY...
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Aplikacja Swim Mapper została tak zaprojektowana, by pomóc Ci 
łowić ryby bardziej skutecznie i dokładnie niż kiedykolwiek wcześniej! 

Jest to pierwsza aplikacja na świecie, którą stworzono specjalnie, by 
pomóc wędkarzowi w oznaczaniu i zapisywaniu szczegółów dotyczących 
każdego łowiska, na którym łowi  - jeziora, rzeki czy kanału. Za pomocą 
serii zdjęć i ikon, Swim Mapper pozwala oznaczyć wybrane miejsca 

określonymi symbolami i ustalić odpowiednie między nimi odległości. 
Dzięki temu będziesz mógł powrócić na wcześniej „oznaczone” łowisko i w 
ciągu paru minut łowić dokładnie w tych samych miejscach!

Więcej informacji dotyczące aplikacji Swim Mapper znajdziesz na 
stronie www.swimmapper.com

WSTĘP

SPIS TREŚCI...
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BEZ WĄTPIENIA 
JEST TO JEDEN Z 
NAJBARDZIEJ 
POPULARNYCH I 
SKUTECZNYCH 
PRZYPONÓW DO POP
UPÓW STOSOWANYCH 
PRZEZ NOWOCZESNYCH 
KARPIARZY. OTO W JAKI 
SPOSÓB MOŻNA 
ZAWIĄZAĆ IDEALNY 
PRZYPON TEGO TYPU!

HACZYK:
Ponieważ do wykonania 
przyponu wykorzystuje się 
sztywny materiał, konieczne jest 
stosowanie haczyka z odgiętym 
na zewnątrz oczkiem.

MATERIAŁ PRZYPONOWY:
Aby wykonać skutecznego Chod 
Riga potrzebna jest bardzo 
sztywna żyłka mono. Trudno 
znaleźć sztywniejszy materiał niż 
Rigidity o wytrzymałości 30 lb.  

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI:

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Krętlik Mini Hook Ring Swivel, 
Krętlik Flexi Ring Swivel 
w rozmiarze 11 i nieco pasty 
dociążającej Power Grip do 
wyważenia przynęty.
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Odetnij 10 cm materiału Rigidity, 
zamocuj do jednego końca 
haczyk Sti�  Rig za pomocą węzła 
bez węzła i pozostaw krótki włos. 

Następnie nasuń kółko krętlika 
Mini Hook Ring Swivel na włos, 
jak to pokazano.

Przewlecz koniec włosa od tyłu 
oczka haka i utwórz pętlę w 
kształcie litery “D”.

Odetnij pozostały koniec włosa 
i pozostaw około 2 mm. Stop 
koniec żyłki zapalniczką, aby 
pętla “D” pozostała na miejscu.  

Do końca przyponu przymocuj 
krętlik Flexi Ring Swivel 
w rozmiarze 11 za pomocą węzła 
baryłkowego o dwóch splotach.

Umieść przypon w pojemniku 
Multi Chod and Zig Bin 
i przytrzymaj na parę 
sekund nad parą

Zamocuj wybraną przynętę 
pływającą do krętlika Mini Hook 
Ring Swivel używając
       zapalniczki. 

Jeśli to potrzebne, nałóż nieco 
pasty Power Grip na oczko 
krętlika, aby wyważyć pop-upa.

Oto idealny przypon Chod Rig, 
który można założyć na zestaw 
helikopterowy. 

Przypon Chod Rig może być
zakładany do zestawu 
helikopterowego wprost na
żyłę główną lub przypon 
wiodący - wystarczy ustawić 
górny koralik na wysokości 1.5 
razy większej niż wysokość roślin.

Przepiękny karp złowiony 
przy pomocy Chod Riga. 

ZAWIĄZAĆ IDEALNY PRZYPON CHOD RIG...JAK

PORADA!

PRZYPONY DO POP-UPÓW
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HINGEDHINGEDHINGEDHINGEDHINGEDHINGED
RIGRIG

HINGEDHINGED
RIGRIGSTIFF

PRZYPON 
HINGED STIFF RIG 
JEST JEDNYM 
Z NAJBARDZIEJ 
SKUTECZNYCH 
PRZYPONÓW DO 
PRZYNĘT
 PŁYWAJĄCYCH. 
OTO W JAKI SPOSÓB 
MOŻNA GO 
WYKONAĆ... 

CZĘŚĆ HACZYKOWA:
Część haczykową tworzy 
Chod Rig (przedstawiony na 
poprzedniej stronie).

CZĘŚĆ PRZEGUBOWA:
Dobierz materiał, który będzie 
odpowiadał danemu typowi dna. 
Generalna zasada mówi, że im 
czystsze jest dno, tym bardziej 
sztywny powinien być materiał.

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI:
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PRZYPONY DO POP-UPÓW

Zacznij od wykonania części 
haczykowej, czyli Chod Riga 
(patrz strona 5).

Odetnij 10 cm odcinek 
wybranego materiału na część 
przegubową, my użyliśmy 
plecionki Coretex Matt.

Za pomocą węzła Grinner zawiąż 
koniec części przegubowej do 
kółka krętlika przywiązanego do 
części haczykowej.

Nawlecz nasadkę Tungsten 
Anti Tangle Sleeve na część 
przegubową od drugiej strony.  

Zawiąż pętlę ósemkową na 
końcu części przegubowej, aby 
móc stosować ją z krętlikami do 
szybkiej wymiany. 

Nasuń nasadkę Anti Tangle Sleeve 
na przypon, aby zakrywała 
pętelkę, jak to pokazano. 

Nałóż kilka małych porcji pasty 
dociążającej wzdłuż części 
przegubowej, aby lepiej 
     przylegała do dna.

Zamocuj wybraną przynętę 
pływającą do krętlika Mini Hook 
Ring Swivel w części haczykowej. 

Przypon Hinged Sti�  Rig jest 
gotowy i pomoże złowić karpia 
Twoich marzeń!

Jeśli chcecie, aby część 
przegubowa była wykonana 
z bardziej sztywnego materiału 
w rodzaju � uorocarbonu Illusion 
o wytrzymałości 30 lb, warto 
sięgnąć po zestaw helikopterowy.  

Bez wątpienia przypon 
ten pomaga w łowieniu 
dużych karpi!

ZAWIĄZAĆ PRZYPON HINGED STIFF RIG...JAK

PORADA!
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PRZYPON MUTLI 
RIG CIESZY SIĘ DUŻĄ 
POPULARNOŚCIĄ 
WŚRÓD WĘDKARZY W 
EUROPIE NIE TYLKO 
DZIĘKI TEMU, ŻE JEST 
ŁOWNY, ALE TAKŻE 
DLATEGO, ŻE JEST 
BARDZO PROSTY DO 
WYKONANIA...

HACZYK: 
Ponieważ przypon 
wykorzystuje sztywny 
materiał, konieczne jest 
stosowanie haczyka z odgiętym 
na zewnątrz oczkiem.

MATERIAŁ PRZYPONOWY:
Do wykonania tego przyponu 
potrzebny jest dość sztywny 
materiał przyponowy. Idealnym 
materiałem jest Coretex Matt 
o wytrzymałości 35lb.

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI:

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Krętlik Mini Hook Ring Swivel, 
nasadka Tungsten Anti Tangle 
Sleeve i nieco pasty 
dociążającej Power Grip.
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PRZYPONY DO POP-UPÓW

Zacznij od odcięcia 30 cm 
odcinka plecionki Coretex Matt 
i zawiąż na jej końcu 5 cm pętlę.

Przełóż pętlę przez oczko 
haczyka Sti�  Rig od przodu, jak 
to pokazano.

Teraz przewlecz kółeczko krętlika 
Mini Hook Ring Swivel przez 
pętlę, w ten sposób.

Przełóż haczyk przez pętlę i 
utwórz z pętli kształt litery “D”, 
jak na zdjęciu.  

Nawlecz nasadkę Tungsten 
Anti Tangle Sleeve na przypon, 
zaczynając od cienkiego końca. 

Zawiąż pętlę ósemkową 
na końcu przyponu i z 
powrotem nasuń na nią 
nasadkę Anti Tangle.

Zamocuj wybraną przynętę 
pływającą do krętlika 
Mini Hook Ring Swivel przy 
użyciu zapalniczki. 

Nanieś dwie porcje pasty 
dociążającej wzdłuż przypon, 
aby lepiej przylegał do dna.  

Ściągnij otulinę z przyponu 
powyżej pętli i nałóż na węzeł 
nieco pasty dociążającej, aby 
wyważyć przynętę. 

Jeśli po wyholowaniu ryby 
stwierdzisz, że ostrze haczyka 
jest stępione, możesz w prosty 
sposób zmienić haczyk bez 
wiązania nowego przyponu!

Wspaniały okaz złowiony 
na Mutli Riga!

ZAWIĄZAĆ PRZYPON MULTI RIG...JAK

PORADA!
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RIG

CHOĆ PRZYPON TEN 
WYGLĄDA DOŚĆ 
DZIWNIE, TO JEST ON 
OBECNIE JEDNYM 
Z NAJBARDZIEJ 
SKUTECZNYCH 
PRZYPONÓW DO 
POPUPÓW 
STOSOWANYM 
PRZEZ KARPIARZY...

HACZYK:
Spróbuj zastosować haczyk 
z ładnym, szerokim 
kolankiem. Wybór prostego 
lub odgiętego ostrza zależy 
od własnych preferencji.  

MATERIAŁ PRZYPONOWY:
Większość wędkarzy wybiera 
do tego przyponu półsztywny 
materiał, dlatego też idealne 
są plecionki Coretex Matt lub 
Camotex Semi-Sti� .

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI:

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Adaptery Withy Pool, 
pasta dociążająca, rurka 
silikonowa na haczyk, stopery, 
nasadki antysplątaniowe.
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PRZYPONY DO POP-UPÓW

Odetnij 30 cm plecionki 
Coretex Matt i ściągnij 10 cm 
zewnętrznej otuliny z 
jednej strony. 

Zawiąż małą pętelkę na 
końcu odsłoniętej plecionki,
 jak to pokazano.

Nawlecz wybraną przynętę 
pływającą i zabezpiecz ją za 
pomocą stopera.

Odetnij 3 mm odcinek rurki 
silikonowej i nawlecz ją na 
plecionkę Coretex Matt. 

Weź wybrany haczyk, nawlecz 
od strony ostrza rurkę silikonową 
i zamocuj włos, w ten sposób. 

Teraz zamocuj swój haczyk 
do przyponu za pomocą węzła 
bez węzła. 

Nasuń na przypon adapter Edges 
Withy Pool Adaptor i umieść go 
na oczku haczyka.

Nawlecz nasadkę Anti Tangle na 
przypon i umieść kilka 
porcji pasty dociążającej 
wzdłuż przyponu.

Zawiąż pętlę na końcu 
przyponu i nałóż nieco pasty 
dookoła adaptera, aby 
wyważyć przynętę.

Aby zapobiec splątaniu i 
poprawić prezentację przynęty, 
spróbuj przed rzutem założyć na 
haczyk piankę rozpuszczalną. 

