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HOGYAN:

a legújabb Edges “Hogyan” útmutató bevezetőjében mellyel 
segíteni szeretnénk a pontyhorgászat alapjainak elsajátításában.

Ennek az útmutatónak nem csak annyi a célja, hogy sok rövid tippel 
hozzájárulhassunk, hogy még több pontyot foghasson, hanem az is, 
hogy miután megfogta a halat, megfelelő módon tudjon gondoskodni 
róla a visszahelyezésig. Igyekeztünk koncentrálni arra, hogy sok képpel 
tarkítsuk az útmutatót, így az sokkal egyszerűbb elsajátítani a taktikákat. 
A manapság megjelenő magazinokban és online cikkekben az információk 
nagy része a tapasztaltabb horgászoknak szól leginkább és számos 
alapot magától értetődőnek tekintenek ezekben. Így mi most az 
alapoktól szeretnénk a horgászattal ismerkedőknek elindulni. 

Az útmutató másik felében betekintést nyerhet a teljes Edges aprócikk 
sorozatba, melyben olyan új termékeket találhat, melyeket pontyhorgászok 
terveztek, azzal a céllal, hogy segítsenek a többi pontyhorgásznak még 
több halat fogni, reméljük, hasznosnak találja majd ezt a részt is...

Reméljük tetszeni fog amit a következő oldalak tartogatnak Önnek...

ÜDVÖZÖLJÜK...

foxint.com

/foxInternational

/FoxInternational1

@fox_international

Ingyenes kiadvány. 
A Fox International fenntartja a jogot, hogy az 
árakat vagy a műszaki paramétereket minden 
előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.
A technikai adatok és paraméterek a nyomtatás 
idejében megfelelnek a valóságnak.
A feltüntetett súly és méret adatok hozzávetőlegesek.
E. & O.E. Minden Jog Fenntartva.

Fotók: Lewis Porter
Szöveg: Lewis Porter 
Külön köszönet:  Harry Charrington, Mark Pitchers, 
Tom Maker, Mark Bartlett, Scott Day, Harry Pratt, 
Jim Wilson, Stefan Han� , Mark Noorman, Roelof Schut, 
Bastian Reetz, Daniele Pellacani, Cezary Karolczak, 
Csaba Balasi, Jakub Prudík, Roman Veselý, 
Andrei Popescu, Robert Nicolae, Mauro Pitorri.

UK Headquarters
1 Myrtle Road, Brentwood, 
Essex, CM14 5EG

European Distribution Centre
Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 
2321 Meer, Belgium
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Hozzáférhet a csak tagok számára 
elérhető exkluzív tartalmakhoz a 
weboldalon és a hírlevelekben!
Előbb láthatja a The Challenge-et 
bárki másnál! 

Részt vehet a nyereményjátékokban és 
nyerhet a legújabb felszereléseink közül!

Az első olyan alkalmazás, melyet 
kifejezetten arra fejlesztettek, hogy 
pontosabb és hatékonyabb legyen a 
horgászatunk, mint bármikor ezelőtt!
Képek és ikonok segítségével a Swim Mapper 
lehetővé teszi, hogy rögzítsük a  különböző 
helyeket és távolságokat, így legközelebb 
visszatérve percek alatt, pontosan 
meghorgászhatjuk a korábban megjelölt 
helyeket. További információkért 
látogasson el a 
www.swimmapper.com 
oldalra.

CSATLAKOZZON MA!
Látogasson el a www.foxint.com 
oldalra a további részletekért.

TARTALOM...
Hogyan: válasszunk horgászállást

Hogyan: találjunk helyet

Hogyan: etessük meg a helyet

Hogyan: dobjunk pontosan

Hogyan: kössünk Pop-Up szereléket

Hogyan: kössünk fekvő 
csalis szereléket
Hogyan: használjuk a PVA-t

Hogyan: horgásszunk Zig Rig-gel

Hogyan: horgásszuk az akadókat

Hogyan: dobjunk távolra

Hogyan: javítsuk a kapásérzékelést

Hogyan: óvjuk fogásunkat

Az Edges sorozat

TÖLTSE LE INGYENESEN 

MÉG MA!

European Distribution Centre
Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 
2321 Meer, Belgium
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Az első, amire � gyelnünk kell az a pontyok tartózkodási helye - ha sikerül azonosítanunk a 
halak kedvelt helyeit, akkor a fogás esélye sokkal nagyobb. Így első javaslatunk, hogy szánjunk 
elég időt a terület körbejárására, hogy fellelhessük a búvóhelyeiket - amennyiben sikerül találnunk 
halakat, akkor a lehető legközelebb válasszuk ki hozzájuk a horgászhelyünket. 

A sikeres horgászat 
érdekében a hely 
kiválasztása alapvető 
fontosságú!

a parkolóhoz legközelebbi 
állást válasszuk

a barátunk mellé üljünk

a legtisztább, 
legkényelmesebb 
területet foglaljuk el

Ugrások/fordulások 

Örvénylések/úszók

Tiszta vízben 
úszó pontyok

Buborékok/túrások

Felkavart/zavaros víz

Mire � gyeljünk:

Hinaras/akadós részeket

Part menti akadókat Levegőztetőket

Szigeteket

Nem mutatkoznak a pontyok? 
Ez esetben keressünk:

Merre fúj a meleg szél

Merről fúj a hideg szél

Sekély víz a 
melegedéskor

Mélyebb víz a lehűléskor

A pontyok keresése során nagy 
hasznát vehetjük egy 
jó minőségű polarizált 
napszemüvegnek, mely 
megszűri a visszaverődő 
fények egy részét és így 
könnyebben azonosíthatjuk 
a fontos jeleket...

TOP TIP!

Vegyük � gyelembe 
az időjárás alapú 
változásokat is:

Ne csak:

HOGYAN:
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Az ólom ugrálva jön 
felénk a fenéken = 
sóderes fenék

Az ólom nehezen 
húzható a fenéken = 
mély iszap vagy hínár

Az ólom simán húzható 
a = � nom iszapréteg, 
homok vagy agyag

Jegyzeteljünk le minden 
fontos információt a Swim 
Mapper alkalmazásba.

Kezdésként fűzzük fel a 
boom-ot a Markerúszós 
készletből a fonott főzsinórra

Fűzzük fel a kerek ütköző 
gyöngyöt a fonott zsinórunkra 
majd a másikat is húzzuk utána

Kössük a zsinórunk végére a 
markerúszó alján található forgót 
egy Grinner csomó segítségével

Húzzuk a forgó szemére a 
gyöngyöt a képen látható módon

Rögzítsük az ólmot a quick 
change kapocsba, majd 
húzzuk rá a hüvelyt

El is készült a markerúszós 
összeállítás, amellyel 
feltérképezhetőek a víz alatti 
egyenetlenségek

Use Marker Sticks and 
count how many wraps the 
spot is from the bank. 

Szereljük fel a Marker úszót...
HOGYAN:

Try casting a Grappling Marker 
Lead to your chosen area to see if 
you retrieve any weed or debris.    

TOP TIP!
TOP TIP!

TOP TIP!

HOGYAN:

Sok horgász szeret a sóderes, márgás, iszapos vagy éppen homokos területeken horgászni. És mi 
is pont ezeket a helyeket javasoljuk kezdésként. Amennyiben találtunk egy ilyen helyet, akkor 
húzzunk le az orsónkról 30cm-enként zsinórt és számoljuk, hogy mikor jelenik meg az úszó a 
felszínen - így megtalálhatjuk a mélyebb és sekélyebb területeket - a pontyok szeretnek a törések 
mentén valamint a platókon őrjáratozni, amelyek igazán előnyös horgászhelyek lehetnek.

Miután kiválasztottuk 
a horgászhelyet, 
keresnünk kell 
néhány olyan részt, 
ahol felkínálhatjuk
a csalinkat...

Kezdésként egy markerúszós 
összeállítással, fonott zsinórral 
próbáljuk meg kitapogatni, hogy 
milyen a vízfenék szerkezete. 
Azt javasoljuk, hogy a látható 
helyek környékét tapogassuk 
körbe leginkább, mint a szigetek, 
akadók, hinaras részek stb. 

Amiket érdemes 
keresni:
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BAIT
THE SPOT
BAITBAITBAIT

Néhány érdekes 
eszközön keresztül 
bemutunk pár 
etetetési 
módszert...

Spod
tökéletes számos csali 
közepes és extra nay 
távolságra történő 
bejuttatásához

Dobócső
kifejezetten a 
bojlik közepes és 
nagy távolságra 
való bedobásához

Különböző eszközök az etetéshez:

Catapult 
ideális egy sor 
különböző csali 
rövid és közepes 
távú belövéséhez 

Etető kanál 
nagyszerű 
megoldást kínál 
a legtöbb csali 
rövid távra való 
bejuttatásához

HOGYAN:

HOGYAN:
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Spod-os etetésnél minden 
esetben használjunk ujjvédőt, 
mely megvédi ujjunkkat a 
tobás során a fonott zsinórtól.

Válasszunk megfelelő 
csalit és az eredmény 
látványos lesz!

Bojli - a pontyok imádják 
és remekül szelektálhatók 
segítségével a nagyobb egyedek

Csemegekukorica - az 
örök klasszikus, mely a Fox 
tanácsadók kedvence is egyben

Aprómag keverék - egy 
nagyszerű csali, mely az alapja 
a legtöbb spod mixnek, de a 
kisebb egyedeket is bevonzza

Tigrismogyoró - érdemes 
csak módjával használni, de 
használatával kikerülhető a 
keszegek, a compó és 
a rákok rohama

Pellet - a pontyok nagyon 
szertik és tökéletesen 
használhatók spod mixekhez 
és PVA csalizással is

Csonti - egy remek csali télen, 
de nem túl jó választás olyan 
tavakon ahol más halfaj is 
előfordul

Majd adjunk hozzá 1kg bojlit - 
egész és tort szemeket egyaránt

Most keverjünk hozzá 1kg 
aprómagvat, mint például 
a papagáj eleség

Végül adjunk hozzá 1/2kg 
pelletet, az egészet keverjük 
el és készen is van a mix

Öntsünk 2kg csemegekukoricát 
egy vödörbe

Azt javasoljuk, hogy inkább kis 
mennyiséget etessünk többször, 
egy nagyobb alapozás helyett. 
Hiszen bedobni még mindig 
lehet, de kiszedni már nem.

