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Típus Vízmélység

Ultra Light Pop vízfelszíni

Skitter Pop vízfelszíni

Countdown 0,3 - 3,9 m

Ultra Light Minnow 0,6 - 0,9 m

Shallow Rap 0,6 - 1,2 m

BX Minnow 0,6 - 1,2 m

X-Rap 0,6 - 1,5 m

Jointed Shallow Shad Rap 0,6 - 1,5 m

X-Rap Countdown 0,6 - 1,5 m

Mini Fat Rap 0,9 - 1,8 m

Original Floater 0,9 - 1,8 m

Shallow Shad Rap 0,9 - 2,4 m

Ultra Light Crank 1,2 - 1,4 m

Ultra Light Shad 1,2 - 1,5 m

Team Esko 1,2 - 1,8 m

BX Jointed Shad 1,2 - 1,8 m

Husky Jerk 1,2 - 2,4 m

Jointed Deep Husky Jerk 1,2 - 2,4 m

Scatter Rap Crank Shal- 1,2 - 2,4 m

Shadow Rap Deep 1,2 - 2,4 m

Scatter Rap Countdown 1,2 - 2,7 m

Jointed 1,2 - 4,2 m

Shad Rap 1,2 - 4,5 m

Scatter Rap Jointed 1,5 - 2,1 m

Scatter Rap Shad 1,5 - 2,4 m

BX Jointed Minnow 1,8 - 2,4 m

Scatter Rap Crank 1,8 - 2,4 m

Scatter Rap Minnow 1,8 - 2,7 m

Shad Rap Magnum 2,4 - 3,6 m

Scatter Rap Shad Deep 2,7 - 3,6 m

Scatter Rap Crank Deep 3,0 - 3,6 m

Scatter Rap Tail Dancer 3,3 - 5,7 m

Deep Tail Dancer 4,5 - 9,0 m

Ultra Light Rippin’ Rap változó

Rippin’ Rap változó

Rattlin’ Minnow Spoon változó

Weedless Shad változó



3tartalom

Wobblerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Horgászruhák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ajándéktárgyak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horgásztáskák . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kiegészítő eszközök . . . . . . . . . . . . . 
Napszemüvegek . . . . . . . . . . . . . . . . 

Körforgó villantók  . . . . . . . . . . . . . . 
Támolygó villantók . . . . . . . . . . . . . .

360°GT Searchbait  . . . . . . . . . . . . . . 
Wobblerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lágy műcsalik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fonott zsinórok . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monofil zsinórok . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonott zsinórok . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monofil zsinórok . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiegészítő eszközök . . . . . . . . . . . . . 

Bojlicsaládok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pelletek, horogcsalik  . . . . . . . . . . . .
Etetőanyagok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aromák, edények . . . . . . . . . . . . . . . 

Pontyozó, keszegező horgok . . . . .
Harcsázó, süllőző horgok . . . . . . . . .
Háromágú, kétágú horgok  . . . . . . .

Vadászkések  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Filéző kések . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zsebkések, élezők . . . . . . . . . . . . . . . . .

Horgászládák, dobozok . . . . . . . .

Fejlámpák, horgászlámpák . . . . . . .

6 - 21
22 - 23

23
24 - 28
29 - 33
34 - 37

38 - 40
40 - 41

42 - 43
44 - 52
53 - 57

58 - 59
60 - 61

62 - 63
63

64 - 73

74 - 79
80 - 83
83 - 85
86 - 87

88 - 92
93 - 95
96 - 97

98 - 101
102 - 104

105

106 - 109

110 - 111

Lauri Rapala (1905-1974)

Az 1936-ban kezdődött hagyományt folytatva, az eredeti 
„sérült kishal” imitálása tette a Rapalát a világ legelismertebb 
műcsalijává. A kiváló minőségű balsafa az életszerű mozgást 
biztosítja, a szakértelem és a kidolgozás magas szintje pedig 
azt, hogy minden wobbler ugyanolyan jól mozog, mint a 
legelső. Mielőtt kikerülnek az üzemből, az összes csalit átnézik, 
kézzel beállítják és tartályban tesztelik - innen a méltán híres 
minőség. Ezért van az, hogy mindenhol a világon a nagy hal 
megeszi a kis halat – ha az úgy mozog, mint egy Rapala. Az 
egész egy darab fakéreggel, egy faragókéssel és egy álommal 
kezdődött. Sok millió wobblerrel később a Rapala még mindig 
a minőség és tökéletesség szinonimája.

Klasszikus koncepció
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A Balsa Xtreme (BX) család új korszakot nyitott a horgász 
csalik történelmében. Egyszerre ötvözi azt a páratlan 
érzékenységet, amit a könnyed balsa szerkezet ad, a 
strapabíró tartóssággal - amit a műanyag biztosít. A 
Rapala BX wobblerek-nél a belső test a már megszokott 
magas minőségű balsafából készül, míg a külső héj az 
építő-iparban használatos erős, átlátszó műanyagból. 
Ez a kemény, kopolimer külső héj teszi lehetővé, hogy 
ellenálljon a ragadozó halak fogainak is. Így nem csak 
könnyed mozgású lesz a csalink, hanem szívós és ellenálló 
wobbler is egyben. A BX valóban egy tökéletes kombináció, 
mely maximálisan élethű mozgást garantál, emellett 3D 
mintázatot, oldalvonalat, mellúszókat és még kopoltyú 
lemezeket is imitál.

A Clackin’ koncepció több, mint egy hangos csali! A víz alatt 
igen vonzzó, egyedi hangot egy a wobbler gyomrában 
található kamra prezentálja, melyet először a Clackin’ 
Rap wobbleren mutat-tak be. Az acélgolyó és a speciális 
csörgőkamra (Rapala szabadalom) egy jellegzetes clackin’ 
hangot, valamint rezgést bocsát ki. Az áttetsző testtel, a 
belső holografikus fólia csillogásával és a legendás Rapala 
veretéssel együtt ellenáll-hatatlan hatást gyakorolnak 
a halak érzékszerveire. A Clackin’ csörgő koncepcióval 
készült műcsalik sokoldalúságát megjelenésük óta már 
számtalan horgász felfedezte. Ők már tudják, hogy legyen 
szó bármilyen ragadozó halról - édes-, vagy sósvíziről - 
egyik sem tud ellenállni ezeknek a nagyszerű csaliknak.

1936-ban az egész azzal kezdődött, hogy Lauri Rapala 
balsafából megalkotta az első klasszikus wobblereket - 
például az Original Floater vagy a CountDown típusokat 
- melyek tökéletesen utánozták egy sérült kishal 
mozgását. Mind a mai napig a pontosan megformált és 
precízen kisúlyozott balsa test adja a wobblernek azt 
az érzékeny és élethű mozgást, amely nem érhető el 
semmilyen más anyaggal. A Rapala ezeket a balsa testű 
műcsalikat a legfejlettebb technika segítségével számos 
modern fejlesztéssel és funkcióval ruházta fel, hogy még 
csalogatóbbak legyenek a vízben. Ilyenek a csörgőkamrák, 
az egyedi terelőlapkák, a különböző műanyag-, és fémfóliák 
valamint a végeláthatatlan színkombinációk tárháza.

A Scatter Rap egy merőben új mozgásra képes wobbler 
család. Minden egyes tagja új, egyedi kialakítású Scatter 
Lip™ terelőlappal van ellátva, melynek köszönhetően a 
műcsali határozatlan és agresszív kirohanó mozgásokra 
képes. Ez a kiszámíthatatlan akció tökéletesen imitálja 
azon kishal menekülő próbálkozásait, mely éppen egy 
ragadozó hal elől igyekszik eliramodni. Ennek a mozgásnak 
még a nagyméretű és óvatos ragadozó halak sem tudnak 
ellenállni. Az új terelőlapot klasszikus Rapala formákkal 
ötvöztük, így az ismert és új színekkel fantasztikus 
kombinációkat alkotnak.

Az X-Rap-pel végzet első dobást soha nem fogja elfelejteni! 
Ahogyan tekeri az orsó hajtókarját, közben pedig érzi a 
wobbler páratlan veretését. A kemény rávágást, majd a 
fárasztást. Az X-Rap mozgása annyira egyedi, hogy egy 
új kategóriát teremtett: a Slashbait® csalitípust. Amellett, 
hogy egyedi, redkívül fogós is egyben, hiszen a legjobb 
színekben, belső holografikus fóliával, 3D-s holografikus 
szemekkel, valamint beépített pikkely- és kopoltyúmintával 
készül. Nincs olyan horgásztúra, ahol ne lehetne X-Rap-et 
használni. A csali története 2004-ben kezdődött, amikor az 
első eredeti X-Rap 10 megjelent a piacon. Nem is volt olyan 
régen, mégis ma már nehéz X-Rap nélkül elképzelni az 
életet, hiszen minden halfajra kiváló választást jelentenek.

A gyár működését a Rapala balsa műcsalik gyártásával 
kezdte. Akkoriban persze még Lauri Rapalának nem volt 
lehetősége korszerű anyagokat használni alapanyag 
gyanánt. Manapság azonban a Rapala mérnökei 
számos lehetőséget látnak a műanyag testű wobblerek 
gyártásában. Egyedi és bonyolult formák, tartósság, 
változatos csörgő hang, áttetszőség, süllyedő, felúszó 
vagy lebegő képesség és kedvező ár, mind-mind olyan 
tulajdonság, melyeket szem előtt kell tartani, amikor egy 
műcsali tervezéséről beszélünk.

BX® koncepció

Clackin’ koncepció

Balsa szerkezet

Scatter Rap® koncepció

X-Rap® koncepció

Műanyag szerkezet
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shadoW rap WoBBlErEk

a shadow rap mélyretörő, deep változata. rövid terelőlapkás testvéréhez 
hasonlóan ez a csali is élethűen utánozza egy haldokló kishal mozgását, 
ezzel azonban a mélyebb vízrétegeket is átvizsgálhatjuk. a shadow 
rap mindkét típusa lassan merülő wobbler, azonban ha megállítjuk – 
típustársaitól eltérően – fejjel lefelé kezd süllyedni, ezzel is tökéletesen 
imitálva a sérült kishal vergődését.

shadow rap deep
a rapala fejlesztőmérnökei úgy tervezték meg a shadow rap wobblert, 
hogy az a lehető legélethűbben utánozza egy sérült kishal mozgását.
a lassan merülő wobbler meglehetősen kreatívan vezethető műcsalinak 
számít, hiszen a bot spiccének apró rántásaival szűk fordulatokat tesz, míg 
egyenletes bevontatáskor ugyanolyan látványosan veret, mint ahogy azt 
a rapala csaliktól megszokhattuk. 

shadow rap

shadoW rap WoBBlErEk

sdr sdrd

sZÍnEk
as-albino shiner, bbh-Blue Back herring, bgh-Blue Ghost, bn-Bone,

bud-Bud, cln-clown, gh-Ghost, og-olive Green, s-silver

sZÍnEk
as-albino shiner, bbh-Blue Back herring, bgh-Blue Ghost, bn-Bone,

bud-Bud, cln-clown, gh-Ghost, og-olive Green, s-silver

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
SdR11 11 cm 13 g 0,6 - 1,2 m 6 3 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
SdRd11 11 cm 13 g 1,2 - 2,4 m 6 3 db
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shadoW rap WoBBlErEk

2017 2017

a shadow rap shad-hez hasonlóan, magas hátának és élethű 
mozgásának köszönhetően ez a típus is igazi halmágnesként működik 
a víz alatt. a különbség pusztán annyi, hogy ez a verzió hosszabb 
terelőlapjával a mélyebb vízrétegek átfésülésére alkalmas. számtalan 
csalivezetési technikával használhatjuk, mégis amitől igazán különleges 
lesz a produkció, az a shadow rap shadnál is említett lassú, szakaszos 
rángatás. ilyenkor a csali jobbra-balra cikázva a mélybe tör, majd lassan 
emelkedni kezd. a wobblerben található holografikus fóliának hála a 
vizuális inger is igen erős, hiszen hasonlóan egy támolygó kanálhoz, ennél 
a csalinál is minden mozdulatánál megvillan a fény a testen. a tökéletes 
akadásért a két darab premium Vmc® thin Wire Black nickel round Bend 
horog felel.

shadow rap shad deep
nincs ragadozóhal, ami ellen tudna állni a shadow rap shad mozgásának. 
magas hátkialakításának köszönhetően erős, oldalirányú billegéssel 
vezethető felúszó műcsali, mellyel akár twichelve is eredményesek 
lehetünk. apró pöccintésekkel húzva tökéletesen utánozza a sérült, 
időnként megiramodó kishalat. a magas hát további előnye, hogy 
nagy felületen csillan meg a csalink holografikus mintázata, ezáltal még 
figyelemfelkeltőbb jelenség a víz alatti vadonban. kiváló választás például 
csukára, melynél az ajánlott vezetési technika, ha nagy rántásokkal, 
de lassan vontatjuk be a csalit. ilyenkor 180 fokos fordulatokat téve, 
szélesen kitör jobbra, majd balra, ezáltal folyamatosan ingerli a célhalakat, 
mégsem kerül ki idő előtt a kapászónából. 

shadow rap shad

shadoW rap WoBBlErEk

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
SdRSd09 9 cm 12 g 1,5 - 1,8m 6 2 db

sdrsd

sZÍnEk
as-albino shiner, gh-Ghost, hlw-halloween,

imp-imposter, og-olive Green, s-silver

sdrs

sZÍnEk
as-albino shiner, gh-Ghost, hlw-halloween,

imp-imposter, og-olive Green, s-silver

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
SdRS09 9 cm 12 g 0,9 - 1,2 m 6 2 db
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ki ne ismerné a rapala egyik klasszikusát, a kétrészes felúszó wobblert, 
a Jointedet?! természetesen ez a legendás típus is megkapta a scatter 
terelőlapot, mellyel egy még fogósabb műcsalival gazdagodhatunk. 
ahogy az eredeti típus, úgy ez is rendelkezik a ragadozók számára 
ellenállhatatlan cikázó mozdulatokkal, az új terelőlappal azonban ez a 
mozgás még kreatívabb és figyelemfelkeltőbb lett. a különleges terelőlap 
már lassú bevontatáskor életre kelti a wobblert, melyet, ahogy gyorsítunk, 
egyre intenzívebb mozgással vonzza magára a rablóhalak tekintetét.

scatter rap Jointed
a rapala fejlesztőmérnökei ebben a wobblerben ötvözeték a méltán 
legendás tail dancer széles farok mozgását és a scatter terelőlapkának 
köszönhető kiszámíthatatlan, oldalirányú mozgást. az eredmény egy 
olyan csaliprezentálást tesz lehetővé, melynek nem tudnak ellenállni 
a ragadozó halak. hosszú terelőlapjának köszönhetően a mélyebb 
vízrétegeket is átfésülhetjük vele.

scatter rap tail dancer

scattEr rap WoBBlErEk scattEr rap WoBBlErEk

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
ScRj09 9 cm 7 g 1,5 - 2,1 m 6 2 db

scrj

sZÍnEk
alb-Bleak, ayu-ayu, b-Blue, cln-clown, ft-Firetiger,

gfr-Gold Fluorescent red, s-silver, sfc-silver Fluorescent chartreuse

scrtd

sZÍnEk
alb-Bleak, ayu-ayu, cln-clown, ft-Firetiger, gtu-Green tiger uV, 
otu-orange tiger uV, rol-live roach, s-silver, ssh-silver shiner

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
ScRTd09 9 cm 13 g 3,3 - 5,7 m 6 2 db
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scattEr rap WoBBlErEk scattEr rap WoBBlErEk

csakúgy, mint a scatter rap shad, ez a wobbler is kiszámíthatatlan 
mozgásra képes. a különbség csupán annyi, hogy a deep verzió kitérő, 
scatter mozdulataival akár három méteres mélységben is keresgélhetjük 
vele a ragadozókat. lassú vezetés mellet inkább finomabb, oldal 
irányú mozgásokat végez, míg gyors bevontatásnál kitérő, agresszív 
irányváltásokra képes.

scatter rap shad deep
a scatter rap shad a legendás shad rap formájára készült, mely test-
alkat tekintetében kísértetiesen hasonlít a magas hátú kishalakra. az 
eredeti shad rap terelőlapját azonban egy scatter lapkára cserélték, 
mely a bevontatás sebességétől függően kiszámíthatatlan, kitérő 
mozdulatokra képes. lassú vontatási sebességnél széles, oldalirányú, 
söprő mozdulatokat produkál, míg nagyobb sebességnél hirtelen és 
gyors oldalirányú kiugrásokat  tesz.

scatter rap shad

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
ScRS05 5 cm 5 g 1,5 - 2,1 m 8 2 db
ScRS07 7 cm 7 g 1,5 - 2,4 m 5 2 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
dScRS07 7 cm 7 g 2,7 - 3,6 m 6 2 db

dscrsscrs

sZÍnEk
alb-Bleak, bbh-Blue Back herring, crsd-caribbean shad,

ft-Firetiger, hsd-helsinki shad, pel-live perch, psl-live pumpkinseed,
rol-live roach, rsl-live river shad, s-silver, ssh-silver shiner

sZÍnEk
alb-Bleak, bbh-Blue Back herring, crsd-caribbean shad,

ft-Firetiger, hsd-helsinki shad, pel-live perch, psl-live pumpkinseed,
rol-live roach, rsl-live river shad, s-silver, ssh-silver shiner
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a legelső és a mai napig a legkeresettebb rapala wobbler. Egyedi 
mozgása a sérült hal agonizáló menekülését utánozza, mely egyszerűen 
ellenállhatatlan a ragadozók számára. könnyű, elnyújtott ceruza formájú, 
felúszó balsafa wobbler, melynek tökéletes egyensúlya teszi lehetővé azt, 
hogy a nagyon lassútól a szuper gyors bevontatásig egyformán képes a 
klasszikus rapala mozgásra.

original Floater
az original típus süllyedő változata, mely egy álló helyzetben lassan
alámerülő balsafa wobbler. hála a countdown-ba épített súlynak még 
akár szeles időben is nagyobb és pontosabb dobásokat érhetünk el, 
süllyedő teste miatt pedig a vízoszlop bármely rétegében horgászhatunk 
vele - ebből következik, hogy rövidebb idő alatt, lényeges nagyobb 
vízterületet fésülhetünk át ezzel a csalival.

countdown

klassZikus WoBBlErEkklassZikus és Bx WoBBlErEk

cd
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
cd03 3 cm 4 g 0,6 - 0,9 m 12 2 db
cd05 5 cm 5 g 0,9 - 1,8 m 10 2 db
cd07 7 cm 8 g 1,5 - 2,4 m 7 2 db
cd09 9 cm 12 g 2,1 - 3,0 m 5 2 db
cd11 11 cm 16 g 2,7 - 3,9 m 3 2 db

sZÍnEk
alb-Bleak, ayul-live ayu,  ft-Firetiger, gfr-Gold Fluorescent red 

md-muddler, p-perch, pel-live perch, prl-pearl,
s-silver, sml-live smelt, Val-live Vairon

f
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM

f07 7 cm 4 g 0,9 - 1,5 m 7 2 db
f09 9 cm 5 g 0,9 - 1,5 m 7 2 db
f11 11 cm 6 g 1,2 - 1,8 m 6 3 db
f13 13 cm 7 g 1,2 - 1,8 m 5 3 db

sZÍnEk
alb-Bleak, ayul-live ayu,  b-Blue, ft-Firetiger, gfr-Gold Fluorescent red,

s-silver, sd-shad , sfc-silver Fluorescent chartreuse,
sml-live smelt, Val-live Vairon 
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klassZikus WoBBlErEk

az original wobbler kétrészes, szintén balsafából készül változata. csuklós 
kialakításának köszönhetően igen élénk, intenzív mozgású műcsali, 
mely felúszó tulajdonságának hála a felszín közeli vízrétegek horgászatra 
ajánlott. mozgása rendkívül figyelemfelkeltő, ezáltal mérettől függően 
szinte bármelyik ragadozónk becserkészésére alkalmas. 13 cm-es 
változata a kicsit nehezebb és ellenállóbb abachi fából készül, speciális 
terelő lemezzel és szuper erős, Vmc perma steel rozsdamentes horoggal 
szerelt.

