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u zbrusu nové příručky The Edges, která nyní nese jméno „Jak na to“ 
a poskytne Vám základy kaprařiny, ale také mnoho užitečných tipů.

Cílem této nové příručky je předání informací, které Vám nepomohou pouze 
k vyššímu počtu úlovků, ale také ke správnému zacházení s tímto úlovkem. 
Při vytváření této příručky jsme se zaměřili především na to, aby obsahovala 
maximální množství obrazového materiálu, protože z něj je vše mnohem 
snadněji pochopitelné, než pouze z psaného textu a díky tomu se pak můžete 
stát mistrem v lovu kaprů! V dnešní době je k dispozici mnoho informací a ty se 
částečně opakují v rybářských časopisech, na webových portálech, atd. Jsou však 
cílené především na zkušené rybáře, kdežto my se rozhodli pomoci spíše začínajícím 
a méně zkušeným rybářům, kteří hledají inspiraci pro svůj styl lovu kaprů. 

Druhá půlka příručky představuje úplný přehled naší řady příslušenství The Edges, 
včetně novinek, které byly vyvinuty zkušenými kapraři pro ty z vás, kteří chtějí 
ulovit větší počet kaprů a pevně věříme, že i tato část příručky je velmi přínosná...

Pevně doufáme, že si vše, co naleznete na následujících stranách, užijete...

VÍTEJTE...

foxint.com

/foxInternational

/FoxInternational1

@fox_international

Není určeno k dalšímu prodeji. 
Fox International si vyhrazuje právo na změnu ceny či 
speci� kace bez předchozího upozornění.
Technické speci� kace a informace 
jsou aktuální v den tisku.
Veškeré rozměry a hmotnosti jsou přibližné.
E. & O.E. Copyright reserved.
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Exkluzivní přístup do obsahu, 
který vidí pouze členové, na našich 
stránkách a také k novinkám!
Série The Challenge k dispozici 
dříve, než běžnému uživateli. 

Zapojení se do soutěží o naše 
nejnovější produkty! 

První celosvětová aplikace, která pomáhá 
k přesnějšímu a efektivnějšímu lovu ryb, 
než tomu bylo kdykoliv předtím!
Za použití fotek a značek, Swim Mapper 
umožňuje zaznamenávat konkrétní vizuální 
zobrazení lovných míst a vzdáleností. 
Kdykoliv se pak vrátíte na místo lovu, 
budete mít revír zmapovaný a nahodíte 
montáže během několika minut. 
Chcete-li zjistit více, navštivte 
www.swimmapper.com

PŘIPOJ SE K “THE SYNDICATE” JIŽ DNES! 
Navštiv www.foxint.com pro více 
informací. 

OBSAH...
Jak na to: Výběr místa

Jak na to: Nalezení bodů

Jak na to: Krmení lovného místa

Jak na to: Lokalizování ryb

Jak na to: Sestavení Pop-up návazce

Jak na to: Sestavení Bottom 
Bait návazce
Jak na to: Používání PVA

Jak na to: Chytání pomocí Zig Rig

Jak na to: Ryby ve vázce

Jak na to: Lov ryb na velké vzdálenosti

Jak na to: Vylepšení indikace záběrů

Jak na to: Péče o úlovek

Koncové příslušenství The Edges

STÁHUJ DNES 

ZDARMA!

European Distribution Centre
Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 
2321 Meer, Belgium
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SWIM
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Nejdůležitější věcí, kterou je potřeba hledat, je samotný kapr - pokud naleznete ryby, pak vaše šance na 
jejich ulovení je mnohem vyšší. Proto Vám radíme věnovat nějaký čas procházce okolo Vámi zvoleného 
místa a hledáním stop po výskytu kaprů - jakmile naleznete ryby, pak vyberte místo, které je nejblíže k nim. 

Jestli chcete mít tu 
nejvyšší šanci na 
úspěšnou vycházku, 
pak je výběr místa 
tím nejdůležitějším!

Chytání vedle 
parkoviště

Chytání vedle kamaráda

Výběru toho nejčistějšího, 
nejpohodlnějšího místa 

Výskoky / hlava 
a ploutve

Vír / ocasní ploutve

Plavoucí kapry 
v čisté vodě

Bubliny 

Barevnou / 
zakalenou vodu

Co hledat:

Travnaté dna / vázky

Místa zakrytá stínem stromůTravnaté dna / vázky

Ostrovy

Žádná známka po kaprech? 
Potom hledejte: 

Návětrná část při 
teplém větru

Úkryt před studeným 
větrem

Mělká voda za 
teplého počasí 

Hlubší voda v 
chladnějším období

Když se pokoušíte lokalizovat 
kapry, jsou velice dobrým 
pomocníkem polarizační 
brýle, které Vám pomohou 
lépe vidět menší náznaky 
od kaprů a jejich výskytu. 

TIP!

Zvažte také možnosti 
založené na 
aktuálním počasí: 

Vyhněte se: 

JAK:
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Kmitání špičky, protože 
se olovo pohybuje 
po dně  = Štěrk

Vysoký odpor při zkoušení 
navinutí olova  = 
Hluboké bahno 
nebo tráva
Klouzání olova po 
jezeře = jemné bláto, 
písek nebo hlína

Uschovejte si všechny důležité 
informace ve vaší aplikaci 
Swim Mapper App.

Začneme tím, že navlečeme 
šokový návazec z Marker 
Float Kit na kmenový vlasec

Provlečeme kulatý gumový 
korálek na kmenový vlasec 
následovaný ostatními 
korálky ze sady

Připevněte konec kmenového 
vlasce k obratlíku u marker 
splávku pomocí Grinner uzlu

Přetáhněte přes očko 
obratlíku gumovou kuličku, 
jak vidíte na obrázku

Připevněte olovo k 
rychlovýměnnému obratlíku  
a zakryjte pomocí převleku 
proti zamotání

Nyní máte připraven svůj 
markerový systém pro použití a 
nalezení podvodních překážek

Použijte Marker Sticks a počítejte 
kolik otočení je potřeba pro 
dosažení vybraného místa. 

Vytvořit správnou Markerovou sestavu...JAK:

Zkuste párkrát nahodit Grappling 
Marker Lead do vybrané oblasti, 
abyste zjistili, zda se v tomto 
místě nacházejí nějaké překážky.

TIP! TIP! TIP!

JAK:

Mnoho rybářů loví na štěrkových místech nebo na čisté hlíně, bahnu a písčitých místech. A my bychom doporučili 
také začít lovit na takových místech. Jakmile najdete tyto místa, uvolňujte vlasec z cívky a počítejte, kolik 
odmotaných cívek je potřeba, aby se marker splávek dostal nad hladinu - díky tomu můžete objevit mělká místa 
a stejně taky hlubší koryta, kdy kapr rád proplouvá právě těmito oblastmi a to může být skutečnou výhodou. 

Poté, co jste si 
vybrali revír, musíte 
nyní najít to správné 
místo pro položení 
své nástrahy...

Začněte nahazováním své 
markerové sestavy na pletené 
šňůře okolo svého lovného místa, 
abyste co nejlépe zmapovali 
dno okolo sebe. Doporučujeme 
prozkoumat okolí blízko 
optických překážek, jako jsou 
ostrovy, stromy, tráva, rákosí..

Co hledat:
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BAIT
THE SPOT
BAITBAITBAIT

S nalezeným 
zajímavým 
místem je 
dalším krokem 
dostat návnadu 
na lovné 
místo...

Spod raketa 
Perfektní pro všechny 
typy návnad na 
zakrmení ve střední 
až velké  vzdálenosti

Zakrmovací tyč 
Cíleně vyráběná pro 
krmení s boilies na 
střední až velkou 
vzdálenost

Různé nástroje pro zakrmování:

Prak
Ideální pro různé 
návnady na krátkou 
až střední vzdálenost

Krmící lopatka 
Skvělá pro různé 
návnady na velmi 
krátkou vzdálenost

JAK:

JAK:
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Při spodování vždy používejte 
ochranný naprsteník, který 
ochrání před pořezáním 
od tenké pletené šňůry. 

Při správném krmení může 
být výsledek velice potěšující! 

Boilies - kapři ho zbožňují 
a je skvělý na to, aby 
odolával menším rybám

Sladká kukuřice - klasika, 
která nezestárne, a která je 
velice oblíbená v našem týmu

Partikl - skvělá návnada do 
spod mixu, ale atraktivní 
také pro bílou ryby

Tygří ořech - je potřeba 
používat s mírou, ale je skvělý 
pro eliminaci záběrů od cejnů, 
parem a pozornosti raků

Pelety - kapři jsou blázni do 
pelet a jsou taky skvělé ve spod 
mixech, nebo PVA punčoškách

Červi - hodně úspěšná nástraha 
v zimním období, ale není 
vhodná pro lokality s velkým 
výskytem jiných druhů než kaprů

Následně přidáme 1kg 
boilies - celý i drcený

Nyní přidáme 1kg partiklu, 
například ptačí zob 

Nakonec přidáme ½ kg pelet, 
promícháme a spod mix je hotový

Začneme tím, že do kbelíku 
přidáme kukuřici

Doporučujeme, abyste 
zakrmovali raději častěji 
malým množstvím než jednou 
velkým množstvím na začátku 
lovu. Mějte prosím na paměti, 
že co jednou nasypete, již 
z vody nedostanete! 

Přesnost krmení
Pro zajištění přesného krmení, je 
potřeba, abyste si místo označili 
markerem, který pomůže k lepší 
orientaci. Můžete jej použít jako 
cíl a krmíte místo okolo markeru.  
Při používání spodové rakety je 
skvělým způsobem pro docílení 
přesných náhozů, zaklipování 
vlasce do klipu na cívce, čímž si 
zajistíme stejnou vzdálenost při 
každém hodu. Následně si 
zaneste vzdálenost, na které 
krmíte a lovíte, do aplikace 
Swim Mapper pro další 
případné použití v budoucnu. 
Vzdálenost změříte pomocí 
Markerových tyčí a počtu 
omotávek okolo nich, které si 
následně do aplikace zanesete. 

Nejdůležitější nástrahy:

Vytvořit efektivní spod mix...JAK:

TIP! TIP!
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CAST
ACCURATELY

JAK:

TIP!

Přidejte si značky ze šňůrky 
Marker Elastic na kmenový 
vlasec, pro usnadnění každého 
dalšího přesného náhozu. 

TIP!

Použijte Markerové vidličky pro 
zapamatování vzdálenosti, 
kterou budete využívat 
pro přesné nahození. 

TIP!

Pokud naleznete místo, na 
kterém budete chtít lovit, 
zaklipujte si kmenový 
vlasec na cívce.

TIP!
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Při dosažení klipu vždy držte 
prut ve stejné poloze, abyste 
zajistili dokonalou přesnost. 

Vždy stůjte při náhozu 
na stejném místě a vždy 
směřujte své náhozy směrem 
na označené místo.

Použijte aplikaci Swim Mapper 
pro uložení vzdálenosti a 
použití bodů pro pozdější 
návrat na toto místo lovu.

TIP! TIP! TIP!

Zvolte si styčný bod v místě, 
kam nahazujete svou montáž 
a při každém náhozu se na 
tento bod zaměřte - ujistěte 
se, že je viditelný i v noci.

TIP!

Přesné nahazování 
Přesnost nahazování není až 
tak důležitá pro některé rybáře, 
kteří při svém rybaření používají 
zavážecí lodičky, nebo zaváží 
na svých nafukovacích lodích. 
Přesto pro drtivou většinu rybářů 
v Evropě, kteří se spoléhají jen 
na své nahazování, je přesnost 
náhozů to, co jim nejenom 
dopomůže k většímu počtu 
ulovených kaprů, ale také ušetří 
jejich peníze. Existuje několik 
základních principů, které 
když dodržíte, ušetříte peníze 
za ztracené montáže, apod. 

Ať již mapujete dno, zakrmujete, 
či nahazujete Vaši montáž, vždy 
platí, že čím přesnější a preciznější 
budete, tím budete i úspěšnější... 