Pontos etetés
Annak érdekében, hogy minél 
pontosabb legyen az etetés, 
érdemes egy marker úszóval 
bedobni az adott helyre és 
ott felengedni a felszínre azt. 
Ezután már használhatjuk 
célpontként az alapozó 
etetésünk bejuttatásához. 
Spod-os etetésnél először 
dobjuk az úszó mellé, majd 
akasszuk ki az orsó klipszkjét, 
így biztosan minden dobásunk 
ugyanabba a távolságba fog 
érkezni. Ezenkívül érdemes 
jelölőpálcákkal kimérni a kívánt 
távolságot valamint mindig 
kiválasztani egy célt a túlparton, 
rögzítheti is ezeket az adatokat 
a Swim Mapper alkalmazásban. 

A legjobb csalik:

Áll össze egy hatékony spod mix...HOGYAN:

TOP TIP!
TOP TIP!
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CAST
ACCURATELY

HOGYAN:

TOP TIP!

Használjunk zsinórjelölőt, így 
nem kell minden dobásnál 
kimérnünk újra a távot.

TOP TIP!

Használjunk távolságmérő 
pálcákat, így máskor is tudni 
fogjuk a meghorgászandó 
távolságot.

TOP TIP!

Ha találtunk egy ígéretes helyet, 
ahová dobni szeretnénk, akkor 
akasszuk ki a főzsinórunkat 
az orsó klipszjébe.

TOP TIP!
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A betekerés során a botot mindig 
ugyanabban a pozícióba tartsuk, 
a kellő pontosság érdekében.

Mindig ugyan arról a 
helyről indítsuk a dobásokat 
és győződjünk meg arról, 
hogy a cél előttünk van. 

Használjuk a Swim Mapper 
alkalmazást a távolság 
és a hely rögzítésére. 

TOP TIP!
TOP TIP!

TOP TIP!

Válasszunk ki egy célpontot a 
dobásunk irányába - győződjünk 
meg róla, hogy a célpont éjjel 
is felismerhető legyen.

TOP TIP!

Dobjunk pontosan
Nos, a dobás pontossága nem 
fontos, ha mindig etetőhajóval 
vagy csónakkal horgászunk, de 
a legtöbb európai horgászdobós 
módszerrel horgászik pontyokra, 
ahol nem csak a minél több 
ponty megfogása a cél, 
hanem a spórolás is (kevesebb 
beszakadt szerelék...). Van 
néhány alapszabály, melyeket, 
ha követünk, akkor időről-időre 
pénzt takaríthatunk meg.

Akár helykeresésről, a felcsalizott 
szerelék bejuttatásáról vagy 
éppen spod-os etetésről legyen 
szó a pontosabb dobás nagyobb 
sikert jelent... 

Hasznos, ha van kéznél:

Távolságmérő pálca

Jelölő gumi

Polarizált szemüveg

Marker úszós 
összeállítás

A pontos horgászok 
sikeres horgászok!
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POP-UP
TIE A

RIG

Egyéb pop-up szerelékek:
A következőkben bemutatunk 
egy igazán hatékony pop-up 
összeállítást...
A lebegő felkínálási módok akkor igazán hatékonyak, 
ha meder fenék nem kellően tiszta. Lehetnek 
vízinövények, lágy iszap vagy törmelék, amik miatt 
nem alkalmazhatunk fekvő csalis szereléket az adott 
helyen. Számos különböző pop-up összeállítás létezik, 
de amelyet most bemutatunk ebben a részben, 
az a Fox tanácsadók kedvence Európa-szerte...

Withy Pool szerelék Multi szerelék

Hinged Sti�  szerelék Chod szerelék

HOGYAN:
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RIG
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A 360 szerelék
Kétségtelen, hogy az egyik 
leghatékonyabb és legnehezebben 
kifújható pop-up szerelék, 
amit eddig megalkottak A 360 
szereléknél a horog teljes 360°-
ban körbeforoghat, ami miatt 
rendkívül nehezen kifújható a 
pontyok számára anélkül, hogy 
az megakadna a szájukban. Ez 
egy éppen csak lebegő szerelék, 
hiszen éppen a horog hosszában 
lebeg, így egy visszafogott csali 
felkínálást tesz lehetővé.

Edges Medium Curve horog

Egy kis oldódó horoglebegtető 
szivacs segít megelőzni a 
gubancokat a dobás során. 
Miután leolvadt a szerelék 
lassan a fenékre süllyed.

360 szerelékes 
fogás!

Egyéb pop-up szerelékek:

11-es méretű Flexi Ring forgó 

Kezdésként kössük a 11-es 
Flexi Ring forgót a Coretex 
Tungsten előkénk végére

Most fűzzük át a Medium 
Curve horgunk hegyét a 
Flexi Ring forgó szemén

Fogjunk egy gyöngyöt és 
rögzítsük a horog szárán 
a következőképpen

Fűzük fel a Micro Hook Ring 
forgót, majd utána még egy 
gyöngyöt a képen látható módon

Vágjuk le a kívánt hosszúságú 
előkét és fűzzünk fel rá egy 
Tungseten gubancgátló hüvelyt

Kössünk az előkén végére egy 
hurkot és befejezésként helyezzük 
fel a kívánt lebegő csalit

Micro Hook Ring forgó

Ha vastag iszaprétek vagy hínár 
fedi a meghorgászandó területet, 
akkor a helikopter ólmos 
felkínálás a legjobb választás.

Gyöngy a horogra Coretex Tungsten horogelőke Tungsten gubancgátló hüvely

Készül a 360 szerelék...HOGYAN:

Az ólompaszta és a cserélhető 
pop-up súlyok jó szolgálatot 
tehetnek a horogcsali 
kiegyensúlyozásakor.

A szükséges alkotóelemek:

TOP TIP!
TOP TIP!

TOP TIP!
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BOTTOM
TIE A

BAIT RIG

Amennyiben egy igazán hatékony 
süllyebő csalis szereléket szeretne 
kipróbálni a következő horgászata során, 
akkor a következő épp Önnek ajánlott...
A fekvő csalis felkínálási mód egyre kevésbé divatos, mióta a 
Ronnie, a 360, a Chod vagy a Hinged Sti�  szerelék elterjedt. 
Ez még nem jelenti azonban azt, hogy kevésbé lenne hatékony, 
tény hogy a legtöbb horgász pop-up csalik mellett teszi le a 
voksát legtöbbször, de mégis érdemes kipróbálni a süllyedő csalis 
szerelékeket is, mert sokszor a pontyok gyanútlanabbul veszik 
fel azokat. A fekvő csalis szerelékeknek megvannak a maguk 
korlátai, az aljzattól függően, de míg nem túl hinaras, addig 
a következőkben bemutatott szerelék igen hatékony lehet...

Más fekvő csalis szerelékek:

Hagyományos csomómentes KD szerelék

Karom szerelék D-szerelék

TOP TIPEK!

A fekvő csalik 
bizonyos napokon 
kiemelkedően 
hatásosak!

HOGYAN:
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Vágjunk le egy 30cm-es 
darabot a Camotex Semi-Sti�  
előkéből és hámozzuk le 
egy 10cm-es darabon

Következő lépésként kössünk 
egy kisméretű hurkot az 
előke hámozott végére 
egy egyszerű csomóval

Fűzzük föl a kívánt csalit az 
előkénkre és rögzítsük egy 
stopper segítségével

Kössük föl a nagyméretű Kuro Rig 
Ring 5mm-es karikát a csalink 
fölé egy egyszerű csomóval

Fűzzük föl a karikát a 
horgunkra és rögzítsük a 
képen látható módon.

Kössük fel a horgot egy 
csomómentes kötéssel (mindig 
hátulról fejezzük be a kötést)

Ha a fekvő csalinkat PVA zsákkal, 
füzérrel vagy stick-el kombináljuk, 
akkor extra � gyelemfelkeltő 
hatást érhetünk el a csalink körül.

Blow Back szerelék
Ez a szerelék egy örök klasszikus, 
mellyel napjainkban is 
megakaszthatjuk bármelyik 
pontyot. A szerelék használható 
akár süllyedő, wafter vagy éppen 
hóember csalival is, amikor egy 
süllyedő csalit kombinálunk 
fölötte egy lebegővel. A szerelék 
lelke egy apró karika, amely a 
horog szárán csúszik és lehetővé 
teszi, hogy a horog a hal 
szájában maradjon és 
megakadjon az alsó ajkában, 
amikor a ponty megpróbálja 
kifújni a csalinkat. 

Más fekvő csalis szerelékek:

TOP TIPEK!

Edges Wide Gape horog Micro Line Aligna Nagyméretű Kuro Rig Ring 

Camotex Semi-Sti�  horogelőke Tungsten gubancgátló hüvely Volfram paszta

Készül a Blow Back szerelék...HOGYAN:

A szükséges alkotóelemek:

Húzzunk fel egy Micro Line 
Aligna-t a horgunkra a 
képen látható módon

Fűzzük föl a gubancgátló 
hüvelyt, majd kössünk a 
végére egy nyolcas csomót

Végül pár helyen súlyozzuk 
le egy kis volfram pasztával

Amikor tiszta, törmelékmentes 
fenéken horgászunk. érdemes 
Impact inline ólmot használni 
a jobb önakasztás érdekében.
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PVA
USE

A PVA forradalmasította a pontyozást, 
mióta sok évvel ezelőtt bekerült 
a horgászok kelléktárába - a
következőkben bemutatjuk, hogy 
hozható ki a legtöbb a használatával! 

