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USOR DE PARCURS - GHID PAS CU PAS...
CUM SA ITI LEGI CARLIGELE FAVORITE DE FEEDER
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‘CUM SĂ’ ...
GHID PENTRU PESCUIT LA FEEDER - VOLUME 1

BINE AȚI VENIT…
în paginile ghidului nostru care aprofundează pescuitul la 
feeder și care vă ajuta să � ți pregătiți în orice situație în 
care vă puteți regăsi. Vă vom prezenta cum să vă pregătiți 
echipamentul ca un profesionist, cum să-l împachetați în 
siguranță și cum să vă protejați lansetele. 

Pescuitul la feeder are cea mai mare ascensiune dintre toate 
disciplinele de pescuit, iar noi avem în echipa Matrix unii 
dintre cei mai buni pescari de feeder din Europa. I-am 
convins să transmită mai departe secretele lor în paginile 
ghidului și să ne arate exact cum își leagă cele mai 
câștigătoare monturi. Veți găsi ghidul, de asemenea, 
plin de sfaturi utile, menite să vă aducă cât mai 
multe trăsături și pești pe mal. Iar asta nu e tot. Am 
compilat, de asemenea, un ghid complet pentru cele 
mai populare echipamente de pescuit, de la noile 
noastre accesorii și feedere, la noua gamă extrem 
de populară de lansete. Dacă vă place pescuitul 
la feeder, atunci următoarele 30 de pagini vă vor 
lăsa cu siguranță dornici să ieșiți pe malul apei.

Dacă doriți mai mult conținut extraordinar 
de la echipa Matrix, atunci asigurați-vă că ne urmăriți pe diferitele 

noastre platforme de social media sau pe site-ul Fish Matrix.
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CUPRINS
...... Feeder la Method

...... Pescuit la feeder pe râuri mari

...... Pescuit la feeder la plătică

...... Pescuit la feeder la pești de talie mică

...... Pescuit la feeder cu pelete

...... Soluții stocare echipament feeder

...... Păstrarea lansetelor de feeder

...... Echipament de pescuit la feeder
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Montură:
O montură cu lungime de 4”(10 cm) 
va îmbunătății proprietățile de 
auto-înțepare ale ansamblului.

Method Feeder:
Modi� carea dimensiunii năditorului 
vă va ajuta să controlați cantitatea cu 
care alimentați vadul pescuit.

Sistem rapid de schimbare
a monturii:
Vă permite să vă schimbați 
rapid între diferitele monturi
și momeli de cârlig.

• Lansetă Horizon Carp Feeder,
10ft (3 m), 11ft (3,3 m) sau 12ft (3,6 m)

• Mulinetă Aquos 5000 Reel
• Fir de 8 lb Carpmaster Mono

Introduceţi linia principală 
prin năditor, pornind de la 
manșonul de fi xare.

Deschideţi sistemul rapid de 
schimbare și fi xaţi-l pe fi rul 
principal.

Atașaţi cârligul la fi rul de 
montură folosind nodul 
preferat.

Atașaţi montura la sistem și 
împingeţi-l în partea inferioară 
a năditorului.

CUM SĂ... ASAMBLEZI ECHIPAMENTUL NECESAR
PENTRU PESCUIT LA FEEDER CU NĂDITOR...
COMPONENTE ESENȚIALE NECESARE:

ECHIPAMEN RECOMANDAT
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Pentru a schimba năditoarele 
utilizând sistemul de schimbare 
rapidă, va trebui să scoateţi 
manșonul de fi xare.

Glisaţi năditorul de pe tub și 
scoateţi-l folosind slotul din 
spate.

Glisaţi năditorul pe linie și pe 
tub până când se fi xează în 
poziţie

Înlocuiţi manșonul pentru 
a fi naliza confi gurarea 
montajului.

Năditorul pentru pescuit la feeder este fără îndoială 
instrumentul suprem pentru pescuit în timpul verii 

și este responsabil pentru numeroase capturi uriașe 
când crapii se hrănesc agresiv. Presupune un pescuit 

simplu și chiar mai simplu de confi gurat...

Pe lacurile unde regulile permit, 
trecerea la un tub elastic va ajuta 

la eliminarea pierderilor de
pești din tipul drilului.

TOP SFAT!
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X-Strong Feeder Snap Link:
Vârtejuri robuste care vor prelua 
tensiunea necesară aruncării 
feederelor Heavy în curentul 
râurilor puternice.

Heavy Cage Feeders:
Râurile puternice necesită feedere 
mari și puternice, pentru a 
putea menține montura pe loc și 
constant în curentul puternic.

Alte articole necesare:
• Vârtej pentru montură, 

mărimea 16
• Bilă de protecție pentru vârtej
• Shock leader de 0,25 

Carpmaster Mono
• Montură gata legată SW

• Lansetă Horizon XD 4.3m 150g
• Mulinetă Horizon 6000
• Fir textil scufundător 0.10

Adăugaţi pe fi rul principal sau 
pe leader bila pentru protecţia 
vârtejului. Plasaţi-o undeva la 
1 m pe fi r. O vom folosi ceva 
mai târziu. 

Glisaţi vârtejul de montură pe 
linia principală sau pe shock 
leader, dar nu atașaţi încă 
montura.

Creaţi o buclă răsucită cu lungimea 
în jurul a 10 cm, cu vârtejul de 
monturăla interior, lăsând în 
prelungirea buclei o lungime e 
fi rului de aproximativ 35 cm.

Fixaţi bucla răsucită cu nodul 
preferat, asigurându-vă că îl 
umeziţi înainte de strângerea 
completă.

CUM SĂ... ASAMBLAȚI ECHIPAMENTUL NECESAR 
PENTRU PESCUITUL LA FEEDER PE RÂU...
COMPONENTE ESENȚIALE NECESARE:

ECHIPAMEN RECOMANDAT:
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Glisaţi pe fi r o agrafă cu bilă 
pentru atașarea coșuleţului, 
însă nu fi xaţi încă coșuleţul.

Folosind capătul mai lung al 
fi rului, măsuraţi 30 cm și legaţi 
un nod dublu la linia principală.

Îndepărtaţi surplusul de fi r rămas 
după legarea nodului și trageţi în 
jos bila de protecţie a vârtejului 
pentru a acoperi nodul.

Finalizaţi montura adăugând 
la Snap Link coșuleţul ales, iar 
montura dorită în vârtej.

Abordarea la feeder a unui râu mare și puternic 
poate fi  descurajantă, dar cu echipamentul corect 

ales și confi gurat șansele unei capturi 
fantastice sunt în favoarea ta.

Utilizaţi o montură cu fi r de 
aproximativ 1 m lungime, pentru a vă 

asigura că momeala va fi  plasată în 
curent aproape de substrat și

în prelungirea cășuleţului.

TOP SFAT!
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Montura:
Un cârlig cu deschidere medie, 
asemănător cu cârligele de din 
gama SP Ready, este perfect 
pentru momeli naturale și pescuit 
la plătică.

Coșulet de tip clopot (Bell Feeder):
Un astfel de coșuleț poate transporta o 
mulțime de particule, aspect esențial 
pentru a menține pe vad bancurile de 
plătici înfometate.

Alte elemente necesare:
Vârtej pentru atașarea 
monturii, agrafă de prindere 
a coșulețului, mărgea de 
protecție pentru vârtej, 
opritor mare de cauciuc.