Jointed
Extra könnyű, kimondottan messzire dobható, extrém mozgású… ezek a 
főbb jellemzői ennek az úszó, balsafa wobblernek. a különleges, megtört 
terelőlapja szabálytalan, véletlenszerű úszó mozgást eredményez. a plusz 
tömegének köszönhetően élethűen imitálja a sebesült hal mozgását, 
legyen szó állóvízről, vagy akár egy gyors áramlatú folyóról. a Vmc cone 
cut horgai gyors behatolást biztosítanak akasztáskor, valamint erős 
tartást a fárasztás során.

team Esko

klassZikus és Bx WoBBlErEk

j
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM

j07 7 cm 4 g 1,2 - 1,8 m 6 2 db
j09 9 cm 7 g 1,5 - 2,1 m 5 2 db
j11 11 cm 9 g 1,2 - 2,4 m 3 2 db
j13 13 cm 18 g 1,2 - 4,2 m 2 2 db

sZÍnEk
b-Blue, ch-chrome, ft-Firetiger, gfr-Gold Fluorescent red, ht-hot tiger, 

ogsd-orange Gold shad, rh-red head, s-silver, sfc-silver Fluorescent chartreuse 

te
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
Te07 7 cm 6 g 1,2 - 1,8 m 6 2 db

sZÍnEk
ayul-live ayu, cgfr-Blue Foil, ch-Brown Foil, chf-Black hologram Flake,

dmn-demon, oprt-orange parrot, phf-Green parrot, sf-silver Foil,
sml-live smelt, stf-steel Foil
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az egyik legkedveltebb és legjobban mozgó, klasszikus balsafa testű, 
úszó rapala wobbler. Úgy alkották meg, hogy a nagyon lassútól a szuper 
gyors bevontatásig egyaránt tökéletesen utánozza a menekülő kishal 
mozgását, ezáltal mind folyóvízen, mind pedig állóvízen univerzálisan 
bevethető típus. speciális tört lapkájú verziója a víz felső-, míg a hosszú 
csőrű a mélyebb vízrétegek átfésülésében lesz segítségünkre. szuper éles 
Vmc pyramid point horoggal szerelt.

shallow shad rap
a shad rap már-már klasszikusnak mondható, balsafából készült, 
felúszó wobbler. Ezzel a mélyretörő verzióval - hosszú terelő lapjának 
köszönhetően - a mélyebb vízrétegeket fésülhetjük át. már kisebb 
sebességnél is azonnal mozgásba lendül, gyorsabb vontatásnál pedig 
ritmusosan veret, így a ragadozók számára egy igen figyelemfelkeltő 
jelenség. szuper éles Vmc pyramid point horoggal szerelt.

shad rap

klassZikus WoBBlErEk BalsaFa WoBBlErEk

srssr
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
SR05 5 cm 6 g 1,2 - 2,7 m 6 2 db
SR07 7 cm 8 g 1,5 - 3,3 m 5 2 db
SR09 9 cm 15 g 2,4 - 4,5 m 3 2 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
SSR05 5 cm 5 g 0,9 - 1,8 m 6 2 db
SSR07 7 cm 7 g 1,2 - 1,8 m 5 2 db
SSR09 9 cm 12 g 1,8 - 2,4 m 3 2 db

sZÍnEk
alb-Bleak, b-Blue, carp-carp, crsd-caribbean shad, dmn-demon, ft-Firetiger,

gf-Goldfish, hlw-halloween, ht-hot tiger, imp-imposter, pel-live perch,
psl-live pumpkinseed, rol-live roach, rsl-live river shad, s-silver,

sb-silver Blue, sd-shad, sfc-silver Fluorescent chartreuse

sZÍnEk
alb-Bleak, b-Blue, carp-carp, crsd-caribbean shad, dmn-demon, ft-Firetiger,

gf-Goldfish, hlw-halloween, ht-hot tiger, imp-imposter, pel-live perch,
psl-live pumpkinseed, rol-live roach, rsl-live river shad, s-silver,

sb-silver Blue, sd-shad, sfc-silver Fluorescent chartreuse
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klassZikus WoBBlErEk

Ez a különleges, prémium minőségű balsafából készülő felúszó rapala 
wobbler ötvözi a már jól bevált rapala tail dancer mozgást a shad típusú 
csalik ritmusos, széles, oldalirányú, kimondottan agresszív veretésével. 
a testében végigfutó drótozásnak hála, ellenáll az agresszívebb, nagy 
igénybevételt jelentő támadásoknak is, így nyugodtan használhatjuk 
csuka, süllő vagy akár harcsa becserkészésére is. a tökéletes akadásért 
a shad dancerre szerelt két darab Vmc Black nickel round Bend horog 
felel.

shad dancer

BalsaFa WoBBlErEk

Ez a wobbler a régebbi, már sikeres rapala modellek kiváló jegyeit és 
néhány korszerű tulajdonságot ötvözve, egy teljesen új, egyedi formát 
jelenít meg. a balsafa testű wobbler lapos oldalprofiljának köszönhetően 
a méretéhez képest jóval nagyobb rezgéskeltést generál. hosszú, vékony 
testének hála elenyésző a légellenállása, így kifejezetten távoli dobások 
érhetők el segítségével – ezáltal tökéletes választás lehet például 
balinra. Fekete nikkel Vmc horoggal szerelt, mely biztosítja a jó akadást 
akasztáskor és erős tartást ad a fárasztás során.

Flat rap
2017

sdd
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
Sdd05 5 cm 8 g 2,1 - 3,0 m 6 2 db

sZÍnEk
bgl-live Bluegill, cgfr-chrome Gold Fluorescent red,

dcw-dark Brown crawdad, ft-Firetiger, rol-live roach, rsl-live river shad,
s-silver, sfc-silver Fluorescent chartreuse

flr
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
fLR08 8 cm 7 g 0,6 - 1,2 m 5 2 db

sZÍnEk
ch-chrome, cln-clown, ft-Firetiger, hss-hot steel, ht-hot tiger,

opsd-original pearl shad, s-silver, sb-silver Blue
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BalsaFa WoBBlErEk

a Bx-sorozat (Balsa xtreme) új korszakot nyit a műcsalik időszámításában, 
hiszen kombinálja a balsafa páratlan érzékenységét a tartós műanyag 
borítás elnyűhetetlen tartósságával. a tökéletesen kiegyensúlyozott 
balsa test élethű, eleven mozgást kölcsönöz a csalinak, míg a kemény 
kopolimer külső a tartósságot biztosítja. az úszó Bx minnow a tökéletes 
páncélzata mellet kiváló minőségű Vmc vanádium horgokkal van fel-
szerelve.

Bx minnow
kis testű, lassan süllyedő wobbler, mely apró méretéhez képest még akár 
nagyobb távolságokba is meglepően könnyen és pontosan dobható. 
alakja, balsafa teste és rövid, meredek állású terelőlapja miatt nagyon 
eleven és hatékony mozgásra képes műcsali, mellyel - süllyedő kialakítása 
miatt - akár két méter mélyen is horgászhatunk.

mini Fat rap

BalsaFa WoBBlErEk

mfr bxm
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
MfR03 3 cm 4 g 0,9 - 1,8 m 12 2 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
bxM07 7 cm 7 g 0,6 - 1,2 m 6 2 db

sZÍnEk
dmn-demon, ft-Firetiger, gfr-Gold Fluorescent red,

orsd-orange shad, p-perch, rt-rainbow trout, s-silver

sZÍnEk
ayu-ayu, bbh-Blue Back herring, ft-Firetiger,

hh-hot head, s-silver, smt-smelt
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BalsaFa WoBBlErEk

Ez a wobbler ötvözi a klasszikus shad rap formát a tartós és ellenálló
abashi fa nyújtotta előnyökkel. a rapala mindezt tovább fokozta azzal, 
hogy egy nagy teherbírású terelőlappal szerelte a shad rap magnum-ot. 
Ez tehát egy extrém wobbler, amely extrém kihívásokra - tehát kifejezet-
ten nagytestű halak horgászatára - lett kifejlesztve. Fém terelőlapja 
ellenáll minden külső behatásnak, emellett visszaveri a nap sugarait, ezzel 
is felhívva magára a ragadozók figyelmét. Billegő mozgásának, valamint 
vibrálásának intenzitása a bevontatás sebességétől függően változik. 
kettő darab szupererős, 1/0-ás Vmc horoggal van szerelve.

shad rap magnum

BalsaFa WoBBlErEk

homorú terelő lapjának köszönhetően, valamint felúszó tulajdonságának 
hála ez egy kifejezetten felszíni, balsafa popper. a víz tetején úszó, 
meg-megugró kishalat, vagy békát imitál, mely mozgást a spicc lefelé 
tartott, apró, vagy hangsúlyos rántásaival idézhetjük elő. a wobbler 
hátsó horga egy erős kontrasztú, színes bojttal van ellátva, melytől még 
figyelemfelkeltőbb lesz a skitter pop. premium Vmc horoggal szerelték.

skitter pop

srmag
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM

SRMaG12 12 cm 12 g 2,4 - 3,6 m 1/0 2 db

sZÍnEk
cg-pearl orange, cgfr-chrome Gold Fluorescent red, ch-chrome, ft-Firetiger, 

gfc-Green Fluorescent chartreuse, ogsd-orange Gold shad,
rh-red head, s-silver, sm-silver mackerel

sp
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
SP05 5 cm 6 g vízfelszíni 6 2 db
SP07 7 cm 7 g vízfelszíni 5 2 db
SP09 9 cm 14 g vízfelszíni 3 2 db

sZÍnEk
ch-chrome, cln-clown, f-Frog, fl-live Frog, fml-live Field mouse,

ft-Firetiger, lf-lime Frog, lfl-live leopard Frog,
sb-silver Blue, sgfr-steel Gold Fluorescent red
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lebegő kialakítású műanyag wobbler, mely ötvözi a klasszikus rapala 
úszó mozgást az agresszív oldalirányú kirohanásokkal. Belső súlypont 
áthelyező rendszer felel a nagyobb dobásokért, míg a 3d holografikus 
szemek, az ellenállhatatlan csörgés, a belső holografikus fólia és az 
áttetsző szerkezet az optimális vonzó hatásért. az édesvízi xr változat 
színes farokkal és biztos akadást eredményező premium pyramid point 
horoggal ellátott.

x-rap
a rapala ennél a wobblernél az 1960-ban, balsafából megalkotott 
countdown műcsalit vette alapul. Beleépítette az x-rap extrém 
tulajdonságait, így ez a műanyag wobbler 30%-al gyorsabban süllyed, 
mint klasszikus elődje - ezáltal a vízréteg minden szintje átfésülhető 
vele. Áramvonalas alakjának és súlyának köszönhetően nagy és pontos 
dobások érhetőek el vele. Fekete nikkel Vmc horoggal szerelt.

x-rap countdown

műanyaG WoBBlErEk műanyaG WoBBlErEk

xrxrcd
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM

xRcd05 5 cm 4 g 0,6 - 1,2 m 10 2 db
xRcd07 7 cm 10 g 0,9 - 1,5 m 6 2 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
xR04 4 cm 2 g 0,6 - 0,9 m 10 2 db
xR06 6 cm 4 g 0,9 - 1,5 m 10 2 db
xR08 8 cm 7 g 0,9 - 1,5 m 6 és 7 2 db

sZÍnEk
alb-Bleak, ayu-ayu, ggh-Glass Ghost,
hh-hot head, og-olive Green, s-silver

sZÍnEk
cln-clown, ftu-Firetiger uV, ggh-Glass Ghost, glgh-Glow Ghost,

hh-hot head, og-olive Green, s-silver, sb-silver Blue,
sfcu-silver Fluorescent chartreuse uV, scp-scoop
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műanyaG WoBBlErEk

sekélyvízi és felszín közeli horgászatra tervezett, optimális aerodinami-
kájú és nagyteherbírású műanyag testű wobbler. Beépített maxcast 
rendszerének köszönhetően lehetővé válnak vele a nagytávolságú pontos 
dobások. a test belsejében elhelyezett wolfram golyók dobás közben 
tökéletesen stablizálják a wobblert. spark point hegykialakítású, Vmc 
horoggal és speciális ovális kulcskarikával szerelt.

maxrap
az original wobbler hosszú, ceruza formájára emlékeztető, a benne 
lévő golyóknak köszönhetően csörgő hangot prezentáló, műanyag, 
lebegő műcsali. a legattraktívabb mozgást a bevontatás közben történő 
rövid rángató mozdulatokkal érhetjük el. a 3d holografikus szemek és a 
különleges, élethű mintázatvariációk csak tovább fokozzák a husky Jerk 
fogósságát.

husky Jerk

műanyaG WoBBlErEk

mxrhj
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
Hj08 8 cm 6 g 1,2 - 1,8 m 6 2 db
Hj10 10 cm 10 g 1,2 - 2,4 m 5 2 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
MxR11 11 cm 13 g 0,3 - 0,9 m 6 2 db

sZÍnEk
cln-clown, ft-Firetiger, gf-Gold Fish,

ggs-Glow Gray shiner, gyp-Glow yellow perch, ht-hot tiger,
rh-red head, s-silver, sb-silver Blue

sZÍnEk
bn-Bone, fanc-Flake anchovy, fhc-Flake hot chartreuse,

foanc-Flake orange anchovy, fs-Flake silver 
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a rapala célja az volt ezzel a csalival, hogy megalkosson egy olyan 
ultralight wobblert, mely apró mérete ellenére ugyanolyan intenzív és 
figyelemfelkeltő, mint nagyobb társai. Ez az ultrakönnyű crank bait hosszú 
és ívelt terelőlapjának köszönhetően több, mint két méteres merülésekre 
képes. indítás után meglehetősen gyorsan el is éri ezt a vontatási 
mélységet, megállítva pedig felúszik. élethű megjelenés és akciódús 
mozgás jellemzi.

ultra light crank

műanyaG WoBBlErEk műanyaG WoBBlErEk

a rapala shad rap ultralight verziója, mely kis tömege ellenére hosszú 
és pontos dobásokat tesz lehetővé. hosszított terelőlapjának hála 
bevontatáskor ütemesen veretve hozza a klasszikus shad rap mozgást. 
indítás után a körülbelül másfél méteres merülési mélységét meglehető-
sen gyorsan éri el, megállításkor pedig lassan süllyedni kezd. különleges 
3d holografikus szemei és ellenállhatatlan színei teszik ezt a csalit az egyik 
legfogósabb ultralight wobblerré.

ultra light shad

ulc
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
ULc03 3 cm 4 g 1,2 - 1,4 m 10 2 db

sZÍnEk
ayu-ayu, ch-chrome, ft-Firetiger, g-Gold, gatu-Glass amber tiger uV,

gdau-Glass dot ayu uV, gfr-Gold Fluorescent red, gltu-Glass lucent tiger uV,
gptu-Glass pearl tiger uV, sb-silver Blue, sd-shad

uls
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
ULS04 4 cm 3 g 1,2 - 1,5 m 10 2 db

sZÍnEk
ayu-ayu, ft-Firetiger, g-Gold, gatu-Glass amber tiger uV, gdau-Glass dot ayu uV,

gfr-Gold Fluorescent red, gltu-Glass lucent tiger uV,
gptu-Glass pearl tiger uV, sb-silver Blue
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műanyaG WoBBlErEk műanyaG WoBBlErEk

az ultra light minnow két típusa is kapható. apró méretükhöz képest 
mind a 3 centiméteres, mind pedig a 6 centiméteres verzió meglepően 
messzire dobható műcsali. Ez a wobbler akkor mozog igazán, ha nagy 
sebességgel vontatjuk be, vagy például gyors folyású vízben használjuk. 
tökéletes csali lehet balin, domolykó, jász vagy más ultralight módszerrel 
fogható fajok horgászatához. süllyedő műcsali, mely bevontatáskor 
imbolygó mozgást végez.

ultra light minnow
Egy kisméretű felszíni műcsali, mely különleges, homorú fejkiképzésének 
köszönhetően apró rántásokkal vezetve buborékokat képez maga körül. 
a látványos mozgást pukkanó hanghatás is kíséri, ezzel tökéletesen 
utánozza a vízfelszínen ugráló, menekülő kishalat, vagy békát. Ellenálló 
műanyag teste apró golyókat rejt, ezáltal csörgő hangeffekttel is kiegészül 
a vízfelszíni attrakció.

ultra light pop

ulm
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM

ULM04 4 cm 3 g 0,6 - 0,9 m 10 2 db
ULM06 6 cm 4 g 0,6 - 0,9 m 8 2 db

sZÍnEk
ayu-ayu, ch-chrome, ft-Firetiger, g-Gold, gatu-Glass amber tiger uV,

gdau-Glass dot ayu uV, gltu-Glass lucent tiger uV, gptu-Glass pearl tiger uV,
sb-silver Blue

ulp
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
ULP04 4 cm 3 g vízfelszíni 10 2 db

sZÍnEk
ch-chrome, f-Frog, ft-Firetiger, gatu-Glass amber tiger uV, gch-Gold chrome,

gdau-Glass dot ayu uV, gltu-Glass lucent tiger uV,
gptu-Glass pearl tiger uV, lf-Firetiger
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műanyaG WoBBlErEk műanyaG WoBBlErEk

a rippin’ rap kisebb méretű, könnyebb változata. szintén terelőlap 
nélküli kialakítású, nagyobb testvéréhez hasonlóan vontatása közben 
ez is jellegzetes csörgő hangot bocsát ki magából. már lassú bevontatás 
esetén is ritmusosan veret, mely a sebesség növelésével egy intenzívebbé 
válik. kisebb súlya miatt a sekélyebb vízterületeken is bevethető, igazán 
univerzális műcsali. 

ultra light rippin’ rap
süllyedő műcsali, mely terelőlapka nélküli kialakításnak köszönhetően 
nagy távolságokra dobható. két típusa közül a 9 grammos verzió 
lassabban, míg a 21 grammos kimondottan gyorsan süllyed. lapos 
testformájuk miatt köny-nyen vezethető, ritmusosan verető műcsalik, 
melyekkel bármely vízréteg meghorgászható. a testükben található 
csörgő jellegzetes hangot ad ki. 

rippin’ rap

rpr
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
RPR05 5 cm 9 g változó 8 és 10 2 db
RPR07 7 cm 24 g változó 4 és 6 2 db

sZÍnEk
ch-chrome, cbg-chrome Bluegill, cgfr-chrome Gold Fluorescent red, chb-chrome Blue, 

ft-Firetiger,
gch-Gold chrome, hsd-helsinki shad, lbgl-live Bluegill,

sbl-live smallmouth Bass

ulrpr
TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM

ULRPR04 4 cm 5 g változó 10 és 12 2 db

sZÍnEk
bcl-live Black crappie, bgl-live Bluegill, ch-chrome, chb-chrome Blue, gch-Gold chrome, 

ghp-Glow hot perch, gt-Glow tiger, gtu-Green tiger uV, gyp-Glow yellow, hs-hot steel,
hsd-helsinki shad, otu-orange tiger uV, pgs-pearl Grey shiner,

ptu-pink tiger uV, sul-live sunfish
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ch

ft

gsu

pk

pwrt

sbr

bg

frp

gfrt

jp

psu

rfsh

sd

ch

ft

gfrt

gsu

jp

psu

pwrt

rfsh

sd

műanyaG WoBBlErEk

Egy egyedülálló konstrukció, mely egyesíti a wobbler gyártásban 
használt, már jól bevált külső jegyek - színek, minták, holografikus 
szemek - nyújtotta élethű megjelenést a támolygó villantó jellegzetes 
mozgásával. Belső csörgő kamrája intenzív hangot bocsát ki magából, így 
nincs olyan ragadozó, ami fel ne figyelne rá. Erős, egyágú védett horga 
miatt a kifejezetten akadós  területeket is biztonsággal átfésülhetjük vele.

rattlin’ minnow spoon
a Weedless shad egy olyan bokorugró műcsali, mely a wobbler test-
formát és a védetthorgos csalik előnyeit kombinálja.  Bevontatásakor 
a farok részen található kemény terelőlapka miatt úgy mozog, mint 
egy wobbler, továbbá a testbe épített golyóknak hála, csörgő hangja 
már lassú tempónál is aktivizálódik. a védett horognak köszönhetően 
a növényzettel benőtt, vagy más akadókkal tarkított vizeken is bátran 
használható.