Mi is a PVA?
A PVA, a Polivinil Acetát rövidítése és számos alakban használható 
a horgászatban, mint a zsinór/szalag, pálca, háló és a zsák. A 
nagyszerű ebben a termékben, hogy a vízzel érintkezve feloldódik, 
aminek köszönhetően többféle felhasználásra is alkalmazhatjuk 
az etetéstől az ólom leoldásáig. Így például, ha egy horgász csinál 
egy PVA zsákocskát pelletekkel és bojlival töltve, majd azt rögzíti 
a szerelékéhez, akkor a bedobás után a fenéken egy kisméretű, 
ingerlő etetést hozhat létre a segítségével a csali körül.

HOGYAN:
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PVA MESH

Kezdésként keverjünk össze 
egy kis etetőanyagot és mikro 
pelletet egy dobozban

Ezután adjunk egy kis PVA 
barát olajos bázisú folyadékot a 
keverékhez és dolgozzuk össze

Vegyünk egy-két csipet olajos 
keveréket és tegyük az Edges 
Stix PVA rendszer adagolójába

Fogjuk meg a tömködőt 
és nyomjuk össze a csalit 
az adagolóban

Most nyomjuk ki az 
összetömörített keveréket 
a képen látható módon

Kössünk a rúd után egy csomót, 
majd 5mm-el feljebb még egyet 
és vágjuk el a kettő között

Hogyan készül a PVA rúd...HOGYAN:

Fűzzük fel a rudat az előkénkre és 
húzzuk rá a horgunkra - ez nemcsak 
a gubancolódást segít megelőzni 
a dobások során, de el is rejti a 
horgunkat a fenéken és biztosak 
lehetünk benne, hogy a csali a 
megfelelő helyen fejti ki a hatását.

TOP TIP!

PVA háló
A PVA háló rendszer segítségével 
nagyon gyorsan és egyszerűen 
köthetünk zsákocskákat, 
melyekkel csalit juttathatunk be 
a szerelékünkkel - megtehetjük 
ezt akár a horogra akasztva 
akár az előkére felfűzve.

Egyszerű PVA zsákként - ideális 
bojli darabok, pelletek és 
csontik bejuttatásához

PVA rúd - olajjal bekevert 
etetőanyaggal töltve

Füzér - Egyszerűen kialakítható 
PVA egy PVA füzér, csak 
helyezzünk néhány szem bojlit 
egy szűk hálóba

A PVA háló használató:
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SOLID PVA





Fogjunk az Edges töltő 
szerszámot és helyezzük rá 
a gallért, a képen látható módon

Rakjuk az eszközt a Rapid zárt 
PVA zsák tetejére és vegyük le 
a gallért

Következő lépésként 
helyezzük bele az előkénket

Rakjunk egy kis adag 
pelletet a zsákba és 
helyezzük rá az ólmunkat

Tegyünk még az ólom 
tetejére egy kis pelletet és 
tekerjük el az eszközt, hogy 
összecsavarja a zsákunkat

Nedvesítsük meg a PVA-t 
amíg még az eszközön van, 
a képen látható módon

Készítsünk zárt PVA zsákot...HOGYAN:

Nyomjuk át a zsákot az 
eszközön, hogy a PVA zsák 
külseje megragadjon

Amint látható a zsák már 
biztonságosan zárt mindenféle 
csomó nélkül!

Végül a sarkoknál is alakítsuk 
aerodinamikusabbra a 
csomagot és el is készültünk

Kétségtelen, hogy 
a PVA igazi segítség 
lehet!

Fecskendezzünk valamilyen 
PVA barát olajat a zsákba az 
extra súly és � gyelemfelkeltés 
miatt.

PVA zsák
A zárt PVA zsák igazán közkedvelt 
lett az utóbbi években, melyben 
nem kis része volt a Rapide 
töltő rendszernek, mely 
leegyszerűsítette a korábban 
csak trükkösen megköthető 
zsákok elkészítését. A PVA zsákot 
leginkább rövid fonott előkével 
és inline szerelékkel érdemes 
használni. Helyezzük a szereléket 
a zsákba, majd tegyünk mellé 
egy kis olyan csalit, mint a mikro 
pellet, etetőanyag vagy csonti. 

A PVA zsák előnyei:

TOP TIP!

A szerelék nem gubancolódik bedobás során

A csali felkínálás sokkal hatékonyabb bármilyen szerkezetű fenéken

Aerodinamikus, így messzebbre és pontosabban dobható

A csalink mindig a jó helyen less felkínálva egy kis attraktív csalikupacban
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PVA TAPE

Fűzzünk egy 5mm-es volfrám 
gyöngyöt a zsinórunkra, majd 
utána egy kúpos stoppert

Csúsztassuk a választott 
horogelőke forgóját a főzsinórra 
a képen látható módon

Következő lépésként fűzzük fel az 
Edges elhagyós helikopter szerelék 
készletnek a felső kupakját

Most fűzzük fel a zsinórvédő 
részét a készletnek 
a főzsinórunkra 

Kössük a zsinórunkat a fém 
hurokba, mely a gyöngybe 
van öntve

Nyomjuk a kiválasztott ólom 
forgóját a gyöngybe, úgy hogy 
a forgó szeme illeszkedjen

Készül az elhagyós Helikopter szerelék...HOGYAN:

Helyezzünk egy Edges PVA csíkot 
keresztül a lyukon úgy, hogy 
a forgó szemén is átmenjen

Vágjuk le a csík lelógó végeit 
a felül látható módon

Amikor vízbeér a PVA olvadni 
kezd, így lehetővé téve, hogy 
az ólom leakadjon kapáskor

PVA szalag
A PVA szalag rendkívül 
sokféleképpen felhasználható 
anyag, minden pontyhorgásznak 
érdemes a dobozában 
tartan belőle.

PVA csíkok
Az Edges PVA csíkok 
kifejezetten az elhagyós 
szerelékekhez lett kifejlesztve, 
legyen szó szabadonfutó 
vagy helikopter szerelékről.

Készíthetünk klasszikus PVA 
füzért, néhány szemet 
a szalagra fűzve

Használható a PVA zsák 
hagyományos elkötésére

Használható az ólom 
rögzítésére, amikor nem 
használunk gumihüvelyt

PVA szalag használata:
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ZIG
FISH

RIGS

HOGYAN:

A Zig Rig kétségkívül az 
egyik leghatékonyabb 
módja a pontyfogásnak - 
most megmutatjuk, 
hogyan működik...

TOP TIP!

Ha 3,6m-nél hosszabb előkével 
horgászunk, akkor sokkal 
egyszerűbb, ha állítható Zig 
Rig-et használunk, mellyel 
egyszerűbb a bedobás és 
a fárasztás egyaránt.

A Zig Rig-et általában ólom 
kapoccsal használjuk, így akár 
elhagyósra is csinálhatjuk 
és a fárasztás jelentősen 
egyszerűbb lesz.

TOP TIP!
TOP TIP!
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Zig Rigs
Nem kétséges, hogy a lenézett 
Zig Rig sokak horgászatát 
megváltoztatta Európa 
szerte, sőt még a pontyok 
táplálkozási szokásairól alkotott 
véleményüket is. Van, hogy 
a ponty sokáig nem hajlandó 
sem a fenéken sem a felszínen 
táplálkozni, köszönhetően 
a Zig Rig-nek a lebegő csalikkal 
most már a vízoszlop teljes 
magasságát meg tudjuk 
horgászni és így sokkal 
eredményesebbek lehetünk 
a halfogás terén...

Edges Zig & Floater horog

Feszes zsinórral, quiver jelzővel 
és maximális érzékenységű 
elektromos jelzővel lehetünk 
a legbiztosabbak a kapás 
észlelésében.

Zig & Floater horogelőke

Kezdésként a kívánt színű Zig 
aligna-t fűzzük fel az előkénkre

Fogjuk a kívánt méretű horgot 
és rögzítsük az előkénk végére 
egy Palomar csomóval

Vágjuk le a kilógó véget 
és húzzuk fel a horogra a 
képen látható módon

A mellékelt töltőszerszám 
segítségével helyezzük a 
választott szivacsot az aligna-ba

Fogjunk egy ollót és vágjuk 
megfelelő méretűre a csalinkat

Vágjuk le előkénket a kívánt
hosszban, húzzuk fel a
gubancgátló hüvelyt, végül
kössünk egy hurkot a végére

Az erősen horgászott vizeken 
több kapást érhetünk el, ha 
túlnedvesített keveréket 
juttatunk be spod-ozással a zig 
csalinkra.

Zig Aligna készlet Gubancgátló hüvely

Készül a Zig Rig...HOGYAN:

Próbáljunk több különböző 
mélységben, több féle 
csali színnel kísérletezni, 
hogy megtaláljuk, melyik 
működik aznap a legjobban. 

Szükséges alkotóelemek:

TOP TIP!
TOP TIP!

TOP TIP!

Ha elhatároztuk, hogy 
kipróbáljuk a Zig Rig-et, 
akkor az összes botunkra 
ilyen szereléket tegyünk, ne 
csak egyre, mert így sokkal 
nagyobb az esélyünk a sikerre.

TOP TIP!
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SNAGS
FISHHOGYAN:

TOP TIP!

Használjunk erős, megbízható 
felszerelést, jó kopásállóságú 
zsinórral, így ha zsinórunk 
az akadóhoz ér, akkor sem 
szakad el olyan könnyen.

TOP TIP!

Próbáljunk kisebb etetést 
kialakítani az akadó elé, amely a 
horgunkig vezet, így hamarabb 
elnyerhetjük a pontyok bizalmát.

TOP TIP!

Mindig az akadó felénk 
eső részére horgásszunk. 
Dobás során mindig ugyan 
onnan dobjunk és akasszuk 
ki a zsinórunkat, így nem 
dobunk be az akadóba.