• Lansetă Horizon XC 3,6m
• Mulinetă Super Feeder 5500
• Fir textil scufundător de 0,08

Glisaţi un stoper din cauciuc pe 
fi rul principal, urmată apoi de 
agrafă de prindere a coșuleţului 
și, la fi nal, o bilă protectoare.

Adăugaţi pe fi rul principal un 
vârtej pentru montură, care poate 
fi  foarte util dacă decideţi să 
schimbaţi mai multe monturi sau 
dimensiunea cârligului. 

Ţineţi linia precum în foto și 
răsuciţi în direcţii opuse pentru 
a crea o secţiune răsucită de 
4-6cm.

Legaţi un nod simplu pentru 
a fi xa secţiunea răsucită, 
asigurându-vă că udaţi nodul 
înainte de al fi xa bine.

CUM SĂ... ASAMBLAȚI ECHIPAMENTUL DE
FEEDER  PENTRU PESCUIT LA PLĂTICĂ ...
COMPONENTE ESENȚIALE NECESARE:

ECHIPAMEN RECOMANDAT:

Matrix Feeder Guide 2018_2-17.indd   8 25/04/2018   15:46:23



9

 5  6  7  8

Glisaţi bila protectoare peste 
nod, aceasta va opri coșuleţul 
să deterioreze nodul în lansare.

Atașaţi coșuleţul dorit la agrafa 
rapidă, coșuleţele de tip clopot 
(Bell Feeder) fi ind ideale atunci 
când vizaţi plătici fl ămânde.

Atașaţi montura gata legată SP la 
vârtejul pentru montură. Acesta 
poate fi  lăsată la o lungime de 
1 m sau, dacă este cazul, o puteţi 
scurta după preferinţe.

Ajustaţi poziţia stoperului la 
aproximativ 20 cm de la coșuleţ. 
Acesta poate fi  mutat pentru a 
crea o montură mai liberă.

Pescuitul plăticii la feeder poate fi  un sport fantastic, 
astfel că în cele ce urmează vă arătăm cum să 

confi guraţi echipamentul de feeder pentru un 
pescuit pe un lac mare și lipsit de structuri...

În condiţii de vânt, un coșuleţ 
Horizon va tăia aerul mult 

mai bine și va obţine distanţe 
mai mari decât un coșuleţ 

convenţional.

TOP SFAT!
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Cârlige și linii � ne:
Liniile � ne și cârligele mici vă 
vor ajuta să obțineți mai multe 
trăsături.

Mini Coșulețe cu vârtejuri:
Peștii mici nu necesită foarte multă 
nadă pe vad, alimentarea vadului cu 
cantități mici și dese � ind o tactică 
extrem de e� cientă.

Alte elemente necesare:
• Agrafă pentru atașarea 

coșulețului
• Vârtej pentru montură 

• Lansetă Horizon XS Slim 3,3m
• Mulinetă Aquos 4000 Reel
• Fir 0,20 Carpmaster Mono

Adăugaţi o agrafă rapidă pe 
fi rul principal, aceasta va fi xa 
coșuleţul.

Legaţi o buclă de 10 cm 
cu vârtejul agrafei rapide la 
interior, dar lăsaţi o prelungire 
de 25 cm.

CUM SĂ... ASAMBLAȚI ECHIPENTRUL DE
FEEDER PENTRU PESCUIT LA PEȘTI DE TALIE MICĂ
COMPONENTE ESENȚIALE NECESARE:

ECHIPAMEN RECOMANDAT:
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Treceţi vârtejul pentru montură 
pe lungimea de 25cm care a 
fost lăsată pe buclă.

Folosind nodul preferat, legaţi 
vârtejul pentru montură pe 
lungimea de 25 cm.

Atașaţi la agrafa rapidă un 
coșuleţ cu vârtej Mini sau un 
Dome Feeder.

Atașaţi montura gata legată 
dorită la vârtejul pentru 
montură.

Pescuitul la feeder devine din ce în ce mai popular, indiferent 
de dimensiunea peștilor vizaţi. În cele ce urmează vă 
prezentăm setul perfect pentru pescuitul peștilor de 

talie mică pe un canal sau pe apă stătătoare.

Dacă preferaţi să vă legaţi 
singuri monturile, păstraţi-le 
în stare perfectă într-o cutie 

de depozitare EVA Spool.

TOP SFAT!
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Montură:
Veți avea nevoie de o montură 
lungă de 4” ( 10 cm ), prevăzută 
cu bandă pentru � xarea 
peletelor - momeala perfectă 
pentru coșuletul de pelete.

Coșuleț pentru pelete:
Alegeți dimensiunea corectă în 
funcție de distanța la care veți pescui.

Bilă rapidă din cauciuc:
Permite schimbarea rapidă 
a monturilor și împiedică 
alunecarea coșulețului până 
la cârlig. 

• Lansetă Horizon Carp Feeder 9ft, 10ft sau 11ft
• Mulinetă Aquos 4000
• Fir de 6lb Carpmaster Mono

Scoateţi manșonul de cauciuc 
al coșuleţului de pelete și 
introduceţi-l pe linia principală.

Introduceţi acum coșuleţul 
de pelete pe fi rul principal și 
glisaţi-l pe fi r până unde este 
necesar.

Deschideţi și separaţi părţile 
componente a unei bile rapide 
de cauciuc și introduceţi partea 
inferioară pe linia principală.

Treceţi linia principală prin a 
doua parte a bilei rapide din 
cauciuc.

CUM SĂ... CONFIGURAȚI UN ECHIPAMENT
DE PESCUIT LA FEEDER CU PELETE
COMPONENTE ESENȚIALE NECESARE:

ECHIPAMEN RECOMANDAT:
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Legaţi folosind nodul preferat, 
asigurându-vă că  umeziţi 
nodul în timp ce strângeţi linia 
principală.

Atașaţi o montura dorită prin 
agăţarea buclei acesteia la bila 
rapidă din cauciuc.

Împingeţi cele două jumătăţi 
ale bilei  împreună, având grijă 
să menţineţi bucla monturii 
fi xată în poziţie.

Lăsaţi coșuleţul de pelete să 
culiseze pe fi r, împingeţi apoi 
manșonul pe coada coșuleţului.

Coșuleţul pentru pelete este o alternativă fantastică la 
momitorul clasic și poate fi  deosebit de efi cient pe măsură 
ce apa se răcește la sfârșitul sezonului. De asemenea, este 

incredibil de simplu de confi gurat...

Utilizaţi un Pellet Bander, 
care a vă permite să 

fi xaţi cu ușurinţă o 
peletă dură în bandă.

TOP SFAT!
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Dacă preferați ca echipamentul dvs. 
să fie compact și nu doriți să transportați 
un număr  foarte de coșulețe, atunci o cutie 
Double Sided Feeder & Tackle reprezintă 
compromisul perfect între dimensiune și 
capacitatea de stocare. De asemenea, este 
ideală pentru pescarul care pescuiește pe 
o varietate largă de lacuri și are nevoie de 
o selecție mică, dar variată de coșulețe.

Pentru pescarul dedicat pescuitului la 
feeder, soluția perfectă pentru depozitarea 
unui număr mare de coșulețe este cutia pentru 
feedere Ethos Pro. Având două cutii mari  
“Stack & Store” incluse, puteți separa coșulețele 
după preferințe, modele și dimensiuni și vor fi 
protejate împotriva deteriorării.

