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||| ÜDVÖZÖLJÜK

ÜDVÖZÖLJÜK

Ez a Matrix mesterkurzus útmutató. Összeálltunk egyesült királyságbeli és európai
tanácsadóinkkal, hogy megoszthassuk tippjeiket, taktikáikat és versenytitkaikat.
A következő oldalakon megtalálhat mindent, amit csak tudni érdemes a feeder, rakósbotos,
waggler horgászatról valamint a csalik előkészítéséről. Bemutatjuk azokat a módszereket,
amelyek segítségével horgászainknak sikerült néhány nagy versenyt megnyerniük és
amelyek garantálják, hogy Ön is több halat szákolhasson. Ezen kívül megtekintheti új
termékkatalógusunkat, amiben a számos új Matrix termék között Ön is biztosan talál
magának valami érdekeset.
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||| A MEGFELELŐ KOSÁR KIVÁLASZTÁSA

PONTYOZÓ

KOSARAK

AZ ETETŐKOSARAK SZÉLES KÍNÁLATÁBÓL HOGYAN VÁLASSZUK
KI A HÉTKÖZNAPI HORGÁSZATAINKHOZ LEGMEGFELELŐBBET?
MEGKÉRTÜK ANDY GELDART KORÁBBI FISH O MANIA BAJNOKOT,
ADJON EGY KIS ÚTMUTATÁST A FEEDER BOTOS PONTYOZÁSHOZ.

>

HOGYAN CSERÉLJÜNK KOSARAT A MATRIX EVOLUTION RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL

1. Matrix Pellet kosár. A kosár

2. Távolítsuk el a gumihüvelyt

3. Húzzuk át a

4. Most húzzuk át az előkét és

belsejében elrejtve található
egy gyorscsatlakozós gyöngy.

a kosár száráról és szabadítsuk
ki a zsinórt a vájatból.

gyorscsatlakozós gyöngyöt a
kosár alján található lyukon.

a horgot is – ügyelve, hogy a
horog ne akadjon el.
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Open Method Feeder

Hooped Method Feeder

A megfelelő kosár kiválasztása nem
nehéz. Sőt ha tudjuk, hogyan működnek,
akkor nagy előnyt jelent használatuk.
Célzottan pontyozáshoz leginkább
method és pellet kosarakat használok.
Még egy taktikát szoktam bevetni, ami
nem más, mint a sima ólom használata.

KOSÁRVÁLASZTÁS
Először nézzük a method kosarakat. Ezek
mindegyike kissé eltérő kinézetre, de
mindegyiknek az a célja, hogy egy jó
adag etetőanyag közepén kínálhassuk
fel a horogcsalinkat. Úgy gondolok erre a
módszerre, mint egy egércsapdára, ha a
ponty odamegy enni, nagy lesz az esély
a fogásra. Ha ugyan az, a csapdaállítás
a feladatuk, akkor miért néznek ki
különbözően? Ennek az oka, hogy a csali
biztosan odajuthasson, ahova szántuk és
olyan hatékonyak lehessünk, amennyire
csak lehet. Íme a gyors lebontás ahhoz,
hogyan használom a method és pellet
kosarakat és a sima ólmot.
1) Nyitott method kosár: tökéletes a sekély
vizek horgászatához és a rövid dobásokhoz.
A nyitott kialakítás lehetővé teszi, hogy az
etetőanyag gyorsan kiürüljön és felfedje a
csalinkat.
2) Karikás method kosár: ezt használom
leginkább horgászataim során. A karikák
segítenek benntartani az etetőanyagot és a

Pellet Feeder

Power Grip Method Feeder

pelleteket a kosárban, ezáltal tökéletesek a
távoli dobásokhoz, a mélyebb vizekhez és
olyankor, amikor többet kell várni a kapásra.
3) Power Grip method kosár: a távoli
dobások során és az igazán mély vizek
horgászatakor verhetetlen. Kialakításának
köszönhetően magában tartja a csalit, ami
így minden dobás alkalmával a megfelelő
helyen ér feneket.
4) Pellet kosár: leginkább télen használom,
amikor igyekszem lecsökkenteni az etetés
mennyiségét, habár vannak időszakok
nyáron is, amikor a pellet kosár működik a
legjobban. Ez az, amikor túl sok a beleúszás
a method kosár használatakor, és mivel
a pelletkosárral jobban kontrolálhatjuk
a bejuttatott etetés mennyiségét így
kevesebb lesz a beleúszás és több a
sikeres akasztás.

5. Vezessük át a horgot és

6. Vezessük át a főzsinórt a

a gyöngyöt az alul található
lyukon.

kosár szárán alul található
vájaton.

Straight Lead

5) Sima ólom: Egy tipp, amit mindig
tanácsolok, hogy etessünk pellettel egy
rövidebb sávot a nyílt vízen, amit később
akár csak egy sima ólmos szerelékkel vagy
kosárral is túldobhatunk. Egy ilyen rövid sáv
gyakran meglephet minket egy nagyobb
bónusz hallal, ha esélyt adunk rá és addig
ráadásul a fő etetésünket sem zavarjuk.

QUICK CHANGE RENDSZER
Néha használni szoktam a Matrix Evolution
rendszert, hogy gyorsan átcserélhessem
a pellet kosarat. Ez nagyon egyszerű és
így nem kell időt fecsérelni a szerelék
lebontására és újrakötésére. Ugyanígy
használható a Matrix ólom kapocs rendszer
az ólmok gyors cseréjére.

7. Toljuk rá a gumihüvelyt
a szárra, így rögzíthetjük a
főzsinórunkat.

8. Az in-line method kosár
most már készen áll, hogy
megtöltsük a töltő forma
segítségével.

www.fishmatrix.co.uk
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||| A MEGFELELŐ KOSÁR KIVÁLASZTÁSA

>

TOP CSALIK

PELLET – GYŰRŰVEL

“

A feederhorgászat
egyik legfontosabb
pontja, hogy tudjuk,
hova kell dobni a
kosárral.

BOJLI – TÜSKÉVEL

KUKORICA – SUPER STOPPAL

POP-UP - GYŰRŰVEL
HOVA DOBJUNK
A feederhorgászat egyik legfontosabb
pontja, hogy tudjuk, hova kell dobni
a kosárral. A tavakon sok hasonló
tereptárgy segít abban, hogy ezt
végbevihessük. Nyilvánvaló célpontok
lehetnek a szigetek. Ezek természetes
haltartó helyek és kiváló kiindulópontok
is egyben. A horgászatunk elején
mindig kezdjünk néhány próbadobással,
hogy meggyőződjünk a vízmélységről,
ha túl sekély dobjunk pár méterrel a
meder felé, ahol kicsit mélyebb a víz. Ha
nincsenek szigetek és a túlpart nincs túl
távol, akkor az ottani plató is tökéletes
a célnak. Mindannyian tudjuk, hogy a
platókat nem szabad figyelmen kívül
hagyni feeder horgászatnál. Valamint a
partszéleket sem érdemes kihagyni, a

6
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partszélbe dobott kosárral néha igazán
nagytestű halakat foghatunk, valamint
kiküszöbölhetjük így a külső
akadásokat is.
A nagy nyílt vízfelületeken dobáljunk
párat sima ólommal és próbáljunk
találni például sóderes részeket, ahol a
fenék keményebb. A kemény részeken
az ólmot könnyen át tudjuk vontatni,
a sóderes részeken döcögve jön, míg
az iszapos fenéken nehezebben tudjuk
vontatni. Az erősen horgászott vizeken
megeshet, hogy éppen a botspiccünk
alatt van a legjobb horgászhely.

CSALIVÁLASZTÁS
A megfelelő csali kiválasztása a feeder
kirakós utolsó darabja. Számos módon
felkínálhatjuk csalinkat, de én mindig inkább
hajszálelőkés felkínálást részesítem előnyben
kivétel, amikor csontival horgászok. Ez az
a csali egyedül, amit közvetlen a horgon
kínálok fel. Elsőként mindig pellettel csalizok,
amit csaligyűrűn kínálok fel. Egy méret
sorozatot tartok magamnál, hogy mindig
a horgászatomhoz legmegfelelőbbet
használhassam. Egy másik kedvenc
csalim a bojli, amit bojli tüskére szoktam
tűzni. A nehezebb napokon egy szem
csemegekukoricát szoktam használni Super
Stop segítségével vagy kikönnyített csalit,
amit szintén pellet gyűrűvel rögzítek. Az a
nagyszerű a gyorscsatlakozós gyöngyben,
hogy használatával másodpercek alatt
cserélhetünk előkét és csalit.

06/09/2016 12:14:51

AZ ÉN TITKOM
Ha azt kérdeznék, hogy mi a legnagyobb
titkom az etetőkosaras horgászatom során,
akkor azt mondanám, hogy a lebegő csalik
használata method kosárra. Nem is gondolnák,
milyen hatékony, amíg ki nem próbálták.
Nincs kétségem efelől, hisz a pontyhorgászok
már évek óta horgásznak lebegő csalival és
sokan közülük már éveket töltöttek a halak
táplálkozásának tanulmányozásával, ha ők is
ezzel a csalival horgásznak, akkor ez dühítheti
a versenyhorgászokat, hogy az ő taktikájuk
többé már nem titok. Az egyetlen tipp,
amit adnék, hogy a kis módosítások is nagy
változásokat eredményezhetnek. Számos
különböző hosszúságú előkém van előkötve
és a gyorscsatlakozós gyöngy segítségével
könnyen váltogathatom köztük. Vannak
napok, amikor egy lebegő csalit használva 5
vagy 10cm-es előkével lehet a különbség az
között, hogy nem fogunk semmit, vagy hogy
kapásunk van minden bedobásra. Úgy vettem
észre, hogy a világos 6 vagy 8mm-es lebegő
POPUP ELŐKÉK
csalik tökéletesen működnek a 16-os méretű
Amikor lebegő csalikkal horgászunk,
próbálgassuk az előke hosszt változtatni.
horoggal.

A NÉGY ÉVSZAKOS MÓDSZER
Az etetőkosaras módszer egész évben
működik. Nyáron hatalmas fogásokat
könyvelhetünk el, amikor a halak
intenzíven táplálkoznak és télen bár
kevesebb csalit használunk és ritkábban
dobunk újat, mégis van hogy eredményes
míg más módszerek csődöt mondanak.
Ha a megfelelő kosarat választja a
megfelelő csalival, akkor egy kiváló
szezonnak örvendhet.