Užitečné příslušenství pro 
přesné náhozy:

Distanční vidličky

Marker Elastic

Polarizační brýle

Marker Float Setup

Z přesných rybářů se 
stávají úspěšní rybáři! 
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POP-UP
TIE A

RIG

Ostatní pop-up sestavy, které můžeme použít: 
Zde naleznete stručný návod jak 
vytvořit vysoce efektivní návazec 
na prezentaci Pop-up boilie...
Prezentace pop-up nástrahy je vysoce efektivní při lovu 
na místech, kde není úplně čisté dno. Může se jednat 
o trávu, měkké bahno nebo různé menší vázky, což by 
při lovu s potápivým boilies mohlo znevýhodnit vaši 
prezentaci. K dispozici je celá řada různých pop-up 
prezentací, ale ta, na kterou se zaměříme v této části, 
je favoritem týmu konzultantů Fox po celé Evropě...

Withy Pool Rig Multi Rig

Hinged Sti�  Rig Chod Rig

JAK:
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RIG

1 2 3

4 5 6

Návazec 360 Rig
Je bezpochyby jedním 
z nejefektivnějších návazců na 
prezentaci plovoucí nástrahy, 
který byl kdy vytvořen. Návazec 
360 Rig umožňuje háčku se 
otáčet o 360 stupňů, což značně 
znemožňuje kaprovi nástrahu 
vyplivnout. Jedná se o prezentaci 
nízce položeného pop-up boilies, 
protože nástraha je zvednutá 
nade dno pouze na délku háčku. 
Proto se jedná o jednu z nejméně 
nápadných pop-up prezentací.

Háček Edges Medium Curve

Přidáním malé rozpustné 
High Riser PVA pěny, pomůže 
předcházet zamotání celé 
sestavy. Nugget se bude pomalu 
rozpouštět a sestava bude 
pomalu klesat na dno jezera. 

Chycený na 
návazec 360 Rig! 

Ostatní pop-up sestavy, které můžeme použít: 

Obratlík Flexi Ring Swivel velikosti 11

Začneme tím, že na jeden 
konec šňůrky Coretex Tungsten 
navlečeme kroužek z obratlíku 
Flexi Ring Swivel velikosti 11

Nyní protáhneme háček 
Medium Curve očkem 
obratlíku Flexi Ring Swivel

Vezmeme jeden Hook Bead 
a navlečeme do této pozice 
na obloučku háčku

Navlečeme Micro Hook Ring 
Swivel do obloučku háčku a poté 
navlečeme druhý Hook Bead

Ustřihneme šňůrku ve zvolené 
délce a navlečeme na ni převlek 
Tungsten Anti Tangle Sleeves

Nyní vytvoříme smyčku na druhém 
konci, připevníme vybranou 
pop-up nástrahu a je hotovo! 

Obratlík Micro Hook Ring Swivel

Pokud prezentujete svoji 
pop-up nástrahu nad bahnem 
či trávou, potom helikoptérová 
sestava pomůže s efektivitou 
celé montáže. 

Hook Beads Coretex Tungsten Hooklink Tungsten Anti Tangle Sleeve 

Sestavit návazec 360 Rig...JAK:

Plastické olovo Tungsten Putty 
a Kwik Change Pop-Up Weights 
mohou přijít velmi vhod 
v případech, kdy potřebujeme 
vytvořit protiváhu pro 
náš pop-up boilies. 

Potřebné komponenty: 

TOP TIP!
TOP TIP!

TOP TIP!

Fox Rig Guide 2018_1-13.indd   11 02/05/2018   15:48:51



12

BOTTOM
TIE A

BAIT RIG

Pokud hledáte vysoce efektivní 
návazec pro prezentaci nástrahy 
na dně, můžete vyzkoušet při příští 
výpravě právě tento...
V dnešní době nejsou klasické prezentace na dno až tak v 
módě, jako například moderní návazce typu Ronnie’s, the 360, 
Chods nebo Hinged Sti�  Rigs. To ale neznamená, že jsou méně 
účinné. Mnoho současných rybářů používá pop-up boilies 
a prezentují jej nade dnem, proto při prezentaci nástrahy 
přímo na dně, může být kapr méně opatrný. Nástrahy na 
dno mohou mít ovšem svá určitá omezení a to v závislosti na 
lokalitě, na které chytáte. Pokud dno neobsahuje příliš velké 
množství trávy, může být klasický návazec velice efektivní...

Existuje velké množství dalších návazců na dno:

Standard Knotless Knot KD Rig

Claw Rig D-Rig

TOP TIPS!

Návazec na dno 
může být vysoce 
efektivní v ten 
správný den!

JAK:
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

Ustříhněte 30cm Camote 
Semi-Sti�  a na jednom konci ze 
4 cm odstraňte vnější potah 

Dalším krokem je uvázání 
malé smyčky na konci, kde 
jsme stáhli vnější potah

Navlečte zvolenou potápivou 
nástrahu na smyčku a zajistěte 
na místě pomocí zarážky

Připevněte Large Kuro Rig 
Ring 5mm nad nástrahu 
pomocí dvojitého uzlu

Navlečte kroužek na háček do 
pozice, jak vidíte na obrázku

Zabezpečte háček na místě 
pomocí Knotlees Knot 
(pamatujte, že návazec musí 
opustit očko zepředu)

Lov pomocí Bottom Bait návazce 
v kombinaci s PVA sáčkem, 
řetízkem či punčochou dodá 
extra atraktivitu okolo nástrahy.

Návazec Blow 
Back Rig
Návazec Blow Back  Rig je 
klasická prezentace, která má 
do dnešního dne na svém kontě 
již mnoho ulovených kaprů. 
Návazec může být použit s 
nástrahou na dno, wafterkou, 
nebo na panáčka, což je 
kombinace potápivé a plovoucí 
nástrahy. Návazec má malý 
kroužek v obloučku háčku, 
který zajistí háčku zůstat 
na místě a zachytit spodní 
pysk v momentě, kdy se kapr 
pokusí nástrahu vyplivnout.

Existuje velké množství dalších návazců na dno:

TOP TIPS!

Háček Edges Wide Gape (je na Vás 
jestli model Straight nebo Beaked)

Micro Line Aligna Large Kuro Rig Ring

Camotex Semi-Sti�  návazec Tungsten Anti Tangle sleeve Tungsten Rig Putty  

Vytvořit návazec Blow Back Rig...JAK:

Potřebné komponenty:

Navlečte Micro Line Aligna na 
šňůrku do pozice přes očko 
háčku, jak je znázorněno

Navlečte převlek proti 
zamotání a konec připojte 
k obratlíku pomocí smyčky

Hotovo! Nyní připevněte několik 
kuliček vytvarovaných z plastického 
olova Tungsten Rig Putty

Při rybaření na čistých, tvrdých 
dnech jezera se snažte použít 
Impact Inline Lead pro 
maximalizování účinnosti
 zaseknutí. 

Fox Rig Guide 2018_1-13.indd   13 02/05/2018   15:49:50



14

PVA
USE

PVA naprosto změnilo způsob lovu 
kaprů ihned od svého uvedení na 
trh před mnoha lety - nyní Vám 
ukážeme, jak z tohoto materiálu 
vytěžit maximum!

Co je PVA?
PVA znamená Polyvinyl Acetát a při rybaření se používá v mnoha 
formách. Jako je například šňůrka, páska, punčoška a sáček. Krása 
tohoto produktu spočívá v jeho naprosté rozpustnosti ve vodě a proto 
se hodí pro různé využití a to od mnoha typů prezentace nástrahy 
až po systémy odpodávajících olov. Rybáři mohou například vytvořit 
PVA sáček naplněný návnadou, jako jsou pelety a boilies a připevnit 
jej k návazci. Poté, co nahodíme do vody, se PVA rozpustí a uvolní do 
okolí háčku návnadu, čímž  značně zvýší atraktivitu celé nástrahy. 

JAK:
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PVA MESH

Začneme tím, že smícháme trochu 
návnady a jemných micro pelet 

Poté přidáme malé množství 
olejnatých liquidů, které 
nerozpouští PVA materiály

Vezmeme jednu, nebo dvě 
odměrky ze směsi a vložte 
jí do dávkovače Edges Stix 
Systém PVA Mesh

Vezmeme stlačovací nástroj 
dodávaný v Stix Systému a 
stlačíme návnadu do dávkovače

Nyní vytlačíme stlačenou směs 
ze spodní části dávkovače, jak 
můžete vidět na obrázku

Nyní zavážeme PVA váleček 
pomocí uzlu a druhý uzel 
uděláme zhruba 5 mm vedle 
prvního. Poté ustřihneme PVA 
materiál mezi oběma uzly

Vytvořit PVA Stick...JAK:

Navlečte svůj PVA váleček 
přes návazcovou šňůrku až k 
háčku - toto neslouží pouze 
jako ochana proti zamotání při 
nahazování, ale také zamaskuje 
háček na dně a nástrahu obklopí 
neméně atraktivní návnadou. 

TIP!

PVA Mesh
Díky PVA Mesh systému si 
lehce vytvoříte PVA sáčky plné 
volné návnady, které pak lehce 
připevníte k návazci - a to 
buď jednoduchým připevněním 
na háček nebo navlačením 
přes návazcovou šňůrku 
dolů a přes háček. 

Jednoduchý PVA sáček - ideální 
pro rozdrcené boilies, pelety 
a červy

PVA Stick - vytvořen za 
použití groundbait mixu 
s olejnatým liquidem

PVA řetízek - Můžete vytvořit 
jednoduchý PVA řetízek nejen 
pomocí PVA pásky, ale také 
pomocí PVA punčochy 

Použití PVA punčochy:
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SOLID PVA





Vezmeme Edges Rapide Loading 
Tool a umístíme na něj černý 
kroužek, jak na obrázku

Umístíme plnící nástroj na 
kraj PVA Rapide Solid sáčku a 
odstraníme černý kroužek

Nyní umístíme háček do sáčku 
a zajistíme, aby šňůrka byla 
vedena v mezeře nástroje

Umístíme malé množství pelet 
do sáčku a umístíme olovo

Umístíme trochu více pelet přes 
olovo a zatočíme nástrojem, 
abychom zajistili obsah sáčku

Olízneme vrchní část PVA 
sáčku, který je stále na plnícím 
nástroji, přesně takto

Vytvořit PVA sáček...JAK:

Zatlačíme plnící nástroj dolů 
přes PVA sáček a tím zajistíme, 
že olíznutá strana bude na 
vnější části PVA sáčku

Jak můžete vidět, tak sáček 
je nyní zabezpečen bez 
jakéhokoliv uzlu na vrchní části!

Jako poslední krok můžeme 
olíznout rohy sáčku a vytvořit 
tak aerodynamický tvar

Není pochyb o tom, 
že PVA vám může dát 
neskutečnou výhodu! 

Můžeme vstříknout injekční 
stříkačkou trochu PVA 
nerozpustného liqiudu, čímž 
zvýšíme nejen hmostnost 
sáčku, ale také jeho atraktivitu. 

PVA sáček
Rybaření s pevným PVA sáčkem 
se stalo během několika let 
velmi populární a jeho popularita 
rychle roste také díky našemu 
unikátnímu produktu Rapide 
Load Systém, který neskutečně 
usnadnil vytváření těchto PVA 
sáčků. Hlavním způsobem, jak 
využít tuto metodu je kombinace 
použití krátkého návazce z 
pletené šňůry a inline olova. 
Jednoduše umístíte návazec 
a olovo dovnitř PVA sáčku 
spolu s volným krmením a 
nástrahou, jako jsou mikro 
pelety, method mix a červy. 

Výhody použití pevných PVA sáčků:

TIP!

