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‘HOGYAN? ’ FEEDER ÚTMUTATÓ...
VOLUME 1

ÜDVÖZÖLJÜK...
feeder útmutatónkban, amelyben megmutatjuk, 
hogyan állítsa össze feeder szerelékét az adott 
helyzethez. Hogyan készítse elő a felszerelését, 
mint egy pro�  és hogyan rámolja el illetve tárolja 
a botokat, úgy hogy azok védve legyenek. 
Sportunk leggyorsabban növekvő ága a feeder horgászat 
és itt az európai Matrix csapatnál magunk mellett 
tudhatunk néhányat a legjobb feeder horgászok 
közül. Beavatnak minket a titkaikba és pontosan 
megmutatják hogyan állnak össze a nyerő szerelékek. 
Továbbá az útmutatóban számos tippet is kaphatunk 
ahhoz, hogyan érhetünk el több kapást.
És ez még nem minden, kiegészítettük a kiadványt 
a legkedveltebb feeder kiegészítőinkkel 
a legújabb aprócikkektől és kosaraktól 
egészen az új botsorozatokig. Így ha szereti 
a feeder horgászatot, akkor a következő 
30 oldal biztosan arra ösztönzi, hogy 
mihamarabb a vízparton horgásszon.

Ha még több nagyszerű Matrix tartalomra 
vágyik, akkor győződjön meg róla, hogy követ minket közösségi 

felületeinken vagy a Fish Matrix honlapon keresztül. 
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TARTALOM
...... Method Feeder

...... Feederezés nagy folyókon

...... Feederezés dévérre

...... Apróhalas feederezés

...... Pellet Feeder

...... Feeder felszerelés tárolása

...... Bottárolás

...... Feeder felszerelés
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Horogelőke:
A rövid 10cm-es előke elősegíti 
a szerelék önakasztását.

Method kosár:
A kosár méretének változtatásával 
kontrolálhatjuk a bejuttatni kívánt 
etetőanyag mennyiségét.

Quick Change feeder gyöngy:
Lehetővé teszi a különböző 
hosszúságú előkék és csalik
minél gyorsabb cseréjét.

• Horizon Carp Feeder bot, 3, 3,3 vagy 3,6m
• Aquos 5000 orsó
• 8lb Carpmaster Mono� l zsinór

Fűzzük át a főzsinórunkat a 
kosáron a gumihüvely felől.

Nyissuk ki a Quick Change 
Feeder gyöngyöt és 
fűzzük fel a zsinórunkra.

Fűzzük át a zsinórunkat a horog 
felöli részen és rögzítsük az 
általunk kedvelt csomóval.

Akasszuk a horogelőkénket 
gyöngybe és nyomjuk bele a 
kosárba.

HOGYAN... ÁLLÍTSUK ÖSSZE A
METHOD FEEDER SZERELÉKET...
SZÜKSÉGES KELLÉKEK:

AJÁNLOTT ÖSSZEÁLLÍTÁS:
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Ha  kosarat szeretnénk váltani a 
quick change rendszerrel, akkor 
távolítsuk el a gumihüvelyt.

Húzzuk le a kosarat a csőről 
és vegyük le a hatoldalon 
található nyíláson keresztül.

Majd a masik kosarat csúsztassuk 
fel a zsinórra és a csőre, míg nem 
kattan a helyére.

Helyezzük vissza a gumihüvelyt 
a helyére és el is készült a 
method összeállítás.

A method kosár kétségtelenül egyedülálló eszköz a nyári 
időszakban, hisz hatalmas összfogásokat érhetünk el 

segítségével, mikor a pontyok étvágyuknál vannak. Egyszerű 
vele a horgászat és még egyszerűbb az összeállítása...

Ahol a szabályok engedik, 
ott válthatunk gumis 

kosárra, ami lecsökkenti a 
lemaradások számát.

TOP TIP!
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Extra erős feeder kapocs:
Az erős forgókra nagy teher hárul, 
mikor kihúzzuk a nehéz kosarat a 
sodrásból.

Nehéz rácsos kosarak:
Az erős folyású vizek megkövetelik 
a nagy és erős kosarak használatát, 
melyek helyben maradnak a 
sodrásban is.

Egyéb szükséges eszközök:
• Horogelőke forgó 16-os
• Forgó védő gyöngy
• 0,25mm Carpmaster 

mono� l előtét
• SW előkötött előke

• Horizon XD 4.3m 150gr bot
• Horizon 6000 orsó
• 0.10 Submerge fonott zsinór

Fűzzünk fel egy forgó védő 
gyöngyöt a főzsinórra/
előtétzsinórra, kb. 1m 
magasságba.

Majd húzzuk fel a horogelőke 
forgóját a főzsinórra/
előtétzsinórra, de ne helyezzük 
fel a horogelőkénket.

Csináljunk egy 10cm-es hurkot 
a forgóval, úgy, hogy alul 35cm 
zsinór még lelógjon.

Rögzítsük a hurkot a kívánt 
csomóval, de nedvesítsük meg 
mielőtt meghúznánk.

HOGYAN... ÁLLÍTSUK ÖSSZE A
FOLYÓVIZI FEEDER SZERELÉKET...
SZÜKSÉGES KELLÉKEK:

AJÁNLOTT ÖSSZEÁLLÍTÁS:
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Húzzuk fel a gyorskapcsot a 
lelógó zsinór végére, de még 
ne helyezzük fel a kosarat.

Mérjünk ki 30cm-t és rögzítsük 
egy duplahurokkal.

Vágjuk le a fölösleges 
zsinórdarabot, majd húzzuk 
rá a forgó védő gyöngyöt a 
csomóra. 

A szerelék befejezéseként 
akasszuk a kapocsba a kosarat 
és az előkét a forgóba.

A gyors folyású vizek feeder szerelékkel történő 
horgászata sokaknak ijesztő lehet, de egy 

megfelelő összeállítással fantasztikus 
eredményeket érhetünk el...

Használjunk hosszú, 1m-es 
horogelőkét, hogy a csalink 

a kiáramló etetés útjában 
helyezkedjen el.

TOP TIP!

Matrix Feeder Guide 2018_2-17.indd   7 25/04/2018   15:57:50



88

 1  2  3  4

Horogelőke:
Közepes vastagságú horgokat 
válasszunk, mint amilyen az SP 
előkötött előkéken található, ezek 
tökéletesek a dévérezéshez.

Harang kosár:
Ezzel a kosárral nagy mennyiségű 
aprómagvat juttathatunk be, 
így helyben tarthatjuk az éhes 
dévércsapatot.

