ZDARMA
PRŮVODCE
JAK NA
FEEDER 2

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE KROK ZA KROKEM...
JAK NAVÁZAT OBLÍBENÉ MONTÁŽE NA FEEDER
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PRŮVODCE JAK NA FEEDER 2...
VÍTEJTE...
v našem podrobném průvodci feedrového chytání,
ve kterém bychom Vám rádi ukázali, jak si pro různé
situace navázat feedrovou montáž, jak se připravit jako
opravdový profesionál a jak si sbalit a přepravovat udice.
Chytání na feeder je nejrychleji rostoucí oblastí rybaření a
v našem Matrix týmu máme jedny z nelepších feedrových
rybářů z celé Evropy. Přinutili jsme je podělit se o jejich
„tajemství“ a ukázat jejich vítězné montáže. V průvodci
také naleznete spoustu užitečných tipů, které vám jistě
pomohou ke spoustě záběrů.
A to ještě není vše, průvodce jsme doplnili o průvodce
naši řadou feedrových produktů od naší nové bižuterie,
nová krmítka až po populární řadu prutů. Pokud tedy
rádi lovíte na feeder následujících 30 stran Vás jistě
povzbudí k další rybářské výpravě.

Další vzrušující obsah od Matrix týmu,
rozhodně nás sledujte na sociálních sítích nebo se podívejte
na Fish Matrix webové stránky.

/Fishmatrix

ifishmatrix

matrix_fishing

fishmatrix.co.uk
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JAK NAVÁZAT...

MONTÁŽ NA METHOD FEEDER ...
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI MONTÁŽE:

Method Krmítka:
Střídáním krmítek různých velikostí
regulujte množství návnady.

Návazec:
Krátký 10 cm návazec zlepšuje
zaseknutí montáže.

Korálek s rychlospojkou:
Korálek s rychlospojkou
umožňuje rychlé střídání
návazců s různými
nástrahami.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
• Horizon Carp Feeder, 10 ft, 11 ft nebo 12 ft
• Naviják Aquos 5000
• Vlasec 8 lb Carpmaster Mono

1

2

3

4

Protáhněte kmenový vlasec
skrz krmítko gumovým
převlekem napřed.

Rozdělejte korálek
s rychlospojkou a navlečte
převlek na kmenový vlasec.

Na vlasec navlečte část
rychlospojky a přivažte vaším
oblíbeným uzlem.

Připojte návazec ke korálku
a zatlačte jej do dna krmítka.
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Method feeder je bez pochyby perfektní nástroj pro
lov letních měsících a je zodpovědný za velké úlovky
v době kdy se kapři agresivně krmí. Je snadné s ním
lovit a ještě snazší ho navázat...

TOP TIP!

Pokud to pravidla umožňují,
výměna za trubičku
s amortizérem, která brání
proříznutí háčku.

5

6

7

8

Pro výměnu krmítka rychle
výměnným systémem,
stáhněte převlek z krmítka.

Stáhněte krmítko z trubičky
a sundejte z kmenového vlasce
drážkou ve spodní části.

Navlečte vybrané krmítko na
kmenový vlasec a trubičku.

Stáhněte převlek zpět ke
krmítku.

5
Matrix Feeder Guide 2018_2-17.indd 5

30/04/2018 14:06:11

JAK NAVÁZAT...

FEEDER NA ŘEKU...
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI MONTÁŽE:
Těžká drátěná krmítka:
Velké a silné řeky vyžadují velká
a odolná drátěná krmítka, která
se udrží v proudu.

X-Strong Feeder
karabinka s obratlíkem:
Robustní obratlíky vydrží náporpři
náhozu s velkými krmítky přes řeku.
Další nutné položky:
• Návazcový obratlík velikost 16
• Převlek na obratlík
• Šokový návazec 0,25
Carpmaster Mono
• Hotový návazec SW Rig

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
• Prut Horizon XD 4,3 m 150 g
• Naviják Horizon 6000
• Pletená šňůra Submerge 0,10

1

2

3

4

Navlečte ochranný převlek pro
obratlík 1 m na kmenový vlasec
nebo šokový návazec.

Provlečte kmenový vlasec
nebo šokový návazec
obratlíkem pro návazec, ale
nepřipojujte návazec.

Vytvořte zkroucenou smyčku
přibližně 10 cm dlouhou
s návazcovým obratlíkem na
konci a ponechte 35 cm zbytek.

Zajistěte kroucenou smyčku
oblíbeným uzlem, který před
dotažením navlhčete.
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Příprava na velkou řeku se silným proudem může
být frustrující, se správným vybavením a montáží
můžete očekávat fantastické úlovky...

TOP TIP!

Zkuste použít návazec 1m
dlouhý, abyste udrželi
nástrahu pod krmením.

5

6

7

8

Provlečte dlouhý konec
vlasce nad smyčkou
obratlíkem s průjezdem,
zatím nepřipojujte krmítko.

Odměřte 30 cm na dlouhém
konci vlasce a uvažte dvojitý
smyčkový uzel společně s
kmenovým vlascem.

Odstřihněte zbytek vlasce
nad uzlem a stáhněte převlek
na uzel.

Dokončete montáž připnutím
vybraného krmítka a návazce
do obratlíků.
7
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JAK NAVÁZAT...

MONTÁŽ NA CEJNY...
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI MONTÁŽE:
Zvonové krmítko:
Pomáhá vnadit velkým množstvím
hrubých částic, která pomohu udržet
hejno cejnů na krmném místě.

Návazec:
Háčky ze středně silného drátu, jako
jsou háčky na hotových návazcích
SP Ready Rigs jsou perfektní pro
přirozené nástrahy a lov cejnů.

Další nutné položky:
Návazcové obratlíky, Obratlíky
s karabinkou, ochranný
převlek pro obratlík, velká
gumová zarážka.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
• Prut Horizon XC 3,6 m
• Naviják Super Feeder 5500
• Pletená šňůra 0,08 Submerge Braid

1

2

3

4

Navlečte gumovou zarážku na
kmenový vlasec, následovanou
obratlíkem s karabinkou
nakonec ochranný převlek.

Navlečete návazcový obratlík
na kmenový vlasec.