Weedless shad

műanyaG WoBBlErEk

rmsr
wsd

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
wSd08 8 cm 16 g változó 7/0 1 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY VONT.MÉLYSÉG HOR.MÉR. HOR.SZÁM
RMSR08 8 cm 16 g változó 7/0 1 db

sZÍnEk
bg-Bluegill, ch-chrome, frp-Fluorescent red pearl tiger, ft-Firetiger,

gfrt-Gold Fluorescent red tiger, gsu-shad uV, jp-Jungle perch, pk-pike,
psu-shad uV, pwrt-shad, rfsh-redfin shiner, sbr-silver Brown, sd-shad

sZÍnEk
ch-chrome, ft-Firetiger, gfrt-Gold Fluorescent red tiger,
gsu-shad uV, jp-Jungle perch, psu-shad uV, pwrt-shad,

rfsh-redfin shiner, sd-shad
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rapala original körgalléros rövidujjú pólórapala Vääksy 1936 inggalléros rövidujjú póló

rapala shadow rap pulóverrapala shadow rap pulóverrapala urban pulóver

2017 2017 2017

2017

TÍPUS méreT SzÍn
m2rA008100 m, l, xl, xxl Világosszürke

TÍPUS méreT SzÍn
m2rA020000 S, m, l, xl, xxl zöld

TÍPUS méreT SzÍn
m2rA023000 S, m, l, xl, xxl Fehér

TÍPUS méreT SzÍn
m2rA022000 S, m, l, xl, xxl Piros

TÍPUS méreT SzÍn
m2rA021000 S, m, l, xl, xxl Fekete
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urban Flat Brim baseball sapkarapala baseball sapkaBeaine kötött téli sapka

rapala röviditalos pohár szettrapala termosz bögrerapala sörös üvegkorsó

rapala baseball sapka Vintage Classic baseball sapkaold rapala baseball sapka

2017

2017

TÍPUS űrTArTAlom mAgASSág dArAb
rASgS 0,35 dl 7 cm 6

TÍPUS űrTArTAlom mAgASSág dArAb
rATm 4 dl 18 cm 1

TÍPUS űrTArTAlom mAgASSág dArAb
rAbm 5 dl 18 cm 1

TÍPUS SzÍn méreT
m4rA0011one piros + fehér logó egyféle
m4rA0021one feket + piros logó egyféle

TÍPUS SzÍn méreT
m4rA0101one szürke + szürke logó egyféle
m4rA0091one vil. barna + vil. barna logó egyféle

TÍPUS SzÍn méreT
m4rA0032one piros + fehér logó egyféle
m4rA0031one feket + piros logó egyféle

TÍPUS SzÍn méreT
m4rA0051one bézs + bézs logó egyféle

TÍPUS SzÍn méreT
m4rA0102one fekete + ezüst logó egyféle

TÍPUS SzÍn méreT
m4rA0103one piros + fehér logó egyféle
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2017

Ez az univerzális, vízhatlan horgásztáska jó merevítésének és 
párnázottságának köszönhetően még telepakolt állapotában 
is kimondottan kényelmes viselet, még akár hosszabb, cserkelő 
horgásztúrák esetén is. több funkcionális zseb is rendelkezésünkre 
áll, melyekben könnyen elpakolhatjuk kulacsunkat, dobozainkat, 
műcsaliainkat és szerszámainkat.

urban Messenger Bag táska

Vállra akasztható, csalik és egyéb eszközök számára kialakított horgász-
táska. Legyen szó cserkelő pergetésről, mártogatásról vagy akár úszta-
tásról, ha kevés eszközzel szeretnénk nagyobb területet bejárni, akkor 
erre a válltáskára van szükségünk. állítható, bélelt vállpántja amellett, 
hogy nagyon kényelmes viselést biztosít, zipzáros zsebbel van ellátva 
oldalt és hátul. a vízálló sling Bag egy rendkívül praktikus rekesszel teszi 
lehetővé, hogy akár a vízben állva, a táska elejét lenyitva, mint egy tálcán 
válogassunk a felszerelés között. 2 db Plano 3600-as doboz fér el benne.

urban Classic sling Bag válltáska urban sling Bag válltáska
nagyszerű válltáska, melyben több rendeződoboz is elfér. a belül 
található, állítható elválasztót a tépőzáras rögzítési lehetőséggel 
szükségleteinek megfelelően igazíthatja használója. számos zsebe, 
vízálló anyaga, formázott, vízálló alsó része és párnázott vállpántja van.

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
rUmb 36 cm x 29 cm x 18 cm Camo / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
rUCSb 31 cm x 23 cm x 11 cm Camo / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
rUSb 40 cm x 28 cm x 14 cm Camo / Fekete
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urban Vest Pack mellény-táska

Egy tökéletes horgász hátizsák. állítható, bélelt vállpántja cipzáras 
zsebbel rendelkezik oldalt és hátul. a vízálló táska úgy nyitható le, mint 
egy tálca, így kényelmesen válogathatunk műcsalijaink között akár állva, 
pergetés közben is. anyaga strapabíró, vízálló szövet mely megvédi 
felszerelésünket a szélsőséges időjárástól.

Praktikus, nagyméretű övtáska, melyben minden kellék elfér, ha 
egy gyors, cserkelő horgászatra indulunk. Erős, párnázott vállpántja 
megkönnyíti a viselést, vízálló anyaga pedig lepergeti az esőt. 
Formázott, szintén vízálló alsó része alulról védi a felszerelésünket.

urban Backpack hátizsák

urban hip Pack övtáska
tágas mellény, mely több rendező doboz tárolására alkalmas. az elől 
lévő felület belső oldalán, valamint a külső oldalon számos zseb kínál 
lehetőséget felszerelésünk elhelyezésére, míg a d-gyűrűk az eszközök 
felerősítését teszik lehetővé. Vízálló anyaga lepergeti a csapadékot,
szintén vízálló alsó része pedig megvédi kellékeinket a nedvességtől.

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
rUVP egy méret Camo / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
rUbP 40 cm x 32 cm x 20 cm Camo / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
rUhP 36 cm x 36 cm x 15 cm Camo / Fekete
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•  Two removable holsters store  

 3450 size tackle boxes

• Pliers holder

• Adjustable fit with durable side release buckle

• Main compartment features zippered lid

• Lure tray with mesh pocket and  

 built-in work station

• Custom retractor pocket for line clipper

• Padded bottle pocket

Model No. Dimensions (WxHxD) Color

46005-1 76 cm/15 cm/8 cm Green/Black

hIP Pack

• Hip pack with an integrated, water repellent backpack 

• Super comfortable and ergonomic hip belt doubles  

 as back support

• Internal organizer slots

• Zippered side pockets 

• One 3600 sized tackle box included

Model No. Dimensions (WxHxD) Color

46039-1 31 cm/22 cm/13 cm Green/Black

hYBrId  

hIP Pack

NEW

NEW
for

2015
LiMitEd Edition horgásztáskák LiMitEd Edition horgásztáskák

sling Bag Pro válltáskaCombo Bag (3 az 1-ben) táska

Lure Bag műcsalis táska hybrid hip Pack övtáska

a népszerű sling Bag design melyhez új, praktikus funkciók lettek 
hozzáadva. a főrekesz anyaga rugalmas, ennek köszönhetően mérete 
könnyedén állítható. Belső, rekeszes zsebében  kulacstartály található, 
melyből szívócsövön  keresztül ihatja a folyadékot viselője. a vállpánton 
egy vízálló zseb kapott helyet, mely érintőképernyős eszközök 
biztonságos és kényelmes használatát teszi lehetővé.

Egy horgásztáska és egy horgászhátizsák együttese. a táska vízálló, 
kemény aljzattal, hálós zsebekkel, levehető vállpánttal, két darab oldalsó 
rekesszel és egy elülső, tálcaszerűen lenyitható rekesszel rendelkezik. 
a hátizsák hálós zsebekkel, párnázott vállpánttal, esőhuzattal és erős, 
kényelmes markolatú fogantyúval készül.

Egyedi rekeszbeosztásának köszönhetően könnyen használható a 
különböző rapala műcsalikhoz. a zipzárral nyitható felső csalis doboz 
belsejében 16 darab műanyag rekesz található. Elülső cipzáras zseb és 
hálós rekesz valamint kényelmes, lecsatolható, állítható vállpánt jellemzi.

a hip Pack övtáska kompatibilis a rapala nagy, vízhatlan hátizsákjával, 
így arra könnyedén felcsatolható. szuperkényelmes viselet, mely egy 
ergonomikus, vastagon párnázott derékövvel van ellátva. Legnagyobb 
tároló rekesze több funkcionális zsebet is tartalmaz, emellett praktikusan 
lenyílik, így álló helyzetben is keresgélhetünk bennük, valamint a Plano 
3600-as típusú dobozban - mely tartozéka a táskának. az övrész további 
cipzáras zsebeket rejt.

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
46034-1 31 cm x 23 cm x 13-16 cm zöld / Fekete
46035-1 42 cm x 28 cm x 13-16 cm zöld / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
46002-1 31 cm x 67 cm x 26 cm zöld / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
46028-1 18 cm x 19 cm x 14 cm zöld / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
46039-1 31 cm x 22 cm x 13 cm zöld / Fekete
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slIng Bag

Revolutionary bag for the mobile fisherman. The bag swings 

to the front and the main compartments open up as a work 

tray together with the 3600 tackle boxes that fit inside. 

2 main compartments with double pullers. Includes two 

3600 tackle boxes. On the padded shoulder strap: Spiral 

retractor, D-ring, a zippered pocket on the back and front 

side and a plier pocket. 

Model No. Dimensions (WxHxD) Color

46006-1 31 cm/23 cm/11 cm Green/Black

MagnuM slIng Bag

Also available in King Size model. Same features as the 

original Sling Bag, with the larger 3700 sized tackle boxes 

for additional tackle.

On the padded ShOulder Strap

 • Spiral Retractor

 • D-ring

 • Zippered pocket on the back and front side

Main BOdy

 • Two main compartments with double pullers

 •Waterproof 600D fabric

 • Two 3700 size tackle boxes included

Model No. Dimensions (WxHxD) Color

46006-LK 42 cm/28 cm/11 cm Green/Black

lIMIted edItIon serIes

LiMitEd Edition horgásztáskák LiMitEd Edition horgásztáskák

Magnum tackle Bag táska

sling Bag válltáska

Egy praktikus táska, mely elég nagy ahhoz, hogy 
minden kellék elférjen benne. négy darab 3600-
as műcsalis doboz tárolására alkalmas (1 db 
tartozék). Erős, párnázott vállpántja megköny-
nyíti a szállítást. Vízálló anyaga lepergeti az 
esőt, formázott, vízálló alja pedig alulról védi a 
felszerelésünket.

univerzális, vízhatlan övtáska, mely kiváló merevítésének és 
párnázottságának köszönhetően még telepakolt állapotban is 
kényelmes viseletű. a dobozoknak, kulacsnak, műcsaliknak és 
szerszámoknak több kialakított zseb biztosít helyet. két 3450-es 
méretű szerelékes dobozt tartalmaz.

Lite tackle Bag táska

hip Pack övtáska

Egy nagyszerű kellékes táska, melyben négy 
darab 3700-as rendező doboz fér el (2 db
tartozék). a belül található, állítható elválasztót 
a tépőzáras rögzítési lehetőséggel szükségle-
teinek megfelelően igazíthatja a használója. 
számos zsebe, vízálló anyaga, formázott, vízálló 
alsó része és párnázott vállpántja van.

kimondottan nagyméretű, tágas táska, mely 8 
db 3700-as rendező dobozt képes tárolni (3 db 
tartozék). az elülső belső oldalán és a külső olda-
lon számos zseb kínál rendezési lehetőséget, 
míg a d-gyűrűk az eszközök felerősítését teszik 
lehetővé. Vízálló anyaga lepergeti a csapadékot, 
kemény, formázott alsó része pedig megvédi 
kellékeinket a nedvességtől.

Vállra akasztható, kétoldalas pergető táska. állítható, bélelt vállpántja 
cipzáras zsebbel rendelkezik oldalt és hátul. a vízálló táska úgy nyitható 
le, mint egy tálca, így kényelmesen válogathatunk műcsalijaink között 
állva, akár pergetés közben is. anyaga vízálló 600d szövetből készült. két 
3600-es méretű szerelékes dobozt tartalmaz.

tackle Bag táska

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
46017-1 30 cm x 22 cm x 25 cm zöld / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
46016-1 50 cm x 26 cm x 30 cm zöld / Fekete TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn

46015-1 54 cm x 39 cm x 32 cm zöld / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
46006-1 31 cm x 23 cm x 11 cm zöld / Fekete
46006-lk 42 cm x 28 cm x 11 cm zöld / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
46005-1 76 cm x 15 cm x 8 cm zöld / Fekete
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sportsman’s 31 tackle táska

sportsman’s 10 tackle övtáska

klasszikus, vízálló horgásztáska belső, kivehető 
PVC betéttel. tökéletes megoldás a kifogott 
halak tárolására, szállítására. Vállpánttal és egy 
hátsó derékpánttal is rendelkezik. három kisebb, 
valamint egy elülső, csattal zárható, nagyobb 
zsebe egyéb eszközök tárolását teszi lehetővé. 
d-gyűrűinek köszönhetően a nálunk lévő 
szerszámokat is biztosan tudjuk rögzíteni.

Vízálló, erős anyagból készült táska, melyben biztonságban tudhatjuk a 
benne tárolt ruházatot, vagy felszerelést. állítható, d-karikával ellátott 
vállszíj, valamint párnázott hátrész biztosítja a kényelmet viselése közben, 
így hosszú gyalogtúrákra is alkalmas. rugalmas vállszíja oldalsó rögzítő 
csatokkal van szerelve, oldalán kulacs tárolására alkalmas zseb található.

sportsman’s 12 shoulder táska

sportsman’s 25 BackPack hátizsák

tágas, praktikus horgásztáska. Főrekeszében 
egy kivehető PVC bélés található. két elől lévő 
zsebében kényelmesen tárolhatjuk eszközeinket. 
két oldalsó csattal pedig biztonságosan lehet 
zárni a főrekeszt. Vízálló szövet és állítható 
vállszíj jellemzi.

nagyméretű, vízálló anyagú horgásztáska, 
melyben könnyedén elfér minden szükséges 
felszerelés. nagyméretű főrekesszel és tágas 
első zsebbel rendelkezik. Erős vízálló anyagból 
készült, strapabíró darab. Vállszíja állítható, míg 
főrekeszében kivehető PVC bélés található.

Vízálló anyagból készült praktikus övtáska két kisebb oldalsó és egy 
nagy elülső cipzáras zsebbel, melyekből utóbbi fedett cipzáras. állítható, 
csatos övpántja könnyű viseletté teszi. Felső részén két botrögzítő pántot 
találunk, melybe a nálunk lévő botot rögzítve szabaddá válik kezünk, így 
egy esetleges csalicsere esetén sem kell letenni azt a földre. Egy karabiner 
és egy d-gyűrű biztosítja a szerszámok rögzítését.

sportsman’s 13 satchel táska

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
46008-2 34 cm x 28 cm x 15 cm Szürke / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
460010-2 36 cm x 30 cm x 11 cm Szürke / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
460012-2 40 cm x 30 cm x 21 cm Szürke / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
46007-2 74 cm x 14 cm x 11 cm Szürke / Fekete

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
46014-2 35 cm x 45 cm x 19 cm Szürke / Fekete
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speciális horgászfogó horgászolló Mágnesrugós horgászfogó

késélező zsinórvágó szerszám kulcskarika nyitó szerszám

Mágneses eszköztartó uV rugós vízhatlan mérőszalag Úszó csalihal lélegeztető

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

TÍPUS megneVezéS
rCdmF horgászfogó (16 cm)

TÍPUS megneVezéS
SAmSh horgászolló (18 cm)

TÍPUS megneVezéS
rCdmP6 horgászfogó (18 cm)

TÍPUS megneVezéS
rCdkS késélező (finom / durva)

TÍPUS megneVezéS
rCdmC zsinórvágó (7 cm)

TÍPUS megneVezéS
rCdmSr kulcskarika nyitó (7 cm)

TÍPUS megneVezéS
rCdmr mágneses eszköztartó

TÍPUS megneVezéS
rCdrr150 rugós mérőszalag (150 cm)

TÍPUS megneVezéS
rCdFA Csalihal lélegeztető
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Promotional filézőkésCsalizó horgászkés deluxe Falcon filézőkés élezővel

soft grip filézőkés késélezővelteflonos pengéjű zsebkés rCd filézőkés

Fisherman’s utility horgászkéssportsman’s superflex filézőkés sportsman’s horgászkés

2017

TÍPUS mArkolAT hoSSzA élező hoSSzA
SFS 10,5 cm 7,5 cm
SFm 12 cm 8,5 cm

TÍPUS mArkolAT hoSSzA Penge hoSSzA
SnPF6 12,5 cm 15 cm
SnPF8 12,5 cm 20 cm

TÍPUS mArkolAT hoSSzA Penge hoSSzA
rSb4 10 cm 10 cm

TÍPUS mArkolAT hoSSzA Penge hoSSzA
rCdFn6 13 cm 15 cm

TÍPUS mArkolAT hoSSzA Penge hoSSzA
SnP4 13 cm 10 cm

TÍPUS mArkolAT hoSSzA Penge hoSSzA
bP134Sh 10 cm 10 cm
bP136Sh 12 cm 15 cm

TÍPUS mArkolAT hoSSzA Penge hoSSzA
bP704Sh1 10 cm 10 cm
bP706Sh1 12 cm 15 cm
bP707Sh1 13 cm 18 cm

TÍPUS mArkolAT hoSSzA Penge hoSSzA
rUk4 10 cm 10 cm

TÍPUS mArkolAT hoSSzA Penge hoSSzA
126SP 12 cm 15 cm
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rMks

sh1
sh2

késélezők
horogfenő halkiemelő mérleggel

aluma-pro alumínium halkiemelő

digitális mérleg

Floating úszó halkiemelő

érintőképernyős dig. mérleg érintőképernyős dig. mérleg

digitális mérleg
2017

TÍPUS megneVezéS
mFg25 mechanikus (25 kg)
dFg50 digitális (25 kg)

TÍPUS megneVezéS
APFg6 halkiemelő (markolat 15 cm)
APFg9 halkiemelő (markolat 23 cm)

TÍPUS megneVezéS
rSdS-50 digitális mérleg (25 kg)

TÍPUS megneVezéS
rFFg6 halkiemelő (markolat 15 cm)
rFFg9 halkiemelő (markolat 23 cm)

TÍPUS megneVezéS
rTdS-50 digitális mérleg (25 kg)

TÍPUS megneVezéS
rCTdS-50 digitális mérleg (25 kg)

TÍPUS megneVezéS
rCddS25 digitális  mérleg (25 kg)

TÍPUS mArkolAT hoSSzA élező hoSSzA
rhCF4 (horogfenő) 10 cm 10 cm

TÍPUS mArkolAT hoSSzA Penge hoSSzA
rmkS 12 cm -
Sh1 (késélező piros) - finom
Sh2 (késélező szürke) - finom/durva
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Fonottzsinór vágó zsinórvágó, horgászolló zsinórvágó

Fali bottartó horgász multiszerszám Világító kulcstartó

Mini horgászfogó horgászfogók Extra hosszú horgászfogó

TÍPUS megneVezéS
rSlS Fonottzsinór vágó

TÍPUS megneVezéS
rlS Szuper zsinórvágó olló élezővel
rFgS haltisztító horgászolló

TÍPUS megneVezéS
rFC-1 zsinórvágó, lyukasztó, kés

TÍPUS megneVezéS
Pgrh-6 6 férőhelyes (alsó + felső tag)

TÍPUS megneVezéS
PgmFT-1 Több funkciós multiszerszám

TÍPUS megneVezéS
FPl Világító kulcstartó

TÍPUS megneVezéS
rPlr-5 mini horgászfogó (12,5 cm)

TÍPUS megneVezéS
rSSP6 kulcskarika nyitó fogó (16 cm)
rCP6 Fiserman’s horgászfogó (16 cm)
rCP8 Fiserman’s horgászfogó (22 cm)

TÍPUS megneVezéS
rCP11 horgászfogó (28 cm)
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Fogó páros Fogó pároshajlított végű fogók

érfogó + Fogó Filéző kés + Fogó zsinórvágó + élező + Lyukasztó

olló + Fogó kés + Fogó + zsinórvágó Fogó + horogfenő + zsinórvágó

TÍPUS megneVezéS
rTC-mPmSC mini oldal csípőfogó + mini fogó

TÍPUS megneVezéS
rTC-6SPSC oldal csípőfogó + horgászfogó

TÍPUS megneVezéS
rCPC5 hajlított horgászfogó (13 cm)
rCPC6 hajlított horgászfogó (16,5 cm)