Egyéb szükséges eszközök:
Horogelőke forgó, feeder 
kapocs, forgó védő gyöngy, 
nagy gumistopper.

• Horizon XC 3.6m bot
• Super Feeder 5500 orsó
• 0.08 Submerge fonott zsinór

Húzzuk fel a nagyméretű 
gumistoppert a főzsinórunkra 
majd utána a feeder kapcsot 
és végül a védő gyöngyöt.

Húzzuk fel a horogelőke 
forgót a zsinórunkra, ez gyors 
előkecserét tesz lehetővé a 
horgászat alatt.

Fogjuk meg a zsinórt a forgó 
két oldalán és tekerjük meg 
úgy, hogy kapjunk egy 
4-6cm-es sodort részt. 

Rögzítsük a sodort részt 
egy egyszerű csomóval, de 
mielőtt meghúznánk a csomót 
mindenképpen nedvesítsük 
meg a zsinórt. 

HOGYAN...
ÁLLÍTSUK ÖSSZE A DÉVÉREZŐ SZERELÉKET...
SZÜKSÉGES KELLÉKEK:

AJÁNLOTT ÖSSZEÁLLÍTÁS:
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Húzzuk a védő ütközőt 
a csomóra, ez fogja 
megakadályozni, hogy a kosár 
kart tegyen a csomóban.

Akasszuk a kívánt kosarat a 
kapcsunkba, célzott dévér 
horgászatkor a harang kosár 
ideális választás.

Akasszuk az SP előkötött 
előkénket a forgóba 1m-es 
vagy a kívánt hosszban. 

Állítsuk a nagyméretű 
gumiütköző 20cm-es távolságba 
a kosártól, de le is húzható és 
akkor fi x szereléket kapunk.

A dévérkeszeg feederbotos horgászata egy 
nagyszerű sport, most megmutatjuk hogyan áll 

össze egy nagy tavakra ideális felszerelés...

Szeles időben a Horizon kosár 
sokkal jobban dobható, így 

nagyobb távolságra
juttatható, mint a 

hagyományos kosarak.

TOP TIP!
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Kisméretű horgok
és vékony zsinór:
A vékony zsinórral és kisméretű 
horgokkal több kapást érhetünk el

Mini forgós rácsos kosár:
Az apróhalaknak nem kell túl 
sok etetés, a keveset sokszor a 
megfelelő taktika.

Egyéb szükséges eszközök:
• Forgókapocs
• Horogelőke forgó

• Horizon XS Slim 3.3m bot
• Aquos 4000 orsó
• 0.20 Carpmaster mono� l zsinór

Fűzzük fel a forgókapcsot a 
főzsinórunkra, ebbe akasztjuk 
majd a kosarat.

Kössünk egy 10cm-es hurkot a 
kapcsunkkal, de hagyjunk egy 
25cm-es véget a zsinórunkból.

HOGYAN... ÁLLÍTSUK ÖSSZE AZ
APRÓHALAS FEEDER SZERELÉKET...
SZÜKSÉGES KELLÉKEK:

AJÁNLOTT ÖSSZEÁLLÍTÁS:
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A lelógó zsinórrészre fűzzük fel 
a horogelőke forgót.

Az általunk választott csomóval 
kössük fel a forgót.

Akasszuk a mini forgós kosarat 
vagy egy Dome kosarat a 
kapocsba.

Akasszuk a kívánt előkötött 
előkét a horogelőke forgóba.

A feeder horgászok tábora egyre 
növekszik, legyen szó bármilyen méretű hal 

horgászatáról is. Most megmutatjuk hogyan 
állíthat össze egy apróhalas szereléket 

csatornákra vagy állóvizekre...

Ha magunk kötjük a horgainkat, 
akkor érdemes őket EVA spulnis 

tárolón tartan, így tökéletes 
állapotban tudhatjuk őket a 

horgászat megkezdéséig.

TOP TIP!
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Horogelőke:
10cm-es horogelőkére less szükségünk 
a gyűrűn felkínált pellethez – ami a 
tökéletes pellet kosaras csali.

Pellet kosár:
Válasszuk a megfelelő méretűt a 
meghorgászni kívánt távolsághoz igazodva.

Gumi gyors gyöngy:
Gyors előkecserét tesz lehetővé 
és megakadályozza, hogy a 
kosár a horogra csúszhasson.

• Horizon Carp Feeder bot 2,7m, 3m vagy 3,3m
• Aquos 4000 orsó
• 6lb Carpmaster mono� l zsinór 

Húzzuk le a gumihüvelyt a 
pellet kosárról és fűzzük fel a 
főzsinórunkra.

Fűzzük fel a pellet kosarat a 
főzsinórunkra és csúsztassuk 
feljebb, amig nincs rá 
szükségünk.

Szedjük ketté a gumi gyors 
gyöngyöt és az also részét 
fűzzük fel a zsinórunkra. 

Majd fűzzük át a zsinórt a 
horogfelőli részén a gyors 
gyöngynek.

HOGYAN... ÁLLÍTSUK ÖSSZE A
PELLET FEEDER SZERELÉKET...
SZÜKSÉGES KELLÉKEK:

AJÁNLOTT ÖSSZEÁLLÍTÁS:
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Kössük fel a kívánt csomóval, 
de mielőtt meghúznánk 
nedvessítsük meg.

Akasszuk be az előkötött 
előkénket a gyors gyöngy 
kampós részébe.

Nyomjuk össze a két felét a 
gyöngynek és győződjünk meg 
róla, hogy fi xen áll az előkénk. 

Csúsztassuk le a pellet kosarat 
a gyögyhöz és húzzuk fel a 
gumihüvelyt a kosárra.

A pellet kosár nagyszerű alternatívája a methot 
kosárnak és kifejezetten jól működik a lehűlő 

vizekben a szezon vége felé. Továbbá rendkívül 
egyszerű az összeállítása is... 

Pellet Bander eszköz 
segítségével könnyedén 

felcsalizható a kemény
pellet is a csaligyűrűre.

TOP TIP!
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Amennyiben szereti, ha a felszerelései 
kompakt formában tárolhatók és nem szeretne 
túl sok kosarat magával cipelni, akkor jó hírünk 
van, mert a kétoldalas kosár és szerelékes doboz 
egy tökéletes kompromisszumot jelent a méret 
és a tárolókapacitás között. Ideális továbbá azok 
számára, akik többféle vízen horgásznak és kevés, 
de többféle kosarat használnak.

Egy feeder horgász számára a 
nagymennyiségű kosár tökéletes tárolására 
az Ethos Pro Feeder táska. A két nagy 
“Stack&Store” dobozban elkülönítve és védve 
tárolhatók a kosarak típus és méret szerint.