Držte vlasec na obou stranách
od obratlíku a kruťte kmenem v
opačném směru, a tak vytvořte
zkroucenou část o délce 4-6 cm.

Uvažte jednoduchý uzel,
který zajistí zkroucenou část.
Před dotažením uzlu vlasec
navlhčete.
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Lovit velké cejny na feeder může být
skvělá zábava, ukážeme si jak navázat
montáž pro lov na velké otevřené vodě...

TOP TIP!

Při větrných podmínkách
použijte krmítka Horizon
Feeder, která doletí dál než
běžná krmítka.

5

6

7

8

Stáhněte ochranný převlek na
uzel, bude sloužit jako zarážka
pro krmítko při nahazování.

Připněte krmítko do obratlíku
s karabinkou, thezvonová
krmítka jsou ideální pro lov
hladových cejnů.

Připněte hotový návazec SP
Ready rig do návazcového
obratlíku,návazec ůžete
ponechat 1m dlouhý nebo dle
libosti zkrátit.

Stáhněte velkou gumovou
zarážku přibližně 20cm nad
krmítko, zarážkou lze pohybovat
pro vtvoření únikové montáže.
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JAK NAVÁZAT...

MONTÁŽ NA DROBNÉ RYBY...
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI MONTÁŽE:
Mini Swivel drátěné krmítko:
Malé ryby nepotřebují spoustu
návnady, vnadit málo a často je ta
nejlepší taktika.

Malé háčky a vlasce:
Jemný vlasec a malé háčky zvýší
počet záběrů.

Další nutné součásti:
• Obratlík s karabinkou
• Návazcový obratlík

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
• Prut Horizon XS Slim 3,3 m
• Naviják Aquos 4000
• Kmen 0,20 Carpmaster Mono

1

2

Navlečte obratlík s karabinkou,
který ponese krmítko, na
kmenový vlasec

Uvažte 10 cm dlouhou smyčku
s obratlíkem uvnitř, ponechte si
25 cm dlouhý konec.
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Feeder se stal populárním způsobem lovu ryb
všech velikostí, ukážeme Vám ideální montáž
pro lov drobných ryb na kanálech nebo
stojatých vodách...

TOP TIP!

Pokud si vážete návazce
sami, perfektní způsob jejich
uložení nabízí pouzdro EVA
Spool Storage.

3

4

5

6

Navlečte návazcový obratlík na
25 cm konec ponechaný pod
smyčkou.

Oblíbeným uzlem přivažte
návazcový obratlík na 25 cm
konec vlasce pod smičkou 25 cm

Připojte Mini Swivel drátěné
krmítko nebo kopulovité Dome
krmítko do karabinky.

Připojte vybraný obratlík do
návazcového obratlíku.

11
Matrix Feeder Guide 2018_2-17.indd 11

30/04/2018 14:08:02

JAK NAVÁZAT...

PELET FEEDER...

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁSTI MONTÁŽE:
Krmítko Pellet feeder:
Správná hmotnost krmítka má rozhodující
vliv pro délku náhozu, vyberte si takovou,
abyste snadno dohodili do vzdálenosti, ve
které chcete lovit.
Návazec:
Budete potřebovat 10cm návazec
s vlasovou montáží zakončenou
gumovým kroužkem pro nastražení
pelety – nejlepší nástrahy pro
pelet feeder

Gumový korálek s
rychlospojkou:
Umožňuje snadnou a rychlou
výměnu návazce a slouží táké
jako zarážka pro krmítko.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ:
• Prut Horizon Carp Feeder 9 ft, 10 ft nebo 11 ft
• Naviják Aquos 4000
• Kmenový vlasec 6lb Carpmaster

1

2

3

4

Sundejte gumový převlek
z pelet krmítka a navlečte jeje
na kmenov vlasec.

Navlečte pelet krmítko na
kmenový vlasec.

Rozdělejte gumový korálek
s rychlospojkou Rubber Quick
bead a navlečte horní část na
kmenový vlasec.

Protáhněte kmenový
vlasec očkem v druhé
části gumového korálku
s rychlospojkou.
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Pelet feeder je úžasná alternativa k method feederu
a může být velmi efektivní ve studené vodě na
začátku a konci sezóny, a také je neuvěřitelně
snadné jej navázat...

TOP TIP!

Pro snadné nastražení tvrdých
pelet do gumového kroužku
použijte Pellet Bander.

5

6

7

8

S pomocí Vašeho oblíbeného
uzlu přivažte, před dotažením
uzel navlhčete.

Připojte připravený návazec
zaháknutím smyčky do
rychlospojky.

Stlačte obě poloviny korálku s
rychlospojkou do sebe, ujistěte
se, že smyčka návazce je
zajištěna na místě.

Stáhněte pelet krmítko ke
korálku a zajistěte jej gumovým
převlekem.
13
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JAK...

PŘEPRAVOVAT VAŠE FEEDEROVÉ VYBAVENÍ...
ULOŽENÍ KRMÍTEK:

Pro zapáleného feederového rybáře nabízí
taška Ethos Pro Feeder Case řešení pro uložení
velkého množství krmítek, součástí tašky jsou
dvě oddělené velké krabice “Stack & Store” a
do nich můžete rozdělit vaše krmítka podle
stylu nebo velikosti.

Pokud preferujete kompaktnější uložení
a nechcete s sebou tahat velké množství
krmítek, potom je oboustranná krabice Double
Sided Feeder & Tackle ideálním kompromisem
mezi velikostí a kapacitou. Je také ideální pro
rybáře, kteří navštěvují různé revíry a potřebují
tak rozličnou kolekci krmítek

Pro příležitostné feederové rybáře, kteří mají
v oblibě pouze několik druhů feederových
krmítek, nebo pokud vědí přesně to, co
budou potřebovat. Je ideálním řešením
taštička Ethos Pro Accessory Hardcase Bag,
který pojme menší počet vybraných krmítek
a ochrání je při přepravě k vodě.

14
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Je velmi důležité udržovat vaše vybavení
zorganizované a v perfektním stavu.
Mít vybavení zorganizované Vám nejen
pomůže postarat se o vaše věci, ale také
Vám pomůže ulovit více ryb.