TOP TIP!
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Fish Snags
Akadók számtalan méretben 
és formában előfordulnak, 
ennek a cikknek a célja, hogy 
általánosságban mutassuk be 
az olyan akadókat, mint az 
elsüllyedt fák, nádtorzsák, 
hinarasok, tökleveles részek és 
más víz alatti vagy vízben lévő 
tárgyak. A pontyok kedvelik 
ezeket a helyeket, a 
biztonságukban több órát vagy 
napot is képesek eltölteni. 
Nekünk, horgászoknak az a 
legfontosabb, hogy kicsalogassuk 
őket és lehetőleg párat közülük 
biztonságosan meg is tudjunk 
akasztani. Soha nem szabad az 
akadóba horgászni közvetlen, 
mert úgy a hal megsérülhet, 
de közel az akadóhoz már 
eredményesek lehetünk 
a megfelelő módon... 

Olyan ólomrögzítést használjunk, 
amely leold az esetleges 
elakadás során. Ez több esélyt 
ad a hal sikeres merítésére.

A bevetett botokat soha ne 
hagyjuk őrizetlenül. Kapás 
esetén azonnal emeljünk 
be és menjünk hátrafelé a 
botot fölfelé tartva, hogy a halat 
távol tartsuk az akadótól.

A ponty nagyon szereti a védett 
akadók által takart helyeket, most 
bemutatjuk, hogyan vegyük célba 
ezeket a helyeket hatékonyan és 
biztonságosan...

A keverőgyűrűt helyezzük az 
elektromos kapásjelzőnk mögé 
és használjunk Snag füleket, 
így kapás esetén a hal nem 
tudja elhúzni a botunkat.

TOP TIP!
TOP TIP!

TOP TIP!

Teljesen feszes zsinórral és 
kikapcsolt nyeletőfékkel 
várjuk a kapást - így a hal nem 
tud beugrani az akadóba.

TOP TIP!

Az akadók típusai:

Elsüllyedt fák Vízililiom

Sűrű hínár Nádtorzsák
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CAST
DISTANCE

CASTCASTCASTCASTCASTCAST
HOGYAN:

Egy szép ponty 
nagy távolságbólA nagy nyomásnak kitett 

vizeken a pontyok gyakran 
az átlagos dobótávolságokon 
kívül tartózkodnak 
leginkább, az ilyen helyeken 
nagy előnyt jelent, ha
 képesek vagyunk igazán 
nagy távolságra dobni...

TOP TIP!
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Dobjunk távolra
Az elsőször is fontos, hogy 
mit értünk távolság alatt. Mi 
úgy gondoljuk, hogy az átlag 
horgászok 90m távolságba tud 
kb. pontosan horgászni, ezért 
ebben a részben olyan tippeket 
és taktikákat osztunk meg, 
melyek segítségével 90m-nél 
távolabb is horgászhatunk. Sok 
horgász távolabbinak becsüli a 
dobásai hosszát, mint amekkorák 
azok valójában, ha úgy gondolja, 
hogy Ön már képes 90m felett 
dobni, akkor dobjon egyet, 
akassza ki a klipszet és tekerje 
fel a zsinórját. Szúrjon le két 
jelölőpálcát 3,6m-re egymástól 
és számolja, meg hányszor tudja 
körbetekerni a zsinórját rajtuk, 
amíg el nem éri a klipszet. 
Amennyiben ez a szám több 
mint 25, akkor igen képes elérni 
ezt a távot, ha nem, akkor 
olvassa tovább tippjeinket...

Nagy tesztgörbéjű bot - ideális 
a 3,6m 3.25lb vagy e fölötti 

A helikopter szerelék rövid 
előkével és kisebb csalikkal 
segíthet megelőzni a gubancokat
és nagyobb dobásokat 
eredményezhet.

Távdobó orsó - a nagyméretű 
dobúak a jobbak

Álljunk vállszélességű terpeszben, 
a támasztó lábunkkal 
előrébb, arccal a cél felé

Mindkét karunkat tartsuk 
nyújtva, amennyire lehet

Helyezzük a súlyunkat 
a hátsó lábunkra

Helyezzük a súlyunkat 
a hátsó lábunkra

A hátsó karunkat toljuk előre 
a cél felé

A dobás során a súlyunkat 
helyezzük át a hátsó 
lábunkról az elől lévőre

Kis átmérőjű, lágy zsinór - 
fonott vagy mono� l

Amennyiben nem engedélyezett 
az előtétzsinór az adott vizen, 
akkor használjunk vékonyodó 
mono� lt, amely vastagabb 
induló szakasszal rendelkezik.

Előtétzsinór - 3-4 fordulatnyi a dobon 
a zsinórszakadást megelőzendő

Jó aerodinamikájú ólom - 100gr 
fölötti

A megfelelő technika...

Mindig használjunk ujjvédőt 
a távoli dobások során, ha 
nem így teszünk, komolyan 
megsérülhet az ujjunk.

Szükséges felszerelés:

TOP TIP!
TOP TIP!

TOP TIP!

Ha szeretnénk egy kis csalogató 
anyagot bejuttatni, akkor 
csinálhatunk PVA zsákot egy 
kis PVA barát folyadékkal, ami 
további súlyt ad a szereléknek.

TOP TIP!
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BITE
IMPROVE

INDICATION

HOGYAN:

TOP TIP!

Ha nagy távra vagy feszes 
zsinórral horgászunk 
(Zig vagy akadók esetén), 
akkor használjunk merev 
quiver karos jelzőt, nehéz 
swinger vagy nehéz bobbint.

TOP TIP!

Amennyiben laza zsinórral 
kívánunk horgászni, akkor 
használjunk könnyű bobbin 
jelzőt, mint a Stealth és 
csíptessük úgy a zsinórunkra, 
hogy a zsinór a legkisebb 
mozdulására is jelezni tudjon. 

TOP TIP!

Állítsuk a jelzőnket a lehető 
legérzékenyebbre, úgy, hogy 
még elkerüljük az álkapásokat, 
amit a szél, hullám stb. okozhat.

TOP TIP!
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A szabadonfutó szerelékkel 
érhetjük el a legjobb kapásjelzést, 
mert itt nincs � xen az ólom 
így nem okoz ellenállást.

A szabadonfutó szerelékkel 
érhetjük el a legjobb kapásjelzést, 
mert itt nincs � xen az ólom 
így nem okoz ellenállást.

Próbáljuk meg kikerülni a 
zsinórsüllyesztők használatát, 
mert azok megtörik a 
zsinórt, így csökkenti a 
szerelé érzékenységét.

TOP TIP!
TOP TIP!

TOP TIP!

Ahol csak lehetséges úgy 
helyezzük el a botot, hogy ne 
törjön meg a zsinór, hanem 
közvetlen a bevetett 
csalira nézzen.

TOP TIP!

Kapás jelzés
Ennek az útmutatónak a 
céljaként igyekszünk megmutatni 
miként, fokozhatjuk a kapások 
érzékelését az elektromos 
jelzőkkel szemben az úszós vagy 
más hagyományos módokkal. A 
módszerből eredően az akasztást 
legtöbbször a szerelék végzi el, 
mintsem a horgász. Ha egyszer 
a ponty felveszi a csalit és a 
horog megakad a szájában, az 
elektromos kapásjelző tudtunkra 
adja, hogy kapásunk van, így 
nagyon fontos, hogy minél 
gyorsabban reagálhassunk 
a kapás bekövetkezésére. 

Swinger - egy nagyszerű 
univerzális jelző, nagyon 
hatékony szeles időben

Kétségtelen, hogy a hely, a 
szerelék és a csali egyaránt segíti 
a pontyfogást, de van egy dolog, 
amelyen a horgászok gyakran 
átsiklanak, ami nem más mint a 
kapások érzékelése...

A kapásjelzők fajtái:

Quiver - tökéletes feszes 
zsinóros horgászatkor

Bobbin - rövid és közepes 
távokra kiváló fél laza zsinórral
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CATCH
CARE FOR YOURHOGYAN:

TOP TIP!

Mielőtt a víztől a matrachoz 
vinnénk a halat, előbb 
győződjünk meg arról, hogy az 
úszói a testhez simulnak, majd 
tekerjük fel a merítő szárait 
és úgy vigyük a matrachoz.

TOP TIP!

Mindig legyen vizes a matrac, 
mielőtt ráhelyeznénk a halat.

TOP TIP!

Mindig legyenek kéznél 
a halkímélő eszközök, 
ha halat fognánk.

TOP TIP!
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Soha ne emeljük magasra a 
halat a matractól a fotózás során.

Amennyiben nem állunk készen 
a fotózáshoz, akkor a beállítások/
fotós érkezése idejére helyezzük 
a halat egy pontyzsákba 
(maximum 15-20 percre). 

Kezeljük le a horog ütötte 
sebet és az összes esetlegesen 
a hal testén található sebet 
sebfertőtlenítővel a fertőzések 
elkerülése érdekében.

TOP TIP! TOP TIP!
TOP TIP!

A lehető legrövidebb ideig 
tartsuk a parton a halat és addig 
is folyamatosan tartsuk vizesen, 
amíg a matracon van.

TOP TIP!

Ponty védelem
Amikor a halak épségének 
megóvásáról beszélünk, akkor 
számos dologra érdemes 
oda� gyelni. Mondanunk se 
kell, hogy az első a szerelék 
összeállítása, aminél fontos, hogy 
amennyiben a zsinórunk elszakad, 
a hal akkor se tudjon felakadni 
semmiben. Azonban, ha a halat 
már megszákoltuk, akkor is 
tog dologra érdemes még 
oda� gyelnünk. A hal eljuttatására 
a víztől a pontymatracig, 
horogszabadításra valamint 
a fényképezésre egyaránt. 
Egyszerű dolgok ezek, amikre 
ha � gyelünk, akkor a hal ugyan 
olyan állapotban kerülhet vissza 
a vízbe, ahogy kifogtuk. 

Minden horgász kötelessége, hogy a 
kifogott halat a lehető legkevesebb 
sérülés mellett visszahelyezze az éltető 
elemébe. A modern pontyhorgászatban 
nem lehet � gyelmen kívül hagyni a 
halak védelmét...