Azoknak, akik csak alkalmanként 
feeder horgásznak  és csak néhány típusú 
kosaruk van vagy éppen azoknak, akik pontosan 
tudják milyen kosárra less szükségük tökéletes 
választás az Ethos Pro szerelékes táska. A 
táskában biztonságosan tárolhatók az általunk 
kiválasztott kosarak a szállítás alatt.

HOGYAN... 
TÁROLJUK A FEEDER FELSZERELÉSÜNKET...
KOSÁRTÁROLÁS:
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Egy feeder horgász számára a 
nagymennyiségű kosár tökéletes 

tárolására az Ethos Pro Feeder táska. 
A két nagy “Stack&Store” dobozban 

elkülönítve és védve tárolhatók a 
kosarak típus és méret szerint.

A hosszabb horogelőkék más tárolást 
igényelnek és az EVA spulnikon az EVA 
spulni tároló táskában ez tökéletesen 
megvalósítható, legyen szó bármilyen hosszú 
előkéről. Az SP és SW előkötött horgok ilyen 
spulnikon kerülnek forgalomba, így azokat 
egyből berakhatjuk a tárolóba.

Amennyiben sokszor pellet vagy 
method feederezik, akkor önnek biztos, 
hogy sok rövid előkéje van. Ezek lehetnek 
boltban vásárolt előkötött vagy otthon saját 
kezűleg készítettek. A lényeg, hogy legyen 
szó bármilyen előkéről, akkor is védve kell 
tárolni őket az UV-től és a nedvességtől. A 
HLR előketartó kifejezetten a horogelőkék 
védelmére készült, zárt tetejének 
köszönhetően az UV fény nem tudja károsítani 
a zsinórt valamint a tömítésnek köszönhetően 
a elkerülhető a korrózió is. 

A HLR horogelőke tartó tökéletesen 
tárolható az Ethos Pro horogelőke tartó 
táskában, amely további védelmet nyújt a 
szállítás alatt és rendszerezett tárolást biztosít. 

HOROGELŐKE TÁROLÁS:
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Spicc és nyélvédő:
Segít összefogni a bottagokat 
a bottartó táskában és további 
védelmet nyújt az érzékeny 
spiccnek.

Botvédő táska:
A merev bottáska elősegíti a botok 
védelmét a szállítás alatt, elérhetőek 
2 és 4 botos változatban.

Akasszuk le a szereléket és a 
horogelőkét a főzsinórunkról 
és helyezzük a kosár/ 
horogelőke tartóba.

A fennmaradó részt tekerjük fel, 
ügyelve, hogy ne tekerjük be a 
spiccgyűrűbe.

HOGYAN... TÁROLJUK BIZTONSÁGOSAN
A FEEDER BOTOKAT...
SZÜKSÉGES KELLÉKEK:
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Szedjük ketté a tagokat, úgy 
hogy a spicc tag a nyéltaggal 
szemben helyezkedjen el.

Helyezzük a spicc és a nyélrészt 
egyaránt a nyélvédőbe, majd 
rögzítsük feszesen a tépőzárral.

Helyezzük a spiccvédőt a 
bottagok másik végére, 
győződjünk meg arról, hogy 
mind a két tag a védőn belül 
van, majd rögzítsük.

Helyezzük a botot a merev 
bottartóba, majd rögzítsük a 
tépőzár segítségével így kellő 
védelmet kap a botunk.

Mindannyian sok pénzt költünk a feeder botjainkra, így fontos, 
hogy biztonságban tudjuk a szerzeményeinket.

Most megmutatjuk, hogyan csomagoljuk el és
tároljuk a botokat két horgászat között... 

Horogelőke forgó és kapcsok 
segítségével egyszerűen és gyorsan 

levehető a kosár és az előke, mikor 
szétszedjük a botot.

TOP TIP!
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ÖNTVÉNY METHOD KOSARAK
• Elérhető 6 méretben: kicsi 15gr és 25gr, közepes 30gr és 40gr, nagy 30gr és 45gr 
• Új feeder gyors gyönggyel
• Új cserélhető belsős rendszer
• Anyagának köszönhetően jobb tömegeloszlású
• Lapos kialakítás
• Kompatibilis a Matrix method formával
• Elülső súlyozás a pontosabb dobás érdekében
• A gumis cső külön megvásárolható

NYITOTT ÖNTVÉNY METHOD KOSARAK 
• Elérhető 6 méretben: kicsi 15gr és 25gr, közepes 30gr és 40gr, nagy 30gr és 45gr 
• Új feeder gyors gyönggyel
• Új cserélhető belsős rendszer
• Anyagának köszönhetően jobb tömegeloszlású
• Gyors és egyszerű etetést tesz lehetővé
• Elülső súlyozás a pontosabb dobás érdekében
• Megemelt elülső rész a becsapódáskor történő csali kibocsájtás érdekében
• A gumis cső külön megvásárolható

EVOLUTION®  PELLET KOSÁR
• Teljesen halbarát, in-line kialakítás
• Egyedülálló gyorscsatlakozós kialakítás
• Nyitott kanál formájának köszönhetően gyorsan kimegy belőle a pellet
• Használatával csökken a kishalak érdeklődése és a beleúszások száma
• Magában tartja a csalit, amíg a fenékre nem ér
• Elérhető két méretben:

kicsi 15gr és 25gr és közepes
25gr és 35gr

EVOLUTION®  IN-LINE
MK2 PELLET KOSÁR 
• Elérhető két méretben:

kicsi 15gr és 25gr és közepes
25gr, 35gr és 45gr

GUMIS CSÖVEK
• Az új cserélhető rendszerhez fejlesztve
• Elérhető két méretben közepes és nagy
• Csúcsminőségű csőgumival szerelve
• Csökkenti a szakadás esélyét
• Bevonatos O gyűrű a rozsdásodás ellen
• 2 cső/csomag

IN-LINE RÁCSOS KOSÁR
• Minimális etetést tesz lehetővé
• Tökéletes a téli hónapokban
• Kiváló nagy magvakhoz és csalikhoz,

mint a csemege kukorica
• Nagyobb csalik használatát teszi

lehetővé, mint a method kosár
• Elérhető mini, kicsi és közepes méretben
• Elérhető három méretben 40gr-os súlyig

METHOD FEEDER MOULD
• Az összes Matrix method kosárral használható
• A többi gyártó legtöbb method kosarához is megfelelő
• A mély kialakításnak köszönhetően, ha szeretnénk több 

etetőanyagot is tölthetünk bele, mint a normál formákkal
• Lágy anyagának köszönhetően könnyen kiszedhető belőle a kosár 
• Elérhető 3 méretben

ÚJ

ÚJ

ÚJ

KOSARAK
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KOSARAK
Ahhoz, hogy halat foghassunk, megfelelő etetést kell kialakítanunk, 
ezért szánunk ilyen sok időt és energiát egy ilyen szélest 
terméksorozat kialakítására. A harang kosarak egy új mérföldkövet 
jelentenek a kosarak kialakításában, az öntvény kosarak pedig 
egyedülálló fegyvert jelentenek a napijegyes vizeken. 