HORGOK ÉS
ELŐKÉK

Az Andy által
leggyakrabban
használt horog és
zsinór hajszálelőkés
módszerhez.

www.fishmatrix.co.uk
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||| TÁVOLI FEEDER HORGÁSZAT

ÉRJÜK EL A

MAXIMUMOT
TÁVOLI HORGÁSZAT ESETÉN KEVÉS TEHETSÉGESEBB HORGÁSZ
VAN A NÉMET THORSTEN KÜSTERSNÉL, Ő ÁLTALÁBAN
80MNÉL TÁVOLABB HORGÁSZIK ÉS NEM CSAK SOK HALAT
FOG, HANEM MINDEZT LÁTSZÓLAG KÖNNYEDÉN IS TESZI.
CSATLAKOZTUNK HOZZÁ A VÍZPARTRA, HOGY MEGFEJTSÜK
SIKERÉNEK A TITKÁT.

8
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NAGYMÉRETŰ ORSÓ

A SZERLÉK

Az olyan nagyméretű orsó, mint a Horizon
6000 fonott zsinórral feltöltve tökéletes a
távoli horgászathoz. Távolabb dobhatunk
és a kapást is sokkal jobban érzékelhetjük.

Bot
Horizon 4m
Orsó
Horizon 6000
Főzsinór
Submerge
fonott
Kosár
Horizon
Horogelőke
Power Micron
Horog
SW Feeder

KOSARAK ÉS HORGOK

Töltsük tele a kosarat, ha távolra
horgászunk, így messzebbre és
pontosabban dobhatunk. A Matrix SW
Feeder horgok tökéletesek a távoli dévér
horgászathoz, amikor természetes csalikat
használunk.

A távoli feeder horgászat könnyű
lehet, ha megfelelő felszerelésünk
van, de akár lehetetlen is, ha nem áll
rendelkezésünkre. Ez az a területe a
feeder horgászatnak, ahol rögvest
megmutatkozik a felszerelés
gyengesége és azonnal csalódottak
lehetünk, ahogy azon küszködünk,
hogy elérjük a táplálkozó halakat.

A MEGFELELŐ FELSZERELÉS

>

A lgfontosabb a távoli horgászathoz a
megfelelő bot és orsó. Egy olyan botra
kell, amit igazán meg lehet suhintani
és kellő erővel rendelkezik a bottest,
hogy eljuttassa a kosarunkat a kívánt
távolságba. Én egy 4m-es Horizon Feeder
botot használok egy Horizon 6000-es
orsóval, amely nagyméretű dobbal
rendelkezik, ami bőven elég zsinórt
képes befogadni a távdobáshoz. Egy
kisebb orsó, mint például egy 4000-es
tökéletes a rövidebb távokhoz, de erősen
korlátozza a dobások hosszát. Ha messzire
horgászunk szükségszerű a fonott zsinór
használata, hisz ez nagyban segíti a
kapások észlelését, és ha ezt párosítjuk
egy 0,23mm-es Carpmaster Mono
dobóelőkével, akkor bátrabban adhatunk
bele nagyobb erőt a dobásainkba.

KELLÉKEK A TÁVOLSÁGHOZ
Ahogy a végszerlék felé haladunk
láthatóvá válik, hogy nagyon kedvelem a
Horizon kiegészítőket, ezek kifejezetten
távdobáshoz lettek fejlesztve és a Horizon
védő hüvely és forgó gondoskodik a
szerelék gubancmentességéről, de
kellően erősek a nagy erejű dobásokhoz
is. A kosár kiválasztása szintén nagyon
fontos, a megtöltött kosárnak egyenesen
és pontosan a kívánt helyre kell repülnie,
bármilyen távra is horgászunk.

találtak a csalimra, ezután fogtam pár
szebbet közülük. A horgászat végére
20kg körül volt a fogásom és az összes hal
80m körüli távból jött, amelyet a legtöbb
horgász nem tud normális esetben
meghorgászni, de ez is bizonyítja, hogy a
távoli horgászat meghozza az eredményt.

MŰKÖDIK A DOLOG
Ma a dévéreket és a kisebb keszegeket
vettem célba, így egy meglehetősen
édes keveréket töltöttem a kosárba, amit
megspékeltem egy kis darabolt gilisztával
és bábbal is, melyek máig a legjobb dévér
csalik szerintem. Váltogattam a báb és a
giliszta csalik között, amíg a kapások nem
jelentkeztek. A horgászat elején kisebb
halak jelentkeztek, valamint szokatlan
módon pár sügér, amíg a dévérek nem

CSAK EGYSZERŰEN

VÉDŐ HÜVELY

A Horizon védő hüvely segítségével
kevésbé gubancolódik a szerelék és eláll az
előke a kosártól.

A DÉVÉR CSEMEGE

Az édes etetőanyag bábbal és gilisztával
a kosárba mindig jó választás, ha dévérre
horgászunk.

KEVERJÜK A CSALIT

A dévér szereti a különböző csalik keverékét,
próbáljuk kitapasztalni melyik, működik a
legjobban. Kombináljuk a bábot gilisztával
egy nagyobb hal reményében.

www.fishmatrix.co.uk
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||| GYORS FEEDER HORGÁSZAT

“

Nagyon fontos
a kistestű halak
horgászatánál,
hogy megfelelő
ritmusba tudjuk
hozni a dobás,fogás,
újra csalizás és az
újradobás folyamatát.

KELL A

SEBESSÉG

AHHOZ, HOGY NAGYMENNYISÉGŰ KISTESTŰ HALAT
FOGHASSUNK, ANNYIRA GYORSNAK KELL LENNÜNK, AMENNYIRE
CSAK LEHET, ELKÍSÉRTÜK A FRANCIA YOANNHOUSSAIST EGY
MESTERKURZUSRA, MERT Ő EGY OLYAN HORGÁSZ, AKI TUDJA
MILYEN AZ, HA KELL A SEBESSÉG…
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A legtöbb horgász a nagyhalas taktikát
követi, noha nagyszerű mennyiséget
lehet összefogni bodorkákból és kistestű
dévérekből is, csak olyan hatékonynak
kell lennünk amennyire csak tudunk.
Az ideális forgatókönyv, ha minden
bedobás fogással párosul, bár ezt
könnyebb mondani, mint megvalósítani.

NE DOBJUNK MESSZIRE
Amikor gyorsan kell sok halat fogni, akkor
fontos, hogy ne dobjunk túl messzire, a
legtöbb vízterületen kb. 25m a megfelelő
távolság, ami lehetővé teszi a viszonylag
rövidebb, lágyabb botok használatát,
amelyek nem csak a jobb kapásészlelést
teszik lehetővé, de csökkentik a kitekeréskor
előforduló lemaradásokat is.

FELSZERELÉS ÉS TAKTIKA
A SZERELÉK
Bot
Legend Slim
Orsó
Aquos 5000
Főzsinór
0,08mm fonott
zsinór
Kosár
Domed kosár
Horogelőke
Power Micron
Horog
Matrix
All Round

Szeretek 0,08mm-es fonott zsinórt használni
az orsómon. Mivel nincs nyúlása könnyedén
jelzi a legapróbb kapásokat is. Ahogy várható
a további alkotóelemek is elég finomak, az
előke amit használok 0,115 PoverMicron
ami kellően finom és a strapabíró az egész
napos fárasztásokhoz. A kosár kiválasztása
szintén nagyon fontos, amikor gyors
horgászatról van szó, a horgászat elején
nagy rácsos kosárral szoktam 5-10 gyors
dobást végezni, amely egy etető szőnyeget
hoz létre a fenéken. Ezután a MatrixDome
kosárra váltok, ami lehetővé teszi, hogy
többféle csalival tölthessem meg. Ezek

lehetnek csontik, bábok vagy bármi más
attól függően, hogyan reagálnak a halak, a
nagyszerű ezekben a kosarakban, hogy egy
kézzel tölthetőek, így soha nem kell a botot
letennünk.

>

GYORS TÖLTÉS

HOROGCSALIK
Szeretem variálni a csalikat a szúnyoglárva
csokortól a nagyobb csalikig, mint a báb,
csonti csokor vagy akár a darabolt giliszta,
ami elég tartós csali és akár több halat is
megfoghatunk vele anélkül, hogy le kellene
cserélnünk.

JÖJJÜNK RITMUSBA
Nagyon fontos a kistestű
halak horgászatánál,
hogy megfelelő ritmusba
tudjuk hozni a dobás,
fogás, újra csalizás és az
újradobás folyamatát. Kéthárom halat is foghatunk
egy perc alatt, ha megfelelő
ritmusban vagyunk. Ma az
alapozó etetés után számos kisméretű
bodorkát és apró keszeget fogtam, mielőtt
megjelentek a jobb keszegek és néhány
nagyobb dévér is. Próbáltam az elején
a kosárba csontit tölteni, majd bábra
váltottam, amelyek a szebb halakat hozták.
A néhány óra alatt fogott több mint 150 hal
is mutatja, hogy a kishalak horgászatával
is jelentős fogásokat érhetünk el feeder
módszerrel.

EGYKEZES TÖLTÉS

A MatrixDomedfeeder kosarak egyszerűen
tölthetők egy kézzel is. Ez növeli a
gyorsaságunkat és ritmusban tart.

www.fishmatrix.co.uk
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||| PONTYOZÁS ÚSZÓVAL

BAGGING

WAGGLER

AZ IMPACT BAGGING WAGGLER NAGY SIKERNEK TETT
TANÚBIZONYSÁGOT, ÍGY ELHATÁROZTUK, HOGY
MENNI FOG EZ MÉG JOBBAN IS! WARREN MARTIN
ELMAGYARÁZZA, HOGY HOGYAN IS CSINÁLTUK.

A Bagging Waggler módszer
fantasztikus, különösen nyáron. A
method kosaras felkínálás összes
fajtáját lehetőségünkben áll használni
vele, de mindezt a víz felső régióban.
Amint tudjuk, nyáron a halak több
táplálékot igényelnek. Ezt szem előtt
tartva terveztük meg a Bagging
Pencil Waggler-t. Ugyan azokkal a
tulajdonságokkal rendelkezik, mint
az eredeti Impact Bagging Waggler,
viszont nagyobb. A nagyobb méretnek
köszönhetően az eddigieknél több
etetést tudunk bejuttatni vele és így
több halat is foghatunk.

SOKOLDALÚ ETETÉS

Az úszó teste ceruza formájú. Ezt a test
megnövelt felhajtóerővel rendelkezik, ami
lehetővé teszi, hogy nagyobb etetőanyag
gombócot használhassunk. Továbbá a
megnövekedett felhajtóerőnek köszönhetően
javult az úszó önakasztó tulajdonsága is.
Használhatjuk etetőanyaggal vagy felpuhult
pellettel egyaránt, de én inkább az előbbit
kedvelem. Ha etetőanyagot használok, akkor
a nyomás erősségével tudom változtatni a
csalifelkínálást. Ha csak kicsit nyomom össze,
akkor gyorsan kezd oldódni közvetlen a
vízbeérkezés után, ez tökéletes, ha aktívan
táplálkozik a hal. Ha viszont várni kell a
kapásokra, akkor alaposan megtöltöm, és
jól összenyomom, ezáltal lassabban oldódik
majd a csali és a lassan süllyedő szemcsék
kapásra ingerlik majd a halat.