Nagyméretű, párnázott matrac Nagyméretű, széles merítő Vizes vödör

Pontyzsák Fertőtlenítő

Alapvető pontykímélő eszközök:
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PVA HÁLÓ KÉSZLET

  Csúcsminőségű PVA háló

  A készlet 7m hálóból, töltő csőből és tömködőből áll

  Elérhető három méretben - Stix 14mm-es, vékony 25mm-es és vastag 35mm-es változatban 

  Elérhető gyors olvadású változatban a téli időszakra vagy sekély vizekre

  Lassú olvadású változat a nyári időszakra és a mélyebb vizekre 

  Praktikus műanyag csőben kapható, amiben minden szárazon és rendezetten tartható

PVA HÁLÓ UTÁNTÖLTŐ

  Csúcsminőségű PVA háló

  Az Edges PVA rendszer utántöltéséhez tervezve

  Elérhető három méretben - Stix 14mm-es, vékony 25mm-es és vastag 35mm-es változatban

  Elérhető gyors olvadású változatban a téli időszakra vagy sekély vizekre

  Lassú olvadású változat a nyári időszakra és a mélyebb vizekre 

  Elérhető két hosszban: 5m és 20m
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RAPIDE™ PVA ZSÁK TÖLTŐ RENDSZER - GYORS OLDÓDÁSÚ

  Használatával nincs szükség PVA szalagra a PVA zsák elkészítéséhez

  Minden eddiginél egyszerűbben készíthető el segítségével a  PVA zsák

  Egy eszköz segítségével tölthető és köthető a PVA zsák

  Az eszköz két méretben érhető el - nagy és kicsi

  A nagyméretű eszköz 3 különböző méretű zsákkal használható - 
85mm x 140mm, 75 x 175mm és 85mm x 220mm

  A kicsi 2 méretű zsákkal használható - 55mm x 120mm és 60mm x 130mm

  Tartalmaz egy narancssárga töltőeszközt, fekete rögzítő gyűrűt és 25 gyors 
oldódású PVA zsákot (20 75mm x 175mm-es és 85mm x 220mm-es)

  Praktikus műanyag csőben kapható, amiben minden szárazon és rendezetten tartható

  A rendszer csak gyors oldódású változatban érhető el

  A gyors és lassú oldódású utántöltő külön megvásárolható

PVA SZALAG

  Oldódó szalag, mely tökéletes 
PVA füzérek kialakításához és 
PVA zsákok elkötéséhez

  Elérhető gyors változatban téli 
horgászatokhoz és sekély vízhez

  Lassú oldódású változat nyárra 
vagy mélyebb vizekre

  20m-es lassú oldódású, 
40m-es gyors oldódású szalag

RAPIDE™ PVA ZSÁK UTÁNTÖLTŐ

  Elérhető 85mm x 140mm, 75 x 175mm és 85mm x 220mm-es méretben a nagy eszközhöz

  Valamint elérhető 55mm x 120mm és 60mm x 130mm-es méretben a kisméretű eszközhöz

  Elérhető gyors olvadású változatban a téli időszakra vagy sekély vizekre

  Lassú olvadású változat a nyári időszakra és a mélyebb vizekre 

  A lassú oldódású vastagabb és tartósabb

  Az utántöltő zsák mérete megegyezik az elülső oldalon látható 2d-s képével

  25 zsák 85mm x 140mm, 55mm x 120mm és 60mm x 130mm-es méretben

  20 zsák 75mm x 175mm-es  és 85mm x 220mm-es méretben
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STIFF RIG BEAKED HOROG

  Az eredeti Arma Point SR modell fejlesztett verziója

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

  Alkalmas továbbá a süllyedő csalik merev 
előkén történő felkínálásához is

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Kifelé forduló horogszem a merev előkékhez, mint az Edges Rigidity

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

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

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

STIFF RIG STRAIGHT HOROG 

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

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

  Alkalmas továbbá a süllyedő csalik merev 
előkén történő felkínálásához is

  Arma Point technológiával

  Tű éles, egyenes horoghegy

  Kifelé forduló horogszem a merev előkékhez, mint az Edges Rigidity

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

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

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI

SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI
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CURVE SHANK HOROG

  Az eredeti Arma Point SSC modell fejlesztett verziója

  Kifejezetten süllyedő és kiegyensúlyozott csalikhoz javasolt

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Befelé forduló horogszem

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

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

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

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

CURVE MEDIUM HOROG 

  Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt

  Kiválóan alkalmas a közkedvelt 360 szerelék elkészítéséhez

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Befelé forduló horogszem

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

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

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

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

SZAKÁLLAS

SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI

SZAKÁLL NÉLKÜLI

SZAKÁLLAS

CURVE SHORT HOROG

  Az eredeti Arma Point XSC modell fejlesztett verziója

  Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Egyenes horogszem

  Rövid, ívelt szár

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  10db/ csomag

  Csak szakállas változatban érhető el

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

SZAKÁLLAS

SZAKÁLLAS

SZAKÁLL NÉLKÜLI

SZAKÁLL NÉLKÜLI

SZAKÁLL NÉLKÜLI

ZIG & FLOATER HOROG

  Kifejezetten Zig és felszíni horgászathoz lett kifejlesztve

  Alkalmas továbbá a süllyedő csalik merev 
előkén történő felkínálásához is

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Finoman kifelé forduló horogszem, monofil zsinórokhoz

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

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

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

  10db/ csomag

WIDE GAPE STRAIGHT HOROG

  Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt

  Hosszú tű éles horoghegy

  Arma Point technológiával

  Befelé forduló horogszem

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

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

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

WIDE GAPE BEAKED HOROG

  Az eredeti Arma Point SSBP modell fejlesztett verziója

  Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  A csőrszerűen ívelt horoghegy tökéletes a 
kavicsos fenéken történő horgászathoz

  Befelé forduló horogszem

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

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

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag
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CHOD SZERELÉK

  Edges Rigidity Trans Khaki merev 
monofil zsinórból készül

  Edges Stiff Rig Beaked 
horog felhasználásával

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

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

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

  3 szerelék található a csomagban

  Csak mikro szakállas változat érhető el

  Elérhető hagyományos 
és rövid méretben

WIDE GAPE SZERELÉK

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

  Edges Wide Gape Beaked horog felhasználásával

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

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

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

  2 szerelék található a csomagban

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

  Elérhető zöld vagy barna színben

WIDE GAPE PVA TASAKOS SZERELÉK

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

  Edges Wide Gape Beaked horog felhasználásával

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

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

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

  2 szerelék található a csomagban

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

CURVE RÖVID SZERELÉK

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

  Edges Curve Short horog felhasználásával

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

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

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

  2 szerelék található a csomagban

  Csak mikro szakállas változat érhető el

  Elérhető zöld vagy barna színben
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CAMOTEX™ STIFF

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

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

  A csomók megkötése előtt javasoljuk 
a merev külső réteg eltávolítását

  Gőz fölött kiegyenesíthető, így alkalmas 
Stiff Rig-ek megkötéséhez, vagy Hinged 
Stiff Rig-ek „boom” részeinek elkészítésére

  Rendkívül jó gubancolódás gátló 
tulajdonságokkal rendelkezik

  Külső rétege könnyedén eltávolítható

  Kétféle színben kapható: Világos és Sötét

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

CAMOTEX™ SOFT

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

  Lágyságának köszönhetően könnyedén 
összekeverhető a bevonat nélküli zsinórokkal

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

  Külső rétege könnyedén eltávolítható

  Kétféle színben kapható: Világos és Sötét

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

  20m-es tekercs

CAMOTEX™ FÉLMEREV

  Félmerev bevonat, amely a Camotex Stiff 
és a Camotex Soft között helyezkedik el

  Tökéletes választás süllyedő 
vagy pop-up szerelékekhez

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

  Kötéseknél ajánlott a merev 
bevonat eltávolítása

  Gőz fölött kiegyenesíthető 

  Rendkívül jó gubancolódás gátló 
tulajdonságokkal rendelkezik

  Külső rétege könnyedén eltávolítható

  Kétféle színben kapható: Világos és Sötét

  Szakító szilárdság: 15lb (6.8kg), 
20lb (9kg), 25lb (11.3kg) és az új 35lb (15.8kg)

  20m-es tekercs

CORETEX™ MATT

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

  Szerelékek széles skálája elkészíthető belőle

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

  Külső rétege könnyedén eltávolítható

  Kétféle színben kapható - 
Hínár Zöld és Kavics Barna

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

  20m-es tekercs

CORETEX™ TUNGSTEN

  Egyedi, volframmal 
impregnált bevonattal

  Lágy, süllyedő fonott belsővel 

  A volfram bevonat szépen 
elfekteti az előkét

  Bevonata eltávolítható, így 
combi előkékhez is alkalmas

  Két tónusú szín, a 
rejtőzködés érdekében

  Elérhető 20lb és 35lb 
szakítószilárdságban

  20m-es tekercs

CAMO-SPLICE 

  Fűzhető, fonott horogelőke anyag

  Nagyon lágy és tömör, így a 
fenéken tartja az előkét

  Terepszínben

  Ideális a multi rig-ekhez és a horgok/
forgók közvetlen felfűzéséhez, 
így azok csomó nélkül szabadon 
maradnak az előkénken

  Easy-Splice fűzőtű használatát 
javasoljuk a megfűzéséhez 

  Elérhető 50lb szakítószilárdságban

  20m-es tekercs
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REFLEX™ CAMO

  Tervezésének köszönhetően 
jobb, mint bármelyik jelenleg 
elérhető fonott előkezsinór

  Szakaszosan változó színű, terepmintás

  Nagyon hajlékony fonott előkezsinór, mely 
ideális Rapide PVA zsák használatához

  Ólompaszta nélkül is gyorsan süllyed

  Kétféle színben kapható - Világos és Sötét

  Szakítószilárdság: 15lb (6.8kg), 
25lb (11.3kg) és 35lb (15.8kg)

  20m-es tekercs

RIGIDITY® TRANS KHAKI 

  Az eredeti Rigidity új és 
továbbfejlesztett változata

  Áttetsző barna színben készül, így 
a vízben szinte láthatatlan

  A valaha létező legmerevebb 
Chod előkezsinór

  A vízben szinte láthatatlan

  Tökéletesen alkalmas Chod és Hinged 
Stif Szerelékek elkészítésére

  Merevségének köszönhetően a ponty 
nem tudja kifújni a csalit akadás nélkül

  A 30lb-ás változaton az ún. ’Whipping’ 
csomóval rögzíthetjük a horgot

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

  30m-es kiszerelésben kapható!

