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CUM SĂ:

în paginile noului ghid Edges „Cum Să...”, al cărui conținut unic vă 
va ajuta să stăpâniți elementele de bază ale pescuitului de crap. 

Scopul acestui nou ghid este să vă înarmați cu o mulțime de scurte și concentrate 
doze de informații, care nu doar că vă vor ajuta să prindeți mai mulți crapi, ci și vă 
asigura că atunci când veți prinde captura dorită veți știi să o recepționați corect. 
Ne-am concentrat extrem de mult pentru a transfera informația din ghid către o 
zonă cât mai vizuală, pentru vă putea familiariza și stăpânii foarte rapid o serie de 
tactici descrise aici. Adesea, o mare parte a informațiilor a� ate astăzi în media, � e 
în reviste sau online, este destinată pescarilor  mai experimentați și lasă deoparte 
multe dintre elementele de bază ale acestui stil de pescuit, așa că ne-am dorit 
foarte mult să reluam aceste informații și să ajutăm orice nou-veniți să poată 
să-și înceapă pescuitul cu elementele de bază!

A doua jumătate a ghidului este o privire de ansamblu asupra întregii noastre 
game de accesorii Edges. Pentru aceia dintre dvs. care sunteți în căutarea de noi 
accesorii proiectate de pescari de crap pentru a ajuta alți pescari de crap să prindă 
mai mult crap, suntem convinși că veți găsi extrem de valoroasă această secțiune.

Sperăm să vă bucurați de cele ce urmează să descoperiți în următoarele pagini...

BINE AŢI VENIT...

foxint.com

/foxInternational

/FoxInternational1

@fox_international

Ghid distribuit GRATUIT! Nu este permisă vânzarea.
Fox International își rezervă dreptul de a modi� ca 
sau de a schimba prețurile sau speci� cațiile în 
orice privință, fără o noti� care prealabilă.
Datele tehnice și caietul de sarcini corecte 
la momentul tipăririi. Toate greutățile și 
dimensiunile sunt aproximative.
Drepturi de autor rezervate E. & O.E.

Fotogra� e: Lewis Porter
Texte: Lewis Porter 
Mulțumiri speciale: 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

Fox Rig Guide 2018_1-13.indd   2 02/05/2018   15:34:12



3

4

5

6/7

8/9

10/11

12/13

14/17

18/19

20/21 

22/23

24/25

26/27

28/47







Newslettere si access exclusiv la o zonă 
dedicată membrilor site-ului nostru!

Vedeți episoadele din seria 
„The Challenge”  înaintea celorlalți!

Înscrieți-vă la concursuri exclusive 
pentru a câștiga cele mai noi 
echipamente pe care le vom lansa!

Prima aplicație din lume concepută 
special pentru a vă ajuta să pescuiți 
mai precis și mai e� cient!
Folosind fotogra� i și pictograme, Swim 
Mapper vă permite să înregistrați semne 
vizuale speci� ce și distanțe concise pentru 
a vă asigura că puteți reveni pe un vad pe 
care l-ați “cartogra� at” în prealabil și că 
pescuiți cu acuratețe maximă în doar câteva 
minute de când ați ajuns pe malul lacului.
Pentru a a� a mai 
multe, vizitați  
www.swimmapper.com

ÎNSCRIEȚI-VĂ ASTĂZI ÎN „THE SYNDICATE” ! 
Vizitați www.foxint.com pentru mai 
multe detalii.

CUPRINS...
Cum să: Alegeți vadul de pescuit

Cum să: Găsiți structurile submerse

Cum să: Nădiți precis vadul

Cum să: Lansați cu precizie

Cum să: Legați o montură Pop-Up
Cum să: Legați o montură pentru 
momeli de substrat
Cum să: Utilizați materialele PVA

Cum să: Legați și să pescuiți cu monturi de tip Zig

Cum să: Pescuiți în proximitatea agățăturilor

Cum să: Lansați la distanță

Cum să: Îmbunătățiți semnalizarea trăsăturilor

Cum să: Recepționați capturile

Gama de accesorii The Edges

DESCARCA 

ASTAZI GRATIS !

European Distribution Centre
Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 
2321 Meer, Belgium
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Cel mai important lucru pe care trebuie să-l căutați este crapul - dacă găsiți peștele, atunci șansele 
de a-l prinde sunt mult mai mari. Așadar, vă sugerăm să vă petreceți timpul plimbându-vă în jurul 
lacului, căutând indicii despre locurile unde crapii pot �  rezidenți. Odată ce ați găsit peștii, alegeți 
vadul care vă oferă cea mai bună abordare și aplasați echipamentul necesar partidei de pescuit.

Dacă doriți să aveți 
cele mai mari șanse 
de succes, atunci 
alegerea vadului 
este crucială!

Alegerea vadului doar 
pentru că este lângă 
un prieten
Alegerea celui mai curat 
și mai confortabil vad 

Plasarea lansetelor în 
zone comode, în 
imediata apropiere a 
locului de parcare

Sărituri / Peștii își pot 
arăta capul sau coama 
la suprafața apei
Vâltori / generate 
de coadă

Crapi înotând în 
apă limpede

Bule / spuze

Apă colorată / tulbure

Ce să urmăriți:

Pături de iarbă / agățături

Zone marginale și maluri 
cu potențial

Aeratoare sau guri 
de alimentare

Insulele

Nici un semn care să trădeze prezența 
peștilor? Atunci căutați:

Zona � nală de acțiune 
a vântului cald

Zona de început a 
vântului rece

Apă mică în vreme caldă

Apă adâncă în vreme rece

Când încercați să localizați 
crapul, o pereche de 
ochelari de soare polarizați 
reduc efectul de strălucire a 
suprafeței apei, făcând mai 
ușoară investigarea lacului 
și a semnelor căutate...

TOP SFAT !

De asemenea, luați 
în considerare alegerile 
bazate pe vreme:

Nu vă limitați la:

CUM SĂ:
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Mici lovituri în vârful 
lansetei ca urmare a 
recuperării plumbului 
pe substrat  = Pietriș

Rezistență considerabilă la 
recuperarea plumbului  = 
mâl adânc sau vegetație 
submersă consistentă

Plumbul alunecă de-a 
lungul substratului 
pe recuperar  = 
pământ curat,
nisip sau 
substrat lutos

Keep a record of all of your 
vital information in your 
Swim Mapper APP. 

Începeți prin atașarea la 
� rul principal a brațului din 
setul Marker Float Kit

Trageți acum pe � rul principal 
bila tampon rotundă, urmată 
apoi de cealaltă bilă din set

Cu ajutorul unui nod 
Grinner legați capătul liniei 
la vârtejul plutei de marcaj

Glisați bila tampon peste 
ochetul vârtejului așa cum este 
ilustrat în imaginea de mai sus

Atașați plumbul dorit la agrafa 
rapidă a brațului de sondare și 
acoperiți apoi agrafa cu 
manșonul din kit

Acum aveți un set pregătit pentru 
identi� carea și marcarea precisă a 
vadurilor și structurilor subacvatice

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

Con� gurați un set pentru marcaj...
CUM SĂ:

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

TOP SFAT !
TOP SFAT !

TOP SFAT !

CUM SĂ:

Mulți pescari preferă zonele bogate în pietriș sau pe cele cu pământ curat, nămol � n, puțin adânc ori nisip. 
Recomandarea noastră este să începeți pescuitul chiar pe astfel de zone. Odată ce ați localizat cu markerul 
aceste structuri, lăsați liber câte jumătate de metru de � r de pe tamburul mulinetei. Numărați astfel câte 
eliberări de � r sunt necesare până când markerul străbate toată coloana de apă - puteți localiza astfel zone 
mai puțin adânci, precum și canale mai pronunțate - iar pescuitul pe marginile unui canal sau în pe partea 
superioară a platourilor poate reprezenta un real avantaj.

După ce ați ales vadul 
dorit, va trebui să 
găsiți câteva structuri 
în apropierea cărora 
să vă prezentați 
momelile...
Începeți prin a sonda zona din 
fața vadului. Cu ajutorul unui set 
de marcaj format din lansetă cu � r 
textil și plută de tip marker, încercați 
să obțineți orice informație 
despre ceea ce este pe substrat. Vă 
recomandăm să investigați zonele 
din apropierea structurilor vizibile, 
cum ar �  insulele, agățăturile, 
păturile de vegetație, stufurile etc.

Ce trebuie urmărit:

Fox Rig Guide 2018_1-13.indd   5 02/05/2018   15:34:45



6

BAIT
THE SPOT
BAITBAITBAIT

După ce am 
identi� cat 
câteva structuri 
interesante, 
următorul pas este 
să introducem 
ceva nadă și 
momelile pe 
vad...

Spod
perfect pentru toate 
tipurile de nade 
pentru pescuit de 
la distanțe medii 
până la ultra-lungi

Baston de nădire 
Construit special pentru 
nădirea vadurilor cu 
boiliesuri la distanțe 
medii sau lungi

Diferite accesorii și echipamente dedicate nădirii:

Catapultă
ideală pentru o varietate 
largă de momeli 
pentru pescuit la 
distanțe scurte și medii

Cupă de nădire 
excelentă pentru 
toate tipurile de 
momeli, pentru 
nădirea la distanțe 
mici și foarte mici

CUM SĂ:

CUM SĂ:
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În cazul în care nădiți cu spodul, 
asigurați-vă că folosiți un 
degetar, pentru a vă proteja 
degetul de tensiunea 
din � rul textil.

Asigurați-vă că nădiți 
precis și rezultatele pot 
�  spectaculoase!

Boilies - crapul le adora 
și sunt excelente pentru a 
evita speciile de pești mici

Porumb dulce - clasica pe 
tot parcursul anului, nadă 
favorită a consultanților Fox

Amestec de semințe - o altă 
nadă excelentă pentru 
amestecurile de spod, doar că 
uneori atrage și specii mai mici

Alune tigrate - trebuie să 
� e utilizate cu moderatie, dar 
excelente pentru a evita atenția 
plăticilor, linilor și a racilor

Pelete - crapii sunt pur și 
simplu înebuniți după ele. Sunt 
excelente în amestecuri spod 
și pungi PVA

Viermuși - o momeală e� cientă 
în timpul iernii, dar deloc 
ideală pe lacuri în care sunt și 
alte specii alături de crapi

Adăugați în continuare 1 kg 
boilies - atât întregi, cât și sparte

Acum adăugați 1 kg de particule, 
cum ar �  semințe pentru păsări

Adăugați în cele din urmă 
1/2 kg de pelete, amestecați 
bine toate ingredientele și 
mixul dvs. de nadă este gata

Începeți prin adăugarea a 2 kg 
de porumb dulce într-o găleată

Vă recomandăm să nădiți în cantități 
mici și frecvent mai degrabă 
decât să introduceți o cantitate 
mare de nadă la începutul unei 
partide. Amintiți-vă că puteți 
nădi vadul oricât de mult, dar la 
nevoie nu puteți recupera nada!

Nădiți cu acuratețe
Pentru a vă asigura că nădiți 
cu exactitate, lansați pluta de 
marcaj pe vadul vizat și lăsați-o 
să se ridice la suprafață. Apoi, 
puteți utiliza markerul precum 
țintă pentru a lansa nadele pe 
vad, în jurul acestuia. Atunci 
când utilizați un spod, lansați-l 
lângă pluta de marcaj și apoi 
trageți � rul în clipsul tamburului -
astfel vă asigurați că lansați în 
același loc de � ecare dată. De 
asemenea, asigurați-vă că ați ați 
măsurat � rul înfășurându-l  în 
jurul picheților dvs. de marcaj 
și alegeți un punct de reper pe 
malul îndepărtat către care să 
lansați de � ecare, asigurându-vă 
apoi că înregistrați toate 
aceste informații în App 
Swap Mapper pentru a le 
putea consulta ulterior.

Nade de top pe care le puteți încerca:

Creezi un mix e� cient pentru Spod...CUM SĂ:

TOP SFAT !
TOP SFAT !
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CAST
ACCURATELY

CUM SĂ:

TOP SFAT !

Adăugați un elastic de marcaj 
pe � rul principal, astfel încât să 
nu � ți nevoiți să recuperați 
� r la � ecare lansare.

TOP SFAT !

Utilizați picheții de măsurare 
pentru a nota distanța la care 
pescuiești. Informația este 
extrem de utilă pentru lansările 
sau partidele viitoare.

TOP SFAT !

După ce ați găsit locul 
pe care doriți să lansați, 
trageți linia principală în 
clipsul de pe bobină.