Withy Pool to klasyczny 
przypon, który wciąż jest 

bardzo skuteczny.

ZAWIĄZAĆ PRZYPON WITHY POOL RIG...JAK

PORADA!
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PRZYPON 360 TO 
CHYBA NAJBARDZIEJ 
SKUTECZNY Z 
DOSTĘPNYCH 
PRZYPONÓW, KTÓRY 
UNIEMOŻLIWIA 
WYPLUCIE PRZYNĘTY. 
JEŚLI CHCIAŁBYŚ GO 
SPRÓBOWAĆ, OTO CO 
POWINIENEŚ O NIM 
WIEDZIEĆ...

HACZYK:
Potrzebny jest haczyk o 
względnie średniej długości 
trzonku i szerokim kolanku.

MATERIAŁ PRZYPONOWY:
Wybór materiału 
przyponowego jest zupełnie 
dowolny, ale wielu naszych 
konsultantów lubi stosować 
plecionkę Camotex Semi-Sti� .

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI:

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Krętlik Flexi Ring Swivel w 
rozmiarze 11, koraliki Hook Beads, 
Krętlik Mini Hook Ring Swivel, 
nasadka Anti Tangle Sleeve i nieco 
pasty dociążającej Power Grip. 
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PRZYPONY DO POP-UPÓW

Odetnij 30 cm plecionki 
Camotex Semi-Sti�  i przywiąż ją 
do kółeczka krętlika Flexi Ring 
w rozmiarze 11 węzłem Grinner.

Weź haczyk Medium Curve 
w rozmiarze 5 i przełóż go 
przez małe kółko na krętliku, 
w ten sposób. 

Nawlecz na trzonek haczyka 
koralik Edges Hook Bead 
w ten sposób.

Nasuń kółeczko krętlika Mini 
Hook Ring Swivel na trzonek 
Twojego haczyka.

Teraz nawlecz drugi koralik 
Hook Bead i umieść go tak, 
jak na zdjęciu.

Nasuń nasadkę Tungsten Anti 
Tangle Sleeve na przypon, 
zaczynając od cienkiego końca.  

Zawiąż pętlę ósemkową na końcu 
przyponu, aby móc stosować go z 
krętlikami do szybkiej wymiany. 

Nałóż kilka małych porcji pasty 
dociążającej Power Grip wzdłuż 
przyponu, w ten sposób. 

Na koniec załóż wybraną 
przynętę pływającą na krętlik 
Mini Hook Ring Swivel.

Jeśli chcemy zapobiec zaczepieniu 
się haczyka o siatkę podbieraka 
w trakcie podbierania karpia, 
warto umieścić mały kawałek 
silikonowej rurki na oczku 
haczyka.   

Przypon 360 jest chyba 
najbardziej skutecznym 
przyponem typu anti-eject!

ZAWIĄZAĆ PRZYPON 360 RIG...JAK

PORADA!
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JEDEN Z WCIĄŻ 
NIEDOCENIANYCH 
ZESTAWÓW. ZIG RIG 
JEST BEZ WĄTPIENIA 
JEDNYM Z NAJLEPSZYCH 
ZESTAWÓW  
STOSOWANYCH W 
OKREŚLONYCH
 SYTUACJACH...

HACZYK:
Staraj się stosować haczyki z 
cieńszego niż zazwyczaj drutu 
oraz z prostym ostrzem, które 
szybciej wbija się w dolną wargę.

MATERIAŁ PRZYPONOWY:
Najlepszym materiałem 
przyponowym do Zig Riga jest 
specjalistyczna żyłka mono.

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI:

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Pozycjoner Zig Aligna, Pianka 
HD Zig Foam i Nasadka XL Anti 
Tangle Sleeve.
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ZESTAWY PŁYWAJĄCE I ZIG RIG

Nawlecz pozycjoner Zig Aligna w 
wybranym kolorze na żyłkę Zig 
+ Floater.

Następnie weź haczyk Zig & 
Floater i przywiąż go do przyponu 
za pomocą węzła Palomar.

Teraz nasuń ponownie na 
przypon pozycjoner Zig Aligna i 
umieść go na oczku haczyka.

Włóż piankę HD Zig w wybranym 
kolorze w narzędzie Zig Aligna 
Loading Tool.

Przeciągnij narzędzie przez pętlę 
z tyłu pozycjonera Zig Aligna, jak 
to pokazano.

Kiedy narzędzie przejdzie przez 
pętlę pozycjonera, pianka 
zostanie wewnątrz pętli. 

Wystarczy teraz odciąć piankę do 
pożądanej wielkości. 

Należy teraz odmierzyć żądaną 
długość przyponu i odciąć go 
od szpuli.  

Na koniec nawlecz nasadkę XL 
Anti Tangle Sleeve, zawiąż pętlę 
ósemkową na końcu przyponu i 
Zig Rig jest gotowy!

Staraj się mieszać i 
dopasowywać kolorystykę 
przynęt w trakcie zasiadki, 
aby dobrać taką, która w 
danym dniu będzie najlepsza. 

Nie ma sensu zaprzeczać, 
że Zig Rig może okazać się 

bardzo skuteczny!

ZAWIĄZAĆ ZIG RIGA...JAK

PORADA!
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FLOATERFLOATER

PODCZAS 
CIEPŁYCH MIESIĘCY 
ŁOWIENIE KARPI 
Z POWIERZCHNI 
STAJE SIĘ CZĘSTO 
JEDYNYM 
ROZWIĄZANIEM, 
DLATEGO WARTO 
PRZYJRZEĆ 
SIĘ NASZEMU 
PRZYPONOWI... 

HACZYK:
Potrzebny jest haczyk 
z cienkiego drutu i 
prostym ostrzem.

MATERIAŁ PRZYPONOWY:
Najlepszym materiałem 
przyponowym do połowu z 
powierzchni jest specjalistyczna 
żyłka o małej średnicy.

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI:

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Stopery do kulek, Rurki 
silikonowe, Pływak Bolt 
Bubble oraz krętlik. 
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ZESTAWY PŁYWAJĄCE I ZIG RIG

Odetnij 1.2 m odcinek żyłki Zig 
+ Floater Hooklink i zawiąż małą 
pętlę na jednym końcu.

Przewlecz przez pętlę kulkę 
korkową i zabezpiecz ją 
stoperem.

Nasuń 3 mm odcinek rurki 
silikonowej na przypon.

Nawlecz haczyk Zig & Floater 
w rozmiarze 10 na rurkę 
silikonową i ustaw długość 
włosa, jak to pokazano.

Zabezpiecz haczyk węzłem bez 
węzła, jak na zdjęciu.

Przytnij kulkę korkową tak, 
aby przypominała cząstkę 
wrzucanej zanęty.

Do drugiego końca przyponu 
zawiąż krętlik za pomocą 
węzła Palomar.  

Weź pływak Bolt Bubble i nałóż 
go na żyłkę główną. 

Przywiąż główną żyłkę do 
krętlika przyponu i nasuń 
pływak na krętlik. 

Wybierz taką wielkość pływaka 
Bolt Bubble, aby uzyskać 
właściwą odległość rzutu. 
Pamiętaj też o wlaniu do środka 
wody, aby uzyskać dodatkową 
wagę pływaka. 

Kiedy karpie żerują na 
powierzchni, można je złapać za 
pomocą zestawu pływającego!

ZAWIĄZAĆ ZESTAW FLOATER RIG...JAK

PORADA!
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RIG
BLOWBACKBLOWBACK

PRZYPON 
BLOWBACK RIG TO 
PRAWDOPODOBNIE 
JEDEN Z NAJCZĘŚCIEJ 
STOSOWANYCH 
PRZYPONÓW W 
EUROPIE Z UWAGI
NA SWOJĄ DUŻĄ 
SKUTECZNOŚĆ!...

HACZYK:
Dzięki wykorzystaniu haczyka 
z szerokim kolankiem i 
odgiętym ostrzem zmniejsza 
się ryzyko uszkodzenia ostrza 
o dno.

MATERIAŁ PRZYPONOWY:
Dobór materiału jest kwestią 
indywidualną. Im bardziej 
miękkie jest dno, tym bardziej 
miękki powinien być materiał 
przyponowy.

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI:

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Kółeczko łącznikowe
Kuro Rig Ring, Tungsten Anti
Tangle Sleeve, Line Aligna 
Adaptor, stopery i pasta 
Power Grip.
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PRZYPONY DO PRZYNĘT TONĄCYCH

Odetnij 30 cm odcinek materiału 
przyponowego (my wybraliśmy 
plecionkę Camotex Soft) i 
ściągnij 10 cm odcinek otuliny.

Zawiąż małą pętelkę na końcu 
odcinka z plecionki.

Nawlecz wybraną przynętę 
tonącą na pętlę i zabezpiecz ją 
stoperem Boilie Prop.

Zawiąż kółko łącznikowe do 
części plecionki około 5 mm 
powyżej przynęty za pomocą 
pojedynczego węzła.

Nasuń wybrany haczyk na 
kółko łącznikowe, jak na 
powyższym zdjęciu.  

Umieść kółko po przeciwnej 
stronie ostrza haczyka 
i następnie zabezpiecz haczyk 
węzłem bez węzła. 

Teraz nasuń na przypon 
pozycjoner Line Aligna Adaptor 
i umieść go na oczku haczyka.

Nanieś kilka porcji pasty 
dociążającej wzdłuż 
przyponu i przewlecz 
nasadkę anty-splątaniową.

Zawiąż pętlę ósemkową na 
końcu przyponu i przypon 
Blowback Rig jest gotowy!

Aby wyeliminować możliwość 
splątania i zwiększyć atrakcyjność 
wokół przynęty, spróbuj dodać 
małą siatkę PVA z całymi 
i pokruszonymi kulkami. 

Powodem, dzięki 
któremu przypony Blowback Rig są 
tak popularne jest to, że działają!

ZAWIĄZAĆ PRZYPON BLOWBACK RIG...JAK

PORADA!
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STIFF ‘D’
THE

RIGSTIFF ‘D’STIFF ‘D’
THETHETHETHE

JEŚLI SZUKASZ
PRZYPONU, KTÓRY 
POZWALA NA DOBRĄ 
PREZENTACJĘ TONĄCEJ 
PRZYNĘTY, MA 
WŁASNOŚCI 
ANTYSPLĄTANIOWE 
I JEST TRUDNY DO 
WYPLUCIA PRZEZ 
KARPIA, TO TEN 
PRZYPON JEST DLA 
CIEBIE!...

HACZYK:
Ponieważ przypon wykorzystuje 
sztywny � uorocarbon, 
konieczne jest stosowanie 
haczyka z odgiętym na 
zewnątrz oczkiem.

PRZYPON:
Do wykonania przyponu 
potrzebny jest sztywny 
� uorocarbon, o wytrzymałości 
minimum 16lb.

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI:

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Krętlik Mini Hook Ring Swivel, 
pasta dociążająca Power Grip 
i nasadka Tungsten Anti 
Tangle Sleeve.
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PRZYPONY DO PRZYNĘT TONĄCYCH

Odetnij 30 cm odcinek 
� uorocarbonu Illusion 
Trans Khaki.