ÖNTVÉNY METHOD KOSARAK
• Elérhető 6 méretben: kicsi 15gr és 25gr, közepes 30gr és 40gr, nagy 30gr és 45gr 
• Új feeder gyors gyönggyel
• Új cserélhető belsős rendszer
• Anyagának köszönhetően jobb tömegeloszlású
• Lapos kialakítás
• Kompatibilis a Matrix method formával
• Elülső súlyozás a pontosabb dobás érdekében
• A gumis cső külön megvásárolható HARANG KOSÁR

• Elérhető 4 méretben: kicsi 17 és 24gr, közepes 30 és 40gr
• Kettős formájának köszönhetően kiváló aerodinamikai tulajdonsággal 

bír, könnyen kitekerhető és tökéletes csali kibocsájtást tesz lehetővé
• Egyedi súlyelosztásának köszönhetően pontosabb dobást tesz lehetővé
• A tetején lévő forgó csökkenti a gubancok esélyét
• Ideális nagyobb mennyiségű aprómag 

bejuttatásához minimális etetőanyaggal

ÚJ

DOME RÁCSOS KOSÁR
• Tökéletes nagy mennyiségű aprómag, báb vagy darabolt giliszta 

bejuttatásához
• Merev forgókapocs a gubancok megelőzésére
• Gyors csali kioldódást tesz lehetővé
• Megfelelő nagy mennyiségű aprómaggal

történő etetéshez
• Gyorsan és hatékonyan tölthető

egy kézzel
• Elérhető kicsi és közepes

méretben 50gr-os súlyig

NYITOTT VÉGŰ KOSÁR
• Erős, színezett műanyagból készült
• Elérhető három méretben 60gr-os súlyig
• Beépített forgó a gubancok megelőzése 

érdekében

SZÁRNYAS KOSÁR
• A szárnyas kialakítás miatt lassabban süllyed
• Hamarabb emelkedik el a fenékről kitekeréskor
• Erős, színezett műanyagból készült
• Elérhető három méretben 60gr-os súlyig
• Beépített forgó a gubancok megelőzése 

érdekében

RÁCSOS KOSÁR
• 4mm-es dróthálóból
• Elérhető négy méretben

80gr-os súlyig
• Beépített forgó a gubancok 

megelőzése érdekében

ROZSDAMENTES RÁCSOS KOSÁR
• 6mm-es rozsdamentes dróthálóból
• Beépített forgó a gubancok

megelőzése érdekében
• Elérhető négy méretben

80gr-os súlyig

HORIZON® KOSÁR
• Távoli horgászatokhoz tervezve
• A súly alul helyezkedik el, hogy a kosár stabilan messzire repülhessen
• Rozsdamentes fekete háló
• Elérhető három méretben 80gr-os súlyig

MINI FORGÓS RÁCSOS KOSÁR
• A kis méret alkalmas természetes vizeken és napijegyes 

tavakon történő horgászatra egyaránt
• Gubancmentes forgó kialakítás
• Elérhető három súlyban 18gr, 23gr és 30gr
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BARREL FORGÓ
• Strapabíró versenyforgók
• Rozsdamentes bevonat
• Rendkívül sima forgás
• Elérhető 4 méretben

12, 14, 16 és 18
• 10db/ csomag

GYORSKAPCSOS FORGÓ  
• Strapabíró verseny 

gyorskapcsos forgók
• Rozsdamentes bevonat
• Rendkívül sima forgás
• Tökéletesen lekerekített, 

megelőzendő a zsinórkárosodást
• Elérhető 4 méretben 12, 14, 16 és 18
• 10db/ csomag

FORGÓ HOROGELŐKÉHEZ
• Strapabíró verseny gyorskapcsos forgók
• Rozsdamentes bevonat
• Tökéletesen lekerekített, megelőzendő a zsinórkárosodást
• A gumihüvely egyszerű előkecserét tesz lehetővé
• A forgó segít megelőzni a zsinórcsavarodást becsévéléskor
• Elérhető 4 méretben 14, 16, 18 és 20
• 7db/ csomag

FEEDER GYÖNGYÖS GYORSKAPOCS 
• Strapabíró gyorskapcsos forgo
• Rozsdamentes bevonat
• Tökéletesen sima forgás
• Öntött gyöngy a sima futásért
• Elérhető 2 méretben 12 és 14
• 10db/ csomag

EXTRA ERŐS FEEDER GYÖNGYÖS GYORSKAPOCS 
• Strapabíró gyorskapcsos forgó
• Rozsdamentes bevonat
• Nagyméretű kosarak nagy távolságba juttatásához
• Öntött gyöngy a sima futásért
• Elérhető 2 méretben 10 és 12
• 10db/ csomag

 GYÖNGYÖS FORGÓ
• Strapabíró verseny forgó
• Rozsdamentes bevonat
• Tökéletesen sima forgás
• Öntött gyöngy a sima futásért
• Elérhető 2 méretben 12 és 16
• 10db/ csomag 

FORGÓ VÉDŐ GYÖNGY
• Strapabíró kialakítás
• Kialakításának köszönhetően a forgó szemére húzható
• Kúpos kialakításának köszönhetően nem akad el a forgó
• Két méretben
• 9db/ csomag

GUMI ZSINÓRRÖGZÍTŐ 
• Tartós TPR kialakítás
• Szorosan rögzül a zsinóron
• Kúpos kialakítású, így nem szorul meg rajta a forgó
• Gyorsan és egyszerűen rögzíthető
• Két méretben közepes és nagy
• 18db/ csomag

ÚJ ÚJ ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJÚJ

ÚJ

KELLÉKEK
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KELLÉKEK
Itt a Matrix-nál mi hisszük, hogy minden szerelék elem 
egyformán fontos a drága botoktól egészen az apró 
forgókig. Minden Matrix kiegészítőt a legjobb minőségben 
gyártunk, így biztosak lehetünk benne, hogy nincs a 
szerelékünknek gyenge pontja.