TOP SFAT !
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Când desfășurarea � rului 
ajunge la clipsul de pe tamburul 
mulinetei, asigurați-vă că de 
� ecare dată țineți lanseta în 
aceeași poziție, pentru a vă 
garanta precizia lansării.

Lansați întotdeauna din 
același loc de � ecare dată și 
asigurați-vă de � ecare dată 
că țintiți către marcajul ales 
ca reper pe malul învecinat.

Utilizați aplicația Mapper Swim 
pentru a înregistra distanța și 
marcajul de distanță pentru 
lansările și partidele viitoare.

TOP SFAT !
TOP SFAT !

TOP SFAT !

Alegeți un reper proeminent 
de pe malul de vizavi către care 
veți ținti la � ecare lansare - 
asigurați-vă că va �  vizibil 
și pe timp de noapte.

TOP SFAT !

Lansați cu precizie
Precizia lansării nu este atât de 
importantă dacă pescuiți plantat 
din barcă sau duceți monturile 
cu bărcuța de nădire. Însă pentru 
marea majoritate a pescarilor din 
întreaga Europă, care pescuiesc 
la crap lansând din mână, este 
într-adevăr o abilitate cheie, care 
vă ajută categoric să prindeți 
mai mulți crapi și să economisiți 
ceva bani (mai puțin echipament 
și accesorii pierdute în copaci, 
stuf etc.). Există câteva principii 
de bază care trebuie urmate, 
iar dacă faceți aceste lucruri 
întocmai, vă vor ajuta ca 
după o vreme să
lansați monturile � x în 
punctele vizate.

Indiferent dacă vă sunteți în căutarea 
structurilor de pe vad, lansați o 
montură sau nădiți locul cu spodul, 
cu cât sunteți mai preciși, cu atât veți 
avea mai mult succes...

Articole utile necesare:

Picheți de măsurare distanță

Elastic de marcaj

Ochelari de soare 
polarizați

Kit de sondare și 
marcaj cu plută

Pescari preciși devin 
pescarii de succes!
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POP-UP
TIE A

RIG

Alte monturi pop-up pe care trebuie 
să le aveți în vedere...

Iată o prezentare rapidă a 
modului de legare a unei monturi 
pop-up extrem de e� cientă...
Prezentările de tip pop-up sunt deosebit de e� ciente 
atunci când pescuiți un lac care are foarte multe elemente 
depuse pe substrat. Tipologia substratului poate �  foarte 
diferita de la caz la caz. Putem întâlnii substraturi bogate 
în vegetație joasă, mâl foarte � n sau resturi de vegetație, 
ceea ce ar afecta prezentarea dvs. dacă intenționați să 
pescuiți cu o momeală de fund. Există o mare varietate 
de prezentări pop-up disponibile, dar cea pe care ne 
concentrăm în această secțiune este o fermă candidată 
ca favorită a echipei de consultanți Fox din Europa ...

Montura Withy Pool Montura Multi Rig

Montura rigida articulată Montura Chod 

CUM SĂ:
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RIG

1 2 3

4 5 6

Montura 360
Fără îndoială, una dintre cele mai 
e� ciente monturi de tip pop-up 
anti-eject care a fost inventată 
vreodată. Montura 360 permite 
cârligului să se rotească la tură 
completă de 360 grade, ceea 
ce o face extrem de greu de 
„scuipat” de către pește, odată 
ce vârful cârligului s-a � xat în 
buza acestuia. Este o montură 
care se așează destul de aproape 
de substrat, deoarece se ridică 
deasupra doar cu lungimea tijei 
cârligului, ceea ce înseamnă că 
este o montură foarte discretă 
pentru acest tip de prezentare.

Cârlige Edges Medium Curve

Adăugarea unui mic pufulete 
de spumă solubilă High Riser va 
ajuta la împiedicarea formării 
încurcărilor în lansare. Pufuletele 
se va dizolva, iar montura se va 
așeza ușor pe substratul lacului.

Păcălit la o 
montură 360!

Alte monturi pop-up pe care trebuie 
să le aveți în vedere...

Vârtejuri mărimea 11 cu anou � exibil

Începeți prin a lega la capătul 
� rului Coretex Tungsten 
inelul vârtejului de mărimea 
11 Flexi Ring Pivot

Acum introduceți vârful cârligului 
Edges Medium Curve prin ochetul 
vârtejului cu anou � exibil

Luați una dintre mărgelele 
stoper și � xați-o  în această 
poziție pe tija cârligului

Adăugați pe tija cârligului micro
 vârtejul, urmat apoi de o a doua 
mărgea stoper, exact așa cum se 
vede în foto

Tăiați � rul textil la lungimea aleasă 
și adaugați pe � r unul dintre 
manșoanele Tungsten Anti Tangle

Acum, cu ajutorului nodului dublu-opt,   
legați o buclă simplă la capătul liber 
al � rului și atașați la cârlig pop-up-ul 
ales pentru a � naliza montura!

Micro vârtejuri pentru cârlige

Dacă pescuiți cu monturi 
pop-up în zone cu nisip sau strat 
destul de adânc de vegetație 
submersă, atunci un montaj de 
tip elicopter va ajuta categoric 
la prezentarea optimă.

Bile stoper de cârlig Fir pentru monturi 
Coretex Tungsten

Manșon Tungsten Anti Tangle

Legați montura 360...CUM SĂ:

Pasta de Tungsten Putty și 
lesturile Kwik Change Pop-Up 
se pot dovedi foarte utile atunci 
când trebuie să contrabalansați 
monturile și momelile pop-up.

Componentele necesare:

TOP SFAT !
TOP SFAT !

TOP SFAT !!
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BOTTOM
TIE A

BAIT RIG

Dacă  sunteț i î n că utarea unei monturi 
extrem de e� ciente cu momeli de fund, 
atunci nu mai că utaț i...
Prezentă rile care presupun momeli de fund au devenit mai puț in 
populare î n cea mai recentă  perioadă , deoarece tot mai mulț i 
pescari tind să  meargă  pe variante pentru Ronnie, 360, Chods sau 
celebrele rigide articulate. Asta nu î nseamnă  automat că  sunt mai 
puț in e� ciente. De fapt, pe mă sură  ce marea majoritate a pescarilor 
utilizează  pop-up-uri, î ncercarea unei momeli de fund ar putea 
vă  ofere un mare avantaj, crapii � ind mai puț in prudenț i î n ceea 
ce priveș te acest tip de prezentare. Momelile de fund ar putea �  
uș or restrictive î n anumite situaț ii, î nsă  atâ ta timp câ t substratul 
vadului nu este bogat î n iarbă  foarte adâ ncă , atunci prezentă rile 
monturii î n această  zonă  vor mai mult decâ t e� ciente...

Alte monturi pe care le puteți 
folosi pentru pescuitul cu momeli de fund:

Standard Knotless Knot Montura KD

Montura Claw Montura D-Rig

TOP SFAT !

Momelile de fund 
pot �  extrem 
de e� ciente în 
zilele potrivite!

CUM SĂ:
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

Începeți prin tăierea a 30 cm 
de � r Camotex Semi-Sti�  și 
îndepărtați cămașa acestuia  de la 
un capăt pe o porțiune de 10 cm

Următorul pas presupune 
legarea unei mici bucle la 
capătul secțiunii recent decojite

Trageți momeala preferată 
pe bucla � rului textil și apoi 
� xați-o cu un stoper de boilies

Folosind două noduri simple, 
legați deasupra momelii un 
anou Kuro Rig de 5 mm

Introduceți anoul pe tija 
cârligului și � xați-l în poziția 
indicată în imaginea de mai sus

Legați cârligul folosind un nod 
fără nod (nu uitați să ieșiți cu 
� rul întotdeauna din spatele tijei 
cârligului spre vârful acestuia)

Pentru a � naliza montura, 
adăugați câteva biluțe de 
Tungsten Rig Putty de-a
 lungul � rului.

Montura Blow Back
Montura Blow Black este o 
prezentare clasică, care în ziua 
potrivită poate captura orice crap. 
Montura poate �  pescuită direct 
cu o momeală de fund, cu boilies 
critic echilibrat de tip „wafter” sau 
momeală „snowman”, momeala 
formată dintr-o momeală de fund 
și un pop-up plasat în partea 
superioară a momelii de fund. 
Montura presupune  un anou 
metalic plasat pe tija cârligului, 
care permite cârligului să rămână 
în poziție și să prindă buza 
inferioară atunci când peștele 
încearcă să „scuipe” momeala.

Alte monturi pe care le puteți 
folosi pentru pescuitul cu momeli de fund:

TOP SFAT !

Cârlig Edge Wide Gape (cu vârf drept 
sau ușor curbat, este alegerea dvs.)

Micro Line Aligna Anou mare Kuro Rig

Fir pentru monturi 
Camotex semi-rigid

Manșon Tungsten Anti Tangle Pastă de tungsten

Legați montura Blow Back...CUM SĂ:

Componentele necesare:

Glisați pe � r un adaptor Micro 
Line Aligna. Culisați adaptorul 
în jos pe cârlig și � xați-l în 
poziție deasupra ochetului, 
după cum se arată în foto

Trageți pe � r manșonul Anti 
Tangle, iar apoi, cu ajutorul unui 
nod „Dublu 8” legați o buclă 
la capătul � rului monturii

Pentru a � naliza montura, 
adăugați câteva biluțe de Tungsten 
Rig Putty de-a lungul � rului

Atunci când pescuiți pe lacuri cu 
substrat tare și curat, încercați să 
utilizați un plumb Impact Inline 
pentru a maximiza e� ciența 
monturilor în ceea ce privește 
efectul de auto-înțepare.
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PVA
USE

Încă de la introducerea sa în pescuitul 
de crap, PVA-ul a revoluționat acest tip 
de pescuit și abordările pescarilor - în 
acest material vă arătăm cum să 
obțineți cele mai bune rezultate 
folosind PVA-ul!

Ce este PVA?
PVA (Poly Vinyl Alcohol) vine în mai multe forme dedicate 
pescuitului, cum ar �  � r / bandă, fâșii, plasă și pungi solide. 
Frumusețea cu acest produs este că se dizolvă pe deplin când se 
a� ă în apă, ceea ce-l face extrem de versatil. Poate �  folosit atât 
la nădiri foarte precise în jurul momelii, car și la aplicații care 
presupun pierderea plumbului în dril, atunci când este cazul. De 
exemplu, pescarii pot crea o pungă PVA umplută cu nadă, cum 
ar �  pelete și boilies, și să o atașeze la montură. Apoi, după ce tot 
ansamblu ajunge pe substrat, PVA-ul se topește lăsând o porție 
mică de nadă atrăgătoare în jurul momelii și a cârligului.

CUM SĂ:

Fox Rig Guide 2018_14-27.indd   14 02/05/2018   16:06:16



15

1 2 3

4 5 6

PVA MESH

Începeți prin amestecarea 
unei porții de groudbait cu 
una micro-pelete într-o cutie 
dedicată mixului de nadă

Apoi adăugați o cantitate mică 
de lichid uleios, prietenos cu 
plasa PVA, și amestecați tot 
mixul de nadă

Luați un vârf sau două din 
amestecul format și puneți-l în 
tubul Sistemului Edge Stix 
System PVA

Luați compresorul furnizat în 
sistemul Stix și comprimați 
momeala în tub

Acum transferați amestecul 
comprimat în partea inferioară a 
tubului, așa cum se vede în foto

Legați un nod cât mai aproape de 
amestecul comprimat, urmat apoi de 
un al doilea nod la 5 mm deasupra. 
Tăiați plasa între cele două noduri

Face un stick PVA...CUM SE:

Trageți stick-ul de nadă pe � rul 
monturii și � xați-l peste cârlig - aceasta 
nu numai că va împiedica încurcările 
care pot apărea în lansare, ci va 
proteja și cârligul la așezarea pe 
substrat, asigurând în același timp 
că în jurul momelii vom avea o zonă 
nădită, foarte atractivă pentru pești.

TOP SFAT !

Plasă PVA
Prin utilizarea sistemelor de 
plasă PVA disponibile, pescari 
pot realiza rapid și cu extremă 
ușurință un săculeț plin cu nadă 
care poate �  atașat la montură - 
� e prin plasarea pur și simplu 
pe cârlig sau prin tragerea 
acestuia de � rul monturii, 
� xându-l apoi peste cârlig.