Przywiąż haczyk Sti�  Rig za 
pomocą węzła bez węzła, 
zostawiając 4 cm odcinek 
na włos.

Następnie nasuń pierścień 
krętlika Mini Hook Ring Swivel 
na włos, jak to pokazano.

Przewlecz końcówkę włosa przez 
oczko haczyka, aby utworzyć 
pętlę w kształcie litery 'D'.

Dopasuje pętlę "D" do 
odpowiedniego rozmiaru 
i ostrożnie odetnij ją, 
pozostawiając na końcu 2-3 mm. 

Za pomocą zapalniczki ostrożnie 
stop koniec włosa, aby 
zablokować pętlę "D".

Nawlecz nasadkę 
antysplątaniową i zakończ 
przypon pętelką. 

Nałóż na przypon kilka małych 
porcji pasty dociążającej wzdłuż 
przyponu, aby lepiej przylegał 
do dna.

Zamocuj wybraną przynętę 
tonącą do krętlika Mini Hook 
Ring Swivel, wykorzystując 
dodatkowo zapalniczkę. Przypon 
jest gotowy. 

Przypon Sti�  'D' Rig jest także 
doskonały do stosowania sztucznych 
przynęt, jak plastikowa 
kukurydza czy orzechy tygrysie.

Ten duży lustrzeń został 
złowiony na przypon Sti�  
‘D’ Rig.

ZAWIĄZAĆ PRZYPON STIFF D RIG...JAK

PORADA!
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JEŚLI SZUKASZ 
PRZYPONU, KTÓRY 
IDEALNIE 
ZAPREZENTUJE 
NEUTRALNIE 
WYWAŻONĄ 
PRZYNĘTĘ, TO JEST 
NIM PRZYPON KD... 

HACZYK:
Idealnym haczykiem 
do przyponu KD Rig jest 
haczyk z agresywnie 
wygiętym trzonkiem. 

MATERIAŁ PRZYPONOWY:
Dobór materiału to kwestia 
indywidualna. Im bardziej 
miękkie jest dno, tym
bardziej miękki powinien być
materiał przyponowy.

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI:

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Nasadka Tungsten Anti 
Tangle Sleeve, stopery
 oraz śrucina BB.
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PRZYPONY DO PRZYNĘT TONĄCYCH

Odetnij 25 cm odcinek 
wybranego materiału 
przyponowego (my wybraliśmy 
plecionkę Re� ex Camo).

Zawiąż małą pętelkę na końcu 
odcinka plecionki.

Nawlecz wybraną przynętę 
(my wybraliśmy pop-upa).

Zabezpiecz przynętę na pętelce 
za pomocą stopera.

Teraz nałóż małą śrucinę na 
plecionkę powyżej przynęty.

Następnie przewlecz plecionkę 
przez oczko haczyka od tyłu 
i ustal długość włosa, jak to 
pokazano. 

Wykonaj dwa nawoje wokół 
trzonka haka i włosa, jak 
na zdjęciu. 

Teraz podnieś włos i wykonaj 
kolejne sześć nawojów tylko 
wokół trzonka.  

Przewlecz z powrotem plecionkę 
przez oczko haczyka od 
tyłu, zamocuj nasadkę 
antysplątaniową i zawiąż pętlę 
na końcu przyponu. 

Przewlecz przypon przez małą 
siatkę PVA powyżej haczyka, 
co uchroni przypon przed 
splątaniem w trakcie rzutu 
i zwiększy atrakcyjność wokół 
samej przynęty. 

Efekt stosowania
przyponu KD Rig!

ZAWIĄZAĆ PRZYPON KD RIG...JAK

PORADA!
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GERMANGERMAN

PRZYPON ‘GERMAN 
RIG’ CO ROKU ZYSKUJE 
SOBIE POPULARNOŚĆ 
I SPRAWDZA SIĘ 
SZCZEGÓLNIE DOBRZE 
Z PRZYNĘTAMI 
NEUTRALNIE 
WYWAŻONYMI... 

HACZYK:
Przypon dobrze spisuje się 
z wykrzywionym hakiem i 
trzonkiem o średniej długości.

MATERIAŁ PRZYPONOWY:
Odkryliśmy, że przypon ten 
dobrze sprawdza się ze 
sztywną plecionką w otulinie.

NIEZBĘDNE SKŁADNIKI:

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Krętlik Mini Hook Ring Swivel, 
koralik Hook Bead, nasadka 
antysplątaniowa Tungsten 
Anti Tangle Sleeve i pasta 
dociążająca Power Grip.

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd   24 12/04/2017   09:49:10



25

1 2 3

4 5 6

7 8 997 8

PRZYPONY DO PRZYNĘT TONĄCYCH

Odetnij 25 cm odcinek plecionki 
Camotex Sti� .

Następnie zawiąż za pomocą 
węzła bez węzła haczyk 
Curve Medium, zostawiając 
krótki włos.

Za pomocą nożyczek ostrożnie 
odetnij nadmiar włosa. 

Następnie nawlecz kółeczko 
krętlika Mini Hook Ring Swivel 
na trzonek haczyka. 

Teraz ostrożnie nawlecz koralik 
Hook Bead na haczyk i umieść go 
na spodzie łuku kolankowego.

Nawlecz nasadkę Tungsten 
Anti Tangle Sleeve na przypon, 
zaczynając od cienkiego końca. 

Zdejmij 5 cm odcinek otuliny 
i na jego końcu zawiąż małą 
pętlę ósemkową. 

Nasuń nasadkę Anti Tangle 
Sleeve na pętlę i umieść dwie 
porcje pasty dociążającej 
wzdłuż przyponu. 

Zamocuj wybraną przynętę 
neutralnie wyważoną do krętlika 
Mini Hook Ring Swivel i przypon 
jest gotowy do rzutu!

Spróbuj zastosować przypon 
German Rig w miejscu 
zanęconym podobnymi 
przynętami, co zwiększy 
jego skuteczność. Sukces na przypon 

German Rig!

ZAWIĄZAĆ PRZYPON GERMAN RIG...JAK

PORADA!

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd   25 12/04/2017   09:49:38



DROP-OFF
INLINE

1 2 3

4 5 6

DROP-OFFDROP-OFF
INLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINEINLINE

Na początku przywiąż większe 
oczko krętlika Kwik Change Inline 
Swivel do odcinka z plecionki 
Submerge.

Nawlecz jedną ze wstawek 
zestawu Drop O�  Inline Kit oraz 
nasadkę gumową na plecionkę.

Nałóż zatyczkę Drop O�  Lead 
Plug na krętlik i zablokuj 
go kołeczkiem.

Weź swój centryczny ciężarek 
i wyjmij ze środka twardą, 
plastikową wstawkę.

Umieść zatyczkę z przodu 
ciężarka 

Na koniec wciśnij wstawkę od 
tyłu ciężarka i umieść na niej 
nasadkę gumową. 

OTO PODSTAWOWY 
ZESTAW Z CIĘŻARKIEM DLA 
TYCH, KTÓRZY LUBIĘ ŁOWIĆ 
CIĘŻARKAMI CENTRYCZNYMI, 
ALE CHCĄ MIEĆ MOŻLIWOŚĆ 
WYPIĘCIA CIĘŻARKA 
PODCZAS ŁOWIENIA W 
ROŚLINACH LUB 
ZACZEPACH... 

ZROBIĆ ZESTAW DROP OFF INLINE LEAD...

NIEZBĘDNE 
SKŁADNIKI:

Jeśli uważasz, że karp często 
wypluwa Twój przypon, 
zmień ciężarek na Impact 
Inline Lead. 

JAK

PORADA!

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Drop O�  Lead Plug & Pins i 
Kwik Change Drop O�  Inline 
Swivel.

DROP OFF INLINE KIT:
Komplet akcesoriów, który 
zawiera elementy konieczne do 
budowy omawianego zestawu. 
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Wybierz materiał przyponowy
(tutaj mamy bezołowiowy 
materiał Submerge) i przymocuj 
krętlik Kwik Change Swivel.

Następnie nasuń klips na 
przypon, zaczynając od grubszego 
końca, jak to pokazano na 
powyższym obrazku.

Umieść klips na krętliku, aż 
krętlik wyraźnie zatrzaśnie się 
w środku.

Teraz weź jeden z kołeczków T, 
znajdujących się wraz z klipsami i 
umieść go w klipsie, aby przechodził 
on przez oczko krętlika.

Weź swój wybrany ciężarek 
(w zależności od warunków 
nad wodą) i załóż go do 
ramienia klipsa.

Nasuń gumową nasadkę na 
przypon, zaczynając od grubszego 
końca i nasuń ją na klips.

CHYBA NAJCZĘŚCIEJ 
STOSOWANY ZESTAW 
Z CIĘŻARKIEM, KLIPSY 
DOSKONALE SPRAWDZAJĄ 
SIĘ PODCZAS ŁOWIENIA 
W ROŚLINACH I MIĘDZY 
ZACZEPAMI...

STWORZYĆ ZESTAW Z KLIPSEM...

NIEZBĘDNE 
SKŁADNIKI:

NASADKA GUMOWA: Dostępna 
w wielkościach odpowiadających 
klipsom Edges. Pomaga utrzymać 
ciężarek w trakcie rzutu.

KLIPS:
Klips dostępny jest w dwóch
wielkościach i ma małą zatyczkę
w kształcie litery T, która 
zabezpiecza krętlik.

Zawsze kontroluj lot zestawu 
i zabezpiecz żyłkę na klipsie 
kołowrotka, aby ciężarek 
nigdy nie wypiął się z klipsa 
po uderzeniu o wodę.

JAK

PORADA!

KRĘTLIK:
Dostępnych jest wiele różnych 
rodzajów krętlików, ale 
większość naszego zespołu 
wybiera wersję Kwik Change.

ZESTAWY Z CIĘŻARKIEM
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HELICOPTER

Rozpocznij od gotowego 
przyponu wiodącego i nałóż na 
niego koralik stopujący 
z zestawu.

Umieść koralik stopujący na 
krętlik i następnie nasuń jeden z 
pierścieni na przypon. 

Weź krętlik wybranego ciężarka 
(zalecamy minimum 85 g) i 
wciśnij go wewnątrz pierścienia, 
jak to pokazano. 

Teraz weź jeden z kołeczków 
T i zabezpiecz ciężarek 
na pierścieniu. 

Następnym krokiem jest 
dowiązanie przyponu do żyłki 
głównej. Dobrze sprawuje się 
tutaj 5-krotny węzeł Grinner.

Na koniec przymocuj wybrany 
przypon z haczykiem. Zestaw 
przelotowy jest skończony i 
gotowy do rzutu.

KARPIE PODDANE SĄ 
OBECNIE STAŁEJ PRESJI 
WĘDKARSKIEJ, DLATEGO TEŻ 
ZASTOSOWANIE ZESTAWU Z 
CIEŻARKIEM PRZELOTOWYM 
MOŻE OKAZAĆ SIĘ 
NIEZWYKLE SKUTECZNE... 