Pentru pescarii ocazionali, care au 
doar câteva stiluri preferate de năditoare 
sau pentru cei care știu exact ce coșulețe 
vor avea nevoie, geanta de accesorii Ethos 
Pro Accessory Hardcase le va permite să 
transporte o mică selecție de năditoare pe 
lacul ales și în același timp le va păstra în 
siguranță în timpul transportului.

CUM SĂ... DEPOZITAȚI ȘI SĂ PĂSTRAȚI 
ECHIPAMENTUL DE PESCUIT LA FEEDER...
DEPOZITAREA ȘI PĂSTRAREA 
FEEDERELOR:
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Este important să vă păstraţi echipamentul 
de feeder organizat și în stare perfectă când 

vă afl aţi pe malul apei. Fiind organizat nu 
numai că vă va ajuta să păstraţi echipamentul 

într-o stare bun, dar puteţi obţine și mai multe 
trăsături în timpul partidelor de pescuit.

Strunele de pescuit la feeder cu lungimi 
mai mari necesită o metodă diferită de stocare, 
iar rolele EVA furnizate în carcasa EVA Spool 
Storage vă permit să rulați pe ele monturi de 
orice lungime. Monturile de feeder SP și SW 
vin pre-încărcate pe role, astfel încât să poată 
�  scoase din ambalaj și inserate direct în cutie.

Dacă pescuiești foarte mult la coșulețe pentru 
pelete sau cu năditoare, cu siguranță ai în trusă 
o selecție numeroasă de monturi cu dimensiuni 
scurte. Acestea pot �  cumpărate gata legate, sau  
confecționate de tine. Principalul aspect pe care 
trebuie să-l aveți în seamă cu orice tip de montură este 
că trebuie să � e de cele două elemente care provoacă 
cele mai multe daune, lumină UV și umiditate. Cutiile 
pentru păstrarea monturilor HLR au fost proiectate 
pentru a vă proteja strunele de ambele elemente, 
având un capac solid care nu permite pătrunderea 
luminii UV dăunătoare și un sigiliu care va păstra la 
distanță umezeala nedorită.

Cutiile HL pot �  depozitate în soluțiile 
Ethos Pro, care adaugă o protecție suplimentară 
în timpul transportului și vă ajută să rămâneți 
organizați pe vad.

DEPOZITAREA ȘI PĂSTRAREA 
MONTURILOR:
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Protecții pentru vârfuri și cotoare: 
Acestea ajută la menținerea împreună 
a tronsoanelor lansetei în suport și 
oferă o protecție suplimentară
vârfului sensibil.

Husă de protecție lansete:
O husă rigidă va ajuta categoric 
la protejarea lansetei în timpul 
transportului, acestea � ind disponibile  
în versiuni pentru 2 sau 4 lansete.

Scoateţi struna și coșuleţul de 
pe fi rul principal și depozitaţi-le 
în cutia dvs. de coșuleţe / 
monturi.

Mulinaţi componentele rămase 
până la 75 mm de vârf, având 
grijă să nu le trageţi prin inelul 
de vârf.

CUM SĂ... PĂSTRAȚI ÎN CONDIȚII DE
SIGURANȚĂ LANSETA DE FEEDER...

Cu toţii investim o mulţime de bani în lansetele noastre, astfel cădevine 
foarte important să ne protejăm investiţia. Așadar, haideţi s vedem 

recomandările pentru împachetarea i păstrarea
în siguran a lansetelor între partidele de pescuit.

COMPONENTE ESENȚIALE NECESARE:
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Demufaţi cele două tronsoane 
ale lansetei și pliaţi-le în 
jumătate, astfel încât secţiunea 
vârfului să fi e protejată de 
rigiditatea cotorului.

Plasaţi atât vârful, cât și cotorul 
în interiorul protecţiei Butt 
Protector și apoi asiguraţi-le 
bine cu cureaua velcro.

Puneţi protectorul de vârf 
la celălalt capăt al lansetei, 
asigurându-vă că cele două 
secţiuni sunt în interior și apoi 
asiguraţi-le.

Așezaţi lanseta în interiorul 
husei Stiff  Holdall și apoi folosiţi 
curelele Velcro ale husei pentru 
a o fi xa în siguranţă.

Cu toţii investim o mulţime de bani în lansetele noastre, astfel cădevine 
foarte important să ne protejăm investiţia. Așadar, haideţi s vedem 

recomandările pentru împachetarea i păstrarea
în siguran a lansetelor între partidele de pescuit.

Folosind Hooklength Swivels și Snap 
Links vă asiguraţi că veţi putea îndepărta 
rapid și ușor coșuleţele și stunele atunci 

când vă împachetaţi lansetele de feeder.

TOP SFAT!
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NĂDITOARE ALLOY METHOD
• Disponibile în 6 dimensiuni: Mici 15g și 25g, Medii 30g și 40g, Mari 30g și 45g
• Sunt furnizate cu noul dispozitiv de introducere rapidă a buclei monturii
• Dispun de sistem interschimbabil nou și lest detașabil
• Aliaj complet injectat pentru distribuţia optimă a greutăţii
• Design ultra-redus al profi lului
• Compatibil cu matriţe de tip Matrix
• Proiectare cu centrul de greutate în faţă, ceea ce ajuta la precizia în lansare
• Tuburi elastice disponibile separat

NĂDITOARE DESCHISE ALLOY METHOD
• Disponibile în 6 dimensiuni: Mici 15g și 25g, Medii 30g și 40g, Mari 30g și 45g
• Sunt furnizate cu noul dispozitiv de introducere rapidă a buclei monturii
• Dispun de sistem interschimbabil nou
• Aliaj complet injectat pentru distribuţia optimă a greutăţii
• Proiectate pentru a permite aplicarea rapidă și ușoară a momelii
• Proiectare cu centrul de greutate în faţă, ceea ce ajuta la precizia în lansare
• Parte frontală mai proeminentă, pentru a preîntâmpina eliberarea momelii la 

impactul cu ala
• Tuburi elastice disponibile separat

EVOLUTION® PELLET FEEDER
• Sistem in-line și sigur pentru pești 
• Sistemul unic de schimbare rapidă Evolution Quick Change 
• Decupaj în formă de lingură pentru a elibera peletele cu ușurinţă 
• Reduce activitatea de peștilor mici  
• Menţine nada la interior până la contactul

cu substratul  
• Disponibil în dimensiuni

mici și mijlocii
• Disponibile în două dimensiuni;

mici 15g și 25g și medii 25g și 35g

EVOLUTION®  IN-LINE MK2 
PELLET FEEDER 
• Disponibile în două dimensiuni; mici,

15g și 25g, și mediu, 25g, 35g și 45g

TUBURI ELASTICE
• Proiectate pentru a funcţiona împreună cu noul

sistem interschimbabil
• Disponibile în 2 dimensiuni: Medium și Large
• Asamblate folosind un elastic tubular de calitate înaltă
• Concepute pentru a elimina degorjarea  cârligului în

timpul drilului
• Inele O-rings acoperite cu peliculă, pentru a preveni coroziunea
• 2 tuburi în pachet