QUICK CHANGE FEEDER GYÖNGY
• Kialakításának köszönhetően tökéletesen működik 

az új cserélhető belsejű method kosarakkal
• Meghosszabbított szár
• Gyors és egyszerű előkecserét tesz lehetővé
• 5 db/csomag

GYORSKAPCSOS
GUMIGYÖNGY
• Gumigyöngy gyorskapcsos

kialakítással
• Tökéletes az Evolution In-line

Method kosárhoz
• 5db/csomag

EVOLUTION®
KAPOCS ÉS HÜVELY
• Gyors kosárcserét tesz lehetővé páternoszteres vagy helicopter szerelékek 

használatakor
• A hüvely segít megelőzni a gubancolódást
• Használható Matrix ólmokkal és kosarakkal
• 5 kapocs és hüvely/csomag

EVOLUTION®
QUICK CHANGE ÓLOMKAPOCS
• Evolution gyorskapcsos rendszer
• Egyedülálló nyílásának köszönhetően pillanatok alatt cserélhető az ólom kosárra
• Gumi hüvellyel
• 5 ólomkapocs és 5 gumi hüvely/csomag

EVOLUTION® VÉDŐHÜVELY
• Megvédi a zsinórt a nagy kosarak használatakor
• Szabadonfutó szerelékekhez tervezve
• Megakadályozza a szerelék gubancolódását
• Használható a biztonsági forgó kapoccsal
• Elérhető két méretben
• A standard hagyományos forgóval, míg a kicsi hármas forgóval lett ellátva
• 5db/csomag

EVOLUTION® 
XT GUMIHÜVELY
• Póthüvely a kosarakhoz és/vagy az ólomkapcsokhoz
• Extra kemény kialakítás a tartósságért
• 10db/csomag

CAGE COATS
• Zsugorcső a Horizon kosarakhoz
• Forró víz/gőz hatására zsugorítható
• Lecsökkenti a csali kioldódásának az idejét
• Ideális rácsos kosár mély vízben való használatakor

BOJLI TÜSKE
• Kemény bojlikhoz tervezve
• Közvetlen a hajszálelőkére köthető
• Gyorsabbá teszi a csalizást
• 10db/csomag

ÚJ
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CSALIGYŰRŰ RÖGZÍTŐ
• Könnyen használható eszköz pelletek rögzítéséhez
• Csaligyűrűkkel
• Tökéletesen használható a latex csaligyűrűkkel és horogbefordítóval

SUPER STOP FŰZŐTŰ
• A Super Stops fűzéséhez kialakítva
• Nagy, jó fogású nyél
• Használható a Mikro és nagy méretű Super Stops-al egyaránt

KAMPÓS FŰZŐTŰ
• Visszahajlított végű, vékony fűzőtű 
• Tökéletes a lágy csalik gyűrűvel történő csalizására

LATEX CSALIGYŰRŰ
• Tökéletes pelletek és hengeres 

bojlik felkínálásához
• Kiváló hajszálelőkével használva
• Elérhető három méretben - kicsi, 

közepes és nagy
• 100 gyűrű/csomag

HOROGBEFORDÍTÓ
• Kemény pelletekhez 
• Tökéletes szöget hoz létre a pelletek felkínálásához
• Két méretben, kicsi és nagy változat a nagyobb csalikhoz
• Gyorsan és egyszerűen használható

X-STRONG SUPER STOPS  
• Elérhető két méretben kicsi és nagy
• Extra tartós anyag
• Új ultra erős kialakítás
• Megnövelt lyukmérettel, így

könnyebben befűzhető a zsinór
• Gyors csalizást tesz lehetővé

PELLET CSÚZLI
• Ideális a többrészes botok

összefogásához
• A kosarat vagy az ólmot is helyben 

tartja, hogy ne ütődjön a
bottestnek szállítás közben

• Neoprén design anyagból 
tépaőzárral ellátva

• Két db/csomag

KELLÉKEK ÉS
VERSENYLÁDA KIEGÉSZÍTŐK

SPICC ÉS NYÉLVÉDŐ 
• Kialakításának köszönhetően védelmet nyújt a szállítás során
• Tökéletes az érzékeny feeder spiccek védelmére
• Kompakt kialakítás mely fi xen tartja a botot
• Neoprén anyagból
• Tépőzáras pántokkal
• 1 pár/csomag

ÚJ
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VERSENYLÁDA KIEGÉSZÍTŐK
Az egyedi 3D versenyláda kiegészítőket úgy terveztük, hogy 
egyaránt használhatók legyenek a következő méretű kerek 
lábbal rendelkező ládákhoz - 25mm, 30mm, 32mm és 36mm.

ÖSSZECSUKHATÓ OLDALTÁLCA
• 3D rögzítésekkel mindenhol, így kompatibilis

a 30 és 36mm-es lábakkal
• Két 25mm-es támasztólábbal 
• Teljesen állítható fedél, mely bármely helyzetben reteszelhető
• Dupla támasztólábakkal a további stabilitásért
• Összecsukható szövetalappal, amely kompakt tárolást tesz lehetővé 
• Strapabíró vízálló anyagból
• 6 nagyméretű csalis tégely tárolására alkalmas (1,87l)
• Megvédi a csalikat az esőtől és a naptól

OLDALTÁLCA ADAPTERREL
• Nagyméretű oldaltálca 8 x 1,7l-es csalisdoboz 

kényelmes tárolásához
• Univerzális kialakítása miatt a  legtöbb kereklábú versenyládához használható
• 3 láb csatlakozik hozzá a további stabilitásért
• 2 teleszkópos 25mm-es, sártalppal ellátott támasztólábbal 
• Univerzális 3D szűkítők - 25mm, 30mm és 36mm méretű lábakhoz
• A láda hátuljához is csatlakoztatható
• Szélesség 42cm
• Magasság 53-81cm

3D MEGA FEEDER KAR
• Univerzális 3D elakadásmentes rögzítés
• 116cm - 200cm között állítható hossz
• Nagyon stabil még heavy feeder botok esetében is
• Folyó és állóvízre is tökéletesen beállítható
• A hattyúnyak alakú kiképzés segít távol tartani a zsinórt a feeder kartól
• Az egymásba illesztett kialakítás miatt stabilabb

3D EVA BOTTARTÓ
• Univerzális 3D elakadásmentes 

rögzítés
• EVA védő bevonattal
• A lapos kialakítás gyors elhelyezést 

tesz lehetővé

SLICK FEEDER TARTÓ
• Bordázott szivacs bevonattal, amely pontosan a

megfelelő helyben tartja a botot
• ‘O’ gyűrűvel a tökéletes beállításért
• A végén található rögzítő letekerhető és a másik oldalra is feltekerhető

3D MATRIX MEREV FEEDERKAR
• Merev kialakításának köszönhetően csökken a botkifordulás esélye
• Univerzális 3D elakadásmentes rögzítések - 25mm, 30mm és 36mm-es kerek lábakhoz.
• Használható napijegyes és természetes vizeken egyaránt
• 25mm-es, állítható magasságú tartó, univerzális,

menettel ellátott bottartó fejjel
• Kompatibilis a Matrix lábtoldókkal
• Hossz 75cm - Magasság 0-41cm
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HORGOK
Nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy kifejlesszünk egy 
horogsorozatot, mely minden helyzetre kínál megoldást. 
Továbbá a két legkedveltebb horgunk előkötve EVA 
spulnin is elérhető, melyeket tanácsadóink utasításainak 
megfelelően készítettünk. 