WYKONAĆ ZESTAW PRZELOTOWY...

NIEZBĘDNE 
SKŁADNIKI:

CIĘŻAREK: Kształt ciężarka 
jest dowolny, ale zalecamy 
stosowanie ciężarków o masie 
minimum 85 gram. Dzięki temu 
ciężarek pozostanie na miejscu, 
kiedy ryba odpłynie z przynętą.

RUN RIG KIT:
Odpowiednio zaprojektowany 
komplet akcesoriów, który 
zawiera wszystkie elementy 
potrzebne do budowy bezpieczneo 
zestawu przelotowego.

Podczas łowienia w miejscach 
z roślinnością lub zaczepami, 
warto zastosować kołeczki Edges 
PVA, które uwolnią ciężarek. 

JAK

PORADA!
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Wybierz materiał przyponowy
(tutaj stosujemy bezołowiowy
materiał Submerge) i przywiąż 
do niego zapinkę Speed Link.

Następnie nasuń na przypon 
nasadkę Heli Bu� er Sleeve, w 
ten sposób.

Teraz nawlecz jeden z pierścieni 
z zapinką Kwik Change ‘O’ Rings 
na przypon.

Odetnij 1cm odcinek rurki 
silikonowej i nawlecz go na 
przypon za pomocą cienkiej igły.

Umieść rurkę silikonową 5 - 7 cm 
powyżej nasadki Bu� er Sleeve i 
następnie nawlecz na przypon 6 
mm koralik Tapered Bore Bead.

Przymocuj wybrany ciężarek 
do zapinki Speed Link, umieść 
nasadkę Bu� er Sleeve na krętliku 
i zamocuj wybrany przypon.

JEŚLI SZUKACIE ZESTAWU Z 
CIĘŻARKIEM, KTÓRY MIAŁBY 
ŚWIETNE WŁASNOŚCI  
ANTYSPLĄTANIOWE I 
JEDNOCZEŚNIE DOSKONALE 
SPRAWDZAŁBY SIĘ NA MIĘKKIM 
I ZANIECZYS ZCZONYM DNIE, 
TO WYBÓR JEST TYLKO JEDEN  
ZESTAW HELIKOPTEROWY... 

WYKONAĆ ZESTAW HELIKOPTEROWY...

NIEZBĘDNE 
SKŁADNIKI:

POZOSTAŁE ELEMENTY:
Rurka silikonowa, 6 mm koralik 
Tapered Bore Bead, pierścień z 
zapinką Kwik Change ‘O’ Ring 
oraz zapinka Speed Link.

HELI BUFFER SLEEVE:
Jest to nasadka, która znajduje 
się za ciężarkiem i blokuje 
przypon przed zsunięciem się 
po żyłce.

Jeśli nie jesteś pewien,
czy poradzisz sobie z
wykonaniem tego zestawu, 
albo nie masz czasu, możesz
wykorzystać gotowy zestaw!

JAK

PORADA!

ZESTAWY Z CIĘŻARKIEM
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EDGES® STIFF RIG BEAKED 

  Poprawiona wersja oryginalnego haczyka Arma Point SR

  Idealne do przynęt pływających i przyponów typu Chod Rig, 
Hinged Stiff i Multi

  Dopasowane także do przynęt tonących na sztywnych przyponach

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Ostre, odgięte ostrze

  Odgięte na zewnątrz o 25 stopni oczko do zastosowania z bardzo 
sztywnymi żyłkami jak Edges Rigidity 

  Duże oczko umożliwia trzykrotne przełożenie żyłki 30lb Rigidity przy 
wiązaniu węzła bez węzła

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6 i 8

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

EDGES® STIFF RIG STRAIGHT 

  Zaprojektowane dla tych wędkarzy, którzy wolą haczyki 
z prostym ostrzem

  Idealne do przynęt pływających i przyponów typu Chod Rig, 
Hinged Stiff i Multi

  Dopasowane także do przynęt tonących na sztywnych przyponach

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Ostre, proste ostrze

  Odgięte na zewnątrz o 25 stopni oczko do zastosowania z bardzo 
sztywnymi żyłkami jak Edges Rigidity 

  Duże oczko umożliwia trzykrotne przełożenie żyłki 30lb Rigidity przy 
wiązaniu węzła bez węzła

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6 i 8

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

ZADZIOROWY

BEZZADZIOROWY

ZADZIOROWY

BEZZADZIOROWY

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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EDGES® CURVE SHANK

  Poprawiona wersja oryginalnego haczyka Arma Point SSC

  Dostosowany do przynęt tonących i neutralnie wyważonych 

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Ostre, proste ostrze

  Wygięte do środka oczko

  Agresywnie wygięty trzonek pomaga obrócić haczyk i mocno wbić 
w pysk ryby

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6 i 8

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

EDGES® CURVE MEDIUM 

  Idealne zarówno do przynęt tonących, jak i pływających

  Doskonale nadają się do popularnego przyponu 360 

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Ostre, proste ostrze

  Wygięte do środka oczko

  Agresywnie wygięty średniej długości trzonek pomaga obrócić haczyk 
i mocno wbić się w pysk ryby

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6 i 8

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

ZADZIOROWY

ZADZIOROWY

BEZZADZIOROWY

BEZZADZIOROWY

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

HACZYKI EDGES®

ZADZIOROWY

EDGES® CURVE SHORT 

  Poprawiona wersja oryginalnego haczyka Arma Point XSC

  Idealne zarówno do przynęt tonących, jak i pływających

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Ostre, proste ostrze

  Proste oczko

  Krótki, zakrzywiony trzonek

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

  Dostępne tylko w wersji z zadziorem

  Dostępne rozmiary: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

NOWOŚĆ
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NOWOŚĆ

ZADZIOROWY

ZADZIOROWY

ZADZIOROWY

BEZZADZIOROWY

BEZZADZIOROWY

BEZZADZIOROWY

EDGES® ZIG & FLOATER

  Przeznaczone do stosowania z przyponami do łowienia z powierzchni 
i Zig Rigami

  Można stosować je również do łowienia na przynęty tonące ze 
sztywnymi przyponami, gdy konieczne jest odchudzenie zestawu

  Wykorzystana technologia Arma Point

  Ostre, proste ostrze

  Odrobinę odgięte na zewnątrz oczko do stosowania z przyponami z 
żyłki 

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Cieńszy drut w porównaniu z innymi haczykami Edges służy delikatnej 
prezentacji przynęty

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 6, 8 i 10

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6, 8 i 10

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

EDGES® WIDE GAPE STRAIGHT 

  Idealne zarówno do przynęt tonących, jak i pływających

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Długie, ostre, proste ostrze

  Agresywnie odgięte o 25 stopni do środka oczko

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6 i 8

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

EDGES® WIDE GAPE BEAKED 

  Poprawiona wersja oryginalnego haczyka Arma Point SSBP

  Idealne zarówno do przynęt tonących, jak i pływających

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Ostre, odgięte ostrze

  Odgięte ostrze sprawia, że haczyki idealnie nadają się do przynęt 
tonących na łowiskach pokrytych żwirem

  Odgięte o 10 stopni do środka oczko

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6 i 8

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

GRAVELLY BROWN
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HACZYKI I PRZYPONY EDGES®

NOWOŚĆPRZYPONY EDGES® CHOD

  Wykonane ze sztywnej żyłki Edges Rigidity Trans Khaki

  Zawierają haczyki Edges Stiff Rig Beaked 

  Wytrzymałość plecionki dostosowana do wielkości haczyka: 25lb 
(11.3kg) dla rozmiarów 6, 7 i 8 oraz 30lb (13.6kg) dla rozmiarów 4 i 5

  Zawierają również krętlik Edges Micro Hook Ring na pętli D do 
mocowania przynęt oraz krętlik Flexi Ring w rozmiarze 11

  Zawiązane na dyskach z pianki, które można włożyć od razu do 
pojemnika Multi Chod & Zig Bin

  3 przypony w opakowaniu

  Dostępne wersje z mikro zadziorem i bezzadziorowe (wersja 
bezzadziorowa tylko z haczykami w rozmiarze 6 i 8)

  Dostępne w rozmiarach Standard i Short

NOWOŚĆPRZYPONY EDGES® WIDE GAPE 

  Wykonane z plecionki w otulinie Edges Coretex Matt i zakończone 
pętelką do stosowania z krętlikami quick change

  Zawierają haczyki Edges Wide Gape Beaked 

  Wytrzymałość plecionki dostosowana do wielkości haczyka: 15lb 
(6.8kg) z haczykiem w rozmiarze 8, 20lb (9.07kg) w rozmiarze 6 i 25lb 
(11.3kg) dla rozmiarów 4 i 2

  Ponadto przypony zawierają nasadki antysplątaniowe Trans Khaki, 
pozycjonery Trans Khaki Line Aligna i rurkę silikonową Trans Khaki na włosie

  W zestawie 2 krętliki w rozmiarze 7, 2 krętliki Kwik Change w rozmiarze 
7 i DARMOWE stopery Hair Extending Boilie Props  

  2 przypony w opakowaniu 

  Dostępne wersje z mikro zadziorem i bezzadziorowe (wersja 
bezzadziorowa tylko z haczykami w rozmiarze 6 i 8)

NOWOŚĆPRZYPONY EDGES® WIDE GAPE PVA BAG

  Wykonane z plecionki Edges Reflex Camo Braid w wersji Light Camo i 
zakończone pętelką do stosowania z krętlikami quick change

  Zawierają haczyki Edges Wide Gape Beaked

  Wytrzymałość plecionki dostosowana do wielkości haczyka: 15lb 
(6.8kg) z haczykami w rozmiarach 6 i 8, 25lb (11.3kg) dla rozmiaru 4

  Zawierają także pozycjoner Trans Khaki Micro Line Aligna i rurkę 
silikonową Trans Khaki na włosie

  W zestawie 2 krętliki Flex Ring w rozmiarze 7, 2 krętliki Kwik Change w 
rozmiarze 7, 2 nasadki antysplątaniowe Trans Khaki Micro i DARMOWE 
stopery Hair Extending Boilie Props 

  2 przypony w opakowaniu 

  Dostępne wersje z mikro zadziorem i bezzadziorowe (wersja 
bezzadziorowa tylko na haczykach w rozmiarze 6 i 8)

NOWOŚĆPRZYPONY EDGES® CURVE SHORT

  Wykonane z plecionki w otulinie Edges Coretex Matt i zakończone 
pętelką do stosowania z krętlikami quick change 

  Zawierają haczyki Edges Curve Short 

  Wytrzymałość plecionki dostosowana do wielkości haczyka: 15lb 
(6.8kg) z haczykiem w rozmiarze 8, 20lb (9.07kg) w rozmiarze 6 i 25lb 
(11.3kg) dla rozmiarów 4 i 2

  Ponadto przypony zawierają nasadki antysplątaniowe Trans Khaki, 
pozycjonery Trans Khaki Line Aligna i rurkę silikonową Trans Khaki na włosie