Használhatunk etetőanyagot vagy puha
pelletet a Bagging waggler töltéséhez.
Csalinak használjunk 8mm-es pelletet.
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Változtathatjuk a horogelőkét annak
függvényében, hogy a halak hol
táplálkoznak. Kezdjük 7,5cm és 15cm
között, majd a kapástól függően
állíthatjuk.

ELŐKÉK ÉS CSALIK
Egyszerű összeállítást használok. A Pellet
Waggler-t csatlakoztatom a zsinórra
és ez már megtöltve nem is igényel
A SZERELÉK további súlyozást. Ezután csatlakoztatom
az előkémet, aminek a hossza a halak
Bot
Pellet Master 11’ táplálkozási mélységének függvényében
Orsó változik. Ha a halak aktívan táplálkoznak,
Aquos 4000 akkor rövid 7,5cm hosszú előkét használok.
Főzsinór Viszont ha a halak mélyebben tartózkodnak,
Carpmaster 6lb akkor 15cm-es előkét teszek fel és az úszó
Úszó feljebbhúzásával változtatom a mélységet.
Bagging Pencil Úgy tapasztaltam, hogy a 8mm-es pellet
Waggler
egy kíváló csali ami kitűnik az etetőanyag
A horogelőke
Power Micron felhőből. Érdemes kipróbálni más
Horog alternatívákat is, mint a világos lebegő bojlit
Carp Rigger vagy egy csokor csontit.

>

HOGYAN MŰKÖDIK
Az úszó felhajtóereje miatt látni fogjuk,
ahogy megjelenik a felszínen, mikor a csali
oldódik. Amint meglátjuk az úszó szürke
testét, már tudhatjuk, hogy a kosár üres.
Ha kiürül az úszó szeretem pár percig bent
hagyni, mielőtt kitekerném és újratölteném.
Ez a folyamatos dobás és etetés felkelti a
halak figyelmét.
Viszonylag sok mozgatást tapasztalhatunk
az úszón, ahogy a halak támadják az
etetőgombócot. Fontos, hogy ezekre a
mozdításokra ne vágjunk be. A feeder
módszerhez hasonlóan itt is szeretek addig
várni, amíg a spicc meggörbül, jelezvén,
hogy hal van a horgon.
A Bagging Waggleres módszer igazán
fantasztikus. Az úszó és a kosár egybegyúrva
egy igazán kiváló technika. Ha még nem
próbálta ezt a módszert, feltétlen próbálja ki.

TÖLTSÜK MEG AZ ÚSZÓT CSALIVAL

A KOSÁR MEGTÖLTÉSE

Helyezzünk egy kis adag etetőanyagot a
tenyerünkbe és helyezzük rá a kosarat.

NYOMJUK ÖSSZE

Helyezzünk rá még egy kis etetőanyagot a
kosárra majd nyomjuk össze.

DOBÁSRA KÉSZ

Így kell kinéznie a megformázott
etetőanyagnak. Ne töltsük túl az úszót, a
gombóc mérete akkor megfelelő, ha kb.
akkora, mint egy kisebb tojás.

www.fishmatrix.co.uk
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||| HORGÁSSZUNK, AHOL A HAL VAN

“

A nyár közepén a pontyok
gyakran keresnek maguknak egy
kis menedéket. Az akadók mint a
nád, vízre hajló bokrok és tavirózsák
biztosítják ezeket a búvóhelyeket,
melyek egyben kiváló horgászhelyek is.

SEKÉLY

VÍZ ÉS AKADÓK

AZ AKADÓK A HALAK SZÁMÁRA A MEGTESTESÜLT PARADICSOM, AHOL BIZTONSÁGBAN VANNAK A
HORGÁSZOKTÓL AKIK NEM MERIK OTT ŐKET CÉLBA VENNI, HACSAK NEM OLYAN PROFIK MINT MARK POLLARD.
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SEKÉLY HORGÁSZAT

>

A rövid zsinórral való horgászat csökkenti
a rossz akadások számát és önakasztást
eredményez.

ERŐS GUMI

Az erős csőgumik kiválóan használhatók
az akadók között. Kellő erővel tudjuk
segítségükkel a halat eltartani az
akadóktól.

PELLETES ETETÉS

Etessünk folyamatosan pellettel, hogy
fenntartsuk a halak érdeklődését. Egy
bottartó segítségünkre lehet ebben és
stabilan tartja a botot.

…AZ AKADÓK HORGÁSZATÁNÁL CSAK KÉT GOND VAN AZ AKASZTÁS ÉS A PARTRA SEGÍTÉS!
A nyár közepén a pontyok gyakran
keresnek maguknak egy kis
menedéket. Az akadók mint a nád,
vízre hajló bokrok és tavirózsák
biztosítják ezeket a búvóhelyeket és
ezek kiváló horgászhelyek is. A gond
az akadóban lévő halak horgászatánál
az akasztás és a szákolás.

NE HORGÁSSZUNK TÚL
MÉLYEN
Az egyik nagy hiba, amit a horgászoknál
látok mikor akadóban horgásznak, hogy túl
mélyen teszik azt, igen a halak az akadóban
vannak, de gyakran a víz felső régióiban.
Amikor a fenéken horgászunk gyakori a
rossz akadás, ami kétszer nehezebbé teszi a
fárasztást, mikor a hal az akadóba akadóba
úszik az ember nem tudhatja, hogy a
horog jól akadt-e. A mai napon tavirózsák
között horgásztam, ami alatt nagyon
sok hal volt. Mindössze 15cm mélyen
horgásztam és így reménykedtem benne,
hogy minden hal jól akad és az érzékeny
felszerelésnek köszönhetően sikeresen
megmeríthetem mindet.

KEMÉNY SZERELÉS

ADRENALIN LÖKET

Elég erős főzsinórt használok. 0,185mmeset konkrétan és erre kerül a 16-os
méretű horog a latex csaligyűrűvel, ami
tökéletes a 6mm-es pellet rögzítéséhez.
A nagyobb pelletek nagyon jól
megkülönböztethetők a kisebb
etetőpelletek közül. A gumiválasztás
nagyon fontos, amikor akadóban
horgászunk, én a csőgumit részesítem
előnyben, nagyobb 14-es méretben.
Ez jól megfeszítve éppen elég erős
ahhoz, hogy a halakat el tudjam húzni az
akadóktól.

A rövid zsinórral való horgászat rendkívül
érdekes, a legtöbb kapásnál látjuk, ahogy
a hal lehúzza a spiccünket és megakasztja
magát, ami után egy nagy adag adrenalin
önti el testünket, ahogy próbáljuk a halat
távol tartani az akadóktól. Lehetetlen
minden halat partra segíteni az akadók
közül, de ezt a taktikát követve sokkal
nagyobb százalékban lehetünk sikeresek
mint azelőtt.

ETETÉS ÉS CSOBOGÁS
Az etetés nagyon fontos, mikor sekély
vízben horgászok, folyamatosan 8-12
szem pelletet lövök a zsinórom köré,
úgy vettem észre, hogy a becsapódás
zaja felkelti a halak figyelmét. Néhány
percenként abbahagyom az etetést és a
bot spiccével ütögetem a vizet, amivel
a beeső pelletek hangját utánzom, ez
bonyolultnak tűnik, de egy bottartó
segítségével könnyen megoldható.

A SZERELÉK
Rakósbot
Nemesis 16m
Gumi
Stay Fresh
csőgumi
Úszó
Mark Pollard
MP7
Horogelőke
Power Micron
Horog
Carp Rigger

HOROGCSALI

A 6mm-es pellet csaligyűrűvel tökéletes az
akadók közti horgászathoz. Használjunk Bait
Bander eszközt a pellet felhelyezéséhez.

www.fishmatrix.co.uk
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||| PARTSZÉLI HORGÁSZAT

KÖZEL A

PARTHOZ

A PART MENTI RÉSZEKET SOHA NE HAGYJUK FIGYELMEN KÍVÜL
A NAPIJEGYES TAVAKON. CAMERON CROSS UGYAN FIATAL MÉG,
DE EZZEL TÖKÉLETESEN TISZTÁBAN VAN. KIHÍVTUK ŐT EGY 4,5M
HOSSZÚ BOTTAL TÖRTÉNŐ PONTYOZÁSRA.
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Íme, a bizonyíték,
hogy a rövid bot
és a megfelelő
módszer meghozza
az eredményt.

A SZERELÉK
Bot
Torque Carp
Margin 4.5m
Zsinór
Power Micron
Horog
Carp Bagger

>

Versenyhorgászként szeretem a
kihívásokat. Ez pedig különösen
izgalmas, de mégse gondolom, hogy
igazán nehéz feladat lenne. A nyári
időszakban a halaknak sok táplálékra
van szükségük, ami miatt sokszor
a parthoz közel merészkednek.
Gyakran meglehetősen magabiztosan
táplálkoznak ezeken a részeken. Ez
utóbbi miatt viszonylag könnyen
becserkészhetjük az ott táplálkozó
egyedeket. Én ehhez egy 4,5m-es Torque
Carp Margin Pole botot használok.
Lehet, hogy rövidnek tűnik, de
véleményem szerint ez a tökéletes hossz
a partszéli horgászathoz.

bárhol táplálkoznak. Ha közelre etetünk, akkor
ott, ha 16m-re, akkor ott. Egyetlen esetben
horgászok ilyen messze, ha ott valamilyen
haltartó hely található. A legtöbb pontyot
viszont szinte a “lábam alól” fogom, tehát ide
is etetek.

juttok be vele. Ez az általam legkedveltebb
kombináció a partszéli horgászatok során.
Gilisztát szoktam még magamnál tartan. Azt
tapasztaltam, hogy egy szál giliszta kitűnő
választás, ha a szélvizeket horgásszuk.

ERŐS SZERELÉS

SOKOLDALÚ ETETÉS

Ahhoz, hogy minél közelebb horgászhassak
a parthoz a sekély vízben, felhajtom a ruhám
ujját és kiszedem az oda lógó növényeket.
Nagyméretű Matrix Soft Toss Pot-ot
használok és csonti, etetőanyag keveréket

Nem tartott sokáig, hogy megjöjjön
Cameron-nak az első kapás. Az első hal
már 15 perc után a szákban volt! Számos
társa követte, köztük néhány nagy
tőponty is. Minden hal után gondosan
megetette a helyet egy csésze csontival.
Ennek köszönhetően a halak gyorsan
visszamerészkedtek az etetésre. Nem csak
ponty jött, Cameron merített domolykót,
compót és pár márnát is a több mint 3 órás
horgászat alatt. Ahogy kiemelte a haltartót
egyből látszott, hogy a teljes fogás jóval 37kg
fölött van. Lehet, hogy közel horgászott,
de ezzel bebizonyította, hogy nem szabad
figyelmen kívül hagyni ezeket a területeket.