TÍPUS TArTAlom
rTC-1 érfogó (14 cm) + horgászfogó (22 cm)

TÍPUS TArTAlom
rPlr8-706 Soft grip filézőkések (penge 15 cm) + horgászfogó

TÍPUS TArTAlom
rClP-1 zsinórvágó + horogélező + Jigfej lyukasztó

TÍPUS TArTAlom
rTC-6SPlS Szuper zsinórvágó olló + Fiserman’s fogó (16 cm)

TÍPUS TArTAlom
rTC-6P136C zsinórvágó + Falcon filézőkés + Fisherman’s fogó

TÍPUS TArTAlom
rTC-6PChS Fisherman’s fogó + horogélező + zsinórvágó
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rvg-001as

rvg-001c

rvg-002a

rvg-002P

rvg-004a

rvg-004c

rvg-214a

rvg-214m

rvg-033c

uvg-282a

uvg-287a

uvg-293a

VisiongEar naPszEMüVEgEk

speciális napszemüveg, mely belső levehető takaró elemekkel rendel-
kezik. oldalsó kialakítása tökéletes szellőzést biztosít. Polarizált lencséi 
100%-os uV vé- delmet biztosítanak.

sportsman’s 3d Wrap napszemüveg

Miért ne lehetne egy horgász napszemüveg divatos is amellett, hogy 
minden olyat tud, mint a társai! az urban széria fiatalos stílusával járul 
hozzá a sportos megjelenéshez. könnyű, ütésálló keret és többféle 
színben kapható, tükröződő lencsék jellemzik, melyek polarizáltak és uV 
védelemmel is el vannak látva.

urban Visiongear napszemüveg
Erős, masszív szerkezetű, az esetleges ütésekkel szemben ellenálló 
napszemüveg. hihetetlen könnyű, így kényelmes viseletet biztosít 
használójának. gumis szárvégekkel, tartópapucsokkal és rugalmas belső 
zsanérokkal rendelkezik. Polarizált lencsék biztosítják az uV védelmet.

sportsman’s napszemüveg
2017

TÍPUS kereT SzÍne lenCSe SzÍne
rVg-001AS matt  fekete szürke
rVg-001C matt  fekete sárga
rVg-002A matt  metál  szürke szürke
rVg-002P matt  metál  fekete sárga  (photocromatic)
rVg-004A matt  gyöngyház  szürke szürke
rVg-004C matt  gumírozott  kék sárga
rVg-214A matt  fekete szürke
rVg-214m matt  fekete szürke kék tükör

TÍPUS kereT SzÍne lenCSe SzÍne
UVg-282A matt  kék/narancs tengerkék  tükör
UVg-287A matt  fekete/piros cseresznye-piros  tükör
UVg-293A matt  fekete/camo dzsungel-zöld  tükör

TÍPUS kereT SzÍne lenCSe SzÍne
rVg-033C fényes  fekete szürke
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rvg-022E

rvg-022F

rvg-031a

rvg-031c

rvg-008a

rvg-008c

rvg-008P

rvg-036c

Ennek a napszemüvegnek a tervezésekor professzionális horgászokat és 
képzett optikai szakembereket is bevontak. Polarizált lencséi 100%-os 
uV védelmet biztosítanak, és tiszta éleslátást a víz alatti világba. Lencséi 
tükörbevonattal rendelkeznek, mely távol tartja a vakító fénysugarakat. 
tartópapucsa gumírozott, szárvége pedig csúszásmentes.

sportsman’s Mirror napszemüveg

VisiongEar naPszEMüVEgEk VisiongEar naPszEMüVEgEk

speciális napszemüveg, melybe felhajtóerőt építettek, azaz ha horgászat 
közben véletlenül vízbe esik, akkor a víz felszínén marad, tehát nem 
veszíti el a horgász. a keret speciális t90-es, emlékező műanyagból 
készült, amely így hihetetlenül rugalmas. az extra könnyű napszemüveg 
gumis szárvégekkel és tartópapucsokkal van felszerelve.

sportsman’s Floater napszemüveg

TÍPUS kereT SzÍne lenCSe SzÍne
rVg-022e sötét  metál szürke  kék  tükör
rVg-022F fényes  teknős gumírozott  zöld  tükör
rVg-031A matt  fekete szürke  ezüst  tükör
rVg-031C matt  kék szürke  kék  tükör

TÍPUS kereT SzÍne lenCSe SzÍne
rVg-008A fényes  metál  szürke szürke
rVg-008C fényes  teknős szürke
rVg-008P matt  fekete sárga (photocromatic)
rVg-036C fényes  metál szürke
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rvg-006a

rvg-202a

rvg-202b

rsgPb

rsgPg

rsgsb

rvg-091a

rvg-092a

Polikarbonát keretének köszönhetően ez egy nagyon könnyű és egyben 
tartós napszemüveg. íves görbülete nagy rugalmasságot biztosít a 
keretnek. Polarizált lencséi 100%-os uV-védelmet biztosítanak.

szinte bármilyen szemüveg keretére rácsiptethető mobil napszemüveg. 
Extra könnyű súly, maximális uV védelem és karcálló bevonat jellemzi.

a kiegészítők fontos kellékei a már örömmel használt szemüvegünknek, 
mint a mikroszálas törlőkendő, a biztos védelmet nyújtó cipzáras merev 
szemüvegtok vagy a víz tetején fennmaradó nyakpánt.

sportsman’s Magnum napszemüveg

sportsman’s Clip-on napszemüveg sportsman’s napszemüveg kiegészítők

speciális camo bevonatú polikarbonát keretes könnyű és tartós nap-
szemüveg. íves görbületű kialakítása tökéletesen követi az arc vonalát.
Lencséi tükörbevonattal rendelkeznek, így távoltartják a vakító fény-
sugarakat. 100%-os uV-védelmet biztosítanak polarizált lencséi.

sportsman’s Camo napszemüveg

VisiongEar naPszEMüVEgEk VisiongEar naPszEMüVEgEk

TÍPUS kereT SzÍne lenCSe SzÍne
rSgPb bézs camo borostyán  tükör
rSgPg sötét camo kék  tükör
rSgSb barna teknős camo borostyán  tükör

TÍPUS kereT SzÍne lenCSe SzÍne
rVg-006A matt  metál szürke
rVg-202A fekete  csíkokkal szürke
rVg-202b barna  csíkokkal szürke

TÍPUS megneVezéS SzÍn
rVg-090A merev  szemüvegtok fekete
49002-1 mikroszálas  törlőkendő (3 minta) fehér
rVg-093A Úszó  szemüveg  nyakpánt piros / fekete

TÍPUS kereT SzÍne lenCSe SzÍne
rVg-091A - kékes-szürke
rVg-092A - szürke
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klasszikus körforgó villantó, melynek bordázott 
bronz súlya szabadon forog, így a külső harang- 
hoz hozzáérve csörgő hangot ad ki. a villantó 
kanala már egészen lassú bevontatásnál 
mozgásba lendül, majd látványos forgásával, 
valamint a fény visszatükrözésével hívja fel a 
ragadozók figyelmét. rozsdamentes tengellyel 
és extra erős vMC horoggal van szerelve.

vibrax original
valósághű pikkely mintázat található a külön-
böző alapszínekben gyártott vibrax Shad kör-
forgó kanalain. Mozgásban és felépítésben 
teljesen megegyezik a klasszikus original vibrax 
körforgóval.

vibrax Shad
Ez a típus egy a horogra erősített látványos, 
csábító, bojtos farokkal rendelkezik. felépí-
tésben és működésben teljesen megegyezik 
a klasszikus original vibrax körforgóval. a 
bojttal ellátott horognak köszönhetően sokkal 
életszerűbb, valamint látványosabb a mozgása, 
emellett lényegesen lassúbb bevontatást tesz 
lehetővé akár egészen sekély vízmélységnél is.

vibrax foxtail

s

c

g

gsd

rs

ssd

ftx

gsdx

ssdx

bf

bfx

SZÍnEk
s-Silver, c-Copper, g-gold

körforgó kanál 
MérEtEk  1:1-ES 
MérEtarányban

6 5 4 3 2 1 0

SZÍnEk
ftx-firetiger foxtail, gsdx-gold Shad foxtail,

ssdx-Silver Shad foxtail

bfsd

SZÍnEk
gsd-gold Shad, rs-red Silver, ssd-Silver Shad

TÍPUS méreT SÚLY
bf2 2 6 g
bf3 3 8 g
bf4 4 10 g
bf5 5 13 g
bf6 6 18 g

TÍPUS méreT SÚLY
bfSd3 3 8 g
bfSd4 4 10 g
bfSd5 5 13 g

TÍPUS méreT SÚLY
bfx3 3 8 g
bfx4 4 10 g
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az original vibrax villantóval megegyező felépítésű körforgó 
jellegzetességei azok a kanálon található látványos, színes pöttyök, 
melyek a víz alatt még figyelemfelkeltőbbé teszik. a körforgók további 
jellemzője, hogy Uv színekben pompáznak a hangsúlyosabb láthatóság 
érdekében. alkonyatkor, sötétben vagy pirkadatkor is tökéletes választás.

vibrax Uv
Ezt a klasszikus vibrax felépítésű villantót az extrém, fluoárnyalatokban 
gazdag színkombinációk jellemzik, melyek mind a testen, mind a kanálon 
egyaránt megtalálhatók. Mozgásban és felépítésben teljesen megegyezik 
a klasszikus original vibrax körforgóval.

vibrax fluorescent

cfr

ft

gfr

ocw

sfr

yt

coou

goou

obyu

oypu

soyu

yopu

bff

SZÍnEk
cfr-Copper fire red, ft-firetiger, gfr-gold fluorescent red, 

ocw-orange Crawdad, sfr-Silver fluorescent red, yt-yellow tiger

bfu

SZÍnEk
coou-Copper orange orange uV, goou-gold orange orange uV,

obyu-orange black yellow uV, oypu-orange yellow Pearl uV, soyu-Silver orange yellow uV, 
yopu-yellow orange Pearl uV

TÍPUS méreT SÚLY
bff2 2 6 g
bff3 3 8 g
bff4 4 10 g
bff5 5 13 g

TÍPUS méreT SÚLY
bfU2 2 6 g
bfU3 3 8 g
bfU4 4 10 g
bfU5 5 13 g
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Ez egy egyszerű, ellenben nagyon kreatív, fogós 
műcsali, mely egyedi színkombinációkban áll 
rendelkezésünkre. különlegessége, hogy egy 
egyágú szakáll nélküli horoggal van szerelve, 
hogy minél kisebb sérülést okozzon a halaknak.

Egy kisméretű támolygó kanál a blue fox-tól, 
mely anyagvastagságának és tömegének 
köszönhetően nagyobb távolságokra is köny-
nyedén dobható. Szuper erős kulcskarikával és 
vMC horoggal van szerelve.

Moreungen SingleMoreungen
Ez egy speciális műcsali, melynek dobósúlyát 
a körforgó kanál mögötti található halformájú 
súly biztosítja. Ennek köszönhetően lényegesen 
távolabbi és pontosabb dobások érhetők el 
vele. a műcsali zsinórcsavarodási védelemmel 
van ellátva, emellett élethű 3D szemek, 
rozsdamentes acél tengely, szuper éles vMC 
horog és erős kulcskarika jellemzi.

Minnow Super vibrax

c

ft

g

gp

ob

s

sb

srb

bkr

obk

pr

sor

srb

srp

bwb

gbkr

gr

mpb

obk

rbs

srp

zr

bfmsV

SZÍnEk
c-Copper, ft-firetiger, g-gold, gp-gold Perch,

ob-orange black, s-Silver, sb-Silver blue, srb-Silver red black

bfmubfmu

SZÍnEk
bwb-brown White black Dots, gbkr-gold brown red,

gr-gold red Dots, mpb-Pink black Dots,
bk-orange black Dots, rbs-red black Dots,

srp-Silver red Pink, yr-yellow red Dots,

SZÍnEk
bkr-black red Dots, obk-orange black Dots,

pr-Pearl red Dots, sor-Silver orange red,
srb-Silver red blue Dots, srp-Silver red Pink

TÍPUS méreT SÚLY
bfmSv2 2 9 g
bfmSv3 3 13 g

TÍPUS méreT SÚLY
bfmU25 26 mm 2,5 g
bfmU04 26 mm 4 g

TÍPUS méreT SÚLY
bfmU12 40 mm 12 g
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Extra széles mozgású és messzire dobható támolygó villantó, melynek 
éles oldalsó pereme könnyen hasítja a vizet. ahogy a nevéből is 
következtetni lehet, tökéletes választás csukapergetéshez. a felületén 
látható csipkék csábítóan csillannak meg a víz alatt. Szuper erős vMC 
horoggal és kulcskarikával szerelt.

lucius
klasszikus támolygó forma, mely igen vonzó színekben kapható. Már 
lassú vontatásnál is széles, oldalazó mozgást végez. nagyon jól és 
pontosan dobható, akár szeles időjárás esetén is. a kis piros lapka további 
vonzó hatást jelent, mind színével, mind pedig mozgásával ingerli a 
ragadozókat. éles Premium vMC horoggal, valamint nagy teherbírású 
kulcskarikával szerelték.

Esox

bsce

frtu

gfru

per

pifu

sile

brst

chwt

croc

crog

cros

frtu

gyct

psyt

bfex

SZÍnEk
bsce-blue Silver Copper Eye, frtu-firetiger uV, gfru-gold firetiger uV,

per-Perch, pifu-Pink firetiger uV, sile-Silver Eye

bflu

SZÍnEk
brst-black red Silver tiger, chwt-Chrome White tiger, croc-Crocodile Copper,

crog-Crocodile gold, crog-Crocodile Silver, frtu-firetiger uV,
gfru-gold firetiger uV, gyct-green yellow Copper tiger, psyt-Pink Silver yellow tiger

TÍPUS méreT SÚLY
bfex22 65 mm 22 g

TÍPUS méreT SÚLY
bfLU20 70 mm 20 g
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dobd  el  bÁrmerre.
fogj  halat  bÁrhol.



43

dobd  el  bÁrmerre.
fogj  halat  bÁrhol.

T H E 
“GO-TO“ 
LURE

MINDEN
HALFAJRA

MINŐSÉGI 
HOROGGAL

FTALÁT-
MENTES

AJÁNLOTT
ZSINÓR

ÉDES ÉS SÓSVÍZI
HASZNÁLATRA

ÉLÉNK
HANGHATÁS

tÍPUSok
Model No.  Body Jig Weight Description

SMB35 3.5” Minnow  1/8 Oz 1 Rigged / 2 Bodies
Model No.  Body Jig Weight Description

SMB45 4.5” Minnow  1/4 Oz 1 Rigged / 2 Bodies
Model No.  Body Jig Weight Description

SMB55 5.5” Minnow  3/8 Oz 1 Rigged / 2 Bodies

Ci - Chartreuse ice ga - gaga

SMt - Smelt tb - tru blue

h - herring hDi - houdini

ho - hot olive Mrl - Marlyn

Pi - Pearl ice Sgh - Smokin’ ghost

vt - volunteer

VÉDETT
HORGÚ KIVITEL



44 araShi WobblErEk



45

686

870

874

879

534

732

736

737

a Storm arashi tiger egy szélesen verető felúszó wobbler, melyet 
kimondottan nagyhalas horgászatokhoz ajánl a gyártó. Műanyag 
testének olyan erős felhajtóereje van, hogy a 3 méteres maximális 
vontatási mélységből a megállítás pillanatától számítva néhány 
másodpercen belül a felszínre emelkedik. Széles, félkörívű terelő-
lapjának köszönhetően szuperlassú és kimondottan gyors bevontatás 
esetén is stabilan úszik. a teljes testben végigfutó drótozás és a 
vMC 3x erősségű 9626 Perma Steel hármashorgok garantálják, 
hogy ami egyszer ráharap erre a csalira, azzal közös fotó fog 
készülni a csónakban! 

a Storm arashi vibe műanyag teste kimondottan extrém feladatokra, 
fogakkal teli harapásokra lett tervezve. Már lassú bevontatásánál 
is csörögnek a benne található golyók, a tempó növelésével pedig 
ez a hang egyre csak erősödik. lapított formájának köszönhetően 
gyors folyású vizekben sem vereti túl magát, ennek ellenére már 
lassú vezetésnél is ritmusos mozgással hívja fel magára a ragadozók 
figyelmét. Számtalan technikával használhatjuk, ezek közül is talán 
a legeredményesebb, ha időnként megállítva, majd beleemelve 
vertikálisan vezetjük. a csali tömege 16 gramm, így meglehetősen 
messzire dobható, emellett gyorsan süllyed, így akár a kimondottan 
mély, húzós vizek is meghorgászhatók vele.

arashi tigerarashi vibe

araShi WobblErEk

20172017

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
avb07 7 cm 16 g változtatható 2 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
aTG10 10 cm 23 g 3,0 m 2 db

atgaVb

SZÍnEk
686-Wakasagi, 870-red Craw, 

874-black Silver Shad, 879-Pro blue Shad

SZÍnEk
534-fire tiger, 732-green-o Shad,

736-gold nugget, 737-bloody goldbait

a  Storm                               műanyag  wobblerei  japán  tervezők  által  készült.
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868
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872
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686
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874

Egyedi, zömök alakjának köszönhetően kimondottan nagy távolságokra, 
tökéletes pontossággal dobható wobbler. belső csörgő golyókkal 
van ellátva, így változatos hangmagasságokra képes. gyors, billegő 
mozgásával és különleges színeivel egy igen attraktív és csábító csalit 
kínálhatunk fel a ragadozók számára. rendkívül vékony, kör alakú terelő 
lapja erős és tartós, nagy méretének köszönhetően csalink gyorsan eléri a 
kívánt mélységet. Minden darab egyedileg van tesztelve és Premium vMC 
fekete nikkel horoggal van szerelve.

arashi rattling flat
tökéletesen kiegyensúlyozott csali, mely mérsékelt farokmozgásának hála 
nem vereti túl magát. rendkívül vékony, lekerekített terelő lapja erős és 
tartós, nagy felületének köszönhetően gyorsan eléri a kívánt mélységet. 
a belső csörgő golyókkal változatos hangmagasságokra képes, ezzel is 
felkeltve a ragadozók figyelmét. Minden egyes wobbler prémium vMC 
fekete nikkel horoggal van szerelve, illetve még a gyárban tesztelve van.

arashi rattling Deep

araShi WobblErEk araShi WobblErEk

adp aft

SZÍnEk
612-hot blue Shad, 686-Wakasagi,

871-hot Chartreuse Shad, 872-Parrot, 874-black Silver Shad

SZÍnEk
612-hot blue Shad, 680-bluegill, 682-baby bass, 686-Wakasagi,

868-rusty Craw, 871-hot Chartreuse Shad, 872-Parrot, 874-black Silver Shad

az                                 a  Storm  japán  stílusban megalkotott  minőségi  műcsalija.