  W zestawie 2 krętliki w rozmiarze 7, 2 krętliki Kwik Change w rozmiarze 
7 i DARMOWE stopery Hair Extending Boilie Props  

  2 przypony w opakowaniu 

  Haczyki tylko z mikro zadziorem

GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

BEZZADZIOROWY ZADZIOROWY

GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

BEZZADZIOROWY ZADZIOROWY

SHORT STANDARD
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CAMOTEX™ STIFF

  Bardzo miękka plecionka w otulinie idealna do tworzenia przyponów 
do przynęt tonących i pływających

  Jest tak miękka, że może być mylona z normalną plecionką bez otuliny

  Otulina i wewnętrzna plecionka mają kamuflujący kolor

  Otulina łatwa do zdjęcia

  Dostępna w dwóch kolorach - Light Camo i Dark Camo

  Dostępne wytrzymałości - 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), i 25lb (11.3kg)

CAMOTEX™ SOFT

  Bardzo sztywna plecionka w otulinie idealna do tworzenia przyponów do

  Otulina i wewnętrzna plecionka mają kamuflujący kolor

  Usztywnia się nad parą, co świetnie spisuje się w sztywnych 
przyponach oraz sztywnych częściach przyponu Hinged Stiff Rig

  Otulina łatwa do zdjęcia

  Dostępna w dwóch kolorach - Light Camo i Dark Camo

  Dostępne wytrzymałości - 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), i 25lb (11.3kg)

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

  Idealna do przynęt tonących i przyponów typu blow back

  Otulina i wewnętrzna plecionka mają kamuflujący kolor

  Dobrze prostuje się nad parą 

  Ma własności antysplątaniowe

  Otulina łatwa do zdjęcia

  Dostępna w dwóch kolorach - Light Camo i Dark Camo

  Dostępne wytrzymałości - 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), i 25lb (11.3kg)

CORETEX™ MATT

  Plecionka bazująca na pierwotnym Coretexie ale w udoskonalonej 
matowej otulinie, zmniejszającej odbicia światła w wodzie

  Idealna do różnorodnych przyponów

  Półsztywna otulina ma właściwości antysplątaniowe i można ją 
wykorzystać do przyponów combi-rig

  Otulina łatwa do zdjęcia

  Dostępne w kolorach Weedy Green i Gravelly Brown

  Dostępne wytrzymałości - 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), 25lb (11.3kg) i 35lb (15.8kg)

  Na szpulce 20 m plecionki

RIGIDITY® TRANS KHAKI 

  Cechuje się niską widocznością w wodzie dzięki kolorystyce 
Trans Khaki 

  Najbardziej sztywna żyłka do Chod Riga jaką widzieliśmy

  Idealna do przyponów typu Chod Rig i Hinged Stiff Rig

  Sztywny materiał utrudnia wyplucie przynęty

  Dostępne wytrzymałości 25lb (11.3kg) i 30lb (13.6kg)

REFLEX™ CAMO

  Plecionka w kolorze kamuflującym

  Bardzo miękki materiał przyponowy idealny do stosowania z 
woreczkami PVA Rapide

  Tonie bez konieczności stosowania pasty obciążającej

  Dostępna w dwóch kolorach - Light Camo i Dark Camo

  Dostępne wytrzymałości - 15lb (6.8kg), 25lb (11.3kg) i 35lb (15.8kg)
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ILLUSION® TRANS KHAKI SOFT HOOKLINK  

  Udoskonalony materiał Illusion w rewolucyjnym kolorze kamuflującym 
Trans Khaki

  Idealny na łowiska z przezroczystą wodą

  Najbardziej niewidoczny materiał przyponowy z jakim miał do 
czynienia Rob Hughes

  Miękki i szybko tonący

  Wysoka odporność na przetarcia i mała rozciągliwość

  Świetna wytrzymałość na węzłach

  Dostępne wytrzymałości: 12lb (5.45kg) i 15lb (6.8kg)

ZIG & FLOATER HOOKLINK

  Materiał przyponowy przeznaczony do łowienia z powierzchni oraz 
metodą Zig Rig

  Wykonany z żyłki, która ma niską średnicę i jest praktycznie 
niewidoczna w wodzie

  Bardzo mocna i odporna na przetarcia 

  Prawdopodobnie wybór numer jeden większości europejskich 
wędkarzy, łowiących z powierzchni i metodą Zig Rig

  Dostępne rozmiary: 9lb, 12lb i 15lb

ILLUSION® TRANS KHAKI 
FLUOROCARBON LEADER   

  Wykonany w kamuflującym kolorze Trans Khaki

  Idealny na łowiska z przezroczystą wodą

  Bardziej skuteczny materiał przyponowy

  Tonie jak cegła i jest niezwykle miękki, dzięki czemu doskonale 
przylega do dna i świetnie prezentuje przynęty

  Wysoka odporność na przetarcia i mała rozciągliwość

  Dostępne wytrzymałości: 20lb (9kg) i 30lb (13.6kg)

SUBMERGE™ LEAD FREE LEADER

  Doskonała alternatywa dla ledkorów i idealna na łowiskach, gdzie 
zakazano ich stosowania

  Niezwykle miękki i jednocześnie tonie jak cegła, przylegając dokładnie do dna

  Świetna odporność na przetarcia

  Łatwy do zaplatania, a pętle są bardzo mocne

  Dostępny w kolorach Weedy Green i Gravelly Brown

  Dostępna nowa wersja 60lb na łowiska z dużą ilością zaczepów

  Dostępne wytrzymałości: 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) i 60lb (27.2kg)

CAMO LEADCORE

  Świetny materiał maskujący o dużej wytrzymałości na przetarcia

  Łatwy do zaplatania, bardzo miękki, gesty i mocny

  Plecionka w kolorze kamuflującym

  Dostępny w dwóch kolorach - Light Camo i Dark Camo

  Dostępny tylko o wytrzymałości 45lb (20.4kg)

  Dostępny w szpulach o pojemności 7 m i 25 m

ARMADILLO™

  Plecionka w kolorze kamuflującym

  Przeznaczona do robienia przyponów strzałowych

  Doskonała przy dalekich rzutach lub podczas łowienia w miejscach 
z zaczepami

  Dostępna w kolorze Light Camo lub Dark Camo

  Dostępna nowa wersja 65lb na łowiska z dużą ilością zaczepów

  Dostępne wytrzymałości: 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) lub 65lb (29.5kg)

SERIA EDGES®
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LEAD CLIP 30LB SUBMERGE LEADERS + K/C KIT 

  Trzy odcinki z bezołowiowego materiału Edges 30lb 
Submerge o długości 75 cm

  Wszystkie trzy odcinki mają nałożone klipsy Trans Khaki 
z nasadkami

  W zestawie krętlik standardowy oraz Kwik Change 

  Zaplecione pętle na obu końcach umożliwiają prostą 
wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do krętlika 
gotowych przyponów

  Dostępne w kolorach Weedy Green i Gravelly Brown

30LB SUBMERGE HELI RIGS 
LEADERS + K/C KIT 

  Wszystkie trzy przypony wiodące 
mają zamocowane elementy zestawu 
helikopterowego

  Zestaw zawiera 3 x Heli Buffer Sleeves, 
3 x 6mm Tapered Bore Bead, 3 odcinki 0.5mm 
Leader Silicone 

  W zestawie także 3 x Flexi Ring Swivel oraz 
3 x Kwik Change Flexi Ring Swivel

  Zaplecione pętle na obu końcach 
umożliwiają prostą wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do 
krętlika gotowych przyponów

  Dostępne w kolorach Weedy Green i 
Gravelly Brown

LEADCORE LEADERS 
+ K/C KIT 

  Trzy odcinki ledkoru Edges Camo o długości 
75 cm

  W zestawie trzy rodzaje krętlików - 
standardowy, z pierścieniem oraz agrafką 
Kwik Change

  Zaplecione pętle na obu końcach 
umożliwiają prostą wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do 
krętlika gotowych przyponów

  Dostępne w kolorze Light Camo lub 
Dark Camo

SUBMERGE LEADERS 
+ K/C KIT 

  Trzy odcinki z bezołowiowego materiału 
Edges 30lb Submerge o długości 75 cm

  W zestawie trzy rodzaje krętlików - 
standardowy, z pierścieniem oraz agrafką 
Kwik Change

  Zaplecione pętle na obu końcach umożliwiają 
prostą wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do 
krętlika gotowych przyponów

  Dostępne w kolorach Weedy Green i 
Gravelly Brown

LEADCORE HELI RIGS 
+ K/C KIT 

  Zestaw zawiera 3 x Heli Buffer Sleeves, 
3 x 6mm Tapered Bore Bead, 
3 odcinki 0.5mm Leader Silicone 

  W zestawie także 3 x Flexi Ring

   Swivel oraz 3 x Kwik Change Flexi Ring Swivel

  Zaplecione pętle na obu końcach umożliwiają 
prostą wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do 
krętlika gotowych przyponów

  Dostępne w kolorze Light Camo lub 
Dark Camo

LEAD CLIP LEADCORE 
LEADERS + K/C KIT 

  Trzy odcinki ledkoru Edges Camo o długości 
75 cm

  Wszystkie trzy odcinki mają nałożone kilpsy 
Trans Khaki z nasadkami

  W zestawie krętlik standardowy oraz Kwik 
Change 

  Zaplecione pętle na obu końcach umożliwiają 
prostą wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do 
krętlika gotowych przyponów

  Dostępne w kolorze Light Camo lub 
Dark Camo

LEAD CLIP TUBING 
RIGS + K/C KIT

  Trzy odcinki ledkoru Edges Camo o 
długości 75 cm

  W zestawie trzy rodzaje krętlików - 
standardowy, z pierścieniem oraz agrafką 
Kwik Change

  Zaplecione pętle na obu końcach 
umożliwiają prostą wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do 
krętlika gotowych przyponów

  Dostępne w kolorze Light Camo lub 
Dark Camo
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KRĘTLIKI 
MICRO RIG

  Idealne do mocowania przynęt w 
przyponach typu D-Rig

  Świetnie spisują się w przyponach Chod RIg 
i Hinged Stiff Rig

  Opakowanie zawiera 20 sztuk

KRĘTLIKI 
KWIK CHANGE

  Dostępne w wielkościach 7 i 10

  Pozwala na wymianę przyponu bez jego 
ponownego wiązania

  Matowe wykończenie

  Idealne do stosowania z klipsami Edges 
Safety i Slik

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

KRĘTLIKI

  Idealne do budowy wielu różnych 
przyponów

  Matowe wykończenie

  Dostępne w dwóch wielkościach - 7 i 10

  Opakowanie zawiera 20 krętlików

  Idealne do stosowania z klipsami Edges 
Safety (rozmiar 7) i Slik (rozmiar 10)

KRĘTLIKI KWIK CHANGE 
DROP OFF INLINE

  Unikalne rozwiązanie dla wędkarzy, którzy 
chcą łowić systemem inline drop off, ale z 
możliwością szybkiej wymiany przyponu