Săculeț simplu PVA - soluție 
ideală pentru spărtură de 
boilies, pelete și viermuși

PVA Stick - creat folosind 
groundbait uleios și  
presat în săculeț

Efectul Stringer - Puteți crea un 
efect similar cu cel de stringer 
PVA, prin plasarea câtorva 
boiliesuri în plasa tensionată

Utilizări ale plasei PVA:
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SOLID PVA





Luați instrumentul de 
încărcare Edges Rapide și 
atașați gulerul pe el ca atare

Plasați instrumentul în 
partea superioară a pungii 
PVA și scoateți gulerul

Apoi plasați montura în 
pungă, � xând leaderul în 
fanta instrumentului

Adăugați în pungă o cantitate 
mică de pelete și apoi coborâți 
plumbul deasupra acesteia

Puneți mai multe pelete 
deaspra plumbului și apoi rotiți 
instrumentul pentru a răsuci 
partea superioară a pungii

Umeziți în jurul poțiunii de PVA 
care este încă pe instrument, 
așa cum se poate vedea în foto

Leagă o pungă solidă de PVA...CUM SE:

Împingeți instrumentul în jos 
peste punga PVA, transferând 
zona PVA umedă și lipicioasă în 
exteriorul pungii

După cum puteți vedea, punga este 
acum securizată fără a �  nevoie 
să legați noduri suplimentare în 
partea de superioară a pungii!

La � nal umeziți și lipiți de pungă 
colțurile din partea inferioară, 
pentru a-i da pungii o 
formă aerodinamică

Materiale din PVA 
vă pot oferi avantaje 
considerabile!

Încercați să injectați un ulei 
PVA în punga dvs. PVA solidă 
pentru a oferi o plus de 
atracție nadei din interior.

Pungi solide PVA
Punga solidă de PVA pentru 
pescuit a crescut masiv în 
popularitate în ultimii ani, 
efect care care se datorează și 
introducerii în piață a sistemului 
nostru Rapide Load, care a 
făcut ca procesul inițial di� cil al 
legării acestor pungi să devină 
unul rapid și extrem de simplu. 
Principalul mod de a pescui cu o 
pungă solidă PVA presupune o 
montură cu � r textil suplu, de 
lungime relativ scurtă, și un 
plumb in linie. Plasați montura 
și plumbul în interiorul pungii 
solide PVA, împreună cu nada 
dorită, precum micro-pelete, 
groundbait și viermuși.

Avantajele pungilor PVA:

TOP SFAT !

Montura nu se va încurca în lansare

Montura va �  prezentată e� cient peste aproape orice tip de substrat

Aerodinamică bună, ceea ce va ajuta categoric la distanță și acuratețe în lansare

Vă permite să prezentați momeala înconjurată foarte precis de 
o porție de nadă extrem de atrăgătoare pentru pești
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PVA TAPE

Trageți pe � r o bilă de 5 mm din 
Tungsten, urmată apoi de un 
stoper conic

Glisați ochetul monturii aleasă 
pe linia principală, așa cum se 
arată în foto

Acum adăugați pe � r capacul 
din setul Edge Drop O�  Heli 
Bu� er Bead pe linie

Introduceți pe linia principală 
segmentul de protecție a � rului 
din setul Drop O�  Heli Bu� er 
Bead

Legați linia principală la 
bucla de metal care este 
� xată în corpul mărgelei

Împingeți vârtejul plumbului 
ales în interiorul clipsului, 
astfel încât ochetul să se 
potrivească cu gaura din clips

Leagă un montaj Elicopter cu plumb pierdut...CUM SE:

Introduceți un stoper din Edges 
PVA Strip prin gaura clipsului și 
ochiul prin vârtejul plumbului,  
 exact așa cum se vede în foto

Îndepărtați restul din bastonul 
PVA, astfel încât să aveți o 
secțiune așa cum este prezentată 
în imaginea de mai sus

Odată ajuns în apă, PVA-ul 
se va topi, ceea ce va permite 
plumbului să se elibereze pe 
trăsătură sau în timpul drilului

Bandă PVA
Banda PVA este un produs foarte 
versatil, pe care toți pescarii 
de crap ar trebui să-l poarte 
în cutiile lor cu accesorii.

Baghete PVA
Baghetele Edges PVA sunt 
concepute special pentru 
crearea de montaje care 
presupun pierderea plumbului 
în dril sau pe trăsătură,  atât 
pentru monturile culisante, 
cât și în cele de tip elicopter.

Creați un șir PVA clasic, trăgând 
pe bandă câteva boiliesuri

Utilizați banda pentru a 
lega în mod tradițional o 
pungă solidă de PVA 

Utilizați bandă PVA pentru a 
vă asigura plumbul în clips 
atunci când pescuiți fără 
manșon de cauciuc pe sistemul 
de prindere al plumbului

Utilizarea benzii PVA:
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ZIG
FISH

RIGS

CUM SĂ:

Pescuitul cu monturi 
Zig este fără îndoială 
una dintre cele mai 
e� ciente metode de a 
prinde crapi, iar în acest 
articol vă vom arătăm și 
cum să o faceți.

TOP SFAT !

Atunci când pescuiți cu monturi 
lungi de peste 12-14ft (3,5 - 4 m), 
poate �  mai la îndemână să 
folosiți un Adjustable Zig Rig, 
care se lansează mult mai ușor și 
vă permite să recuperați mai 
facil peștele.

Monturile Zig sunt mai 
e� ciente când sunt pescuite 
cu clips pentru plumb pierdut. 
Montate astfel, plumbul se va 
elibera pe trăsătura, iar asta 
va face drilul și recuperarea 
peștelui mult mai ușoare.

TOP SFAT !
TOP SFAT !
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Zig Rigs
Nu există nici o îndoială că 
banalul Zig Rig a schimbat 
modul de pescuit al multor 
pescari din întreaga Europă 
și, în același timp, părerile lor 
despre obiceiurile de hrănire ale 
crapului. De mult sunt apuse 
zilele în care nu se prindea nimic 
atunci când crapii nu se hrăneau 
pe substrat sau la suprafață, 
iar asta gratie pescarilor care 
folosesc monturile Zig și 
suspendă momeli � otante pe 
diferite lungimi ale monturilor, 
prezentate la toate adâncimile 
în coloana de apă. Rezultatul: 
mai mult pește pus pe mal.

Cârlig Edge Zig & Floater 

Pescuiți cu � rele tensionate, 
cu indicatori de tip „quiver” 
și cu avertizorii setați pe o 
sensibilitate maximă, 
pentru a vă asigura că aveți 
parte de cea � nă și precisă 
indicare a trăsăturilor.

Fir de montură Zig & Floater

Începeți prin a vă atașa 
culoarea de Zig Aligna dorită 
pe � rul cu care legați cârligul

Alegeți mărimea preferată 
a cârligului și atașați-l la 
capătul � rului cu ajutorul 
unui nod Palomar

Îndepărtați surplusul de � r 
rămas. Apoi glisați adaptorul Zig 
Aligna peste ochetul cârligului 
și � xați-l în această poziție

Utilizați unealta de încărcare 
furnizată în kitul Zig Aligna 
pentru a introduce spuma aleasă 
în bucla de pe adaptorul Aligna

Luați o foarfecă și tăiați cu 
atenție spuma la mărimea 
dorită a momelii

Tăiați � rul monturii la lungimea 
aleasă, atașați manșonul anti-în-
curcare și legați o buclă la capătul 
� rului pentru a � naliza montura

Pe lacuri cu densitate foarte mare 
de pește, puteți obține mai multe 
trăsături dacă nădiți cu un amestec 
umed, ca un soi de supă formată 
din nadă, care va pluti și va rămâne 
mult timp suspendată în coloana de 
apă, în jurul momelilor puse pe Zig. 

Kit Zig Aligna Manșon anti-încurcare

Legați o montură Zig...CUM SĂ:

Încercați să experimentați 
diferite adâncimi și culori, 
pentru a identi� ca adâncimea 
și culoarea care funcționează 
cel mai bine în cursul 
zilei respective.

Elemente necesare:

TOP SFAT !
TOP SFAT !

TOP SFAT !

Dacă decideți să încercați 
montura Zig, recomandăm să 
o folosiți pe toate lansetele 
cu care pescuiți, mai degrabă 
decât pe una singură. Pescuind 
astfel vă veți crește categoric 
șansele de a obține trăsături.

TOP SFAT !
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SNAGS
FISHCUM SĂ:

TOP SFAT !

Folosiți echipament terminal foarte 
puternic și � abil, cu proprietăți 
cunoscute, testate și cu rezistență 
ridicată la abraziune, astfel 
încât să nu cedeze foarte ușor 
în cazul în care intră în contact 
cu agățăturile din apropiere.

TOP SFAT !

Încercați să nădiți o cantitate 
mică de nadă în agățătură și 
trasați o linie de nadă până 
la montura dvs. Veți câștiga 
astfel încrederea crapilor, 
aceștia renunțând astfel la 
adăpostul oferit de agățături. 

TOP SFAT !

Întotdeauna pescuiți la marginea 
celor mai apropiate agățături de 
vadul pe care stați. Amintiți-vă, 
de asemenea, să folosiți clipsul 
de pe tamburul mulinetei când 
lansați, astfel încât să nu aruncați 
în agățături sau dincolo de ele!

TOP SFAT !
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Pescuiți în agățături
Agă ț ă turile pot lua multe forme, 
î nsă  î n acest articol vom generaliza 
ș i ne vom referi la aceste structuri 
ca ș i cum ar �  copaci scufundaț i, 
pă turi de vegetaț ie / trestie densă , 
întinderi de nuferi ș i alte tipuri de 
structuri scufundate / semi-
scufundate. Crapii le iubesc, 
deoarece se simt î n siguranț ă  î n 
preajma lor ș i vor petrece adesea 
ore î ntregi ș i chiar zile î n jurul ș i la 
adă postul oferit de aceste structuri. 
Cheia succesului pentru noi, 
pescarii, este să -i convingem să  
iasă din aceste zone de siguranț ă  
pentru a se hră ni ș i, astfel, să -i 
putem pescui. Însă pescarii nu 
ar trebui sa lanseze monturile 
direct în agă ț ă turi. Nu este 
sigur ș i poate duce la accidentarea 
peș tilor. Cu toate acestea, putem 
pescui aproape de marginea 
perdelei de stuf, de exemplu, 
atâta vreme cât o facem corect.

Folosiți un montaj al plumbului 
care să permită pierderea acestuia 
în situația în care intră în contact 
cu agățărurile. Acest lucru vă va 
oferi șanse considerabil mai mari 
de a duce drilul la bun sfârșit și de 
a pune peștele pe mal în siguranță.

Plasați cortul în imediata 
apropiere a lansetelor și nu le 
lăsați nesupravegheate. Înțepați 
de îndată ce aveți o trăsătură și 
pășiți înapoi cu lanseta ridicată 
pentru a întoarce peștele și pentru 
a-l îndepărta de zona agățăturilor.

Crapii iubesc protecția și 
acoperirea oferită de agățături, 
iar în cele ce urmează vă arătăm 
cum să-i căutați în aceste zone 
într-un mod sigur și e� cient.

Poziționați inelul de plecare al 
lansetei în spatele avertizorului și 
folosiți accesorii speciale pentru 
a împiedica „plecarea” lansetelor 
de pe suporturi în momentul 
în care aveți o trăsătură.

TOP SFAT !
TOP SFAT !

TOP SFAT !

Pescuiț i cu � rele tensionate ș i 
cu frâ na “strâ nsă ” complet - asta 
î nseamnă  că  peș tele nu va putea 
lua nici un centimetru de � r î n 
î ncercarea de a reveni rapid spre 
zona cu agă ț ă tură , după  ce 
va lua contact cu câ rligul ș i va 
simț i greutatea plumbului.

TOP SFAT !

Tipuri de agățături:

Arbori scufundați Întinderi de nuferi

Pături dense de vegetație Stufăriș
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CAST
DISTANCE

CASTCASTCASTCASTCASTCAST
CUM SĂ:

Un crap minunat, 
pescuit de la 
distanță mare.

Deseori, pe lacurile cu 
întinderi mai mari, crapii  
își pot petrece foarte mult 
timp în largul apelor. De 
aceea, pe astfel de locuri 
abilitatea de a pescui  la 
distanțe mari și foarte 
mari poate reprezenta un 
avantaj uriaș.