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
adP10 6 cm 16 g 3,3 m 2 db
adP18 7 cm 22 g 5,5 m 2 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
afT07 5,5 cm 12 g 2,3 m 2 db



47

612

680

682

686

868

871

872

874

612

686

688

859

871

872

az arashi család legújabb tagja egy crank bait, mely a sekélyebb, illetve 
felszín közeli vízrétegek  meghorgászására alkalmas. Zömök testének 
és speciálisan kialakított terelőlapkájának hála intenzív veretéssel 
fésülhetjük át vele azokat a régiókat, ahol a ragadozóhalakat sejtjük. 
testformája, illetve 16 grammos tömege egyaránt alkalmassá teszik arra, 
hogy precízen meghorgásszuk a tőlünk pár méterre lévő partszakaszt, 
vagy akár hosszabb dobásokkal a távoli célpontokat. a farok alsó részen 
található vezetőborda, valamint az önbeálló zsinórszem biztosítja a csali 
stabilitását, a vMC horgok pedig a tökéletes akadást. Mint minden Storm 
csali, ez a típus is még a gyárban tesztelésre kerül, így csak azok a darabok 
kerülnek forgalomba, melyek kifogástalanul működnek.

arashi Wake Crank
Egy hamisítatlan crank bait, mely a felszín közeli vízrétegek meghorgá-
szására alkalmas. Duci formájának köszönhetően meglepően távoli és 
pontos dobásokat érhetünk el vele. különleges, négyzet alakú, vékony 
terelőlapja erős és kifejezetten tartós anyagból készül, könnyedén 
lepattintja a műcsalit a víz alatti akadályokról. a Silent Square minden 
egyes darabja még a gyárban, tartályban tesztelt és Premium vMC fekete 
nikkel horoggal van szerelve.

arashi Silent Square

araShi WobblErEk araShi WobblErEk

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
aSqS03 5,5 cm 14 g 1 m 2 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
awc06 6 cm 16 g 0,1 m 2 db

awcasqs

SZÍnEk
612-hot blue Shad, 680-bluegill, 682-baby bass, 686-Wakasagi,

868-rusty Craw, 871-hot Chartreuse Shad, 872-Parrot, 874-black Silver Shad

SZÍnEk
612-hot blue Shad, 686-Wakasagi, 688-ghost hitch, 
859-Pro blue, 871-hot Chartreuse Shad, 872-Parrot

a  Storm                               műanyag  wobblerei  japán  tervezők  által  készült.
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araShi éS So-rUn WobblErEk

hosszú, nyúlánk teste lassú bevontatáskor billegő mozdulatokkal 
halad, majd ahogy növeljük a sebességet, egyre élénkebb oldalazó 
veretést produkál. Erős műanyag teste meglepően érzékenyen reagál a 
kisebb rángatásokra, pöccintésekre. belső távdobó mechanizmusának 
köszönhetően kimondottan messzire dobható. Magas felhajtóerejű 
felúszó wobbler, mely átlátszó, matt és fényes mintázataival hamar felkelti 
a ragadozók figyelmét. Prémium vMC nikkelezett horoggal szerelt.

So-run Minnow
hosszú, ceruza formájú műanyag wobbler, mely belső távdobó 
mechanizmussal van ellátva, így lényegesen messzebb repül, mint 
hasonló típustársai. vékony, kör alakú terelő lapja erős és tartós, 
emellett a gyors mélyretörést segíti. a testben található csörgő 
golyókkal változatos hangmagasságokra képes. Minden darab 
egyedileg tesztelt és Premium vMC fekete nikkel horoggal van szerelve.

arashi rattling Minnow

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
arm11 11 cm 37 g 0,6 m 2 db

arm

SZÍnEk
612-hot blue Shad, 871-hot Chartreuse Shad, 950-bloody Whitebait,

951-ayu, 952-ghost Shad, 953-Pearl bone, 954-Magma brown,
955-Metallic holo blue, 956-Pearl red & gold, 957-lime Chart

srm

SZÍnEk
biw-Sardine, hgr-holo gold red, hrh-holo red head, inc-inakko,

sfco-Pearl Chartreuse, uVglo-uV glow orange belly

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
Srm95f 9,5 cm 11 g 0,6 m 2 db
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a lipless Minnow optimális súly- és méretaránya ideálissá teszi ezt a csalit 
kereső horgászatra, valamint hosszú és pontos dobásokra. a speciális
csőrkialakításnak köszönhetően a wobbler bevontatáskor kígyózó 
mozgást prezentál, ezáltal ellenállhatatlan prédát kínál a ragadozók 
számára. Mint minden Storm csali, ez a típus is még a gyárban tesztelésre 
kerül, így csak azok a darabok kerülnek forgalomba, melyek kifogástalanul 
működnek.

So-run lipless Minnow

araShi éS So-rUn WobblErEk

srlm

SZÍnEk
biw-Sardine, hgr-holo gold red, hrh-holo red head, inc-inakko,

sfco-Pearl Chartreuse, uVglo-uV glow orange belly

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
SrLm90f 5,5 cm 10,5g 0,1 - 0,5 m 3 db
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ritmusosan verető, azonban agresszív, kitörő mozdulatokra képes 
műanyag testű felszíni wobbler. áttetsző teste kellően idomul az aktuális 
fényviszonyokhoz, így könnyedén becsapja a gyanútlan ragadozókat. 
lebegő kialakítású műcsali, mely prémium vMC horoggal van szerelve.

gomoku Minnow

goMokU WobblErEk

hosszított terelőlapjának, valamint elkeskenyített testformájának 
köszönhetően nagyon hamar a kívánt vízrétegbe tudjuk juttatni 
ezt a ritmusosan verető, mélyretörő műcsalit. bevontatás közben 
véletlenszerűen meg-megállítva, a sérült kishal menekülő agonizálását 
imitálhatjuk vele, melynek nincs ragadozóhal, ami ellen tudna állni. apró 
mérete és mindössze 5 grammos súlya ellenére kifejezetten jól dobható. 
testébe épített csörgő garantálja, hogy még rossz fényviszonyok vagy 
zavaros víz esetén is felhívja magára a figyelmet. a gomoku család többi 
tagjához hasonlóan a Crank is prémium minőségű vMC horgokkal van 
szerelve.

gomoku Crank

 goMokU WobblErEk

btp

clphc

ft

gmd

mbp

p

tr

gc
TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
Gc38f 3,8 cm 5 g 1,5 m 2 db

SZÍnEk
btp-brown tiger Perch, clphc-Clear Pink head Chartreuse, ft-fire tiger,

gmd-green Muddler, mbp-Metallic blue Prawn, p-Perch, tr-trout 

gm
TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm

Gm35SP 3,5 cm 2 g 0,3 m 2 db

SZÍnEk
biw-Sardine, clglo-Clear glow orange belly, clphc-Clear Pink head Chartreuse, 

gmd-green Muddler, mbp-Metallic blue Prawn, p-Perch,
tr-trout, uVhg-uV Clear holographic glitter 
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goMokU WobblErEk

Ívelt testű műanyag wobbler, mely kifejezetten 
a vízfenék meghorgászására, annak letapogatá-
sára alkalmas. a gyorsan süllyedő csalinak nyu-
galmi helyzetben a hátsó része, ahol a horog is 
található, magasabban van az ólommal szerelt 
fejénél. a fenékre leengedve, majd pöcögtetve, 
az aljzatot csipegető kishal tökéletes imitációja, 
míg folyamatos bevontatás estében klasszikus 
wobbler mozgást, ritmusos veretést prezentál. 
Prémium vMC nikkelezett horoggal szerelt.

gomoku bottom

 goMokU WobblErEk

Egyedi műcsali, mely a fokozott hatás érdeké-
ben egy körforgó kanállal van felszerelve. 
a villantó már lassú bevontatásnál mozgásba 
lendül és vibrációt kelt a víz alatt. hátsó forgó 
része csapágyazott, így meggátolja a zsinór 
csavarodását. Süllyedő tulajdonságának 
köszönhetően a teljes vízoszlop meghorgá-
szására alkalmas. Prémium vMC nikkelezett 
horoggal szerelt.

gomoku Spin
Ultrakönnyű, műanyag testű vízfelszíni csali. 
akció közben pukkanó hanggal és buborékokat 
keltve hívja fel magára a ragadozó halak 
figyelmét. áttetsző teste kellően idomul az 
aktuális fényviszonyokhoz, így könnyedén 
becsapja a gyanútlan ragadozókat is. Prémium 
vMC nikkelezett horoggal szerelt.

gomoku Popper

clrf

gfr

glo

bg

gmd

mbp

mc

p

tr

gbt gpo
TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm

GbT30S 3 cm 2,5 g változtatható 1 db
GbT45S 4,5 cm 6,5 g változtatható 1 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
GPO40f 4 cm 3 g vízfelszíni 2 db

SZÍnEk
clrf-Clear red flakes, gfr-orekin, glo-glow orange belly,
bg-bluegill, gmd-green Muddler, mbp-Metallic blue Prawn, 

mc-Metallic Clown, p-Perch, tr-trout

SZÍnEk
clglo-Clear glow orange belly,

clphc-Clear Pink head Chartreuse, gmd-green Muddler, 
hgg-hologram green gold, p-Perch

gsp
TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
GSP06 4,5 cm 6 g 0,5 m 1 db
GSP10 5 cm 10 g 1,0 m 1 db

SZÍnEk
blpk-blue back Pink, hgr-holo gold red,

hgr-holo gold red, hphc-holo Pink head Chartreuse,
inc-inakko, mliw-live Sardine, p-Perch,

piw-Pink Sardine, scg-Silver Pearl orange
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lassú vagy gyors tempójú bevontatás esetén is tökéletesen mozgó 
vertikális csali, melynek süllyedő tulajdonsága lehetővé teszi számunkra, 
hogy az egész vízoszlopot meghorgászhassuk. Meglehetősen kreatív 
csali, hiszen a folyamatos bevontatás mellett számos egyéb módon is 
felkelthetjük vele a ragadozók figyelmét. ilyen például a botspicc apró 
rántásaival előidézhető mozgás, mely akadók közelében, vagy azokra 
ráengedve lehet eredményes módszer. kettő darab tűhegyes vMC horga 
és a gyári tesztelés garantálja, hogy ez a csali is igazi halmágnesként 
működik a vízben.

gomoku vibe
Egy igazi jerk csali az ultralight kategóriában. az áramvonalas és 
kiegyensúlyozott test kimondottan jól dobható, emellett változatosan 
vezethető kreatív csali. a holografikus bevonatnak és a Premium vMC 
horgoknak hála ez egy nagyon fogós jerkbait, mely a finompergetők 
számára ajánl alternatívát a halfogásra.

gomoku Pencil

goMokU WobblErEk WilDEyE gUMihalak

gp gV

SZÍnEk
bg-bluegill, gmd-green Muddler, mbp-Metallic blue Prawn,

mc-Metallic Clown, mo-Metallic orange, p-Perch

SZÍnEk
biw-Sardine, hgg-hologram green gold,

oh-orange head, p-Perch

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
GP45f 4,5 cm 2,7 g 0,2 m 2 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG HOr.SZÁm
Gv40S 4 cm 3,5 g változtatható 2 db
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Szívós és tartós, mégis lágy, külső szilikon borítású plasztikcsali, melyen 
holografikus szem és belső holografikus fólia fokozza a csalogató hatást. 
a fejrésznél található belső súlya a távoli dobásokat segíti, valamint 
biztosítja a csali stabil, emellett élethű mozgását. belső csörgő kamrával, 
illetve a biztos akadás érdekében két darab vMC needle Point horoggal 
van ellátva.

Wildeye rippin’  Swim Shadkellően lágy mégis tökéletes tartású, tartós szilikonból készült 
plasztikcsali. holografikus szemének és a testbe rejtett holografikus, 
áttetsző fóliájának hála meglehetősen élethű halat imitál. belső súlyozása 
tökéletes egyensúlyt kölcsönöz a műcsalinak. korong alakú farka 
bevontatáskor ritmusosan veret, így tökéletesen utánozza a menekülő 
kishal farokcsapásait. tűhegyes vMC horoggal van szerelve.

Wildeye Swim Shad

goMokU WobblErEk WilDEyE gUMihalak

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG db / cS HOr.SZÁm
wSS03 8 cm 10 g változtatható 3 1 db
wSS04 11 cm 25 g változtatható 3 1 db
wSS05 13 cm 43 g változtatható 3 1 db

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG db / cS HOr.SZÁm
wrSS03 8 cm 14 g változtatható 3 2 db
wrSS04 10 cm 20 g változtatható 3 2 db

wrss
wss

SZÍnEk
ay-ayu, bb-baby bass, bg-bluegill, bstd-blue Steel Shad, ft-fire tiger, ghf-ghost frost,

gt-glow tiger, p-Perch, pd-Pearl Demon, prl-Pearl, rcw-red Crawdad, sd-Shad

SZÍnEk
ay-ayu, ft-fire tiger, ghp-ghost Perch, p-Perch,

ppht-Pearl Phantom, ro-roach

2017
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Sx-Soft MűCSalik

igazi kuriózumnak nevezhető ez a kombinált csali, mely új, fogós 
darabja lehet a ragadozóhorgászok eszköztárának. az Sx-Soft vibe 
tervezője ötvözte a vertikális wobblerek és a plasztikcsalik minden 
előnyös tulajdonságát. az integrált súlyrendszer és a szélsőséges 
igénybevételeknek is ellenálló farok rész, a teljes testben végigfutó 
drótozás, mind tökéletes kombinációt alkotnak. Mint minden, vertikális 
csali, ez is többféleképpen vezethető. a csali anyaga PvC, ezáltal 
semmilyen reakcióba nem lép a műanyaggal, nyugodtan tárolhatjuk 
a dobozainkban, akár a wobblerek között is.

Sx-Soft vibe

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG db / cS HOr.SZÁm
STv58S 5,8 cm 14 g változtatható 3 2 db
STv70S 7 cm 18 g változtatható 3 2 db
STv90S 9 cm 28 g változtatható 3 2 db

stV

SZÍnEk
bone-bone, gfr-gold fluorescent red, hgg-hologram green gold,

nc-inakko, pphc-Pearl Pink head Chartreuse, sgl-Solid glow in the Dark

2017
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ha ön szereti a felszíni csukázást, annak a látványát, amikor a töklevelek 
között egyszer csak felrobban a víz és a ragadozó szaltókat vetve próbál 
megiramodni, akkor szerezzen be egyet a Storm Sx-Soft bull frogból! 
Üreges testének köszönhetően ez egy kifejezetten felszíni horgászatra 
gyártott csali, mely rejtett horgainak hála a legnagyobb dzsungelen 
is elakadás nélkül áthúzható. a hasán található súlynak köszönhetően 
kimondottan messzire dobható, vízbeérés után pedig stabilan, hasával 
lefelé felfekszik a vízre. a tökéletes akadásért egy kétágú vMC horog felel, 
mely úgy van elhelyezve a csali hátán, hogy csak rávágás esetén kerülnek 
elő hegyei. vezetése pofon egyszerű, apró rántásokkal húzva hol jobbra, 
hol balra tör ki, tökéletesen utánozva ezzel egy a víz felszínén úszó békát. 
az úszó mozgás kiegészül egy tempózó békaláb effektel is, melyet a csali 
végén található gumiszálak prezentálnak.

aZ Sx-Soft bloop frog abban tér a bull frogtól, hogy ennek a csalinak 
az orránál egy ívelten kialakított mélyedést találunk, mely vontatás 
közben a popperekhez hasonlóan bluggyogó hangot és buborékhatást 
prezentál. a test ebben az esetben is üreges, melynek összenyomásával 
vizet pumpálhatunk abba, így változtatva meg a csali dobástávját, illetve 
annak süllyedését. vezetése hasonló a már említett popperekéhoz, apró, 
vagy nagyobb rántásokkal húzva garantáltan felfigyelnek rá a felszín alatt 
lapuló, éhes ragadozók. az úszó mozgás ennél a típusnál is kiegészül egy 
tempózó békaláb effektel is, melyet a csali végén található gumiszálak 
prezentálnak.

Sx-Soft bull frog Sx-Soft bloop frog

Sx-Soft MűCSalik

20172017

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG db / cS HOr.SZÁm
Sxf03 7 cm 20 g vízfelszíni 1 1

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG db / cS HOr.SZÁm
Sxb25 7 cm 20 g vízfelszíni 1 1

sxf sxb

SZÍnEk
301-White Camo, 302-black Camo, 304-hot Mud Camo, 310-brown leopard

SZÍnEk
301-White Camo, 302-black Camo, 304-hot Mud Camo, 310-brown leopard
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a felhasznált szilikon a piacon fellelhető legjobb minőségű alapanyag, 
így kiemelkedő lágyságának, illetve magas “szakítószilárdságának” 
hála a prémium kategóriába sorolja ezeket a plasztikokat. Elérhető 
színválasztékuk lefedi a különböző napszakokhoz illő összes szituációt. 
alakja hosszúkás, a farokrész pedig kisebb koronggal van ellátva a 
gyorsabb vezetés érdekében.

So-run Makan Minnow
a Storm So-run plasztikcsali családjának minden tagjára jellemző, hogy
anyagukban ízesítettek. a gyártási folyamat egy adott fázisában, az 
alapanyaghoz halolajat adagolnak, melytől a csali elveszíti kellemetlen 
műanyag szagát, sőt ezáltal még kívánatosabb prédájává válik a 
ragadozóknak. Zömök testforma, oldalán bordás kialakítás és nagy 
korong alakú farokrész jellemzi.

So-run Superu Shad

So-rUn gUMihalak So-rUn gUMihalak

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG db / cS HOr.SZÁm
SSrSSb6404 10 cm 9,5 g változtatható 3 -
SSrSSb3205 12,5 cm 14 g változtatható 3 -

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG db / cS HOr.SZÁm
SSrmmb6403 7,5 cm 3,5 g változtatható 3 -
SSrmmb6404 10 cm 4,7 g változtatható 3 -

ssrmmssrss

SZÍnEk
gs-golden Shiner, la-lively ayu, lc-lime Char, lm-lively Mackerel,

ls-lewd Shrimp, lt-lively trout, pmsd-Peppermint Shad, psd-Pearl Shad,
pw-Pro White, so-Sunset orange, ss-Silver Shiner

SZÍnEk
gs-golden Shiner, la-lively ayu, lc-lime Char, lm-lively Mackerel,

ls-lewd Shrimp, lt-lively trout, pmsd-Peppermint Shad, psd-Pearl Shad,
pw-Pro White, so-Sunset orange, ss-Silver Shiner
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Ez a lágy műcsali a hagyományos twister test újragondolt változata, 
melyen már első ránézésre is felfedezhetünk néhány praktikus 
módosítást. a test felső részén kialakított horony a horog akadálytalan 
kivezetését, védett horgos módszernél pedig a horog elrejtését 
szolgálja. a test alsó részében kialakított üregbe dobáskor légbuborék 
szorul, ezáltal növelve a csalitest felhajtóerejét, így egy optimálisan 
megválasztott súllyal akár lebegtetve is tudjuk vontatni a csalit. a 
farokrész bordázata és a végén található korong egészen lassú vontatás 
esetén is a szokásos twister vibrációjának sokszorosát produkálja.

a So-run Joker Shad egy újgenerációs plasztik csali, melynek mozgását a 
farok résznél található membrán módosításával az éppen meghorgászott 
víztípushoz igazíthatjuk. gyors folyású, húzósabb vízben, vagy 
tempósabb csalivezetési technikák esetén hagyjuk rajta ezt a membránt, 
ha azonban állóvízen, vagy lassabb sodrású folyón horgászunk és 
szeretnénk a csali maximális veretését igénybe venni, tépjük ki helyéről 
az összekötő szálat és máris megelevenedik a korong alakú farok. 
Mint minden Storm plasztiknál, ennél is a gyártási folyamat egy adott 
fázisában, az alapanyaghoz halolajat adagolnak, melytől a csali elveszíti 
kellemetlen műanyag szagát, sőt, ezáltal még kívánatosabb prédájává 
válik a ragadozóknak.

So-run hypno grub

So-run Joker Shad

So-rUn gUMihalak So-rUn gUMihalak

2017

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG db / cS HOr.SZÁm
SSrHGb6403 5 cm 2,0 g változtatható 3 -
SSrHGb6403 7,5 cm 3,5 g változtatható 3 -
SSrHGb4804 10 cm 7,5 g változtatható 3 -

TÍPUS HOSSZ SÚLY vONT.méLYSéG db / cS HOr.SZÁm
SSrjSb6404 12,5 cm 7 g változtatható 3 -
SSrjSb4805 15 cm 14 g változtatható 3 -

ssrhg ssrjsb

SZÍnEk
gs-golden Shiner, la-lively ayu, lc-lime Char, lm-lively Mackerel,

ls-lewd Shrimp, lt-lively trout, pmsd-Peppermint Shad, psd-Pearl Shad,
pw-Pro White, so-Sunset orange, ss-Silver Shiner

SZÍnEk
as-arkansas Shiner, dc-Dirty Chartreuse, dw-Dirty White,

lc-limetreuse, so-Sunset, ss-Silver Shiner

2017



58 fonottzsinórok fonottzsinórok

A legerősebb, legtartósabb, legméretpontosabb fonottzsinór a piacon. 
Az r8 Precíziós szálelőállítási technológia és fonási eljárás biztosítja a 
rendkívüli erőt, a tökéletes kör keresztmetszetet és a teljes hosszban 
azonos vastagságot. nyolc szálból áll (7 Dyneema + 1 Gore Performance), 
hüvelykenként (2,52 cm) 32 fonással. A Gore Performance fibers 
révén javul a kopásállóság, nő a dobás távolsága és pontossága, és 
csökken a zsinór súrlódása. A Dyneema rostok biztosítják a maximális 
szakítószilárdságot, érzékenységet és a víztaszító tulajdonságot.