  Matowy krętlik w rozmiarze 7

  Opakowanie zawiera 8 sztuk

KRĘTLIKI DOUBLE RING

  Idealne dla wędkarzy, którzy łowią 
systemem inline drop off, ale chcą zawiązać 
przypon bezpośrednio do krętlika

  Matowy krętlik w rozmiarze 7

  Opakowanie zawiera 8 sztuk

KWIK CHANGE ‘O’ RING

  Kolejny oryginalny element serii Edges

  Przeznaczony dla wędkarzy, którzy łowią 
zestawami helikopterowymi, ale chcą łatwo 
zmieniać przypon bez jego odcinania

  Matowe wykończenie

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

KRĘTLIKI KURO MICRO 
HOOK RING

  Idealne do mocowania przynęt w 
przyponach typu D-Rig

  Umożliwia lepszy ruch przynęty i możliwość 
obrotu o 360°

  Matowa, czarna powłoka

  Świetnie spisuje się z wieloma przyponami: 
360, Chod Rig, Hinged Stiff Rig i Multi Rig

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

PVA STRIPS

  Kołeczki z PVA do systemów uwalniania 
ciężarka - Chod/Heli Buffer Sleeve, Heli Buffer 
Sleeve i Angled Drop Off Run Rig Kit

  Mały pasek z kołeczkami należy włożyć w 
otwór nasadki i odciąć

  Czas rozpuszczania zależy od temperatury 
wody

  W opakowaniu 10 pasków z kołeczkami

SERIA EDGES®
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SAFETY LEAD CLIP 
TAIL RUBBER

  Kolor Trans Khaki

  Pasują do klipsów Safety Lead Clip w 
rozmiarze 7

  Małe nacięcie pozwala na łatwiejsze 
uwolnienie ciężarka

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

SAFETY LEAD CLIP

  Kolor Trans Khaki

  Pasują do niego krętliki w rozmiarze 7 

  Klips z “samo układającym” się krętlikiem, 
co oznacza, że oczko krętlika zawsze będzie 
znajdować się dokładnie w otworze klipsa

  Krętlik blokowany w klipsie za pomocą 
kołeczków

  Nacięcia na uchwycie pozwalają regulować 
mocowanie nasadki 

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

SLIK® LEAD 
CLIP TAIL RUBBER

  Kolor Trans Khaki

  Pasują do klipsów Slik Lead Clip w rozmiarze 
10

  Małe nacięcie pozwala na łatwiejsze 
uwolnienie ciężarka

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

SLIK® SAFETY LEAD CLIP

  Kolor Trans Khaki

  Mniejszy klips do krętlików w rozmiarze 10 jest 
idealny przy delikatnych zestawach

  Klips z “samo układającym” się krętlikiem, 
co oznacza, że oczko krętlika zawsze będzie 
znajdować się dokładnie w otworze klipsa

  Krętlik blokowany w klipsie za pomocą 
kołeczków

  Brak nacięć na uchwycie sprawia, że nasadka 
będzie łatwiej się zsuwać

  Idealne na zarośnięte i pełne zaczepów łowiska, 
gdzie uwolnienie ciężarka jest bardzo ważne

POWER GRIP 
LEAD CLIP KIT

  Poręczny zestaw, który zawiera wszystko, co 
potrzebne, aby stworzyć zestaw z klipsem

  Zawiera następujące elementy Edges Trans 
Khaki: Nasadki Power Grip Tail Rubber, klipsy 
Lead Clip 7 z kołeczkami, standardowe 
nasadki antysplątaniowe

  Ponadto w zestawie standardowe krętliki 7 
oraz krętliki Kwik Change Swivel 7.

  W zestawie po 5 sztuk każdego elementu

POWER GRIP NAKED 
LINE TAIL RUBBER 

  Pewniej trzymają się klipsa, do stosowania z 
większymi ciężarkami

  Delikatnie zwężająca się nasadka pozwala 
na mocowanie przyponu wiodącego z 
fluorocarbonu lub bezpośrednio żyłki głównej

  Chroni przypon przed splątaniem wokół nasadki

  Doskonałe do długich przyponów np. do Zig 
Riga

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Pasują do klipsów w rozmiarze 7

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

NAKED LINE 
TAIL RUBBERS 

  Delikatnie zwężająca się nasadka pozwala 
na mocowanie przyponu wiodącego z 
fluorocarbonu lub bezpośrednio żyłki głównej

  Chroni przypon przed splątaniem wokół 
nasadki

  Doskonałe do długich przyponów np. do 
Zig Riga

  Możliwość odcięcia przodu nasadki, co 
pomaga wypiąć ciężarek

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

POWER GRIP 
TAIL RUBBERS 

  Zaprojektowane dla tych wędkarzy, którzy 
stosują większe ciężarki i chcą mieć pewność, 
że ciężarek nie spadnie po uderzeniu o wodę, 
a jedynie wtedy, gdy utkwi w zaczepie lub 
roślinach

  Pasują z klipsem Edges Lead Clip 7

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Opakowanie zawiera 10 sztuk
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SPEED LINKS  

  Przeznaczone do szybkiej wymiany 
przyponów

  Mogą także służyć do szybkiej wymiany 
takich elementów, jak markery czy rakiety 
zanętowe

  Dostępne w dwóch rozmiarach - standard 
i Micro

  Opakowanie zawiera 20 agrafek

HEAVY DUTY ‘O’ RING

  Przeznaczone do tworzenia zestawów 
helikopterowych i Chod Rig, gdzie ciężarek 
uwalnia się po braniu

  Matowe wykończenie

  Opakowanie zawiera 15 sztuk

TUNGSTEN 
HOOKLINK SINKERS 

  Imitują wałeczek pasty dociążającej 
nałożonej na przypon

  Doskonale pomagają dociążyć przypon 
na dnie

  Opakowanie zawiera 9 sztuk na pętelkach 
z drutu

TAPERED MAINLINE 
STOP

  Duże stopery o zwężonym kształcie 
do zakładania na żyłkę. Przy łowieniu z 
zestawami helikopterowymi lub Chod Rig 
można zastosować także 5mm wolframowy 
koralik

  Zwężony kształt pozwala krętlikowi 
przyponu na łatwiejsze przesunięcie 
koralika, co jest bezpieczniejsze niż 
tradycyjne rozwiązania

  Opakowanie zawiera 9 sztuk na pętelkach 
z drutu

5MM TUNGSTEN BEAD

  5mm koralik wykonany z wolframu

  Łatwo mieści się w stoperze Tapered 
Mainline Stop

  Opakowanie zawiera 15 sztuk

TAPERED BORE BEADS

 Dostępne wielkości 6 mm i 4 mm

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Wersja 4 mm przeznaczona do ledkoru przy 
stosowaniu zestawów helikopterowych i 
Chod Rigów

  Koraliki 6 mm spisują się jako idealne 
nasadki ochronne na węzły

  Koraliki 6 mm można także umieścić na 
przyponie wiodącym lub rurce silikonowej 
przy konstrukcji zestawów helikopterowych 
i Chod Rigów

KURO RIG RINGS 

  Idealne do konstrukcji wielu rodzajów 
przyponów, w tym typu blow back.

  Pokryte czarną, matową powłoką

  Dostępne w trzech wielkościach Small 
(2.5mm), Medium (3.2mm) i Large (3.7mm)

  Opakowanie zawiera 25 sztuk

SERIA EDGES®

BAIT BUNGS

  Przeznaczone do zabezpieczenia przynęty 
przed zsunięciem się jej po włosie w 
kierunku haczyka

  Użyteczne w sytuacjach, gdy stosujemy 
bałwanka, aby utrzymać na włosie dwie 
przynęty obok siebie 

  Wystarczy nasunąć na materiał przyponowy 
przed zawiązaniem pętli na włosie

  Nanizane na druciane pętelki

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

NOWOŚĆ
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MARKER ELASTIC

  Szpulka czerwonego 
amortyzatora o długości 
20 m 

  Idealny do zaznaczanie 
odległości na żyłce, co 
zapewnia dokładne rzuty

  Bardzo łatwy do zawiązania, 
pewnie trzyma się żyłki bez 
jej uszkodzenia

  Łatwe zdejmowanie z żyłki 
bez jej uszkodzenia

MAGGOT CLIPS 

  Agrafki do łatwego nakładania białych 
robaków na włos

  Wyjątkowy trójkątny kształt zabezpiecza 
przed zbijaniem się robaków

  Chemicznie ostrzone ostrze z 
antykorozyjną powłoką

  Dostępne w czterech rozmiarach: 
6, 8, 10 i 12

  Opakowanie zawiera 10 sztu

RIG LINKS 

  Agrafki do łatwego nakładania białych 
robaków na włos

  Wyjątkowy trójkątny kształt zabezpiecza 
przed zbijaniem się robaków

  Chemicznie ostrzone ostrze z antykorozyjną 
powłoką

  Dostępne w czterech rozmiarach: 6, 8, 10 i 12

  Opakowanie zawiera 10 sztu

SLIDERS 

  Stożkowe backledy nawlekane na żyłkę na 
płochliwe karpie

  Kamuflująca powłoka

  Wystarczy nawlec na żyłkę powyżej 
przyponu wiodącego

  Opakowanie zawiera 10 sztuk 

DOWN RIGGER BACK LEADS

  Oryginalny system backledów, które można 
nałożyć na żyłkę jedną ręką

  Dostępny w dwóch rozmiarach - 21g i 43g

  Opakowanie zawiera 3 backledy

KWIK CHANGE POP-UP WEIGHTS 

  System ciężarków do wyważania przynęt pływających

  Łatwe do zamocowania na przyponie bez jego uszkodzenia

  Obciążniki nakłada się za pomocą specjalnej rurki 
silikonowej, która znajduje się w opakowaniu

  Dostępne także w pojedynczych gramaturach 
BB (0.4g), AAA (0.8g), SA (1.2g) i Swan (1.6g)

  Dostępny także dispenser z sześcioma obciążnikami: 
No.4 (0.2g), No.1 (0.3g), BB (0.4g), AAA (0.8g), SA (1.2g) i 
Swan (1.6g)

Fox Rig Guide 2017_36-47.indd   40 12/04/2017   11:56:54



41

SERIA EDGES®

MULTI PURPOSE BACKLEAD 

  Może być używany jako backlead 
przelotowy lub też jako tradycyjny 
backlead z klipsem

  Aby zmienić sposób mocowania 
wystarczy wyjąć wstawkę szybkiej 
wymiany z ciężarka i w jej miejsce włożyć 
wstawkę z klipsem, przekręcając raz 
wstawkę, co zabezpieczy ciężarek przed 
wypadnięciem

  Backlead został tak zaprojektowany, że 
kiedy utkwi w zaczepie, klips otworzy się i 
żyłka zostanie uwolniona

  Podczas korzystania z wersji przelotowej, 
backlead został tak zaprojektowany, aby 
nie przesuwał się zbyt daleko po żyłce. 
Dzięki temu żyłka znajdująca się blisko 
przyponu, bedzie przylegać do dna

