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TUTORIALE EXTREM DE
UȘOR DE URMAT, PENTRU
REALIZAREA MONTURILOR...
• MONTURI PENTRU MOMELI FLOTANTE
• MONTURI PENTRU PESCUIT LA
PLUTĂ ȘI ÎNTRE APE
• MONTURI PENTRU MOMELI
SCUFUNDĂTOARE
• MONTAJE PLUMB

...CARE VĂ VOR AJUTA SĂ
PRINDEȚI ȘI MAI MULȚI CRAPI!
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MONTURA RIGIDĂ
ARTICULATĂ

MONTURA 360

NOU! MONTURI ED
GATA LEGATE! GES

PLUS GAMA COMPLETĂ DE ACCESORII EDGES!

18/04/2017 09:13:41

CARP

RIG GUIDE#4

BINE AŢI VENIT...
în paginile volumului 4 Edges Rig Guide. Scopul ghidului din acest an este de a
vă oferi o serie de tutoriale de tipul “pas cu pas”, cu ajutorul cărora să vă puteţi
perfecţiona tehnica de legare a unora dintre cele mai populare și eficiente
monturi de pescuit la crap. În plus, am adăugat un capitol de montaje ale
plumbilor, cu tutoriale de tipul “cum se face”, care constă într-o serie de patru
dintre cele mai frecvent utilizate prezentări folosite în pescuitul la crap!
Pentru o mai bună și mai facilă parcurgere a paginilor, am împărțit ghidul în 5
secțiuni, Fiecare dintre secțiuni a primit un cod de culoare asociat. Astfel, în paginile
următoare veți găsi monturi pentru momeli flotante, monturi pentru
pescuitul la plută și între ape, monturi dedicate momelilor
scufundătoare, montaje ale plumbilor, iar în secțiunea
finală un ghid dedicat întregii game de accesorii Edges.
Sperăm să găsiți utile sfaturile și tutorialele prezentate și
ne-ar plăcea să ne trimiteți impresiile voastre prin intermediul
platformelor noastre de social media.

Insta

www.foxint.com @fox_international

Insta

@ FoxInt

ÎNSCRIETE ÎN
THE SYNDICATE ȘI
DESCARCĂ ASTĂZI
APLICAŢIA SWIM
MAPPER!
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Insta

Insta

/FoxInternational /FoxInternational1

Ce spuneți de conținut exclusiv, cum ar fi accesul la o zonă pe care numai membrii site-ului nostru o
pot vizita, și newslettere cu ajutorul cărora să puteți vedea„The Challenge” înaintea tuturor celorlalți?
V-ar plăcea, de asemenea, să puteți participa la concursuri exclusive unde puteți câștiga cele mai
recente produse lansate și anunțate în portofoliul nostru?
În cazul în care răspunsul la cele de mai sus este afirmativ, atunci asigurați-vă că vă înscrieți astăzi în
„The Syndicate”!
Vizitaţi www.foxint.com pentru mai multe detalii!
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18/19 Montura Blowback
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articulată

20/21 Montura Rigidă “D”

8/9 Multi Rig

#4

10/11 Montura Withy Pool
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29 Montajul elicopter
30/47 Gama de accesorii
Edges

Swim Mapper te ajută să pescuiești mult mai precis și mai e cient
decât ai făcut-o până acum!
A fost prima aplicație din lume proiectată special pentru a ajuta
pescarii să cartografieze și să detalieze fiecare vad pe care pescuiesc,
fie că vorbim de lacuri, râuri sau canale. Folosind o serie de fotografii
și icoane, Swim Mapper vă permite să înregistrați marcaje vizuale

specifice și distanțe precise, pentru a vă asigura că atunci când
veți reveni pe vadurile înregistrate anterior le veți putea pescui cu
acuratețe excelentă în doar câteva minute!
Pentru mai multe detalii despre aplicaţia Swim Mapper, vizitaţi
www.swimmapper.com
3
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THE

CHOD

RIG

FĂRĂ ÎNDOIALĂ,
UNA DINTRE CELE
MAI POPULARE ȘI
EFICIENTE PREZENTĂRI
POPUP UTILIZATE DE
PESCARUL MODERN DE
CRAP  IATĂ GHIDUL
NOSTRU CU PRIVIRE
LA MODUL PERFECT
DE REALIZARE A
UNEI ASTFEL DE
MONTURI!...
Fox Rig Guide 2017_1-13.indd 4

COMPONENTE ESENŢIALE NECESARE:

CÂRLIG:
Pentru că vom folosi un
fir foarte rigid la legarea
monturii, aveți nevoie de
un cârlig cu ochet înclinat
către exterior.

FIR PENTRU MONTURĂ:
Pentru a crea o montură Chod
eficientă, aveți nevoie de un
monofilament super-rigid - nu
veți unul mai rigid decât
Rigidity de 30lb.

ALTE COMPONENTE:
Vârtej Mini Hook Ring, vârtej
Flexi Ring mărimea 11 și ceva
pastă de tungsten Power Grip,
pentru a echilibra momeala.

11/04/2017 14:24:06

MONTURI PENTRU MOMELI FLOTANTE

CUM SĂ CUM SE LEAGĂ MONTURA PERFECTĂ CHOD...

1

2

Tăiați 10 cm de fir Rigidity,
atașați un cârlig Stiff Rig la un
capăt și lăsați un fir de păr scurt
în prelungirea tijei cârligului.

4

3
Împingeți capătul firului de păr
prin partea din spate a ochetului,
formând în spatele cârligului o
buclă în forma literei „D”.

Treceți inelul unui vârtej Mini
Hook Ring pe firul de păr, așa
cum este ilustrat în foto.

5

Tăiați excesul de fir, lăsând 2mm în
plus. Folosiți o brichetă pentru a topi
capătul firului, formând astfel un
stoper și fixând bucla “D”în poziție.

7

6
Puneți montura pe un
Multi Chod Zig Bin și țineți-o la
abur preț de câteva secunde.

Cu ajutorul unui nod Blood,
atașați un vârtej Flexi Ring de
mărimea 11 la capătul rămas
liber al firului.

8

Atașați momeala flotantă aleasă
la vârtejul Mini Hook Ring,
folosind metoda care implică
topirea capătului de fir cu
ajutorul brichetei.

9

Dacă este nevoie, modelați ceva
pastă de tungsten peste ochetul
vârtejului, pentru a contrabalansa
pop-up-ul.

Ați creat montura Chod perfectă,
care poate fi montată pe un
montaj de tip elicopter.

SFAT!
Un uimitor crap
pescuit cu ajutorul unei
monturi Chod.

Montura Chod poate fi pescuită
pe montaj de tip elicopter, direct
pe linia linia principală de pescuit
sau pe un lider - pur și simplu
poziționați bila superioară
ceva mai sus decât lungimea
vegetației de pe vadul pescuit.

Fox Rig Guide 2017_1-13.indd 5
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THE

HINGED
STIFF
RIG

COMPONENTE ESENŢIALE NECESARE:
MONTURA RIGIDĂ
ARTICULATĂ ESTE
UNA DINTRE CELE MAI
EFICIENTE ȘI CELE MAI
FOLOSITE MONTURI
PENTRU PREZENTĂRI
POPUP. AȘADAR, IATĂ
CUM SE LEAGĂ!...

Fox Rig Guide 2017_1-13.indd 6

SECȚIUNEA DE LA CÂRLIG:
Pentru secțiunea de la
cârlig, va fi nevoie să legați
o montură de tip Chod
(așa cum am prezentat în
paginile anterioare).

SEGMENTUL RIGID:
Alege un material care să
se potrivească cu substratul
– ca regulă generală, cu cât
substratul este mai curat, cu
atât firul poate fi mai rigid.

11/04/2017 14:24:41

MONTURI PENTRU MOMELI FLOTANTE

CUM SĂ CUM SE LEAGĂ MONTURA RIGIDĂ ARTICULATĂ...

D

1

2

3

Începeți prin a lega segmentul
de la cârlig, care este similar cu
montura Chod (vedeți pagina 5).

Tăiați 25 cm din firul ales pentru
segmentul rigid. Noi folosim aici
firul Coretex Matt.

4

5

Introduceți pe segmentul rigid
un manșon anti-încurcare din
tungsten.

Apoi, la capătul liber al
segmentului rigid, legați o buclă
cu nodul „dublu 8”, pentru a-l
putea atașa la agrafele rapide.

7

8

Adăugați câteva bile din pastă de
tungsten de-a lungul firului, care
ajută la așezarea în siguranță pe
substrat.

Atașați pop-up ales la vârtejul
Mini Hook Ring de la cârlig.

Nu încape nici o îndoială
că această montură vă
ajută să capturați pești cu
adevărat mari!

Cu ajutorul unui nod Grinner,
legați un capăt al firului la
ochetul vârtejului de la capătul
secțiunii de la cârlig.

6
Culisați manșonul pe fir și peste
buclă, exact cum se vede în foto.

9
Montura rigidă articulată este
pregătită pentru a vă ajuta să
prindeți crapul mult râvnit!

SFAT!

Dacă doriți să utilizați un
segment de fir foarte rigid, cum
ar fi Illusion fluorocarbon de 30lb
pe Camotex Stiff, un montaj de
tip elicopter va ajuta foarte mult
prezentarea.
7
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THE

MULTI

RIG

MULTIRIG ESTE
FAVORITA MULTOR
PESCARI DIN EUROPA,
NU DOAR PENTRU
CĂ ESTE FOARTE
EFICIENTĂ, CI ȘI
DATORITĂ FAPTULUI CĂ
ESTE FOARTE UȘOR ȘI
RAPID DE LUCRAT...

Fox Rig Guide 2017_1-13.indd 8

COMPONENTE ESENŢIALE NECESARE:

CÂRLIG:
Pentru că veți folosi un fir
foarte rigid și dublat, este
necesar un cârlig cu ochetul
înclinat spre exterior.

FIR PENTRU MONTURĂ:
Aveți nevoie de un fir destul
de rigid pentru această
montură, Coretex Matt de
35lb find perfect.

ALTE COMPONENTE:
Vârtej Mini Hook Ring,
manșon anti-încurcare din
tungsten și ceva pastă de
tungsten Power Grip.

11/04/2017 15:21:48

MONTURI PENTRU MOMELI FLOTANTE

CUM SĂ CUM SE LEAGĂ MULTIRIG...

1

2

3

Tăiați 30 cm de Coretex Matt și
apoi legați o bucla de 5 cm la
unul dintre capete.

Trece bucla prin partea din față
a ochetului unui cârlig Stiff Rig,
exact așa cum este ilustrat.

4

5

Se trece cârligul prin buclă si
apoi fixați bucla în forma literei
„D”, așa cum este ilustrat.

Adăugați pe fir manșonul
anti-încurcare, introducându-l cu
capătul subțire mai întâi.

7

6

8

Atașați pop-up-ul ales la vârtejul
Mini Hook Ring. Ajutați-vă de
flacăra unei brichete pentru a
forma un stopper pentru momeală.

Legați o buclă la capătul
monturii, apoi glisați manșonul
anti-încurcare peste ea.

9

Modelați două bile de tungsten
de-a lungul firului, pentru a vă
asigura că montura se așează în
siguranță pe substrat.

Un uimitor crap păcălit la
Multi-rig!

Acum treceți pe buclă anoul
vârtejului, întocmai cum se
vede în foto.

Decojiți cămașa firului deasupra
buclei, iar apoi, pentru a
echilibra momeala, adăugați
pastă de tungsten pe nod.

SFAT!

Dacă ați înțepat un pește și
constatați că vârful cârligului nu
mai este la fel de ascuțit, pur și
simplu schimbați rapid cârligul,
fără a mai lega o nouă montură!
9
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THE

WITHY
POOL

RIG

ORICÂT DE BIZAR
AR PUTEA ARĂTA,
ACESTĂ MONTURĂ
ESTE DE FAPT
UNA DINTRE CELE
MAI EFICIENTE PE
CARE PESCARII
DE CRAP LE AU LA
ÎNDEMÂNĂ ATUNCI
CÂND PESCUIESC
CU POPUPURI...
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COMPONENTE ESENŢIALE NECESARE:

CÂRLIG:
Utilizați un cârlig cu deschidere
largă. În ceea ce privește forma
vârfului, puteți alege în funcție
de preferințele personale.