ULOŽENÍ NÁVAZCŮ:

Pokud preferujete method nebo pelet
feeder určitě s sebou nosíte slušnou zásobu
krátkých návazců. Bez ohledu na to jestli jsou
koupené, nebo vlastnoručně navázané, tím
nejdůležitějším co pro návazce musíte udělat,
je ochránit je před UV zářením a vlhkostí.
Pouzdra na návazce HLR Hooklength byla
navržena tak, aby ochránila vaše návazce před
oběma nebezpečími. Neprůhledný kryt brání
proniknutí UV záření a těsnění proti vniknutí
nežádoucí vlhkosti.

Dlouhé návazce potřebují úplně jiný způsob
uložení. EVA cívky dodávané v pouzdře EVA
Spool Storage, umožňují navinout návazce
jakékoliv délky. K dostání jsou již hotové
návazce SP a SW Feeder Rigs , které jsou přímo
navinuty na těchto cívkách, takže je možné
je vytáhnout z obchodního blistru a přímo je
vložit do pouzdra na návazce HLR.

Pouzdra na návazce HLR Hooklength mohou být
přehledně uloženy v k tomuto účelu vytvořených
obalech Ethos Pro Hooklength Cases, které
tak ještě zvýší ochranu návazců při přepravě
a pomohou vám zlepšit organizaci vybavení
při lovu.
15
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JAK...

BEZPEČNĚ PŘEPRAVOVAT PRUTY...
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VABAVENÍ:
Ochranný obal:
Tuhý obal na pruty Stiff Rod Case
pomáhá ochránit pruty při přepravě,
obal je k dostání jak ve verzi pro 2,
tak 4 pruty.

Ochranné návleky
pro špičku a rukojeť:
Návleky stáhnou jednotlivé díly
prutu k sobě a poskytnou tak lepší
ochranu citlivým špičkám.

1

2

Sundejte návazec a krmítko
z montáže a uložte je do
pouzdra.

Naviňte zbytek montáže tak, aby
byl 75 mm od špičky, dejte pozor,
abyste je nenatáhli do koncového
očka.

16
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Protože za pruty utratíme spoustu peněz,
je nutné ochránit svoji investici, jak nejlépe je
to možné. Ukážeme Vám, jak bezpečně sbalit
a uložit pruty mezi vycházkami...

TOP TIP!

Obratlíky s karabinkou a návazcové
obratlíky umožňují snadno a rychle sundat
krmítko i návazec při balení prutů.

3

4

5

6

Rozložte prut na 2 díly a složte
díly k sobě, tak že špička prutu
je u rukojeti.

Na špičku a rukojeť nasaďte
návlek pro rukojeť a utáhněte
stahovacím páskem na suchý
zip.

Na opačný konec prutu
nasaďte návlek pro špičku a
zajistěte páskem.

Prut vložte do obalu Stiff Holdall
a zajistěte jej uvnitř obalu
pomocí pásků na suchý zip.
17
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KRMÍTKA
NOVINKA

ALLOY METHOD KRMÍTKA

• K dostání v 6 velikostech: S v gramážích 15 g a 25 g,
M v gramážích 30 g a 40 g, L v gramážích 30 g a 45 g
• Včetně nového korálku s rychlospojkou
• Nový vyměnitelný systém a vyměnitelný podstavec
• Kompletně vstřikovaná slitina pro ještě lepší rozložení hmotnosti
• Ultra nízký profil
• Kompatibilní s formičkami Matrix
• Tvar se spodní zátěží pro zlepšení přesnosti nahazování
• Trubičky s amortizérem k dostání samostatně

NOVINKA

ALLOY OPEN METHOD FEEDERS

• K dostání v 6 velikostech: S v gramážích 15 g a 25 g,
M v gramážích 30 g a 40 g, L v gramážích 30 g a 45 g
• Včetně nového korálku s rychlospojkou
• Nový vyměnitelný systém
• Kompletně vstřikovaná slitina pro ještě lepší rozložení hmotnosti
• Navržené pro snadné a rychlé nastražení
• Zvýšená přední hrana brání uvolnění nástrahy při dopadu na hladinu
• Trubičky s amortizérem k dostání samostatně

NOVINKA

EVOLUTION® IN-LINE PELLET FEEDER

•
•
•
•
•
•

Kompletně inline a k rybám šetrné
Opatřen unikátním Evolution rychlovýměnným designem
Celý systém musí být ve správném úhlu pro snadné uvolnění pelet
Snižuje možnoství malých částic a tím zamezuje aktivitě drobných ryb
Udrží krmivo na místě, dokud je na dně
K dostání ve dvou velikostech;
S gramáže 15 g a 25 g;
M gramáže 25 g, 35 g

TRUBIČKY S AMORTIZÉREM

• Navržené pro použití s novým
výměnným systémem
• K dostání ve dvou velikostech M a L
• Sestavené s použitím kvalitních dutých amortizérů
• Brání proříznutí háčku
• O-kroužky s povlakem proti korozi
• 2 trubičky v balení

EVOLUTION® IN-LINE MK2
PELLET FEEDER

• K dostání ve dvou velikostech;
S gramáže 15 g a 25 g;
M gramáže 25 g, 35 g a 45 g

METHOD FEEDER MOULD

• Pro použití se všemi Matrix Method krmítky
• Lze použít také s dalšími plochými Method krmítky
• Hluboká konstrukce umožňuje naplnění krmítka více
krmením, než je to u ostatních krmítek na trhu
• Měkký poddajný materiál pro snadné uvolnění krmítka
• K dostání ve třech velikostech: Small, Medium a Large

PRŮBĚŽNÁ DRÁTĚNÁ KRMÍTKA

•
•
•
•

Umožňuje srazit potřebu krmení na minimum
Skvělé pro vetší partikl, jako je například kukuřice
Ideální pro použití v zimních měsících
Dává vám možnost rybolovu
s větší nástrahou, než by jste měli
možnost s method
feederovým krmítkem
• K dostání ve 3 velikostech a
gramážích do 40 g

18
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KRMÍTKA

NOVINKA

ZVONOVÁ KRMÍTKA

• K dostání ve 4 velikostech: S gramáže 17 g a 24 g, M gramáže 30 g a 40 g
• Dvoustupňové odlití pro vytvoření ultra aerodynamického
tvaru, snadné vytahování a perfektní uvolnění návnady
• Unikátní design se zátěží dole pro větší přesnost náhozu
• Obratlík na vrcholu krmítka snižuje zamotávání
• Ideální pro krmení velkým množstvím hrubých částic