Egy sokoldalú Dyneema keverék, mely nagyszerű ár/érték arányával 
hívta fel magára a figyelmet. A Gyro Braid számtalan feladatra alkalmas, 
multifunkciós, nagy szakítószilárdságú és alacsony nyúlású fonottzsinór. 
Lágy, ugyanakkor nagyon erős és hihetetlenül érzékeny.

832 Advanced superline (yellow, green)

Gyro Braid (deep green)
A Matrix Pro egy különleges, magas teherbírású fonottzsinór mely 
rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek a horgászok 
számára fontosak lehetnek, úgy, mint magas szakítószilárdság, könnyű 
kezelhetőség, nulla közeli nyúlás és jó dobhatóság. Ez a továbbfejlesztett 
szuper fonottzsinór 100%-os Dyneema szálakból készül.

Matrix Pro (green)

+ Ajándék
fonottzsinór vágó olló

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3002613 135 m 0,12 mm 8,10 kg
3002614 135 m 0,15 mm 10,00 kg
3002615 135 m 0,18 mm 13,50 kg
3002616 135 m 0,20 mm 18,00 kg
3002617 135 m 0,25 mm 22,50 kg
3002618 135 m 0,30 mm 27,00 kg
3002619 135 m 0,35 mm 36,00 kg
3002620 135 m 0,40 mm 45,00 kg
3002621 135 m 0,50 mm 67,50 kg
3002622 135 m 0,60 mm 90,00 kg

CIKKSZÁM ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
135 m

3002623 0,12 mm 6,50 kg
3002624 0,14 mm 8,00 kg
3002625 0,17 mm 8,90 kg
3002626 0,21 mm 11,90 kg
3002627 0,26 mm 15,00 kg
3002628 0,30 mm 17,00 kg
3002629 0,35 mm 18,40 kg

CIKKSZÁM ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
1000 m
3002393 0,12 mm 4,50 kg
3002394 0,14 mm 5,40 kg
3002395 0,17 mm 6,80 kg
3002396 0,21 mm 9,10 kg
3002397 0,26 mm 11,40 kg
3002398 0,30 mm 12,70 kg
3002399 0,35 mm 13,60 kg

CIKKSZÁM CIKKSZÁM CIKKSZÁM ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
120 m / SÁRGA 120 m / ZöLd 1500 m / ZöLd

- 3002354 - 0,10 mm 5,90 kg
3002339 3002332 3002106 0,13 mm 8,20 kg
3002340 3002333 3002107 0,15 mm 9,20 kg
3002356 3002357 3002108 0,18 mm 12,00 kg
3002341 3002334 3002109 0,20 mm 13,50 kg
3002342 3002335 3002110 0,24 mm 17,70 kg

- 3002336 3002111 0,28 mm 22,80 kg
- 3002337 3002112 0,33 mm 28,50 kg
- 3002338 3002113 0,38 mm 36,00 kg
- 3002385 - 0,42 mm 39,00 kg
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A 10x10 m-es (10 spulni egymásba rakva, melyek között nincs elvágva 
a zsinór), folyamatos tekercselésű kiszerelést kimondottan a magyar 
horgászok igényeknek készíti a gyártó. A különböző méretek közül 
mindenki megtalálhatja a kedvenc horgászmódszeréhez megfelelő 
változatot. A vékony méretek kiválóan alkalmasak feederezésre, úszós 
pontyozáshoz, míg a vastagabbak tökéletes alternatívát nyújtanak a bojlis 
előkéktől a harcsázó stupek előkék szereléséig.

Gyro feeder (deep green)

A nanoBraid 2013-ban elnyerte a legjobb fonottzsinór díját a Bécsben 
megrendezett Eftt EX horgászkiállításon. Ez a zsinór az új Wide Angle 
Braiding technológiával, 100% Dyneema fonottzsinórból készül. Ennek 
a különleges eljárásnak köszönhetően a zsinór gyártása során sűrűbb 
szövésű, így magasabb szakítószilárdságú lesz. Az eredmény pontosabb 
átmérő, magasabb szakítószilárdság, nagyobb kopásállóság és háromszor 
magasabb csomótűrő képesség. kiváló választás az ultra light pergető 
horgászok, a finomszerelékes horgászok és a bolognai horgászok számára 
egyaránt.

nanobraid (aqua camo)

kimagaslóan erős előkezsinór, mely a golyóálló mellényekhez használt 
aramid szálaknak köszönheti extra magas kopásállóságát. segítségével 
olyan nehéz terepek is meghorgászhatóak, mint a kagylós medertörések, 
vagy akár köves, sziklás partszakaszok. speciális szerkezeti kialakítása 
lehetővé teszi, hogy önmagába visszafűzzük a zsinórt, így csomómentes 
kötések is készíthetők vele.

super Cat (olive green)

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3002343 10 x 10 m 0,12 mm 4,50 kg
3002344 10 x 10 m 0,14 mm 5,40 kg
3002345 10 x 10 m 0,17 mm 6,80 kg
3002346 10 x 10 m 0,21 mm 9,10 kg
3002347 10 x 10 m 0,26 mm 11,40 kg
3002348 10 x 10 m 0,30 mm 12,70 kg
3002349 10 x 10 m 0,35 mm 13,60 kg

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3002098 25 m 80 lb 37,0 kg
3002438 25 m 100 lb 45,0 kg
3002439 25 m 130 lb 60,0 kg
3002451 25 m 170 lb 78,0 kg
3002099 25 m 220 lb 100,0 kg

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3002452 100 m 0,04 mm 2,80 kg
3002453 100 m 0,06 mm 3,30 kg
3002454 100 m 0,08 mm 3,70 kg
3002455 100 m 0,10 mm 5,00 kg
3002456 100 m 0,12 mm 7,30 kg
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kifejezetten feederhorgászatra kifejlesztett gyorsan süllyedő zsinór. Erős 
ugyanakkor lágy monofil, mely kopásálló, emellett magas csomótűrő 
képességű. Alacsony nyúlása miatt jobban észleljük vele a kapást, így 
gyorsabban vághatunk be, melynek hála a rontott kapás is kevesebb lesz.

feeder Mono (burgundy)
osztályon felüli, gyorsan merülő zsinór, melyet kifejezetten a matchbotos 
horgászatra fejlesztettek. kivételes csomótűrő képesség és kiváló 
kopásállóság jellemzi. Alacsony nyúlásképessége gyors, jó akadást 
biztosít, míg kis emlékező képessége pontosabb, nagyobb dobásokat tesz 
lehetővé.

specialist English Match (burgundy)

Ez egy új fluorocarbon zsinór a sufix választékában, mely 
kimondottan lágy és könnyen kezelhető, tökéletes előkezsinór. széles 
méretválasztékban minden horgászmódszerhez megtalálható a 
megfelelő típus. Alacsony nyúlása és magas kopásállósága az adott 
feladatra a megszokottnál is vékonyabb méretek alkalmazását teszi 
lehetővé, emellett ár/érték aránya is jobb a piacon található hasonló 
minőségű zsinórokénál.

A Duraflex az nX nanogyanta tartalmú alapanyagból készülő 
monofilzsinórok új nemzedékéhez tartozik. Ennek a különleges 
összetevőnek hála a késztermék sokkal érzékenyebb és kezelhetőbb lett, 
emellett nem kellett lemondanunk az egyedülálló szakítószilárdságról és 
tartósságról sem. Ennek az ultra prémium monofilzsinórnak közel nulla a 
zsinórmemóriája.

super 21 fluorocarbon (clear)

Duraflex (clear)

2017

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3001697 150 m 0,16 mm 2,20 kg
3001698 150 m 0,18 mm 2,80 kg
3001614 150 m 0,20 mm 3,30 kg
3001615 150 m 0,23 mm 4,40 kg
3001616 150 m 0,25 mm 5,40 kg
3001617 150 m 0,25 mm 6,60 kg

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3001067 150 m 0,13 mm 1,95 kg
3001068 150 m 0,15 mm 2,20 kg
3001069 150 m 0,17 mm 2,60kg
3001070 150 m 0,20 mm 3,30 kg

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3001055 300 m 0,16 mm 2,40 kg
3001056 300 m 0,18 mm 3,70 kg
3001057 300 m 0,20 mm 4,50 kg
3001404 300 m 0,22 mm 5,60 kg
3001058 300 m 0,25 mm 7,00 kg
3001059 300 m 0,30 mm 8,50 kg
3001060 300 m 0,35 mm 11,50 kg
3001405 300 m 0,40 mm 15,50 kg

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3001729 50 m 0,14 mm 1,40 kg
3001730 50 m 0,16 mm 1,80 kg
3001731 50 m 0,18 mm 2,30 kg
3001732 50 m 0,20 mm 3,20 kg
3001733 50 m 0,25 mm 4,10 kg
3001734 50 m 0,28 mm 5,40 kg
3001735 50 m 0,30 mm 6,30 kg
3001736 50 m 0,33 mm 7,20 kg
3001737 30 m 0,35 mm 9,00 kg
3001738 30 m 0,40 mm 13,50 kg
3001739 20 m 0,50 mm 18,00 kg
3001740 10 m 0,60 mm 27,00 kg
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kivételesen jól kezelhető, lágy horgászzsinór, mely nagyszerű 
szakítószilárdsággal és csomótűréssel bír. Ez az alacsony memóriájú 
monofil kiemelkedő dobási lehetőségeket kínál kevesebb csavarodással, 
hurokkal és csomóval, mint a merevebb monofilzsinórok. A szuper 
kopolimer nylon összetételének köszönhetően magasabb ellenálló 
képességgel és kopásállósággal rendelkezik. 

kivételes jellemzőkkel rendelkező kopolimer monofilzsinór. A speciális 
gyártástechnológia miatt rendkívül nagy a csomótűrő képessége, 
lágysága miatt pedig nagyon könnyen fut le az orsó dobjáról.

XL strong (lemon green)

Ultra knot (opaque yellow)
ideális nyúlási paramétereivel tökéletes akadást biztosít még távoli 
dobások (vagy behúzott szerelék) esetén is. A titanium sima, egyenletes 
felszíne nagy dobásokat tesz lehetővé, emellett a sufix szabadalom super 
Bond Polymer technológia tízszer nagyobb kopásállóságot eredményez - 
ezáltal jóval hatékonyabb, mint a legtöbb, azonos átmérőjű monofilzsinór.

tritanium (neon gold, neon orange)

2017

CIKKSZÁM CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
NeON GOLd NeON ORANGe

3001340 3001343 1750 m 0,28 mm 5,50 kg
3001341 3001344 1520 m 0,30 mm 6,30 kg
3001342 3001345 1120 m 0,35 mm 9,00 kg

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3001370 1950 m 0,235 mm 3,60 kg
3001371 1680 m 0,255 mm 4,30 kg
3001039 1360 m 0,285 mm 5,70 kg
3001040 1195 m 0,305 mm 6,60 kg
3001346 995 m 0,335 mm 7,50 kg
3001041 890 m 0,355 mm 9,10 kg

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3001132 300 m 0,20 mm 3,30 kg
3001133 300 m 0,25 mm 5,40 kg
3001134 300 m 0,30 mm 7,70 kg
3001135 300 m 0,35 mm 10,30 kg
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Lassan süllyedő fonott előkezsinór, mely 
nagyon kis felhajtóerővel rendelkezik. 
segítségével a csali könnyedén a mélyben 
tartható - ami nagy előny például fenekező 
horgászat esetén. rendkívüli lágyságának 
és hajlékonyságának köszönhetően ideális 
választás számtalan előketípus elkészítéséhez.

Herculine (c. green, c. brown)

Gravity ssL (camo green, brown) Ballistic (camo green)re-Action Braid (camo green)

kameleon (camo green) Camo skin (camo green)

2017 2017

Gyorsan süllyedő nagyon lágy fonott 
előkezsinór, mely Dyneema és poliészter 
szál fonatából készül. A Dyneema szálaknak 
köszönhetően kiváló kopásállóságú, emellett 
magas csomótűrő képességű zsinór. ideális PVA 
-val történő horgászatra.

A kameleon egy a teljes hosszában váltakozó 
színű, gyorsan süllyedő, lágybevonatos 
előkezsinór, mely ideális a legkülönbözőbb 
pontyos rigekhez. Bevonata könnyedén 
eltávolítható, emellett óriási előnye, hogy a 
betekeredett előke két fogóval széthúzva, gőz 
fölött könnyedén kiegyenesíthető.

A Camo skin egy bevonatos előkezsinór, mely 
tökéletes alternatívát kíván szinte bármilyen 
típusú előke elkészítéséhez. A zsinór belsejében 
egy merev fluorocarbon szál fut, melyet egy 
camo green színű fonott dyneema réteg 
fed. A fonott könnyedén lehámozható a 
fluorocarbonról, amely ezután a kívánt hosszra 
visszavágható, majd szerelhető.

Extra erős és lágy előkezsinór ultra magas 
kopásállósággal. tökéletes előke alapanyag 
például akadós terepre, mivel biztosítja azt 
az erőt mely segít a halat megakasztani és 
kifárasztani még a legkritikusabb helyzetekben 
is. Legyen szó sűrű növényzetről, kagylókról 
vagy víz alatti akadályokról, a Ballisticra 
számíthatunk a legextrémebb körülmények 
között is.

szuper lágy ólombetétes előkezsinór, melyből 
az elkészült előke a benne található tömör, de 
mégis hajlékony ólomszálnak köszönhetően 
tökéletesen követi a meder alakját ezzel is 
elrejtve azt az óvatos pontyok szeme elől. 
segítségével rejtetten horgászhatunk növények 
között vagy akár kavicsos meder esetén.

CIKKSZÁM CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
ZöLd bARNA

3002641 3002644 20 m 15 lb 6,80 kg
3002642 3002645 20 m 20 lb 9,10 kg
3002643 3002646 20 m 25 lb 11,30 kg

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSIN. ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3002638 20 m 15 lb 6,80 kg
3002639 20 m 20 lb 9,10 kg
3002640 20 m 25 lb 11,30 kg

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSIN. ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3002699 20 m 20 lb 9,10 kg
3002696 20 m 25 lb 11,30 kg
3002700 20 m 35 lb 15,90 kg

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSIN. ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3002697 20 m 15 lb 6,80 kg
3002695 20 m 20 lb 9,10 kg
3002698 20 m 25 lb 11,30 kg

CIKKSZÁM CIKKSZÁM HOSSZ. ZSINÓR SZAKÍTÓSZIL.
ZöLd bARNA ÁTMÉRŐ

3002637 3002636 10 m 45 lb 20,40 kg
CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSIN. ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.

3002633 20 m 25 lb 11,30 kg
3002634 20 m 35 lb 15,90 kg
3002635 20 m 45 lb 20,40 kg



63

COMBI STIFF
TM

 CAMO GREEN 20M
Code Gencod Kg Lbs

ACS 640 074 6,80 15

ACS 640 075 11,30 25

CDT per 3

 ● Stiff Coated Hooklink.
 ● A fast sinking, stiff coated braid, COMBI STIFF is particularly well suited to 
clean lake beds.
 ● Simply use a Strip-eaze tool to remove the desired amount of coating to 
make the perfect Combi or hinge style rigs.
 ● COMBI STIFF can easily be straightened by pulling the fi nished rig 
between two Multi pull tools over kettle steam.
 ● Available in either Camo Green or Camo Brown.
 ● Made by Sufi x.

COMBI STIFF
TM

 CAMO BROWN 20M
Code Gencod Kg Lbs

ACS 640 072 6,80 15

ACS 640 073 11,30 25

CDT per 3

COMBI STIFF
TM

 BLACK SILT 20M
Code Gencod Kg Lbs

ACS 640 076 6,80 15

ACS 640 077 11,30 25

CDT per 3

20
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speciális monofilzsinór, amit kimondottan pontyhorgászatra terveztek. 
nagyon gyorsan süllyed, ezért a távoli dobásoknál is hamar beáll a 
szerelék. Magas kopásállósága alkalmassá teszi extrém akadós terepen 
történő horgászatra is. kifejezetten lágy, emellett magas csomótűrő 
képességű zsinór, meglepően alacsony memóriával.

Velocity (camo, green, brown)

Prémium minőségű, kiváló ár/érték arányú monofilzsinór, mely 
egyedülálló kopásállósággal és csomótűrő képességgel rendelkezik. A 
tökéletesen sima felületet a sufix gyártástechnológiája garantálja. A zöld 
színű változat könnyedén beilleszkedik a környezetébe, míg a klasszikus 
fekete színű a mélyebb sötétebb részeken vagy iszapos meder felületeken 
lehet ideális választás.

M-tX (green, black)

nagy kiszerelésű fonottzsinór, mely a sufix gyár ultramodern gyártósorán 
készül, ezáltal megfelel minden minőségi elvárásnak. Erős és jó kopás-
állóságú zsinór, ideális nagy távolságokban történő horgászatokhoz.
A spulnin található értékek hitelességét a sufix minőségellenőrzési 
folyamata garantálja. 

4-D Power Braid (camo)

CIKKSZÁM CIKKSZÁM CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
CAMO ZöLd bARNA

- 3001743 3001748 1200 m 0,22 mm 4,30 kg
- 3001744 3001749 1200 m 0,25 mm 5,00 kg

3001821 3001745 3001750 1200 m 0,27 mm 5,90 kg
3001822 3001746 3001751 1200 m 0,30 mm 7,00 kg
3001823 3001747 3001752 1200 m 0,35 mm 8,50 kg

CIKKSZÁM CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
ZöLd feKeTe

3001755 3001753 1420 m 0,30 mm 7,00 kg
3001756 3001754 1020 m 0,35 mm 9,50 kg

CIKKSZÁM HOSSZÚSÁG ZSINÓR ÁTMÉRŐ SZAKÍTÓSZIL.
3002630 300 m 0,26 mm 15,00 kg
3002631 300 m 0,30 mm 17,00 kg
3002632 300 m 0,35 mm 18,40 kg
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Leadcore előke ólom kapoccsal

Gubancgátlós ólomkapocs szer.Leadcore előke fém ólom kapoccs.

Leadcore előke forgóval

Leadcore előke helikopter szerelék

2017

2017

2017

20172017

Blow Black rig előke (szakállas)

2017

kD rig szakállas előke (szakállas)

Combi rig előke

PVA rig rövid előke (szakállas)

2017 2017

2017

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010149 90 cm zöld 3 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010226 45 cm camo 3 db
ACS010227 45 cm zöld 3 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010150 90 cm zöld 3 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010148 90 cm zöld 3 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010151 90 cm zöld 3 db

TÍPUS HOROG MÉR. eLŐKe SZAK.SZIL. db / CS.
ACS340045 4 25 lb 1 db
ACS340046 6 20 lb 1 db

TÍPUS HOROG MÉR. eLŐKe SZAK.SZIL. db / CS.
ACS340065 4 25 lb 1 db
ACS340066 6 20 lb 1 db

TÍPUS HOROG MÉR. eLŐKe SZAK.SZIL. db / CS.
ACS340003 2 25 lb 2 db
ACS340004 4 25 lb 2 db
ACS340005 6 25 lb 2 db

TÍPUS HOROG MÉR. eLŐKe SZAK.SZIL. db / CS.
ACS340058 4 20 lb 2 db
ACS340059 6 20 lb 2 db
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 ● These Pre-formed hook sleeves create the perfect line aligner every time. 
 ● By having the hooklink exit the front of the hook, the turning effect and effi ciency of the rig is increased.
 ● A more aggressive hook angle is also created, making the rig harder to eject. 
 ● Simply thread onto the hooklink and then onto the hook shank.  
 ● Available in 3 sizes (S -M - L) and in both Camfusion and Weed Green colours.