FEEDER SZERELÉKEK ÉS HORGOK

10CM-ES CSALIGYŰRŰS METHOD ELŐKE  
• Method és pellet kosaras horgászathoz fejlesztve
• Közepes méretű, rendkívül tartós latex csaligyűrűk
• Szilikon csővel a jobb csali felkínálás érdekében
• Ideális pellet és dumbell bojlis csalizáshoz
• Pontosan illeszkedik a HLR előketárolóba
• 8 db/csomag

SZAKÁLL NÉLKÜLI
• Matrix Power Micron zsinór és Carp Rigger horog felhasználásával készül
• Elérhető 4 méretben. 14, 16, 18 és 20

SZAKÁLLAS
• Matrix Power Micron zsinór és Feeder Rigger horog felhasználásával készül
• Elérhető 4 méretben. 12, 14, 16 és 18

10CM-ES SUPER STOP METHOD ELŐKE   
• Method és pellet kosaras horgászathoz fejlesztve
• Közepes méretű, rendkívül tartós latex csaligyűrűk
• Szilikon csővel a jobb csali felkínálás érdekében
• Ideális pellet és dumbell bojlis csalizáshoz
• Pontosan illeszkedik a HLR előketárolóba
• 8 db/csomag

SZAKÁLL NÉLKÜLI
• Matrix Power Micron zsinór és Carp Rigger horog felhasználásával készül
• Elérhető 4 méretben. 14, 16, 18 és 20

SZAKÁLLAS
• Matrix Power Micron zsinór és Feeder Rigger horog felhasználásával készül
• Elérhető 4 méretben. 12, 14, 16 és 18

15CM-ES CSALIGYŰRŰS PELLET SZERELÉK  
• Rakós botos vagy feeder szerelékekhez
• Közepes méretű, rendkívül tartós latex csaligyűrűk
• Szilikon csővel a jobb csali felkínálás érdekében
• Ideális pellet és dumbell bojlis csalizáshoz
• Pontosan illeszkedik a HLR előketárolóba
• 8 db/csomag

SZAKÁLL NÉLKÜLI
• Matrix Power Micron zsinór és Carp Rigger horog felhasználásával készül
• Elérhető 4 méretben. 14, 16, 18 és 20

SZAKÁLLAS
• Matrix Power Micron zsinór és Feeder Rigger horog felhasználásával készül
• Elérhető 4 méretben. 12, 14, 16 és 18

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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SUPER MATCH
• Szakállas, lapkás, széles 

öblű horog
• Kombinált kialakítású/ 

szögletesített öblű
• Közepes erősségű, bronz 

bevonattal
• Ideális úszós és feeder 

horgászathoz egyaránt     

CARP RIGGERS
• Szakáll nélküli, füles horog, 

befelé hajló heggyel
• Kombinált kialakítású/ 

szögletesített öblű
• Erős anyagú horog, bronz 

bevonattal
• Tökéletes csomó nélküli 

kötéssel használva

FEEDER RIGGERS
• Mikroszakállas, füles horog 

befelé hajló heggyel
• Kombinált kialakítású/ 

szögletesített öblű
• Közepes erősségű, bronz 

bevonattal
• Ideális feeder 

horgászathoz

CARP BANDERS
• Szakáll nélküli, füles horog, 

befelé hajló heggyel
• Kombinált kialakítású/ 

szögletesített öblű
• A horogfül kiképzése 

agresszív szöget hoz létre a 
jobb akadásért

SW FEEDER 
HOROG
• Szakállas, lapkás végű 

kombinált öblű horog
• Egyedülálló lapos rész a 

horogszáron
• Közepes erősségű, bronz 

bevonattal

ALL ROUND
HOROG
• Szakállas, lapkás, ívelt 

öblű horog
• Közepes erősségű horog, 

nikkel bevonattal
• Számos módszerhez 

felhasználható

• Öt méretben kapható: 12, 14, 16, 18 és 2 • Négy méretben kapható: 14, 16, 18 és 20

• Négy méretben kapható: 12, 14, 16 és 18 • Öt méretben kapható: 12, 14, 16, 18 és 20

• Hat méretben kapható: 10, 12, 14, 16, 18 és 20 • Öt méretben kapható: 12, 14, 16, 18 és 20

1M SW FEEDER SZERELÉKEK  
• Kifejezetten egy hagyományos feeder horogelőke
• 1m hosszú, így a kívánt hosszúságúra vágható
• Ultra éles, feeder horgászathoz kifejlesztett, Japán horgokkal
• Matrix Power Micron és SW Feeder horgok felhasználásával készült
• Matrix EVA korongon
• Az EVA Korong kompatibilis az EVA betétes tálcával és az EVA Spulnis tároló táskával
• Hat méretben kapható: 10, 12, 14, 16, 18 és 20

SW FEEDER SZERELÉKEK
• Ideális nagyobb fajok horgászatához, mint ponty, dévér vagy compó
• Ideális kukoricához, gilisztához, bábhoz és csontihoz
• Matrix Power Micron és SW Feeder horogból készül

SP FEEDER SZERELÉKEK
• Ideális kisebb fajok horgászatához, mint bodorka és egyéb keszegfélék
• Ideális gilisztához, bábhoz, csontihoz és pinkihez
• Matrix Power Micron és Super Pole horogból készül
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ZSINÓROK ÉS ELŐKETÁROLÁS

CARPMASTER®  SINKING MONO
• Kiváló választás feeder és waggler horgászathoz
• Különös gonddal kiválasztott szín, amely majdnem láthatatlan a víz alatt
• Nagyon strapabíró  
• Jól süllyed
• Tökéletes távoli horgászatokhoz
• Kiváló csomótűrés és kopásállóság