FIR PENTRU MONTURĂ:
Cei mai mulți pescari preferă
un material semi-rigid,
precum Coretex Matt sau
Camotex Semi-Stiff.

ALTE COMPONENTE:
Adaptor Withy Pool, pastă
de tungsten, tub siliconic
pentru cârlig, opritor de
boilies, manșon anti-încurcare.

11/04/2017 14:26:01

MONTURI PENTRU MOMELI FLOTANTE

CUM SĂ CUM SE LEAGĂ MONTURA WITHY POOL...

1

2

3

Tăiați 30 cm de fir Coretex Matt și
decojiți la un capăt o bucată de
10 cm de cămașă exterioară.

Legați o mică buclă la capătul
firului decojit, așa cum se vede
în foto.

4

5

Tăiați 3 mm de tub siliconic
și treceți firul monturi prin
interiorul acestuia.

7
Trageți un adaptor
Withy Pool Edges pe firul
monturii și poziționați-l
pe ochetul cârligului.

6

Luați cârligul ales, treceți vârful
acestuia prin interiorul tubului
de silicon și poziționați firul de
păr cum se vede în foto.

8
Adăugați un manșon
anti-încurcare și modelați
două bile de tungsten de-a
lungul monturii.

Withy Pool este o montură
clasică, care continuă să
producă rezultate.

Adăugați pe fir pop-up-up
preferat și fixați-l cu un opritor
de boilies.

Legați cârligul la firul monturii,
folosind nodul fără nod.

9
Legați o bucla la capătul liber
al firului, iar apoi modelați
puțină pastă de tungsten în
jurul adaptorului pentru a
contrabalansa momeala.

SFAT!

Pentru a preveni încurcarea
monturii, înainte de lansare
adăugați la cârlig un pufulete
solubil.

11
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THE

360

RIG

MONTURA 360
ESTE, PROBABIL,
CEA MAI EFICIENTĂ
MONTURĂ ANTIEJECT
PROIECTATĂ
VREODATĂ. DACĂ
DORIŢI SĂ O
ÎNCERCAŢI, ATUNCI
IATĂ CE TREBUIE
SĂ ȘTIŢI...

Fox Rig Guide 2017_1-13.indd 12

COMPONENTE ESENŢIALE NECESARE:

CÂRLIG:
Aveți nevoie de un cârlig cu
o coadă de lungime medie și
deschidere ceva mai largă.

FIR PENTRU MONTURĂ:
Se poate lega cu majoritatea
firelor pentru monturi, însă
mulți dintre consultanții noștri
preferă să utilizeze Camotex
Semi-Stiff.

ALTE COMPONENTE:
Vârtej Flexi Ring de mărime 11,
bile de cauciuc pentru cârlig,
vârtej Mini Hook Ring, manșon
anti-încurcare și ceva pastă de
tungsten Power Grip.

11/04/2017 14:26:48

MONTURI PENTRU MOMELI FLOTANTE

CUM SĂ CUM SE LEAGĂ MONTURA 360...

1

2

3

Tăiați 30 cm de Camotex
Semi-Rigid și, cu ajutorul unui
nod Grinner, atașați la un capăt
inelul vârtejului de Flexi Ring.

Luați un cârlig de mărimea 5 de
tip Curve și treceți-l prin inelul
mic al vârtejului, exact așa cum
se vede în foto.

4

5

Adăugați pe tija cârligului
ochetul unui vârtej Mini
Hook Ring.

Acum culisați pe cârlig o a doua
Edges Hook Bead și poziționați-o
așa cum este ilustrat.

7

6

8

Legați o buclă cu ajutorul unui
nod „dublu 8” la capătul
monturii, pentru a adăuga sau
schimba montura cu ușurință
în agrafa rapida.

Treceți pe firul monturii un
manșon anti-încurcare de
tungsten, introducând capătul
mai subțire mai întâi. .

9

Modelați câteva bile din pastă
de tungsten de-a lungul firului
monturii.

Montura 360 este, probabil,
cea mai eficientă montură
anti-eject proiectată vreodată!

Treceți o bilă Edges Hook Bead
pe tija cârligului și fixați-o în
această poziție.

La final, adăugați momeala
flotantă preferată la vârtejul
Mini Hook Ring pentru a finaliza
montura.

SFAT!

Adăugați o mică bucată de
tub siliconic peste ochetul
cârligului, pentru a preveni
prinderea cârligului în ochiurile
minciogului.
13
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THE

ZIG

RIG

COMPONENTE ESENŢIALE NECESARE:
DEȘI ESTE UNA
DINTRE CELE MAI
PUŢIN FOLOSITE
MONTURI, ZIGRIGUL
POATE FI EXTREM DE
EFICIENT ÎN ANUMITE
SITUAŢII...

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 14

CÂRLIG:
Este nevoie de un cârlig cu
sârmă subțire și cu vârful
drept, pentru o înțepare mai
rapidă a buzei de jos.

FIR PENTRU MONTURĂ:
Un fir monofilament special
proiectat pentru astfel de
situații este de departe cea
mai bună opțiune pentru
pescuitul la Zig-Rig.

ALTE COMPONENTE:
Adaptor Zig Aligna,
Spumă HD Zig și manșon
anti-încurcare XL.

12/04/2017 09:40:55

MONTURI PENTRU PESCUIT LA PLUTĂ ȘI ÎNTRE APE

CUM SĂ CUM SE LEAGĂ MONTURA PENTRU ZIGRIG...

1

2

3

Alegeți culoare dorită și puneți
un adaptor Zig Aligna pe o
bucată de fir Zig + Floater
Hooklink.

Acum luați cârligul și atașați-l
la firul monturii folosind nodul
Palomar.

4

5

Introduceți în unealta specială
Zig Aligna culoarea aleasă de
spumă HD Zig.

Treceți unealta prin bucla din
spatele adaptorului, așa cum se
vede în foto.

7

6

8

Tăiați spuma la dimensiunea
dorită.

Pe măsură ce unealtă va trece
prin buclă, spuma se va fixa la
interiorul adaptorului.

9

Acum stabiliți lungimea necesară
și tăiați firul de pe rolă.

Nu există nicio îndoială asupra
eficienței Zig-Rig-urilor!

Glisați adaptorul Zig Aligna pe fir
și fixați-l peste ochetul cârligului.

Atașați pe fir manșonul
anti-încurcare, legați apoi
o buclă la capătul firului
folosind nodul „dublu 8” și
Zig-Rig-ul e gata!

SFAT!

Încercați să schimbați și să
combinați culorile momelii
pentru a afla care funcționează
cel mai bine în ziua respectivă.

15

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 15

12/04/2017 09:41:22

THE

FLOATER

RIG

ÎN TIMPUL
PERIOADELOR FOARTE
CALDE, PESCUITUL LA
CRAP LA SUPRAFAŢĂ
POATE FI SINGURA
OPŢIUNE, AȘA CĂ
HAI SĂ ARUNCĂM
O PRIVIRE PESTE
MONTURA PE CARE
O RECOMANDĂM...

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 16

COMPONENTE ESENŢIALE NECESARE:

CÂRLIG:
Este nevoie de un cârlig cu
sârmă subțire și cu vârful
drept.

FIR PENTRU MONTURĂ:
Un fir monofilament, cu diametrul
redus și special proiectat pentru
astfel de situații este de departe
cea mai bună opțiune pentru
pescuitul la suprafață.

ALTE COMPONENTE:
Opritoare ce boilies, silicon
de cârlig, plută Bolt Bubble
Controller și vârtej.

12/04/2017 09:41:49

MONTURI PENTRU PESCUIT LA PLUTĂ ȘI ÎNTRE APE

CUM SĂ CUM SE LEAGĂ MONTURA PENTRU PESCUIT LA PLUTĂ...

1

G

2

3

Tăiați o lungime de 100 cm de
fir Zig + Floater și legați o mică
buclă la unul dintre capete.

Adăugați o bilă de plută pe buclă
și fixați-o cu un opritor.

4

5

Atașați un cârlig Zig & Floater de
mărimea 10 și stabiliți lungimea
indicată a firului de păr.

Pur și simplu legați cârligul cu
un nod fără nod, exact așa cum
este ilustrat.

7

8

Folosind nodul Palomar, legați
un vârtej la celălalt capăt al
firului.

Luați o plută Bolt Bubble și
adăugați-o pe linia principală.

Introduceți pe fir o bucată de
3mm de silicon pentru cârlig.

6
Decupați bila de plută pentru a
imita o momeală cu suprafață
neregulată.

9
Atașați linia principală la vârtejul
monturii și fixați pluta peste
vârtej pentru a finaliza montura.

SFAT!
Când crapii se hrănesc la
suprafață, îi puteți prinde
folosind montura pentru
pescuit la plută!

Alegeți dimensiunea plutei Bolt
Bubble în funcție de distanța
la care pescuiți și nu uitați să
adăugați apă pentru greutate
suplimentară.
17
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THE

BLOWBACK

RIG

COMPONENTE ESENŢIALE NECESARE:
MONTURA BLOWBACK
ESTE, PROBABIL,
UNA DINTRE CELE MAI
FRECVENT UTILIZATE
PREZENTĂRI ÎN EUROPA,
PENTRU CĂ PUR ȘI
SIMPLU ESTE EXTREM
DE EFICIENTĂ!...

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 18

CÂRLIG: Încercați să utilizați
un model cu deschidere largă,
cu vârful aplecat în interior,
deoarece reduceți șansele ca
acesta să se deterioreze în
contact cu substratul.

FIR PENTRU MONTURĂ:
Aici aveți libertate mare de
alegere dar, ca regulă
generală, cu cât substratul
este mai moale, cu atât firul
trebuie să fie mai suplu.

ALTE COMPONENTE:
Anou mare Kuro Rig Ring,
manșon anti-încurcare din
tungsten, adaptor Line Aligna,
opritoare boilies și pasta de
tungsten Power Grip.

12/04/2017 09:42:28

MONTURI PENTRU MOMELI SCUFUNDĂTOARE

CUM SĂ CUM SE LEAGĂ MONTURA BLOWBACK...

1

G

2

Tăiați 30 cm de fir (noi am ales
Camotex Soft) și înlăturați 10 cm
din cămașa exterioară, exact așa
cum se vede în foto.

Legați o buclă mică la capătul
secțiunii decojite.

4

5

Cu ajutorul unui nod simplu,
legați un anou pe secțiunea de
fir decojită, la aproximativ 5 mm
deasupra momelii.

Treceți cârligul ales prin anou,
exact cum se vede în foto.

7
Adăugați pe fir adaptorul
Line Aligna și fixați-l
deasupra ochetului.

3
Adaugați pe fir momeala
scufundătoare și fixați-o cu un
stoper pentru boilies.

6
Poziționați anoul exact în dreptul
vârfului cârligului și apoi legați
cârligul cu nodul fără nod.

8

9

Modelați câteva bile de tungsten
pe firul monturii și adăugați
manșonul anti-încurcare.

Legați la capătul firului o bucla
folosind nodul dublu 8 și ați
finalizat montura Blowback

SFAT!

Motivul
pentru care monturile
Blowback sunt atat de populare
este pentru ca funcționează!

Adăugați o mică pungă de PVA
cu spărtură de boilies, pentru a
elimina șansele de încurcare în
lansare și pentru a crește atracția
din jurul momelii.
19
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THE

STIFF ‘D’

RIG

DACĂ SUNTEŢI ÎN
CĂUTAREA UNEI
PREZENTĂRI DE
FUND, CU EXCELENTE
PROPRIETĂŢI
ANTIÎNCURCARE ȘI PE
CARE PEȘTII SĂ NU O
POATĂ SCUIPA FOARTE
UȘOR, ATUNCI ACEASTĂ
MONTURĂ ESTE EXACT
CEEA CE AVEŢI
NEVOIE!...
Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 20

COMPONENTE ESENŢIALE NECESARE:

CÂRLIG:
Pentru că veți folosi ca fir
fluorocarbon rigid, veți avea
nevoie de un cârlig cu un
ochet înclinat spre exterior.