KRMÍTKA S KUPOLÍ

•
•
•
•
•

Perfektní pro vnadění velkým množstvím partiklu včetně žížal a kukel
Tuhý závěs s obratlíkem snižuje kroucení vlasce
Děrovaná kupole pro rychlé uvolnění návnady
Umožňuje rychle a efektivně naplnit krmítko jednou rukou
K dostání ve velikostech S a M,
v gramážích do 50 g

WIRE CAGE FEEDERS

• Vyrobeno z 4mm silného drátu
• K dostání ve čtyřech velikostech
s gramáží až do 80 g
• Zabudován obratlík
proti zamotání

HORIZON® FEEDERS

•
•
•
•

Navrženo pro lov na dlouhé vzdálenosti
Hmotnost v přední části pro vzdálenost a stabilitu ve vzduchu
Nerezová černá ocelová síťovina
K dispozici ve třech velikostech
s gramáží až do 80 g

Musíte správně vnadit, abyste ulovili rybu, a proto jsme
věnovali spoustu času a energie při vývoji rozličné řady.
Zvonová krmítka nastavila nové měřítko pro design krmítek
a naše krmítka Alloy jsou perfektním nástrojem pro rybaření
na komerčních vodách.

OPEN END FEEDERS

• Vyrobené z odolného tonovaného plastu
• K dispozici ve třech velikostech
s hmotností až do 60 g
• Zabudovaný obratlík proti zamotání

FINNED FEEDERS

•
•
•
•

Plochý tvar pomáhá zpomalovat klesání na dno
Stoupá skrz vodu mnohem rychleji při navíjení
Vyrobeno z odolného tovaného plastu
K dispozici ve třech velikostech s hmotností
až do 60 g
• Zabudovaný obratlík proti zamotání

STAINLESS STEEL CAGE FEEDERS

• Vyrobeno z odolného 6mm
nerezového drátu
• Zabudovaný obratlík proti zamotání
• K dostání ve čtyřech velikostech
s gramáží až do 80 g

MINI SWIVEL CAGE FEEDER

• Malé krmítko pro lov na komerčních i přírodních revírech
• Tuhý závěs s obratlíkem snižuje kroucení vlasce
• K dostání ve třech hmotnostech 18 g, 23 g, 30 g
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
NOVINKA

OBRATLÍKY

•
•
•
•

Ultra odolné obratlíky
Anti korozní povlak
Super hladké otáčení
K dostání ve 4 velikostech
12, 14, 16 a 18
• 10 kusů v balení

NOVINKA

NOVINKA

OBRATLÍKYSKARABINKOU OBRATLÍKY S KORÁLKEM

•
•
•
•

Ultra odolné obratlíky s karabinkou
Anti korozní povlak
Super hladké otáčení
Zaoblené hrany brání
poškození vlasce
• K dostání ve 4 velikostech
10, 12, 14 a 16
• 10 kusů v balení

•
•
•
•
•
•

Ultra odolné obratlíky
Anti korozní povlak
Super hladké otáčení
Nalisovaný průjezd pro hladký chod
K dostání ve 2 velikostech 12 a 16
10 kusů v balení

NOVINKA

NÁVAZCOVÉ OBRATLÍKY

•
•
•
•
•
•
•

NOVINKA

NOVINKA

OBRATLÍKY S PRŮJEZDEM A KARABINKOU

•
•
•
•
•
•

Ultra odolné obratlíky s karabinkou
Anti korozní povlak
Super hladké otáčení
Nalisovaný průjezd pro hladký chod
K dostání ve 2 velikostech 12 a 14
10 kusů v balení

OCHRANNÉ KORÁLKY

•
•
•
•
•

NOVINKA

EXTRA SILNÉ OBRATLÍKY S PRŮJEZDEM

•
•
•
•
•
•

Ultra odolné obratlíky s karabinkou
Anti korozní povlak
Nalisovaný průjezd pro hladký chod
Navržené pro nahazování s těžkými krmítky na velké vzdálenosti
K dostání ve 2 velikostech 10 a 12
10 kusů v balení

Ultra odolné
Anti korozní povlak
Zaoblené hrany brání poškození vlasce
Gumový převlek pro snadnou výměnu návazce
Obratlík bráni kroucení vlasce při navíjení
K dostání ve 4 velikostech 14, 16, 18 a 20
7 kusů v balení

Vyrobené z ultra odolného silikonu
Navržené pro navlečení na očko obratlíku
Kopulovitý tvar brání zachytávání obratlíku
K dostání ve 2 velikostech
9 kusů v balení

NOVINKA

GUMOVÉ ZARÁŽKY

•
•
•
•
•
•

Vyrobené z ultra odolného TPR
Těsné proti sklouzávání na vlasci
Kopulovitý tvar brání zachytávání obratlíku
Rychlé a snadné navlékání
K dostání ve 2 velikostech střední a velké
18 kusů v balení
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Věříme, že všechny součásti výbavy jsou stejně důležité
od nejdražšího prutu až po obratlík. Veškeré příslušenství
Matrix se vyrábí v té nejvyšší kvalitě, aby žádná část nebyla
slabinou vaší výbavy.

HORIZON® PROTECTOR SLEEVES

•
•
•
•
•
•

Chrání kmenový vlasec, když se opakovaně nahazujete těžké krmítka
Určeno pro použití s průběžnými návazci
Úhledně vypadající uvázání
Používejte s Protector Snap Swivels
K dostání ve dvou velikostech
Standard se dodává s klasickým obratlíkem,
Small se dodává s 3 Barrel Super Swivel
• 5ks v balení

EVOLUTION®
SNAP LINK & SLEEVE

• Umožňuje rychlé výměny krmítek při lovu
s paternosterovým systémem nebo helikoptérovou montáží
• Pouzdro vytváří elegantní povrch, který zabraňuje zamotání
• Může být použíto s Matrix Bombs a krmítky
• 5 spojů a převleků v balení

EVOLUTION®
XT TAIL RUBBERS

NOVINKA

KORÁLKY S RYCHLOSPOJKOU

• Určené pro nová vyměnitelná, průběžná,
method krmítka
• Prodloužená trubička vytváří efekt mini samoseku
• Pro snadnou a rychlou výměnu návazce
• 5 kusů v balení