  Idealny do dociążania żyłki do dna 
podczas łowienia ostrożnych karpi. 
Idealny także w miejscach, gdzie 
występuje duży ruch środków 
pływających - chroni żyłki 
przed zerwaniem

  Dostępne 3 wielkości - 
5 g, 10 g i 15 g

DROP OFF INLINE LEAD KIT 

  Przeznaczony do użycia z przelotowymi 
ciężarkami Foxa

  Pozwala uwolnić ciężarek podczas łowienia 
w łowiskach z zaczepami i roślinami

  W zestawie nasadka pozwalająca na 
zwiększenie siły potrzebnej do uwolnienia 
ciężarka

  W zestawie 5 wstawek i 5 nasadek

DROP OFF LEAD 
PLUG & PINS 

  Wystarczy umieścić zatyczkę na krętliku i 
zabezpieczyć go kołeczkiem

  Używając zestawu Edges Drop Off Inline Lead 
Kit nie trzeba odcinać połowy wstawki ciężarka 

  Wędkarze mogą w każdej chwili zmienić 
zestaw zwalniający ciężarek z powrotem 
na zestaw z ciężarkiem centrycznym

  Przeznaczony do użycia z wszystkimi 
centrycznymi ciężarkami Foxa

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

TUNGSTEN CHOD 
BEAD KIT

  Pozwala wędkarzom na mocowanie 
przyponu Chod Rig na żyłce lub 
fluorocarbonie

  Koralik utrzymuje żyłkę bardzo mocno, ale 
jeśli to potrzebne, można go przesunąć 
powyżej ciężarka

  Dolną nasadkę nakłada się na ciężarek i 
można ją ustawić tak, aby ciężarek uwalniał 
się podczas brania

  Po zacięciu ryby koralik zsuwa się po żyłce i 
zatrzymuje się na górze nasadki, co chroni 
żyłkę podczas holu

  Dostępna wersja mikro dla wędkarzy, którzy 
lubią finezyjne zestawy

TUNGSTEN LINE 
GUARD BEADS 

  Przeznaczone do zakładania bezpośrednio 
na żyłkę

  Można mocować je wysoko na żyłce w 
przypadku stosowania przyponów do Chod 
Riga (po zacięciu ryby koralik zsuwa się do 
nasadki Heli Buffer Sleeve)

  W przypadku montażu zestawów 
helikopterowych można także zamocować 
koralik bezpośrednio na górze nasadki Heli 
Buffer Sleeve

  Poręczny zwężony koniec, w który wchodzi 
krętlik przyponu podczas holu ryby, co 
chroni główną żyłkę

  Zawartość wolframu pomaga w tonięciu 

  Koraliki nałożone na pętelki z drutu dla 
łatwego nałożenia na żyłkę

POWERGRIP® PUTTY 

  Niezwykle gęsta pasta obciążająca

  Bardzo łatwa w przygotowaniu

  Idealna do wyważania kulek pływających 
oraz obciążania zestawów

  Uznawana za najlepszą na rynku

ANTI BORE BAIT INSERTS

  Unikalna wstawka zabezpieczająca przynętę 
przed uszkodzeniem ze strony włosa

  Idealna do kulek i miękkich przynęt jak 
mielonka

  Podczas wielokrotnych rzutów pozostaje 
na miejscu 

  Małe nacięcia na rurce pewnie utrzymują ją 
w przynęcie

  Możliwość docinania rurki do mniejszych 
przynęt
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HELI/CHOD 
BUFFER SLEEVE

  Przeznaczone do zestawów Chod Rig i 
Helicopter Rig podczas łowienia z żyłką lub 
fluorocarbonem

  Krętlik przyponu mieści się w cienkiej, 
zwężającej się nasadce, która amortyzuje 
naprężenia wywołane holem karpia i chroni 
żyłkę przed uszkodzeniem jej przez krętlik

  Mały otwór na boku umożliwia budowę 
zestawu, pozwalającego uwolnić ciężarek

  Kolor Trans Khaki

  Opakowanie zawiera 6 sztuk

HELI BUFFER SLEEVE

  Nasadki służące do budowy zestawów 
helikopterowych na ledkorach lub 
plecionce Submerge

  Mały otwór na boku umożliwia budowę 
zestawu, który pozwala uwolnić ciężarek

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Opakowanie zawiera 8 sztuk

TUNGSTEN 
ANTI TANGLE 

  Pomagają chronić przypon przed 
splątaniem w trakcie rzutu

  Dodatkowa waga wolframu pomaga 
sprowadzić przypon do dna

  Dostępne w dwóch rozmiarach - standard 
i Micro

  Opakowanie zawiera 8 nasadek

TRANS KHAKI ANTI 
TANGLE SLEEVES

  Kolor Trans Khaki

  Pomagają chronić przypon przed 
splątaniem w trakcie rzutu

  Wersja standard jest idealna do dowolnych 
przyponów 

  Dostępna wersja Micro do stosowania z 
woreczkami PVA 

  Wersja XL przeznaczona do stosowania z 
długimi przyponami, jak choćby do Zig Riga

  Opakowanie zawiera 25 sztuk (Micro i 
standard) lub 15 sztuk (XL)

LOADED TUNGSTEN 
RIG TUBE 

  Cztery razy cięższa niż ledkor 

  Bardzo miękka, dzięki czemu bardzo dobrze 
przylega do dna 

  Idealna na wody, gdzie ledkor jest zakazany 

  Bardzo łatwa do przewleczenia żyłki 

  W zestawie odcinek 2m

ANTI-TANGLE TUBING 
TRANS KHAKI 

  Rurka antysplątaniowa w kamuflującym 
kolorze Trans Khaki

  Idealna na wody, gdzie ledkor jest 
zakazany

  Dodatkowa ochrona przed przetarciami i 
splątaniem

  Nie zagraża rybom

  W zestawie odcinek 2m

RUN RING KIT 

  Prosty zestaw, który pozwala stworzyć 
zestaw przelotowy

  Duży pierścień ułatwiający ruch przyponu

  Wspaniale wskazuje brania 

  Składa się z 8 pierścieni, 8 koralików i 
8 x agrafek Speed Link

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

ANGLED DROP OFF 
RUN RIG KIT 

  Oryginalny produkt, który przenosi 
zestawy przelotowe w inny wymiar

  Wygięty, duży pierścień doskonale się 
trzyma i nie powoduje wyginania się żyłki

  Umożliwia uwolnić ciężarek podczas 
łowienia w zarośniętych i pełnych 
zaczepów łowiskach

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Składa się z 6 klipsów Angled Clips, 6 
nasadek stopujących oraz 6 kołeczków
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SERIA EDGES®

RUNNING SAFETY CLIP 

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Służy do stworzenia doskonałego zestawu 
przelotowego 

  Kołeczek blokuje krętlik wewnątrz klipsu

  Klips został tak wyprofilowany, aby ciężarek 
wisiał prosto, zwiększając odległość rzutu

  Nasadka może być użyta zarówno z 
ledkorem jak i rurką antysplątaniową

MICRO LINE ALIGNAS

  Udoskonalona wersja bardzo popularnego 
pozycjonera Trans Khaki Line Aligna

  Idealny dla wędkarzy, którzy lubią lekkie, 
delikatne zestawy

  Eliminuje potrzebę stosowania rurek 
termokurczliwych

  Pomaga utworzyć doskonały, agresywny 
kąt zacięcia

  Dostępne w dwóch rozmiarach - do 
haczyków: 10 -7, 6 -2

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

LINE ALIGNA 

  Znacząco ułatwia tworzenie przyponów 
typu line aligner

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Wystarczy nałożyć nasadką na przypon i 
nasunąć ją na oczko haczyka 

  Tworzy bardzo agresywny kąt zacięcia, który 
utrudnia karpiowi wyplucie haczyka 

  Dwie wielkości dla różnych rozmiarów 
haczyków - -10-7 i 6-2

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

WITHY CURVES 

  Wykrzywiona nasadka do przyponów typu 
Withy Pool Rig

  Nakładana na przypon za pomocą igły do ledkoru

  Kolor kamuflujący Trans Khaki 

  Niewielkie wyżłobienia na końcu nasadki służą 
nałożeniu pasty dociążającej, która ma 
wyważyć kulkę pływającą 

  Nie musimy już używać rurek termokurczliwych, 
aby stworzyć ten klasyczny przypon.

  Dwie wielkości dla różnych rozmiarów 
haczyków - 10-7 i 6-2

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

HOOK SILICONE 

  Przeznaczone do mocowania włosa do 
trzonka haczyka w przyponach typu blow 
back.

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Na szpulce odcinek 1.5m plecionki

  Dwie wielkości dla różnych rozmiarów 
haczyków - 10-7 i 6-2

LEADER SILICONE 

  Przeznaczone do stosowania z 
przyponami wiodącymi z ledkoru lub 
materiału Submerge w zestawach 
helikopterowych

  Średnica 0.5mm

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  W zestawie odcinek 1.5 m

TADPOLE MULTI BEAD

  Kolor Trans Khaki

  Idealne do zestawów z częściową blokadą 
do ciężarków przelotowych

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

SILICONE SLEEVES 

  Puste rurki silikonowe o średnicy 3 mm i 
długości 25 mm

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Doskonała do licznych zastosowań, np. 
jako nakładki na agrafki Speed Link

  Opakowanie zawiera 15 sztuk
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HAIR BRAID 

  Plecionka służąca do tworzenia bardzo 
miękkich włosów

  Dyskretny brązowy kolor

  Idealna, gdy stosujemy małe, lekkie przynęty

  Na szpulce odcinek 10 m plecionki

HOOK BEADS

  Kolor Trans Khaki, opakowanie zawiera 25 
sztuk

  Idealne przy stosowaniu przyponów typu 
blowback, gdzie nie stosuje się węzła bez 
węzła

  Mocno trzymają się trzonka haczyka

  Dostępne w dwóch wielkościach: 7-10 i 2-6

SHRINK TUBE

  Idealne do wydłużenia trzonka haczyka w 
przyponach typu anti-eject

  Kolor Trans Khaki

  Dostępne w trzech rozmiarach: 
X Small (1.4-0.6mm), Small (1.8-0.7mm) i 
Medium (2.4-0.8mm) 

BAIT FLOSS 

  Materiał służący do mocowania przynęt do 
pierścieni i krętlików Mini Hook Ring Swivel

  Neutralny kolor

  Materiał w dispenserze z odcinaczem

  Na szpulce 50m plecionki

HAIR WIDGETS 

  Mocno trzymają się trzonka haczyka

  Służą do mocowania przyponu bez wiązania 
węzła bez węzła

  Wystarczy dowiązać włos do Hair Widget i 
umieścić w odpowiednim miejscu haczyka

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Opakowanie zawiera 30 sztuk

BOILIE STOPS 

  Stopery ze zwężonymi końcami, 
ułatwiającymi włożenie do pętli włosa

  Małe i niewidoczne na kulce

  Kolor przezroczysty

  Dostępne w dwóch wielkościach - Micro i 
Standard

  200 stoperów w opakowaniu

BOILIE CAPS 

  Stopery z niewielkim haczykiem wciskanym 
w przynętę

  Niezwykle trudne do zerwania podczas 
żerowania przypadkowych gatunków

  Mała, przezroczysta czapeczka praktycznie 
znika w przynęcie

  Opakowanie zawiera 120 stoperów

PELLET PEGS 

  Stopery przeznaczone do zakładania 
peletów na włos

  Mało widoczny, przezroczysty kolor

  Dostępne w trzech wielkościach - 
11m (180 stoperów), 13 mm (134 stopery) 
i 21 mm (50 stoperów)