TOP SFAT !
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Lansați la distanță
În primul rând, este important 
să stabilim ce înțelegem prin 
distanță. Noi credem că dacă 
aruncați la peste 100yds (90m) 
se poate numi pescuit la 
distanță. De aceea, sfaturile și 
tacticile pe care le vom împărtăși 
în aceasta secțiune vor avea 
ca scop sa vă ajute să pescuiți 
la 100yds +. Mulți pescari 
estimează de fapt în mod eronat 
cât de departe pot arunca. Dacă 
credeți că puteți deja să pescuiți 
la 100yds +, atunci încercați să 
lansați, plasați apoi � rul în 
clipsul de pe tamburul mulinetei, 
iar apoi mulinați. Fixați apoi 
picheții de marcaj la 12ft (4 yds) 
distanță unul față de celălalt, și 
numărați cât de multe înfășurări 
de � r contabilizați până când 
ajungeți la marcajul din clips. 
Dacă numărați mai mult de 25 
de înfășurări, atunci pescuiți 
la peste 100 yds (90 m). 
Dacă nu atingeți aceste 
valori, atunci merită să citiți 
mai departe cu atenție.

TC ridicat - ideal, 12ft 3.25lb 
sau chiar mai puternice

Folosind aranjamente ale 
plumbului de tip elicopter 
și lungimi cât mai scurte ale 
monturilor, veți reduce șansele 
de încurcare a monturii și veți 
mări distanța la care pescuiți.

Tamburi de capacitate 
mare, de tip „Big Pit”

Stați cu picioarele în direcția 
în care veți arunca

Țineți ambele brațe 
cât mai drepte

Înclinați-vă înapoi, astfel încât 
greutatea dvs. să � e transferată 
pe piciorul din spate

Utilizați brațul inferior pentru a 
trage cotorul lansetei spre corpul 
dumneavoastră cât mai repede 
posibil

Cu brațul superior veți împinge 
blancul lansetei spre țintă

În timpul lanseului transferați 
greutatea corpului dinspre 
piciorul din spate către piciorul 
din față

Fir suplu, cu diametru redus - 
ideal textil sau mono

Dacă înaintașii sunt interziși pe 
lacurile pe care pescuiți, încercați 
să folosiți mono-� lamentele 
conice, care au o porțiune mai 
groasă construită la capete.

Înaintaș  de ș oc - 3 - 4 spire pe
tambur, care au ca scop prevenirea 
rupturilor din cauza șocului

Plumb aerodinamic, construit cu 
centrul de greutate plasat frontal - 
de 3.5oz (100 g) sau chiar mai mare

Perfecționarea tehnicii...

Purtați întotdeauna un 
degetar protector atunci 
când lansați la distanțe mari, 
altfel vă puteți răni grav la 
degetul cu care țineți � rul.

Echipament Necesar:

TOP SFAT !
TOP SFAT !

TOP SFAT !

Dacă doriți să nădiți precis în jurul 
monturilor și a momelilor dvs., atunci 
vă recomandăm să folosiți o pungă 
solidă PVA. Pentru a o face cât mai 
grea, mai densă și mai compactă cu 
putință, recomandăm ca alături de nadă 
să injectați și un ulei PVA-friendly.

TOP SFAT !
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BITE
IMPROVE

INDICATION

CUM SĂ:

TOP SFAT !

Atunci când pescuiți la distanțe 
lungi sau cu � rele tensionate 
(pescuit cu monturi Zig sau în 
zone cu agățătură) folosiți � e 
un quiver rigid, un Swinger cu 
lest greu sau o bobină grea.

TOP SFAT !

Dacă doriți să pescuiți cu � rele 
slabe, utilizați o bobină cu greutate 
mică, cum ar �  Stealth, și � xați � rul 
în interiorul fantei de prindere, 
astfel încât să vă asigurați că 
bobina va semnaliza trăsătura la 
cea mai mică mișcare a � rului.

TOP SFAT !

Setați avertizorii la cea mai 
înaltă treaptă de sensibilitate, 
însă până în punctul în care să 
evitați indicațiile false generate 
de vânt, ploaie, valuri etc.

TOP SFAT !
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Folosind un clips de � r pentru 
a crea un unghi mai mare între 
indicator și avertizor va oferi, 
de asemenea, o indicație 
mai precisă a trăsăturii.

Monturile culisante permit cea 
mai bună indicație a trăsăturii, 
deoarece plumbul nu este 
� xat pe linia principală și, 
prin urmare, nu acționează 
ca un punct de pivotare.

Dacă nu sunt absolut necesare, 
încercați să evitați utilizarea 
backlead-urilor. Acestea pot creea 
la rândul lor unghiuri ale � rului 
care pot reduce sensibilitatea 
semnalizării trăsăturilor.

TOP SFAT !
TOP SFAT !

TOP SFAT !

Ori de câte ori este posibil, 
îndreptați lanseta direct 
spre plumb și montură, 
astfel încât � rul să nu creeze 
un unghi foarte ascuțit în 
raport cu poziția lansetei.

TOP SFAT !

Bite Indication
În acest sens, în acest ghid ne 
vom concentra pe îmbunătățirea 
semnalizării trăsăturii atunci 
când pescuim cu plumb pe fund, 
folosind avertizori sonori, stil de 
pescuit alternativ pescuitului la 
plută sau a altor stiluri de pescuit. 
Spre diferență de alte stiluri de 
pescuit, unde pescarul trebuie să 
înțepe peștele pe trăsătură, reușita 
acestei metode depinde foarte 
mult de efectul de auto-înțepare 
a peștelui. Așadar, din momentul 
în care peștele absoarbe montura 
și cârligul ajunge în gura acestuia, 
suntem dependenți de avertizori 
pentru a ne semnaliza trăsătura. 
Astfel, este foarte important să 
maximizăm e� ciența semnalizări, 
pentru a ne asigura că știm 
într-un timp cât mai scurt că 
avem un pește în cârlig.

Swinger - un indicator excelent, 
care este foarte e� cient în 
condiții de vânt puternic

Nu există nici o îndoială că locația, 
monturile și momeala sunt elemente 
care in� uențează categoric rata 
capturilor, însă un aspect pe care 
pescarii îl uită adesea este precizia 
semnalizării trăsăturilor.

Tipuri de avertizori vizuali:

Quiver - Setați avertizorii la cea 
mai înaltă treaptă de sensibilitate, 
însă până în punctul în care să 
evitați indicațiile false generate 
de vânt, ploaie, valuri etc

Bobină - potrivită pentru 
pescuit la distanțe scurte și 
medii, atunci pescuiți cu � rele 
slăbite sau semi-slăbite
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CATCH
CARE FOR YOURCUM SĂ:

TOP SFAT !

Înainte de a transporta captura 
de la apă până la salteaua 
de primire, desfaceți brațele 
minciogului și răsuciți plasa, 
asigurându-vă că aripioarele 
peștilor se a� ă în poziție 
plată de-a lungul corpului.

TOP SFAT !

Înainte de a introduce peștele, 
asigurați-vă de � ecare dată că 
suprafața saltelei de primire 
este udă.

TOP SFAT !

Aveți pregătit în orice moment 
echipamentul de recepție a
capturilor.

TOP SFAT !
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În timpul ședinței foto, păstrați 
peștele foarte aproape de 
pământ și numai deasupra 
saltelei de recepție.

Dacă aveți nevoie să vă aranjați 
echipamentul necesar pentru 
o ședință foto, puneți peștele 
într-un sling de reținere pe termen 
scurt (maxim 15-20 de minute).

Pentru a preveni eventuale 
infecții, tratați cu un produs 
antiseptic înțepătura cauzată de 
cârlig și orice alte răni pe care 
peștele le poate avea pe corp.

TOP SFAT !
TOP SFAT !

TOP SFAT !

Țineți peștele pe mal pentru o 
perioadă cât mai scurtă de timp 
și asigurați-vă că acesta este 
udat în timp ce se a� ă în saltea.

TOP SFAT !

Siguranța Peștilor
Când vine vorba de a avea grija de 
peștii aduși pe mal, există o serie 
de aspecte cărora toți pescarii ar 
trebui să le acorde atenție. Este 
de la sine înțeles că, în primul 
rând, monturile dvs. ar trebui 
să � e sigure pentru pești, să nu 
provoace daune majore unui 
pește înțepat sau să nu permită 
eliberarea peștelui din montură 
în eventualitatea unei rupturi a 
� rului principal. Cu toate acestea, 
odată ce crapul a fost pus pe mal, 
există încă o serie de aspecte la 
care trebuie să � m atenți. De la 
transportul peștilor din apă până 
la saltea, la degorjarea peștelui 
și până la fotogra� a aferentă 
capturii, există reguli simple de 
urmat pentru a vă asigura că 
eliberați pește în aceeași stare în 
care era atunci când l-ați prins.

Fiecare pescar de crap are datoria 
față de peștii pe care-i prinde de 
a-i reda înapoi lacului în condiții 
optime. În pescuitul modern la 
crap nu există nici o scuză pentru 
îngrijirea precară a capturilor.

O saltea de primire mare și dublată Minciog larg și cu deschidere mare Găleată cu apă

Sling-ul pentru reținere pe 
termen scurt

Cremă anti-septică / gel

Echipament esențial pentru recepția crapilor:
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NOU

SISTEM EDGES® PVA MESH

  Plasă PVA de cea mai bună calitate

  Sistemul este livrat cu 7 m de plasă, tub de  încărcare și unealtă de compresie

  Sunt disponibile trei dimensiuni: Stix - 14mm, Îngust - 25mm și Larg - 35mm

  Disponibil în variantă cu dizolvare rapidă (Fast Melt), pentru utilizare în 
timpul iernii sau atunci când pescuiţi pe apă puţin adâncă

  De asemenea, disponibil și în varianta cu dizolvare lentă (Slow Melt), pentru 
utilizarea în timpul verii sau în pescuitul pe ape cu adâncimi mari

  Livrat într-un tub de plastic turnat, extrem de util pentru a 
păstra totul organizat și ferit de umezeală

REZERVE EDGES® PVA MESH

  Plasă PVA de cea mai bună calitate

  Concepute pentru realimentarea Sistemului Edges PVA Mesh

  Sunt disponibile trei dimensiuni: Stix - 14mm, Îngust - 25mm și Larg - 35mm

  Disponibil în variantă cu dizolvare rapidă (Fast Melt), pentru utilizare în 
timpul iernii sau atunci când pescuiţi pe apă puţin adâncă

  De asemenea, disponibil și în varianta cu dizolvare lentă (Slow Melt), pentru 
utilizarea în timpul verii sau în pescuitul pe ape cu adâncimi mari

  Disponibile în două variante de lungime: 5m și 20m
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NOU

NOU

NOU

SISTEM RAPID™ EDGES® PVA BAG SYSTEM - FAST MELT

  Elimină nevoia benzii din PVA, necesară pentru legare pungilor de PVA

  Ajută la legarea unei pungi de PVA mai ușor ca oricând

  Utilizaţi unealta unică pentru a umple punga PVA și, de asemenea, pentru a o lega

  Sunt disponibile două dimensiuni pentru unealta de încărcare - Mare și Mic

  Unealta mare lucrează cu 3 dimensiuni de pungi PVA diferite - 
85mm x 140mm, 75x175mm și 85mm x 220mm

  Unealta mică se poate folosi pentru încărcarea pungilor cu 
mărimi de 55 mm x 120 mm și 60 mm x 130 mm

  Furnizat cu unealtă de încărcare portocalie, guler de blocare negru, 
25 pungi rapide de PVA (20 pentru 75mm x 175mm și 85mm x 220mm)

  Livrat într-un tub de plastic turnat, extrem de util pentru a 
păstra totul organizat și ferit de umezeală

  Sistem disponibil numai în varianta cu dizolvare 

BANDĂ EDGES® PVA

  Bandă solubilă din PVA, perfectă 
pentru o serie de aplicaţii, cum ar fi 
crearea de șiruri de nadă trase pe PVA 
și la legarea pungilor solide PVA

  Disponibilă în variantă cu dizolvare 
rapidă (Fast Melt), pentru utilizare 
în timpul iernii sau atunci când 
pescuiţi pe apă puţin adâncă

  De asemenea, disponibilă și în 
varianta cu dizolvare lentă (Slow Melt), 
pentru utilizarea în timpul verii sau în 
pescuitul pe ape cu adâncimi mari

  20 m de bandă pentru varianta 
cu dizolvare lentă (Slow Melt) și 
40 m de bandă pentru varianta 
cu topire rapidă (Fast Melt)

REZERVE PUNGI EDGES® RAPIDE™ LOAD PVA

  Disponibile în dimensiuni de 85 mm x 140 mm, 75 x 175 mm și 85 mm x 220 mm 
pentru a se potrivi cu un unealta mare pentru încărcare

  Disponibile și în dimensiuni de 55mm x 120mm și 60mm x 130mm, 
care se potriviesc cu instrumentul mic pentru încărcare