FEEDER IN-LINE CAGE 
• Vă permite să păstraţi nădirea la un nivel minim
• Perfect pentru utilizarea în lunile de iarnă 
• Pot fi  folosite cu seminţe mari, precum

porumbul dulce 
• Oferă opţiunea de a pescui cu momeli

mai mari decât cele cu care aţi pescui
de obicei cu un method feeder

• Disponibile în trei dimensiuni,
cu greutăţi de până la 40g

MATRIȚĂ METHOD FEEDER
• Proiectate pentru a fi  folosite cu toate Method feederele Matrix
• De asemenea, funcţionează cu multe alte năditoare plate 
• Designul adânc vă permite să încărcaţi năditorul mai mult decât 

alte matriţe normale 
• Material moale, maleabil pentru eliberarea ușoară a năditorului 
• Disponibile în 3 dimensiuni

NOU

NOU

NOU

COȘULEȚE DE FEEDER
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COȘULEȚE DE FEEDER
Pentru a prinde pește, trebuie să obţineţi o nădire efi cientă a 
vadului, motiv pentru care depunem atât de mult timp și efort în 
dezvoltarea unei game atât de variate de năditoare. Coșuleţele 
Bell Feeders au stabilit un nou punct de referinţă în designul 
federelor, iar gama noastră Alloy Feeders reprezintă unealta 
perfectă pentru pescarii care vizează lacurile private.

EVOLUTION®  IN-LINE MK2 
PELLET FEEDER 
• Disponibile în două dimensiuni; mici,

15g și 25g, și mediu, 25g, 35g și 45g

FEEDER BELL
• Disponibile în 4 dimensiuni: Mici 17g și 24g, Medii 30g și 40g
• Matriţă dublă, care permite crearea unei forme ultra-aerodinamice, recuperare 

ușoară și eliberare perfectă a momelii
• Design unic, cu centrul de greutate poziţionat frontal pentru a spori 

acurateţea în lansare
• Vârtej pentru reducerea încurcărilor în lansare
• Ideale pentru transportul unor cantităţi mari de particule, însă cu niveluri 

minime de groudbait

NOU

FEEDER CAGE DOMED
• Perfecte pentru a transporta o mulţime de particule, 

inclusiv râme tocate și casteri 
• Vârtej montat pe un Stiff  link pentru a preveni încurcarea
• Deschideri libere pentru eliberarea rapidă a nadei 
• Ideal pentru nădirea cu cantităţi

mari de particule 
• Poate fi  umplut rapid și efi cient

cu o singură mână
• Disponibile în dimensiuni mici

și medii, cu greutăţi de până la 50g

FEEDER OPEN END
• Construit plastic dur, ușor nuanţat  
• Disponibil în trei dimensiuni, cu 

greutăţi de până la 60g  
• Vârtej încorporat, pentru a reduce 

încurcăturile

FEEDER CU ARIPIOARE
• Designul cu aripioare ajută la căderea 

mai lentă prin coloana de apă 
• Se ridică mai rapid în masa

apei pe recuperare  
• Din plastic dur, ușor nuanţat  
• Disponibil în trei dimensiuni,

cu greutăţi de până la 60g  
• Vârtej încorporat, pentru a reduce 

încurcăturile

FEEDER WIRE CAGE
• Fabricate din plasă de sârmă 4mm 
• Vârtej încorporat, pentru a

reduce încurcăturile
• Varfurile nu sunt incluse
• Disponibil în trei dimensiuni

de până la 80g

FEEDER DIN OȚEL INOXIDABIL
• Fabricate din plasă de oţel inoxidabil 6mm 
• Vârtej încorporat, pentru a reduce

încurcăturile
• Varfurile nu sunt incluse
• Disponibil în patru dimensiuni

cu greutăţi de până la 80g

HORIZON®  FEEDERS
• Conceput pentru pescuitul la distanţă 
• Punct de greutate frontal pentru distanţe mari și stabilitate în aer 
• Plasă neagră din oţel inoxidabil
• Disponibile in trei marimi pana la 80gr

FEEDER MINI SWIVEL CAGE
• Dimensiuni mici, ideale atât pentru ape 

naturale cât și pentru cele comerciale 
• Vârtej montat pentru a preveni încurcarea
• Disponibil în trei greutăţi 18g, 23g, 30g
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VÂRTEJURI CU BUTOIAȘ 
• Vârtejuri din material foarte durabil
• Acoperire anti-coroziune
• Rotaţie super fi nă
• Disponibile în 4 dimensiuni:

12, 14, 16 și 18
• 10 pe pachet

AGRAFE CU VÂRTEJ
• Conexiune extrem de durabilă 

între elemente
• Acoperire anti-coroziune
• Rotaţie super fi nă
• Margini perfect fi nisate pentru a 

preveni deteriorarea liniei
• Disponibile în 4 dimensiuni:

10, 12, 14 și 16
• 10 pe pachet

AGRAFE CU VÂRTEJ PENTRU STRUNE 
• Construcţie ultra-durabilă
• Acoperire anti-coroziune
• Margini perfect fi nisate pentru a preveni deteriorarea liniei
• Capacul manșonului din cauciuc permite îndepărtarea

ușoară a strunei/monturii
• Vârtej pivotant pentru a împiedica răsucirea liniei în dril
• Disponibile în 4 dimensiuni: 14, 16, 18 și 20
• 7 buc. în pachet

AGRAFE CU MĂRGEA PENTRU
PESCUIT LA FEEDER 
• Agrafe și vârtejuri cu fi xare extrem de durabilă
• Acoperire anti-coroziune
• Rotaţie super fi nă
• Mărgele turnate pentru culisare fi nă pe fi r
• Disponibile în 2 dimensiuni: 12 și 14
• 10 bucăţi în pachet

X-STRONG AGRAFE CU MĂRGEA
PENTRU PESCUIT LA FEEDER
• Agrafe și vârtejuri cu fi xare extrem de durabilă
• Acoperire anti-coroziune
• Mărgele turnate pentru culisare fi nă pe fi r
• Proiectate pentru lansarea la distanţă a coșuleţelor de feeder grele
• Disponibil în 2 dimensiuni: 10 și 12

VÂRTEJURI CU MĂRGEA 
• Vârtejuri ultra-durabile pentru pescuit
• Acoperire anti-coroziune
• Rotaţie super fi nă
• Mărgele turnate pentru culisare 

fi nă pe fi r
• Disponibile în 2 dimensiuni: 12 și 16
• 10 bucăţi în pachet

VÂRTEJURI CU MĂRGEA PROTECTOARE 
• Construcţie silicotică, extrem de durabilă
• Concepute pentru fi xare sigură peste ochetul vârtejului pentru a preveni 

deteriorarea liniei
• Formă specială, care împiedică lipirea de vârtejuri
• Disponibile în 2 dimensiuni
• 9 bucăţi în pachet

OPRITOARE DIN CAUCIUC PENTRU LINIE
• Construcţie TPR, extrem de durabilă
• Perfect modelate pentru a preveni alunecarea pe linie
• Design special, care împiedică lipirea de vârtejuri
• Rapid și ușor de atașat
• Disponibile în 2 dimensiuni: medii și mari
• 18 buc. în pachet

NOU NOU NOU

NOU

NOU

NOUNOU

NOU

ACCESORII
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ACCESORII
Noi, echipa Matrix, credem că fi ecare element al echipamentului 
este important în egală măsură, de la o vargă sau lansetă 
scumpă, până la vârtejuri. Fiecare accesoriu din gama Matrix 
este produs la cea mai înaltă calitate, pentru a vă asigura că 
niciodată nu va există o verigă slabă în echipamentul dvs.