Návazec se nemůže při nahazování zamotat

Návazec bude prezentován na dně vysoce efektivně

Aerodynamický tvar, proto může být nahazován na velké vzdálenost a velmi přesně

Umožňuje vaší nástraze být v té správné poloze a vysoce atraktivně nad návnadou
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PVA TAPE

Navlečeme 5mm Tungsten Bead 
na čistý vlasec a poté navlečeme 
Tapared Main line stopper

Navlečeme obratlík s námi 
zvolenou návazcovou šňůrkou 
na kmenový vlasec, jak je 
názorněno

Nyní navlečeme vrchní část 
čepičky z Edges Drop O�  Heli 
Bu� er Bead kit na vlasec

Navlečeme ochranu vlasce 
části z Drop O�  Heli Bu� er 
Bead Kit na kmenový vlasec

Přivážeme kmenový vlasec 
k olověné smyčce, která je 
formována do hlavní čísti korálku

Zatlačíme obratlík do zvoleného 
olova uvnitř korálku tak, aby 
se točil s otvorem v korálku

Vytvořit odpadávající helikoptérovou montáž...JAK:

Navlečte Edges PVA Strip skrze 
dírku v korálku a očko na olovu, 
jak je znázorněno na obrázku

Ustřihněte přebytek PVA Strips 
tak, aby zůstala určitá rezerva, 
tak jak můžete vidět na obrázku

Jakmile dopadne montáž 
do vody, PVA se rozpustí, 
čímž Vaše olovo odpadne v 
případě záběru či vázky

PVA páska
PVA páska je velice univerzální 
produkt a žádnému kapraři by 
neměla chybět v jeho tašce. 

PVA Strips
Edges PVA Strips jsou 
navrženy pro speci� cké 
použití při vytváření systémů 
odpadávajících olov při 
prezentaci pomocí průběžného 
či helikoptérového systému. 

Vytvoření klasického PVA řetízku 
navlečením několika boilies 
na pásku

Použití PVA pásky při tradičním 
zabezpečení PVA sáčku

Použijte PVA pásku pro zabezpečení 
olova na klipu, pokud rybaříte 
bez gumového převleku

Použití PVA pásky:
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ZIG
FISH

RIGS

JAK:

Návazec Zig Rig je 
bezpochyby jeden 
z nejefektivnějších 
způsobů, jak ulovit 
kapra - zde Vám 
ukážeme, jak na to...

TIP!

Pokud chytáte s návazci o 
délce větší než 12-14ft, potom 
může být vše snadnější při 
použití Adjustable Zig Rig, 
který se snáze nahazuje, ale 
také pomáhá při zdolávání.

Zig Rig jsou používány 
především s klipy na olovo, 
což umožní odpadnutí olova 
při záběru a tím i snadnější 
zdolávání a podebrání úlovku. 

TIP!TIP!
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Zig Rigs
Není pochyb o tom, že jednoduchý 
návazec Zig Rig změnil způsob, 
jakým rybáři po celé Evropě 
dosahují trofejních úlovků a také 
změnil všeobecné povědomí o 
stravovacích návycích kaprů. 
Již dávno jsou pryč doby, kdy 
jsme polemizovali, proč kapři 
zrovna nechtějí brát nástrahy 
ze dna nebo z hladiny. Díky 
Zig Rigu a plovoucí nástraze 
nyní dokáží rybáři postupně 
prochytat jednotlivé vodní 
sloupce a tím dosáhnout dalece 
vyššího množství úlovků...

Háček Edges Zig & Floater Hook

Chytejte pomocí napnutého 
vlasce a také se signalizátory 
nastavenými na maximální 
citlivost, aby bylo možné získat 
nejlepší možnost indikace záběru. 

Zig & Floater návazcovou šňůrku

Začněte navlečením zvolené 
barvy Zig Aligna na konec 
vašeho návazcového materiálu

Vezměte vámi preferovanou 
velikost háčku a připevněte jej 
na konec návazce pomocí uzlu 
Palomar

Navlečte Zig Aligna přes 
očko háčku do této pozice

Použijte navlékací nástroj, který 
je dodávaný v sadě Zig Aligna Kit, 
pro umístění zvolené barvy pěnové 
nástrahy do smyčky Zig Aligna

Vezměte nůžky a opatrně 
ustřihněte pěnu tak, jak 
velkou chcete mít nástrahu

Ustřihněte návazec na zvolenou 
délku, navlečte převlek proti 
zamotání a uvažte smyčku na konec, 
čímž je celá montáž kompletní

Na jezerech, které jsou hojně 
zarybněné, můžete dosáhnout 
více záběrů pravidelným 
spodováním navlhčeného 
spod mixu nad nástrahu. 

Zig Aligna Kit Anti Tangle Sleeve

Sestavit Zig Rig návazec...JAK:

Zkoušejte experimentovat s 
lovem v různých hloubkách 
a s volbou barvy nástrahy, 
dokud nenaleznete to 
nejlepší pro daný den. 

Potřebné komponenty:

TIP! TIP! TIP!

Pokud jdete zkusit lov 
pomocí Zig Rig, zkuste jej 
použít na všech vašich prutech, 
protože pak získáte dalece 
větší šanci na úspěch. 

TIP!
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SNAGS
FISH

JAK:

TIP!

Používejte silné a spolehlivé 
koncové příslušenství s vysokou 
odolností proti oděru, takže 
pokud se dostanete do kontaktu 
s překážkou, nebude to pro 
vás to poslední, co ucítíte. 

TIP!

Malé množství nástrahy můžete 
naházet i do překážky, abyste 
vytvořili cestu z krmení přímo 
k nástraze a tím záskali větší 
šanci na ulovení kapra. 

TIP!

Vždy ryby chytejte u překážek, 
které jsou nejblíže k lovnému místu. 
Také pamatujte, že při nahazování 
je dobré použít klip na cívce, 
protože budete nahazovat vždy na 
stejnou vzdálenost a tím zamezíte 
případnému uvíznutí montáže.

TIP!
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Lov u překážek
Překážky mohou mít různou 
podobu a velikost, proto pro naše 
účely v této příručce se zaměříme 
na překážky typu potopených 
stromů, husté trávy, lekníny a 
další potopené útvary. Kapr tyto 
oblasti doslova miluje, protože 
se v nich cítí bezpečně a často 
v těchto místech tráví hodiny, 
dokonce i dny, kdy si zde užívá 
pocit bezpečí. Klíčem k úspěchu 
rybářů je vylákat je z těchto míst 
kvůli potravě, kdy pevně 
doufáme, že z těchto míst 
vyplavou a ochutnají naši 
nástrahu. Rybáři by nikdy 
neměli lovit přímo v překážkách, 
protože to není bezpečné a 
může to vést ke zranění kapra, 
nicméně můžeme lovit v blízkosti 
překážek, pokud to však uděláme 
tím správným způsobem...

Používejte takový systém na 
olovo, který při kontaktu s 
překážkou, uvíznutí dokáže 
uvolnit olovo a poskytne vám 
větší šanci pro bezpečné 
zdolání úlovku. 

Vždy se držte v blízkosti prutů a 
nenechávejte je bez dozoru. Při 
záběru okamžitě zvedněte prut 
a udělejte pár kroků vzad, abyste 
kapra dostali dále od překážek 
a bez problému jej zdolali. 

Kapři doslova milují ochranu 
a úkryty v místech, které jim 
nabízí různé překážky a nyní 
Vám ukážeme, jak tyto kapry 
bezpečně ulovit...

První očko prutu umístěte před 
signalizátor a používejte uši 
(,,Snag Ears“) k signalizátoru, 
tím pádem zamezíte vyskočení 
prutu z hlásiče při záběru. 

TIP! TIP! TIP!

Chytejte s maximálně napnutým 
vlascem a brzdu na navijáku 
je dobré mít maximálně 
dotaženou, protože tím pádem 
nebude moci brát vlasec z 
navijáku a zabráníme tak 
možnosti zamotat se v překážce.

TIP!

Typy překážek:

Potopené stromy Lekníny

Hustá tráva Rákos
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CAST
DISTANCE

CASTCASTCASTCASTCASTCAST
JAK:

Krásný kapr 
chycený na velkou 
vzdálenost

Na větších revírech je většinou 
kapr vytlačen rybářským 
tlakem daleko od břehu, 
proto na takových místech 
může být schopnost 
dostat nástrahu do 
velkých vzdáleností 
opravdovou výhodou...

TIP!
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Daleké nahazování
Nejprve je důležité si říci, co je 
myslíme tou velkou vzdáleností. 
Věříme, že průměrný kaprař 
dokáže nahodit do vzdálenosti 
90 metrů, a proto se v 
následujících řádcích budeme 
bavit o lovu na vzdálenost více 
než těchto 90 metrů. Mnoho 
rybářů ve skutečnosti pouze 
odhaduje délku svých náhozů, 
proto stojí za to si umístit vlasec 
do klipu předtím, než budeme 
navíjet zpět a tím si můžeme 
změřit vzdálenost náhozu 
pomocí Markerových tyčí 12ft 
(3,6m). Počítejte, kolikrát se 
vlasec dokáže omotat kolem tyčí, 
dokud nezastaví odmotávání 
vlasce klip, za který jsme 
předtím umístili vlasec. Pokud 
je to více, jak 25 otočení, potom 
chytáte opravdu za hranicí 90 
metrů. Pokud jste nedosáhli 
této vzdálenosti, pod patří 
následující řádky právě Vám...

Pruty s velkou testovací křivkou -
ideálně 12ft 3.25lb nebo podobné

Použitím helikoptérových 
montáží s krátkými návazci 
a menší nástrahou, zamezíte 
zamotání při náhozu a zvýšíte 
také délku těchto náhozů.

Velké Big Pit navijáky - větší 
kónická cívka bude výhodou

Postavte se nohama ve směru, 
kam budete směřovat nához

Udržujte obě ruce co nejvíce 
napnuté 

Nakloňte se tak, aby se váha 
přesunula na zadní nohu

Použijte spodní ruku, 
abyste co nejrychleji dostali 
spodní část prutu k tělu

Horní rukou co nejvíce mrskněte 
ve směru požadovaného cíle

Při náhozu přemístěte váhu ze 
zadní nohy na přední nohu

Poddajný vlasec malého průměru - 
pletená šňůra nebo mono� l

Pokud je šokový vlasec na 
revíru zakázaný, můžete 
zkusit ujímaný mono� l, který 
má menší průměr v místě 
spoje s kmenovým vlascem. 

Šokový vlasec - 3-4 otočení 
kličky, aby se zamezilo utrhnutí

Olovo aerodynamického 
tvaru - 100g a více

Perfecting the right technique...

Při dalekých náhozech vždy 
použijte naprsteník. Předejdete 
tak nepříjemným zraněním 
pořezání prstů od vlasce či šňůry.

Potřebné vybavení:

TIP! TIP! TIP!

Pokud si přejete dostat trochu 
návnady do okolí nástrahy, 
potom doporučujeme použít 
PVA sáčky s trochou návnady 
a PVA nerozpouštějícího oleje. 
Tím bude zvýšíme hmotnost 
nahazované sestavy.

TIP!
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BITE
IMPROVE

INDICATION

JAK:

TIP!

Pokud chytáte na dlouhé 
vzdálenosti nebo s napnutým 
vlascem (při lovu na Zig 
Rig nebo blízko překážek), 
použijte některý z našich 
ramennových indikátorů, 
těžký Swinger nebo bobbin. 

TIP!

Pokud chcete chytat s 
povoleným vlasec, pak použijte 
lehký bobbin, třeba Stealth 
a upevněte vlasec do klipu/
gripu hlavy bobbinu tak, aby 
se bobbin dal pohybu ihned, 
jakmile se pohne vlasec.  

TIP!

Nastavte signalizátor na 
nejvyšší možnou citlivost, kterou 
můžete nastavit tak, abyste 
nedostávali falešné záběry 
způsobené větrem, deštěm...

TIP!
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Při použití klipu na prutu, 
vytvoříte lepší úhel mezi 
indikátorem a signalizátorem, 
tím dosáhneme citlivější 
indikace záběru. 

Průběžné montáže jsou 
nejlepší pro dokonalou indikaci 
záběru, protože když není olovo 
� xováno ke kmenovému vlasci 
a to tak nepůsobí negativně 
na citlivost indikace.

Snažte se vyhnout používání 
zadních olov, pokud nejsou 
absolutně nutné, protože 
vytvoříte další bod, který snižuje 
citlivost celé sestavy. 