Számomra a legfontosabb pont a part
menti horgászatnál, hogy kihasználjam
azt az előnyt, hogy a halak gyanútlanul
táplálkoznak. Ezek a halak ugyanis, általában

Kemény 14-es csőgumit fűzök a puller kitbe, amihez egy tipikus partszéli szereléket
csatlakoztatok. Ez áll egy erős 0,3gr-os söréttel
súlyozott úszóból, 0,18mm-es főzsinórból
végül egy 14-es Carp Bagger horog teszi
teljessé az összeállítást.

TISZTÍTSUK MEG A
HORGÁSZHELYET

A HORGÁSZAT

TIPPEK A PARTSZÉLI HORGÁSZATHOZ

TISZTÍTSUK MEG A HORGÁSZHELYET

A halak sokszor hihetetlen közel
táplálkoznak a parthoz, távolítsunk el
minden a horgászhelyünkre lógó növényt
így egyszerűbb lesz a horgászatunk.

ETESSÜK A PARTSZÉLT

Etethetünk egy nagyméretű csészével, és
várhatjuk, hogy a halak megérkezzenek,
de kis adagokban gyakran ismételve
folyamatosan is elvégezhetjük ezt.

A LEGJOBB CSALI

Az etetőanya és csonti kombináció
nagyszerű választás a partszéli
horgászatokhoz. A horgon használjunk
csonti csokrot.

www.fishmatrix.co.uk
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||| SIKERES VERSENYHORGÁSZAT

REFLEKTORFÉNYBEN A

VERSENYHORGÁSZAT

LES THOMPSONT HAZÁJÁNAK EGYIK LEGJOBB
VERSENYHORGÁSZÁNAK TEKINTIK, ÉS KIEMELKEDŐ
VERSENYREKORD FŰZŐDIK A NEVÉHEZ. ÚGY DÖNTÖTTÜNK,
HOGY EGY TESZT ALÁ VETJÜK A KORÁBBI “MATCH THIS”
GYŐZTEST. CSATLAKOZTUNK HOZZÁ A BOLDINGS TAVAKHOZ,
HOGY KÖVETHESSÜK VERSENYKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, MI A
SIKERÉNEK TITKA.

11:00: Les kihúzza a horgászhelyét a sorsoló
zsákból, ami nem más, mint a 45-es a Sycamore
tavon. Nem az a fajta terület, ahol horgászni
szeretett volna.

11:15: Les amint felállítja a ládáját, első dolga
a csalik előkészítése. Az oldaltálcáján van
csonti, báb, csemegekukorica, 4mm-es pellet,
mikro és néhány 4 és 6mm-es lebegő pellet a
horogra.

11:45: Hogy minden helyzetre felkészüljön Les
többféle előkét készít elő, melyek mindegyike
0,135-ös Power Micron zsinórból készült.
A vízközti 18-as Carp Bagger horoggal és
csaligyűrűvel készült. A fenéken felkínált és a
part menti részen használt előke 16-os Carp
Bagger horoggal készült, ami számos csalihoz
használható.

18
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12:01: A verseny kezdetekor Les megetette a
horgászhelyeit, pelletet és kukoricát csészézett
13m-re, majd bábokat dobott a 6m-es távolságra
és a közeli part menti helyhez is. A távoli part
menti helyre egy nagy csésze mikro pellet és
csonti keveréket juttatott be.

12:15: Annak ellenére, hogy az etetésen túrtak
a halak, nem jelentkezett kapás. Úgy gondolta,
hogy lehet, hogy a halak a felszínen vannak, így
feltette a felszíni szereléket. Rendszeresen lőtt 3-4
pelletet annak reményében, hogy az felkelti a
felszíni közelében lévő halak figyelmét.

12:30: Nem érkezett kapás a sekélyvizi
szerelékre, de a fenékre engedett csalit felvette
egy hal. Hamarosan a hálóba is került, ami jó
előjel. Les remélte, hogy most már további
kapások is érkeznek majd.

12:45: A halak mindenfelé mutatták magukat
a tavon, de nem igazán ettek. Les ismét
megetette a part széli helyeit, remélve, hogy
néhány hal már odatalált.

12:53: Újabb hal jelentkezik a 13m-es
távolságból. Les Toss Pot segítségével pelletet
juttat be, de a horogra egy szem kukorica kerül.
Erre egy duci 1,5kg-os hal jelentkezik, amivel
már 2kg-nál tart az első óra végéhez közeledve.

13:03: Mivel a horgászat nehezebben ment,
mint gondolta, így Les változtatott a szerelékén.
A 16-os horgot 18-asra cserélte és az előke
zsinórt is 0,115-re finomította.

19
Matrix Fishing Guide 2016_P18-27.indd 19

06/09/2016 10:40:49

||| SIKERES VERSENYHORGÁSZAT

13:09: Lehet, hogy csak egy kis változtatás,
de gyors választ eredményezett. Egy harcias
pontyot terelhetett Les a szákba.

13:21: Az etetés szinte pezseg, de a kapások
ritkák. A csonti csali ezúttal egy kisebb keszeget
eredményezett. Lehet, hogy ezek okozzák
a folyamatos pezsgést, ahogy az iszapban
kutatnak?

13:22: Azért, hogy megpróbálja eletetni a
kistestű keszegeket, Les több csalit juttat be
a 13m-es távolságba, majd megpróbálja a
távolabbi part széli helyet.

13:29: Kapás! Nem egy óriás, de pozitív jel.
Sajnos ez az egy hal jött a távolabbi partszéli
helyről, így változtatni kell.

13:44: Korábban bábokat szórt kézzel a
közelebbi part menti helyre. Most Toss Pot
segítségével kisebb helyre koncentrálta a
halakat.

14:03: Mozgalmas 15 perc alatt Les 3 halat
szákolhatott, ami igencsak megnyomta
az összsúlyt. Az egyik ponty ezek közül a
horgászat legnagyobb hala volt.

14:12: A közeli hely elcsendesült, de a másik
helyre visszaváltva a 13m-es távolságból
hamarosan ismét hal jelentkezett.

14:36: Les ezután sokáig várt a kapásra,
majd mikor ismét a közeli part menti helyen
próbálkozott néhány percent belül ismét
kapása lett.

14:45: Egy újabb hal szákolása után Les kezdte
a helyzetet kiismerni. Egy etetésről maximum
2 halat tudott fogni, mielőtt leálltak volna a
kapások. Ez egy olyan nap, amikor váltogatni
kell az etetések közt.

20
Matrix Fishing Guide 2016_P18-27.indd 20

06/09/2016 10:41:01

15:23: A folyamat nem túl gyors, de az
etetéseket váltogatva Les végre növelni tudja
összfogását. A horgászat meglehetősen nehéz,
de Les jó eredményt érhet el.

15:49: Katasztrófa! Amíg a távoli etetésen
horgászott néhány éhes hattyú tévedt a part
menti etetésre és felették azt. Vajon ez elzavarta
teljesen a halakat vagy egy kis etetés visszacsalja
őket?

16:03: A betolakodók nem igazán zavarták
meg a halakat, Les hamarosan ismét halat
fáraszt a part menti helyről. Úgy tűnik ez a hal
valamivel nagyobb.

16:28: Les egyre jobban fogja a halakat ezzel
a helyváltogatós módszerrel, de egy nagy
halat veszít a part menti helyről, ami láthatóan
zavarja.

16:49: A verseny végéhez közeledve a szélvíz
egyre jobb halakat ad, köztük egy szép
tükörpontyot is, ami két szem csontira csábult
el.

17:00: Elérkezett a verseny vége, Les még
éppen egy harcias ponttyal küzd a 13m-es
rakósbot végén.

17:04: Les megszákolta az utolsó pontyot is és
30kg körül becsüli az összfogást, amit a Matrix
Fish Clicker halszámlálóval számolt.

17:38: Les halainak a súlya 30800gr, amivel
elégedett, de elég lesz ez a győzelemhez?

18:10: Les pénzhez jut! Összfogása a 3.
helyhez volt elég a tavon amin horgászott, míg
összesítettben a 4. helyen végzett. Ez egy nehéz
nap volt, amin nem könnyített a rossz húzás, de
a folyamatos helyváltoztatással így sikerült egy
jó összfogást elérni.
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||| VERSENYLÁDA ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

RAKÓSBOTOS ÖSSZEÁLLÍTÁS
A 3D VERSENYLÁDA KIEGÉSZÍTŐK ÚGY LETTEK KIALAKÍTVA, HOGY HATÉKONYABBAN
HORGÁSZHASSUNK, MINT EDDIG VALAHA. MEGKÉRTÜK LEE WRIGHTOT, HOGY A SZÉLES
TERMÉK PALETTÁBÓL VÁLASSZON KI EGY A RAKÓSBOTOS HORGÁSZATHOZ IDEÁLIS
ÖSSZEÁLLÍTÁST. ENNEK ELEME A PANORÁMA RAKÓSBOT TARTÓ, AMI 180°OS FELKÍNÁLÁST
TESZ LEHETŐVÉ. PROTECTOR BAR ÉS RAKÓSBOT ZSÁK GONDOSKODIK A BOT ÉPSÉGÉRŐL.
A 6 DOBOZOS OLDALTÁLCA ELÉG NAGY AHHOZ, HOGY ELFÉRJEN RAJTA MINDEN, AMIRE A
RAKÓSBOTOS HORGÁSZOKNAK SZÜKSÉGE LEHET.
LEE WRIGHT

SNAGFREE POLE ROOST COMPLETE
CODE  GMB032

ALUMINIUM SIDE TRAY
CODE  GMB080

3D PANORAMIC POLE SUPPORT
CODE  GMB066

3D PROTECTOR BAR
CODE  GMB055

POLE SOCK
CODE  GLN041
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P

FEEDER ÖSSZEÁLLÍTÁS
A FEEDER HORGÁSZAT
GYAKRAN HOSSZANTARTÓ
ÖSSZPONTOSÍTÁST KÖVETEL
MEG A HORGÁSZTÓL, HISZ
ELŐFORDUL, HOGY SOKÁIG KELL
VÁRNI ARRA, AMÍG A HALAK
MEGÉRKEZNEK. ILYENKOR
FONTOS, HOGY MINDEN KÉZNÉL
JAMIE HARRISON
LEGYEN, HOGY KOSARAINK A
LEHETŐ LEGKEVESEBBET LEGYENEK SZÁRAZON.
JAMIE HARRISON ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK FONTOS
ELEME A MEREV OLDALTÁLCA, AMI NEM CSAK A
CSALIK TÁROLÁSÁRA, HANEM AZOK VÉDELMÉRE
IS TÖKÉLETES. A MEGA FEEDER KAR ÉS AZ EVA
BOTTARTÓ BÁRMELY HELYZETBEN TÖKÉLETESEN
TARTJA A BOTOT VALAMINT A KEVERŐTÁLNAK
KÖSZÖNHETŐEN A KEVERÉK IS MINDIG KÉZNÉL VAN.