  Disponibile în variantă de topire rapidă, pentru utilizare în timpul 
iernii sau în situaţiile în care pescuiţi pe apă puţin adâncă

  Varianta Slow Melt este, deasemenea, disponibilă, extrem de utilă în timpul verii sau pe ape adânci

  Pungile Slow Melt sunt mai dense, ceea ce înseamnă că acestea sunt 
mai groase, mai rezinstente și, implicit, mai robuste

  Pungile de rezervă au trasată frontal dimensiunea reală 2D, desen care 
replică dimensiunea exactă a pungii pe care le poţi realiza

  25 de pungi cu dimensiuni de 85mm x 140mm, 55mm x 120mm și 60mm x 130mm

  20 de pungi cu dimensini de 75mm x 175mm si 85mm x 220mm
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STIFF RIG BEAKED 

  Versiune îmbunătăţită a designului original SR Arma Point

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

  De asemenea, potrivite pentru monturi stiff (rigide)

  Folosește tehnologie Arma Point

  Vârf curbat, extrem de ascuţit

  Ochet curbat în exterior la un unghi de 25 de grade, pentru a putea 
fi utilizat cu fire mono super-rigide, cum ar fi Edges Rigidity 

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

  Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv

  Construcţie super-puternică, dar în același timp 
extrem de ușoară, din oţel forjat XC80 Vanadiu

  Dimensiuni disponibile cu contră: 2, 4, 5, 6, 7 și 8

  Dimensiuni disponibile fără contră: 6 și 8

  10 bucăţi în pachet

STIFF RIG STRAIGHT 

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

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

  De asemenea, potrivite pentru monturi rigide

  Folosește tehnologie Arma Point

  Vârf drept, extrem de ascuţit

  Ochet curbat în exterior la un unghi de 25 de grade, pentru a putea 
fi utilizat cu fire mono super-rigide, cum ar fi Edges Rigidity

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

  Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv 

  Construcţie super-puternică, dar în același timp 
extrem de ușoară, din oţel forjat XC80 Vanadiu

  Dimensiuni disponibile cu contră: 2, 4, 5, 6, 7 și 8

  Dimensiuni disponibile fără contră: 6 și 8

  10 bucăţi în pachet

CU CONTRĂ

FĂRĂ CONTRĂ

CU CONTRĂ

FĂRĂ CONTRĂ
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CURVE SHANK

  Versiune îmbunătăţită a designului original SSC Arma Point.

  Foarte potrivite pentru pentru prezentări cu 
momeală de fund și critic echilibrate

  Folosește tehnologie Arma Point

  Vârf drept, extrem de ascuţit

  Ochet ușor înclinat către interior

  Forma curbată agresiv a tijei ajută cârligul să se 
întoarcă și să înţepe ferm gura peștelui

  Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv

  Construcţie super-puternică, dar în același timp 
extrem de ușoară, din oţel forjat XC80 Vanadiu

  Dimensiuni disponibile cu contră: 2, 4, 5, 6, 7 și 8

  Dimensiuni disponibile fără contră: 6 și 8

  10 bucăţi în pachet

CURVE TIJĂ MEDIE

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

  Ideale pentru populara montură 360

  Folosește tehnologie Arma Point

  Vârf drept, extrem de ascuţit

  Ochet ușor înclinat către interior

  Tijă medie, curbată agresiv, care ajută cârligul să se 
întoarcă și să înţepe rapid și ferm gura peștelui

  Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv

  Construcţie super-puternică, dar în același timp 
extrem de ușoară, din oţel forjat XC80 Vanadiu

  Dimensiuni disponibile cu contră: 2, 4, 5, 6, 7 și 8

  Dimensiuni disponibile fără contră: 6 și 8

  10 bucăţi în pachet

CU CONTRĂ

CU CONTRĂ

FĂRĂ CONTRĂ

FĂRĂ CONTRĂ

CU CONTRĂ

CURVE TIJĂ SCURTĂ

  Versiune îmbunătăţită a designului original XSC Arma Point

  Foarte potrivite pentru prezentări cu momeală 
de fund și prezentări de tip pop-up

  Folosește tehnologie Arma Point

  Vârf drept, extrem de ascuţit

  Ochet drept

  Tijă scurtă, ușor curbată

  Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv

  Construcţie super-puternică, dar în același timp 
extrem de ușoară, din oţel forjat XC80 Vanadiu

  10 bucăţi în pachet

  Disponibile numai în versiunea cu contră

  Mărimi disponibile: 2, 4, 5, 6, 7 și 8
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CU CONTRĂ

CU CONTRĂ

CU CONTRĂ

FĂRĂ CONTRĂ

FĂRĂ CONTRĂ

FĂRĂ CONTRĂ

ZIG & FLOATER

  Concepute special pentru a fi folosite la legarea monturilor 
de suprafaţă sau la pescuitul cu monturi Zig

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

  Folosește tehnologie Arma Point

  Vârf drept, extrem de ascuţit

  Ochet ușor curbat în exterior, pentru a putea fi 
utilizat la monturi cu fire monofilament

  Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv

  Construcţie super-puternică, dar în același timp 
extrem de ușoară, din oţel forjat XC80 Vanadiu

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

  Dimensiuni disponibile cu contră: 6, 8 și 10

  Dimensiuni disponibile fără contră: 6, 8 și 10

  10 bucăţi în pachet

WIDE GAPE STRAIGHT 

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

  Folosește tehnologie Arma Point

  Vârf drept, lung, extrem de ascuţit

  Ochet înclinat agresiv spre interior, sub unghi de 25 grade

  Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv

  Construcţie super-puternică, dar în același timp 
extrem de ușoară, din oţel forjat XC80 Vanadiu

  Dimensiuni disponibile cu contră: 2, 4, 5, 6, 7 și 8

  Dimensiuni disponibile fără contră: 6 și 8

  10 bucăţi în pachet

WIDE GAPE BEAKED 

  Versiune îmbunătăţită a designului original SSBP Arma Point

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

  Folosește tehnologie Arma Point

  Vârf curbat, extrem de ascuţit

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

  Ochet ușor înclinat către interior, sub unghi de 10 grade

  Finisaj de culoare închisă, non-reflexiv

  Construcţie super-puternică, dar în același timp 
extrem de ușoară, din oţel forjat XC80 Vanadiu

  Dimensiuni disponibile cu contră: 2, 4, 5, 6, 7 și 8

  Dimensiuni disponibile fără contră: 6 și 8

  10 bucăţi în pachet
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MONTURI CHOD

  Legate cu monofilament rigid 
Edges Rigidity Trans Khaki

  Cârlige Edges Stiff Rig Beaked

  Rezistenţa la rupere a firelor este 
corelată cu dimensiunea cârligelor: 
25 lb (11.3 kg) pentru mărimile 6, 7 și 8, 
iar 30 lb (13.6 kg) pentru mărimile 4 și 5

  De asemenea, echipate cu Edges 
Micro Hook Ring Swivel pe bucla 
“D” pentru fixarea momelilor pe 
vârtejul cu anou mărimea 11

  Livrate pe discuri de spumă care pot fi 
plasate direct în cutia Multi Chod & Zig Bin

  3 monturi în fiecare pachet

  Disponibile și cu cârlige Micro Barbed și 
Barbless (varianta barbless este disponibilă 
doar cu mărime de cârlige 6 și 8)

  Disponibile dimensiuni Standard și Scurte

MONTURI WIDE GAPE 

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

  Echipate cu cârlige Edges Wide Gape cu vârf curbat

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

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

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

  2 monturi în pachet

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

  Disponibile în nuanţe Weedy Green sau Gravelly Brown

MONTURI WIDE GAPE 
PENTRU PUNGI DE PVA

  Legate cu firul textil Edges Reflex Camo Braid în 
nuanţă Light Camo și prevăzute cu buclă la capăt 
pentru atașarea facilă a agrafelor rapide

  Echipate cu cârlige Edges Wide Gape cu vârf curbat

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

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

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

  2 monturi în pachet

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

MONTURI SCURTE CURVE

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

  Echipate cu cârlige Edges Curve Short

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

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

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

  2 monturi în pachet

  Disponibile doar în variantă cu micro-contră

  Disponibile în nuanţe Weedy Green sau Gravelly Brown 
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CAMOTEX™ STIFF

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

  Atât cămașa exterioară din plastic 
cât și firul textil de la interior sunt 
nuanţate în patern de camuflaj

  Trecut prin aburi și îndreptat, devine o opţiune 
excelentă pentru monturi de tip „stiff” sau 
secţiuni rigide pentru monturile rigide cu 
balama, așa numitele Hinged Stiff Rig

  Excelente proprietăţi anti-încurcare

  Ușor de înlăturat cămașa exterioară

  Disponibil în două culori:
Light Camo și Dark Camo

  Rezistenţă: 15 lb (6.8 kg), 
20 lb (9 kg) și 25 lb (11.3 kg)

  Rolă de 20 m

CAMOTEX™ SOFT

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

  Datorită supleţii sale, ar putea fi confundat 
cu un fir suplu normal, fără cămașă

  Atât cămașa exterioară din plastic 
cât și firul textil de la interior sunt 
nuanţate în patern de camuflaj

  Cămașă exterioară ușor de înlăturat

  Disponibil în două culori: 
Light Camo și Dark Camo

  Rezistenţă: 15 lb (6.8 kg), 
20 lb (9 kg), și 25 lb (11.3 kg)

  Rolă de 20 m

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

  Fir textil cu cămașă, semi-rigid, care se află ca 
rigiditate între Camotex Stiff și Camotex Soft

  Perfect pentru momeli de fund și monturi pop-up

  Atât cămașa exterioară din plastic 
cât și firul textil de la interior sunt 
nuanţate în patern de camuflaj

  Vă recomandăm să eliminaţi suprafaţa 
exterioară înainte de a lega un nod cu acest 
material, deoarece este atât de rigid, încât 
este posibil să cedeze la tensionarea nodului

  Trecut prin baie de aburi se poate îndreaptă

  Excelente proprietăţi anti-încurcare

  Ușor de înlăturat cămașa exterioară

  Disponibil în două culori:
Light Camo și Dark Camo

  Rezistenţă la rupere: 15 lb (6,8 kg), 20 lb (9 kg), 
25 lb (11,3 kg) și noua variantă 35 lb (15,8 kg)

  Rolă de 20 m

CORETEX™ MATT

  Bazat pe originalul Coretex, dar cu un 
înveliș exterior îmbunătăţit, mat, care 
reduce efectul de strălucire din apă

  Perfect pentru o mare varietate 
de monturi și prezentări

  Cămașa semi-rigidă are proprietăţi 
anti-încurcare și permite realizarea 
de monturi de tipul „combi-rig”

  Cămașă exterioară ușor de înlăturat

  Disponibil în variante Weedy 
Green și Gravelly Brown

  Rezistenţă: 15 lb (6.8 kg), 20 lb (9 kg), 
25 lb (11.3 kg) și 35 lb (15.8 kg)

  Rolă de 20 m

CORETEX™ TUNGSTEN

  Prezintă o acoperire exterioară 
unică, impregnată cu tungsten

  Suprafaţă moale, suplă 
și scufundătoare

  Stratul superior din tungsten ajută la 
așezarea sigură a monturii pe substrat

  Suprafaţa superioară se poate 
decoji, pentru realizarea 
monturilor de tip combi

  Culoare în două tonuri, 
pentru camuflaj eficient

  Disponibil în două variante cu 
rezistenţă la rupere de 20 lb și 35 lb

  20 m pe rolă

CAMO-SPLICE 

  Fir textil care poate fi lucrat cu croșeta

  Foarte suplu și dens, ceea ce ii permite să 
se preia foarte bine forma substratului

  Culoare de camuflaj

  Ideal pentru numeroase tipuri de monturi 
și pentru atașarea a cârligelor/vârtejurilor 
direct în bucla formată cu ajutorul 
croșetei, ceea ce conferă monturilor 
un aspect neted și lipsit de noduri

  Vă recomandăm să utilizaţi 
croșeta Easy-Splice când lucraţi 
monturi cu acest material

  Disponibil în variantă cu 
rezistenţă la rupere de 50 lb

  20 m pe rolă
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REFLEX™ CAMO

  Proiectat pentru a fi mai bun decât orice 
alte fir textil disponibil momentan

  Prezintă patern cu pauze de culoare 
pentru camuflare perfectă

  Fir textil extrem de suplu, ideal 
pentru utilizarea în saci PVA

  Se scufundă rapid, fără a avea nevoie 
de pastă de plumb suplimentară

  Disponibil în două culori: 
Light Camo și Dark Camo

  Rezistenţă la rupere: 15 lb (6.8 kg), 
25 lb (11.3 kg) și 35 lb (15.8 kg)

  Rolă de 20 m

RIGIDITY® TRANS KHAKI 

  Versiune îmbunătăţită a 
variantei iniţiale Rigidity

  Prezintă patern „Trans Kaki” pentru 
camuflaj și vizibilitate redusă

  Cel mai rigid fir dedicat monturilor 
Chod pe care l-am văzut vreodată

  Vizibilitate redusă în apă

  Perfect pentru monturi Chod și monturi 
cu balama de tipul „Hinged Stiff Rigs”

  Rigiditatea de care dispune îl face foarte greu 
de scuipat de către pești odată ce a fost aspirat

  Varianta de 30 lb necesită utilizarea croșetei

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

  Furnizat pe role de 30 m!