CONECTOR RAPID PENTRU 
STRUNE DE FEEDER
• Concepute pentru a lucra împreună cu noile 

coșuleţe inline interschimbabile
• Tub alungit, conceput pentru a 

preveni încurcările în lansare
• Permite modifi cări rapide și ușoare a monturilor

RUBBER QUICK BEAD
• Mărgele din cauciuc care permit 

atașarea și schimbarea rapidă a 
monturilor sau a lesturilor
Perfect pentru 

• Method feederul Evolution in-line 
• 5 în pachet

AGRAFĂ ȘI CON
EVOLUTION®
• Permit schimbarea rapidă a năditoarelor atunci când

pescuiţi cu montură paternoster sau elicopter
• Conul creează un fi nisaj elegant, care ajută la prevenirea încurcărilor 
• Pot fi  folosite cu plumbi Matrix bombs și năditoare 
• 5 agrafe și conuri în pachet

LEAD CLIP EVOLUTION® 
QUICK CHANGE
• Se bazează pe sistemul Evolution quick change
• Slot unic care permite schimbarea de lead clip la năditor în doar câteva secunde 
• Se livreaza cu conuri de cauciuc
• 5 clipsuri de plumb și 5 conuri în ambalaj

MANȘON PROTECȚIE EVOLUTION®
• Protejează linia principală atunci când sunt lansate în mod

repetat coșuleţe grele 
• Concepute pentru a fi  utilizate cu monturi culisante
• Conferă un efect anti-încurcare 
• Utilizaţi-l împreună cu Protector Snap Swivels
• Disponibil în două dimensiuni: Standard, echipat cu vârtej

normal, și Mic, echipat cu vârtej 3 Barrel Super Swivel
• 5 în pachet

CON EVOLUTION®
XT TAIL RUBBERS
• Con de rezervă din cauciuc, pentru a fi  utilizat cu coșuleţe

și năditoare și/sau clipsuri de plumb 
• Design ultra-rezistent pentru durabilitate în timp 
• 10 în pachet

MEMBRANĂ
PENTRU COȘULEȚE
• Shrink tuburi pentru acoperirea coșuleţelor Horizon 
• Se contractă în contact cu apă caldă / abur 
• Reduc viteza de descărcare a nadei din coșule
• Ideale atunci când pescuiţi cu coșuleţe de tip “cage” pe apă adâncă

BOILIE SPIKES
• Concepute pentru utilizarea cu boiliesuri tari 
• Se leagă direct pe fi rul de păr
• Îmbunătăţește viteza de atașare a momelior 
• 10 în pachet

NOU
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BAIT BANDER
• Instrument ușor de utilizat, pentru fi xarea peletelor 
• Vine cu benzi de momeală suplimentare
• Funcţionează cu benzi din latex pentru momeli și cu adaptoare Alignas

SUPER STOP BAIT NEEDLE
• Concepută pentru utilizarea cu stoppere Super Stops 
• Mâner mare și ușor
• Funcţionează cu atât cu Micro cât și Large 

Super Stops

PULLER BAIT NEEDLES
• Sârmă subţire îndoită la capăt 
• Perfectă pentru tragerea de benzi pe momelile moi

BENZI DIN LATEX
• Perfecte pentru prezentarea pelet-

elor și a boiliesurilor dumbbell 
• Ideale pentru a fi  folosite pe 

monturi cu fi r de păr
• Disponibile în trei dimensiuni - 

mici, mijlocii și mari 
• 100 benzi în pachet

BAIT ALIGNAS
• Pentru utilizarea cu pelete tari 
• Creează unghiul perfect pentru prezentare pelete 
• Disponibil în două dimensiuni, mici și mari pentru momeli mai mari 
• Rapid și ușor de utilizat

X-STRONG SUPER STOPS  
• Disponibile în două dimensiuni: 

mici și mari 
• Material foarte durabil - Construcţie 

ultra-puternică 
• Ochet mărit, pentru a facilita trecerea 

mult mai cursivă a fi rului 
• Permit plasarea super-rapidă a 

momelilor pe fi rul de păr

BENZI PENTRU LANSETE 
• Ideale pentru legarea împreună

a tronsoanelor de lansete 
• De asemenea, pot menţine

fi xat coșuleţul de
feeder sau plumbii, atunci când lăsaţi 
monturile pe lansete 

• Design din neopren cu fi xare Velcro 
• Două benzi în pachet

ACCESORII  & 
ELEMENTE SCAUNE

PROTECȚII PENTRU VÂRFURI ȘI COTOARE
• Concepute pentru a asigura protecţie în timpul transportului
• Ideale pentru prevenirea deteriorării vârfurilor sensibile

ale lansetelor de feeder
• Formă compactă, pentru a fi xa bine tronsoanele în poziţie
• Construite din neopren
• Fixare sigură cu benzi de prindere Velcro
• 1 pereche în pachet

NOU
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ELEMENTE SCAUNE 
Accesoriile unice pentru scaunele 3D au fost proiectate 
astfel încât să poată fi  utilizate cu scaunele cu piciore de 
dimensiuni  - 25mm, 30mm, 32mm și 36mm.

TAVĂ LATERALĂ PLIABILĂ
• Articulaţii 3D pe toată lungimea compactabilă, cu 

picioare de 25mm, 30mm și 36mm 
• Livrată cu două picioare de sprijin de 25 mm 
• Capacul complet reglabil, poate fi  blocat în orice poziţie 
• Suporturi de susţinere dublă pentru stabilitate suplimentară 
• Suportul pentru pânză fl exibilă permite depozitarea compactă 
• Construită din ţesătură rezistentă la apă 
• Capabilă să acomodeze 6 cutii mari de momeală (3,3 pinte) 
• Perfectă pentru a vă proteja nadele și momelile de ploaie și de razele soarelui

TAVĂ EXTENSIE LATERALĂ ȘI INSERTURI
• Extindere laterală mare, pentru a găzdui confortabil 8 x 3 cutii de momeală 
• Design universal, care se va potrivi cu cele mai multe 

scaune cu picior rotund 
• Se atașează pe 3 picioare, pentru stabilitate suplimentară 
• Se livrează cu 2 picioare telescopice de sprijin de 25mm, 

prevăzute cu tălpici pentru teren moale 
• Universal 3D Snag-Free fi tting - fi ts 25mm, 30mm & 36mm legs
• Poate fi , de asemenea, montată în partea din spate a cutiei, 

pentru depozitarea diverselor accesorii în timpul pescuitului
• Lăţime 42cm - Lungime 53-81cm

BRAȚ 3D ARM FEEDER MEGA
• Lungime reglabilă 116cm - 200cm
• Sistem de fi xare 3D universal Anti-agăţare
• Foarte stabil, chiar și cu lansete de feeder grele
• Complet reglabil pentru râu și ape stătătoare
• Forma specială, de “gât de lebădă”, care ţine linia departe de braţ
• Punctele de pivotare reduce posibilitatea mișcării

SUPORT 3D EVA BUTT REST
• Sistem de fi xare 3D universal Anti-agăţare 

Suprafaţă protectoare din spumă EVA  
• Designul plat permite poziţionare 

instantanee

SLICK FEEDER REST
• Suport cu suprafaţă striată, care vă permite să poziţionaţi 

lanseta de fi ecare dată exact în locul corect
• Se livreaza cu inele “O”, care a permit o aliniere perfectă

BRAȚ RIGID FEEDER 3D
• Design rigid, care elimină balansul nedorit al lansetei
• Fixare universală 3D Snag- Free - se potrivește picioarelor

rotunde de 25mm, 30mm și 36mm
• Bara de 25 mm, reglabilă în înălţime, cu fi let universal

de fi xare a suporturilor de lansete
• Compatibil cu extensiile de picioare Matrix
• Lungime 75cm, Înălţime 0-41cm

Matrix Feeder Guide 2018_18-31.indd   23 25/04/2018   16:36:56



24

CÂRLIGE
Am dedicat foarte mult timp dezvoltării unei game largi de 
cârlige în care dvs să puteţi avea încredere totală. Am pus de 
asemenea două dintre cele mai populare cârlige pe noile role EVA, 
în monturi gata legate la specifi caţiile exacte ale consultanţilor, 
pregătite pentru echipamentul oricărui pescar de feeder.