FEEDER REST
CODE  GAC206

3D GROUDBAIT BOWL & HOOP
CODE  GMB057
3D MEGA FEEDER ARM
CODE  GMB074

3D EVA BUTT REST
CODE  GMB078

3D BROLLY BRACKET
CODE  GMB068

3D RIGID SIDE TRAY & COVER
CODE  GMB108

Matrix Fishing Guide 2016_P18-27.indd 23

23
06/09/2016 10:41:22

||| MATRIX MESTERKURZUS

A RAKÓSBOT GUMIZÁSA

K

MINT MÁR EMLÍTETTEM
SZÍVESEN HORGÁSZNÉK
PULLER KITES SZERELÉSSEL,
DE SAJNOS NINCS ILYENEM.
VOLNA RÁ BÁRMI MÓD,
HOGY MÉGIS JOBBAN
IRÁNYÍTHASSAM A
MEGAKASZTOTT HALAT?

V

A PULLER KIT NAGYSZERŰ IRÁNYÍTHATÓSÁGOT BIZTOSÍT,
DE HA NEM ÁLL RENDELKEZÉSÜNKRE, AKKOR SEM KELL
KÉTSÉGBEESNI. PULLER BUNG SEGÍTSÉGÉVEL UGYAN
OLYAN HATÉKONYAK LEHETÜNK EGY KIS ÁTALAKÍTÁS
UTÁN. NÉZZÜK, HOGY IS NÉZ KI A PULLER BUNGOS
ÖSSZEÁLLÍTÁS.

LES THOMPSON

1. A szükséges eszközök

2. A vastagabb gumik

3. Válasszunk egy megfelelő

4. Ha túl nagy ahhoz, hogy egyből

5. Vágjuk le a spiccet a jelölésnél,

6. Távolítsuk el a sorját finom

7. Most már tökéletesen illeszkedik

8. Ha megfelelően illesztettük,

9. Egy Pull Bung-ra lesz

10. Helyezzük a bottagba, majd
jelöljük be, ahol találkozik a taggal

11. A vágás helyét jelöljük meg e
felett 5mm-el

12. Óvatosan vágjuk le. Vágás
közben forgassuk, nehogy
belevágjunk a szárba

13. Most helyezzük vissza, majd
jelöljük meg a szárat attól függően,
hogy mennyire szeretnénk, hogy
kilógjon

14. Vágjuk le a szárat

15. Távolítsuk el a műanyag védőt
a levágott szárról és helyezzük fel a
Pull Bung szárára

16. A Pull Bung most már tökéletes

ha nem vagyunk biztosak a
méretben, akkor kisebbet vágjunk
elsőre

szükségünk, amit puller kit-té
alakíthatunk

használatakor érdemes a spicctagot
kivenni a rakósból

csiszolópapírral

méretű belső teflon záró csövet

a teflonbetét

beférjen, akkor mérjük mellé, hogy
megtaláljuk a pontos átmérőt, majd
jelöljük meg

akkor nincs szükség ragasztóra

méretű
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PULL BUNG

CSŐGUMI
DACRON CSATLAKOZÓ

17. Amikor 50mm körül lóg ki,
akkor tökéletes

18. A spicc vége felől toljuk át a
befűző drótot

19. Akasszuk bele a gumit

20. Húzzuk át a gumit a boton

21. Most húzzuk át a
Pull Bung-on is

22. Helyezzük helyére a bungot,
majd húzzuk át rajta a gumit

23. A gumi spicc felöli végére
kössünk egy kis csomót

24. Rögzítsük a Dacron csatlakozót
önmagába visszafűzve, közvetlen a
csomó alatt és húzzuk meg jól

25. Vágjuk le a csomó fölött a
felesleges gumidarabot

26. Húzzuk rá a Dacron gyöngyöt
a csomóra

27. A gumi Bung alatti
rögzítéséhez szükségünk lesz egy
gumigyöngyre

28. Húzzuk fel a gyöngyöt a
befűzőre

30. Kössünk egy hurkot a gyöngy

31. Vágjuk le a lelógó részeket

32. Így ha a Dacron-t meghúzzuk,
a gumi megfeszül

29. Eztán csúsztassuk rá a gumira

alá
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||| MATRIX MESTERKURZUS

PELLET ELŐKÉSZÍTÉS

K

V

GYAKRAN HORGÁSZOM METHOD KOSARAS
MÓDSZERREL KÜLÖNBÖZŐ HALAKRA NAPIJEGYES
VIZEKEN. ILYENKOR GYAKRAN HASZNÁLOK
PELLETEKET CSALIKÉNT. VAN VALAMILYEN
ELŐKÉSZÍTÉSI MÓD, AMIT TUDNÁL JAVASOLNI A
PELLETEKHEZ, AMI ÁLTAL MEGFELELŐ LESZ AZ
ÁLLAGUK?

TUDOM, EZ EGY OLYAN AKADÁLY,
AMIT HORGÁSZOK KÜLÖNBFÉLE
MÓDON KEZELNEK. NEKEM IS
MEGVAN A SAJÁT ELŐKÉSZÍTÉSI
MÓDOM, AMIT A 30AS SZABÁLYNAK
SZOKTAM HÍVNI…

ANDY GELDART

1. Szórjuk a pelletet egy edénybe

2. Öntsünk rá annyi vizet, hogy

3. Hagyjuk ázni 30 másodpercig

ellepje

5. Hagyjuk száradni 30 másodpercig

6. Szórjuk vissza a csalis edénybe

hálóba

7. Hagyjuk állni 30 percig

GYORS CSERE

K
V
26

4. Szórjuk bele egy finom szövésű

8. Tökéletes, puha és ragadós pellet

LEHETSÉGES, HOGY ÁTVÁLTSUNK AZ OLYAN PUHA
CSALIKRÓL, MINT A CSONTI VAGY A GILISZTA, OLYAN
KEMÉNY CSALIRA, MINT A PELLET ANÉLKÜL, HOGY A
TELJES ELŐKÉT LECSERÉLNÉNK?
IGEN, EZT ÉN MAGAM IS SZOKTAM ALKALMAZNI,
OLYANKOR, AMIKOR UGYANAZON A SZERELÉKEN
TÖBBFÉLE CSALIVAL IS HORGÁSZOM. AZ ÖSSZES
PUHA CSALIT KÖZVETLEN A HORGON KÍNÁLOM FEL,
DE AMIKOR KEMÉNY PELLET A CSALI, AKKOR BAIT
ALIGNERT SZOKTAM HASZNÁLNI. EZ A KIS ESZKÖZ
KÖNNYEN RÖGZÍTHETŐ ÉS TÖKÉLETES SZÖGBEN
TARTJA A CSALIT A HORGON. MAJD EGYSZERŰEN
ELTÁVOLÍTOM, HA ISMÉT PUHA CSALIT SZERETNÉK
HASZNÁLNI.
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PELLET GYŰRŰZÉS
K

MINDIG KÖZVETLEN A HORGON SZOKTAM A
CSALIMAT FELKÍNÁLNI, OLYANOKAT, MINT A GILISZTA,
BÁB VAGY A CSONTI. NEMRÉG VALAKI JAVASOLTA,
HOGY PRÓBÁLJAM CSALIGYŰRŰVEL FELKÍNÁLNI A
PELLETET, DE NEM VAGYOK BENNE BIZTOS, HOGYAN IS
KÉNE AZT RÖGZÍTENI.

V

A CSALIGYŰRŰS FELKÍNÁLÁS EGY
EGYSZERŰ MÓDJA A PELLETTEL
VALÓ CSALIZÁSNAK. A GYŰRŰT
FELHELYEZHETJÜK KÖZVETLEN
A HOROGRA VAGY A MAXIMÁLIS
HATÉKONYSÁGÉRT KÖTHETJÜK
HAJSZÁLELŐKÉRE IS.

MARK POLLARD

1. Ne féljünk erősebb horgot és

2. Kössük a csaligyűrűt a

3. Fűzzük át a zsinórunkat a horog

4. Húzzuk addig az előkénket,

5. Tekerjük körbe a horog szárán

6. Majd húzzuk vissza a zsinórt a

7. Húzzuk meg a csomót és

8. Helyezzünk egy 6mm-es pelletet

zsinórt használni

10-12-szer

hajszálelőkénk végébe egy nyolcas
csomót használva

horog szemén ismét a hátsó rész
felől

9. Távolítsuk el a pellet bander-t és

szemén, a horog hátsó része felől

az előke már készen is áll a
használatra

amíg a gyűrű a horog öblének
aljáig nem ér

a csaligyűrűbe a pellet bander
segítségével

A Matrix
kínálatában
megtalálhatók a
pelletgyűrűvel
ellátott előkötött
horgok is

már készen is állunk a halfogásra

A Matrix pellet bander megkönnyíti a
pellettel való csalizást
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||| 2016OS ÚJ TERMÉKEK
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2016-OS
ÚJ TERMÉKEK
Az elmúlt néhány hónapban a következő oldalakon
megtalálható számos új terméken dolgoztunk.
Látható lesz majd az új lime zöld Matrix színvilág a
teljes termékpalettán, ami új szintre emeli a stílust.
Továbbfejlesztettük a rendkívül közkedvelt Superbox
sorozatot. A most bevezetett Mátrix ruha sorozat
lehetővé teszi, hogy egyszerre érezhessük magunkat
divatosan és komfortosan a vízparton. Az új Ethos
Pro táska család modern kinézete mellett kiváló
tulajdonságokkal is rendelkezik. Ezeknél is és minden új
Matrix terméknél látható, hogy lehetséges, hogy valami
egyszerre divatos és funkcionális is legyen.
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||| MATRIX SUPERBOX 36
A Matrix sorozat ládáit már eddig is a legjobbak közt tartották számon és
most még jobbak lettek. Az új továbbfejlesztett Superbox 36 képviseli a
csúcskategóriát, míg az F25 és P25-ös ládák kiváló ár-értékkel rendelkeznek,
ami mellett mégis moduláris rendszerűek és sokoldalúak.