FIR PENTRU MONTURĂ:
Aveți nevoie de un fir
fluorocarbon rigid, cu o
rezistență minimă
recomandată de 16 lb.

ALTE COMPONENTE:
Micro Hook Ring Swivel,
Power Grip tungsten putty
and Tungsten Anti
Tangle Sleeve.

12/04/2017 09:43:11

MONTURI PENTRU MOMELI SCUFUNDĂTOARE

CUM SĂ CUM SE LEAGĂ MONTURA RIGIDĂ STIFF „D” RIG...

1

G

2

3

Tăiați o lungime de 30 cm
de fir IIllusion Trans Khaki
Fluorocarbon.

Atașați cârligul cu un nod fără
nod, lăsând în prelungirea tijei
un capăt lung de 4 cm.

4

5

Treceți capătul firului prin partea
din spate a ochetului cârligului,
pentru a crea o buclă în forma
literei "D".

Potriviți bucla 'D' la dimensiunea
dorită și apoi tăiați cu atenție
excesul de fir, lăsând 2-3mm
în plus.

7

6

8

Adăugați pe fit manșonul
anti-încurcare, iar apoi legați o
bucla la capătul firului cu
ajutorul unui nod „dublu 8”.

În continuare, glisați inelul
vârtejului pe capătul lăsat în
prelungire, exact așa cum se
vede în foto.

Cu ajutorul unei brichete, topiți
capătul firului până formați un
stopper care va fixa bucla "D".

9

Modelați câteva bile din pasta
de tungsten de-a lungul firului,
pentru a vă asigura că montura
se va așeza în siguranță pe
substrat.

Folosind metoda topirii firului cu
bricheta, atașați momeala aleasă
la vârtejul Mini Hook Ring, iar
montura este completă.

SFAT!

Această oglindă corpolentă a
fost înțepată cu ajutorul unei
monturi rigide Stiff „D” Rig.

Montura rigidă Stiff „D” Rig este
extrem de potrivită pentru prezentarea momelilor alternative.
21
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THE

KD

RIG

DACĂ SUNTEŢI ÎN
CĂUTAREA UNEI
MONTURI POTRIVITĂ
PENTRU PREZENTĂRI
CU MOMELI CRITIC
ECHILIBRATE,
ATUNCI NU CĂUTAŢI
MAI DEPARTE DE
MONTURA KD!...

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 22

COMPONENTE ESENŢIALE NECESARE:

CÂRLIG:
Un cârlig cu tijă curbată
agresiv este ideal pentru
montura KD.

FIR PENTRU MONTURĂ:
Alegeți firul în funcție de
preferințele personale, însă, care
regulă generală, cu cât substratul
este mai moale, cu atât mai suplu
trebuie să fie firul ales.

ALTE COMPONENTE:
Manșon anti-încurcare din
tungsten, opritor de boilies și
alice de plumb BB.

12/04/2017 09:43:58

MONTURI PENTRU MOMELI SCUFUNDĂTOARE

CUM SĂ CUM SE LEAGĂ MONTURA KD...

1

2

3

Tăiați 25 cm din firul ales pentru
montură (noi folosim firul Reflex
Camo).

Leagă o buclă mică la unul dintre
capetele firului.

4

5

Fixați momeala cu un stopper
pentru boilies.

Acum, fixați o alică pe fir o
alică de plumb, în apropierea
momelii.

7

8

Matisați de două ori în jurul tijei
cârligului și a firului de păr, exact
așa cum este ilustrat.

Acum ridicați firul de păr și
matisați încă șase ture doar în
jurul tijei.

Adaugă momeala dorită
(noi am ales un pop-up).

6
Apoi, treceți firul prin partea din
spate a ochetului cârligului și
stabiliți lungimea indicată a firului
de păr.

9
Introduceți din nou capătul
firului prin partea din spate a
ochetului, atașați un manșon
anti-încurcare și legați o buclă la
capăt pentru a finaliza montura.

SFAT!

Rezultatul
monturii KD!

Trageți un mic stick de PVA pe
firul monturii și pe cârlig. Acest
lucru va preveni încurcarea firului
de păr în lansare și crește atracția
în jurul momelii.
23
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THE

GERMAN
RIG

DIN MOMENTUL ÎN
CARE A DEVENIT
CUNOSCUTĂ,
MONTURA "GERMAN
RIG" CREȘTERE ÎN
POPULARITATE
ÎN FIECARE AN ȘI
FUNCŢIONEAZĂ FOARTE
BINE CU MOMELI
CRITIC ECHILIBRATE
DE TIP WAFTER...
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COMPONENTE ESENŢIALE NECESARE:

CÂRLIG:
Această montură funcționează
excelent cu un cârlig de tip
„curv”, cu o coadă de lungime
medie.

FIR PENTRU MONTURĂ:
Am descoperit că acestă
montură lucrează cel mai bine
cu un fir rigid, cu cămașă.

ALTE COMPONENTE:
Vârtej Mini Hook Ring, bilă de
cauciuc pentru cârlig, manșon
anti-încurcare din tungsten și ceva
pastă de tungsten Power Grip.

12/04/2017 09:44:39

MONTURI PENTRU MOMELI SCUFUNDĂTOARE

CUM SĂ CUM SE LEAGĂ MONTURA GERMAN RIG...

1

2

3

Tăiați 25-30 cm de fir
Camotex Stiff.

Folosind nodul fără nod, atașați
cârligul la un capăt al firului,
lăsând puțin fir în prelungirea
tijei cârligului.

4

5

Următorul pas presupune trecerea
pe tija cârligului a anoului unui
vârtej Mini Hook Ring.

Acum adăugați cu atenție
pe cârlig o bilă de cauciuc și
poziționați-o la baza curburii.

7

6
Inserați pe firul monturii
manșonul anti-încurcare, cu
capătul subțire mai întâi.

8

Decojiți 5-6 cm de cămașă
exterioară și legați o buclă la
capătul firului cu ajutorul unui
nod „dublu 8”.

Cu ajutorul unei foarfece, tăiați
cu grijă excesul de fir rămas.

9

Culisați manșonul peste buclă
și adăugați două bile de pastă
de tungsten de-a lungul firului
monturii.

Atașați momeala preferată
la vârtejul Mini Hook Ring și
montura este gata de acțiune!

SFAT!

Succes la montura
German Rig!

Încercați să pescuiți cu montura
German Rig pe un pat de
boiliesuri complementare
momelii, pentru a maximiza
efectul.
25
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INLINE

DROP-OFF
IATĂ MONTAJUL SUPREM
PENTRU CEI CARE PREFERĂ
PESCUITUL CU MONTAJE
INLINE, DAR CARE AU
NEVOIE SĂ PIARDĂ
PLUMBUL ATUNCI CÂND
PESCUIESC ÎN ZONE
BOGATE ÎN AGĂŢĂTURI...
COMPONENTE
ESENŢIALE
NECESARE:

KIT-UL DROP OFF INLINE:
Un kit care conține multe dintre
elementele de cate aveți nevoie
pentru a realiza acest montaj.

ALTE COMPONENTE:
Manșoane Drop off Lead Plug
& Pins și agrafă specială cu
vârtej Kwik Change Drop Off
Inline Swivel.
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SFAT!

Daca observați că peștii
reușesc să ia momeala fără să
se înțepe, schimbați plumbul
cu unul Impact Inline Lead.

CUM SE LEAGĂ UN MONTAJ DE TIP DROP OFF INLINE LEAD...

1
Începeți prin a atașa anoul cel
mare al agrafei Kwik Change
Inline Swivel la un capăt al unui
lider Submerge.

4
Luați plumbul inline dorit și
îndepărtați inserția de plastic dur
de la interior.

2
Atașați la plumb unul dintre
conectorii din plic, urmat de unul
dintre manșoanele de cauciuc.

5
Fixați manșonul în partea din
față a plumbului.

3
Puneți un manșon Drop Off Lead
Plug pe vârtejul plumbului și
fixați-l cu pinul din pachet.

6
Împingeți conectorul în partea
din spate a plumbului și atașați
manșonul din cauciuc peste
conector.

12/04/2017 10:49:25

MONTAJE PLUMB

THE

LEAD CLIP
POATE CELE MAI FRECVENT
UTILIZAT, MONTAJUL CU
CLIPS PENTRU PLUMB ESTE
IDEAL ATUNCI CÂND
PESCUIŢI ÎN ZONE CU
VEGETAŢIE SAU AGĂŢĂTURI...

SFAT!

COMPONENTE
ESENŢIALE
NECESARE:

CLIPS PENTRU PLUMB:
Vine în pachet cu un pin în
formă de T, care ajută la fixarea
vârtejului în clips.

Atenuați întodeauna aterizarea
plumbului și pescuiți cu firul tras
în clipsul tamburului, pentru a
vă asigura că plumbul nu se va
pierde la impactul cu apa.

CUM SE LEAGĂ UN MONTAJ CU LEAD CLIP...

1
MANȘON DE CAUCIUC:
Se potrivesc cu clipsurile Edges
Lead Clips. Ajută la menținerea
plumbului în clips în timpul lansării.

VÂRTEJ: Există diverse modele
disponibile în piață, însă cei
mai mulți dintre consultanții
noștri preferă versiunile Kwik
Change.
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Luați un leader la alegere (noi
folosim aici aici un fir Submerge
fără plumb) și atașați o agrafă rapidă
cu vârtej la unul dintre capete.

4
Acum, luați un pin în forma de
„T” furnizat împreună cu clipsul
de plumb și fixați-l în clips, prin
ochetul vârtejului.

2
Acum atașați un clips, cu
diametrul mai mare înainte, așa
cum este ilustrat în imaginea de
mai sus.

5
Luați un plumb la alegere
(depinde de situația de pescuit)
și atașați-l la brațul clipsului
pentru plumb.

3
Trageți clipsul peste vârtej până
când auziți un „click” la interior.

6
Adăugați manșonul de cauciuc,
introducâdu-l cu capătul mai
gros înainte. Apoi fixați-l pe clips.
27
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THE

RUNNING

RIG

PE MĂSURĂ CE SE PUNE
PRESIUNE TOT MAI MARE
ASUPRA PEȘTILOR, LIPSA
DE REZISTENŢĂ OFERITĂ DE
PREZENTĂRILE CU MONTAJ
CULISANT VĂ POATE OFERI UN
AVANTAJ URIAȘ ÎN RAPORT
CU ALŢI PESCARI...

SFAT!

În zonele cu multe agățături.
folosiți Edges PVA Strip.
Astfel, vă asigurați că pierdeți
plumbul pe trăsătură.

COMPONENTE
ESENŢIALE
NECESARE:

CUM SE LEAGĂ UN MONTAJ CULISANT DE TIP RUNNING RIG...

KITUL RUN RIG:
Kit special, care conține toate
componentele necesare pentru
realizarea unui montaj culisant
sigur.

Începeți prin a lua un lider gata
legat și adăugați pe fir o bilă
tampon.

PLUMB:
Alegeți plumbul preferat,
însă dimensiunea minimă
recomandată este de 3 oz.

Acum, luați un pin în forma de „T”
furnizat în kit și fixați plumbul.
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1

4

2
Poziționați bila deasupra
vârtejului, iar apoi glisați unul
dintre inele pe lider.

5
Următorul pas este să legați
liderul la linia principală. Un
nod Grinner cu cinci bucle este o
alegere foarte potrivită.

3
Luați vârtejul plumbului ales și
împingeți-l în sus, în interiorul
inelului, așa cum se vede în foto
(min recomandat 3 oz).

6
În cele din urmă, atașați montura
și montajul culisant running rig
este complet și gata de acțiune.