RUBBER QUICK BEAD

• Gumový korálek s
rychlovýměnným systémem
• Ideální pro Evolution In-line
Method Feeder
• 5ks v balení

EVOLUTION®
QUICK CHANGE LEAD CLIP

• Náhradní gumový převlek pro použití s krmítkem nebo s klipem na olovo
• Extra odolná konstrukce pro dlouhou životnost
• 10ks v balení

•
•
•
•

CAGE COATS

BOILIE SPIKES

•
•
•
•

Smršťovací trubička zakrývá Horizon krmítka
Smršťuje se nad parou
Zpomaluje uvolnění návnady z krmítka
Ideální při použití krmítka v hluboké vodě

•
•
•
•

Využívá Evolution rychlovýměnný systém
Unikátní slot umožňuje změnu ze závěsky na olova na krmítko v několika sekundách
Dodáváno s převlekem
5ks klipů a 5 převleků

Navrženo pro použití s tvrdým boilies
Připevňuje se přímo na vlasový přípon
Zlepšuje rychlost krmení
10ks v balení
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PŘÍSLUŠENSTVÍ &
PŘÍSLUŠENSTVÍ 3D
ROD BANDS

• Ideální pro držení rozdělených
částí prutů
• Může také držet olovo nebo
krmítko na místě, aby nepoškodil
prut při přepravě
• Neoprenový design se zapínaním
na suchý zip
• 2ks v balení

NOVINKA

TIP & BUTT PROTECTORS

•
•
•
•
•
•

Navržené pro lepší ochranu prutů při přepravě
Ideální pro ochranu jemných feederových špiček
Kompaktní tvar drží díly bezpečně pohromadě
Vyrobené z neoprenu
Stahovací pásky na suchý zip
V balení 1 pár

LATEX BAIT BANDS

• Ideální pro prezentaci pellet
nebo dumbels
• Skvělé použití na vlasovém
příponu
• K dostání ve třech velikostech Small, Medium a Large
• 100ks v balení

X-STRONG SUPER STOPS

•
•
•
•

K dostání ve dvou velikostech
Velmi odolný materiál
Nový extrémně silný tvar
Zvětšené očko pro
navléknutí vlasce
• Umožňuje rychlé nastražení
mimo háček

BAIT BANDER

• Snadno použitelný nástroj pro pelety
• Dodáváno s dalšími bait bands
• Pracuje s Latex Bait Bands a Bait Alignas

BAIT ALIGNAS

•
•
•
•

Pro použití s tvrdými peletami
Vytvoří ideální úhel pro prezentaci pelet
K dispozici ve dvou velikostech Small a nově Large verze pro velké nástrahy
Rychlé a snadné použití

SUPER STOP BAIT NEEDLE

• Určeno pro použití se Super Stops
• Velká rukojeť
• Pracuje jak s Micro tak i s Large Super Stops

PULLER BAIT NEEDLES

• Tenký drát jehly s kulatým ohnutým koncem
• Perfektní pro provlékání přívěsů do měkkých návnad
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SLICK FEEDER REST

• Převlek z vrubované pěny pro přesné umístění prutu
• Dodáván s ‘O’ kroužky pro přesné nastavení
• Koncovou zarážku je možné odšroubit a připevnit na opačný konec

PŘÍSLUŠENSTVÍ 3D

Unikátní 3D příslušenství bylo navrženo tak, aby mohlo být
použito se sedačkami, které mají následující průměry
noh – 25 mm, 30 mm, 32 mm a 36 mm.

3D EVA BUTT REST
3D RIGID FEEDER ARM

• Pevný tvar eliminuje pohyby prutu
• Určený jak pro komerční, tak přírodní vody
• Universální 3D Snag-Free kování - pro sedačky
s nohami o průměru 25 mm, 30 mm a 36 mm
• 25 mm, výškově nastavitelná tyč s univerzálním závitem
• Kompatibilní s prodlouženími noh Matrix
• Délka 75 cm - Výška 0-41 cm

• Univerzální 3D Snag-Free kování
• Ochrana pomocí pěnového
polstrovaní
• Plochý design umožňuje okamžité
polohování

3D MEGA FEEDER ARM
•
•
•
•
•
•

Univerzální 3D Snag-free kování
Nastavitelná 116 cm -200 cm délka
Velmi stabilní i s těžkými feeder pruty
Plně nastavitelné pro řeky a stojaté vody
Labutí krk drží vlasec směrem od feederového ramene
Zamykatelný kotvící bod zamezuje pohybu

EXTENDING SIDE TRAY + INSERTS

•
•
•
•
•

Velké roztažitelné odkládací plato, které pohodlně pojme 8 x 3pt krabiček
Universální design padne na většinu sedaček s kulatými nohami
Připojuje se na 3 nohy sedačky pro vysokou stabilitu
Dodáván včetně 2 ks teleskopických noh o průměru 25 mm
Univerzální 3D Snag-Free kování - pro nohy o průměru
25 mm, 30 mm a 36 mm
• Může být připojena za záda sedačky pro odložení vybavení při lovu
• Šířka 42 cm
• Délka 53-81 cm

COLLAPSIBLE SIDE TRAY + 2 LEGS

• Kompletně osazeno 3D kováním kompatibilním
s nohami 25 mm, 30 mm a 36 mm
• Dodáván se dvěma 25 mm teleskopickými nohami
• Pevný plně nastavitelný kryt, může být aretován v jakékoliv poloze
• Dvě vzpěry pro zvětšenou stabilitu
• Složitelné dno vyrobené z tkaniny pro snadné uložení a přepravu
• Vyrobeno z odolné vodotěsné tkaniny
• Pojme až 6 (1,5 l) velkých krabiček na nástrahy
• Ideální pro ochranu nástrah před sluncem a deštěm
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NÁVAZCE A HÁČKY
HÁČKY

Strávili jsme spoustu času vývojem sortimentu háčků, na které
se můžete spolehnout. Dva naše nejpopulárnější háčky jsme
použili na nové EVA cívky s hotovými návazci, připravenými dle
specifikací našich konzultantů, připravené
pro všechny feederové rybáře.
NOVINKA