SUPERBOX 36
• Nagy átmérőjű 36mm-es lábak 25mm-es
teleszkópos belsővel a rendkívüli stabilitásért
• Lime zöld színű, könnyű alumíniumváz
• Eltávolítható párnázott hord pánttal
• A közkedvelt Matrix fiókos rendszerekhez készült
• Nagyobb tároló hely a lábtartó és
a fiókos egységek között
• Divatos új háttámla
• Vetemedésmentes lábtartó
• Tartozékok: 1 x mély fiókos egység
1 x 90mm tároló egység és 1 x szállító fedél
• Nagy átmérőjű forgó sártalpak az extra
stabilitásért bármilyen talajon
• A beépített lábtartó a keret alá
csúsztatható a könnyebb szállításért
• Elakadás mentes rögzítések mindenhol
• Párnázott ülés beépített vízmértékkel
• A 36mm-es láb tetején menet
található a kiegészítők számára
• A váz az ülőfelülettel külön megvásárolható
• SZÜRKE VÁZ. CODE-GMB116. €649.99
• ZÖLD VÁZ. CODE-GMB115. €649.99
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||| MATRIX VERSENYLÁDÁK

SUPERBOX 25
• Könnyű alumínium eloxált váz,
sötétszürke bevonattal
• 25mm-es teleszkóposan állítható kerek lábak
• A közkedvelt Matrix fiókos rendszerekhez készült
• Eltávolítható párnázott hord pánttal
• Divatos új háttámla
• Vetemedésmentes lábtartó
• Tartozékok: 1 x mély fiókos egység 1 x
90mm tároló egység és 1 x szállító fedél
• Nagy átmérőjű forgó sártalpak az extra
stabilitásért bármilyen talajon
• A beépített lábtartó a keret alá
csúsztatható a könnyebb szállításért
• Elakadás mentes rögzítések mindenhol
• Párnázott ülés beépített vízmértékkel
• A váz az ülőfelülettel külön megvásárolható
• SZÜRKE VÁZ. CODEGMB119. €429.99

FEEDER ÜLÉS
• Összecsukható az egyszerűbb szállításért
• A forgós kialakítás előnyös dobások
és a horgászat során is
• Párnázott háttámla és ülőrész
• Divatos háttámla
• Bármelyik Matrix ládára rögzíthető a
moduláris rendszer segítségével
• CODE-GMB117. €139.99

32
Matrix Fishing Guide 2016_P28-37.indd 32

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

06/09/2016 12:08:06

P25 VERSENYLÁDA
• Könnyű alumínium eloxált H-váz,
sötétszürke bevonattal
• 25mm-es teleszkóposan állítható kerek lábak
• A közkedvelt Matrix fiókos rendszerekhez készült
• Eltávolítható párnázott hord pánttal
• Vetemedésmentes lábtartó
• Tartozékok: 1 x ÚJ elülső fiókos egység
1 x mély fiókos egység és 1 x keskeny tálca,
1 x rakósbotos tálcás létra csomag
• A beépített lábtartó a keret alá
csúsztatható a könnyebb szállításért
• Nagy átmérőjű forgó sártalpak az extra
stabilitásért bármilyen talajon
• Elakadás mentes rögzítések mindenhol
• Párnázott ülés beépített vízmértékkel
• CODE-GMB113. €379.99

F25 VERSENYLÁDA
• Könnyű alumínium eloxált H-váz,
sötétszürke bevonattal
• 25mm-es teleszkóposan állítható kerek lábak
• A közkedvelt Matrix fiókos rendszerekhez készült
• Eltávolítható párnázott hord pánttal
• Vetemedésmentes lábtartó
• Tartozékok: 1 x mély fiókos egység
és 1 x 90mm tároló egység
• Forgó sártalpak az extra stabilitásért
bármilyen talajon
• A beépített lábtartó a keret alá
csúsztatható a könnyebb szállításért
• Elakadás mentes rögzítések mindenhol
• Párnázott ülés beépített vízmértékkel
• CODE-GMB114. €319.99

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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||| VERSENYLÁDA KIEGÉSZÍTŐK
Miután fejlesztettük és bővítettük a versenyláda
sorozatunkat úgy gondoltuk ideje néhány új
kiegészítőt is bevezetni. Így a várva várt elülső
fiókos rendszer is bekerült a palettába. További
újdonság még a betét a mély fiókos elemhez, az
osztott csalitálca és a bot és merítő tartó.
3D OLDALTÁLCA ÉS ERNYŐ
• Az univerzális 3D rendszer használható 25mm, 30mm és 36mm-es lábakkal
• Két teleszkópos láb biztosítja a tálca stabilitását
• Az állítható fedél bármely pozícióban rögzíthető
• A 9cm mély tálca alkalmas a mély csalis tégelyek befogadására
• Védi a csalit az esőtől és a naptól
• A fedél rögzíthető a szállításhoz
• Tágas 580mm x 490mm méretű
• CODE-GMB108. €139.99
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MÉLY FIÓKOS ELEM BETÉTTEL
• A mély fiókos egység használható az összes Matrix
moduláris rendszerhez ez alól kivétel az FD compact
• Használható jobbról és balról is
• Fiók mélység 50mm
• 2 fiókbetéttel a kellékek egyszerűbb tárolásához
• CODE-GMB118. €94.99

ELÜLSŐ FIÓKOS RENDSZER

MÉLY FIÓK BETÉTEK

• 2 fiókos rendszer, moduláris kialakítással, így
használható a Matrix sorozat összes ládájához

• Közvetlen illeszkednek a mély fiókos egységbe,
így rendezettebb tárolást tesznek lehetővé

• Az összes fiók 3 elválasztóval rendelkezik, az
egyszerűbb tárolást lehetővé téve

• 1x nagy és 1x kicsi betét található a csomagban
• CODE-GMB120

• Az egység tartalmaz még egy keskeny tálcát a
további tárhelyért. Ez átalakítható létra tárolóvá
a Matrix Rakósbotos tálcás létra csomag
segítségével
• A fiókok vízmentesen zárhatók, így tartalmuk
száraz marad
• Fiók méretek 140mm x 250mm
• CODE-GMB112. €94.99

32mm

3D SÁRGA ADAPTER

RAKÓSBOT TARTÓ

• Lehetővé teszi a teljes 3D sorozat használatát
32mm-es lábakon

• Nagyobb átmérő a tagok tárolásához

• CODE-GMB111

• Csavaros fej

• Puha belső rész a tagok védelméért
• Használható bot vagy merítő tartóként
• CODE-GAC348
A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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||| FEEDER SZÉKEK, HORIZON ORSÓ
A Matrix sorozat kiegészítő székeit tovább fejlesztettük
és bővítettük, hogy a horgászok számára a kényelem és
praktikum tökéletes keverékét nyújthassa. Megkapták a Matrix
stílusjegyeit és további olyan tulajdonságokat, mint például az
eltávolítható láb a Delux kiegészítő széknél.
ETHOS®
CSÚCSKATEGÓRIÁS KIEGÉSZÍTŐ SZÉK
• Csúcskategóriás kiegészítő szék
• Deluxe szék extra széles párnázattal
• Feeder és úszós horgászathoz tervezve
• Könnyű alumínium/acél felépítés
• A 25mm-es lábak kompatibilisek a 3D kiegészítőkhöz
• Eltávolítható első lábak
• Tároló zseb a lábaknak
• Laposra csukható az egyszerűbb szállításért
• Hord pánttal ellátva
• Külső anyaga: 100% poliészter
• Párnázat/töltet: 100% poliuretán
• Magas hátrész az extra komfortért
• CODE-GBC002. €139.99

ETHOS®
KIEGÉSZÍTŐ SZÉK
• Feeder és match horgászok számára
• Könnyű alumínium/acél felépítés
• Alacsony háttámla az egyszerűbb bedobásért és a
könnyebb mozgásért
• 25mm-es alumínium lábak elöl és hátul a SnagFree kiegészítők számára
• Összecsukható az egyszerűbb szállításért
• Vállpánttal ellátva a szállításhoz
• Súlya 4.9kg
• Külső anyaga: 100% Poliészter
• Párnázat/töltet: 100% Poliuretán
• CODE-GBC001. €84.99
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®

Az új Horizon 6000 egytökéletes orsó közepes és távoli
feeder horgászathoz, egyedi kialakításának köszönhetően
kiemelkedik a távdobó orsók közül. A nagyméretű dob
és a lassú dobemelés kombinációja lehetővé teszi, hogy
olyan távolságokba horgásszunk, amikről eddig csak
álmodhattunk.
HORIZON 6000
• 5 rozsdamentes golyóscsapágy

• Porvédelemmel ellátott első fék

• Áttétel: 4,6:1

• Azonnali visszaforgásgátló

• Mesh-Tech váltórendszer

• Rotor védő

• Lapos fogantyú

• Nagyméretű dob

• Finoman állítható zsinórkép

• Lassú dobemelés

• Ezüst és kék színű távdobó klipek

• Távdobáshoz tervezve

• Csavarodás mentes görgő

• CODE-GRL013. €159.99
A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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||| ETHOS PRO TÁSKÁK
Az Ethos táskák már eddig is a minőségükről és
tartósságukról voltak híresek, de most tettünk
még egy lépést az Ethos Pro sorozattal, amelynek
számos tagja rendelkezik kemény aljzattal a további
védelemért valamint erős strapabíró varrásokkal
és cipzárakkal. Számos nagyszerű tulajdonsággal
ruháztuk fel ezeket a táskákat, mint az S.M.S rendszer
valamint külsőleg is fejlesztettünk rajtuk.

ETHOS® PRO
HORDTÁSKA 55L & 65L
• Klasszikus versenytáska kialakítás
• Fő tároló a szerelékes dobozoknak, felszereléseknek
és a csalizó eszközöknek
• Külső cipzáras tároló a hálóknak, rostáknak és az oldal tálcáknak
• 2 további oldalsó tárolózseb
• Szárító lyukakkal ellátott száktartó rész
• Fogantyúval és állítható vállpánttal

• Aljzat: 100% PVC

47cm

• Párnázat/ töltet: 100% poliuretán

52cm

• Külső anyaga: 100% poliészter. Bélés: 60% polietilén, 40% poliuretán

• 55L CODE - GLU075. €64.99
• 65L CODE - GLU076. €74.99

55cm

36cm

64cm

40cm

ETHOS® PRO
HÁLÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁSKA
• Két fő tároló a szerelékes dobozoknak,
felszereléseknek és a csalizó eszközöknek
• Külső cipzáras tároló a hálóknak,
rostáknak és az oldal tálcáknak

38cm

• Szárító lyukakkal ellátott száktartó rész
• Fogantyúval és állítható vállpánttal
• Külső anyaga: 100% poliészter.
Bélés: 60% polietilén, 40% poliuretán

43cm

• Az összes elem biztonságosan összecsatolható

• Párnázat/ töltet: 100% poliuretán
• Aljzat: 100% PVC
• CODE - GLU074. €84.99

67cm

ETHOS® PRO
EVA SZÁKTARTÓ
• Vízálló EVA anyag
• Cipzáras felsőrész
• Ragasztott varrások a vízállóságért