ILLUSION® TRANS KHAKI 
SOFT HOROGELŐKE 

  Továbbfejlesztett Illusion előkezsinórunk 
áttetsző barna színnel

  Tökéletes eszköz tiszta vízben

  A legkevésbé látható horogelőke, 
melyet Rob Hughes valaha használt

  Gyorsan süllyed és rendkívül hajlékony

  Nagy kopásállóság és alacsony 
nyúlás jellemzi

  Remek csomózott szakítószilárdság

  Számtalan végszerelék készíthető belőle

  50m-es kiszerelésben kapható

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

ZIG+FLOATER
HOROGELŐKE

  Kifejezetten felszíni és Zig-es 
horgászathoz tervezve

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

  Hihetetlenül erős, nagy kopásállóságú 

  Európa legjobb Zig-es és felszíni 
horgászainak az elsőszámú választása

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

ILLUSION® TRANS KHAKI 
FLUOROCARBON ELŐTÉT ZSINÓR

  Áttetsző barna színnel

  Tökéletes eszköz tiszta vízben

  Rendkívül hatékony horogelőke zsinór

  A legkevésbé látható horogelőke, 
melyet Rob Hughes valaha használt

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

  Nagy kopásállóság és alacsony 
nyúlás jellemzi

  Remek csomózott szakítószilárdság

  50m-es kiszerelésben kapható

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

ARMADILLO™

  Szakaszosan változó színű, terepmintás

  Fonott előtét zsinórként használható 
akadós vagy kagylós terepen

  Nagyszerűen használható 
távdobásokhoz, vagy akadós terepen

  Kétféle színben kapható - Világos és Sötét

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

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

  20m-es tekercs

LEADCORE 
SUBMERGE™

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

  Hihetetlenül lágy, gyorsan süllyed így jól 
felveszi a mederfenék alakját

  Rendkívül ellenálló

  Könnyű fűzni, és a kész „csomó” 
hihetetlenül erős

  Kétféle színben kapható - Hínár Zöld és 
Kavics Barna

  Elérhető 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) és 
60lb (27,2kg) változatban
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LEAD CLIP 30LB SUBMERGE 
LEADERS + K/C KÉSZLET

  Három db 750mm hosszú Edges 30lb 
Submerge ólommentes szerelék

  Mindhárom szerelék Trans Khaki ólom 
klipsszel és gumihüvellyel rendelkezik

  Háromféle forgó a csomagban - standard, 
Karikás és Gyorskapcsos forgók

  Mindkét végén szimpla hurok, így a 
forgók könnyedén cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke 
könnyedén csatlakoztatható

  Zöld és Barna színben elérhető

30LB SUBMERGE HELI RIGS 
LEADERS + K/C KÉSZLET

  Három db 750mm hosszú Edges 30lb 
Submerge ólommentes szerelék

  Mindhárom szerelék Edges Trans Khaki 
helikopter komponensekből áll

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

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

  Mindkét végén szimpla hurok, így a 
forgók könnyedén cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke 
könnyedén csatlakoztatható

  Zöld és Barna színben elérhető

LEADCORE SZERELÉK ÉS 
GYORSKAPOCS SZETT

  Három db 750mm hosszú Edges 
Camo Leadcore szerelék

  Háromféle forgó a csomagban - standard, 
Karikás és Gyorskapcsos forgók

  Mindkét végén szimpla hurok, így a 
forgók könnyedén cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke 
könnyedén csatlakoztatható

  Világos és Sötét színben elérhető

SUBMERGE SZERELÉK ÉS 
GYORSKAPOCS SZETT

  Három db 750mm hosszú Edges 30lb 
Submerge ólommentes szerelék

  Háromféle forgó a csomagban - standard, 
Karikás és Gyorskapcsos forgók

  Mindkét végén szimpla hurok, így a 
forgók könnyedén cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke 
könnyedén csatlakoztatható

  Zöld és Barna színben elérhető

LEADCORE HELI RIGS 
+ K/C KÉSZLET

  Három db 750mm hosszú 
Edges Camo Leadcore szerelék 

  Mindhárom előtét Áttetsző Barna 
Helikopter szereléket tartalmaz

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

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

  Mindkét végén szimpla hurok, így a 
forgók könnyedén cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke 
könnyedén csatlakoztatható

  Világos és Sötét színben elérhető

ÓLOM-ELHAGYÓ SZERELÉK 
LEADCORE GYORSKAPOCS SZETT

  Három db 750mm hosszú 
Edges Camo leadcore szerelék

  Mindhárom szereléken Áttetsző 
Barna Ólomkapocs és Gumikúp

  Hagyományos és Gyorskapcsos változatban

  Mindkét végén hurkos kialakításának 
köszönhetően egyszerűen rögzíthető

  Elérhető viklágos és sötét Camo színben

LEAD CLIP TUBING 
RIGS + K/C KIT

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

  Mindhárom szereléken Áttetsző 
Barna Ólomkapocs és Gumikúp

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

  Tökéletes választás olyan helyeken, ahol 
az előtét zsinórok használata tilos

FLUORO 
FUSED ELŐTÉT

  Olvasztott fluorocarbon műanyag bevonattal

  Kopásállóságot és rejtőzködést kínál 

  75cm hosszú, 1 előtét/csomag 

  Edges Kwik Change forgókkal, 
7-es és 10-es méretben

  30lb szakítószilárdság

  Csillogásmentes, így nem riasztja meg a halakat
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MIKRO FORGÓK

  Segítségével rögzíthetjük horog 
csalinkat D-Rig szerelékünkhöz

  Chod és Hinged Stiff szerelékeket 
készíthetünk belőle

  20db található egy csomagban

GYORSKAPCSOS FORGÓ

  7-es és 10-es méretben elérhető

  Gyors horogelőke cserét tesz lehetővé 

  Matt szín

  Tökéletesen használható Edges Biztonsági 
és Slik biztonsági ólom kapoccsal

  10db forgó egy csomagban

DUPLAKARIKÁS FORGÓ

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

  7-es méretben kapható, matt bevonattal

  8db forgó egy csomagban

GYORSKAPCSOS 
ÓLOMELHAGYÓ FORGÓ

  Ólomelhagyós szerelék elkészítésénél 
gyors előkecserét tesz lehetővé

  7-es méretben kapható, matt bevonattal

  8db forgó egy csomagban

”O” KARIKA GYORS KAPOCCSAL

  Az Edges család egyedülálló újdonsága

  A gyors előkecserét kedvelő, helikopter 
szereléket használó horgászok számára ajánljuk

  Matt bevonat

  10db található egy csomagban

  10 per packet

FORGÓK

  Számtalan szerelék elkészítésére alkalmas

  Matt szín

  Kétféle méretben elérhető - 7 és 10

  20 forgó egy csomagban

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

KURO KARIKÁS MIKRO FORGÓK

  Segítségével rögzíthetjük horog 
csalinkat D-Rig szerelékünkhöz

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

  Matt fekete Kuro bevonat

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

  10db található egy csomagban

FLEXI KARIKAS FORGÓK

  Elérhető méretek 7, 10 és 11

  Matt, csillogásmentes bevonat

  10db/csomag
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VOLFRAM CHOD 
SZERELÉK

  Segítségével fix Chod szereléket köthet 
fluorocarbon vagy monofil damilra

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

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

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

  6db gumihüvely és 6db gyöngy 
található a szettben

HELI ÜTKÖZŐ 
HÜVELY

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

  Az oldalán található lyuk segítségével 
ólomelhagyó szerelék is készíthető

  Áttetsző barna szín

  8db hüvely található a csomagban

HELI/CHOD 
BUFFER SLEEVE

  Chod és Helikopter szerelékek elkészítésére 
alkalmas, fluorocarbon vagy monofil 
damilok használata esetén

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

  Az oldalán található lyuk segítségével 
ólomelhagyó szerelék is készíthető

  Áttetsző barna szín

  6db hüvely található a csomagban

DROP OFF 
INLINE LEAD KIT 

  Az összes Fox átmenő ólommal jól használható

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

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

  5db betét és 5db gumikúp 
található a csomagban

DROP OFF LEAD 
PLUG & PINS

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

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

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

  Disegnato per lavorare con tutti i piombi Fox inline

  10 plug e 10 pernetti per confezione

  Caratterizzati da colorazione Trans Khaki

ELHAGYÓS HELI 
ÜTKÖZŐ GYÖNGY

  Sokoldalúan felhasználható ütköző gyöngy, 
mely három fő részből áll és kifelyezetten a 
helikopteres összeálításokhoz lett tervezve

  Előtéten és főzsinóron is használható 
csak bele kell helyezni a betétet

  A kúpos betét nélkül tökéletes az 
ólmombetétes vagy anélüli előtétekhez

  Trans Khaki terepszín 

  6 x ütköző gyöngy és 6 x T-rögzítő/csomag

MICRO
CHOD BEAD

  Segítségével fix CHOD szereléket köthet 
fluorocarbon vagy monofil damilra

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

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

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

  6db gumihüvely és 6db gyöngy 
található a szettben

NAGY FURATÚ 
ÓLOMELHAGYÓS KÉSZLET  

  A nagyobb furatnak köszönhetően 
a leadcore és a nagyobb átmérőjű 
ólommentes előkék, mint a 60lb Edges 
Submerge is remekül használató

  Kompatibilis az összes Fox inline ólommal 

  Lehetővéteszi, hogy az inline ólom leoldjon 
akadós vagy hinaras területeken

  A mellékelt gumihüvellyel nehezebbé 
tehetjük az ólom leoldását

  5 betét és 5 gumihüvely/készlet
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GUMIKÚP BIZTONSÁGI 
ÓLOMKAPOCSRA

  Áttetsző Barna szín

  7-es méretű Biztonsági Ólom 
Kapoccsal használható

  Bevágott végének köszönhetően 
könnyebben hagyja el az ólmot

  10db található egy csomagban

BIZTONSÁGI ÓLOMKAPOCS 
ÉS CSAPSZEG

  Áttetsző Barna szín

  7-es méretű forgóhoz készült

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

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

  10db található egy csomagban

SLIK® GUMIKÚP BIZTONSÁGI 
ÓLOMKAPOCSRA

  Áttetsző Barna szín

  10-es méretű Biztonsági Ólom 
Kapoccsal használható

  Bevágott végének köszönhetően 
könnyebben hagyja el az ólmot

  10db található egy csomagban

SLIK® BIZTONSÁGI 
ÓLOMKAPOCS ÉS CSAPSZEG

  Áttetsző Barna szín

  7-es méretű forgóhoz készült

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

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

  10db található egy csomagban

POWER GRIP ÓLOMKAPCSOS 
KÉSZLET

  Praktikus készlet, melyben minden 
megtalálható az ólomkapcsos összeállításhoz.