WEED GREEN

CAMFUSIONTM

LIGNE ALIGNER CAMFUSION X15
Code Gencod N° Ham

ACS 010 364 6/8

ACS 010 365 2/4

ACS 010 366 1/0-1

CDT per 10

LIGNE ALIGNER CAMFUSION X15

LIGNE ALIGNER WEED GREEN X15
Code Gencod N° Ham

ACS 010 126 6/8

ACS 010 127 2/4

ACS 010 128 1/0-1

CDT per 10

Pascal Kowalik / TEAM CARP SPIRIT

34

ólomkapocs fém forgóval

Gubancgátló hüvely előkére
Wolfram előke súly

Line Aligner horogbefordító

Helikopter hüvely gyönggyel

Whity Pool horogbefordító

ólomkapocs gumihüvely

Line Aligner horogbefordító

2017

2017

2017

2017
2017

2017

2017

2017

kiEGészítő EszközökkiEGészítő Eszközök

ólomkapocs

2017

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010229 - camo 10 db
ACS010246 - zöld 10 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010234 normál camo 25 db
ACS010251 normál zöld 25 db
ACS010235 mini camo 30 db
ACS010252 mini zöld 30 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010122 kicsi barna 15 db
ACS010200 XL zöld 15 db
ACS010201 XL barna 15 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010364 6/8 camo 15 db
ACS010126 6/8 zöld 15 db
ACS010365 2/4 camo 15 db
ACS010127 2/4 zöld 15 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010232 - camo 10 db
ACS010249 - zöld 10 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010242 - camo 10 db
ACS010259 - zöld 10 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010231 - camo 10 db
ACS010248 - zöld 10 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010241 - camo 10 db
ACS010258 - zöld 10 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010228 - camo 10 db
ACS010245 - zöld 10 db
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 ● Carp rigs require the highest quality swivels 
to ensure you don’t lose that fi sh of a lifetime 
and you won’t fi nd any better than Carp 
Spirit Swivels. 
 ● Available in a range of sizes, they are 
perfectly formed and have a dull, non-
refl ective, matt-black fi nish to prevent 
spooking the fi sh. 

 ● Originally designed for creating the highest 
degree of fl exibility between your mainline 
and hook link, they are incredibly versatile, 
allowing you to create a multitude of 
bottom, pop-up and zig rigs. 
 ● Each swivel has a dull, non-glare, matt 
black fi nish to prevent the fi sh being 
spooked.N°11

N°8

N°11

ROLLING SWIVEL
Code Gencod Size Pcs

ACS 290 003 11 10

ACS 290 004 08 10

ACS 290 005 08 20

CDT per 10

ROLLING SWIVEL
+ RING X10

Code Gencod Size

ACS 290 006 N° 11

ACS 290 007 N° 08

CDT per 10

 ● QC Swivels are designed for a quick 
change of hook links without having to 
cut line and re-tie knots. 
 ● Perfect when fi shing with PVA sticks, 
when the hook link needs to be drawn 
through the stick and then clipped on 
to the swivel, simply slide over a tail 
rubber to keep everything neat.
 ● Each swivel has a dull, non-refl ective, 
matt-black fi nish to prevent spooking 
the fi sh.

 ● Big eye Swivels feature a larger eye 
to ensure your hook link revolves 
freely around your leadcore or rig 
tubing. 
 ● These are the perfect swivels to use 
for creating helicopter rigs, or for 
making resistance-free running rigs, 
or even for marker fl oat set-ups. 
 ● Each swivel has a dull, non-glare, 
matt black fi nish to prevent the fi sh 
being spooked.

QC ROLLING SWIVEL X10
Code Gencod Size

ACS 290 011 08

CDT per 10

BIG EYE SWIVEL X10
Code Gencod Size

ACS 290 001 08

CDT per 10

 ● Quick Clips have a multitude of uses 
andare ideal for quick change of many 
terminal tackle parts and rigs. 
 ● Each quick Clip has a dull, non-
refl ective, matt-black fi nish to prevent 
spooking the fi sh. 
 ● Available in standard or mini size.

KWIK-CLIP X10
Code Gencod

ACS 290 008

CDT per 10

N°8

44

Gumigyöngy / Hengeres forgó

2017

Csavaros kapocs forgóval

Acélkarika / forgó karikával

forgós előkerögzítő kapocs

Gyorskapcsokforgós előkerögz. kapocs karikával

20172017

2017

2017

2017

kiEGészítő EszközökkiEGészítő Eszközök

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010233 Ø 6 mm camo 25 db
ACS010250 Ø 6 mm zöld 25 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS290007 8 matt fekete 10 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS290014 Ø 3,5 mm matt fekete 10 db
ACS290015 Ø 3,7 mm matt fekete 10 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS290012 8 matt fekete 10 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS290011 8 matt fekete 10 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS290003 11 matt fekete 10 db
ACS290004 8 matt fekete 10 db
ACS290005 8 matt fekete 20 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS290008 - matt fekete 10 db
ACS290002 8 forgóval matt fekete 2 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS290020 8 matt fekete 10 db
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NEEDLE
 ● The Carp Spirit range of needles all feature high quality stainless steel needles and soft touch comfort grip handles.
 ● Each needle is colour coded to provide easy recognition. 

FINE LIP CLOSE NEEDLE
Code Gencod

ACS 010 265
 

CDT per 5

 ● Designed for use with small boilies or soft 
baits, the fi ne wire hook greatly reduces the 
chance of splitting the bait.
 ● Also ideal for splicing leadcore or threading 
on fi ne silicone tubing onto braid.

 ● This ‘all round’ needle is suitable for most 
particle and boilie baits. The hinged gate 
securely holds the hair whilst sliding the bait 
up into position and is also a great little tool 
for tying small loops in short hairs.

HEAVY LIP CLOSED NEEDLE
Code Gencod

ACS 010 264
 

CDT per 5

BRAID & HARD BAIT
NEEDLE

Code Gencod

ACS 010 263
 

CDT per 5

 ● Perfect for use with braided hairs, the open 
needle reduces hair damage and the point 
is perfect for hard baits such as tiger nuts or 
air dried boilies.

STRINGER NEEDLE
Code Gencod

ACS 010 262

CDT per 5

 ● Designed for making PVA stringers, its 
pointed crook ensures the string or tape is 
held securely whilst feeding baits off the 
needle. 

Designed for making PVA stringers, its 
pointed crook ensures the string or tape is 
held securely whilst feeding baits off the 
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 ● Made from stainless steel with ultra-sharp specially 
‘ground’ blades for clean cutting of high-tech braided 
hooklink materials.
 ● Featuring Hi-visibility comfort handles which have been 
designed to be small enough to fi t inside your tackle box

RIG & BRAID SCISSORS
Code Gencod

ACS 010 218

CDT per 5

 ● These versatile pliers feature spring loaded 
handles making them easy to use for a multitude 
of tasks. 
 ● They also feature a precision ground edge perfect 
for cutting both braid and monofi lament line.

 ● A must have tool for keeping hook points Razor sharp. The extra-long 
shape allows for much longer and smoother strokes resulting in faster and 
more accurate hook sharpening. 
 ● The V grooves are perfect for straight point hook patterns as a guide, or 
for curved points use the fl at area.
 ● The non-slip rubberised handle ensures a good fi rm grip and a small 
lanyard lace is included as standard.

XL HOOK SHARPENER
Code Gencod

ACS 010 219

CDT per 5

 ● Ergonomically designed to fi t comfortably 
between thumb & forefi nger.
 ● The Strip-Eaze tool has been designed to safely 
and easily remove the outer coating on combi-
style hooklinks without damaging the inner braid.

STRIP EAZE TOOL
Code Gencod

ACS 010 220

CDT per 5

CUTTING PLIERS
Code Gencod

ACS 010 118

CDT per 3

XL HOOK SHARPENER
Code Gencod

ACS 010 219

CDT per 5

24
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The hook is ideal 
for pulling swivels 

and loops.

2.

Use the loop tool 
for tightening 

hooks.

1.

Stainless point 
for tightening 

loops on leadcore 
leaders.

3.

Take off the spool’s 
hood

Fix the line between 
the spool  and the 
hood and � x again 

the hood

Fix the hexagonal 
rod in a drill

Begin to turn the 
spool and guide the 
line with your hand

Once it is � nished, 
take off the hood 

and take off the line 
from the spool

Cut off the line 
into small pieces 

and throw it in the 
dustbin

 ● The ultimate 3 in 1 rig tool.
 ● Featuring a loop for hooks, a hook for swivels 
& rings and a stepped stainless point which is 
perfect for both pulling loops in stiff materials 
and creating loops when splicing in leadcore.

MULTI PULL TOOL
Code Gencod

ACS 010 221

CDT per 5

 ● Designed to be used with a cordless 
drill for effortless stripping of old line, 
the D-Spool will even remove ‘bedded 
in’ line or braid.
 ● The D-spool also features a safety clutch in 
the event of the line becoming snagged whilst 
stripping.
 ● After all the line is stripped, simply untwist the 
cap to release the old line for disposal.

D-SPOOL LINE STRIPPER
Code Gencod

ACS 010 222

CDT per 5
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 ● Made from stainless steel with ultra-sharp specially 
‘ground’ blades for clean cutting of high-tech braided 
hooklink materials.
 ● Featuring Hi-visibility comfort handles which have been 
designed to be small enough to fi t inside your tackle box

RIG & BRAID SCISSORS
Code Gencod

ACS 010 218

CDT per 5

 ● These versatile pliers feature spring loaded 
handles making them easy to use for a multitude 
of tasks. 
 ● They also feature a precision ground edge perfect 
for cutting both braid and monofi lament line.

 ● A must have tool for keeping hook points Razor sharp. The extra-long 
shape allows for much longer and smoother strokes resulting in faster and 
more accurate hook sharpening. 
 ● The V grooves are perfect for straight point hook patterns as a guide, or 
for curved points use the fl at area.
 ● The non-slip rubberised handle ensures a good fi rm grip and a small 
lanyard lace is included as standard.

XL HOOK SHARPENER
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 ● Ergonomically designed to fi t comfortably 
between thumb & forefi nger.
 ● The Strip-Eaze tool has been designed to safely 
and easily remove the outer coating on combi-
style hooklinks without damaging the inner braid.

STRIP EAZE TOOL
Code Gencod

ACS 010 220

CDT per 5

CUTTING PLIERS
Code Gencod

ACS 010 118

CDT per 3

XL HOOK SHARPENER
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ACS 010 219

CDT per 5
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NEEDLE
 ● The Carp Spirit range of needles all feature high quality stainless steel needles and soft touch comfort grip handles.
 ● Each needle is colour coded to provide easy recognition. 

FINE LIP CLOSE NEEDLE
Code Gencod

ACS 010 265
 

CDT per 5

 ● Designed for use with small boilies or soft 
baits, the fi ne wire hook greatly reduces the 
chance of splitting the bait.
 ● Also ideal for splicing leadcore or threading 
on fi ne silicone tubing onto braid.

 ● This ‘all round’ needle is suitable for most 
particle and boilie baits. The hinged gate 
securely holds the hair whilst sliding the bait 
up into position and is also a great little tool 
for tying small loops in short hairs.

HEAVY LIP CLOSED NEEDLE
Code Gencod

ACS 010 264
 

CDT per 5

BRAID & HARD BAIT
NEEDLE

Code Gencod

ACS 010 263
 

CDT per 5

 ● Perfect for use with braided hairs, the open 
needle reduces hair damage and the point 
is perfect for hard baits such as tiger nuts or 
air dried boilies.

STRINGER NEEDLE
Code Gencod

ACS 010 262

CDT per 5

 ● Designed for making PVA stringers, its 
pointed crook ensures the string or tape is 
held securely whilst feeding baits off the 
needle. 

Designed for making PVA stringers, its 
pointed crook ensures the string or tape is 
held securely whilst feeding baits off the 
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NEEDLE
 ● The Carp Spirit range of needles all feature high quality stainless steel needles and soft touch comfort grip handles.
 ● Each needle is colour coded to provide easy recognition. 
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STICK & STRING NEEDLE
Code Gencod

ACS 010 266
 

CDT per 5

 ● Designed primarily for threading hooklinks 
through PVA mesh sticks, the hinged gate 
closes to ensure that the hook doesn’t 
catch or damage the mesh whilst pulling the 
needle through.
 ● Also perfect for making PVA stringers.

 ● Ideal for use with fi ne line or braided 
hairs, the ultra-fi ne pointed and 
hardened stainless steel needle 
reduces the chances of splitting 
fragile baits such as maggots or corn.

Designed primarily for threading hooklinks 
through PVA mesh sticks, the hinged gate 

MAGGOT & ULTRA FINE 
BAIT NEEDLE

Code Gencod

ACS 010 267
 

CDT per 5

 ● Covering every possible angling situation our range 
of baiting tools incorporate high quality stainless steel 
needles and feature ergonomically designed ‘comfort 
grip’ handles.
 ● Colour Coded using high visibility handles to provide 
easy recognition. 
 ● This ALL-PURPOSE NEEDLE SET contains:

     1x Heavy lip close needle   Yellow  
     1x Braid & Hard bait needle   Orange 
     1x Maggot / Ultrafi ne needle  Magenta
     1x Fine lip close Splicing needle   Blue

ALL PURPOSE NEEDLE 
SET - QTY 4

Code Gencod

ACS 010 269
 

CDT per 5

 ● Covering every possible angling situation our range 
of baiting tools incorporate high quality stainless steel 
needles and feature ergonomically designed ‘comfort 
grip’ handles.
 ● Colour Coded using high visibility handles to provide 
easy recognition. 
 ● This pack contains:

     1x Stick & String Needle - Green 

     An Extended heavy-duty gated
     needle for threading ground bait 
     sticks and making stringers, with 
     a hinged gate to ensure the needle 
     doesn’t catch on the PVA Mesh.
     1x Stringer needle – Red 
 ● Designed for making PVA Stringers and featuring a 
pointed crook to ensure that the string or tape is held 
securely whilst transferring baits from the needle.

STICK & STRING NEEDLE 
SET - QTY 2

Code Gencod

ACS 010 270
 

CDT per 5
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STICK & STRING NEEDLE
Code Gencod
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CDT per 5
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     a hinged gate to ensure the needle 
     doesn’t catch on the PVA Mesh.
     1x Stringer needle – Red 
 ● Designed for making PVA Stringers and featuring a 
pointed crook to ensure that the string or tape is held 
securely whilst transferring baits from the needle.

STICK & STRING NEEDLE 
SET - QTY 2

Code Gencod

ACS 010 270
 

CDT per 5
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9,5 cm
2,5 cm

34 cm

9,5 cm
4,5 cm

34 cm

 ● Large plastic box with 
adjustables spaces for all 
accessories, hooklinks.
 ● The small CS plastic boxes 

can be place in this box.
 ● Dimensions: 36X30X6.

PLASTIC BOX L
Code Gencod

ACS 140 009

CDT per 1

 ● Rigid box to store terminal tackles.
 ● Tinted cover.

SIMPLE TERMINAL 
TACKLE BOX

Code Gencod

ACS 140 005

CDT per 1

 ● Simple rigid box to store terminal tackles.
 ● Tinted cover.

DOUBLE TERMINAL 
TACKLE BOX

Code Gencod

126 000 360

CDT per 1

91

fűzőtű, fine

fűzőtű, heavy / Csalifúró fűzőtű kapcsos, heavy fűzőtű kapcsos, fine

fűzőtű PVA-hoz

2017 2017 2017

20172017

kiEGészítő EszközökkiEGészítő Eszközök

Bevonatos előke hámozó Előke csomózó szerszámzsinór és előkevágó fogó

2017 2017 2017

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010263 vastag narancssárga 1 db
ACS010268 1,2 mm sárga 1 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010264 vastag sárga 1 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010265 vékony kék 1 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010266 hosszú zöld 1 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010267 vékony lila 1 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010220 - sárga 1 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010221 - sárga 1 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010118 - kék 1 db
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Jean-Marc Garot / TEAM CARP SPIRIT
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 ● Quick and simple to use, simply screw on your pop up instead of 
fi ddling around with bait fl oss.
 ● The dish shape at the base to ensure water does not penetrate 
the pop up and prevent the bait from swelling up over the ring.
 ● The coarse thread ensures exceptional grip to ensure the bait 
does not come off during the cast. 
 ● Tip: For cork ball or air dried baits we recommend that you drill a 
pilot hole fi rst. 

D-RIG POP UP PIN X10
Code Gencod

ACS 010 153

CDT per 10

 ● These Stainless steel pins are perfect for making ‘D’ Rigs.
 ● Simply insert the pin into the boilie, the barb will ensure the bait 
stays on even during long casts and the ring can be secured on the 
hook shank with a rig stop either side.
 ● Recommended for hard or air dried baits 

stays on even during long casts and the ring can be secured on the 

POP-UP PEGS X20
Code Gencod Colour

ACS 010 284
 

Clear

ACS 010 285
 

Fluorescent 
Yellow

ACS 010 286
 

Fluorescent 
Orange

ACS 010 287
 

Fluorescent 
Pink

ACS 010 288
 

Fluorescent 
Red

ACS 010 289
 

Brown

ACS 010 367 Assorted

CDT per 20
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Jean-Marc Garot / TEAM CARP SPIRIT
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 ● Quick and simple to use, simply screw on your pop up instead of 
fi ddling around with bait fl oss.
 ● The dish shape at the base to ensure water does not penetrate 
the pop up and prevent the bait from swelling up over the ring.
 ● The coarse thread ensures exceptional grip to ensure the bait 
does not come off during the cast. 
 ● Tip: For cork ball or air dried baits we recommend that you drill a 
pilot hole fi rst. 

D-RIG POP UP PIN X10
Code Gencod

ACS 010 153

CDT per 10

 ● These Stainless steel pins are perfect for making ‘D’ Rigs.
 ● Simply insert the pin into the boilie, the barb will ensure the bait 
stays on even during long casts and the ring can be secured on the 
hook shank with a rig stop either side.
 ● Recommended for hard or air dried baits 

stays on even during long casts and the ring can be secured on the 

POP-UP PEGS X20
Code Gencod Colour

ACS 010 284
 

Clear

ACS 010 285
 

Fluorescent 
Yellow

ACS 010 286
 

Fluorescent 
Orange

ACS 010 287
 

Fluorescent 
Pink

ACS 010 288
 

Fluorescent 
Red

ACS 010 289
 

Brown

ACS 010 367 Assorted

CDT per 20
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fűzőtű készlet

2017
fluoro lebegő gumi bojli

Csalitüske karikával

Bojli stopper

fluoro lebegő gumi kukorica

Bojli rögzítő csavar

Bojli stopper

tac tics szivacs csali

kukorica stopper, kampós

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017
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TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010269 - vegyes 4 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010084 10 mm sárga 10 db
ACS010087 10 mm vegyes 10 db
ACS010090 14 mm sárga 6 db
ACS010093 14 mm vegyes 6 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010278 - átlátszó 180 db
ACS010279 - sárga 180 db
ACS010280 - narancs 180 db
ACS010281 - pink 180 db
ACS010282 - piros 180 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010011 - sárga 10+10 db
ACS010105 - piros 10+10 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010094 - piros 10 db
ACS010095 - pink 10 db
ACS010096 - sárga 10 db
ACS010097 - zöld 10 db
ACS010098 - narancs 10 db
ACS010099 - zöld 10 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010290 4, 8, 12 mm camo 84 db
ACS010291 4, 8, 12 mm fluo sárga 84 db
ACS010292 4, 8, 12 mm fluo narancs 84 db
ACS010293 4, 8, 12 mm fluo pink 84 db
ACS010294 4, 8, 12 mm fluo piros 84 db
ACS010295 4, 8, 12 mm barna 84 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010272 - sárga 12 db
ACS010276 - fekete-sárga 12 db
ACS010277 - vegyes 12 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010153 - fém 10 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010284 - átlátszó 20 db
ACS010285 - fluo sárga 20 db
ACS010286 - fluo narancs 20 db
ACS010287 - fluo pink 20 db
ACS010288 - fluo piros 20 db
ACS010289 - barna 20 db
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QR BORA POINT BANK STICK
Code Gencod Long. G 

ACS 370 061 9”
23/30.5 84

ACS 370 062 12”
30/46 104

ACS 370 063 16”
40/68 128

ACS 370 064 20”
50/85 156

ACS 370 065 28”
70/125 205

CDT per 1

23/30.5cm

50/85cm

70/125cm

40/68cm

30/46cm

117
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 ● Maggots have long been one of the most effective baits for carp and 
this bait clip is the perfect solution to fi sh them on a hair rig. 
 ● Quick and simple to use, simply unclip the point, thread the maggots 
on and close the clip.
 ● Available in 2 sizes M & L 

MAGGOT CLIP X 20
Code Gencod Size

ACS 010 152 PM

ACS 010 054 GM

CDT per 10

FLOAT STOPS BLACK X10
Code Gencod Size

931 000 361 L

932 000 361 XL

CDT per 10

 ● Float Stops have a variety of uses and being soft they will not damage the line.  
 ● Easy to use, simply thread yourmainline through the wire loop then slide the 
fl oat stop along the wireonto the mainline.
 ● Available in two sizes, 10 stops per pack.