TIP! TIP! TIP!

Kdykoliv je to možné umístěte 
svůj prut napřímo k místu 
lovu, aby vlasec neodcházel 
ze špičky pod úhlem.

TIP!

Indikace Záběru
Pro účely této příručky se 
budeme zabývat zdokonalením 
indikace záběru v případech, 
kdy používáme různé typy 
indikátorů záběru při různých 
způsobech lovu kaprů. Je vždy 
důležité se zaměřit na to, jakým 
způsobem lovíme, ale také kde a 
za jakých podmínek. O záběru se 
dozvíme právě za pomocí těchto 
indikátorů, proto je nutné použít 
ten správný typ ve správý čas a 
poté se můžeme spolehnout, že 
budeme perfektně informováni 
o veškerých záběrech. Rychlá 
a správná indikace záběru 
je to, co nám dopomůže 
k vícero úlovkům. Swinger - skvělý univerzální 

indikátor, který je velice účinný 
ve větrných podmínkách

Není pochyb o tom, že správný 
výběr místa, návazce a nástrahy, 
Vám dopomohou k vyššímu počtu 
ulovených ryb. Nicméně jeden aspekt 
rybáři často přehlížejí a to je účinnost 
jejich indikace záběru... 

Typy indikátorů:

Quiver - perfektní při lovu 
pomocí dopnutého vlasce

Bobbin - skvělý při použití při 
lovu na krátké/ střední vzdálenosti 
při použití povoleného nebo 
částečně povoleného vlasce 
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CATCH
CARE FOR YOUR

JAK:

TIP!

Před přenesením úlovku 
z vody na podložku rozdělejte 
ramena podběráku a srolujte 
ramena se sítí směrem 
k úlovku tak, aby ryba měla 
tělo ve vodorovné poloze. 

TIP!

Vždy podložku před položením 
úlovku navlhčete.

TIP!

Vždy je nutností mít u sebe 
příslušenství, které poslouží 
k bezpečnému zacházení s rybou.

TIP!
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Při focení držte rybu co nejníže 
nad zemí a také samozřejmě 
přímo nad podložkou, pro 
zabránění pádu z výšky.

Pokud potřebujete nachystat 
příslušenství na focení/ natáčení, 
můžete kapra na krátkou dobu 
zasakovat, avšak maximálně 
na 15-20 minut.

Po odháčkování kapra naneste 
na ranku v tlamě menší dávku 
antiseptického přípravku, 
aby se zabránilo infekci. 

TIP! TIP! TIP!

Držte rybu mimo vodu co možná 
nejkratší možnou dobu a ujistěte 
se, že podložka je stále mokrá. 

TIP!

Péče o úlovek
Pokud jde o dobrou péči o kapry, 
existuje řada oblastí, kterým by 
všichni rybáři měli věnovat 
pozornost. Je samozřejmé, že 
především naše montáže by 
měly být naprosto bezpečné 
a nijak nepoškozovat rybu při jejím 
zdolávání, či při utržení našeho 
návazce zabránění následnému 
uvíznutí ryby v nějaké překážce. 
Nicméně, jakmile byl kapr 
podebrán, stále existuje řada 
oblastí, které je potřeba mít na 
paměti. Od přenesení ryby 
v podběráku na podložku, 
odháčkování, až po její zvážení 
a vyfocení, vždy je důležité být 
opatrný a předvídat situace, které 
mohou při zacházení s rybou 
nastat. Je vždy potřeba mít na 
paměti, že vrácení nepoškozeného 
úlovku by mělo být prioritou 
každého rybáře. 

Každý kaprař má povinnost vrátit 
rybu do jejího domova v takovém 
stavu, ve kterém ji chytil, bez ohledu 
jak zkušený lovec to je. V moderním 
světě rybaření neexistuje omluva 
pro špatné zacházení s rybou...

Velká, polstrovaná podložka Velký, hluboký podběrák Kbelík na vodu

Sak na krátkodobé zasakování 
kapra

Antiseptický přípravek 

Nezbytné příslušenství pro péči o úlovek:
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NOVINKA

NOVINKA

PVA MESH SYSTEM

  Vysoce kvalitní PVA punčocha

  Systém je dodáván s punčochou o délce 7m, plnícím trychtýřem a pěchovací tyčkou

  Dostupné ve třech velikostech - Stix 14mm, Narrow 25mm a Wide 35mm

  Dostupné ve verzi Fast Melt pro použití v zimním období nebo v mělkých vodách

  Dostupné také ve verzi Slow Melt pro použití v letním období nebo v hlubokých vodách

  Dodáváno v šikovné umělé tubě, aby se zaručila voděodolnost a přehledné uskladnění

PVA MESH REFILLS

  Vysoce kvalitní PVA punčocha

  Navrženo pro naplňování Vašeho Edges PVA Mesh Systému

  Dostupné ve třech velikostech - Stix 14mm, Narrow 25mm a Wide 35mm

  Dostupné ve verzi Fast Melt pro použití v zimním období nebo v mělkých vodách

  Verze Slow Melt je ideální pro použití v létě nebo v hlubokých vodách

  Dostupné ve dvou délkách: 5m a 20m
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NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

RAPIDE™ LOAD PVA BAG SYSTEM - FAST MELT 

  Eliminuje potřebu PVA pásky k vytvoření PVA sáčků

  Díky němu je vytváření PVA sáčků mnohem jednodušší než kdy dříve

  Použijte unikátní nástroj pro naplnění a uzavření PVA sáčků 

  Dostupné dvě velikosti plnícího nástroje - Large a Small

  Verze Large pracuje s třemi různými velikostmi PVA sáčků - 
85mm x 140mm, 75 x 175mm a 85mm x 220mm

  Verze Small pracuje se dvěmi velikostmi sáčků - 55mm x 120mm a 60mm x 130mm

  Dodáváno s Oranžovým plnícím nástrojem, černým uzamykacím kroužkem, 
25ks sáčků Fast Melt PVA bags (20ks pro 75mm x 175mm a 85mm x 220mm)

  Dodáváno v tvarované umělé tubě, aby se zaručila voděodolnost a přehledné uskladnění

  Systém je dostupný pouze ve verzi Fast Melt

  Fast Melt a Slow Melt Refills jsou dostupné samostatně

PVA TAPE

  Rozpustná páska je perfektní 
pro mnoho použití, jako 
je například vytváření PVA 
řetízků a vázání PVA sáčků

  Dostupné ve verzi Fast Melt 
pro použití v zimním období 
nebo v mělkých vodách

  Dostupné také ve verzi Slow 
Melt pro použití v letním období 
nebo v hlubokých vodách 

  20m pásky ve verzi Slow Melt, 
40m pásky verze Fast Melt v balení

RAPIDE™ LOAD PVA BAG REFILLS

  Dostupné v rozměrech 85mm x 140mm, 75 x 175mm a 85mm 
x 220mm pro použití s velkým plnícím nástrojem

  Dostupné taky v rozměrech 55mm x 120mm a 60mm x 130mm 
pro práci s malým plnicím nástrojem

  Dostupné ve verzi Fast Melt pro použití v zimním období nebo v mělkých vodách

  Slow Melt sáčky jsou určeny především pro použití v teplejší nebo hlubší vodě

  Slow Melt sáčky jsou menší, tlustší a robustnější

  Náhradní sáčky mají velikostně věrný 2D obrázek na přední 
straně a představuje ideálně naplněný PVA sáček

  25 sáčků v rozměrech 85mm x 140mm, 55mm x 120mm a 60mm x 130mm

  20 sáčků 75mm x 175mm a 85mm x 220mm
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STIFF RIG BEAKED 

  Vylepšená verze původního háčku Arma Point SR

  Ideální pro prezentaci pop-up nástrahy jako 
je Chod, Hinged Stiff a Multi Rig

  Vhodný také pro prezentaci nástrah s tuhým návazcem

  Využívá technologii Arma Point 

  Ostrá zahnutá špička 

  Očko zahnuté směrem ven pro použití s 
tuhými vlasci jako je Edges Rigidity 

  Velké očko umožňuje použití 30 lb Rigidity při potřebě 
trojnásobného protažení bez uzlového vázání

  Nereflexní tmavý povrch

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Dostupné velikosti s protihrotem: 2, 4, 5, 6, 7, 8

  Bez protihrotu: 6, 8

  10 ks v balení

STIFF RIG STRAIGHT 

  Navržen tak, aby splňoval požadavky rybářů, 
kteří volí háčky s rovnou špičkou

  Ideální pro prezentaci pop-up jako je Chod, Hinged Stiff a Multi rig

  Vhodný také pro prezentaci nástrah na dně s tuhým návazcem

  Využívá technologii Arma Point 

  Ostrá rovná špička

  Očko zahnuté směrem ven pro použití s mimořádně 
tvrdým monofilem jako je Edges Rigidity

  Velké očko umožňuje použití 30lb Rigidity při potřebě 
trojnásobného protažení bez uzlového vázání

  Nereflexní tmavý povrch

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Dostupné velikosti s protihrotem: 2, 4, 5, 6, 7, 8

  Bez protihrotu: 6, 8

  10 ks v balení

S PROTIHROTEM

BEZ PROTIHROTU

S PROTIHROTEM

BEZ PROTIHROTU
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CURVE SHANK

  Vylepšená verze původního háčku Arma Point SSC

  Ideální pro prezentaci nástrahy na dno nebo wafter 

  Využívá technologii Arma Point 

  Ostrá rovná špička

  Očko háčku směřující dovnitř

  Agresivně zakřivené ramínko háčku umožňuje 
pevné a spolehlivé zaseknutí ryby

  Nereflexní tmavý povrch

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Háčky s protihrotem dostupné ve velikostech: 2, 4, 5, 6, 7, 8

  Bez protihrotu: 6, 8

  10 ks v balení

CURVE MEDIUM 

  Ideální pro prezentaci nástrahy na dno nebo pop-up 

  Ideální pro použití s oblíbenou montáží 360 Rig

  Využívá technologii Arma Point 

  Ostrá rovná špička 

  Očko směřující dovnitř 

  Agresivně zakřivené středně dlouhé ramínko 
pomáhá jistému zaseknutí ryby

  Nereflexní povrch

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Háčky s protihrotem dostupné ve velikostech: 2, 4, 5, 6, 7, 8

  Háčky bez protihrotu: 6, 8

  10 ks v balení

S PROTIHROTEM

S PROTIHROTEM

BEZ PROTIHROTU

BEZ PROTIHROTU

S PROTIHROTEM

CURVE SHORT 

  Vylepšená verze původního háčku Arma Point XSC 

  Ideální pro prezentaci nástrahy na dno nebo pop-up 

  Využívá technologii Arma Point

  Ostrá rovná špička

  Rovné očko

  Krátké ramínko

  Nereflexní povrch

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  10 ks v balení

  Dostupné pouze s protihrotem

  Ve velikostech: 2, 4, 5, 6, 7, 8
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S PROTIHROTEM

S PROTIHROTEM

S PROTIHROTEM

BEZ PROTIHROTU

BEZ PROTIHROTU

BEZ PROTIHROTU

ZIG & FLOATER

  Navrženo speciálně pro použití při chytání 
na návazce Zig Rig nebo z hladiny

  Vhodný také pro prezentaci nástrah na dně s tuhým návazcem

  Využívá technologii Arma Point 

  Ostrá rovná špička 

  Očko lehce zahnuté směrem ven pro použití s monofilním vlascem

  Nereflexní tmavý povrch

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Tenší drát v porovnání s jinými háčky v řadě 
Edges pro precizní prezentaci nástrahy 

  Dostupné velikosti s protihrotem: 6, 8, 10

  Bez protihrotu: 6, 8, 10

  10ks v balení:

WIDE GAPE STRAIGHT 

  Ideální pro prezentace nástrahy na dno nebo pop-up 

  Využívá technologii Arma Point 

  Dlouhá ostrá rovná špička

  Očko směřující dovnitř v úhlu 25 stupňů

  Nereflexní tmavý povrch 

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Dostupné velikosti s protihrotem: 2, 4, 5, 6, 7, 8