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

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

  Minden alkotóelemből 5db 
található a készletben

POWER GRIP NAKED 
LINE GUMI HÜVELY 

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

  Segít megelőzni a horogelőke gubancolódását

  Ideális olyan hosszú előkéknél, mint a Zig Rig

  Erősebben tart az ólomkapcson 
a nagyobb ólmokhoz

  Trans  Khaki terepszín

  7-es méretű ólomkapocshoz tervezve

  10db/ csomag

GUMIKÚP 
FŐZSINÓRRA

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

  Segít megelőzni a horogelőke feltekeredését

  Ideális hosszú előkékhez, mint a Zig Rig

  Bevágott elejének köszönhetően 
könnyebben hagyja el az ólmot

  Áttetsző Barna szín

  10db található egy csomagban

POWER GRIP GUMIKÚP 
BIZTONSÁGI ÓLOMKAPOCSRA

  7-es méretű Biztonsági Ólom 
Kapoccsal használható

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

  7-es méretű Biztonsági Ólom 
Kapoccsal használható

  Áttetsző Barna szín

  10db található egy csomagban

Fox Rig Guide 2018_38-47.indd   39 03/05/2018   09:56:05



40

CSÚSZÓ ÓLOMELHAGYÓ 
SZERELÉK

  Egyedülálló tervezésének köszönhetően 
új szintre emeli a csúszó szerelékeket

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

  Tökéletesen használhatjuk ólomelhagyó 
szerelékként akadós terepen

  Áttetsző Barna szín

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

CSÚSZÓ SZERELÉK 
KÉSZLET

  Egyszerű csúszó szerelék készíthető belőle

  Nagyméretű karika a súrlódásmentes 
csúszás érdekében

  Remek kapásérzékelést tesz lehetővé 

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

  Áttetsző Barna szín

CSÚSZÓ BIZTONSÁGI 
ÓLOMKAPOCS

  Áttetsző Barna szín

  Használatával tökéletes csúszó 
szereléket készíthetünk

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

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

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

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

  6db készlet található egy csomagban

TADPOLE 
MULTI BEAD

  Áttetsző Barna szín

  Tökéletes a félig-fix csúszó szerelékek 
elkészítéséhez átmenő ólommal

  10db található egy csomagban

VOLFRAM 
GUBANC-GÁTLÓ KÚP

  Használatával megelőzhetjük az előke 
felcsavarodását dobás közben

  A volfram súlya elősegíti az előke 
elfekvését a fenéken

  Elérhető standard és micro méretekben

  8db egy csomagban

TRANS KHAKI 
GUBANC-GÁTLÓ KÚP

  Áttetsző barna szín

  Használatával megelőzhetjük az előke 
felcsavarodását dobás közben

  A Standard tökéletes a hétköznapi szerelékekhez

  Mikro méret most elérhető PVA 
termékek használatához

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

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

TULIP GYÖNGY

  Tökéletes a szabadonfutó szerelékekhez

  Optimális helyzetben tartja az ólmot a 
gubancmentes dobások érdekében

  Használható továbbá ütközőgyöngyként 
a markerúszós összeállításnál

  Trans Khaki terepszín

LOADED
TUNGSTEN TUBE

  Helikopter szerelékek készítésére használhatjuk 
Subemerge és leadcore zsinórokon

  0.5mm belső átmérő

  Áttetsző Barna szín

  1.5m-es kiszerelésben kapható
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VOLFRAM ZSINÓRVÉDŐ 
GYÖNGY

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

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

  Kialakításának köszönhetően tökéletesen 
felfekszik az Edges Heli Buffer hüvelyre

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

  Helikopter szerelékekhez is

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

   8 gyöngy található minden csomagban, 
melyek fémhurkon helyezkednek el

KÚPOS FŐZSINÓR 
ÜTKÖZŐ

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

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

  9db drótfülre fűzött nehezék a csomagban

WOLFRAM HOROGELŐKE 
NEHEZÉKEK

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

  Segít a horogelőkét a fenékre süllyeszteni 

  9db drótfülre fűzött nehezék a csomagban

TUNGSTEN
POWERGRIP® PUTTY 

  Extremely dense

  Very easy to work with

  Perfect for counterbalancing pop-ups 
and pinning rigs to lakebed

  Widely regarded as best on the market

5MM WOLFRAM 
GYÖNGY

  Az 5mm gyöngyök wolfram 
hozzáadásával készültek

  A Kúpos Főzsinór Ütköző 
tökéletesen illeszkedik bele

  15db gyöngy egy csomagban

GUMIGOLYÓ KÚPOS 
FURATTAL

  6mm és 4mm méretekben elérhető

  Áttetsző Barna szín

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

  A 6mm-es jól funkcionál 
csomóvédő ütközőként

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

  30db gyöngy található egy csomagban

EDGES CSALI RÖGZÍTŐ

  Segítségével megakadályozható, 
hogy a csali a horogra csússzon

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

  Egyszerűen csúsztassuk fel az előkére, 
mielőtt hurkot kötnénk rá

  Hurkon kerül forgalomba

  10 rögzítő/csomag

GUBANCGÁTLÓ CSŐ 
TRANS KHAKI

  Áttetsző Barna színben kapható

  Tökéletes választás olyan helyeken, 
ahol a leadcore használata tilos

  Védi a zsinórt a sérülésektől, 
és gubancolódástól

  Hihetetlenül halbarát

  2m-es kiszerelés
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MŰANYAG 
CSALIBETÉT

  A horog csali közepébe nyomva 
megelőzhetjük annak kimaródását

  Használható bojlikhoz, puha 
csalikhoz vagy löncshúshoz

  Jó szolgálatot tesz sűrű dobások 
és kitekerések esetén 

  A kisméretű barázdáknak köszönhetően 
szilárdan rögzíthető

  Kisebb méretű csalik használatáhozlevágható

SZILIKON 
HÜVELY

  3mm-es furat és 25mm-es hosszúság

  Áttetsző Barna szín

  Számtalan szerelék elkészítéséhez használható, 
például a Gyorscsatlakozóra is ráhúzható

  15db található egy csomagban

HOOK 
SZILIKON

  Segítségével rögzíthetjük a Hajszálelőkét 
a horoghoz Blow Back szerelékeknél

  Áttetsző Barna szín

  1.5m-es kiszerelésben kapható

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

ZSUGORCSŐ

  Tökéletes a horogszár meghosszabbítására, 
amikor ”kifújhatatlan” szereléket készítünk

  Áttetsző barna szín

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

WITHY CURVES 

  Ívelt adapter, melynek segítségével könnyedén 
készíthetünk Withy Pool Szereléket 

  Vékony fűzőtű segítségével 
fűzzük fel a horogelőkére 

  Áttetsző Barna szín 

  Alsó vége bordázott, így ólompasztát rágyúrva 
kiegyensúlyozhatjuk lebegő csalinkat

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

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

  10db található egy csomagban

HOROGBEFORDÍTÓ 

  Használatával könnyebben állíthatjuk 
horgunkat a megfelelő szögbe, mint valaha 

  Áttetsző Barna szín

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

  Használatával a horog megfelelő 
szögben áll a legjobb akadáshoz 

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

  10db található egy csomagban

MICRO 
HOROGBEFORDÍTÓ

  A rövidebb verziója a közkedvelt 
Trans Khaki Horogbefordítónak

  Tökéletes azon horgászok számára, akik 
a finomabb összeállításokat kedvelik

  Helyettesíti a zsugorcsövet 

  Használatával a horog megfelelő 
szögben áll a legjobb akadáshoz 

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

  10db található egy csomagban

HAJSZÁLELŐKE 
RÖGZÍTŐ  

  Stabilan áll a horgon

  Használatával nincs szükség csomómentes 
kötésre a hajszálelőke készítéséhez 

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

  Áttetsző Barna szín

  30db található egy csomagban
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HOOK BEADS

  Áttetsző Barna szín

  Tökéletes a horog kifújását megakadályozó 
szerelékek elkészítéséhez

  Stabilan áll a horgon

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

  25db gyöngy egy csomagban

HAJSZÁLELŐKE

  Szuper lágy hajszálelőke készíthető belőle

  Diszkrét barna szín

  Tökéletes a kisméretű, könnyű 
horog csalik használatához

  10db található egy csomagban

MEGERŐSÍTETT ”O” KARIKA

  Használatukkal a Helikopter és Chod szerelékek 
alakíthatók ólom-elhagyó szerelékké