12/04/2017 10:50:14

H

MONTAJE PLUMB

THE

HELICOPTER

RIG

DACĂ SUNTEŢI ÎN CĂUTAREA
UNUI MONTAJ CU EXCELENTE
PROPRIETĂŢI ANTIÎNCURCARE,
POTRIVIT PENTRU PREZENTAREA
PE SUBSTRATURI MOI SAU
BOGATE ÎN RESTURI VEGETALE,
ATUNCI MONTAJUL ELICOPTER
ESTE EXACT CEEA CE CĂUTAŢI...
COMPONENTE
ESENŢIALE
NECESARE:

MANȘON HELI BUFFER SLEEVE:
Acest manșon îmbracă ochetul
plumbului și oprește montura să
iasă de pe firul principal.

ALTE COMPONENTE:
Varniș din silicon, bilă de 6mm
cu alezaj conic la interior, agrafă
rapidă cu anou„O” și agrafă
rapidă de tip Speed Link.
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SFAT!

Dacă nu sunteți siguri că
puteți lega montajul
elicopter sau pur și simplu
nu aveți timp pentru asta, îl
puteți achiziționa pre-legat!

CUM SE LEAGĂ UN MONTAJ DE TIP ELICOPETER...

1
Alege liderul preferat
(noi folosim aici Submerge fără
plumb) și atașează o agrafă
Speed Link la un capăt.

4
Taie o lungime de 1 cm de leader
siliconic și aplică-l pe plumb
folosing o crosetă.

2
Apoi, treci pe lider un manșon
Heli Buffer, exact așa precum
în foto.

5
Poziționează varnișul siliconic la
5-6 cm deasupra manșonului
tampon și apoi adaugă bila de
6 mm.

3
Acum, adaugă pe lider o agrafă
rapidă cu anou „O”.

6
Atașează plumbul dorit în agrafa
rapidă, trage manșonul tampon
peste plumb și adaugă montura
dorită.
29
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LOG

E

O

T

G

Y

TEC
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Y

H

CH NOL

EDGES ® STIFF RIG BEAKED

NOU

 Versiune îmbunătăţită a designului original SR Arma Point
 Perfecte pentru prezentări de tip pop-up, cum ar fi monturile Chod,
Hinged Stiff (rigidă articulată) sau Multi rig






De asemenea, potrivite pentru monturi stiff (rigide)
Folosește tehnologie Arma Point
Vârf curbat, extrem de ascuţit
Ochet curbat în exterior la un unghi de 25 de grade, pentru a putea fi
utilizat cu fire mono super-rigide, cum ar fi Edges Rigidity

 Ochet larg, care permite firului Rigidity de 30lb să treacă de trei atunci
când legaţi cârligul cu nodul fără nod

CU CONTRĂ

 Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv
 Construcţie super-puternică, dar în același timp extrem de ușoară, din
oţel forjat XC80 Vanadiu

 Dimensiuni disponibile cu contră: 2, 4, 5, 6, 7 și 8
 Dimensiuni disponibile fără contră: 6 și 8
 10 bucăţi în pachet
FĂRĂ CONTRĂ

EDGES ® STIFF RIG STRAIGHT

NOU

 Concepute pentru a satisface cerinţele pescarilor care preferă cârlige
cu vârf drept

 Perfecte pentru prezentări de tip pop-up, cum ar fi monturile Chod,
Hinged Stiff (rigidă articulată) sau Multi rig





CU CONTRĂ

De asemenea, potrivite pentru monturi rigide
Folosește tehnologie Arma Point
Vârf drept, extrem de ascuţit
Ochet curbat în exterior la un unghi de 25 de grade, pentru a putea fi
utilizat cu fire mono super-rigide, cum ar fi Edges Rigidity

 Ochet larg, care permite firului Rigidity de 30lb să treacă de trei atunci
când legaţi cârligul cu nodul fără nod

 Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv
 Construcţie super-puternică, dar în același timp extrem de ușoară, din
oţel forjat XC80 Vanadiu

 Dimensiuni disponibile cu contră: 2, 4, 5, 6, 7 și 8
 Dimensiuni disponibile fără contră: 6 și 8
 10 bucăţi în pachet
FĂRĂ CONTRĂ
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CÂRLIGE EDGES®
EDGES ® CURVE TIJĂ MEDIE

NOU

 Perfecte atât pentru momeli de fund cât și pentru prezentări de tip
pop-up






CU CONTRĂ

Ideale pentru populara montură 360
Folosește tehnologie Arma Point
Vârf drept, extrem de ascuţit
Ochet ușor înclinat către interior
Tijă medie, curbată agresiv, care ajută cârligul să se întoarcă și să înţepe
rapid și ferm gura peștelui

 Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv
 Construcţie super-puternică, dar în același timp extrem de ușoară, din
oţel forjat XC80 Vanadiu

 Dimensiuni disponibile cu contră: 2, 4, 5, 6, 7 și 8
 Dimensiuni disponibile fără contră: 6 și 8
 10 bucăţi în pachet
FĂRĂ CONTRĂ

EDGES ® CURVE SHANK

NOU

 Versiune îmbunătăţită a designului original SSC Arma Point.
 Foarte potrivite pentru pentru prezentări cu momeală de fund și critic
echilibrate





CU CONTRĂ

Folosește tehnologie Arma Point
Vârf drept, extrem de ascuţit
Ochet ușor înclinat către interior
Forma curbată agresiv a tijei ajută cârligul să se întoarcă și să înţepe
ferm gura peștelui

 Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv
 Construcţie super-puternică, dar în același timp extrem de ușoară, din
oţel forjat XC80 Vanadiu

 Dimensiuni disponibile cu contră: 2, 4, 5, 6, 7 și 8
 Dimensiuni disponibile fără contră: 6 și 8
 10 bucăţi în pachet
FĂRĂ CONTRĂ

EDGES ® CURVE TIJĂ SCURTĂ

NOU

 Versiune îmbunătăţită a designului original XSC Arma Point
 Foarte potrivite pentru prezentări cu momeală de fund și prezentări
de tip pop-up







CU CONTRĂ

Folosește tehnologie Arma Point
Vârf drept, extrem de ascuţit
Ochet drept
Tijă scurtă, ușor curbată
Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv
Construcţie super-puternică, dar în același timp extrem de ușoară, din
oţel forjat XC80 Vanadiu

 10 bucăţi în pachet
 Disponibile numai în versiunea cu contră
 Mărimi disponibile: 2, 4, 5, 6, 7 și 8

31
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TEC

NOU

EDGES ® ZIG & FLOATER
 Concepute special pentru a fi folosite la legarea monturilor de
suprafaţă sau la pescuitul cu monturi Zig

 De asemenea, potrivite pentru momeli de fund prezentate pe monturi
rigide, în situaţii în care este nevoie de un pescuit de fineţe

T

 Folosește tehnologie Arma Point
 Vârf drept, extrem de ascuţit
 Ochet ușor curbat în exterior, pentru a putea fi utilizat la monturi cu
fire monofilament

CU CONTRĂ

 Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv
 Construcţie super-puternică, dar în același timp extrem de ușoară, din
oţel forjat XC80 Vanadiu

 Datorită tipului de prezentări pentru care au fost concepute, au o tijă
ceva mai subţire în raport cu restul cârligelor

 Dimensiuni disponibile cu contră: 6, 8 și 10
 Dimensiuni disponibile fără contră: 6, 8 și 10
 10 bucăţi în pachet
FĂRĂ CONTRĂ

NOU

EDGES ® WIDE GAPE BEAKED






CU CONTRĂ

Versiune îmbunătăţită a designului original SSBP Arma Point
Perfecte atât cu momeli de fund cât și pentru prezentări de tip pop-up
Folosește tehnologie Arma Point
Vârf curbat, extrem de ascuţit

GRAVELL

Vârful curbat face ca acest cârlig să fie ideal pentru pescuitul cu
momeli de fund în zone cu pietriș

 Ochet ușor înclinat către interior, sub unghi de 10 grade
 Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv
 Construcţie super-puternică, dar în același timp extrem de ușoară, din
oţel forjat XC80 Vanadiu

 Dimensiuni disponibile cu contră: 2, 4, 5, 6, 7 și 8
 Dimensiuni disponibile fără contră: 6 și 8
 10 bucăţi în pachet
FĂRĂ CONTRĂ

NOU

EDGES ® WIDE GAPE STRAIGHT

 Perfecte atât pentru momeli de fund cât și pentru prezentări de tip
pop-up






CU CONTRĂ

Folosește tehnologie Arma Point
Vârf drept, lung, extrem de ascuţit
Ochet înclinat agresiv spre interior, sub unghi de 25 grade
Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv
Construcţie super-puternică, dar în același timp extrem de ușoară, din
oţel forjat XC80 Vanadiu

 Dimensiuni disponibile cu contră: 2, 4, 5, 6, 7 și 8
 Dimensiuni disponibile fără contră: 6 și 8
 10 bucăţi în pachet

FĂRĂ CONTRĂ
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LOG

CÂRLIGE ȘI MONTURI EDGES®
MONTURI EDGES ® WIDE GAPE
PENTRU PUNGI DE PVA

G

prevăzute cu buclă la capăt pentru atașarea facilă a agrafelor rapide

E

 Echipate cu cârlige Edges Wide Gape cu vârf curbat
 Rezistenţa la rupere a firului este corelată cu dimensiunea cârligelor:

O

T

NOU

 Legate cu firul textil Edges Reflex Camo Braid în nuanţă Light Camo și

Y

TEC

NO

Y

H

CH NOL

15lb (6.8kg) cu cârlige nr. 6 și 8, și 25lb (11.3 kg) cu cârlige de 4

 Dotate cu adaptor Micro Line Aligna Trans Kaki și varniș siliconic
Trans Kaki pe tija cârligului

 Furnizat cu 2 x vârtejuri cu anou articulat mărimea 7, 2 x agrafe rapide
mărimea 7, 2 x micro manșoane anti-încurcare Trans Kaki Micro
Anti-Tangle Tube și stopere Extending Boilie Props GRATUITE

FĂRĂ CONTRĂ

CU CONTRĂ

 2 monturi în pachet
 Disponibile în variante cu și fără micro-contră

(cele fără micro-contră sunt legate doar cu cârlige de 6 și 8)

NOU

MONTURI EDGES ® WIDE GAPE

 Legate cu firul textil cu cămașă Edges Coretex Matt și prevăzute cu
buclă la capăt pentru atașarea facilă a agrafelor rapide

 Echipate cu cârlige Edges Wide Gape cu vârf curbat
 Rezistenţa la rupere a firului este corelată cu dimensiunea cârligelor: 15lb

(6.8kg) cu cârlige nr. 8, 20lb (9.07kg) cu nr. 6 și 25lb (11.3 kg) cu cârlige de 4 și 2

 De asemenea, sunt dotate cu manșon anti-încurcare Trans Kaki, adaptor
Line Aligna Trans Kaki și varniș siliconic Trans Kaki pe tija cârligului

 Furnizate cu 2 x vârtejuri mărimea 7, 2 x agrafe rapide mărimea 7
și stopere Extending Boilie Props GRATUITE

FĂRĂ CONTRĂ
GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

CU CONTRĂ
GRAVELLY BROWN
WEEDY GREEN

 2 monturi în pachet
 Disponibile în variante cu și fără micro-contră (cele fără micro-contră
sunt legate doar cu cârlige de 6 și 8)

NOU

MONTURI SCURTE EDGES ® CURVE

 Legate cu firul textil cu cămașă Edges Coretex Matt și prevăzute cu
buclă la capăt pentru atașarea facilă a agrafelor rapide

 Echipate cu cârlige Edges Curve Short
 Rezistenţa la rupere a firului este corelată cu dimensiunea cârligelor:
15lb (6.8kg) cu cârlige nr. 8, 20lb (9.07kg) cu nr. 6 și 25lb (11.3 kg)
cu cârlige de 4 și 2

 De asemenea, sunt dotate cu manșon anti-încurcare Trans Kaki, adaptor
Line Aligna Trans Kaki și varniș siliconic Trans Kaki pe tija cârligului

 Furnizate cu 2 x vârtejuri mărimea 7, 2 x agrafe rapide mărimea
7 și stopere Extending Boilie Props GRATUITE