MONTURI DE FEEDER & CÂRLIGE

MONTURI DE 4” (10 CM) CU BANDĂ PENTRU METHOD  
• Concepute pentru a fi  folosite împreună cu năditoare de pelete sau groundbait
• Benzi din latex pentru momeală, extrem de durabile, de dimensiune medie
• Manșoane din cauciuc siliconic pe cârlige, pentru a îmbunătăţi prezentarea
• Ideale pentru pescuitul cu pelete sau  boiliesuri de tip dumbell
• Legate cu precizie, pentru a se potrivi în penarul HLR Hooklength
• 8 bucăţi în pachet

FĂRĂ BARBETĂ
• Construite cu cârlige Matrix Power Micron și Carp Rigger
• Disponibil în 4 dimensiuni: 14, 16, 18 și 20

CU BARBETĂ
• Construite cu cârlige Matrix Power Micron și Carp Rigger
• Disponibil în 4 dimensiuni: 12, 14, 16 și 18

MONTURI METHOD SUPER STOP 4” (10 CM) 
• Concepute pentru a fi  folosite împreună cu năditoare de pelete sau 

groundbait
• Benzi din latex pentru momeală, extrem de durabile, de dimensiune medie
• Manșoane din cauciuc siliconic pe cârlige, pentru a îmbunătăţi prezentarea
• Ideale pentru pescuitul cu pelete sau  boiliesuri de tip dumbell
• Legate cu precizie, pentru a se potrivi în penarul HLR Hooklength
• 8 bucăţi în pachet

FĂRĂ BARBETĂ
• Construite cu cârlige Matrix Power Micron și Carp Rigger
• Disponibil în 4 dimensiuni: 14, 16, 18 și 20

CU BARBETĂ
• Construite cu cârlige Matrix Power Micron și Carp Rigger
• Disponibil în 4 dimensiuni: 12, 14, 16 și 18

MONTURI DE 6” (15 CM) CU BANDĂ
PENTRU PELETE  
• Concepute pentru a fi  folosite ca strună în pescuitul la vargă sau la feeder
• Benzi din latex pentru momeală, extrem de durabile, de dimensiune medie
• Manșoane din cauciuc siliconic pe cârlige, pentru a îmbunătăţi prezentarea
• Ideale pentru pescuitul cu pelete sau  boiliesuri de tip dumbell
• Legate cu precizie, pentru a se potrivi în penarul HLR Hooklength
• 8 bucăţi în pachet

FĂRĂ BARBETĂ
• Construite cu cârlige Matrix Power Micron și Carp Rigger
• Disponibil în 4 dimensiuni: 14, 16, 18 și 20

CU BARBETĂ
• Construite cu cârlige Matrix Power Micron și Carp Rigger
• Disponibil în 4 dimensiuni: 12, 14, 16 și 18

NOU

NOU

NOU
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CÂRLIGE
SUPER MATCH
• Cu barbetă, paletă pe tijă

și deschidere largă
• Curbură hibridă 
• Sârmă medie, cu fi nisaj

nichel negru 
• Proiectate atât pentru

pescuitul la plută cât ș
 pentru pescuitul la feeder and feeder fi shing   

CARP RIGGERS
• Fără barbetă, cu ochet 

și vârf ușor întors spre 
interior 

• Curbură hibridă 
• Sârmă solidă cu fi nisaj 

de bronz 
• Perfecte pentru a fi  legate 

cu nodul fără nod

FEEDER RIGGERS
• Micro barbetă, cu ochet 

și vârf ușor întors spre 
interior

• Curbură hibridă 
• Sârmă medie, cu fi nisaj 

de bronz 
• Ideale pentru pescuit 

feeder

CARP BANDERS
• Fără barbetă, cu ochet și

vârf ușor întors spre interior 
• Curbură hibridă 
• Ochet drept, pentru un 

unghi mai agresiv 
• Perfecte pentru benzile de 

momeală și adaptoarele 
Matrix Bait Alignas

CÂRLIGE 
SW FEEDER
• Cu barbetă, paletă pe tijă și 

curbură hibrid 
• Secţiune aplatizată unică

pe curbură, care oferă 
rezistenţă suplimentară și 
menţine momeala în poziţie 

• Sârmă medie, fi nisaj bronz

CÂRLIGE 
ALL ROUND
• Cu barbetă, paletă pe tijă 

și curbură rotundă 
• Sârmă medie, fi nisaj 

nickel 
• Perfecte pentru o gamă 

largă de tehnici

• Disponibil în cinci dimensiuni: 12, 14, 16, 18 și 20 • Disponibil în patru dimensiuni: 14, 16, 18 și 20

• Disponibil în patru dimensiuni: 12, 14, 16 și 18 • Disponibil în cinci dimensiuni: 12, 14, 16, 18 și 20

• Disponibil în șase dimensiuni: 10, 12, 14, 16, 18 și 20 • Disponibil în cinci dimensiuni: 12, 14, 16, 18 și 20

1M FEEDER RIGS 
• Concepute pentru folosirea ca monturi uzuale pentru pescuit la feeder
• Lungimea de 1 m poate fi  tăiată la lungimea dorită
• Cârlige japoneze extrem de ascuţite, concepute pentru pescuitul cu feeder
• Legate cu cârlige Matrix Power Micron și SW Feeder
• Livrate pe un disc EVA Matrix
• Discul EVA este compatibil cu EVA Insert Tray și cutia de stocare pentru role EVA  
• Disponibil în șase dimensiuni: 10, 12, 14, 16, 18 și 20

SW FEEDER RIGS
• Ideale pentru specii mai mari, cum ar fi  crapul, plătica și linul
• Perfecte pentru pescuitul cu porumb, viermi, casteri și viermuși
• Legate cu cârlige de de feeder Matrix Power Micron și SW Feeder

SP FEEDER RIGS
• Ideale pentru speciile mici, cum ar fi  roșioara, obletele și altă albitură
• Perfecte pentru râme, casteri, viermuși și pinkies
• Legate cu cârlige Matrix Power Micron și Super Pole
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LINII & DEPOZITARE STRUNE

CARPMASTER®  SINKING MONO
• Ideal pentru feeder, waggler și pescuit cu plumb 
• Culoare special selectată, aproape invizibilă în apă 
• Foarte rezistent 
• Se scufundă foarte bine
• Perfect pentru lansări la distanţe
• Rezistenţă ridicată la nod și abraziune