  Matt bevonat

  15db található egy csomagban

KURO RIG KARIKÁK

  Tökéletes számos előke elkészítéséhez, 
mint például a  Blowback Rig

  Matt fekete Kuro bevonat

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

  25 karika található egy csomagban

GYORSCSATLAKOZÓ

  Gyors szerelékcserét tesz lehetővé

  Használatával gyorsan cserélhetünk 
úszót vagy etetőrakétát 

  Kétféle méretben elérhető: standard és Mikro

  20db Gyorscsatlakozó található 
egy csomagban

SZERELÉK KAPOCS

  Használatával nem kell hurkot 
kötnünk a szerelék végére

  Egyszerűen kösse fel a kapcsot a szerelék 
végére Grinner Csomó használatával 

  Segítségével a szerelék fele annyi 
idő alatt kicserélhető

  Lehetővé tesz előkezsinórra fűzött 
PVA rudak használatát

  15db található egy csomagban

CSONTI KAPOCS

  Segítségével könnyedén használhatunk 
csontkukacot hajszálelőkén

  Egyedülálló nyílhegy formájának köszönhetően 
megelőzi a csontik felcsúszását 

  Kémiailag élezett hegy 
rozsdamentes bevonattal

  Négyféle méretben kapható: 6, 8, 10 és 12

  10db kapocs egy csomagban

MICRO GYORSKAPOCS

  A hagyományos gyorskapocs kisebb változata

  Használata gyors előkecserét tesz lehetővé

  Használható továbbá olyan eszközök 
cseréjéhez is, mint a markerúszó vagy spod

  20db/ csomag
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CSERÉLHETŐ CSALI 
NEHEZÉKEK

  Lebegő csali ellensúlyozó eszköz

  Könnyen és a zsinór sérülése nélkül 
felhelyezhető a horogelőkére

  A csomagban található szilikon cső 
segítségével könnyedén felhelyezhető

  Egyedi méretezés: BB, AAA, SA és Swan

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

TÖBBCÉLÚ 
ZSINÓRSÜLLYESZTŐ 

  Használhatjuk hátracsúszó és 
hagyományos felcsatolható 
zsinórsüllyesztőként is

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

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

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

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

  Három méretben: 5g, 10g és 15g

  Minden csomag 4 x ólmot, 
4 x csúszó adaptert and 4 x 
felcsatolható adaptert tartalmaz

SLIDERS 

  Kúpos zsinórsüllyesztő ólom 
az óvatos halak ellen

  Terepszínű kivitel

  Egyszerűen a főzsinórra 
helyezhető az előtét fölé

  10 Slider egy csomagban

ZSINÓRSÜLLYESZTŐ ÓLOM

  Különleges zsinórsüllyesztő eszköz, mely 
egy kézzel felhelyezhető a zsinórra

  Kétféle méretben elérhető: 21g and 43g

  Három darab süllyesztő egy csomagban

RÖGZÍTHETŐ MK2 
ZSINÓRSÜLLYESZTŐ

  Tökéletes azon horgászok számára, akik 
szeretik védve tudni a zsinórukat

  A szabadalmaztatott zsinórkioldó sima 
zsinórszabadítást tesz lehetővé

  A nehezebb változatok lehetővé 
teszik a feszes zsinóros horgászatott 
a jobb érzékelés érdekében

  Saját létrára tekerve tárolható

  10m jól látható narancsszínű zsinórral

  A zsinór könnyedén lepereg a létráról
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CSALIZÓ SELYEM

  Segítségével rögzíthetjük horog 
csalinkat a karikához vagy a 
Karikás Mini Forgóhoz 

  Semleges szín

  Zsinóradagolóban kerül forgalomba

  50m-es tekercsben kerül forgalomba

BOJLI STOPPER

  Kúpos végeinek köszönhetően könnyen 
a hajszál előke hurkába vezethető

  Kicsi és alig észrevehető a bojli tetején

  Áttetsző szín

  Kétféle méretben elérhető: 
Mikro és Standard

  200db stopper egy csomagban

HAJSZÁLELŐKE 
HOSSZABBÍTÓ BOJLI STOPPER

  Segítségével különböző méretű csalikat 
használhatunk a hajszálelőke újrakötése nélkül 

  3 méret egy csomagban: 
Kicsi, Közepes és Nagy

  Áttetsző szín

ERNYŐ BOJLISTOPPER

  A kisméretű kampó könnyen 
a csaliba húzható

  A stopper nem tud kimozdulni a csaliból

  Kicsi és áttetsző, ezért szinte 
észrevehetetlen a csali tetején

  120 Stopper egy csomagban

PELLET PEGS 

  Segítségével biztonságosan rögzíthetjük 
a pelletet a hajszálelőkén

  Áttetsző szín

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

MARKER ELASTIC

  Piros színű gumi, 20m-es tekercsben

  Tökéletesen használható 
zsinórunkon a távolság, vagy a 
kívánt mélység megjelölésére

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

  Könnyen eltávolítható a zsinórról 
anélkül, hogy megsértené azt

ELŐTÉT SZILIKON

  Helikopter szerelékek készítésére 
használhatjuk Subemerge 
és leadcore zsinórokon

  0.5mm belső átmérő

  Áttetsző Barna szín

  1.5m-es kiszerelésben kapható
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MULTIFUNKCIÓS ESZKÖZ

  Ügyes kis eszköz, négy az egyben!

  Zsinórhámozó funkció

  A szemközti oldalon csomóhúzó található

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

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

1MM-ES MICRO FÚRÓ   

  Extra kisméretű lyukak fúrásához

  Lyukat fúrhatunk segítségével a 
legkeményebb csalikba is a fűzőtű számára

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

  Ergonomikus kialakítású feltűnő nyél

CSOMÓHÚZÓ 

  Csomók és hurkok megfeszítésére 
szolgáló ügyes kis eszköz

  Merev előkék kiegyenesítésére is használható 

  Ergonomikus nyél

XS FONOTT ZSINÓR VÁGÓ OLLÓ

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

  Pengeéles 

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

  Kényelmesen belefér az F-Box 
szerelékes dobozokba

FONOTT ZSINÓR VÁGÓ OLLÓ

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

  Szintén alkalmas fluorocarbon, nylon 
vagy előtét zsinórok vágására is

  Jól látható narancssárga nyelének köszönhetően 
szinte lehetetlen elveszíteni a fűben 

  Kényelmesen belefér az F-Box 
szerelékes dobozokba

CSALIFÚRÓ ÉSPARAFA RUDAK

  Kisméretű fúró, melynek segítségével 
furatot készíthetünk a horog csaliba

  Ideális bojlik és tigrismogyoró kifúrására egyaránt

  Ergonomikus nyelének 
köszönhetően jól használható

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

  6mm-es parafa rudak külön is megvásárlohatók

VÉKONY FŰZŐTŰ

  Tökéletes a kisméretű csalikhoz, 
mint például a különböző magok

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

  Puha tapintású, kézre 
álló, zöld nyél

VASTAG FŰZŐTŰ

  Ideális kemény csalikhoz, mint 
például a bojlik és tigrismogyoró

  Puha tapintású, kézre 
álló, piros nyél

FŰZŐTŰ KÉSZLET

  Öt darabos készlet, melyben 
minden megtalálható, 
amire szükség lehet

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

CSAPPANTYÚS FŰZŐTŰ

  Csappantyús fűzőtű 
mindenféle horog csalihoz

  Kisméretű PVA zacskók felfűzésére 
is alkalmas a horogelőkére

  Puha tapintású, kézre 
álló, sárga nyél

LEADCORE FŰZŐTŰ 

  Vékony, csappantyús fűzőtű 
ólombetétes és ólommentes 
zsinórok fűzésére

  Szintén használható kisméretű, 
puha, finom csalik fűzésére 

  Puha tapintású, kézre 
álló, kék nyél

STIX & 
STRINGER FŰZŐTŰ

  Extra hosszú csappantyús fűzőtű

  Ideális PVA termékek 
használatához 

  Szintén alkalmas PVA rudak 
felfűzéséhez a horogelőkére

EASY SPLICE FŰZŐTŰ 

  Csavart rozsdamentes 
acélhuzalból, mely kifejezetten 
a leadcore-hoz és az 
ólommentes előtétekhez 
lett kifejlesztve, mint az 
Edges Camo-Splice előke

  Gyémánt alakú az egyszerűbb 
használat érdekében
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A ZIG ALIGNA™ 
ELŐNYEI

  Jobb akadás, és kifújást 
megakadályozó sajátosságok - A 
sima csomómentes kötéshez képest 
meghosszabbítja a horog szárát, 
vagy ún. Zig Bug (sem toll, sem 
pedig szivacs nem akadályozza 
az akadást) készíthető belőle, 
biztosítja a jobb akadást.

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

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

  Messzemenően jobb ár-érték arány - 
amennyiben szeretné, hogy a horog 
jobban beforduljon a hal szájába, 
fűzze fel a befordítót a horogelőkére, 
és húzza rá a horog szárára - Zig 
Bug típusú horog csali használata 
esetén a horogra tűzés után már nem 
tudja azt eltávolítani, ami rendkívüli 
módon drágává teszi használatát.

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

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

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

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

ZIG ALIGNA™ KÉSZLET

  3 Zig Aligna HD szivaccsal

  6 Zig Aligna hüvellyel

  1 x töltőszerszám

ZIG ALIGNA™ TÖLTŐESZKÖZ 
HOROGBEFORDÍTÓHOZ

  Segítségével könnyedén betölthetjük 
a szivacsot a horogbefordítóba

  Jól látható narancssárga szín

  2db található egy csomagban

ZIG ALIGNA™ HD SZIVACS

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

  3 hosszúságú szivacs található a csomagban

  Extra nagy felhajtóerő

ZIG ALIGNA™ HÜVELY  

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

  8 Zig Aligna Hüvely található a csomagban
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JELLEMZŐK 
Reteszelhető zsinórklipsz · Csúsztatva állítható súlyozás · Kompatibilis az összes Black Label hockey stick-el
Hét színváltozat · Betalight nyílással · Dobozos készletben is elérhető
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