GRAVELLY BROWN

WEEDY GREEN

 2 monturi în pachet
 Disponibile doar în variantă cu micro-contră

NOU

MONTURI EDGES ® CHOD

 Legate cu mono-filamentul rigid Edges Rigidity Trans Khaki
 Echipate cu cârlige Edges Stiff Rig cu vârf curbat
 Rezistenţa la rupere a firului este corelată cu dimensiunea cârligelor: 25lb
(11.3kg) pentru cârlige de 6, 7 și 8; și 30lb (13.6kg) pentru cârlige de 4 și 5

 Bucla “D” este prevăzută cu vârtej Edges Micro Hook Ring,
pentru fixarea momelii pe vârtejul de mărimea 11

 Livrate pe discuri din spumă, care pot fi atașate direct
pe suportul Multi Chod & Zig Bin

 3 monturi în pachet
 Disponibile în variante cu și fără micro-contră (cele fără micro-contră
SCURTĂ
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CAMOTEX™ STIFF

CAMOTEX™ SOFT

 Fir cu cămașă, ultra-rigid, care este perfect pentru momeli de fund și

 Fir textil cu cămașă, ultra-moale, perfect pentru momeli de fund și

 Atât cămașa exterioară din plastic cât și firul textil de la interior sunt

 Datorită supleţii sale, ar putea fi confundat cu un fir suplu normal, fără cămașă
 Atât cămașa exterioară din plastic cât și firul textil de la interior sunt

monturi pop-up

nuanţate în patern de camuflaj

 Vă recomandăm să eliminaţi suprafaţa exterioară înainte de a lega un

nod cu acest material, deoarece este atât de rigid, încât este posibil să
cedeze la tensionarea nodului

monturi pop-up

nuanţate în patern de camuflaj

 Ușor de înlăturat cămașa exterioară
 Disponibil în două culori - Light Camo și Dark Camo
 Rezistenţă - 15lb (6.8kg), 20lb (9 kg) și 25lb (11.3kg)






CAMOTEX™ SEMI-STIFF

CORETEX™ MATT

 Perfect pentru momeli de fund și monturi pop-up
 Atât cămașa exterioară din plastic cât și firul textil de la interior sunt

 Bazat pe originalul Coretex, dar cu un înveliș exterior îmbunătăţit, mat,

nuanţate în patern de camuflaj







Trecut prin baie de aburi se poate îndreaptă
Excelente proprietăţi anti-încurcare
Ușor de înlăturat cămașa exterioară
Disponibil în două culori - Light Camo și Dark Camo
Rezistenţă - 15lb (6.8kg), 20lb (9 kg), și 25lb (11.3kg)

Cămașă exterioară ușor de înlăturat
Disponibil în două culori - Light Camo și Dark Camo
Rezistenţă - 15lb (6.8kg), 20lb (9 kg), și 25lb (11.3kg)
Rolă de 20m

care reduce efectul de strălucire din apă

 Perfect pentru o mare varietate de monturi și prezentări
 Cămașa semi-rigidă are proprietăţi anti-încurcare și permite realizarea
de monturi de tipul „combi-rig”






Cămașă exterioară ușor de înlăturat
Disponibil în variante Weedy Green și Gravelly Brown
Rezistenţă - 15lb (6.8kg), 20lb (9 kg), 25lb (11.3kg) și 35lb (15.8kg)
Rolă de 20m

RIGIDITY® TRANS KHAKI

REFLEX™ CAMO













Prezintă patern „Trans Kaki” pentru camuflaj și vizibilitate redusă
Cel mai rigid fir dedicat monturilor Chod pe care l-am văzut vreodată
Vizibilitate redusă în apă
Perfect pentru monturi Chod și monturi cu balama de tipul „Hinged Stiff Rigs”
Rigiditatea de care dispune îl face foarte greu de scuipat de către
pești odată ce a fost aspirat

Prezintă patern cu pauze de culoare pentru camuflare perfectă
Fir textil extrem de suplu, ideal pentru utilizarea în saci PVA
Se scufundă rapid, fără a avea nevoie de pastă de plumb suplimentară
Disponibil în două culori - Light Camo și Dark Camo
Rezistenţă la rupere - 15lb (6.8kg), 25lb (11.3kg) și 35lb (15.8kg)

 Disponibil în două variante de rezistenţă: 25lb (11.3kg) și 30lb (13.6 kg)
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GAMA EDGES®

FIR DE FORFAC ILLUSION® TRANS KHAKI SOFT

FIR DE FORFAC ZIG & FLOTOR

 Fir pentru monturi îmbunătăţit, nuanţat în revoluţionarul nostru patern

 Conceput special pentru pescuitul cu pluta sau cu monturi de tip









 Fabricat dintr-un copolimer mono, care îi conferă un diametru

de camuflaj „Trans Kaki”

Perfect pentru locuri cu ape curate
Cel mai puţin vizibil fir pe care Rob Hughes l-a observat în timpul scufundărilor
Scufundare rapidă și lină
Rezistenţă mare la abraziune și elasticitate redusă
Rezistenţă mare la nod
Perfect pentru o întreagă serie de monturi și prezentări

incredibil de mic, ceea ce-l face foarte discret în apă

 Incredibil de puternic, cu mare rezistenţă la abraziune
 Foarte de probabil alegerea numărul unu pentru majoritatea pescarilor
europeni care pescuiesc cu Zig Rig

 Disponibil în variante de 9lb, 12lb și 15lb

Disponibil în variante de 12lb (5.45 kg) și 15lb (6.8 kg)

ILLUSION ® TRANS KHAKI
FLUOROCARBON LEADER





Zig Rig

Nuanţat în revoluţionarul nostru patern de camuflaj „Trans Kaki”
Perfect pentru locuri cu ape curate
De două ori mai eficient folosit ca fir de monturi
Se scufundă foarte rapid și, datorită supleţii sale, preia forma fundului
lacului și devine practic invizibil

 Rezistenta mare la abraziune și elasticitate redusă
 Disponibil în variante de 20lb (9 kg) și 30lb (13.6 kg)

SUBMERGE™ LEAD FREE LEADER
 Alternativă excelentă la leadcore-ul clasic, perfect pentru locurile unde
este interzis leadcore-ul








Incredibil de suple, se scufundă rapid și se mulează perfect pe fundul lacului
Rezistenţă mare la abraziune
Foarte ușor de lucrat , iar buclele rezultate sunt incredibil de puternice
Disponibil în variante Gravelly Brown și Weedy Green
O nouă versiune de 60lb acum disponibilă pentru pescuit în condiţii extreme
Disponibil în variante de 30lb (13.6 kg), 45lb (20.4 kg) și 60lb (27.2 kg)

CAMO LEADCORE

ARMADILLO™















Excelent pentru camuflare și rezistenţă la abraziune
Ușor de lucrat, foarte suplu, foarte dens și foarte puternic
Nuanţat în culoare de camuflaj
Disponibil în două opţiuni de culoare Camo și Dark Camo
Disponibil numai în variantă de 45lb (20.4 kg)
Furnizat pe role de 7m și 25m

Nuanţat în revoluţionarul nostru patern de camuflaj „Trans Kaki”
Fir textil conceput pentru a fi folosit ca leader de șoc
Perfect pentru pescuit la distanţă sau când pescuiţi în locuri cu agăţături
Disponibil în variante Light Camo sau Dark Camo
O nouă versiune de 65lb disponibilă pentru condiţii extreme de pescuit
Disponibil în variante de 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) sau 65lb (29.5kg)
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LEADERE SUBMERGE DE 30 LB CU LEAD CLIP ȘI KIT KWIK CHANGEE
 Trei leadere cu lungime de 750cm, legate cu fir Submerge
de 30lb, fără inserţie de plumb

 Toate cele trei leadere sunt prevăzute cu clips Trans Khaki
Lead Clip și con Tail Rubber

 Livrat cu vârtejuri Standard și Kwik Change

 Bucle formate la ambele capete, care permit schimbarea
facilă și rapidă a vârtejurilor prin intermediul unei
conexiuni buclă în buclă

 Permit atașarea, prin intermediul unei conexiuni buclă
în buclă, a unei monturi gata legată din oferta noastră

 Disponibil în variante Weedy Green sau Gravelly Brown

LEADERE SUBMERGE DE 30
LB CU HELI RIGS ȘI KIT KWIK

LEADER LEADCORE CU
KIT KWIK CHANGE

 Toate cele trei leadere sunt prevăzute cu

 Trei leadere cu lungime de 750cm, legate cu

elemente Edges Trans Khaki necesare pentru
realizarea monturii elicopter

 Conţine 3 x Heli Buffer Sleeves 3 x Tapered Bore
Bead de 6mm, 3 x lungimi de 0.5mm din silicon

 Livrate cu 3 x vârtejuri cu anou Flexi Ring, plus
3 x vârtejuri Kwik Change Flexi Ring

Edges Camo Leadcore

 Livrat cu trei opţiuni de vârtejuri – standard,
Flexi Ring și Kwik Change

 Bucle formate la ambele capete, care permit
schimbarea facilă și rapidă a vârtejurilor prin
intermediul unei conexiuni buclă în buclă

 Bucle formate la ambele capete, care permit

 Vă permit legarea prin intermediul unei

 Permit atașarea, prin intermediul unei conexiuni

 Disponibil în variante Light sau Dark Camo

schimbarea facilă și rapidă a vârtejurilor prin
intermediul unei conexiuni buclă în buclă

buclă în buclă, a unei monturi gata legată din
oferta noastră

conexiuni buclă în buclă a unei monturi gata
legată din oferta noastră

 Disponibil în variante Weedy Green sau Gravelly Brown

LEADER SUBMERGE CU
KIT KWIK CHANGE

LEADCORE HELI RIGS CU
KIT KWIK CHANGE

 Trei leadere cu lungime de 750cm, legate cu fir

 Conţine 3 x Heli Buffer Sleeves 3 x Tapered Bore

 Livrat cu trei opţiuni de vârtej – standard,

 Livrate cu 3 x vârtejuri cu anou Flexi Ring, plus

 Bucle formate la ambele capete, care permit

 Bucle formate la ambele capete, care permit

 Vă permit legarea prin intermediul unei

 Vă permit legarea prin intermediul unei

 Disponibil în variante Weedy Green sau Gravelly Brown

 Disponibil în variante Light sau Dark Camo

LEADERE DE LEDCORE
CU LEAD CLIP ȘI KIT

LEAD CLIP TUBING
RIGS + K/C KIT

 Three 750cm lengths of Edges Camo

 Three 750cm lengths of Edges Camo

 All three leaders have Trans Khaki Lead Clip

 Supplied with three swivel options –

 Supplied with standard and Kwik Change

 Spliced loops at both ends so swivels

Submerge de 30lb, fără inserţie de plumb
Flexi Ring și Kwik Change

schimbarea facilă și rapidă a vârtejurilor prin
intermediul unei conexiuni buclă în buclă
conexiuni buclă în buclă a unei monturi
gata legată din oferta noastră

Leadcore

and Tail Rubber in place
swivel options

 Spliced loops at both ends so swivels can be

changed via simple loop-to-loop connection

 Allows you to loop-to-loop straight to the
swivel on one of our ready-tied rigs

Bead de 6mm, 3 x lungimi de 0.5mm din silicon
3 x vârtejuri Kwik Change Flexi Ring

schimbarea facilă și rapidă a vârtejurilor prin
intermediul unei conexiuni buclă în buclă

conexiuni buclă în buclă a unei monturi gata
legată din oferta noastră

Leadcore

standard, Flexi Ring and Kwik Change
can be changed via simple loop-to-loop
connection

 Allows you to loop-to-loop straight to the
swivel on one of our ready-tied rigs

 Available in Light or Dark Camo

 Available in Light or Dark Camo
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GAMA EDGES®
MICRO
RIG SWIVELS