4” BAIT BAND METHOD RIGS
•
•
•
•
•
•

Návazce navržené pro lov s method a pelet krmítky
Velmi odolné latexové kroužky střední velikosti
Silikonové převleky na háčku pro lepší prezentaci nástrahy
Ideální pro lov s peletami a dumbell bolie
Navázané přesně pro pouzdro HLR
8 per packet

BARBLESS
• Navázané z vlasce Power Micron a háčků Carp Rigger
• K dostání ve 4 velikostech: 14, 16, 18 a 20

BARBED
• Navázané z vlasce Power Micron a háčků Feeder Rigger
• K dostání ve 4 velikostech: 12, 14, 16 a 18

NOVINKA

4” SUPER STOP METHOD RIGS
•
•
•
•
•
•

Návazce navržené pro lov s method a pelet krmítky.
Velké odolné zarážky X-strong Super Stop
Silikonové převleky na háčku pro lepší prezentaci nástrahy
Ideální pro nastražení masa, kukuřice a bolie
Navázané přesně pro pouzdro HLR
8 ks v balení

BARBLESS
• Navázané z vlasce Power Micron a háčků Carp Rigger
• K dostání ve 4 velikostech: 14, 16, 18 a 20

BARBED
• Navázané z vlasce Power Micron a háčků Feeder Rigger
• K dostání ve 4 velikostech: 12, 14, 16 a 18

6” BAIT BAND PELLET RIGS
•
•
•
•
•
•

NOVINKA

Návazce navržené pro lov s děličkou a na feeder
Velmi odolné latexové kroužky střední velikosti
Silikonové převleky na háčku pro lepší prezentaci nástrahy
Ideální pro lov s peletami a dumbell bolie
Navázané přesně pro pouzdro HLR
8 ks v balení

BARBLESS
• Navázané z vlasce Power Micron a háčků Carp Rigger
• K dostání ve 4 velikostech: 14, 16, 18 a 20

BARBED
• Navázané z vlasce Power Micron a háčků Feeder Rigger
• K dostání ve 4 velikostech: 12, 14, 16 a 18
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1M FEEDER RIGS
•
•
•
•
•
•
•

Navrženy jako návazce pro tradiční lov na feeder
1 m lze zkrátit na požadovanou délku
Extrémně ostré japonské háčky navržené pro lov na feeder
Vyroben z vlasce Matrix Power Micron a háčků SW Feeder
Dodávány Matrix EVA cívce
EVA cívky jsou kompatibilní s EVA Insert Tray a EVA Spool Storage Case
K dispozici v šesti velikostech: 10, 12, 14, 16, 18 a 20

SW FEEDER RIGS
• Ideální pro velké druhy ryb jako kapr, cejn a lín
• Ideální pro nastražení kukuřice, žížal, kukel a červů
• Vyroben z vlasce Matrix Power Micron a háčků SW Feeder

SP FEEDER RIGS
• Ideální pro malé druhy ryb jako plotice, cejnci a kříženci
• Ideální pro nastražení žížal, kukel, červů a pinek
• Vyroben z vlasce Matrix Power Micron a háčků Super Pole

SUPER MATCH

CARP RIGGERS

• S protihrotem, s lopatkou,
široce se otvírajícím
obloučkem
• Hybridní tvar
• Středně silný drát s
černou niklovou úpravou
• Určen pro lov se
splávkem nebo feeder

• Bez protihrotu, s očkema
s mírně zahnutou špičkou
ke stopce háčku
• Hybridní kruhový tvar
• Silný drát s bronzovou
povrchovou úpravou
• Ideální pro použití s
bezuzlovým vázaním

• K dispozici v pěti velikostech: 12, 14, 16, 18 a 20

• K dispozici ve čtyřech velikostech: 14, 16, 18 a 20

FEEDER RIGGERS

CARP BANDERS

• S mikro protihrotem,
s očkem,s hrotem
zahnutým dovnitř
• Hybridní tvar
• Střední drát s povrchovou
bronzovou úpravou
• Ideální na feeder

• Bez protihrotu, s hrotem
zahnutým dovnitř
• Hybridní kruhový tvar
• Rovné očko pro agresivní
natočení nástrahy
• Ideální pro Bait bands
a Matrix Bait Aligners

• K dispozici ve čtyřech velikostech: 12, 14, 16 a 18

• K dispozici v pěti velikostech: 12, 14, 16, 18 a 20

SW FEEDER HOOKS

ALL ROUND HOOKS

• S protihrotem a lopatkou
• Hybridní tvar
• Středně silný drát

• S protihrotem
a s lopatkou
• Střední drát
s povrchovou úpravou
v niklu
• Ideální pro širokou škálu
různých technik

• K dispozici v šesti velikostech: 10, 12, 14, 16, 18 a 20

• K dispozici v pěti velikostech: 12, 14, 16, 18 a 20
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VLASCE & ULOŽENÍ NÁVAZCŮ
VLASCE

Vlasce a šňůry Matrix pokrývají nejdůležitější požadavky soutěžních
rybářů. Extrémně pevný a přesný Power Micron pro výrobu návazců
a udic na děličku, Carpmaster Sinking Mono ideální pro lov na
feeder na krátké a střední vzdálenosti a pletená šňůra Submerge
Feeder Braid navržená pro lov na velké vzdálenosti.

POWER MICRON

•
•
•
•
•
•
•

Přesný průměr návazcového vlasce
Velmi pevný a poddajný vlasec
Vynikající pevnost v uzlu
Všechny oblíbené průměry
Nízká viditelnost
Ideální pro lov na feeder nebo plavanou
Dva nové průměry pro rok 2016 - 0,234 mm (9,88 lb/4,88 kg)
a 0,261 mm (12,37 lb/5,61 kg)
• Nové průměry jsou vhodné pro moderní komerční evropské revíry
• 100 m návin
• Dostupné velikosti:
0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 0,105 mm, 0,115 mm, 0,125 mm, 0,135 mm
0,145 mm, 0,165 mm, 0,18 mm, 0,20 mm, 0,234 mm, 0,261 mm

CARPMASTER® SINKING MONO

•
•
•
•
•
•

Ideální pro lov na feeder a pellet waggler
Speciálně vybrané barvy pro nízkou viditelnost ve vodě
Velmi odolný
Potápivý
Ideální pro dlouhé náhozy
Vysoká pevnost uzlu a odolnost proti oděru

• Dostupné velikosti:
0,18 mm, 0,20 mm, 0,23 mm, 0,25 mm, 0,28 mm

SUBMERGE FEEDER BRAID

•
•
•
•

Potápivá pletená šňůra s hladkým povrchem
Navrženo pro nahazování na extrémní vzdálenost
Nízký průměr s vysokou pevností uzlu
Tmavá neutrální barva

• Dostupné velikosti:
0,8 mm, 0,10 mm
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ULOŽENÍ NÁVAZCŮ

Letos představujeme nová pouzdra na návazce
Hooklength Retaining Cases, které umožnují bezpečné
uložení všech typů návazců od několika centimetrových
až po metrové bez ohledu na styl lovu.