FIR DE FORFAC ILLUSION® 
TRANS KHAKI SOFT

  Fir pentru monturi îmbunătăţit, 
nuanţat în revoluţionarul nostru 
patern de camuflaj „Trans Kaki”

  Perfect pentru locuri cu ape curate

  Cel mai puţin vizibil fir pe care Rob Hughes 
l-a observat în timpul scufundărilor

  Scufundare rapidă și lină

  Rezistenţă mare la abraziune 
și elasticitate redusă

  Rezistenţă mare la nod

  Perfect pentru o întreagă serie 
de monturi și prezentări

  Furnizat pe role de 50 m

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

FIR DE FORFAC
ZIG+FLOTOR

  Conceput special pentru pescuitul cu 
pluta sau cu monturi de tip Zig Rig

  Fabricat dintr-un copolimer mono, care 
îi conferă un diametru incredibil de mic, 
ceea ce-l face foarte discret în apă

  Incredibil de puternic, cu mare 
rezistenţă la abraziune

  Foarte de probabil alegerea numărul 
unu pentru majoritatea pescarilor 
europeni care pescuiesc cu Zig Rig

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

ILLUSION® TRANS KHAKI 
FLUOROCARBON LEADER   

  Nuanţat în revoluţionarul nostru 
patern de camuflaj „Trans Kaki”

  Perfect pentru locuri cu ape curate

  De două ori mai eficient folosit ca fir de monturi

  Cel mai puţin vizibil fluorocarbon pe care Rob 
Hughes l-a observat în timpul scufundărilor

  Se scufundă foarte rapid și, datorită 
supleţii sale, preia forma fundului 
lacului și devine practic invizibil

  Rezistenta mare la abraziune 
și elasticitate redusă

  Rezistenţă mare la nod

  Furnizat pe role de 50 m

  Disponibil în variante de 

  20 lb (9 kg) și 30 lb (13.6 kg)

ARMADILLO™

  Nuanţat în revoluţionarul nostru 
patern de camuflaj „Trans Kaki”

  Fir textil conceput pentru a fi 
folosit ca leader de șoc

  Perfect pentru pescuit la distanţă sau 
când pescuiţi în locuri cu agăţături

  Disponibil în variante Light 
Camo sau Dark Camo

  O nouă versiune de 65 lb disponibilă 
pentru condiţii extreme de pescuit

  Disponibil în variante de 30 lb 
(13.6 kg), 45 lb (20.4 kg) sau 65 lb (29.5 kg)

  Furnizat pe role de 20 m

LEADCORE 
SUBMERGE™

  Alternativă excelentă la leadcore-ul 
clasic, perfect pentru locurile unde este 
interzis leadcore-ul

  Incredibil de suple, se scufundă rapid și se 
mulează perfect pe fundul lacului

  Rezistenţă mare la abraziune

  Foarte ușor de lucrat , iar buclele 
rezultate sunt incredibil de puternice

  Disponibil în variante Gravelly Brown și 
Weedy Green

  Disponibil în variante de 30lb (13.6 kg), 
45lb (20.4 kg) și 60lb (27.2 kg)
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LEADERE SUBMERGE DE 30 LB CU 
LEAD CLIP ȘI KIT KWIK CHANGE

  Trei leadere cu lungime de 75 cm, legate cu fir 
Submerge de 30 lb, fără inserţie de plumb

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

  Livrat cu vârtejuri Standard și Kwik Change

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

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

  Disponibil în variante Weedy 
Green sau Gravelly Brown

LEADERE SUBMERGE DE 30 LB 
CU HELI RIGS ȘI KIT KWIK

  Trei leadere cu lungime de 75 cm, legate c
u fir Submerge de 30 lb, fără inserţie de plumb

  Toate cele trei leadere sunt prevăzute cu 
elemente Edges Trans Khaki necesare pentru 
realizarea monturii elicopter

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

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

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

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

  Disponibil în variante Weedy Green sau Gravelly Brown

LEADER LEADCORE CU 
KIT KWIK CHANGE

  Trei leadere cu lungime de 75 cm, legate cu 
Edges Camo Leadcore

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

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

  Vă permit legarea prin intermediul unei 
conexiuni buclă în buclă a unei monturi 
gata legată din oferta noastră

  Disponibil în variante Light sau Dark Camo

LEADER SUBMERGE CU 
KIT KWIK CHANGE

  Trei leadere cu lungime de 75 cm, legate cu fir 
Submerge de 30 lb, fără inserţie de plumb

  Livrat cu trei opţiuni de vârtej - standard, 
Flexi Ring și Kwik Change

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

  Vă permit legarea prin intermediul unei 
conexiuni buclă în buclă a unei monturi 
gata legată din oferta noastră

  Disponibil în variante Weedy Green sau Gravelly Brown

LEADCORE HELI RIGS CU 
KIT KWIK CHANGE

  Trei leadere cu lungime de 75 cm, legate cu 
Edges Camo Leadcore

  Toate cele trei leadere au componente din gama 
Edges necesare pentru configurarea monturilor 
elicopter

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

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

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

  Vă permit legarea prin intermediul unei conexiuni buclă 
în buclă a unei monturi gata legată din oferta noastră

  Disponibil în variante Light sau Dark Camo

LEADERE DE LEDCORE CU LEAD 
CLIP ȘI KIT KWIK CHANGE

  Trei leadere cu lungime de 75 cm, legate cu 
Edges Camo Leadcore

  Leaderele vin cu clipsuri Trans Kaki Lead 
Clip și conuri de cauciuc Tail Rubber

  Livrat cu vârtejuri Standard și Kwik Change

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

  Vă permit legarea prin intermediul unei 
conexiuni buclă în buclă a unei monturi 
gata legată din oferta noastră

  Disponibil în variante Light sau Dark Camo

LEAD CLIP TUBING 
RIGS + K/C KIT

  Trei bucati de Leadcore 75 cm

  Vine cu trei tipuri de varteje - standard, 
inel flexibil si varteje rapide.

  Bucle la ambele capete, pentru a 
putea schimba usor vartejul

  Vă permit legarea prin intermediul unei 
conexiuni buclă în buclă a unei monturi 
gata legată din oferta noastră

  Disponibil in Light sau Dark Camo

LEADERE DIN 
FLUORO FUZIONAT

  Fluorocarbon fuzionat cu strat de acoperire 
exterioară din material plastic

  Oferă rezistenţă la abraziune și excelentă 
camuflare a monturilor în zona terminală

  75cm lungime, 1 leader în pachet

  Livrat cu Edge Kwik Change Swivels 
de mărimi 7 și 10

  Disponibil în variantă cu rezistenţă la rupere de 30 lb 

  Finisaj mat, cu efect anti-spook
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MICRO RIG SWIVELS 

  Perfecte pentru monturile D-rig

  Ideale pentru monturile Chod 
si Hinder Stiff Rigs

  20 buc. Pachet

VÂRTEJURI KWIK CHANGE

  Disponibile în mărimi de 7 și 10

  Permit schimbarea rapidă a monturilor, 
fără să mai fie nevoie de tăierea acestora 
sau legarea de noduri suplimentare

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

  10 buc. în pachet

VÂRTEJ CU ANOU DUBLU

  Dedicat pescarilor care doresc să pescuiască 
cu plumb pierdut în linie, dar care preferă 
să-și lege montura direct de anoul vârtejului

  Vârtejuri mărimea 7, cu finisaj mat

  8 buc. în pachet

VÂRTEJURI KWIK CHANGE 
PENTRU MONTURA CU 
PLUMB PIERDUT INLINIE

  Pescuiască cu plumb pierdut în linie, 
dar care vor să aibă posibilitatea de a 
schimba foarte rapid monturile folosite

  Vârtejuri mărimea 7, cu finisaj mat

  8 buc. în pachet

ANOURI CU AGRAFĂ RAPIDĂ

  Un alt design care se regăsește 
doar în gama Edges

  Conceput pentru pescarii care pescuiesc cu 
monturi de tip Elicopter, dar doresc să poată 
schimba montura fără să mai fie nevoiţi să taie 
linia principală sau să lege noduri suplimentare

  Finisaj mat

  10 buc. în pachet

VÂRTEJURI

  Perfecte pentru o multitudine de monturi

  Finisaj mat

  Disponibile în două dimensiuni: 7 și 10

  20 vârtejuri în pachet

  Perfecte pentru utilizarea împreună 
cu clipsurile de plumb Edges Safety 
(dimensiune 7) și Slik (dimensiune 10)

VÂRTEJURI MICRO CU ANOU 
FOLOSITE LA MONTURI

  Perfecte pentru montajul momelilor 
pe buclele monturilor D-Rig

  Oferă momelilor o mare flexibilitate 
și 360° libertate de mișcare

  Finisaj negru mat Kuro

  Ideal pentru o gamă largă de monturi, inclusiv 
360°, Chod, Articulate cu balama și Multi

  Pachetul conţine 10 de bucăţi

VÂRTEJ CU ANOU FLEXIBIL

  Disponibil în dimensiuni 7, 10 și 11

  Finisaj mat, anti-strălucire

  10 buc în fiecare pachet
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KIT ACCESORII MONTURĂ 
CHOD RIG

  Conceput pentru a permite pescarilor să lege 
rapid o montură Chod pe linia principală 
de fluorocarbon sau monofilament

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

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

  Când vă aflaţi în dril, talonul de pe fir 
culisează și se fixează în slotul din partea 
superioară a manșonului, protejând astfel 
firul de pescuit în timpul luptei cu peștele

  Kitul conţine accesorii necesare 
pentru realizarea a 6 monturi

MANSON
HELI BUFFER

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

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

  Culoare Trans kaki camuflaj

  8 buc. în pachet

MANSOANE 
HELI/CHOD

  Proiectat pentru monturi de tip Chod și 
Elicopter, atunci când se pescuiește cu linie 
principală din fluorocarbon sau monofilament

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

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

  Culoare Trans kaki

  6 buc. în pachet

KIT PENTRU MONTURA CU 
PLUMB PIERDUT INLINE

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

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

  Livrat cu con de cauciuc care, odată 
fixat, crește gradul de presiune necesară 
pentru a pierde plumbul în dril

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

DROP OFF LEAD 
PLUG & PINS 

  Pur și simplu împingeţi adaptorul peste 
vârtej și fixaţi-l cu ajutorul cuiului special

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

  Asta înseamnă că pescarii pot recupera 
plumbul la finalul partidei, fixându-
le din nou insertul la interior

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

  Kit-ul conţine 10 adaptoare speciale 
și 10 cuie de tipul „T peg”

  Culoare Trans kaki camuflaj

BILE DROP OFF 
HELI BUFFER

  Bilă tampon versatilă, care cuprinde trei 
componente principale și este proiectată 
pentru montaje de tip elicopter

  Concepută pentru montaje lucrate atât 
pe leadere, cât și direct pe linia principală 
(pur și simplu adăugaţi inserţia conică)

  Utilizaţi fără inserţia conică pentru 
leaderele de tip leadcore

  Nuanţate în paternul de camuflaj Trans Khaki

  6 x bile tampon și 6 x pinuri T per pachet

MICRO
CHOD BEAD

  Conceput pentru a permite pescarilor să lege 
rapid o montură Chod pe linia principală 
de fluorocarbon sau monofilament

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

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

  Când vă aflaţi în dril, talonul de pe fir 
culisează și se fixează în slotul din partea 
superioară a manșonului, protejând astfel 
firul de pescuit în timpul luptei cu peștele

KIT CU PLUMB INLINE 
BIG BORE DROP OFF  

  Conceput cu o tijă internă mai largă, 
pentru utilizarea în conjuncţie cu leadcore 
sau alte leadere cu diamentu mai mare, 
cum ar fi Edges Submerge de 60lb