VÂRTEJURI
KWIK CHANGE

 Perfecte pentru monturile D-rig
 Ideale pentru monturile Chod si Hinder

 Disponibile în mărimi de 7 și 10
 Permit schimbarea rapidă a monturilor, fără

Stiff Rigs

 20 buc. Pachet

să mai fie nevoie de tăierea acestora sau
legarea de noduri suplimentare

 Finisaj mat
 Perfecte pentru utilizarea împreună cu
clipsurile Edges Safety și Slik lead clips

 10 buc. în pachet

VÂRTEJURI

VÂRTEJ CU ANOU DUBLU







 Unique design for anglers who want to fish

Perfecte pentru o multitudine de monturi
Finisaj mat
Disponibile în două dimensiuni - 7 și 10
20 vârtejuri în pachet
Perfecte pentru utilizarea împreună cu
clipsurile de plumb Edges Safety (dimensiune
7) și Slik (dimensiune 10)

inline drop off but still have quick range
facility with their rigs

 Size 7 swivel with anti glare finish
 8 per packet

VÂRTEJURI KWIK CHANGE
PENTRU MONTURA CU PLUMB

ANOURI CU AGRAFĂ RAPIDĂ

 Pescuiască cu plumb pierdut în linie, dar

 Un alt design care se regăsește doar în gama

care vor să aibă posibilitatea de a schimba
foarte rapid monturile folosite

 Vârtejuri mărimea 7, cu finisaj mat
 8 buc. în pachet

Edges

 Conceput pentru pescarii care pescuiesc cu

monturi de tip Elicopter, dar doresc să poată
schimba montura fără să mai fie nevoiţi
să taie linia principală sau să lege noduri
suplimentare

 Finisaj mat
 10 buc. în pachet

VÂRTEJURI MICRO CU ANOU
FOLOSITE LA MONTURI

OPRITOARE DIN PVA

 Perfecte pentru montajul momelilor pe

 Proiectate pentru utilizarea împreună cu

buclele monturilor D-Rig

 Oferă momelilor o mare flexibilitate și 360°
libertate de mișcare

 Finisaj negru mat Kuro
 Ideal pentru o gamă largă de monturi,

inclusiv 360, Chod, Articulate cu balama
și Multi

 Pachetul conţine 10 de bucăţi

manșoanele Chod / Heli Buffer, kit-ul Heli
Buffer și kit-ul Angled Drop Off Run Rig atunci
când se dorește pierderea plumbului pe
trăsătură sau pe recuperare

 O mică bucată de PVA se indroducere în

orificul special cu care manșoanele sunt
prevăzute, iar apoi se taie surplusul de material

 Timpul de topire diferă în funcţie de
temperatura apei

 10 bucăţi furnizate în pachet
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CLIPSURI PENTRU MONTURA
CU PLUMB PIERDUT
MANSOANE PENTRU
CLIPSURILE PLUMB PIERDUT
 Culoare Trans kaki
 Proiectat pentru a se utiliza împreună cu
clipsuri nr. 7

 Culoare Trans kaki
 Proiectat pentru utilizarea împreună cu
vârtejuri nr. 7

 Construcţie care permite alinierea automată

a vârtejului, ceea ce înseamnă că ochetul
acestuia se va poziţiona de fiecare dată în
dreptul orificiului cu care clipsul este prevăzut

 Fanta specială permite pierderea mai ușoară

 Se fixează pe vârtej cu ajutorul unui cui special

 10 buc. în pachet

 10 buc. în pachet

MANSOANE PENTRU
CLIPSURILE PLUMB

CLIPSURI PENTRU MONTURA
CU PLUMB PIERDUT SLIK®

 Culoare Trans kaki
 Proiectat pentru a se utiliza împreună cu

 Culoare Trans kaki
 Clipsuri de dimensiuni mai mici, proiectate pentru

a plumbului atunci când este nevoie

clipsuri Slik nr. 10

 Fantă decupată care ajută la eliberarea mai
rapidă a plumbului atunci când situaţia
o cere

 10 buc. în pachet

de tipul T-PEG (furnizat)

a se potrivi cu vârtejuri nr. 10, ceea ce le face
perfecte pentru realizarea de monturi discrete

 Construcţie care permite alinierea automată a

vârtejului, ceea ce înseamnă că ochetul acestuia
se va poziţiona de fiecare dată în dreptul
orificiului cu care clipsul este prevăzut

 Se fixează pe vârtej cu ajutorul unui cui special
de tipul T-PEG (furnizat)

 Lipsa striaţilor de pe tija asigură alunecarea cu

ușurinţă a plumbului atunci când situaţia o cere

KIT
POWER GRIP

POWER GRIP NAKED
LINE TAIL RUBBER

 Kit foarte practic, care include toate accesoriile

 Priză mai fermă pe tija plumbilor, pentru a

 Include următoarele accesorii Edges Trans

 Con de cauciuc care poate fi folosit în

necesare pentru un astfel de montaj

Khaki: conuri de cauciuc cu aderenţă mare,
clipsuri pentru montura cu plumb pierdut
dimensiunea 7 și cuie speciale „T”, conectori
anti-încurcare standard

putea fi folosit cu plumbi mai grei

conjuncţie cu fire de fluorocarbon sau direct
pe linia principală de pescuit

 Ajută la prevenirea încurcării monturilor în jurul
conului de cauciuc

 De asemenea, pachetul conţine și două

 Ideal pentru monturi lungi, cum ar fi Zig

 Pachetul conţine elemente pentru realizarea

 Camuflaj Trans Kaki
 Conceput pentru utilizarea cu clipsuri de

variante de vârtejuri: standard, de dimensiune
7, și Kwik Change, dimensiunea 7
a 5 astfel de montaje

Rig-urile

plumb dimensiunea 7

MANSOANE PENTRU
CLIPSURILE PLUMB PIERDUT

MANSOANE PENTRU
CLIPSURILE PLUMB PIERDUT

 Conicitate foarte fină în partea mai îngustă,

 Proiectate pentru pescarii care preferă

pentru a-l utiliza direct pe firul principal sau pe
leadere din fluorocarbon sau monofilament

 Ajută la prevenirea încurcării monturii în jurul
conectorului de cauciuc

plumbi foarte grei, dar care vor să se asigure
că plumbul nu se va pierde din lansare, la
impactul cu apa, ci doar atunci când se va
bloca în eventuale agăţături

 Ideal pentru monturi mai lungi, precum cele de

 Proiectat pentru a se utiliza împreună

 Partea din faţă a conectorului prezintă o fantă
decupată care ajută la eliberarea mai rapidă a
plumbului atunci când situaţia o cere

 Culoare Trans kaki camuflaj
 10 buc. în pachet

tipul Zig Rig

cu clipsuri nr. 7

 Culoare Trans kaki camuflaj
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GAMA EDGES®

AGRAFE RAPIDE

ANOURI „HEAVY DUTY”

 Concepute pentru a permite schimbarea

 Concepute pentru a fi utilizate atunci

rapidă a monturilor

 De asemenea, pot fi folosite pentru a

schimba rapid elemente precum markere
sau rachete de nădire

 Disponibile în două dimensiuni - Standard
și Micro

când pescuiţi cu monturi de tip Chod sau
Ellicopter și vreţi să pierdeţi plumbul pe
trăsătură

 Finisaj mat
 15 buc. în pachet

 Pachetul conţine 20 de agrafe

LESTURI DIN TUNGSTEN
PENTRU FORFAC

STOPERE CONICE PENTRU
LINIA PRINCIPAL Ă

 Proiectate pentru a imita aspectul pastei de

 Stoper conic mare, care se pune pe linia

tungsten de pe firul monturii

 Ideale pentru așezarea rapidă a monturii pe
substratul lacului

 Furnizate pe buclă de sârmă, 9 buc. la
pachet

principală, după care se poate adăuga o bilă
de 5mm din tungsten și se poate pescui cu
monturi Chod sau Elicopter

 Forma conică va permite vârtejului să dea

la o parte bila de silicon la nevoie, realizând
astfel un montaj mult mai sigur decât alte
modele convenţionale

 Furnizate pe buclă de sârmă, 9 buc. la
pachet

LESTURI DIN TUNGSTEN
DE 5MM

BILE DIN CAUCIUC CU
ALEZAJ INTERIOR CONIC

 Bile de 5mm realizate din tungsten
 Proiectate pentru a se potrivi perfect pe

 Disponibile în dimensiuni de 6mm și 4mm
 Culoare Trans kaki camuflaj
 Cele de 4mm sunt concepute pentru a fi

stoperele conice pentru linia principală
Tapered Mainline Stop

 15 buc. în pachet

folosite pe leadcore atunci când se pescuiește
cu monturi Chod și Elicopter

 Bilele de 6mm sunt perfecte pentru a pentru
a proteja nodurile, acţionând ca un opritor
de șoc

 Cele de 6mm pot fi, de asemenea, plasate pe
un tub de silicon de pe leader atunci când
pescuiţi cu monturi Chod și Elicopter

NOU

ANOURI KURO

OPRITOARE DE MOMEALĂ

 Perfect for mounting hookbaits onto when

 Concepute pentru a preveni alunecarea

 Ideal for Chod and Hinged Stiff Rigs
 20 per packet

 Utile în special atunci când se utilizează

using D-Rig presentations

momelii pe firul de păr spre cârlig

prezentarea „snow man”, pentru a fixa cele
două momeli una lângă cealaltă

 Pur și simplu glisaţi stoperul pe firul cu care
legaţi montura, înainte de a forma bucla
firului de păr

 Livrate pe bucle din sârmă
 10 stopere în pachet

39

Fox Rig Guide 2017_36-47.indd 39

12/04/2017 11:54:45

MARKER ELASTIC

CLIPSURI PENTRU VIERMUȘI

 Elastic roșu, furnizat pe rolă

 Proiectate pentru prezentarea facilă a

 Perfect pentru marcarea

 Forma unică, de săgeată, previve gruparea

viermușilor pe pe monturi cu fir de păr

de 20m

viermușilor

liniilor de pescuit pentru
a ne asigura că pescuim
constant la aceiași distanţă

 Vârf ascuţit chimic cu finisaj anti-rugină
 Disponibile în patru dimensiuni - 6, 8,

 Foarte ușor de lucrat și face

10 și 12

o bună priză cu firul fără
însă a-l deteriora

 10 clipsuri în pachet

 Ușor de scos de pe fir

INELE METALICE

PLUMB SECUNDAR SLIDER

PLUMB SECUNDAR BACKLEAD

 Proiectate pentru a înlocui buclele de la

 Plumb secundar conic, pentru pescuit în

 Sistem unic de plumb secundar, care poate

 Pur și simplu legaţi inelul la capătul monturii

 Patern camuflaj
 Pur și simplu în trageţi pe firul liniei

 Disponibil în două dimensiuni - 21g și 43g
 Trei plumbi în pachet

zone cu peștii foarte precauţi

capătul monturii

folosind un nod Grinner

 Permite schimbarea foarte rapidă a
monturilor

 Permit plasarea săculeţilor de PVA pe firul

fi atașat la firul principal cu o singură mână

principale, imediat după leader

 10 plumbi în pachet

forfacului

 Pachetul conţine 15 inele

LESTURI KWIK CHANGE POP-UP
 Sistem de lesturi pentru echilibrarea Pop-up-urilor
 Ușor de a atașat pe firul de forfac, fără a provoca daune
 Trageţi pur și simplu un lest pe o bucată mică de silicon,
furnizată, de asemenea, în pachet

 Disponibile în greutăţi individuale - BB, AAA, SA și Swan
 Dispenser cu șase sertare disponibil, care conţine
dimensiuni nr.1, nr.4, BB, AAA, SA și Swan
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GAMA EDGES®
PLUMB SECUNDAR BACKLEAD
MULTI-FUNC Ț IONAL

KIT PENTRU MONTURA CU
PLUMB PIERDUT INLINE

 Poate fi folosit ca un plumb secundar

 Proiectat pentru a se potrivi cu toţi plumbii

inline sau se poate schimba rapid într-unul
tradiţional care se atașează cu clips pe fir