• Dimensiuni disponibile: 0,18mm, 0,20mm, 0,23mm, 0,25mm, 0,28mm

POWER MICRON
• Fir cu diametru precis, pentru monturi și linii de vargă 
• Foarte puternic și suplu, pentru o mai bună prezentare 
• Rezistenţă remarcabilă la nod 
• Disponibil în toate diametrele populare
• Vizibilitate redusă de culoare “clear” 
• Perfect pentru utilizarea în pescuitul la feeder și la vargă
• Se livrează la mosoare de 100m

• Dimensiuni disponibile:
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
• Fir textil scufundător, cu suprafaţa exterioară netedă 
• Conceput pentru lansări la distanţe extreme 
• Diametru subţire, cu rezistenţă mare nod 
• Culoare închisă neutră

• Dimensiuni disponibile: 0,8mm, 0,10mm

LINII
Gamă de fi re care acoperă toate cerinţele pescuitului staţionar. 
Power Micron este o linie ultra-puternică, cu diametru foarte 
fi n, pentru pentru strune și monturi de vargă, Carpmaster 
Sinking Mono este perfect pentru pescuitul la feeder la 
distanţe scurte și medii și fi rul textil Submerge Feeder este 
proiectat pentru pescuitul la feeder la distanţe mari.
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CARCASĂ DE STOCARE ROLE
• Concepută pentru a susţine 24 de role EVA Matrix 
• Suporturi turnate și robuste pentru a ţine în 

siguranţă rolele EVA 
• 2x suporturi din spumă pentru stocarea piunezelor neutilizate 
• Mecanism magnetic de blocare și închidere 
• Etanșare cu garnitură de cauciuc care previne aportul 

de umiditate 
• Finisaj complet mat pentru protejarea împotriva deteriorării 

în urma expunerii la raze UV 
• Livrată cu 24 de role EVA Matrix și piuneze de fi xare super-fi ne 
• Design compact cu dimensiuni: L34cm x W12cm x H4cm

DISCURI EVA PENTRU MONTURI  (X6)
• Materialul EVA moale protejează vârfurile ascuţite 

ale cârligelor 
• Conceput pentru a împiedica zgârierea sau 

deteriorarea fi rului monturilor 
• Pot fi  stocate monturi cu lungimi multiple 
• Permit depozitarea și păstrarea în siguranţă a 

monturilor cu fi re foarte lungi 
• Imprimeul frontal permite identifi carea ușoară a 

detaliilor monturilor 
• Livrate cu 10 pinuri de siguranţă super-fi ne Matrix 
• Discurile EVA sunt compatibile cu tava EVA Insert și 

cutia de stocare a rolelor EVA

DEPOZITARE STRUNE
În acest an am introdus un set complet nou de Hooklength 
Retaining Cases, care va permit stocarea în condiţii de siguranţă 
pentru toate tipurile de monturi, de la cele de câţiva centimetri 
până la cele de peste un metru. Deci, indiferent de stilul de 
pescuit, nevoile dvs. de transport și depozitare al monturilor 
sunt acoperite acum.

CUTIE HLR HOOKLENGTH (MARE)  
• Concepută să găzduiască peste 200 de cârlige gata legate 
• Pinuri robuste pentru fi xarea buclelor poziţionate la lungimi de 4”, 6”, 8”, 10” și 12” 
• Mecanism magnetic de blocare și închidere 
• Etanșare cu garnitură de cauciuc care previne aportul de umiditate 
• Pinuri de fi xare turnate și rigide - Furnizate 50x etichete

de identifi care a monturilor 
• 20 de pinuri pentru cârlig, capabile să susţină 10 cârlige pe pin 
• Finisaj complet mat pentru protejarea împotriva deteriorării

în urma expunerii la raze UV 
• Design compact cu dimensiuni: L34cm x W12cm x H3.5cm

CUTIE HLG HOOKLENGTH (MICĂ) 
• Concepută să găzduiască peste 200 de cârlige gata legate 
• Pinuri robuste pentru fi xarea buclelor poziţionate la lungimi de 4” și 6” 
• Mecanism magnetic de blocare și închidere 
• Etanșare cu garnitură de cauciuc care previne aportul de umiditate 
• Pinuri de măsurat turnate și rigide 
• Furnizate 30x etichete de identifi care a monturilor 
• 20 de pinuri pentru cârlig, capabile să susţină 10 cârlige pe pin 
• Finisaj complet mat pentru protejarea împotriva deteriorării în urma expunerii 

la raze UV 
• Design compact cu dimensiuni: L18.5cm x W12cm x H3.5cm

DISCURI EVA PENTRU MONTURI
• Materialul EVA moale protejează vârfurile

ascuţite ale cârligelor 
• Conceput pentru a împiedica zgârierea sau 

deteriorarea fi rului monturilor 
• Pot fi  stocate monturi cu lungimi multiple 
• Permit depozitarea și păstrarea în siguranţă a 

monturilor cu fi re foarte lungi 
• Imprimeul frontal permite identifi carea ușoară a 

detaliilor monturilor 
• Livrate cu 10 pinuri de siguranţă super-fi ne Matrix 
• Discurile EVA sunt compatibile cu tava EVA Insert 

și cutia de stocare a rolelor EVA
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LANSETE ȘI MULINETE DE FEEDER

HORIZON®  XD CLASS
• Concepute special pentru pescuitul de la distanţă
• Blancuri din carbon Ultra high modulus
• Îmbinare pe spigot extins, pentru o putere îmbunătăţită în lansare
• Inele supradimensionate, concepute pentru a îmbunătăţi performanţele

în lansare
• Blanc subţire, cu acţiune rapidă 
• Livrate cu două vârfuri, de 2.5oz și de 4oz
• Mâner din plută și EVA de înaltă calitate
• 4 Lansete disponibile: 4,0m - 100g, 4,0m - 130g, 4,3m - 150g și 4,5m - 160g

HORIZON®  XC CLASS
• Blancuri din carbon Ultra high modulus;
• Inele de mari dimensiuni, concepute pentru a îmbunătăţi performanţa

în lansare
• Blanc subţire, cu acţiune rapidă
• Livrate cu două vârfuri
• Mâner din plută și EVA de înaltă calitate
• 3 lansete disponibile în gamă: 3,6m - 60g, 3,8m - 70g și 4,0m – 80g

HORIZON®  XS SLIM FEEDER
• Blancuri din carbon Ultra high modulus
• Blanc subţire, cu revenire rapidă
• Acţiune lentă, concepută pentru pescuit la pești de talie mică
• Livrată cu două vârfuri
• Mâner din plută și EVA de înaltă calitate
• Capacitate maximă de lansare 40g
• 3 lansete disponibile în gamă: 3,3m, 3,5m și 3,7m 

HORIZON®  CARP FEEDER
• Blancuri din carbon Ultra high modulus
• Lansetă din două tronsoane cu lungimi egale
• Inele premium, concepute pentru a îmbunătăţi performanţele în lansare
• Blanc subţire, cu acţiune rapidă
• Livrate cu trei vârfuri (1oz, 1.5oz și 2oz)
• Mâner din plută și EVA de înaltă calitate
• Disponibile în 4 lungimi: 9ft (2,7m), 10ft (3,0m), 11ft (3,3m) și 12ft (3,6m)