  Compatibil cu toţi plumbii inline Fox

  Permite plumbilor inline să se elibereze 
din montaj atunci când pescuiţi în zone cu 
agăţătură sau pe vaduri bogate în vegetaţie

  Se livrează cu un con de cauciuc pentru situaţiile 
în care doriţi să creșteţi presiunea necesară 
pentru eliberarea plumbului din montaj
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MANSOANE PENTRU 
CLIPSURILE PLUMB PIERDUT

  Culoare Trans kaki

  Proiectat pentru a se utiliza 
împreună cu clipsuri nr. 7

  Fanta specială permite pierderea mai ușoară 
a plumbului atunci când este nevoie

  10 buc. în pachet

CLIPSURI PENTRU MONTURA 
CU PLUMB PIERDUT

  Culoare Trans kaki

  Proiectat pentru utilizarea 
împreună cu vârtejuri nr. 7

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

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

  10 buc. în pachet

MANSOANE PENTRU 
CLIPSURILE PLUMB PIERDUT

  Culoare Trans kaki

  Proiectat pentru a se utiliza 
împreună cu clipsuri Slik nr. 10

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

  10 buc. în pachet

CLIPSURI PENTRU  MONTURA 
CU  PLUMB PIERDUT SLIK®

  Culoare Trans kaki

  Clipsuri de dimensiuni mai mici, proiectate pentru 
a se potrivi cu vârtejuri nr. 10, ceea ce le face 
perfecte pentru realizarea de monturi discrete

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

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

  Lipsa striaţilor de pe tija asigură alunecarea cu 
ușurinţă a plumbului atunci când situaţia o cere

  Perfect pentru vaduri cu iarbă și agăţături, acolo unde 
pierderea plimbului pe trăsătură este condiţie esenţială

KIT 
POWER GRIP

  Kit foarte practic, care include toate accesoriile 
necesare pentru un astfel de montaj

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

  De asemenea, pachetul conţine și două 
variante de vârtejuri: standard, de dimensiune 
7, și Kwik Change, dimensiunea 7

  Pachetul conţine elemente pentru 
realizarea a 5 astfel de montaje

POWER GRIP NAKED 
LINE TAIL RUBBER 

  Priză mai fermă pe tija plumbilor, pentru 
a putea fi folosit cu plumbi mai grei

  Con de cauciuc care poate fi folosit în 
conjuncţie cu fire de fluorocarbon sau 
direct pe linia principală de pescuit

  Ajută la prevenirea încurcării monturilor 
în jurul conului de cauciuc

  Ideal pentru monturi lungi, cum ar fi Zig Rig-urile

  Camuflaj Trans Kaki

  Conceput pentru utilizarea cu clipsuri 
de plumb dimensiunea 7

  10 bucăţi în pachet

MANSOANE PENTRU 
CLIPSURILE PLUMB PIERDUT

  Conicitate foarte fină în partea mai îngustă, 
pentru a-l utiliza direct pe firul principal sau pe 
leadere din fluorocarbon sau monofilament

  Ajută la prevenirea încurcării monturii 
în jurul conectorului de cauciuc

  Ideal pentru monturi mai lungi, 
precum cele de tipul Zig Rig

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

  Culoare Trans Kaki camuflaj

MANSOANE PENTRU 
CLIPSURILE PLUMB PIERDUT

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

  Proiectat pentru a se utiliza împreună 
cu clipsuri nr. 7

  Culoare Trans Kaki camuflaj

  10 buc. în pachet
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KIT PLUMB PIERDUT 
RUN RIG 

  Design unic, care duce realizarea 
monturilor culisante la un alt nivel

  nelul supradimensionat și înclinat 
permite liniei să culiseze prin interior 
fără să opună niciun fel de rezistenţă

  Montajul poate fi legat în așa fel încât 
să permită pierderea plumbului atunci 
când pescuiţi în zone dificile

  Culoare Trans Kaki camuflaj

  Kitul conţine 6 x clipsuri înclinate, 6 x manșoane 
tampon și 6 x cuie speciale de tipul „T-PEG”

KIT 
RUN RING

  Design simplu, pentru realizarea 
rapidă a unei monturi culisante

  Inel mare pentru culisare liberă și frecare minimă

  Permite indicarea celor mai fine prezentări

  Kitul conţine 8 anouri, 8 bile 
tampon și 8 agrafe rapide

  Culoare Trans kaki camuflaj

RUNNING SAFETY CLIP 

  Colorat în paternul Trans kaki camuflaj

  Conceput pentru a vă permite să 
legaţi monturi culisante perfecte

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

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

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

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

  Conţine accesorii pentru 8 montaje

MANȘOANE PENTRU 
MONTURI SEMI-FIXE

  Culoare Trans kaki

  Perfecte pentru legarea de monturi 
semi-fixe, care implică plumbi inline

  10 buc. în pachet

CONECTORI ANTI-ÎNCURCARE 
DIN TUNGSTEN  

  Concepuţi pentru a preveni 
încurcarea monturilor în lansare

  Greutatea suplimentară dată de tungsten ajută 
la menţinerea monturii pe substratul lacului

  Disponibili în dimensiuni Standard și Micro

  8 conectori în pachet

CONECTORI ANTI-ÎNCURCARE 
TRANS KAKI

  Culoare Trans kaki

  Concepuţi pentru a preveni 
încurcarea monturilor în lansare

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

  Variantă Micro disponibilă pentru 
pescuitul cu pungi PVA

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

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

BILĂ TAMPON DE TIP TULIP

  Perfectă atunci când sunt 
folosite monturi culisante

  Construită să ofere înclinare optimă 
a plumbului în lansare, astfel încât 
să nu permită încurcarea firului

  Poate fi de asemenea folosită ca bilă tampon 
în montajele cu plută pentru marcaj

  Culoare Trans Khaki camuflaj

TUB DE 
SILICON

  Proiectat pentru a fi utilizate pe 
leadere de leadcore, la realizarea 
monturilor de tip Elicopter

  Diamentru de 0.5 mm

  Culoare Trans Kaki camuflaj

  Livrat în lungimi de 1.5 m
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BILE TUNGSTEN 
LINE GUARD

  Conceput pentru pescari pentru a fi 
folosite direct pe linia principală

  Pot fi utilizate pentru fixarea și utilizarea cu 
monturi Naked Chod, situaţie în care vor aluneca 
către plumb odată ce un pește este înţepat

  Concepute să se așeze perfect pe partea 
superioară manșonului tampon Edges Heli Buffer 
atinci când pescuiţi cu moturi de tip elicopter

  Prezintă o latură conică care permite ochiului 
de la vârtej să stea fixat în timpul luptei cu 
peștele pentru a nu deteriora linia principală

  Conţinutul de tungsten ajută la o așezare 
mai rapidă și sigură pe substrat

  8 bile în pachet

STOPERE CONICE PENTRU 
LINIA PRINCIPALĂ

  Stoper conic mare, care se pune pe linia 
principală, după care se poate adăuga 
o bilă de 5mm din tungsten și se poate 
pescui cu monturi Chod sau Elicopter

  Forma conică va permite vârtejului să 
dea la o parte bila de silicon la nevoie, 
realizând astfel un montaj mult mai sigur 
decât alte modele convenţionale

  Furnizate pe buclă de sârmă, 9 buc. la pachet

LESTURI DIN TUNGSTEN 
PENTRU FORFAC

  Proiectate pentru a imita aspectul pastei 
de tungsten de pe firul monturii

  Ideale pentru așezarea rapidă a 
monturii pe substratul lacului

  Furnizate pe buclă de sârmă, 9 buc. la pachet

PASTĂ DE PLUMB 
POWERGRIP® 

  Extrem de densă

  Foarte ușor de lucrat

  Perfectă pentru contrabalansarea momelilor 
pop-up și fixarea monturilor pe fundul lacului

  Considerată pe scară largă ca 
fiind cea mai bună din piaţă

LESTURI DIN TUNGSTEN 
DE 5MM

  Bile de 5mm realizate din tungsten

  Proiectate pentru a se potrivi perfect 
pe stoperele conice pentru linia 
principală Tapered Mainline Stop

  15 buc. în pachet

BILE DIN CAUCIUC CU 
ALEZAJ INTERIOR CONIC

  Disponibile în dimensiuni de 6mm și 4mm

  Culoare Trans kaki camuflaj

  Cele de 4mm sunt concepute pentru 
a fi folosite pe leadcore atunci când se 
pescuiește cu monturi Chod și Elicopter

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

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

  30 de bile în pachet

BAIT BUNGS

  Concepute pentru a preveni alunecarea 
momelii pe firul de păr spre cârlig

  Utile în special atunci când se utilizează 
prezentarea „snow man”, pentru a fixa 
cele două momeli una lângă cealaltă

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

  Livrate pe bucle din sârmă

  10 stopere în pachet

TUB ANTI-ÎNCURCARE 
TRANS KHAKI

  Colorat în revoluţionarul patern 
Trans Kaki camuflaj

  Perfect pentru lacurile unde 
este interzis leadcore-ul

  Protecţie suplimentară la 
abraziune și la încurcări

  Foarte prietenos cu pielea peștilor

  Livrat la lungimi de 2 m
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INSERȚII 
MOMEALĂ

  Design unic, care presupune împingerea 
inserţiilor în momeală pentru a 
preveni eroziunea firului de păr

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

  Menţine momeala pe loc atunci când se 
recuperează montura în mod repetat

  Micro fantele de pe tub asigură o priză foarte bună

  Pot fi tăiate pentru a se potrivi la 
diametrul momelilor mai mici

MANȘOANE 
SILICONICE

  Diametru de 3mm și lungime de 25mm

  Culoare Trans Kaki camuflaj

  Perfecte pentru numeroase aplicaţii, cum 
ar fi plasarea peste agrafele rapide

  15 buc. în pachet

VARNIȘ SILICONIC 
PENTRU CÂRLIG

  Conceput pentru a fixa firul de păr 
pe tija cârligului pentru realizarea 
de monturi blowback

  Culoare Trans Kaki

  Livrat în lungimi de 1.5m

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

TUB 
TERMOCONTRACTABIL

  Perfect atunci când se dorește prelungirea 
tijei cârligului pentru realizarea de 
monturi cu proprietăţi „anti-eject”

  Culoare Trans Kaki

  Disponibil în trei dimensiuni: 
X Small (1.4-0.6mm), Small (1.8-0.7mm) 
și Medium (2.4-0.8mm)

ADAPTOR CURBAT 
MONTURĂ WITHY POOL

  Adaptor pre-curbat într-un unghi perfect 
pentru realizarea monturii Withy Pool

  Se poate trage pe firul forfacului cu 
ajutorul unei croșete subţiri

  Culoare Trans Kaki

  Micro striaţii pe capătul manșonului pe 
care se poate fixează pastă de tungsten 
pentru a echilibra momelile flotante

  Nu mai este necesară trecerea prin abur 
a unui tub termocontractabil pentru 
a realiza o astfel de montură!