  Bez protihrotu: 6, 8

  10ks v balení

WIDE GAPE BEAKED 

  Vylepšená verze původního modelu Arma Point SSBP

  Ideální pro prezentaci nástrahy na dno nebo pop-up

  Ostrá zahnutá špička 

  Využívá technologii Arma Point 

  Zahnutá špička je perfektní pro prezentaci 
nástrahy na tvrdé kamenité dno 

  Očko směřující dovnitř

  Nereflexní tmavý povrch 

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Dostupné velikosti s protihrotem: 2, 4, 5, 6, 7, 8

  Bez protihrotu: 6, 8

  10 ks v balení
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CHOD RIGS

  Vyrobeno z tuhého monofilu 
Edges Rigidity Trans Khaki

  Opatřeno háčky Edges Stiff Rig Beaked 

  Nosnost šňůrek kopíruje velikosti háčků: 
25 lb (11.3 kg) s háčkem vel. 6, 7 nebo 8 
a 30 lb (13.6 kg) s háčkem vel. 4 nebo 5

  Opatřeno Edges Micro Hook Ring 
Swivel pro upevnění nástrahy a 
obratlíkem vel. 11 Flexi Ring Swivel

  Dodáváno na pěnových discích, 
které můžou být uloženy přímo do 
zásobníku Multi Chod & Zig Bin

  3 návazce v balení 

  Dostupné pouze s mikro protihrotem

  Ve standartních verzích a v krátké verzi 

WIDE GAPE RIGS 

  Vyrobeno z potažené šňůrky Edges Coretex Matt se smyčkou 
na konci pro připevnění na rychlovýměnný obratlík 

  Opatřeny háčky Edges Wide Gape Beaked 

  Nosnost šňůrek kopíruje velikosti háčků: 
15 lb (6.8 kg) s háčkem vel. 8, 20 lb (9.07 kg) s háčkem vel. 
6 a 25 lb (11.3 kg) s háčkem vel. 4 nebo 2

  Opatřeno Trans Khaki Anti-Tangle Sleeves, Trans Khaki 
Line Aligna Adaptor a Trans Khaki Hook Silicone

  Dodáváno s 2 x s obratlíkem vel. 7, 2 x s Kwik 
Change Swivels vel. 7 a ZDARMA prodlužovacími 
zarážkami Hair Extending Boilie Props

  2 návazce v balení

  K dostání ve verzích s mikro protihrotem a bez protihrotu 
(bez protihrotu pouze u verzí s háčkem vel. 6. a 8.)

  K dostání ve variantách Weedy Green nebo Gravelly Brown 

WIDE GAPE PVA BAG RIGS

  Vyrobeno ze šňůrky Edges Reflex Camo Braid 
ve verzi Light Camo se smyčkou na konci pro 
připevnění na rychlovýměnný obratlík 

  Opatřeno háčky Edges Wide Gape Beaked

  Nosnost šňůrek kopíruje velikosti háčků: 
15 lb (6.8 kg) s háčkem vel. 6 nebo 8, 25 lb (11.3 kg) 
s háčky vel. 4

  Opatřeno Trans Khaki Micro Line Aligna 
Adaptor a Trans Khaki Hook Silicone 

  Dodáváno s 2 x 7 Flexi Ring Swivels, 2x 7 Kwik 
Change Swivels, 2 x Trans Khaki Micro Anti-Tangle 
Sleeves a Hair Extending Boilie Props 

  Dva návazce v balení

  K dostání ve verzích s mikro protihrotem a bez protihrotu 
(bez protihrotu dostupné pouze s háčkem vel. 6 nebo 8)

CURVE SHORT RIGS

  Vyrobeno z potažené šňůrky Edges Coretex Matt se smyčkou 
na konci pro připevnění na rychlovýměnný obratlík 

  Opatřeny háčky Edges Curve Short 

  Nosnost šňůrek kopíruje velikosti háčků: 
15 lb (6.8 kg) s háčkem velikosti 8, 20 lb (9.07 kg) 
s velikostí 6 a 25 lb (11.3 kg) s háčky vel. 4 nebo 2

  Opatřeno převlekem Trans Khaki Anti-Tangle Sleeves, 
Trans Khaki Line Aligna Adaptor a Trans Khaki Hook Silicone

  Dodáváno s 2 x obratlíkem vel. 7, 2 x velikosti 7 
Kwik Change Swivel a ZDARMA prodlužovacími 
zarážkami Hair Extrending Boilie Props

  Dva návazce v balení

  Pouze s mikro protihrotem

  K dostání ve verzích Weedy Green nebo Gravelly Brown 
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CAMOTEX™ STIFF

  Velmi tvrdá potahovaná šňůrka vhodná 
pro návazce na položenou nebo pop-up

  Potah a šňůrka jsou kamuflážové barvy

  Doporučujeme odstranit vnější vrstvu před 
vázáním uzlů, protože tento materiál je tak 
tuhý, že potah se při tvorbě uzlu poškodí

  Velká schopnost zamezit zamotávání

  Snadno svléknutelný vnější potah

  K dispozici ve dvou barevných 
verzích: Light Camo a Dark Camo

  V nosnostech: 15 lb (6,8 kg), 
20 lb (9 kg) a 25 lb (11,3 kg)

  V balení po 20ti metrech

CAMOTEX™ SOFT

   Ultra měkká potažená šňůrka ideální pro 
návazce s nástrahou na dno nebo s pop-up

  Mohla by být snadno zaměněna za 
normální nepotaženou šňůrku

  Snadno svléknutelný vnější potah

  K dispozici ve dvou barevných 
verzích: Light Camo a Dark Camo

  V nosnostech: 15 lb (6.8 kg), 
20 lb (9 kg) a 25 lb (11.3 kg)

  V balení po 20ti metrech

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

  Polo-tuhý potah, který je svou tuhostí 
řazen mezi Camotex Stiff a Camotex Soft

  Ideální pro návnadu na dno 
a pop-up nástrahu

  Potah a vnitřní šňůrka jsou zbarveny 
přerušovaným maskovacím vzorem

  Doporučujeme odstranit vnější vrstvu 
před vázáním uzlu, protože tuhý povlak 
nedostatečně povolí utažení uzlu

  Pomocí páry se šňůrka dokonale narovná

  Má skvělou vlastnost pro minimální zamotávání

  Snadno svléknutelný povlak

  K dispozici ve dvou barevných 
provedení: Light Camo a Dark Camo

  Nosnost: 15 lb (6.8 kg), 20 lb (9 kg), 
25 lb (11.3 kg) a novinka 35 lb (15.8 kg)

  20m na cívce

CORETEX™ MATT

  Založena na originální šňůrce Coretex, 
ale s vylepšeným matným potahem 
ke snížení lesknutí ve vodě

  Ideální pro širokou škálu návazců

  Středně tuhý potah pomáhá proti 
zamotávání a umožňuje vytvářet 
kombinované návazce

  Snadno svléknutelný vnější potah

  K dispozici ve dvou barevných 
verzích: Green a Gravelly Brown

  V nosnostech: 15 lb (6.8 kg), 20lb (9 kg), 
25 lb (11.3 kg) and 35 lb (15.8 kg)

  V balení po 20ti metrech

CORETEX™ TUNGSTEN

  Opatřeno speciální vnější 
wolframovou vrstvou

  Měkká, pružná, potápivá vnitřní šňůrka

  Wolframová vrstva pomáhá doslova 
přišpendlit návazec ke dnu

  Povrch šňůrky lze odstranit a tím 
vytvářet kombinované návazce

  Dvoubarevné zbarvení pro maskování

  K dispozici v nosnostech 20 lb a 35 lb

  20 m na cívce 

CAMO-SPLICE 

  Splétaná návazcová šňůrka

  Velmi ohebná a hustá, což doslova 
přišpendlí návazec ke dnu

  V camo barvě

  Ideální pro vytváření kombinovaných 
návazců a připojování háčků/
obratlíků přímo k návazcové 
šňůrce bez použití uzlů

  Doporučujeme používat 
jehlu Easy-Splice Needle 

  K dispozici v nosnosti 50 lb

  20 m na cívce
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REFLEX™ CAMO

  Navrženo tak, aby byla nejlepší 
pletenou šňůrkou současnosti 

  Má barevný maskovací vzor

  Velmi ohebná pletená šňůrka, která je 
ideální pro použití s Rapide PVA sáčky

  Klesá ke dnu bez potřeby tmelu

  K dispozici ve dvou barevných 
provedeních: Light Camo a Dark Camo

  K dostání v nosnostech: 15 lb (6.8 kg), 
25 lb (11.3 kg) a 35 lb (15.8 kg)

  V balení po 20ti metrech

RIGIDITY® TRANS KHAKI 

  Vylepšená verze původní verze Rigidity

  V Trans Khaki kamufláži pro malou viditelnost

  Nejtužší Chod vlasec, který jste kdy viděli

  Nizká viditelnost ve vodě

  Ideální pro návazce Chod a 
Hinged Stiff návazce

   Tuhost je ideální vlastnost pro 
návazce, protože kapr jej po nasátí 
jen velice obtížně vyplivne 

  Uzel typu Whipping musí být 
použit na verzi 30 lb (13.6 kg)

  K dispozici v nosnostech: 25 lb a 30 lb

  Dodáváno v návinu 30 m

ILLUSION® TRANS KHAKI 
SOFT HOOKLINK  

  Vylepšený návazcový materiál, který je 
v revolučním Trans Khaki maskování

  Ideální do průzračných vod

  Nejméně pod vodou viditelný návazcový 
materiál podle Roba Hughese

  Rychle potápivá a ohebná

  Vysoká odolnost vůči oděru 
a nízká průtažnost

  Vysoká pevnost v uzlu

   Ideální pro celou řadu návazců

  Dodáváno na cívce s návinem 50 m

    Dostání v nosnostech: 12 lb (5.45 kg) 
a 15 lb (6.8 kg)

ZIG+FLOATER
HOOKLINK

  Navrženo speciálně pro lov z 
hladiny a se Zig Rig montáží

  Vyrobeno z polymeru, což mu dává 
neuvěřitelně nízký průměr a tím je 
ve vodě naprosto nenápadný

  Neuvěřitelně silný s velkou 
odolností proti oděru

  Dost možná volba číslo jedna pro 
většinu nejlepších rybářů z Evropy, kteří 
loví z hladiny nebo pomocí Zig Rigu

  K dispozici v 9 lb, 12 lb a 15 lb verzi

ILLUSION® TRANS KHAKI 
FLUOROCARBON LEADER   

  Zbarvení v našem revolučním 
maskování Trans Khaki

  Perfektní návazcový materiál pro čisté vody

  Dvojnásobně efektivní než 
jiné návazcové materiály

  Nejméně pod vodou viditelný návazcový 
materiál podle Roba Hughese

   Těžký jako cihla a neuvěřitelně ohebný, což 
znamená, že krásně kopíruje dno jezera 

  Vysoká odolnost vůči oděru a nízká průtažnost

  Vysoká pevnost v uzlu

  Dodáván v návinu 50 m na cívce

  K dispozici v nosnostech: 20 lb (9 kg) 
a 30 lb (13.6 kg)

ARMADILLO™

  Má barevný kamuflážový vzor

  Určen k použití jako šňůrka do vázek 
nebo jako šokový návazcový materiál

  Skvělý pro daleké nahazování 
nebo do vázkových vod

  K dispozici ve verzích: Light Camo 
a Dark Camo

  Nová 65 lb verze pro extrémní 
podmínky v závadových vodách

  Dostupná ve verzích: 30 lb (13.6 kg), 
45 lb (20.4 kg) nebo 65 lb (29.5 kg)

  V návinu na cívce 20 m

LEADCORE 
SUBMERGE™

  Skvělá alternativa olověnky a 
perfektní pro revíry, kde je zakázáno 
používání olověných šňůr