21cm

• Akár három 3m-es szák is elfér benne
• További hely a merítőfejeknek

• Állítható párnázott vállpánt és fogantyú
• 100% PVC

67cm

• Az alja dupla anyagvastagsággal rendelkezik a további
védelemért

• CODE - GLU079. €41.99

38
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ETHOS® PRO JUMBO
ROLLER ÉS KELLÉK TÁSKA
• Nagyméretű táska nagy rollerek, bottartók és
más nagyméretű láda kiegészítők számára
• Kemény aljzattal a megnövelt tartósság érdekében
• Az összes elem biztonságosan összecsatolható
• Fogantyúval és állítható vállpánttal
• Külső anyaga: 100% poliészter bélés:
55% poliészter és 45% PVC
• Párnázat/töltet: 95% polietilén, 5% poliuretán
• Aljzat: 100% PVC

43cm

• CODE - GLU078. €104.99

95cm

30cm

ETHOS® PRO
SZERELÉK ÉS CSALI TÁSKA

ETHOS® PRO
CSALI TÁSKA

• Teljesen hőszigetelt így a csalik télen, nyáron tökéletes állapotban tárolhatók

• Teljesen hőszigetelt így a csalik télen, nyáron tökéletes állapotban tárolhatók

• Két cipzáras külső zseb

• További külső zseb

• Nagyobb, mint a hagyományos táskák, nagyobb mennyiségű csali
tárolásához illetve pellet pumpa és egyéb kiegészítők tárolásához tervezve

• Fogantyúval és állítható vállpánttal

• Fogantyúval és állítható vállpánttal

• 8 x 1,87l űrtartalmú tároló befogadására alkalmas

• Kemény aljzattal a megnövelt tartósság érdekében

• Külső anyaga: 100% poliészter bélés: 60% polietilén tereftalát 40% poliészter

• Külső anyaga: 100% poliészter bélés: 100% polietilén tereftalát

• Párnázat/töltet: 55% polietilén, 45% poliuretán

• Párnázat/töltet: 60% polietilén, 40% poliuretán

• Aljzat: 100% PVC

• Aljzat: 100% EVA

• CODE - GLU077. €59.99

• Kemény aljzattal a megnövelt tartósság érdekében

21cm

32cm

• CODE - GLU073. €64.99

58cm

37cm

40cm

40cm
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||| ETHOS® PRO LUGGAGE

ETHOS® PRO
2 BOTOS MEREV BOTTARTÓ

ETHOS® PRO
4 BOTOS MEREV BOTTARTÓ

ETHOS® PRO
5 BOTOS BOTZSÁK 1.85M

• Elérhető 1.75m-es és 1.95m-es hosszban

• Elérhető 1.75m-es és 1.95m-es hosszban

• Kényelmesen elfér benne 5 felszerelt bot

• Két felszerelt bot kényelmes tárolásához

• Két felszerelt bot kényelmes tárolásához

• S.M.S. (okos jelölő rendszer) funkcióval

• Beépített védő merevítés

• Beépített védő merevítés

• A két távolságmérő pálca tartozék

• S.M.S. (okos jelölő rendszer) funkcióval

• S.M.S. (okos jelölő rendszer) funkcióval

• Külső zseb a távolságmérő pálcáknak

• A két távolságmérő pálca tartozék

• A két távolságmérő pálca tartozék

• Belső zseb a távolságmérő pálcáknak

• Belső zseb a távolságmérő pálcáknak

• Belső tépőzáras pántok a botok biztonságos
rögzítéséhez

• Teljes hosszában cipzáras

• Teljes hosszában cipzáras

• Teljes hosszában cipzáras

• Állítható párnázott vállpánttal és fogantyúval

• Állítható párnázott vállpánttal és fogantyúval

• Hordfül

• Külső anyaga: 100% poliészter. Bélés: 100%
poliészter

• Külső anyaga: 100% poliészter. Bélés: 100%
poliészter

• Dupla állítható vállpánttal rendelkezik, így
hátizsákként is hordható

• Párnázat/töltet: 90% polietilén, 10% poliuretán

• Párnázat/töltet: 90% polietilén, 10% poliuretán

• Aljzat: 100% PVC

• Aljzat: 100% PVC

• Külső anyaga: 100% poliészter. Bélés: 100%
poliészter

• GLU086 hossz 195cm x szélesség 17cm x
mélység 20cm

• GLU084 hossz 195cm x szélesség 34cm x
mélység 22cm

• GLU087 hossz 175cm x szélesség 17cm x
mélység 20cm

• GLU085 hossz 175cm x szélesség 34cm x
mélység 22cm

• CODE - GLU086. €84.99

• CODE - GLU084. €119.99

• CODE - GLU087. €74.99

• CODE - GLU085. €104.99
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• Párnázat/töltet: 100% polietilén
• Aljzat: 100% PVC
• Hossz: 185cm x szélesség 48cm x mélység 22cm
• CODE - GLU070. €119.99
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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
• Fedél: 100% PVC. Anyaga: 100%
poliészter. Bélés: 100% poliészter

25cm

• Megerősített aljzat a tartósságért

• Párnázat/töltet: 100% poliurtán
• CODE - GLU083. €41.99

39cm

19cm

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
• Kicsi CODE - GLU080.
• Közepes CODE - GLU081.

ETHOS® PRO
RAKÓSBOTOS BOTTARTÓ
• Hagyományos típusú lapos bottartó, amely
tökéletesen használható a szállító rendszerrel
• A nagy 10, míg a közepes 8 cső befogadására
alkalmas
• S.M.S. (okos jelölő rendszer) funkcióval
• A két távolságmérő pálca tartozék
• A hosszú cipzárak segítségével könnyen
hozzáférhetőek a zsebek
• Külső anyaga: 100% poliészter. Bélés: 100%
poliészter

ETHOS® PRO
MEREV SPICCTARTÓ

ETHOS® PRO
MEREV SZERELÉKES TÁSKA

• Merev kialakítás a spiccek védelméért

• Kiegészítők és kosarak tárolásához tervezve

• Párnázat/töltet: 85% polietilén, 15% poliurtán

• Cipzárral nyitható

• Aljzat: 100% PVC

• 80cm-es spicchosszig használható

• Az átlátszó felsőrésznek köszönhetően minden
könnyen megtalálható benne

• Közepes GLU071 hossz 195cm x szélesség 30cm x
mélység 30cm

• Külső anyaga: 100% poliészter. Bélés: 100%
poliészter

• EVA hordfül

• Nagy GLU072 hossz 195cm x szélesség 30cm x
mélység 38cm

• Párnázat/töltet: 100% polietilén
• Hossz 84cm x szélesség8cm x mélység 4cm

• Fedél: 100% PVC. Anyaga: 100% poliészter. Bélés:
100% poliészter

• CODE - GLU071. €84.99

• CODE - GLU088. €19.99

• Párnázat/töltet: 100% poliuretán

• Állítható párnázott vállpánttal és fogantyúval

• CODE - GLU072. €104.99

• Merev kiszedhető betéttel

• Hossz 24cm x szélesség 16cm x magasság 11cm
• CODE - GLU082. €19.99
A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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||| ETHOS PRO KIEGÉSZÍTŐK | MARGIN POLE | HÁLÓK

ETHOS PRO EVA
TÁLCA KÉSZLET

ETHOS® PRO EVA ETETŐANYAG
KEVERŐ HORDFÜLLEL ÉS FEDÉLLEL

• Vízálló EVA anyag

• Vízálló EVA anyag

• 4 EVA csalis edénnyel: 565ml, 1.13l, 1,7l és 4l

• Elérhető a következő 4 méretben: 10l, 17l, 20l és 44l

• Az átlátszó felsőrésznek köszönhetően
minden könnyen megtalálható benne

• Teljesen zárt, így az élő csali nem tud kimászni
• Cipzáras fedelének köszönhetően biztonságosan tárolható benne a csali

• 10L CODE - GLU065. €17.99

• EVA hordfül

• A 44l-es változatba tökéletesen illeszkedik a Matrix etetőanyagos vödör

• 17L CODE - GLU066. €18.99

• Cipzáras tetővel

• EVA hordfül

• 20L CODE - GLU067. €19.99

• Illeszkedik a merev oldaltálcába

• 100% EVA

• 44L CODE - GLU068. €25.99

• 100% EVA
• CODE - GLU069. €41.99

ETHOS® PRO
ETETŐANYAG TARTÓ
• Vízálló EVA anyag
• Elérhető két méretben 5 és 10l
• Teljesen zárt, így az élő csali nem tud kimászni
38cm

• Merev karikával a tetején
• 100% EVA
• 5L CODE - GLU063. €10.99

9cm

• 10L CODE - GLU064. €13.99

67cm

A FEKETE SZÁKOK KERETEI
VÉDŐ BEVONATTAL
RENDELKEZNEK

CARP HALTARTÓ 3M ÉS 4M
• Erős halbarát háló

AZ ÖSSZES SZÁK BIZTONSÁGOSAN,
KÉT SZÖGBEN RÖGZÍTHETŐ

• Strapabíró polikarbonát gyűrűk
• Minden gyűrű kopásálló bevonattal rendelkezik
• Két szögben rögzíthető csatlakozó
• Szélesség 50cm x 40cm
• Elérhető 3m-es és 4m-es változatban
• 100% Poliészter
• 3m CODE - GLN054. €74.99 4m CODE - GLN055. €84.99
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Az új Matrix háló sorozat a
horgászat összes válfaját lefedi. Új
termékekkel bővült a merítőháló
és a haltartó sorozat egyaránt.
Bemutatkozik az új Compact
haltartó, ami akkor ideális, ha
többféle hálóra van szükség.
CARP MERÍTŐHÁLÓ

SILVER MERÍTŐHÁLÓ

• Halbarát, lágy anyagú háló

• Halbarát, lágy anyagú háló

• Erős, szélesített keret

• Nagyobb hálószemekkel a gyorsabb szákolásért

• A vízben könnyen húzható

• Erős, szélesített keret

• 100% poliészter

• 100% poliészter

• Elérhető két méretben

• Elérhető két méretben

• CODE - GLN044. 50cm x 40cm

• CODE - GLN048. 45cm x 35cm

• CODE - GLN045. 55cm x 45cm

• CODE - GLN049. 50cm x 40cm

• Halbarát, extra lágy anyagú háló

EXTRA KÖNNYŰ FREEFLOW
MERÍTŐHÁLÓ

• Halbarát gumírozott háló

• Könnyű keret

• Elakadás mentes háló

• Erős, szélesített keret

• Erős, szélesített keret

• Könnyű keret

• Gyorsan szárad

• Tökéletes hajszálelőkés és csaligyűrűs
módszerekhez

• Erős, szélesített keret

• 100% poliészter

• Gyorsan szárad

• Elérhető két méretben

• 100% poliészter

• Tökéletes szakállas horgok használatakor

• CODE - GLN046. 45cm x 35cm

• Elérhető két méretben

• 100% polietilén

• CODE - GLN047. 50cm x 40cm

• CODE - GLN050. 45cm x 35cm

• Elérhető két méretben

• CODE - GLN051. 50cm x 40cm

• CODE - GLN042. 45cm x 35cm

FINOM SZÖVÉSŰ MERÍTŐHÁLÓ

GUMÍROZOTT MERÍTŐHÁLÓ

• CODE - GLN043. 50cm x 40cm

RIVER HALTARTÓ 4M
• Erős 6mm-es háló, amelybe nem kap bele a víz
• Strapabíró polikarbonát gyűrűk
• Minden gyűrű kopásálló bevonattal rendelkezik
• Két szögben rögzíthető csatlakozó
• Szélesség 50cm x 40cm
• 100% Poliészter
• CODE - GLN053. €84.99

COMPACT HALTARTÓ 2,5M
• Kompakt kialakítású háló, amely sokféle helyzetben használható
• Erős halbarát háló
• Strapabíró polikarbonát gyűrűk
• Minden gyűrű kopásálló bevonattal rendelkezik
• Két szögben rögzíthető csatlakozó
• Szélesség 45cm x 35cm
• 100% poliészter
• CODE - GLN052. €64.99
A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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||| RUHÁZAT
A Matrix sorozat új ruháinál a
divat találkozik a funkcionalitással.
Minden részletükben napjaink
horgászainak az igényeihez
igazodnak a nadrágokon található
cipzáras zsebektől a Softshell-eken
fellelhető telefontartóig. A kétféle
stílusból mindenki megtalálhatja a
számára megfelelőt.