HLR HOOKLENGTH CASE (LARGE)

HLR HOOKLENGTH CASE (SMALL)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapacita přes 200 návazců
Robustní smyčkové hroty umístěné mezi 4”a 6” (10 a 15 cm)
Magneticky zajištěné uzavírání
Gumové těsnění brání vniknutí vlhkosti
Předlisované měřicí hroty
Dodáván včetně 30 ks popisovacích štítků
20 hrotů s kapacitou více než 10-ti háčků
Kvalitní povrchová úprava proti poškození UV zářením
Kompaktní rozměry D 18,5 cm x Š 12 cm x V 3,5 cm

SHALLOW DRAWER EVA DISC
INSERT TRAY

• Navržená kapacita 10 Matrix EVA cívek
• Přesně zapadne do mělkého i hlubokého
zásuvkového modulu Matrix
• 2ks na sobě mohou být uloženy v hlubokém
zásuvkovém modulu Matrix
• Vyrobené z kvalitního PP odolného proti
deformacím
• Poduška pro uložení připínáčků
• Dodáván včetně 10 ks EVA cívek a 15 ks extra
tenkých připínáčku
• K dostání také náhradní EVA cívky

EVA RIG DISCS (x6)

• Kapacita přes 200 návazců
• Robustní smyčkové hroty umístěné mezi
4”, 6”, 8”, 10” a 12” (10, 15, 20, 25 a 30 cm)
• Magneticky zajištěné uzavírání
• Gumové těsnění brání proniknutí vlhkosti
• Předlisované měřicí hroty
• Dodáván včetně 50 ks popisovacích štítků
• 20 hrotů s kapacitou více než 10-ti háčků
• Kvalitní povrchová úprava proti poškození UV zářením
• Kompaktní rozměry D 34 cm x Š 12 cm x V 3,5 cm

• Vyrobené z měkkého EVA materiálu proti
poškození hrotů háčků
• Více návazců může být uloženo na jedné cívce
• Umožňuje bezpečně uložit i dlouhé návazce
• Potištěná přední strana pro snadný popis
uloženýchnávazců
• Dodáván včetně 10 extra tenkých připínáčku
• EVA cívky jsou kompatibilní s EVA Insert Tray a
EVA Spool Storage Case

EVA SPOOL STORAGE CASE

•
•
•
•
•
•
•

Kapacita 24 Matrix EVA cívek
Robustní předlisované hroty pro EVA cívky
2 podušky z EVA pro uložení připínáčků
Magneticky zajištěné uzavírání
Gumové těsnění brání vniknutí vlhkosti
Kvalitní povrchová úprava proti poškození UV zářením
Dodáván včetně 24 ks Matrix EVA cívek a extra
jemných připínáčku
• Kompaktní rozměry D 34 cm x Š 12 cm x V 4 cm
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FEEDEROVÝCH PRUTŮ & NAVIJÁKY
HORIZON® PRUTY

Více než rok vývoje skončil v řadě prutů, která předčí
všechna naše očekávání, jaká by asi mohla být. Kvalita
a výkon byla zabudována do každého detailu a my cítíme,
že jméno Horizon bylo pozvednuto na novou úroveň.

HORIZON® XD CLASS

•
•
•
•
•
•
•
•

Speciálně navržené pro lov z velké vzdálenosti
Ultra vysoce modulovaný uhlíkový blank
Prodloužená trnová spojka pro lepší nahazování
Velká očka zlepšující nahazování
Štíhlý rychle ujímaný blank s rychlou akcí
Dodáván se 2 špičkami 2,5oz a 4oz
Rukojeť vyrobená z kvalitního korku a EVA
K dostání 4 pruty: 4,0 m - 100 g, 4,0 m - 130 g, 4,3 m - 150 g a 4,5 m - 160 g

HORIZON® XC CLASS

•
•
•
•
•
•

Ultra vysoce modulovaný uhlíkový blank
Zvětšená očka navržená pro lepší nahazování
Štíhlý rychle ujímaný blank s rychlou akcí
Dodáván se dvěma špičkami
Rukojeť vyrobená z kvalitního korku a EVA
K dostání 3 pruty: 3,6 m - 60 g, 3,8 m - 70 g a 4,0 m - 80 g

HORIZON® XS SLIM FEEDER

•
•
•
•
•
•
•
•

Ultra vysoce modulovaný uhlíkový blank
Extrémně štíhlý rychle ujímaný blank s rychlou akcí
Měkká akce určená pro lov bílé ryby
Dodáván se dvěma špičkami
Rukojeť vyrobená z kvalitního korku a EVA
Maximální vrhací zátěž 40 g
Dvoudílný prut s díly stejné délky
K dostání ve 3 délkách: 3,3 m; 3,5 m a 3,7m

HORIZON® CARP FEEDER

•
•
•
•
•
•
•

Ultra vysoce modulovaný uhlíkový blank
Dvoudílný prut s díly stejné délky
Prémiová očka navržená pro lepší výkon
Štíhlý rychle ujímaný blank s rychlou akcí
Dodáván se třemi špičkami (1 oz; 1,5 oz; 2 oz)
Rukojeť vyrobená z kvalitního korku a EVA
Dostání ve 4 délkách 9 ft (2,7 m), 10 ft (3,0 m), 11 ft (3,3 m) & 12 ft (3,6 m)
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NAVIJÁKY

Naše navijáky byly navrženy speciálně pro feeder
a nabízejí výkon a vlastnosti, které byste čekali u
navijáků v ceně dvou až třínásobně vyšší.