  Neuvěřitelně ohebný, dokonale 
kopíruje dno jezer

  Vysoká odolnost proti oděru

  Velmi snadno se splétá a spoje 
jsou neuvěřitelně pevné

  K dispozici ve dvou barvách: 
Gravelly Brown a Weedy Green

  K dostání ve verzích: 30 lb (13.6kg), 
45lb (20.4kg) and 60lb (27.2kg)
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LEAD CLIP 30LB SUBMERGE 
LEADERS + K/C KIT 

  3x Edges 30 lb Submerge lead-free 
šňůrky o délce 75 cm

  Všechny tři návazce jsou opatřeny 
Trans Khaki Lead Clip a Tail Rubber 

  Dodáváno se standardním a Kwik 
Change Swivel obratlíkem

  Protažené smyčky na obou koncích , 
tudíž lze obratlík změnit velice jednoduše 
pomocí smyčky do smyčky

  Umožňuje připojení jednoho z našich 
hotových návazců pomocí “smyčky do smyčky”

  K dispozici Weedy Green a Gravelly Brown

30LB SUBMERGE HELI RIGS 
LEADERS + K/C KIT 

  3x 30 lb Submerge lead-free šňůrky o délce 75 cm

  Všechny tři montáže mají Edges Trans 
Khaki helikoptérové komponenty 

  Dodáváno 3 x Heli Buffer Sleeves, 3 x 6 mm 
Tapered Bore Bead, 3x 0,5 mm Leader Silicone

  Dodáváno s 3x Flexi Ring Swivel 
a 3x Kwik Change Flexi Ring Swivel

  Protažené smyčky na obou koncích , 
tudíž lze obratlík změnit velice jednoduše 
pomocí smyčky do smyčky

  Umožňují připojení hotového návazce k obratlíku 
na montáži pomocí “smyčky do smyčky”

  K dispozici v barvách Weedy 
Green a Gravelly Brown

LEADCORE LEADERS 
+ K/C KIT 

   Tři 75 cm dlouhé Edges Camo Leadcore montáže

   Dodáváno se třemi možnostmi obratlíku - 
standard, Flexi Ring a Kwik Change

   Smyčky na obou koncích, takže obratlíky mohou 
být měněny a upevněny pomocí smyčky

   Hotové návazce můžeme připojit k 
obratlíku montáže pomocí smyčky

   K dostání ve verzích: Light nebo Dark Camo

SUBMERGE LEADERS 
+ K/C KIT 

   Tři 75 cm dlouhé hotové montáže 
z Edges 30 lb Submerge Lead-free olověnky

   K dostání s třemi možnostmi obratlíků - 
Standard,Flexi Ring a Kwik Change

   Smyčky na obou koncích, takže obratlíky mohou 
být měněny a upevněny pomocí smyčky

   Hotové návazce můžeme připojit 
k obratlíku montáže pomocí smyčky

   K dostání ve verzích: 
Weedy Green nebo Gravelly Brown

LEADCORE HELI RIGS 
+ K/C KIT 

  Tři 75cm dlouhé hotové montáže 
Edges Camo Leadcore

  Všechny tři návazce jsou opatřeny 
Edges Trans Khaki komponenty na 
vytvoření helikoptérové montáže

  Balení obsahuje: 3 x Heli Buffer Sleeves, 3 x 6 mm 
Tapered Bore Bead, 3 x 0.5 mm Leader Silicone

  Dodáváno s 3 x Flexi Ring Swivel, 
3 x Kwik Change Flexi Ring Swivels 

  Smyčky na obou koncích, takže obratlíky mohou 
být měněny a upevněny pomocí smyčky

  Hotové návazce můžeme připojit k 
obratlíku montáže pomocí smyčky

  K dostání ve verzích: Light a Dark Camo

LEAD CLIP LEADCORE 
LEADERS + K/C KIT 

  Tři 75 cm dlouhé návazce 
z Edges Camo Leadcore

  Všechny tři montáže mají Trans 
Kahki Lead Clip a Tail Rubber

  Dodáváno s klasickým obratlíkem Kwik Change

  Smyčky na obou koncích, takže obratlíky mohou 
být měněny a upevněny pomocí smyčky

  Hotové návazce můžeme připojit 
k obraltíku montáže pomocí smyčky

  K dostaní v Light nebo Dark Camo

LEAD CLIP TUBING 
RIGS + K/C KIT

   Tři 75 cm dlouhé hotové návazce 
s Edges Trans Khaki Anti Tangle Tubing

   Všechny tři jsou vybaveny Trans 
Khaki Lead Clip a Tail Rubber

   Dodáváno se dvěmi možnostmi obratlíků: 
3 x Standard a 3 x Kwik Change

   Perfekní pro revíry, kde je olověnka zakázána

FLUORO 
FUSED LEADER

  Tavený fluorocarbonový návazec 
s vnějším plastovým potahem

  Nabízí vynikající odolnost proti 
oděru a vynikající neviditelnost

  75 cm délka, 1 návazec v balení

  Dodáváno s obratlíkem Edges Kwik 
Change Swivels ve velikosti 7 a 10

  30lb nosnost

  Odlesky neodrážející, prostiskluzová úprava
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MICRO RIG SWIVELS 

  Navrženo pro použití s helikoptérovým či Chod 
návazcem, pro odpadnutí olova při záběru

  Antireflexní úprava

  5 ks v balení

KWIK CHANGE SWIVELS

  K dostání ve velikostech 7 a 10

  Umožňují rychlou výměnu návazce bez 
nutnosti střihání a vázání nového návazce

  Antireflexní úprava

  Perfektní pro použití s Edges 
Safety a Slik závěskami

  10 ks v balení

KWIK CHANGE DROP 
OFF INLINE SWIVEL

  Pro rybáře, kteří chtějí lovit s odpadávacími 
inline olovy, ale chtějí mít pořád 
možnost rychlé výměny montáže

  Obratlík velikosti 7 s antireflexní úpravou

  8 ks v balení

DOUBLE RING SWIVEL

   Ideální pro rybáře, kteří chtějí lovit s inline 
odpadávacím systémem, ale také chtějí 
uvázat návazec přímo na obratlík

  Obratlík velikosti 7 s antireflexní úpravou

  8 ks v balení

KWIK CHANGE ‘O’ RING

  Další tvar, který je jedinečný v řadě Edges

  Navrženo pro rybáře, kteří chtějí lovit 
s helikoptérovou montáží, ale chtějí měnit 
návazce bez řezání a vázání nových návazců

   Antireflexní úprava

  10 ks v balení

OBRATLÍKY

  Ideální pro řadu návazců

  Antireflexní úprava

  K dostání ve dvou velikostech: 7 a 10

  20ks v balení

  Ideální pro použítí s Edges Safety 
(vel. 7) a Slik (vel. 10) závěskami

KURO MICROHOOK 
RING SWIVELS 

  Navrženo pro použití s helikoptérovým či Chod 
návazcem, pro odpadnutí olova při záběru

  Antireflexní úprava

  15 ks v balení

FLEXI RING SWIVELS

  Dostupné ve velikostech 7, 10 a 11

  Anti reflexní potah

  10 kusů v balení
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TUNGSTEN CHOD 
BEAD KIT

  Navrženo tak, aby umožnil rybáři vytvoření 
fixovaného Naked Chod rig návazce přímo na 
kmenovém vlasci nebo na fluorocarbonu

   Korálek sám sevře vlasec velmi pevně, ale může 
být přesouván nad olovo podle potřeby

  Spodní převlek je přes olovo a lze nastavit 
způsob, aby olovo v případě nutnosti odpadlo

   Korálek během souboje s rybou sklouzne 
k olovu a ochrání kmenový vlasec

  Dodáváno v sadě: 6x převlek a 6x kulička

HELI BUFFER 
SLEEVE

  Navrženo pro použití s Helicopter Rigs na 
vodičích jako jsou Submerge a olověnka

  Malá dírka na straně umožňuje nastavení 
s možností uvolnění olova

  Vyrobeno v Trans Khaki maskování

  8ks v b alení

HELI/CHOD 
BUFFER SLEEVE

  Navrženo pro Helikoptérové nebo 
Chod návazce, když používáme 
fluorocarbon nebo monofilní vlasec

  Obratlík vašeho návazce bude v tenkém, 
zužujícím se převleku, který bude 
absorbovat tlak při souboji s kaprem a 
zabrání obratlíku v poškození vlasce

  Malá dírka na boku umožňuje výměnu olova 

  Barva: Trans Khaki

  V balení 6 kusů

DROP OFF 
INLINE LEAD KIT 

  Určeno pro použití se všemi inline olovy Fox

  Umožňuje odpadnutí inline olova z vlasce 
při chytání ve vázkových vodách

  Dodáván s převlekem, pokud chcete 
zvýšit sílu nutnou pro odpadnutí olova

  5x vložka a 5x převlek v balení

DROP OFF LEAD 
PLUG & PINS 

  Jednoduše umístěte Plug přes obratlík a 
zajistěte na místě pomocí “T” kolíčku

  Již není potřeba zastříhávat vložku, při 
použití Edges Drop Off Inline Lead Kit

  To znamená, že rybáři mohou snadno 
převést celý odpadávací systém zpět 
do standardního inline olova

  Navrženo pro práci se všemi Fox Inline olovy

  Navrženo v Trans Khaki maskování

DROP OFF 
HELI BUFFER BEADS

  Univerzální tlumiče, které jsou určeny 
pro helikoptérové montáže

  Ideální pro použití s olověnkou a 
klasickým monofilním vlascem

  Používejte bez zúžené vložky pro materiály 
bez olověného jádra/s olověným jádrem

  Vlasec se připojí k pevné vodící smyččce hlavního 
korálku, oddělená část převleku se připevní k 
horní části korálku, pro zakrytí Vašeho uzlu

  6x Buffer Beads a 6 x “T” kolíčky v balení

MICRO
CHOD BEAD

  Navrženo tak, aby umožnil rybáři vytvoření 
fixovaného Naked Chod rig návazce přímo na 
kmenovém vlasci nebo na fluorocarbonu

   Korálek sám sevře vlasec velmi pevně, ale může 
být přesouván nad olovo podle potřeby

  Spodní převlek je přes olovo a lze nastavit 
způsob, aby olovo v případě nutnosti odpadlo

   Korálek během souboje s rybou sklouzne 
k olovu a ochrání kmenový vlasec

  Dodáváno v sadě: 6x převlek a 6x kulička

BIG BORE DROP OFF 
INLINE LEAD KIT  

  Navrženo s větší dírkou pro použití 
s olověnkou nebo olověnky bez 
olověného jádra většího průměru, jako je 
například Fox 60lb Edges Submerge

  Kompaktibilní se všemi Fox Inline olovy

  Umožňuje uvolnění olova při 
uváznutí olovem ve vázce

  Dodáváno se zadním gumovým převlekem, pokud 
chcete zvýšit tlak potřebný pro odpadnutí olova

  5 vložek a 5 převleků v balení 
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SAFETY LEAD CLIP 
TAIL RUBBER

  Barva: Trans Khaki

   Navrženo pro použití s Safety 
Lead Clip velikosti 7

  Malé odstřihnutí části umožňuje 
snadnější odpadnutí olova

  V balení: 10ks

SAFETY LEAD 
CLIP

  Barva: Trans Khaki

  Navrženo pro použití s obratlíky velikosti 7

  Samo-naklápěcí tvar, který vždy stočí oko 
obratlíku do správné polohy v závěsce

  Možnost zafixování pomocí kolíčku 
ve tvaru “T”(součást balení)

  Vroubkování umožňuje nastavení tlaku 

  V balení: 10ks

SLIK® LEAD CLIP
TAIL RUBBER

  Barva: Trans Khaki

   Navrženo pro použití s Safety 
Lead Clip velikosti 7

  Malé odstřihnutí části umožňuje 
snadnější odpadnutí olova

  V balení: 10ks

SLIK® SAFETY LEAD CLIP

  Barva: Trans Khaki

  Menší závěska na olovo pracuje s obratlíkem 
velikosti 10 pro perfektní prezentaci nástrahy