 Pentru a-l modifica, eliminaţi pur și simplu

insertul inline și înlocuiţi-l cu clipsul rapid.
Fixaţi clipsul rapid în mijloc și răsuciţi odată
inserţia pentru a vă asigura că plumbul nu se
poate desprinde

 În cazul în care plumbul rămâne blocat în

eventuale agăţături, clipsul este conceput
pentru a elibera linia principală

 Atunci când este utilizat în poziţie inline, este

conceput să nu zboare foarte mult înapoi,
astfel încât segmentul de linie din apropierea
monturii să fie culcat pe substrat

 Perfect pentru a culca linia principală pe

substrat atunci când peștii sunt foarte
precauţi. De asemenea, ideal atunci când se
pescuiește în locuri cu trafic mare din
partea bărcilor, pentru a menţine linia
principală departe de pericol

 Disponibil în 3 dimensiuni 5g, 10g și 15g

inline pe care-i producem

 Permite pierderea plumbului inline atunci
când pescuiţi în zone cu multă agăţătură

 Livrat cu con de cauciuc care, odată fixat,

crește gradul de presiune necesară pentru
a pierde plumbul în dril

 Kit-ul conţine 5 adaptoare speciale și 5
conuri de cauciuc

DROP OFF LEAD
PLUG & PINS
 Pur și simplu împingeţi adaptorul peste

vârtej și fixaţi-l cu ajutorul cuiului special

 Astfel, nu mai este nevoie să tăiaţi inserturile
plumbilor inline atunci când folosiţi kit-ul
Edges Drop Off Inline Lead

 Asta înseamnă că pescarii pot recupera

plumbul la finalul partidei, fixându-le din
nou insertul la interior

 Proiectat pentru a se potrivi cu toţi plumbii
inline pe care-i producem

 Culoare Trans kaki camuflaj

KIT ACCESORII MONTUR Ă
CHOD RIG

BILE TUNGSTEN LINE
GUARD

 Conceput pentru a permite pescarilor să lege

 Conceput pentru pescari pentru a fi folosite

rapid o montură Chod pe linia principală de
fluorocarbon sau monofilament

 Talonul se fixează foarte sigur pe linia principală,
dar poate fi mutat mai sus sau mai jos în funcţie
de distanţa de care aveţi nevoie

 Manșonul de jos se poziţionează deasupra
plumbului și se poate fixa astfel încât să
permită eliberarea plumbului pe trăsătură

 Când vă aflaţi în dril, talonul de pe fir culisează

direct pe linia principală

 Pot fi utilizate pentru fixarea și utilizarea cu

monturi Naked Chod, situaţie în care vor
aluneca către plumb odată ce un pește este
înţepat

 Concepute să se așeze perfect pe partea

superioară manșonului tampon Edges Heli
Buffer atinci când pescuiţi cu moturi de tip
elicopter

și se fixează în slotul din partea superioară a
manșonului, protejând astfel firul de pescuit
în timpul luptei cu peștele

 Prezintă o latură conică care permite ochiului

 Versiune Micro disponibilă, pentru pescarii care

 Conţinutul de tungsten ajută la o așezare mai

preferă să pescuiască cu monturi foarte discrete

de la vârtej să stea fixat în timpul luptei cu
peștele pentru a nu deteriora linia principală
rapidă și sigură pe substrat

PASTĂ DE PLUMB POWERGRIP ®

INSERȚ II MOMEAL Ă

 Extrem de densă
 Foarte ușor de lucrat
 Perfectă pentru contrabalansarea

 Design unic, care presupune împingerea

 Considerată pe scară largă ca fiind cea mai

 Menţine momeala pe loc atunci când se

momelilor pop-up și fixarea monturilor pe
fundul lacului
bună din piaţă

inserţiilor în momeală pentru a preveni
eroziunea firului de păr

 Ideale pentru boiliesuri și momeli moi, cum ar
fi carnea de conservă

recuperează montura în mod repetat

 Micro fantele de pe tub asigură o priză foarte bună
 Pot fi tăiate pentru a se potrivi la diametrul
momelilor mai mici
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MANSOANE HELI/CHOD
 Proiectat pentru monturi de tip Chod și

MANSON HELI BUFFER
 Proiectat pentru monturi de tip Chod și
Elicopter, atunci când se pescuiește cu
leadere precum leadcore Submerge

 Un mic orificiu lateral vă permite să fixaţi
plumbul într-o manieră care permite
pierderea acestuia în dril

Elicopter, atunci când se pescuiește cu linie
principală din fluorocarbon sau monofilament

 Vârtejul monturii se va așeza pe conul subţire
al manșonului tampon, care va absorbi
presiunea aplicată pe fir în timpul luptei cu
peștele, ceea ce previne deteriorarea liniei
principale

 Un mic orificiu lateral vă permite să fixaţi

plumbul într-o manieră care permite pierderea
acestuia în dril

 Culoare Trans kaki camuflaj
 8 buc. în pachet

 Culoare Trans kaki

CONECTORI ANTIÎNCURCARE DIN TUNGSTEN

CONECTORI ANTIÎNCURCARE TRANS KAKI

 Concepuţi pentru a preveni încurcarea

 Culoare Trans kaki
 Concepuţi pentru a preveni încurcarea

monturilor în lansare

 Greutatea suplimentară dată de tungsten

ajută la menţinerea monturii pe substratul
lacului

 Disponibili în dimensiuni Standard și Micro
 8 conectori în pachet

monturilor în lansare

 Dimensiunea Standard este ideală pentru
pescuitul clasic, cu monturi de lungimi
normale

 Variantă Micro disponibilă pentru pescuitul
cu pungi PVA

 Dimensiunea XL este perfectă pentru pescuit
cu monturi lungi, precum cele de tip Zig Rig

 25 buc. în pachet (Micro și Standard) 15 buc.
în pachet (XL)

TUB ANTI-Î NCURCARE CU
INSERȚ IE DE TUNGSTEN

TUB ANTI-ÎNCURCARE
TRANS KHAKI

 De patru ori mai greu decât leadcore-ul
 Foarte suplu, se mulează excelent pe

 Colorat în revoluţionarul patern Trans kaki

substrat

 Perfect pentru lacurile unde este interzis
leadcore-ul

 Foarte ușor de tras pe firul principal
 Livrat la lungimi de 2m

camuflaj

 Perfect pentru lacurile unde este interzis
leadcore-ul

 Protecţie suplimentară la abraziune și la
încurcări

 Foarte prietenos cu pielea peștilor
 Livrat la lungimi de 2m

KIT RUN RING

KIT PLUMB PIERDUT
RUN RIG

 Design simplu, pentru realizarea rapidă a

 Design unic, care duce realizarea monturilor

 Inel mare pentru culisare liberă și frecare

 nelul supradimensionat și înclinat permite

unei monturi culisante
minimă

 Permite indicarea celor mai fine prezentări
 Kitul conţine 8 anouri, 8 bile tampon și
8 agrafe rapide

 Culoare Trans kaki camuflaj

culisante la un alt nivel

liniei să culiseze prin interior fără să opună
niciun fel de rezistenţă

 Montajul poate fi legat în așa fel încât să

permită pierderea plumbului atunci când
pescuiţi în zone dificile

 Culoare Trans kaki camuflaj
 Kitul conţine 6 x clipsuri înclinate, 6 x manșoane
tampon și 6 x cuie speciale de tipul „T-PEG”
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GAMA EDGES®

RUNNING SAFETY CLIP
 Colorat în paternul Trans kaki camuflaj
 Conceput pentru a vă permite să legaţi monturi
culisante perfecte

 Cuiele de tipul „T-bar PEG” fixează vârtejul la
interiorul manșonului

 Manșonul are un design care permite plumbului
să stea drept în lansare, ceea ce permite
atingerea de distanţe considerabile

 Conectorii sunt proiectaţi pentru a fi folosiţi cu două
variante de leader: leadcore sau tub de plastic

MAN ȘOANE MICRO
LINE ALIGNA
 Versiune mai discretă a monșoanelor extrem
de populare Trans kaki Line Aligna

 Ideal pentru pescarii care doresc să

pescuiască cu monturi și prezentări de fineţe

 Elimină nevoia unui tub termocontractabil
 Ajută la crearea unui unghi agresiv al
cârligului

 Disponibil în două dimensiuni: 10-7 și 6-2
 10 buc. în pachet

 Kit-ul include un inel culisant și o agrafă rapidă,
astfel încât să vă puteţi atașa plumbul preferat

MAN ȘOANE LINE ALIGNA

ADAPTOR CURBAT
MONTUR Ă WITHY POOL

 Facilitează crearea efectului de Line Aligna

 Adaptor pre-curbat într-un unghi perfect

 Culoare Trans kaki camuflaj
 Pur și simplu glisaţi manșonul pe firul

 Se poate trage pe firul forfacului cu ajutorul

într-o manieră foarte ușoară

forfacului și trageţi-l peste ochetul cârligului

 Creează un unghi foarte agresiv al cârligului,
care va prinde rapid și sigur buza crapului

 Două variante disponibile pentru diferite
dimensiuni de cârlig: 10-7 și 6-2

 10 buc. în pachet

pentru realizarea monturii Withy Pool
unei croșete subţiri

 Culoare Trans kaki
 Micro striaţii pe capătul manșonului pe care

se poate fixează pastă de tungsten pentru a
echilibra momelile flotante

 Nu mai este necesară trecerea prin abur a

unui tub termocontractabil pentru a realiza o
astfel de montură!

 Două dimensiuni disponibile pentru diferite
dimensiuni de cârlig: 10-7 și 6-2

VARNIȘ SILICONIC
PENTRU CÂRLIG

TUB DE SILICON

 Conceput pentru a fixa firul de păr pe tija

 Proiectat pentru a fi utilizate pe leadere

 Culoare Trans kaki
 Livrat în lungimi de 1.5m
 Două dimensiuni disponibile pentru diferite

 Diamentru de 0.5mm
 Culoare Trans kaki camuflaj
 Livrat în lungimi de 1.5m

MAN ȘOANE PENTRU
MONTURI SEMI-FIXE

MAN ȘOANE SILICONICE

cârligului pentru realizarea de monturi
blowback

de leadcore, la realizarea monturilor de
tip Elicopter

dimensiuni de cârlig: 10-7 și 6-2

 Culoare Trans kaki
 Perfecte pentru legarea de monturi semifixe, care implică plumbi inline

 10 buc. în pachet

 Diametru de 3mm și lungime de 25mm
 Culoare Trans kaki camuflaj
 Perfecte pentru numeroase aplicaţii,
cum ar fi plasarea peste agrafele rapide

 15 buc. în pachet

43

Fox Rig Guide 2017_36-47.indd 43

12/04/2017 11:55:06

FIR PENTRU CONSTRUIREA
FIRULUI DE PĂR

OPRITOARE PENTRU
TIJA CÂRLIGULUI

TUB
TERMOCONTRACTABIL

 Conceput pentru a permite pescarilor

 Culoare Trans kaki
 Ideal pentru prezentări de tip blowback,

 Perfect atunci când se dorește prelungirea

crearea de fire de păr foarte suple

 Culoare maro discret
 Perfect atunci când se utilizează momeli

atunci când cârligul nu este legat cu un nod
fără nod și fir de păr

tijei cârligului pentru realizarea de monturi
cu proprietăţi „anti-eject”

 Culoare Trans kaki
 Disponibil în trei dimensiuni: X Small (1.4-0.6mm),

 Livrat în lungimi de 10m

 Priză foarte bună la suprafaţa tijei
 Disponibile în două dimensiuni: 7-10 și 2-6

FIR PENTRU LEGAREA
MOMELILOR

STOPER DIN CAUCIUC
PENTRU TIJA CÂRLIGULUI

OPRITOR DE
BOILIES

 Proiectat pentru atașarea momelilor pe

 Forma asigură o priză excelentă la tija cârligului
 Permite creearea de monturi cu fir de păr fără să

 Element cu capete conice pentru

mici și ușoare

anourile și vârtejurile Mini ale monturilor

 Culoare neutră
 Livrat în dispenser prevăzut cu tăietor
 Livrat pe rola de 50m

fie nevoie de legarea acestora cu nodul fără nod

 Pur și simplu legaţi un fir de păr suplu pe stoper
și poziţionaţi-l în locul dorit pe tija cârligului