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

MANȘOANE LINE ALIGNA

  Facilitează crearea efectului de Line 
Aligna într-o manieră foarte ușoară

  Culoare Trans Kaki camuflaj

  Pur și simplu glisaţi manșonul pe firul 
forfacului și trageţi-l peste ochetul cârligului

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

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

  10 buc. în pachet

MANȘOANE MICRO
LINE ALIGNA

  Versiune mai discretă a monșoanelor 
extrem de populare Trans kaki Line Aligna

  Ideal pentru pescarii care doresc să pescuiască 
cu monturi și prezentări de fineţe

  Elimină nevoia unui tub termocontractabil

  Ajută la crearea unui unghi agresiv al cârligului

  Disponibil în două dimensiuni: 10-7 și 6-2

  10 buc. în pachet

STOPER DIN CAUCIUC 
PENTRU TIJA CÂRLIGULUI

  Forma asigură o priză excelentă la tija cârligului

  Permite creearea de monturi cu fir de păr fără să 
fie nevoie de legarea acestora cu nodul fără nod

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

  Culoare Trans Kaki camuflaj

  Pachetul conţine 30 de buc

Fox Rig Guide 2018_38-47.indd   42 02/05/2018   17:03:25



43

OPRITOARE PENTRU 
TIJA CÂRLIGULUI

  Culoare Trans Kaki

  Ideal pentru prezentări de tip blowback, 
atunci când cârligul nu este legat 
cu un nod fără nod și fir de păr

  Priză foarte bună la suprafaţa tijei

  Disponibile în două dimensiuni: 7-10 și 2-6

  25 de opritoare în pachet

FIR PENTRU CONSTRUIREA 
FIRULUI DE PĂR

  Conceput pentru a permite pescarilor 
crearea de fire de păr foarte suple

  Culoare maro discret

  Perfect atunci când se utilizează 
momeli mici și ușoare

  Livrat în lungimi de 10m

ANOURI „HEAVY DUTY”

  Concepute pentru a fi utilizate atunci când 
pescuiţi cu monturi de tip Chod sau Ellicopter 
și vreţi să pierdeţi plumbul pe trăsătură

  Finisaj mat

  15 buc. în pachet

ANOURI KURO

  Perfect for mounting hookbaits onto 
when using D-Rig presentations

  Ideal for Chod and Hinged Stiff Rigs

  20 per packet

AGRAFE RAPIDE

  Concepute pentru a permite 
schimbarea rapidă a monturilor

  De asemenea, pot fi folosite pentru 
a schimba rapid elemente precum 
markere sau rachete de nădire

  Disponibile în două dimensiuni: 
Standard și Micro

  Pachetul conţine 20 de agrafe

INELE METALICE

  Proiectate pentru a înlocui buclele 
de la capătul monturii

  Pur și simplu legaţi inelul la capătul 
monturii folosind un nod Grinner

  Permite schimbarea foarte rapidă a monturilor

  Permit plasarea săculeţilor de 
PVA pe firul forfacului

  Pachetul conţine 15 inele

CLIPSURI PENTRU VIERMUȘI

  Proiectate pentru prezentarea facilă a 
viermușilor pe pe monturi cu fir de păr

  Forma unică, de săgeată, previve 
gruparea viermușilor

  Vârf ascuţit chimic cu finisaj anti-rugină

  Disponibile în patru dimensiuni: 6, 8, 10 și 12

  10 clipsuri în pachet

AGRAFĂ RAPIDĂ MICRO

  Versiune subdimensionată a 
modelului original Speed Link

  Concepută pentru a permite 
schimbarea rapidă a monturilor

  Poate fi folosită și pentru schimbarea 
rapidă a altor elemente, precum 
plute, markere și/sau spooduri

  20 bucăţi în pachet
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LESTURI KWIK 
CHANGE POP-UP

  Sistem de lesturi pentru 
echilibrarea Pop-up-urilor

  Ușor de a atașat pe firul de forfac, 
fără a provoca daune

  Trageţi pur și simplu un lest pe o bucată mică 
de silicon, furnizată, de asemenea, în pachet

  Disponibile în greutăţi individuale: 
BB, AAA, SA și Swan

  Dispenser cu șase sertare disponibil, 
care conţine dimensiuni nr.1, 
nr.4, BB, AAA, SA și Swan

PLUMB SECUNDAR 
BACKLEAD MULTI-
FUNCȚIONAL 

  Poate fi folosit ca un plumb 
secundar inline sau se poate 
schimba rapid într-unul tradiţional 
care se atașează cu clips pe fir

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

  În cazul în care plumbul rămâne 
blocat în eventuale agăţături, 
clipsul este conceput pentru 
a elibera linia principală

  Atunci când este utilizat în poziţie 
inline, este conceput să nu zboare 
foarte mult înapoi, astfel încât 
segmentul de linie din apropierea 
monturii să fie culcat pe substrat

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

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

  Fiecare pachet conţine 4 x plumbi, 
4 x inserţii inline și 4 x inserţii cu clips

PLUMB SECUNDAR SLIDER

  Plumb secundar conic, pentru pescuit 
în zone cu peștii foarte precauţi

  Patern camuflaj

  Pur și simplu în trageţi pe firul liniei 
principale, imediat după leader

  10 plumbi în pachet

PLUMB SECUNDAR BACKLEAD

  Sistem unic de plumb secundar, care poate 
fi atașat la firul principal cu o singură mână

  Disponibil în două dimensiuni: 21g și 43g

  Trei plumbi în pachet

CAPTIVE BACK 
LEADS MK2

  Perfecte pentru pescarii care doresc să-și 
scufunde pe substrat firele principale

  Clipsul de fir patentat permite 
o eliberare optimă a liniei

  Modelele mai grele permit pescuitul 
cu fire mai tensionate, pentru indicaţii 
ale trăsăturilor mult mai precise

  Livrate pe rolă proprie pentru înfășurarea firului

  Se livrează cu un cordon portocaliu 
de 10 m, foarte vizibil

  Cordonul se eliberează liber de pe rolă

Fox Rig Guide 2018_38-47.indd   44 03/05/2018   10:00:14



45

FIR PENTRU LEGAREA 
MOMELILOR

  Proiectat pentru atașarea momelilor pe 
anourile și vârtejurile Mini ale monturilor

  Culoare neutră

  Livrat în dispenser prevăzut cu tăietor

  Livrat pe rola de 50m

OPRITOR DE BOILIES

  Element cu capete conice pentru 
introducerea ușoară în buclă firului de păr

  Mic și discret în partea de sus a boiliesului

  Culoare transparentă

  Disponibil în două dimensiuni: 
Micro și Standard

  200 opritoare în pachet

OPRITOARE 
EXTENDA

  Vă permit să modificaţi dimensiunea 
momelii, fără însă a fi necesară 
legarea unei noi monturi

  3 dimensiuni în pachet: Mici, Mijlocii și Mari

  Culoare transparentă

OPRITOARE DE BOILIES 
CU CAPAC ȘI CÂRLIG

  Mini cârlig pe baza care se trage 
în interiorul momelii

  Împiedică speciile mici de pești să 
ia momeala de pe firul de păr

  Fiind foarte mic și transparent, capacul 
rotund aproape că nici nu se poate 
distinge pe partea de sus a momelii

  120 de opritoare în pachet

OPRITOARE PENTRU PELETE

  Concepute pentru asigurarea peletelor 
pe firul de păr al monturilor

  Culoare transparentă, foarte puţin vizibile

  Disponibile în trei dimensiuni: 
11mm (180 buc.), 13mm (134 buc.) 
și 21mm (50 buc.)

MARKER ELASTIC

  Elastic roșu, furnizat pe rolă de 20m

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

  Foarte ușor de lucrat și face o bună 
priză cu firul fără însă a-l deteriora

  Ușor de scos de pe fir

INAINTASI DE SILICON

  Conceput pentru a fi folosit cu Leadcore 
Submarge pentru monturile elicopter

  0.5mm diametrul

  Culoare de camuflaj Trans Khaki

  Lungimea de 1,5m in pachet
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UNEALTĂ MULTI-FUNCȚIONALĂ

  Dispozitiv practic, care dispune de 
patru instrumente într-un singur!

  Un capăt este foarte bun pentru îndepărtarea stratului 
exterior de acoperire al firelor textile cu cămașă

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

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

MICRO BURGHIU 1MM

  Conceput pentru a realiza găuri 
ultra precise în momeli

  Vă permite să creaţi o gaură într-o momeală 
tare pentru a putea trece croșeta prin ea

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

  Design ergonomic și mâner foarte vizibil

BARĂ PENTRU TENSIONAREA 
NODURILOR

  Instrument foarte practic pentru 
strângerea buclelor

  De asemenea, util atunci când îndreptaţi 
la abur secţiuni ale monturilor rigide

  Mâner ergonomic

FOARFECĂ XS

  Lame dinţate menite să taie cu ușurinţă tot 
felul de materiale, inclusiv fir textil, nailon, 
monofilament rigid, fluorocarbon, leadcore 
și fire textile acoperite cu cămașă

  Extrem de ascuţită

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

  Se porivește perfect în cutiile F-Box

FOARFECĂ PENTRU FIRE TEXTILE

  Lame super-ascuţite pentru tăierea 
fără efort a firelor împletite

  De asemenea, foarte utilă și la tăiereal altor materiale 
precum fluorocarbon, nailon și fire de leadere

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

  Se porivește perfect în cutiile F-Box

BURGHIU DE MOMEALĂ 
ȘI BARE DE PLUTĂ 

  Burghiu mic, folosit pentru găurirea momelilor

  Ideal pentru momeli precum 
boilies sau alune tigrate

  Burghiu prevăzut cu mâner ergonomic 
pentru o utilizare ușoară

  Livrat cu 5 bare de plută (6mm) care se introduc 
în momeli pentru a le crește flotabilitatea

  Barele de plută sunt disponibile și separat

CROȘETĂ FINĂ 

  Perfectă pentru momeli delicate, 
cum ar fi seminţele mici

  De asemenea, potrivită pentru 
boiliesuri moi și mici, de 6-10 mm

  Mâner verde cu 
suprafaţă Soft-touch

CROȘETĂ TIP AC

  Perfectă pentru momeli mai dure, 
cum ar fi boiliesurile și alunele

  Mâner roșu cu suprafaţă 
Soft-touch

SET COMPLET 
DE CROȘETE 

  Set de cinci croșete care 
conţine tot ce ai nevoie

  Cuprinde croșetă stix & stringer, 
fină, tip ac, clasică și subţire

CROȘETĂ CLASICĂ, 
CU IGLIȚĂ

  Croșetă cu igliţă pentru utilizarea 
cu o varietate largă de momeli

  De asemenea, potrivită 
pentru transferul săculeţilor 
PVA pe firul forfacului

  Mâner galben cu 
suprafaţă Soft-touch

CROȘETĂ SUBȚIRE

  Croșetă cu igliţă pentru pentru 
lucrarea leadcore-ului și a firelor 
tubulare, fără inserţie de plumb

  Poate fi de asemenea folosită 
pentru atașarea momelilor 
mici, moi și delicate

  Mâner albastru cu 
suprafaţă Soft-touch

CROȘETĂ STIX 
& STRINGER

  Croșetă foarte lungă

  Ideală pentru creearea 
de stringere de PVA

  De asemenea, potrivită 
pentru transferul săculeţilor 
PVA pe firul forfacului

CROȘ ETĂ  EASY SPLICE

  Croș etă  cu sâ rmă  din oţ el 
inoxidabil, proiectată  pentru 
construcţ ia de montaje cu 
leadcore, dar ș i pentru lucrul 
cu alte fire similare precum 
Edges Camo-Splice hooklink

  Formă  diamant pentru 
o utilizare mai uș oară 
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BENEFICIILE 
ZIG ALIGNA™ 

  O fixare mai fermă a cârligului și 
proprietăţi anti-eject îmbunătăţite - 
Creează o deschidere mult mai largă 
a cârligului decât un nod fără nod 
standard sau a unui cârlig legat în 
stilul „Zig Bug” (nici o bucată de 
spumă nu împiedică penetrarea 
cârligului), pentru o priză mult 
mai bună a acestuia în dril.

  Înţepare mai sigură - adaptorul Aligna 
permite momelii să stea în orice 
moment într-o poziţie centrală în 
raport cu cârligul, un dezavantaj al 
nodului fără nod pe monofilament 
fiind acela că firul de păr tinde să 
stea într-o parte, iar asta poate 
conduce la înţepări nesigure.

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

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

  Foarte versatil - Puteţi amesteca 
și mixa culorile de spumă și ale 
adaptoarelor Zig Aligna pentru a 
crea o întreagă serie de variante de 
culori ale momelilor, până când găsiţi 
combinaţia care funcţionează cel mai 
bine în ziua sau pe lacul respectiv.

  Foarte rapid și ușor - Schimbarea 
momelii se face foarte rapid și 
plasarea acesteia pe adaptor 
este facilă, datorită uneltei unice 
dedicată acestei operaţiuni.

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

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

KIT ZIG ALIGNA™

  3 batoane de spuma  Zig Aligna HD

  6 x manoase Zig Aligna

  1 x dispozitiv de incarcare 

UNEALTĂ DE ÎNCĂRCARE 
ZIG ALIGNA™ 

  Proiectată pentru plasarea spumei în locașul 
special din spatele adaptorului Zig Aligna

  Culoare portocaliu HI-Vis

  2 buc. în pachet

SPUMĂ HD ZIG ALIGNA™ 

  Disponibile în Roșu, Galben Negru, Roz, Alb, 
Roz Fluoro, Galben Fluoro și Orange Fluoro

  3 segmente de spumă în pachet

  Ultra-plutitore

ADAPTOARE ZIG ALIGNA™ 

  Disponibile în Roșu, Galben Negru, Roz, Alb, 
Roz Fluoro, Galben Fluoro și Orange Fluoro

  8 adaptoare Zig Aligna în pachet
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mini Swinger

Mini Swinger ®

Mk 3 Swinger ®

ini Swinger
®

AAA452

CARACTERISTICI 
Sistem de prindere cu balama · Greutate culisantă pe bra · Compatibil cu toate modele Black Label hockey sticks
Sapte culori · Slot pentru Betalight · Cutii de protecție disponibile separat

NOU