• Elérhető méretek: 0.18mm, 0.20mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.28mm

POWER MICRON
• Pontos átmérő előkékhez és rakósbotos szerelékekhez
• Rendkívül erős és lágy a jobb csalifelkínálásért
• Kiváló csomótűrő képesség
• A legkedveltebb méretekben
• Nehezen észrevehető, átlátszó szín
• Tökéletes feeder és rakósbotos horgászathoz

• Elérhető méretek:
0.7mm, 0.8mm, 0.9mm,  0.105mm, 0.115mm, 0.125mm, 0.135mm
0.145mm, 0.165mm, 0.18mm, 0.20mm, 0.234mm, 0.261mm

SUBMERGE FEEDER BRAID
• Sima felülettel rendelkező süllyedő fonott zsinór
• Extrém távolságokra tervezve 
• Vékony átmérő, nagy csomótűrő képességgel
• Sötét természetes szín

• Elérhető méretek: 0.8mm, 0.10mm

ZSINÓROK
Egy zsinór, mely minden versenyhorgász igényeinek megfelel. A 
Power Micron extra erős, alacsony átmérőjű előke és rakósbotos 
zsinór, a Carpmaster Sinking monofi l tökéletes kis és közepes 
távra történő feeder-ezéshez, míg a Submerge Feeder braid 
kifejezetten nagy távra történő feeder-ezéshez készült. 
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EVA SPULNITARTÓ DOBOZ
• 24 Matrix EVA spulni tárolásához 
• Erős öntött rögzítő tüskékkel az EVA spulnik rögzítéséhez
• 2 szivacsos tüsketartóval a használaton kívüli tüskék 

tárolására
• Mágneses zárral
• Gumírozott szigetelés a vízállóság érdekében
• Teljesen fedett felsőrésszel az UV védelem érdekében 
• 24 Matrix EVA spulnival és kisméretű tüskével
• Kompakt méret H34cm x Sz12cm x M4cm

EVA SZERELÉKTARTÓ
KORONGOK  (X6)
• Puha EVA anyag, amely védi a horog hegyét 
• Arra lett tervezve, hogy egyenesen és védve 

tartsa a zsinórt 
• Többféle hosszúságú előke tárolható egy spulnin 
• Hosszú előkék is biztonságosan tárolhatók rajta
• Az elején található címkének köszönhetően 

könnyen azonosítható
• 10 super-fi ne Matrix rögzítő tűvel
• Az EVA korongok használhatók az EVA tartó 

tálcával és az EVA Spulni tartó táskával is

HOROGELŐKE TÁROLÁS
Ebben az évben bemutatjuk a legújabb horogelőke 
tárolóinkat, melyekben bármilyen előkét biztonságban 
tudhatunk a néhány centistől akár a több mint egy méteres 
hosszig. Így nem számít milyen módszerrel horgászik 
biztos talál megfelelő tárolót hozzá.

HLR ELŐKETARTÓ  (NAGY) 
• Akár 200 előke tárolására is alkalmas
• Erős hurokrögzítők 10, 15, 20, 25 és 30cm távolságban
• Mágneses zárral
• Gumírozott szigetelés a vízállóság érdekében
• Mércével ellátva
• 50x cimkével 
• 20 erős horogrögzítővel, melyek több mint 10 horog

rögzítésére alkalmasak
• Teljesen fedett felsőrésszel az UV védelem érdekében 
• Kompakt méret H34cm x Sz12cm x M3.5cm

HLR EELŐKETARTÓ (KICSI)  
• Akár 200 előke tárolására is alkalmas
• Erős hurokrögzítők 10 és 15cm távolságban
• Mágneses zárral
• Gumírozott szigetelés a vízállóság érdekében
• Mércével ellátva
• 50x cimkével 
• 20 erős horogrögzítővel, melyek több mint 10 horog rögzítésére alkalmasak
• Teljesen fedett felsőrésszel az UV védelem érdekében 
• Kompakt méret H18.5cm x Sz12cm x M3.5cm

EVA SZERELÉKTARTÓ KORONGOK 
TARTÓ TÁLCÁVAL
• 10 Matrix EVA szereléktartó Korong biztonságos 

tárolásához
• Illeszkedik a Matrix fi ókos egységekbe
• Kettő is elhelyezhető a mély fi ókos egységben
• Kiváló minőségű PP anyagból készült
• Külön hely a használaton kívüli tüskék számára
• 10 EVA spulnival és 15 super fi ne Matrix tüskével 
• EVA szereléktartó korongok külön is 

megvásárolhatók
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FEEDER BOTOK ÉS ORSÓK

HORIZON®  XD CLASS
• Kifejezetten távoli feeder horgászathoz tervezve
• Csúcsminőségű karbon bottest
• Meghosszabbított toldás az jobb dobóteljesítményért
• Nagyméretű gyűrűk a távolabbi dobások érdekében
• Vékony, gyors csillapítású bottest
• Két spiccel 2.5oz és 4oz
• Csúcsminőségű parafa és EVA kombinációjú nyél 
• 4 féle változat: 4.0m - 100gr, 4.0m - 130gr, 4.3m - 150gr és 4.5m - 160gr

HORIZON®  XC CLASS
• Csúcsminőségű karbon bottest
• Nagyobb gyűrűk a távolabbi dobások érdekében
• Vékony, gyors csillapítású bottest
• Két spiccel rendelkezik
• Csúcsminőségű parafa és EVA kombinációjú nyél 
• 3 féle változat: 3.6m - 60g, 3.8m - 70g & 4.0m - 80g

HORIZON®  XS SLIM FEEDER
• Csúcsminőségű karbon bottest
• Extra vékony, gyors csillapítású bottest
• Lágy akciójú bot, kifejezetten fehérhalak horgászatához tervezve
• Két spiccel rendelkezik
• Csúcsminőségű parafa és EVA kombinációjú nyél 
• Maximum dobósúly 40gr
• 3 féle változat: 3.3m, 3.5m és 3.7m 

HORIZON®  CARP FEEDER
• Csúcsminőségű karbon bottest
• Két egyenlő hosszúságú részre szedhető
• Csúcsminőségű gyűrűk a jobb teljesítmény érdekében
• Vékony, gyors csillapítású bottest
• Három spiccel rendelkezik (1oz, 1.5oz, 2oz)
• Csúcsminőségű parafa és EVA kombinációjú nyél 
• Elérhető négy hosszban 9ft (2.7m), 10ft (3.0m), 11ft (3.3m) és 12ft (3.6m)