LANSETE DE FEEDER HORIZON®
Mai mult de un an de dezvoltare sa concretizat într-o serie 
de lansete care au depășit tot ceea ce speram. Calitatea și 
performanţele au fost integrate în fi ecare detaliu și simţim 
că numele Horizon a fost dus la un alt nivel.
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HORIZON®  6000
• 5 rulmenţi cu bile din oţel inoxidabil
• 4.6: 1 Raport de recuperare
• Sistem Mesh-Tech Gearing
• Mâner Slim
• Așezare fi r Micro Adjustment
• Clipsuri de fi r Argintiu & Albastru
• Galet anti-răsucire
• Frână fată cu protecţie Grit Guard
• Sistem Anti-Backlash

Protecţie la rotor
• Tambur supradimensionat
• Oscilaţie lentă
• Concepută pentru pescuitul la distanţă

SUPER FEEDER 5500
• Mulinetă de dimensiuni medii, pentru lansări la distanţe mari 
• 8 rulmenţi cu bile din oţel inoxidabil
• 1 rulment pe galet
• Corp ușor de grafi t
• Tambur din aluminiu, puţin adânc, pentru pescuit cu fi r textil
• Frână de rotor oprește rotorul atunci când pick-up-ul este deschis în vederea lansării
• Tambur de rezervă furnizat
• Recuperează 80cm de fi r la o tură completă de manivelă
• Greutate: 400g
• Raport de recuperare: 4.9: 1 - 80cm pe tură completă
• Capacitate: 0.26mm / 150m

AQUOS®  4000 & 5000
• Conceput pentru pescuitul la feeder
• 5 rulmenţi cu bile din oţel inoxidabil
• Corp ușor din grafi t și aluminiu
• Rotor echilibrat
• Forma avansată a pick-up-ului pentru a capta fi rul  mai rapid
• Frână frontală multi-disc, pentru dril mai facil
• Raport de recuperare: 5.1: 1
• Două modele disponibile: 4000 și 5000
• Recuperare la o tură de manivelă: 4000 - 74cm, 5000 – 77cm
• Greutate: 4000 - 370g, 5000 – 370g
• Capacitate: 0.25mm / 150m

MULINETE
Mulinetele noastre au fost concepute special pentru 
pescuitul la feeder și oferă tipul de performanţă și 
caracteristici pe care v-aţi aștepta să le găsiţi la o 
mulinetă de două până la trei ori mai scumpă.
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ETHOS®  PRO 4 ROD RUCK SLEEVE 1,85M 
• Transportă confortabil cinci lansete montate 
• Accesorizată cu SMS (Smart Mark System) 
• 2 picheţi de măsurare distanţă incluși 
• Buzunar intern pentru picheţi de măsurare distanţă 
• Curele interne prevăzute cu Velcro, pentru păstrarea lansetelor în siguranţă 
• Fermoar pe toată lungimea
• Mâner pentru transport 
• Bretele duble, reglabile, căptușite, pentru a putea 

fi  transportată precum un rucsac 
• Material exterior: 100% poliester, Căptușeală: 100% poliester 
• Conţinut umplutură: 100% din polietilena 
• Bază: 100% Polyvinyl chloride (PVC) 

HUSĂ  ETHOS® PRO 4 COMPACT
• Spaţiu sufi cient pentru a transporta 4 lansete gata montate 
• Suprafaţă PE ultra-rigidă pentru protecţie exterioară 
• Prezintă caracteristica S.M.S (Smart Mark System) 
• 2x picheţi de măsurare a distanţei incluși 
• Suprafaţă fi xă căptușită la interior 
• Bretele interne prevăzute cu Velcro pentru fi xarea 

în siguranţă a lansetelor în timpul transportului
• Curea de umăr și mâner de transport reglabile 
• Construită din poliester ultra-durabil 800D, polimerizat 
• Material exterior: 100% poliester, Căptușeală: 100% poliester 
• Baza: 100% Policlorura de vinil (PVC) 

BAGAJERIE
HUSE DE LANSETE ȘI CUTII PENTRU COȘULEȚE
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BAGAJERIE FEEDERE
Gama de bagajerie Ethos Pro a fost lansată anul trecut, iar 
răspunsul pescarilor a fost fantastic. Fiecare element este 
realizat la cel mai înalt standard, pentru a vă asigura că numele 
Ethos este asociat cu o calitate și o durabilitate remarcabile.

GEANTĂ RIGIDĂ PENTRU ACCESORII ETHOS® PRO
• Concepută pentru depozitarea accesoriilor și a năditoarelor 
• Capac transparent pentru identifi carea ușoară a conţinutului 
• Mâner EVA 
• Insert rigid detașabil inclus 
• Capac: 100% din PVC, Ţesătură principală: 100% poliester 
• Căptușeală: 100% poliester 
• Umplutură: 100% poliuretan 
• Lungime 24cm x Lăţime 16cm x Înălţime 11cm

GEANTĂ ACCESORII ETHOS® PRO 
• Concepute pentru depozitarea accesoriilor și a năditoarelor 
• Capac transparent pentru identifi carea ușoară a conţinutului 
• Mâner prevăzut cu EVA 
• Capac: 100% din PVC, Ţesătură principală: 100% poliester,

Căptușeală: 100% poliester 
• Umplutură: 100% poliuretan 
• Disponibil în 2 dimensiuni 
• Mică - Lungime 16cm x Lăţime 

13cm x Înălţime 8cm 
• Medie - Lungime 30cm x Lăţime 

13cm x Înălţime 8cm

ETHOS®  PRO RO FEEDER CASE  
• Concepută pentru a transporta coșuleţe de 

feeder sau accesorii 
• Capac transparent pentru identifi carea rapidă a 

conţinutului 
• Mânere transport prevăzute cu EVA 
• 2 cutii mari “Stack & Store” incluse 
• Bază întărită pentru durabilitate 
• Capac: 100% din PVC. 
• Ţesătură principală: 100% poliester 
• Căptușeală: 100% poliester 
• Umplutură: 100% poliuretan

CUTIE MATRIX CU DOUĂ FEȚE  PENTRU PESCUIT LA FEEDER
• Cutie construită cu două feţe, special concepute pentru

transportul năditoarelor
• Design care vizează fi xarea în siguranţă a coșuleţelor,

prevenind astfel deteriorarea și deformarea acestora
• Adecvată pentru a transporta atât năditoare destinate pescuitului

pe ape comerciale, cât modele potrivite pentru pescuitul pe ape naturale
• Spaţiu special pentru depozitarea matriţelor sau a accesoriilor. 
• Clipsuri sigure, care prevenim deschiderea chiar și atunci când este complet încărcată
• Design robust, pentru a suporta greutatea coșuleţelor grele necesare

pentru pescuitul pe râuri cu ape repezi
• Două cutii se vor potrivi perfect într-o unitate de stocare de 90mm

CUTII ETHOS PRO HOOKLENGTH
• Disponibile în două dimensiuni, Mică și Mare
• Conceput pentru a găzdui 3 penare pentru

monturi Matrix HLR
• Capacul din PVC transparent permite o identifi care
• internă facilă
• Mâner prevăzut cu Eva
• Construită din PVC ultra-durabil 800D și dublată cu poliester
• Material exterior: 100% poliester, căptușeală: 100% poliester
• Bază: 100% Policlorura de vinil (PVC

NOU
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