   Samo-naklápěcí tvar, který vždy stočí oko 
obratlíku do správné polohy v závěsce

   Možnost zafixování pomocí kolíčku 
ve tvaru “T” (součást balení)

   Žádné vroubkování, tudíž se 
převlek snadno stáhne

  Ideální pro vázkové vody, kde je 
důležité odpadnutí olova

  V balení: 10ks

POWER GRIP 
LEAD CLIP KIT

  Sada, která obsahuje vše potřebné 
pro vytvoření klipu na olovo

  Zahrnuje tyto produkty Edges Trans 
Khaki: Power Grip Tail Rubbers, vel. 7 
Lead Clips s fixačními kolíčky ve tvaru 
“T”, standard Anti Tangle Sleeves

  Také dodáván s oběma obratlíky vel. 
7 a Kwik Change Swivels vel.7

  5 ks v balení

POWER GRIP NAKED 
LINE TAIL RUBBER 

  Větší přilnavost na klip s olovem 
umožňuje použití těžších olov 

  Jemný kužel na zadní straně gumového převleku 
slouží pro použití s fluorocarbonovým vlascem 
nebo pro lov pouze s kmenovým vlascem 

  Pomáhá zabránit zamotání 
návazce okolo převleku

  Ideální pro dlouhé návazce jako je Zig Rig 

  V provedení Trans Khaki

  Navrženo pro použití s klipy velikosti 7

  10 ks v balení

NAKED LINE 
TAIL RUBBERS 

  Jemný kužel na zadní straně gumového převleku 
slouží pro použití s fluorocarbonovým vlascem 
nebo pro rybáření pouze s kmenovým vlascem

  Pomáhá zabránit návazci omotání okolo převleku

  Ideální pro dlouhé návazce jako je Zig Rig

  Přední část gumového převleku může být 
odstřihnutá a pomůže tím odpadnutí olova

  Maskování Trans Khaki

  10ks v balení

POWER GRIP 
TAIL RUBBERS 

  Navrženo pro rybáře, kteří rádi používají těžká 
olova, která neodpadnou při dopadu na 
vodu, ale odpadnou při kontaktu s vázkou

  Navrženo pro práci s Edges Lead Clip vel.7

  Trans Khaki maskování

  10ks v balení
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ANGLED DROP OFF 
RUN RIG KIT 

  Unikátní tvar, který přivádí průběžné 
montáže na vyšší úroveň

   Šikmý velký kroužek sedí na správém místě 
a umožňuje dokonalý průchod vlasce

   Může být sestaven tak, aby při lovu v zarostlých 
vodách olovo v případě potřeby odpadlo 

  V provedení: Trans Khaki

   Balení obsahuje: 6 x Angled Clips, 6 x Angled 
Buffer Sleeves  a 6 x fixovací “T” kolíček

RUN RING 
KIT 

   Jednoduchý tvar pro vytvoření 
základní průběžné montáže

  Velký kroužek pro volný průběh

  Umožňuje velkou citlivost záběru

   Balení obsahuje: 8 x Rings, 
8 x Buffer Bead a 8 x Speed Link

  V provedení: Trans Khaki

RUNNING SAFETY CLIP 

  V provedení Trans Khaki

  Navrženo pro vytvoření dokonale 
průběžné montáže

  Kolíček ve tvaru “T” zafixuje obratlík v závěsce

   Tvarovaný klip pro zavěšení olova a dosáhnutí 
větších vzdáleností při nahazování

  Převlek je určený k použití s 
olověnkami či hadičkami

   Sada obsahuje: Rung Ring a Speed Link, takže 
si můžete zvolit olovo podle svého uvážení

  Velikost balení: 6

TADPOLE 
MULTI BEAD

  Barva: Trans Khaki

   Ideální pro poloprůběžné montáže s inline olovy

  V balení: 10ks

TUNGSTEN 
ANTI TANGLE 

  Navrženo jako prevence proti 
zamotání při náhozu

  Vyšší hmotnost wolframu pomáhá 
držet váš návazec na dně

  K dostání ve verzích: Standard a Micro

  8ks v balení

TRANS KHAKI ANTI 
TANGLE SLEEVES

  Barva Trans Khaki

  Navrženo jako prevence proti 
zamotání při náhozu

  Standardní verze pro normální 
každodenní použití

  Micro sleeve ideální při použití s PVA sáčky

  XL verze je ideální pro použití s 
dlouhými návazci jako je Zig Rig

  25ks v balení (Micro a Standard), 
15ks v balení (XL)

TULIP BEADS

  Ideální pro použití s průběžnou sestavou

  Úhel zaručí perfektní natočení olova 
při nahazování a zabrání zamotání

  Může být použitý jako tlumící korálek na 
sestavách s Markerovým splávkem

  Vzor Trans Khaki

LOADED
TUNGSTEN TUBE

   Navrženo pro použití na Submerge a 
olověnkách pro helikoptérové návazce

   0.5 mm průměr

    V provedení Trans Khaki kamufláž

   Dodáváno v délce 1.5 m
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TUNGSTEN LINE 
GUARD BEADS 

  Navrženo pro použití přímo 
na kmenovém vlasci

  Při použití Naked Chod Rigs mohou 
být připevněny na vlasec a po záběru 
sklouzne dolů až na Heli Buffer Sleeve

  Navrženy tak, aby seděly na vrcholu 
Edges Heli Buffer Sleeve

  Zužující se průměr, což má za následek 
udržení obratlíku na místě během 
zdolávání, takže se vlasec nepoškodí

  Lze použít i na tradiční helikoptérovou montáž 

  Velké množství wolframu v korálku 
zajístí dokonalé přišpendlení ke dnu 

  Dodávány na drátěné smyčce 

  8 korálků v balení

TAPERED MAINLINE 
STOP

  Velký zužující se stopper, který je 
určený pro použití na kmenovém 
vlasci, do kterého můžete vložit 5mm 
Tungsten korálek při lovu s Chod nebo 
Helikoptérovými návazci typu Naked

  Kuželový tvar umožňuje obratlíku uvolnit 
korálek bezpečnějí, než při klasickém tvaru

  Dodáváno na smyčce z drátu – 9 ks v balení

TUNGSTEN 
HOOKLINK SINKERS 

  Navrženo pro napodobení 
olověného tmelu na návazci

  Ideální pomocník pro přikotvení 
Vašeho návazce ke dnu 

  Dodáváno na smyčce z drátu, 9ks v balení

TUNGSTEN
POWERGRIP® PUTTY 

  Extrémně hustý

  Pracuje se s ním velmi lehce

   Ideální pro vyvážení pop-up návazců 
nebo klesnutí návazce ke dnu

  Považovaný za nejlepší na trhu

5MM 
TUNGSTEN BEAD

  5mm korálek z wolframu

  Navrženo pro použití s Tapered Mainline Stop

  15 korálků v balení

TAPERED 
BORE BEADS

  K dispozici v 6mm a 4mm

  V provedení Trans Khaki

   Verze 4mm je navržena pro olověnku při 
použití helikoptérových či Chod návazců

   Verze 6mm můžou být také umístěna na 
silicon při použití Helikoptérových nebo 
Chod montáží a na ochranu uzlů.

  V balení: 30ks

BAIT BUNGS

  Navrženo tak, aby se zabránilo nástraze 
klouzat po vlasu směrem k háčku

  Obzvláště užitečné při použití montáže 
snowman (na panáčka), aby stoper udržel na 
vlasovém příponu obě dvě nástrahy vedle sebe 

  Jednoduše se nasune na návazec před 
uvázaním smyčky vlasového příponu

  Dodáváno na drátěných smyčkách

  10 stoperů v balení

ANTI-TANGLE TUBING 
TRANS KHAKI

  Čtyřikrát těžší než olověnka

  Velmi ohebná, tudíž skvěle kopíruje dno

  Ideální pro revíry, kde je olověnka zakázaná

   Lehké navlečení na kmenový vlasec

  Dodáváno v délce 2 m

Fox Rig Guide 2018_38-47.indd   41 02/05/2018   17:09:16



42

ANTI BORE 
BAIT INSERTS

   Unikátní tvar, který se zasune do středu 
nástrahy, aby se zabránilo jejímu 
narušení od vlasového příponu

   Ideální pro boilies a měkké 
nástrahy jako je maso a pod

SILICONE 
SLEEVES 

   Otvor s průměrem 3mm v délce 25mm

  V provedení Trans Khaki kamufláž

   Ideální pro řadu montáží  pro 
umístění přes Speed Links

  V balení: 15ks

HOOK 
SILICONE 

  Navrženo pro přichycení vlasového příponu 
na stopce háčku u návazců Blow Back

  Vyrobeno v barvě Trans Khaki Camouflage

  Dodáváno v 1.5m délce

  Dvě velikosti s různým použitím 
na háčcích vel. 10-7 a 6-2

SHRINK 
TUBE

  Ideální pro rozšíření stopky háčku při 
vytváření efektivních montáží

  Barva: Trans Khaki

  K dostání ve třech velikostech: 
X Small (1.4-0.6mm), Small (1.8-0.7mm) 
a Medium (2.4-0.8mm)

WITHY CURVES 

  Pro vytvoření perfektního úhlu u 
Withy Pool Rig návazce

  Navlékáme pomocí Splicing Needle

  V provedení Trans Khaki kamufláž

  Mikro vroubkování na konci 
pro Tungstenový tmel

  Pro velikost háčků: 10-7 nebo 6-2

  V balení: 10ks

LINE ALIGNA 

   V provedení Trans Khaki kamufláž

   Snadná aplikace na očko háčku

   Vytvoří agresivní chytací úhel a kapr 
se bude obtížně zbavovat návazce

   K dostání ve 2 velikostech pro různé 
velikosti háčků: 10-7 a 6-2

   V balení: 10ks

MICRO LINE 
ALIGNAS

  Jemnější verze populárních rovnátek 
Trans Khaki Line Alignas

  Ideální pro rybáře, kteří chtějí lovit 
pomocí jemnějších montáží

  Eliminuje nutnost smršťovací hadičky

  Pomáhá k vytvoření dokonalého 
agresivního zatočení 

  K dispozici ve dvou velikostech: 10- 7 a 6- 2

  10ks v balení

HAIR 
WIDGETS 

  Navrženo pro pevné přichycení 
na obloučku háčku

  Umožňuje vytvoření vlasového 
přívěsu bez nutnosti vázání uzlů

  Jednodušše uvázat vlasový přívěs na 
Hair Widget a zvolit pozici na háčku

  V provedení Trans Khaki kamufláž

  V balení: 30ks
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HOOK BEADS

  Trans Khaki barva, 25ks v balení

  Ideální pro prezentaci bez uzlového vázání

  Na háčku drží velice těsně

  K dostání ve dvou velikostech: 7-10 a 2-6

HAIR BRAID 

  Navrženo pro zhotovování extra 
ohebných vlasových přívěsů

  Diskrétní hnědá barva

  Perfektní při použití malých a lehkých nástrah

  Dodáváno v délce 10m

HEAVY DUTY ‘O’ RING

  Další tvar, který je jedinečný v řadě Edges

  Navrženo pro rybáře, kteří chtějí lovit s 
helikoptérovou montáží, ale chtějí měnit 
návazce bez řezání a vázání nových návazců

   Antireflexní úprava

  10 ks v balení

KURO RIG RINGS 

   Ideální pro celou řadu návazců, 
včetně  Blowback Rigs

  V černé matné Kuro povrchové úpravě

  K dostání ve třech velikostech: Small (2.5mm), 
Medium (3.2mm) a Large (3.7mm)

   V Balení: 25ks

SPEED LINKS  

  Navrženo pro rychlou výměnu návazců

  Můžou být použity taky pro rychlou výměnu 
spodových pomůcek nebo markerů

  K dostání ve  dvou velikostech: 
Standard a Micro

  20ks v balení

RIG LINKS 

   Navrženo pro nahrazení smyček 
na konci návazců

   Jednoduše uvažte Rig Link na konec 
návazce za pomoci Grinner uzlu 

   Všechny návazce lze v rychlosti 
vyměnit za poloviční dobu

   Umožňuje navlečení PVA sáčků na návazec

  V balení: 15ks

MAGGOT CLIPS 

   Navrženo pro snadnou prezentaci 
červů na vlasovém přívěsu

   Unikátní špičatý tvar, který 
zabráňuje seskupování červů 

  Chemicky broušené ostří s nerezovou úpravou

  K dispozici ve čtyřech velikostech: 6, 8, 10 a 12

  V balení: 10ks

MICRO SPEED LINKS

  Zmenšená verze původních Speed Link

  Navrženo pro rychlou výměnu návazců

  Může být použitý pro rychlou výměnu 
příslušenství, jako je Marker splávky a Spod rakety

  V balení: 20ks
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KWIK CHANGE 
POP-UP WEIGHTS 

  Protizávaží na pop-up montáže

  Snadné připojení na návazec 
bez jakéhokoliv poškození

  Záváží lze jednoduše připojit pomocí 
silikonové trubičky, která je součástí balení

  K dostání jednotlivé typy závaží: 
BB, AAA, SA a Swan

  Dávkovač je rozdělen také na šest 
sekcí: č.1, č.4, BB, AAA, SA a Swan

MULTI PURPOSE 
BACKLEAD 

  Může být použito jako tradiční 
létající zadní olovo nebo jako 
tradiční připínací backlead.