 Culoare Trans kaki camuflaj

Small (1.8-0.7mm) și Medium (2.4-0.8mm)

introducerea ușoară în buclă firului de păr

 Mic și discret în partea de sus a boiliesului
 Culoare transparentă
 Disponibil în două dimensiuni - Micro și
Standard

OPRITOARE DE BOILIES
CU CAPAC ȘI CÂRLIG

OPRITOARE
PENTRU PELETE

OPRITOARE
EXTENDA

 Mini cârlig pe baza care se trage în interiorul

 Concepute pentru asigurarea peletelor pe

 Vă permit să modificaţi dimensiunea

 Împiedică speciile mici de pești să ia

 Culoare transparentă, foarte puţin vizibile
 Disponibile în trei dimensiuni - 11mm (180

momelii

momeala de pe firul de păr

 Fiind foarte mic și transparent, capacul

firul de păr al monturilor

buc.), 13mm (134 buc.) și 21mm (50 buc.)

momelii, fără însă a fi necesară legarea unei
noi monturi

 3 dimensiuni în pachet - mici, mijlocii și mari
 Culoare transparentă

rotund aproape că nici nu se poate distinge
pe partea de sus a momelii
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GAMA EDGES®
CROȘETĂ FINĂ

CROȘETĂ TIP AC

 Perfectă pentru momeli delicate,

 Perfectă pentru momeli mai

cum ar fi seminţele mici

 De asemenea, potrivită pentru

boiliesuri moi și mici, de 6-10 mm

 Mâner verde cu suprafaţă
Soft-touch

CROȘETĂ SUBȚ IRE

dure, cum ar fi boiliesurile și
alunele

 Mâner roșu cu suprafaţă
Soft-touch

CROȘETĂ STIX
& STRINGER

 Croșetă cu igliţă pentru pentru

 Croșetă foarte lungă
 Ideală pentru creearea de

 Poate fi de asemenea folosită pentru

 De asemenea, potrivită pentru

lucrarea leadcore-ului și a firelor
tubulare, fără inserţie de plumb
atașarea momelilor mici, moi și delicate

 Mâner albastru cu suprafaţă Soft-touch

stringere de PVA

transferul săculeţilor PVA pe firul
forfacului

CROȘETĂ CLASIC Ă ,
CU IGLI ȚĂ

SET COMPLET
DE CROȘETE

 Croșetă cu igliţă pentru utilizarea cu o

 Set de cinci croșete care

 De asemenea, potrivită pentru transferul

 Cuprinde croșetă stix & stringer,

varietate largă de momeli

săculeţilor PVA pe firul forfacului

conţine tot ce ai nevoie

fină, tip ac, clasică și subţire

 Mâner galben cu suprafaţă Soft-touch

UNEALTĂ MULTI-FUNC Ț IONAL Ă

FOARFEC Ă XS

 Un capăt este foarte bun pentru îndepărtarea stratului

 Lame dinţate menite să taie cu ușurinţă tot

exterior de acoperire al firelor textile cu cămașă

 Cârligul de tensiune de la capătul opus este foare
bun pentru strângerea nodurilor și îndreptarea la
aburi a materialelor rigide

 De asemenea, este prevăzută și cu un vârf îngust,
perfect pentru deschiderea și formarea buclelor
pe monturi de tip D-Rig

 La capătul opus vârfului îngust, avem un vârf mai

felul de materiale, inclusiv fir textil, nailon,
monofilament rigid, fluorocarbon, leadcore și
fire textile acoperite cu cămașă

 Extrem de ascuţită
 Clips de blocare pentru a o menţine închisă
atunci când nu este utilizată

 Se porivește perfect în cutiile F-Box

gros în diamentru, care vă permite să creaţi bucle
perfecte pentru monturi Chod și Rigide cu balama

MICRO BURGHIU 1MM

FOARFEC Ă PENTRU FIRE TEXTILE

 Conceput pentru a realiza găuri ultra precise în

 Lame super-ascuţite pentru tăierea fără efort a

 Vă permite să creaţi o gaură într-o momeală tare

 De asemenea, foarte utilă și la tăiereal altor

momeli

pentru a putea trece croșeta prin ea

 Perfect pentru momeli dure, cum ar fi alunele,
boiliesurile uscate sau pop-up-urile cu bile de
plută

firelor împletite

materiale precum fluorocarbon, nailon și fire
de leadere

 Mânerul Hi-vis portocaliu, culoare care previne
pierderea în iarbă etc

 Design ergonomic și mâner foarte vizibil

 Se porivește perfect în cutiile F-Box

BAR Ă PENTRU TENSIONAREA
NODURILOR

BURGHIU DE MOMEAL Ă ȘI
BARE DE PLUTĂ

 Instrument foarte practic pentru strângerea
 De asemenea, util atunci când îndreptaţi la abur

 Burghiu mic, folosit pentru găurirea momelilor
 Ideal pentru momeli precum boilies sau alune tigrate
 Burghiu prevăzut cu mâner ergonomic pentru o

 Mâner ergonomic

 Livrat cu 5 bare de plută (6mm) care se introduc în

buclelor

secţiuni ale monturilor rigide

utilizare ușoară

momeli pentru a le crește flotabilitatea

 Barele de plută sunt disponibile și separat

Fox Rig Guide 2017_36-47.indd 45

45

12/04/2017 11:55:31

BENEFICIILE ZIG ALIGNA™
 O fixare mai fermă a cârligului și proprietăţi anti-eject
îmbunătăţite - Creează o deschidere mult mai largă a cârligului
decât un nod fără nod standard sau a unui cârlig legat în stilul
„Zig Bug” (nici o bucată de spumă nu împiedică penetrarea
cârligului), pentru o priză mult mai bună a acestuia în dril.
 Înţepare mai sigură - adaptorul Aligna permite momelii să stea
în orice moment într-o poziţie centrală în raport cu cârligul, un
dezavantaj al nodului fără nod pe monofilament fiind acela că
firul de păr tinde să stea într-o parte, iar asta poate conduce la
înţepări nesigure.

aruncat, iar asta, în timp, se poate dovedi a fi destul de scump.
 Foarte versatil - Puteţi amesteca și mixa culorile de spumă și
ale adaptoarelor Zig Aligna pentru a crea o întreagă serie de
variante de culori ale momelilor, până când găsiţi combinaţia
care funcţionează cel mai bine în ziua sau pe lacul respectiv.
 Foarte rapid și ușor - Schimbarea momelii se face foarte rapid
și plasarea acesteia pe adaptor este facilă, datorită uneltei unice
dedicată acestei operaţiuni.

 Se pot folosi noduri mai puternice – Puteţi atașaţi cârligul la
forfac folosind noduri precum Palomar sau Grinner, mai degrabă
decât nodul fără nod, noduri mult mai puternice, care previn, de
asemenea, frecarea liniei de ochetul cârligului în timpul drilului.

 Imita forma unei larve în suspensie - Cele mai multe momeli
de tipul „Zig Bug” imită creaturi care trăiesc în mediul terestru,
imitaţie destul de inutilă, deoarece acestea nu sunt naturale!
Forma Zig Aligna, combinată cu un insert de spumă, reproduce
foarte precis forma unei nimfe cu un corp subţire, curbat și cu
un cap mare.

 Mult mai multă valoare în schimbul banilor – Dacă trebuie să
schimbaţi cârligul, pur și simplu îl scoateţi pe cel tocit din locaș
și-l legaţi pe cel nou la capătul firului. Cu variantele de tipul „Zig
Bug”, odată ce vârful cârligului s-a dus, tot ansamblul trebuie

 Opţiuni de culori Hi-Vis - Opţiunile de roșu, roz, alb și galben vă
permit să creaţi momeli cu un grad mare de vizibilitate atunci
când pescuiţi izolat sau când vă plasaţi momeala în norul
generat de nădirea cu racheta.

ZIG ALIGNA™ KIT
ROȘU, GALBEN ȘI NEGRU

ZIG ALIGNA™ KIT
ROZ, ORANGE ȘI GALBEN

 3 lungimi de Spumă HD Zig Aligna HD -

 3 bucăţi de spumă Zig Aligna HD –

1 x roșu, 1 x galben și 1 x negru

 6 Adaptoare Zig Aligna - 2 x roșu, 2 x galben
și 2 x negru

 1 x Unealtă de încărcare

1 x Roz Fluoro, 1 x Galben Fluoro și
1 x Orange Fluoro

 6 Adaptoare Zig Aligna – 2 x Roz Fluoro,
2 x Galben Fluoro și 2 x Orange Fluoro

 1 x Unealtă de încărcare

UNEALTĂ DE ÎNC ĂRCARE
ZIG ALIGNA™

SPUMĂ HD ZIG ALIGNA™

ADAPTOARE ZIG ALIGNA™

 Proiectată pentru plasarea spumei în locașul

 Disponibile în Roșu, Galben Negru, Roz

 Disponibile în Roșu, Galben Negru, Roz

 Culoare portocaliu HI-Vis
 2 buc. în pachet

 3 segmente de spumă în pachet
 Ultra-plutitore

 8 adaptoare Zig Aligna în pachet

special din spatele adaptorului Zig Aligna
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GAMA EDGES® | PLUMBI CAMOTEX®

PLUMBI CAMOTEX®

IMPACT INLINE

NOU

 Montura este atașată de centrul plumbului,

pentru a asigură contactul peștelui cu
întreaga greutate a plumbului în momentul
pre-înţepării

 Design-ul unic ajută la pre-înţepare și la

FLAT PEAR CU VÂRTEJ

INLINE FLAT PEAR






 Prevăzut cu un canal exterior pentru a putea

Profil plat

fi utilizat la monturi inline cu plumb pierdut

Vârtej cu ochet mare
Camuflaj, finisaj anti-strălucire
Perfect pentru distanţe scurte și medii

fixarea mai sigură a cârligului, ceea ce însemnă
mai multe prezentări

 Profil plat
 Camuflaj, finisaj anti-strălucire
 Perfect pentru distanţe scurte și medii, sau

lungi atunci când în plasaţi în interiorul unei
pungi de PVA

 Perfect pentru monturi scurte/medii și

pentru pescuitul cu pungi și săculeţi de PVA

 Disponibil în trei dimensiuni - 3 oz / 85g, 4 oz
/ 113g și 5 oz / 142g

 Poate fi pescuit și în situl in line drop off, în
combinaţie cu kitul Edges Drop Off Inline

SQUARE CU VÂRTEJ

SQUARE INLINE

DISTANCE CU VÂRTEJ

 Perfect pentru pescuit pe pante
 Oferă o mare rezistenţă după ce peștii

 Prevăzut cu un canal exterior pentru a putea






absorb momeala, ceea ce ajută la autoînţepare

 Vârtej cu ochet mare
 Camuflaj, finisaj anti-strălucire
 Perfect pentru distanţe scurte și medii

fi utilizat la monturi inline cu plumb pierdut

 Oferă o mare rezistenţă după ce peștii

absorb momeala, ceea ce ajută la autoînţepare

Perfect pentru lansări la distanţe mari
Profil aerodinamic
Vârtej cu ochet mare
Camuflaj, finisaj anti-strălucire

 Insert din plastic solid
 Camuflaj, finisaj anti-strălucire
 Perfect pentru distanţe scurte și medii, sau

lungi atunci când în plasaţi în interiorul unei
pungi de PVA
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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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Singurele cârlige care contează
Vârfuri Ultra-ascuţite

Construcţie super-puternică, dar în același timp extrem de ușoară, din oţel forjat cu Vanadiu XC80
Finisaj mat, non-reflexiv Cu micro-contră sau fără contră

GĂSIȚI ÎNTREAGA GAMĂ DE CÂRLIGE PREZENTATĂ ÎN PAGINILE 30-32

www.foxint.com
Insta

Insta

AAA387

Fox Rig Guide 2017_1-13.indd 48

11/04/2017 14:23:07