HORIZON® 6000

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 nerezových ložisek
Převodový poměr 4,6:1
Mesh-Tech převodový systém
Štíhlá klička
Mikro ukládání vlasce
Silver & Blue nahazovací klipy
Rolnička nekroutící vlasec
Přední brzda
Ochrana vlasce na rotoru
Obrovská cívka
• Pomalé stoupaní při navíjení vlasce
• Navrženo pro lov na velké vzdálenosti

AQUOS® 4000 & 5000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navrženo pro feederový rybolov
5 kuličkových ložisek z nerezové oceli
Lehké hliníkovo grafitové tělo
Vyvážený rotor
Speciální tvar rukojeti pro rychlejší navíjení vlasce
Multi- Disc přední brzda pro zdolávání ryb
Převodový poměr: 5,1:1
Dva dostupné modely: 4000 a 5000
Návin: 4000 - 74 cm, 5000 - 77 cm na otočení kličky
Váha: 4000 - 370 g, 5000 - 370 g
Kapacita: 0,25 mm/150 m

SUPER FEEDER 5500

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Středně velký naviják pro dlouhé náhozy
8 x kuličkové ložisko
1 x válečkové ložisko
Lehké, odolné grafitové tělo
Mělká hliníková cívka pro použití s pletenou šňůrou
Brzda rotoru zastaví rotor v pohybu, když je překlápeč připravený k náhozu
Dodáváno s náhradní cívkou
Návin 80 cm na jedno otočení cívky
Hmotnost: 400 g
Převodový poměr: 4,9:1 80 cm na jedno otočení cívky
Kapacita: 0,26 mm/ 150 m
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OBALY

OBALY NA PRUTY A POUZDRA NA KRMÍTKA

ETHOS® PRO4 ROD COMPACT CASE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dostatečný prostor pro uložení 4 navázaných prutů
Ochranná vnější skořepina z ultra tuhé PE desky
Systém pro značení vzdálenosti S.M.S (Smart Mark System)
Včetně 2 ks měřicích tyčí
Polstrovaná vnitřní přepážka
Vnitřní pásky na suchý zip pro bezpečné zajištění převážených prutů
Nastavitelný polstrovaný ramenní popruh a přenosné držadlo
Vyrobené z 800D ultra odolné PVC zesílené polyesterové tkaniny
Vnější látka: 100 % Polyester, Podšívka: 100 % Polyester
Základna: 100 % PVC

ETHOS® PRO 4 ROD RUCK SLEEVE 1.85M

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pro pohodlné uložení 4 navázaných prutů
Vnější kapsa na podběrákovou tyč a další příslušenství
Systém pro značení vzdálenosti S.M.S (Smart Mark System)
Včetně 2 ks měřicích tyčí
Vnější kapsa na měřicí tyče
Vnitřní pásky na suchý zip pro bezpečné zajištění převážených prutů
Zip po celé délce
Rukojeť
Dva nastavitelné popruhy umožňují přenášet obal jako ruksak
Vnější tkanina: 100 % Polyester, Podšívka: 100 % Polyester
Výplň: 100 % PE
Dno: 100 % PVC

30
Matrix Feeder Guide 2018_18-31.indd 30

30/04/2018 14:02:40

POUZDRA NA KRMÍTKA

Novinkou loňského roku byla řada obalů Ethos Pro a reakce
na ni byla fantastická. Každá položka se vyrábí v nejvyšší
kvalitě, aby bylo jisté, že jméno Ethos se pojí s vysokou
kvalitou a odolností.

ETHOS® PRO RO FEEDER CASE

• Navržený pro uložení množství krmítek a
dalšího příslušenství
• Průhledné víko pro snadné rozpoznání obsahu
• Přenosná ucha z EVA materiálu
• Včetně dvou velkých 2 ‘Stack & Store’ krabic
• Zesílené dno
• Víko: 100 %PVC, Látka: 100 % Polyester,
Podšívka: 100 % Polyester
• Výplň: 100 % polyurethane

ETHOS® PRO ACCESSORY BAGS

•
•
•
•
•
•
•
•

Navržený pro uložení množství krmítek a dalšího příslušenství
Průhledné víko pro snadné rozpoznání obsahu
Přenosná ucha z EVA materiálu
Víko: 100 % PVC, Látka: 100 % Polyester,
Podšívka: 100 % Polyester
Výplň: 100 % polyurethane
K dostání ve dvou velikostech
Small: Délka 16 cm x šířka 13 cm x výška 8 cm
Medium: Délka 30 cm x šířka 13 cm x výška 8 cm

NOVINKA

ETHOS® PRO ACCESSORY HARDCASE BAG

•
•
•
•
•

Navržený pro uložení množství krmítek a dalšího příslušenství
Průhledné víko pro snadné rozpoznání obsahu
Přenosná ucha z EVA materiálu
Pevné vyjmutelné přepážky
Víko: 100 % PVC, Látka: 100 % Polyester,
Podšívka: 100 % Polyester
• Výplň: 100 % polyurethane
• Délka 24 cm x šířka 16 cm x výška 11 cm

ETHOS® PRO HOOKLENGTH CASES

•
•
•
•
•

K dostání ve dvou velikostech malý S a velký L
Navržený pro 3 pouzdra Matrix HLR
Průhledné PVC víko pro snadné rozpoznání obsahu
EVA držadlo
Vyrobené z ultra odolného 800D Polyesteru
zesíleným PVC
• Vnější tkanina: 100 % Polyester,
Podšívka: 100 % Polyester
• Dno: 100 % PVC

DOUBLE SIDED FEEDER & TACKLE BOX

• Oboustranná krabička navržená pro uložení krmítek
• Vyrobená tak, aby bezpečně držela krmítka na místě
a bránila jejich poškození
• Vhodná pro krmítka na komerční i přírodní revíry
• Prostor pro uložení formiček pro method krmítka, nebo příslušenství
• Bezpečné klipy proti vysypání obsahu
• Silná konstrukce pro uložení i těžkých říčních krmítek
• Dvě krabičky se pohodlně vloží do 90 mm úložného modulu
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