  Chcete-li změnit způsob použití, stačí 
jednoduše odstranit rychlovýměnnou 
vložku z olova a nahradit ji klipem, 
který zatlačíte do středu jádra a 
otočíte vložku tak, aby se zajistila.

  V případě, že se klip backleadu 
zasekne o překážku, je navržen 
tak, aby se uvolnil z vlasce 

  Při použití nahazovacího systému 
je backlead navržen tak, aby se po 
nahození nevracel zpět jako ostatní 
výrobky v současné době na trhu, 
což zajistí, že backlead bude blízko 
u vašeho návazce a celou sestavu 
doslova příšpendlí ke dnu

  Ideální pro přikotvení vaší sestavy ke 
dnu na místech s výskytem plachých 
kaprů, také ideální při lovu na místech 
s vyšší frekvencí lodní dopravy.

  K dostání ve 3 velikostech: 5g, 10g a 15g

  Jedno balení obsahuje 
4x olovo, 4x vložky pro nahazovací 
systém a 4x “Clip- on” vložky

SLIDERS 

  Létající zadní olova pro opatrné kapry

  Dodáváno v kamuflážové verzi

  Jednoduše natáhněte na kmenový 
vlasec nad návazcem

  10ks v balení

DOWN RIGGER BACKLEADS

  Unikátní systém, který můžete připojit 
k vlasci za pomocí jedné ruky

  K dostání ve dvou verzích: 21g a 43g

  Tři zadní olova v balení

CAPTIVE BACK LEADS MK2

  Ideální pro rybáře, kteří si přejí mít 
jejich vlasec skrytý na dně

  Patentované klipy pro hladké uvolnění vlasce

  Těžší varianta pro lepší napnutí vlasce 
a tím lepší signalizaci záběru

  Dodáváno s plastovým držákem 
na namotání šňůrky

  Dodáváno s vysoce viditelnou 
10 m oranžovou šňůrkou

  Šňůrka se sama odvíjí z plastového držáku
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BAIT FLOSS 

   Navrženo pro uchycení nástrahy do 
kroužku nebo Mini Hook Ring Swivels

  Neutrální barva

   Dodáváno v krabičce se 
zabudovaným odřezávačem

  Balení: 50m na cívce

BOILIE STOPS 

  Zúžené konce pro snadné nasunutí 
do vlasového příponu

  Malý a diskrétní vzhled na boilie

  Čírá barva

  K dispozici ve dvou velikostech: 
Micro a Standard

  V balení: 200 zarážek

HAIR EXTENDING 
BOILIE PROPS

  Umožňuje změnit velikost vaší nástrahy bez 
nutnosti měnit velikost vlasového příponu

  Tři velikosti v balení: small, medium a large

  Čirá barva

BOILIE CAPS 

  Mini háček pro snadné vtažení do nástrahy

  Pro bílou rybu velmi obtížné setřepat 
nástrahu z vlasového příponu

  Malá čirá čepička s diskrétním vzhledem 
snadno zmizí na vrcholu nástrahy

  120 ks čepiček v balení

PELLET PEGS 

  Navrženo pro bezpečené umístění 
pelet na vlasovém příponu

  Málo viditelná čirá barva

  K dostání ve třech velikostech: 
11mm (180ks), 13mm (134ks) a 21mm (50ks)

MARKER ELASTIC

   Červený elastický materiál 
dodáván v návinu 20m na cívce

   Ideální pro značení rybářských vlasců 
pro přesné nahazování a vnadění 

  Velmi lehce se sním pracuje a 
nepoškozuje kmenový vlasec

  Snadné odstranění z kmenového 
vlasce bez poškození

LEADER SILICONE

  Navrženo pro použití na Submerge a 
olověnkách pro helikoptérové návazce

  Průměr 0.5mm

  Dostupný v barvě Trans Khaki

  Dodáváno v délce 1.5m 
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MULTI TOOL 

   Ruční nástroj, který vlastně obsahuje 
čtyři nástroje v jednom!

   Jeden konec slouží pro odstranění 
vnějšího potahu šňůrky

   Na opačném konci svlékacího nástroje je nástroj 
pro dotahování uzlů a natahování tuhých materiálů

  Dále je vybavený malým D-Rig hrotem

  Na opačném konci  je větší smyčka s hrotem, který 
vám umožní vytvoření perfektní smyčky na Chod Rig

1MM MICRO DRILL  

  Navrženo pro vrtání jemných otvorů do nástrah

  Umožňuje vytvořit otvor do tvrdé nástrahy pro jehlu

  Perfektní pro tvrdé nástrahy jako jsou: ořechy, 
vysušené boilies a korkové po-up boilies

  Ergonomická rukojeť, která je vysoce viditelná

TENSION BAR 

   Ruční nástroj pro utahování uzlů

   Užitečný taky při rovnání tuhých částí návazců

   Ergonomická rukojeť

BRAID BLADES XS 

   Ozubené ostří, které má za úkol snadno 
ustříhnout materiály jako – pletená šňůrka, 
nylon, silný monofil, olověnky, potažené šňůrky

   Ostří jako břitva

   Pojistka, která nůžky zamkne když se nepoužívají

   Dokonale sedí do F-Boxu

BRAID BLADES 

  Super ostré ostří pro snadné 
stříhání pletených materiálů

  Také ideální pro stříhání materiálů jako je 
fluocarbon, nylon a olověných materiálů

   Vysoce viditelná oranžová barva na rukojeti, 
která vám omezí možnost ztráty

   Snadno se vejdou do vašeho F-Boxu

BAIT DRILL & CORK STICKS 

   Malý vrtáček, který se používá pro vrtání nástrah

   Ideální pro nástrahy jako je 
boilies nebo tygří ořechy

   Ergonomická rukojeť pro snadné vrtání

   Dodáváno s 4ks Cork Sticks (6x70mm) pro 
vložení do nástrahy a dokonalé vyvážení

   6mm Cork Sticks jsou k dispozici také samostatně

FINE NEEDLE 

  Ideální  pro jemné 
nástrahy, jako je partikl

  Také vhodné na měkké 
boilies o průměru 6-10mm

  Zelená rukojeť s 
příjemným povrchem

HEAVY NEEDLE 

  Ideální pro tvrdší nástrahy, jako 
je boilies nebo tygří ořech

  Oranžová rukojeť s 
příjemným povrchem

NEEDLE SET 

  Sada pěti jehel představuje 
všechno, co budete potřebovat

  Sada obsahuje: Comprises 
Stix, Stringer, Fine, Heavy, 
Gated a Splicing needles

GATED NEEDLE 

  Jehla se západkou, která je 
vhodná na všechny nástrahy

  Také vhodný pro navlékání 
malých PVA punčošek

  Žlutá rukojeť s příjemným 
povrchem

SPLICING NEEDLE 

  Západka pro navlékání 
olověnek a jiné materiály

  Jehla je také vhodná pro 
použití na malé měkké nástrahy

  Modrá rukojeť s 
příjemným povrchem

STIX & 
STRINGER NEEDLE 

  Extra dlouhá jehla se západkou

  Ideální pro navlékání 
PVA materiálu

  Také vhodný pro navlékání 
PVA sáčků na návazec

EASY SPLICE NEEDLE 

  Zatočený drat z nerezové 
oceli určený pro splétání 
vodících a bezolovnatých 
šokových materiálů, ale i 
spojování Edges Camo-Splice 
návazcových materiálů

  Diamantový tvar pro 
snadnější použití
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VÝHODY POUŽÍVÁNÍ 
ZIG ALIGNA™ 

   Lepší zachycení a špatně 
vyplivnutelný - Vytvoří mnohem 
agresivnější úhel, než při standartním 
bezuzlovém vázání nebo Zig Bugu 
(bez přídání dalších vylepšujících 
systemů), takže má celkově větší 
pravděpodobnost chycení úlovku

   Lepší potenciál pro chycení kapra - 
Aligna umožňuje, aby se vaše nástraha 
za všech okolností chovala vždy 
vycentrovaně. Nevýhoda bezuzlového 
vázání u vlasců je, že vlasový 
přípon chce vždy ležet na jedné 
straně, což může vést ke špatnému 
posazení háčku v kapří tlamce

   Mohou být použity silnější a 
spolehlivější uzly - Umožňuje připojení 
háčku na šňůrku návazce mnohem 
kvalitnějšími a silnějšími uzly, jako 
jsou Palomar nebo Grinner, ale také 
zabraňují tření očka háčku o uzel, takže 
zdolávání ryby bude bezpečnější.

   Větší  hodnota za vynaložené 
peníze - Pokud se ostří na háčku 
otupí, tak jednoduše sundáte 
Aligna z háčku a nasadíte na druhý, 
což v případě ostatních systémů 
nejde. Tudíž je používání Zig 
Aligna i mnohem ekonomičtější.

   Velmi variabilní - Můžete kombinovat 
jednotlivé barvy pěny a Zig Aligna 
a vytvářet celou škálu barevných 
nástrah, dokud nenaleznete tu v 
daný moment správnou kombinaci.

   Velmi rychlá a snadná montáž - 
Změna vaší nástrahy jde velice 
rychle a snadno a to díky šikovnému 
nástroji na nasazení pěny.

   Imituje tvar klubající se larvy - Mnoho 
Zig Bug nástrah napodobuje různý 
hmyz, který nežije ve vodě, což je 
docela zbytečná imitace, protože to 
není přirozená potrava. Tvar Zig Aligna 
v kombinaci s pěnou velice pěkně 
napodobuje tvar nymfy s tenkým 
zakřivením těla a velkou hlavou.

   Možnost zvolení viditelných barev - 
červená, růžová, bilá  a žlutá 
volba barvy zajišťuje vytvoření 
hodně viditelné nástrahy.

ZIG ALIGNA™ KIT

   3x Zig Aligna HD pěna

   6x Zig Aligna Sleeves

   1 x Nasazovací pomůcka

ZIG ALIGNA™ 
LOADING TOOLS 

   Slouží k vložení pěny do smyčky 
na zadní straně Zig Aligna

   Viditelná oranžová barva

   2ks v balení

ZIG ALIGNA™ HD FOAM 

  Dostupné v Červené, Žluté, Černé, Fluoro 
Růžové, Fluoro Žluté a Fluoro Oranžové barvě

  3x pěna v každém balení

  Plovoucí

ZIG ALIGNA™ SLEEVES 

  Dostupné v Červené, Žluté, Černé, Růžové, 
Hnědé, Fluoro Růžové, Fluoro Žluté 
a Fluoro Oranžové barvě

  8ks Zig Aligna Sleeves v balíčku
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VLASTNOSTI 
Klip na vlasec · Nastavitelné posuvné závaží · Kompatibilní se všemi Black Label ramínky  
V sedmi barvách · Otvor na Betalight světlo · Pouzdro dostupné samostatně

NOVINKA