HAIR EXTENDING 
BOILIE PROPS

  Stopery, które pozwalają na zmianę 
wielkości przynęty bez wiązania nowego 
włosa 

  3 wielkości w opakowaniu - small, medium 
i large

  Kolor przezroczysty
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  Idealna igła do delikatnych 
przynęt, jak choćby ziarna

  Przeznaczona także do miękkich, 
małych kulek o średnicy 6-10 mm

  Miękki i łatwy do trzymania 
zielony uchwyt

  Doskonała do twardszych 
przynęt, jak kulki i orzechy

  Miękki i łatwy do trzymania 
czerwony uchwyt

NEEDLE SET 

  Zestaw pięciu igieł, który 
zawiera wszystko, co jest 
potrzebne

  Zawiera igły: Stix & Stringer, 
Fine, Heavy, Gated i Splicing

GATED NEEDLE 

  Igła z zamknięciem do różnego 
rodzaju przynęt

  Także pomocna przy nakładaniu 
małych woreczków PVA na przypon

  Miękki i łatwy do trzymania żółty 
uchwyt

SPLICING NEEDLE 

  Cienka igła z zamknięciem do 
ledkoru i materiałów bezołowiowych

  Może być stosowana także przy nawlekaniu 
małych, miękkich i delikatnych przynęt 

  Miękki i łatwy do trzymania niebieski 
uchwyt

MULTI TOOL 

  Na jednym końcu znajduje się narzędzie do 
usuwania otuliny z plecionek w otulinie

  Po drugiej stronie znajduje się haczyk do 
zaciągania węzłów i prostowania sztywnych 
materiałów

  Ponadto znajduje się tam bolec do tworzenia 
pętli w przyponach D-rig

  Po drugiej stronie znajduje się grubszy bolec 
do tworzenia pętli do przyponów Chod Rig i 
Hinged Stiff Rig

STIX & STRINGER 
NEEDLE 

  Długa igła z zamknięciem

  Idealna do nawlekania kulek 
na nić PVA 

  Ponadto doskonała do 
nawlekania siatek PVA na 
przypony

1MM MICRO DRILL  

  Przeznaczone do wiercenia w przynętach bardzo 
małych otworów

  Po nawierceniu otworu w twardej przynęcie 
można włożyć igłę

  Idealne do twardych przynęt, jak orzechy, 
wysuszone kulki oraz pop-upy z korka

  Ergonomicznie zaprojektowany, widoczny 
uchwyt

TENSION BAR 

  Poręczne narzędzie do zaciągania pętelek

  Użyteczna także, gdy chcemy naciągnąć sztywne 
części przyponów

  Ergonomiczny uchwyt

BRAID BLADES XS 

  Ostrza wyposażone w ząbki, które łatwo tną 
takie materiały jak plecionki, nylon, sztywne 
żyłki, fluorocarbon, ledkor i plecionki w otulinie

  Ostre jak brzytwa 

  Poręczny klips pozwala je zamknąć, kiedy nie 
są używane

  Łatwo mieszczą się w pudełku F-Box

BRAID BLADES 

  Niezwykle ostre ostrza bez problemu tną 
plecionki

  Także świetne do cięcia fluorocarbonu, żyłek i 
materiałów na przypony strzałowe

  Jasnopomarańczowe rączki zapobiegają 
przypadkowemu zgubieniu np. w trawie

  Łatwo mieszczą się w pudełku F-Box

BAIT DRILL & CORK STICKS 

  Małe wiertło, służące przewiercaniu przynęt

  Idealne do takich przynęt jak kulki i orzechy tygrysie

  Ergonomiczny uchwyt ułatwia wiercenie

  W zestawie 5 wałeczków korkowych (6mm), 
do wkładania do przynęt, które zwiększają ich 
wyporność 

  Dostępne osobno są także same wałeczki korkowe 
6 mm

FINE NEEDLE HEAVY NEEDLE 

SERIA EDGES®
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ZALETY POZYCJONERA ZIG ALIGNA™

  Lepsze zacięcie i mniejsza skłonność do wypluwania 
przynęty - Tworzy dużo szerszy kąt zacięcia niż w przypadku 
standardowego węzła bez węzła czy też łowienia na Zig 
Bugi (brak pianki czy kłaczków przeszkadzających wbiciu się 
haczyka) i zwiększa możliwość zacięcia ryby.

  Większa możliwość zacięcia - Nasadka Aligna sprawia, że 
przynęta cały czas umieszczona jest na środku. Wadą węzła bez 
węzła jest to, że na cieńszych żyłkach włos naturalnie zsuwa się 
na jedną stronę, co sprawia, że haczyk słabiej się wbija

  Możliwość stosowania bardziej wytrzymałych węzłów - 
Pozwala zawiązać haczyk do przyponu za pomocą węzłów 
Palomar czy Grinner, a nie węzła bez węzła. Są one znacznie 
mocniejsze i chronią przed uszkodzeniem przyponu przez 
oczko haczyka podczas holu ryby. 

  Dużo większa opłacalność - Gdy stępi się haczyk, wystarczy 
ściągnąć nasadkę Aligna na przypon i zawiązać nowy 
haczyk. Z kolei w przynętach typu Zig Bug stępiony haczyk 
oznacza wyrzucenie całości, co jest bardzo kosztowne. 

  Duża wszechstronność – Możesz dowolnie dobierać kolory 
pianek oraz nasadek Zig Aligna, tworząc cały wachlarz 
różnokolorowych przynęt, aż trafisz na najlepsze rozwiązanie 
w danym dniu. 

  Bardzo szybkie i proste– Zmiana przynęty jest bardzo 
prosta, a nakładanie jest także szybkie, dzięki specjalnemu 
przyrządowi do nakładania pianki. 

  Imituje kształt wykluwającej się larwy – Większość przynęt 
typu Zig Bug naśladują owady, które nie żyją w wodzie, 
co w przypadku poszukiwania naturalnych imitacji jest 
bezcelowe. Kształt nasadki Zig Aligna razem z włożoną 
pianką naśladuje nimfę z cienkim, zakrzywionym odwłokiem 
i dużą głową. 

  Widoczna kolorystyka – Czerwony, różowy, biały i żółty to 
kolory, które pozwalają stworzyć bardzo widoczną przynętę, 
wyróżniającą się na dywanie zanętowym

ZIG ALIGNA™ KIT 
CZERWONY, ŻÓŁTY I CZARNY

ZIG ALIGNA™ KIT RÓŻOWY, 
POMARAŃCZOWY I ŻÓŁTY  

ZIG ALIGNA™ HD FOAM ZIG ALIGNA™ SLEEVES 
ZIG ALIGNA™ 
LOADING TOOLS 

  3 wałeczki gęstej pianki Zig Aligna – 
1 x czerwony, 1 x żółty i 1 x czarny

  6 nasadek Zig Aligna – 2 x czerwone, 
2 x żółte i 2 x czarne

  1 x przyrząd do nakładania

  3 wałeczki gęstej pianki Zig Aligna – 
1 x fluo różowy, 1 x fluo żółty i 1 x fluo 
pomarańczowy

  6 nasadek Zig Aligna– 2 x fluo różowe, 
2 x fluo żółte i 2 x fluo pomarańczowe

  1 x przyrząd do nakładania

  Dostępne w kolorach: czerwonym, żółtym, 
białym, fluo różowym, fluo
 żółtym i fluo pomarańczowym

  3 wałeczki pianki w zestawie

  Wysoka pływalność

  Dostępne w kolorach: czerwonym, żółtym, 
czarnym, fluo różowym, 
fluo żółtym i fluo pomarańczowym

  Opakowanie zawiera 8 nasadek Zig Aligna

  Przyrząd do nakładania pianki na pętle 
nasadki Zig Aligna

  Widoczny kolor pomarańczowy 

  Zestaw zawiera 2 sztuki
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CAMOTEX® CIĘŻARKI

IMPACT INLINE FLAT PEAR SWIVEL INLINE FLAT PEAR 

SQUARE SWIVEL SQUARE INLINE DISTANCE SWIVEL 

  Przypon wychodzi ze środka ciężarka, aby 
ryba po braniu i naprężeniu przyponu miała 
kontakt z całą masą ciężarka 

  Wyjątkowy kształt pomaga wbić haczyk, co 
przyczynia się do większej liczby zacięć

  Idealny do łowienia na bliskich i średnich 
odległościach oraz z woreczkami PVA

  Dostępny w trzech wielkościach 3oz/85g, 
4oz/113g i 5oz/142g

  Dzięki elementom zestawu Edges Drop 
Off Inline Kit może być także stosowany w 
zestawie drop off

  Niski profil

  Krętlik z dużym oczkiem

  Kamuflujące, matowe wykończenie

  Idealne na krótkie, średnie odległości

  Wyżłobienie na zewnątrz ciężarka do systemu 
drop off rig

  Niski profil

  Kamuflujące, matowe wykończenie

  Idealne do krótkich i średnich odległości lub 
też dalekich rzutów podczas stosowania 
wewnątrz worków PVA

  Ciężarki centryczne mają mocne, plastikowe 
wstawki, do których pasują ciężarki w 
rozmiarze 7

  Idealne do łowienia na stokach

  Zapewnia duży opór podczas podnoszenia 
zestawu

  Krętlik z dużym oczkiem

  Kamuflujące, matowe wykończenie

  Idealne na krótkie, średnie odległości

  Wyżłobienie na zewnątrz ciężarka do systemu 
drop off rig

  Zapewnia duży opór podczas podnoszenia 
zestawu

  Mocna, plastikowa wstawka 

  Kamuflujące, matowe wykończenie

  Idealne do krótkich i średnich odległości lub 
też dalekich rzutów podczas stosowania 
wewnątrz worków PVA

  Idealny do rzutów na dalekie odległości

  Aerodynamiczny kształt

  Krętlik z dużym oczkiem

  Kamuflujące, matowe wykończenie

NOWOŚĆ

SERIA EDGES®   CAMOTEX® CIĘŻARKI|

Egzemplarz darmowy – nieprzeznaczony do sprzedaży.

Firma Fox International zastrzega sobie prawo do zmian cen lub 
opisów produktów bez wcześniejszego powiadamiania.

Dane techniczne i opisy były poprawne w dniu oddania katalogu do druku.

Wszystkie wagi i wymiary są orientacyjne.
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Bardzo ostre ostrza       Bardzo mocna konstrukcja z lekkiej, kutej stali wanadowej XC80        Antyrefl eksyjna powłoka       Wersje z mikro zadziorem i bez zadziora

Przy nich wszystkie inne haki wyglądają gorzej
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