KÉK/SZÜRKE GALLÉROS PÓLÓ

FEKETE/SZÜRKE GALLÉROS
PÓLÓ

• 100% pamut

• 100% pamut

• Divatos megjelenésű

• Divatos megjelenésű

• Logóval ellátva elöl és hátul

• Logóval ellátva elöl és hátul

• 6 méretben érhető el: S, M, L, XL, XXL, XXXL

• Elérhető méretek: S, M, L, XL, XXL, XXXL

• €25.99

• €25.99

SOFT SHELL KABÁT

KAPUCNIS SOFT SHELL

BÉLELT KAPUCNIS PULÓVER

• 96% poliészter, 4% elasztán. Bélés 100% poliészter

• 96% poliészter, 4% elasztán. Bélés 100% poliészter

• 80% pamut, 20% poliészter. Bélés: 100% poliészter

• Zseb a mobiltelefon számára

• Zseb a mobiltelefon számára

• A polár bélés ideálissá teszi téli horgászatokhoz

• Összehúzható derékrész

• Gumis derék és csuklórész

• Könnyen húzható cipzár

• Cipzáras zsebek

• Könnyen húzható cipzárak

• Összehúzható kapucni

• Rugalmas, tépőzáras csuklórész

• Összehúzható kapucni

• Gumis derék

• Könnyen húzható cipzárak

• Cipzáras zsebek

• Középső zseb

• Összehúzható kapucni

• 6 méretben érhető el: S, M, L, XL, XXL, XXXL

• 6 méretben érhető el: S, M, L, XL, XXL, XXXL

• 6 méretben érhető el: S, M, L, XL, XXL, XXXL

• €74.99

• €74.99

• €84.99

SZÜRKE/LIME SAPKA

KÉK/SZÜRKE SAPKA

SZÜRKE/LIME NAPELLENZŐ

• 53% rajon, 43% pamut, 4% egyéb anyag

• 53% rajon, 43% pamut, 4% egyéb anyag

• 53% rajon, 43% pamut, 4% egyéb anyag

• CODE - GRP145. €17.99

• CODE - GRP147. €17.99

• CODE - GRP146. €16.99
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FEKETE/SZÜRKE PÓLÓ

KÉK/SZÜRKE PÓLÓ

• 100% pamut

• 100% pamut

• Kerek nyak

• Kerek nyak

• Új design

• Új design

• 6 méretben érhető el: S, M, L, XL, XXL, XXXL

• 6 méretben érhető el: S, M, L, XL, XXL, XXXL

• €19.99

• €19.99

SZŰK SZABÁSÚ SZÜRKE ME
LEGÍTŐ
• Modern szűkített kialakítás
• Rugalmas összehúzható derékrész
• Rugalmas bokarész
• 80% pamut 20% poliészter
• Cipzáras zsebek
• 6 méretben érhető el: S, M, L, XL, XXL, XXXL
• €41.99

FEKETE/SZÜRKE
KAPUCNIS PULÓVER

KÉK/SZÜRKE
KAPUCNIS PULÓVER

• Divatos megjelenés

• Divatos megjelenés

• 80% pamut, 20% poliészter

• 80% pamut, 20% poliészter

• Összehúzható kapucni

• Összehúzható kapucni

• Középső zseb

• Középső zseb

• Gumis derék és csuklórész

• Gumis derék és csuklórész

• 6 méretben érhető el: S, M, L, XL, XXL, XXXL

• 6 méretben érhető el: S, M, L, XL, XXL, XXXL

• €59.99

• €59.99

BŐ SZABÁSÚ
FEKETE MELEGÍTŐ
• Kényelmes viselet horgászat során
• Rugalmas összehúzható derékrész
• Rugalmas bokarész

KÉK/SZÜRKE BASEBALL SAPKA

SZÜRKE/LIME BASEBALL SAPKA

• 80% pamut 20% poliészter

• 53% Rayon, 43% Cotton, Other Fibres 4%

• 53% rajon, 43% pamut, 4% egyéb anyag

• Cipzáras zsebek

• CODE - GRP148. €15.99

• CODE - GRP149. €15.99

• 6 méretben érhető el: S, M, L, XL, XXL, XXXL
• €41.99
A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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||| ÚSZÓK | KOSARAK | CSALI TÁROLÁS | HAL SZÁMOLÓ
Az etetés a horgászat egyik fontos pontja, hogy segítsünk ennek a
mindenkori helyes kivitelezésében, számos új kosarat vezettünk be. A
Dome kosár kirobbanó sikere és a Bagging Pencil Waggler hatásossága a
felszíni horgászatban megkérdőjelezhetetlen. Bármely halfajt is vegyük
célba, a sorozatban lesz hozzá megfelelő kosár.

IMPACT PENCIL BAGGING WAGGLER
• Elérhető két méretben közepes 10gr és nagy 15gr
• Jól látható
• Változtatható töltet mennyiség
• Eltávolítható kosár
• Tökéletes felszíni horgászathoz vagy akadók
mellettihorgászathoz
• Az extra nagy felhajtóerő elősegíti az önakasztást
• Tökéletes, amikor nagy mennyiségű
etetésrevanszükség
• CODE-Med. GAC345
• CODE-Large. GAC346

EVOLUTION® POWER
GRIP METHOD KOSÁR
• A Power Grip kialakítása ideális a távoli
dobásokhoz és a mély vizekhez
• Eltávolítható gumihüvely és zsinór vájat
a gyors cserélhetőség érdekében
• Használatához ajánljuk a Matrix
Rubber Quick Bead gyöngyöt
• Használható a Squeeze & Feed töltőformával
• Elérhető változatok közepes (22g, 30g, 40g)
és nagy (30g, 45g, 60g)

DOME RÁCSOS KOSÁR

MINI FORGÓS RÁCSOS KOSÁR

• Tökéletes nagy mennyiségű aprómag, báb vagy darabolt giliszta bejuttatásához
• Merev forgókapocs a gubancok megelőzésére

• A kis méret alkalmas természetes vizeken és
napijegyes tavakon történő horgászatra egyaránt

• Gyors csali kioldódást tesz lehetővé

• Gubancmentes forgó kialakítás

• Megfelelő nagy mennyiségű aprómaggal történő etetéshez

• Elérhető három súlyban 18gr, 23gr és 30gr

• Gyorsan és hatékonyan tölthető egy kézzel
• Elérhető változatok kicsi (20g, 30g, 40g) és közepes (20g, 30g, 40g, 50g)
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SZÜRKE/LIME KEMÉNY
FEDELES CSALISDOBOZ
• A fedélnek köszönhetően nem folyik ki, illetve bele folyadék
• Félig áttetsző fedél a csalik gyors azonosításáért
• Strapabíró műanyag
• Gumírozott fedél a tökéletes zárás érdekében
• Elérhető 4 méretben 0,62l, 1,24l, 1,86l, kompakt 1l
• CODE-GBT016. 0,62l
• CODE-GBT017. 1,24l
• CODE-GBT018. 1,86l
• CODE-GBT019. kompakt 1l

SZÜRKE/LIME CSALISDOBOZ
• Lélegző fedél az élőcsalik tárolásához
• Félig áttetsző fedél a csalik gyors azonosításáért
• Strapabíró műanyag
• Gumírozott fedél a tökéletes zárás érdekében
• Elérhető 4 méretben 0,62l, 1,24l, 1,86l
• CODE-GBT013. 0,62l
• CODE-GBT014. 1,24l
• CODE-GBT015. 1,86l

CSALI TARTÓ
• 4 csalisboboz biztonságos tárolásához
• A betétek aprócikk tárolóként is használhatók
• A plusz betét 2 0,62l-es csalisdoboz befogadására alkalmas
• Csavaros fej
• 2 merev betét és 2 kisméretű átalakító
• CODE-GMB121. €19.99

HALSZÁMLÁLÓ
• A szákban lévő halak számolásához
• Visszaállíthatjuk, ha többet
kattintottunk volna
• Használható kézben, vagy menetes
szárra vagy egyéb kiegészítőre is
rögzíthető
• CODE-GAC347

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

Matrix Fishing Guide 2016_P38-47.indd 47

47

06/09/2016 11:38:42

Angliai Központ
56-58 Fowler Road, Hainault Business Park, Essex, IG6 3UT

Európai Terjesztő Központ
Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 2321 Meer, Belgium

Email
info@fishmatrix.co.uk

Weboldal
www.fishmatrix.co.uk

Facebook
www.facebook.com/Fishmatrix

YouTube
www.youtube.com/ifishmatrix

Instagram
www.instagram.com/matrix_fishing

Készítették
Fotók: : Craig Butterfield, Benjamin Schoedel
Külön köszönet: Les Thompson, Jamie Harrison, Lee Wright, Warren Martin,
Andy Geldart, Thorsten Kusters, Cameron Cross, Mark Pollard, Yoann Houssais,
Jean Baptiste Morel.
Fordították:
Németország: Christoph Schulz
Hollandia: Mark Noorman, Roelof Schut
Franciaország: Stefan Hanff
Olaszország: Daniele Pellacani
Lengyelország: Cezary Karolczak
Magyarország: Csaba Balasi
Csehország: David Kolarik
A Fox International fenntartja a jogot, hogy az árakat vagy a
műszaki paramétereket minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.
A technikai adatok és paraméterek a nyomtatás idejében megfelelnek a valóságnak.
A feltüntetett súly és méret adatok Hozzávetőlegesek.
E. & O.E. Minden jog fenntartva.
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