HORIZON® FEEDER BOTOK
Több mint egy év fejlesztés eredménye ez a sorozat, mely 
mindent felülmúlt, amire vártunk. A teljesítmény és a 
minőség érezhető minden részletükben és úgy érezzük, 
hogy a Horizon név most egy új szintre lép.
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HORIZON®  6000
• 5 rozsdamentes golyóscsapágy
• Áttétel: 4,6:1 
• Mesh-Tech váltórendszer
• Lapos fogantyú
• Finoman állítható zsinórkép
• Ezüst és kék színű távdobó klipek
• Csavarodás mentes görgő
• Porvédelemmel ellátott első fék
• Azonnali visszaforgásgátló
• Rotor védő
• Nagyméretű dob
• Lassú dobemelés
• Távdobáshoz tervezve

SUPER FEEDER 5500
• Közepes méretű orsó a távoli horgászatokhoz
• 8 rozsdamentes golyóscsapágy
• 1 tűgörgős csapágy
• Könnyű, megbízható grafi t ház
• Alacsony alumínium dobbal a fonott zsinórral való horgászathoz
• Rotor fékkel, amely megállítja a hajtómű mozgását, amikor a felkapókart áthajtjuk
• Pótdobbal szállítjuk
• 80cm zsinórbehúzás tekerésenként
• Súly: 400g
• Áttétel: 4.9:1
• Zsinórkapacitás: 0.26mm/150m

AQUOS®  4000 & 5000
• Feeder horgászathoz tervezve
• 5 rozsdamentes golyóscsapágy
• Könnyű alumínium ház
• Kiegyensúlyozott hajtómű
• Fejlesztett felkapókar kialakítás a gyorsabb zsinórfelszedésért
• Soklamellás elsőfék
• Áttétel: 5.1:1 
• Két változatban: 4000 és 5000
• Zsinórbehúzás: 4000 - 74cm, 5000 - 77cm tekerésenként
• Súly:  4000 - 370gr, 5000 - 370gr
• Zsinór kapacitás: 0.25mm/150m

ORSÓK
Orsóinkat kifejezetten feeder horgászathoz terveztük 
és számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, 
melyeket csak a két-háromszor drágább modelleknél 
tapasztalhattunk eddig.
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ETHOS® PRO 4 BOTOS RUCK SLEEVE TÁSKA 1.85M   
• Kényelmesen elfér benne 4 felszerelt bot
• Külső zseb a merítő nyél és a kiegészítők számára
• S.M.S rendszerrel (okos jelölőrendszer)
• 2 távolságmérő pálcával
• Külső zseb a távolságmérő pálcák számára
• Tépőzáras pántok a botok biztonságos rögzítéséhez
• Teljes hosszban cipzárazható
• Hordfül
• Dupla állítható vállpánttal így a botzsák hátizsákként is használható
• Külső anyaga: 100% poliészter, Bélés: 100% poliészter
• Töltet: 100% polietilén
• Aljzat: 100% PVC

ETHOS®  PRO 4 BOTOS KOMPAKT TÁSKA
• Kényelmes helyet biztosít 4 felszerelt botnak
• Merev PE lemezzel, mely kívülről védelmet biztosít
• S.M.S rendszerrel (Okos jelölőrendszer)
• 2x távolságmérő pálcával
• Párnázott fi x belső elválasztókkal
• Belső tépőzáras rögzítő pántokkal a botok biztos rögzítéséért
• Állítható párnázott vállpánt és hordfül
• 800D ultratartós PVC-vel erősített poliészter anyag
• Külső anyaga: 100% poliészter, Bélés: 100% poliészter
• Alja: 100% PVC

TÁSKÁK
BOTZSÁKOK ÉS FEEDER TÁSKÁK
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FEEDER TÁSKÁK
Az Ethos Pro táska sorozatot tavaly indítottuk és a 
visszajelzések eddig nagyszerűek. Minden eleme a
 legmagasabb elvárásoknak megfelelően készül így az 
Ethos név a minőség és a tartósság szinonímája.

ETHOS® PRO MEREV SZERELÉKES TÁSKA   
• Kiegészítők és kosarak tárolásához tervezve
• Az átlátszó felsőrésznek köszönhetően minden könnyen megtalálható benne
• EVA hordfül
• Merev kiszedhető betéttel
• Fedél: 100% PVC, Anyaga: 100% poliészter, Bélés: 100% poliészter 
• Párnázat/töltet: 100% poliuretán   
• Hossz 24cm x szélesség 16cm x magasság 11cm

ETHOS® PRO SZERELÉKES TÁSKA
• Kiegészítők és kosarak tárolásához tervezve
• Az átlátszó felsőrésznek köszönhetően minden könnyen 

megtalálható benne
• EVA hordfül
• Fedél: 100% PVC, Anyaga: 100% poliészter,

Bélés: 100% poliészter 
• Párnázat/töltet: 100% poliurtán   
• Két méretben
• Kicsi: Hossz 16cm x Szélesség 13cm x 

Magasság 8cm
• Közepes: Hossz 30cm x Szélesség 13cm x 

Magasság 8cm

ETHOS® PRO NAGY FEEDER TÁSKA     
• Feeder kosarak és kiegészítők  tárolásához tervezve
•  Az átlátszó felsőrésznek köszönhetően minden 

könnyen megtalálható benne
• EVA hordfül
• 2 nagyméretű ‘Stack & Store’ dobozzal 
• Megerősített aljzat a tartósságért
• Fedél: 100% PVC, Anyaga: 100% poliészter,

Bélés: 100% poliészter 
• Párnázat/töltet: 100% poliurtán   

MATRIX KÉTOLDALAS 
FEEDER ÉS SZERELÉKES DOBOZ  
• Kétoldalas szerelékes doboz kifejezetten az etetőkosarak tárolásához
• Biztonságosan tárolhatók benne a kosarak
• Az összes etetőkosár tárolására alkalmas
• Elkülönített hely a feeder formák és kiegészítők számára
• Biztonsági záró klipsszel ellátva
• Erős kialakítású a nehéz folyóvízi kosarak tárolásához
• A két feeder doboz illeszkedik a 90mm-es tárolóegységbe

ETHOS®  PRO HOROGELŐKE TÁSKA 
• Elérhető két méretben kicsi és nagy
• 3 Matrix HLR előketartó befogadására alkalmas
• Átlátszó PVC fedél az egyszerűbb azonosítás érdekében
• Eva hordfül
• 800D ultratartós PVC erősítésű anyag
• Külső anyaga: 100% poliészter, Bélés: 100% poliészter
• Aljzat: 100% PVC

ÚJ
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