 ● ‘D’ rig Stops are silicon beads that can be threaded onto the hook shank either side 
of a rig ring to secure it in place, perfect for making ‘D’ rigs.  
 ● The special shape ensures the ring does not get trapped and is free to move along 
the hook shank. 
 ● Available in Transparent and weed green colours. 

RIG RING STOPS X10
Code Gencod Colour

ACS 010 056 Clear

ACS 010 177 Khaki

CDT per 10

MEDIUM

SMALL

ASSORTED BAIT BANDS X45
Code Gencod

ACS 010 101

CDT per 10

 ● Bait Bands have a have a variety of uses are and practically useful to mount hard 
baits such as pellets and mixers directly onto the hook shank or for making ‘D’ rigs. 
 ● Assorted pack- Contains different sizes of clear & brown coloured bands.

 ● Designed to create various anti-eject, sliding and 360 rigs by 
easily be sliding onto the hook shank.
 ● The rubber used is hard enough to stay put on the cast but will 
move easily when the hook point penetrates the mouth of a fi sh.
 ● Use in conjunction with our Pop-Up pegs to create a very 
easy but awesome Pop-Up rig.

HOOK RIG STOPS
Code Gencod Size

ACS 010 296
 

Small

ACS 010 297
 

Medium

CDT per 5
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 ●Maggots have long been one of the most effective baits for carp and 
this bait clip is the perfect solution to fi sh them on a hair rig. 
 ●Quick and simple to use, simply unclip the point, thread the maggots 

on and close the clip.
 ●Available in 2 sizes M & L 

MAGGOT CLIP X 20
CodeGencodSize

ACS 010 152PM

ACS 010 054GM

CDTper 10

FLOAT STOPS BLACK X10
CodeGencodSize

931 000 361L

932 000 361XL

CDTper 10

 ●Float Stops have a variety of uses and being soft they will not damage the line.  
 ●Easy to use, simply thread yourmainline through the wire loop then slide the 

fl oat stop along the wireonto the mainline.
 ●Available in two sizes, 10 stops per pack.

 ●‘D’ rig Stops are silicon beads that can be threaded onto the hook shank either side 
of a rig ring to secure it in place, perfect for making ‘D’ rigs.  
 ●The special shape ensures the ring does not get trapped and is free to move along 

the hook shank. 
 ●Available in Transparent and weed green colours. 

RIG RING STOPS X10
CodeGencodColour

ACS 010 056Clear

ACS 010 177Khaki

CDTper 10

MEDIUM

SMALL

ASSORTED BAIT BANDS X45
CodeGencod

ACS 010 101

CDTper 10

 ●Bait Bands have a have a variety of uses are and practically useful to mount hard 
baits such as pellets and mixers directly onto the hook shank or for making ‘D’ rigs. 
 ●Assorted pack- Contains different sizes of clear & brown coloured bands.

 ●Designed to create various anti-eject, sliding and 360 rigs by 
easily be sliding onto the hook shank.
 ●The rubber used is hard enough to stay put on the cast but will 

move easily when the hook point penetrates the mouth of a fi sh.
 ●Use in conjunction with our Pop-Up pegs to create a very 

easy but awesome Pop-Up rig.

HOOK RIG STOPS
CodeGencodSize

ACS 010 296
 

Small

ACS 010 297
 

Medium

CDTper 5

67

soluron PVA utántöltő 2 az 1-ben szerszám (inox 300)Horog-karika stopper

2017 2017 2017

BLAX Qr Bora leszúrók

BLAX stabilizátor talajhoz

BLAX leszúrók

2017 2017

2017

kiEGészítő EszközökkiEGészítő Eszközök

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010059 22 mm x 5 m fehér 1 db
ACS010060 30 mm x 5 m fehér 1 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS370042 - - 1 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010296 kicsi fekete 50 db
ACS010297 közepes fekete 50 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS370061 23 / 30,5 cm fekete 1 db
ACS370062 30 / 46 cm fekete 1 db
ACS370063 40 / 68 cm fekete 1 db
ACS370064 50 / 85 cm fekete 1 db
ACS370065 70 / 125 cm fekete 1 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS370073 12 cm fekete 1 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS370056 23 / 30,5 cm fekete 1 db
ACS370057 30 / 46 cm fekete 1 db
ACS370058 40 / 68 cm fekete 1 db
ACS370059 50 / 85 cm fekete 1 db
ACS370060 70 / 125 cm fekete 1 db
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2 ROD FIXED BUZZ BAR STD - FRONT
Code Gencod G

ACS 370 066 78

CDT per 1

2 ROD FIXED BUZZ BAR STD - REAR
Code Gencod G

ACS 370 079 75

CDT per 1

2 ROD FIXED BUZZ BAR XL - REAR
Code Gencod G

ACS 370 080 86

CDT per 1

12,5 cm12,5 cm

11,3 cm11,3 cm

2 ROD FIXED BUZZ BAR XL - FRONT
Code Gencod G

ACS 370 067 89

CDT per 1

19 cm

20,3 cm20,3 cm

118

2017

BLAX-2 XL fix kereszttartóBLAX-2 standard fix kereszttartó

2017 2017

Botvilla hátsó, gumi Botvilla vékony, gumiBotvilla hátsó, önzáró

2017 2017 2017

kiEGészítő EszközökkiEGészítő Eszközök

BLAX stabilizátor fához
TÍPUS fAjTA MÉReT db / CS.
ACS370066 első 12,5 cm 1 db
ACS370079 hátsó 11,3 cm 1 db

TÍPUS fAjTA MÉReT db / CS.
ACS370067 első 20,3 cm 1 db
ACS370080 hátsó 19 cm 1 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS370013 - - 4 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS370011 - - 3 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS370015 - - 4 db

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS370072 - fekete 1 db
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 ● Ultra bright long lift LEDS.
 ● Adjustable multicolor LEDS in 6 different cool 
colors of your choice (Red, Green, UV-Blue, Yellow 
Purple and White)
 ● Extremely compact design in ergonomically 
combined materials.
 ● Remote range self testing whereby you can make 
100% sure the alarms and receiver are in remote 
range.
 ● Micro adjustable sensitivity.
 ● Adjustable volume and tone.
 ● Night light function using a special long life diode 
that requires very little power.
 ● 20 seconds afterglow period on both the alarm and 
the receiver.
 ● Power out socket for illuminated hangers or 
bouncers.
 ● Battery low warning on both the indicators and the 
receiver.

 ● Memory function on both the indicators and the 
receiver that memorizes all setting when switched 
off.
 ● Manual on.off switch.
 ● Range 100-150m in a non-disturbed area.
 ● Rolling code function that makes sure that your bite 
alarm does not interfere with other user.
 ● Tone off vibration function in receiver.
 ● Connection ring on receiver to secure it.
 ● All weather construction.
 ● Body made our of high impact ABS material and 
the special reinforced screw part is manufactured 
out of stainless steel.
 ● Non-slop rod support for precise indication.
 ● Extra-long thread to accommodate bobbins and 
snag ears.
 ● Both the bite alarm and the receiver operates on a 
9V battery (not supplied)

HD5 / HDR5

124

snag Ears kapásjelző botvillaBLAX-3 standard fix kereszttartó

HD5 - HDr5 kapásjelző szettek XtE - XtrE kapásjelző szettek

BLAX-3 XL fix kereszttartó

2017 2017

2017 20172017

HD5 + HDr5 kapásjelző szett

XtE + XtrE kapásjelző szett

BojLis áLLVányokkiEGészítő Eszközök

- bármilyen időjárás esetén használható,
- húzás sebességétől függő hangszínszabály.,
- állítható érzékenység, hangszín és hangerő, 
- kapcsolható LED világítás, hat színben,
- csatlakozó kimenet világító swingerekhez,
- választható éjszakai mód,
- gumiborítás a botok védelme érdekében,
- asztali tartóval és övcsipesszel,
- hatótávolság 150 m,
- 9 Voltos elemmel működik.

- bármilyen időjárás esetén használható,
- húzás sebességétől függő hangszínszabály.,
- állítható érzékenység, hangszín és hangerő,  
- kapcsolható LED világítás, hat színben,
- csatlakozó kimenet világító swingerekhez,
- választható éjszakai mód,
- levehető „snag bar” bot leesés gátló rudakkal,
- gumiborítás a botok védelme érdekében,
- asztali tartóval és övcsipesszel,
- hatótávolság 150 m,
- alacsony töltöttségi szint jelzés,
- 9 Voltos elemmel működik.

HD5

4+1
3+1

XtEHDr5 XtrE

4+1

3+1

TÍPUS MÉReT SZÍN db / CS.
ACS010226 első 33 cm 1 db
ACS010227 hátsó 30,5 cm 1 db

TÍPUS vILÁGÍTÁS SZÍN db / CS.
ACS370000 - fekete 1 db
ACS490024 piros led fekete 1 db

TÍPUS SZÍN KAPÁSjeLZŐ AdÓvevŐ
ACS490013 fekete 4 db 1 db
ACS490014 fekete 3 db 1 db

TÍPUS SZÍN KAPÁSjeLZŐ AdÓvevŐ
ACS490019 fekete 4 db 1 db
ACS490027 fekete 3 db 1 db

TÍPUS fAjTA MÉReT db / CS.
ACS370068 első 25,5 cm 1 db
ACS370081 hátsó 23 cm 1 db
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rod Pod session bojlis állvány

no Limit rod Pod bojlis állvány

fast rod Pod bojlis állvány

2017

2017

2017

BojLis áLLVányokkiEGészítő Eszközök

5 botos Alumínium Rod Pod:
-  súlya mindössze 2,6 kg,
-  szállítási mérete 21x11x77 cm hordtáskával,
-  dönthető kialakítás,
-  63-89 cm-ig állítható lábak,
-  rögzítő csavar a külső adóegységes kapásjelző 

szettekhez.

5 botos Multifunkciós Rod Pod:
-  szállítási mérete hordtáskában: 10x23x107 cm 
-  súlya 4,4 kg
-  70 cm-es kereszttartókkal
-  70-120 cm között állítható stabil, dupla 

hossztartó
-  ellenanyás kapásjelző rögzítések
-  teleszkópos lábak partoz tűzhető klipszekkel 

(első 150-190 cm, hátsó 35-60 cm)
-  normál, közepes és magas pozícióba is lehet

Az egyik leggyorsabban és legegyszerűbben 
felállítható Rod Pod a piacon, hiszen mind-
össze két perc alatt összeszerelhető!:
- anyagának köszönhetően könnyű
- stabil és helytakarékos
- teleszkópos lábakkal
- 76 cm-es, 5 botos kereszttartókkal
- 85-125 cm közözz állítható hosszúság
- 85 cm maximális magasság
- 3,15 kg a teljes súlya
- ellenanyás kapásjelző rögzítések
- hordtáskával, szállítási méret: 20x13x95 cm

TÍPUS fÉRŐHeLy MÉReT SÚLy
ACS370001 3 - 4 - 5 db - 2,6 kg

TÍPUS fÉRŐHeLy MÉReT SÚLy
ACS370006 3 - 4 - 5 db 70 x 70-120 x 190 cm 4,4 kg

TÍPUS fÉRŐHeLy MÉReT SÚLy
ACS370007 3-4 db 76 x 85-125 x 85 cm 3,15 kg
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őrlemény biztosítja a különleges állagot. olyan természetes tápanyagokat 
tartalmaz, amelyek a teljes mértékben megfelelnek a ponty tápanyag 
igényének. Ez a bojli nyáron és télen egyaránt sikeres csali a pontyok 
horgászatánál.

 
Minden idők legnagyobb mennyiségben eladott dynamite bait bojlija, 
mely Terry Hearn saját receptje alapján készült Robin Red hozzáadásával! 
Magas fehérjetartalmú bojli a legjobb minőségű madáreleségből és 
hallisztből, kiegyensúlyozott táplálék a pontyok számára. Tojáshéj-

The source bojlicsalád

a compleX-T egy új csúcskategóriás termékcsalád, melyet személy-
esen Terry Hearn fejlesztette ki, természetes összetevőkből a legjobb 
fogások érdekében. Nyitott szerkezetű és magas fehérjetartalmú. a 
legjobb minőségű lT 94-es hallisztből, előemésztett vízben oldódó 

májból, tengeri vörösrákból és Haith tőkehalmájolajból készül. könnyen 
emészthető, ezért egész évben biztosítja a halak fokozott táplálkozását. 
Ez az igazi húzóereje ennek a termékcsaládnak!

compleX-T bojlicsalád

bojlicsaládok

2017

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241442 DY070 BOJLI 10 mm 10 x 1 kg 1 kg
8241028 DY071 BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8241030 DY073 BOJLI 20 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242180 DY088 BOJLI 26 mm 10 x 350 g 350 g
8241181 DY110 POP-UP BOJLI 15 mm 6 x tégely tégely
8241031 DY112 POP-UP BOJLI 20 mm 6 x tégely tégely
8242009 DY055 fEHÉR fLURO POP-UP & DUMBELL 10mm 6 x tégely tégely
8242010 DY056 fEHÉR fLURO POP-UP & DUMBELL 15mm 6 x tégely tégely
8242011 DY057 fEHÉR fLURO POP-UP BOJLI 20 mm 6 x tégely tégely

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242013 DY341 HARDENED BOJLI 14 mm (DUMB. 15/20) 6 x tégely tégely
8242181 DY122 LIqUID ATTRACTANT & RE-HYDRATION 6 x 500 ml 500 ml
8242012 DY060 DUMBELL 14 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242024 DY022 OLDÓDÓ BOJLI 18 mm 10 x 1 kg 1 kg
8241467 DY175 PASZTA 8 x tégely tégely
8241539 DY039 KONCENTRÁLT fOLYÉKONY DIP AROMA 6 x 100 ml 100 ml
8241095 DY119 fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241032 DY058 BASE MIX 10 x 1 kg 1 kg
8247017 DY059 BASE MIX 2 x 5 kg 5 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242152 DY1105 fOODBAIT POP-UPS - 15mm 6 x tégely tégely
8242153 DY1106 fOODBAIT POP-UPS - 20mm 6 x tégely tégely
8242154 DY1102 HARDENED HOOKBAITS - 15mm 6 x tégely tégely
8242155 DY1111 LIqUID ATTRACTANT & RE-HYDRATION 6 x 500 ml 500 ml
8242156 DY1112 BAIT DIP 6 X 100 ml 100ml
8242157 DY1115 BASE MIX & LIqUID KIT 10 x 1 kg 1 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242146 DY1081 BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242147 DY1083 BOJLI 20 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242148 DY1084 BOJLI 26 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242149 DY1097 fLURO POP-UP & DUMBELL 10 mm 6 x tégely tégely
8242150 DY1098 fLURO POP-UP & DUMBELL 15 mm 6 x tégely tégely
8242151 DY1099 fLURO POP-UP 20 mm 6 x tégely tégely
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a The crave fantázianevű, 2013-as dynamite baits bojlicsalád Terry 
Hearn – az angol csali gyártó cég teszthorgásza – saját, titkos receptje 
alapján készült. az új családról önmaga csak ennyit mondott: „Ennél jobb 
csalit még nem készítettem!” Egyedülálló illatát és ízét Terry kedvenc 

összetevőinek keveréke adja. Eddig minden teszt során kimagaslóan 
fogósnak bizonyult. a legjobb minőségű madáreleségből és hallisztből 
készült, magas fehérjetartalmú és tele van a pontyok számára alapvető 
fontosságú ásványi- és tápanyagokkal. 

The crave bojlicsalád  

bojlicsaládok

Új továbbfejlesztett recept! Ezt a családot újratervezve a legnépszerűbb 
dynamite baits aromákkal készítik. szilárd szerkezetű bojlicsalád az 
európai horgászok számára. Ez a minőségi és egyben gazdaságos 
bojli kiváló etetésre és kezdő horgászok számára. Elérhető 1kg és 2kg 
kiszerelésben. a 2 kg-os csomagban ajándék pop-up bojli taláható. 

 carpTec bojlicsalád

2017

a tigrismogyoróban megtalálható természetes cukrot és aromát 
tartalmazza valamint több mint 10 esszenciális aminosavat. Eredeti 
őrölt tigrismogyoróban és tigrismogyoró-tejben gazdag. Természetes 
édesítőszerek teszik ellenállhatatlanná a halak számára. a Red-amo 
bojlicsalád egy különkiadású bojli, mely Red-amino gyümölcs aromákat 
tartalmaz! Washed-out (ázott-kopott) színe még a legóvatosabb 
pontyokat is becsapja.

Monster Tiger Nut Red-amo bojlicsalád

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241948 DY901 BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8241949 DY903 BOJLI 20 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242174 DY908 BOJLI 26 mm 10 x 350 g 350 g
8241951 DY907 POP-UP BOJLI 15 mm 6 x tégely tégely
8241952 DY909 POP-UP BOJLI 20 mm 6 x tégely tégely
8241967 DY912 fLURO POP-UP BOJLI 15 mm 6 x tégely tégely
8241968 DY913 fLURO POP-UP BOJLI 20 mm 6 x tégely tégely

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242005 DY343 HARDENED BOJLI 14 mm (DUMB. 15/20) 6 x tégely tégely
8242007 DY925 DUMBELL 14 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242023 DY021 OLDÓDÓ BOJLI 18 mm 10 x 1 kg 1 kg
8241798 DY922 BÁZIS MIX 10 x 1 kg 1 kg
8242175 DY898 LIqUID ATTRACTANT & RE-HYDRATION 6 x 500 ml 500 ml
8242176 DY899 KONCENTRÁLT fOLYÉKONY DIP AROMA 6 x 100 ml 100 ml

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242160 DY1164 ANANÁSZOS ÉS BANÁNOS BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242161 DY1165 ANANÁSZOS ÉS BANÁNOS BOJLI 15 mm 5 x 2 kg 2 kg
8242164 DY1170 SZILVÁS BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242165 DY1171 SZILVÁS BOJLI 15 mm 5 x 2 kg 2 kg
8242168 DY1176 TUTTI fRUTTIS BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242169 DY1177 TUTTI fRUTTIS BOJLI 15 mm 5 x 2 kg 2 kg
8242158 DY1161 KRILL ÉS GARNÉLÁS BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242159 DY1162 KRILL ÉS GARNÉLÁS BOJLI 15 mm 5 x 2 kg 2 kg
8242172 DY1182 fŰSZERES TINTAHALAS BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242173 DY1183 fŰSZERES TINTAHALAS BOJLI 15 mm 5 x 2 kg 2 kg
8242162 DY1167 EPRES BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242163 DY1168 EPRES BOJLI 15 mm 5 x 2 kg 2 kg
8242170 DY1179 SCOPEXES BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242171 DY1180 SCOPEXES BOJLI 15 mm 5 x 2 kg 2 kg
8242166 DY1173 SZÚNYOGLÁRVÁS BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242167 DY1174 SZÚNYOGLÁRVÁS BOJLI 15 mm 5 x 2 kg 2 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241800 DY383 BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8241801 DY384 BOJLI 20 mm 10 x 1 kg 1 kg
8241802 DY385 POP-UP BOJLI 15 mm 6 x tégely tégely
8241803 DY386 POP-UP BOJLI 20 mm 6 x tégely tégely
8242020 DY380 DUMBELL - 14 mm 6 x tégely tégely
8242021 DY347 DUMBELL - 15/20mm 6 x tégely tégely
8242190 DY376 KONCENTRÁLT fOLYÉKONY DIP AROMA 6 x 100 ml 100 ml
8242143 DY377 LIqUID ATTRACTANT & RE-HYDRATION 6 x 500 ml 500 ml
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a kiváló minőségű hallisztből készült alapkeverék a legjobb minőségű 
óriás laposhalat tartalmazza. az új recept szerint zöldhéjú kagylót, máj-
port és tengeri sót is belekevertek.

a madáreleség és halliszt alapú Robin Red család széles választékában 
szinte minden csali megtalálható. sötét vörös színével természetes táp-
lálékként ellenállhatatlan a pontyok számára.  a Haith saját, eredeti Robin 
Red terméke, eredeti, minden idők legjobb minőségű pontyozó aromáival 
van gazdagítva

Robin Red bojlicsalád Marine Halibut bojlicsalád

bojlicsaládok

a bojlis horgászok egyik örökös kedvence. klasszikus dynamite tintahal 
és polip aromával készül, az eredeti recept alapján. Magas minőségű, jól 
emészthető, sötét színű hallisztes bojli. 

Egy új madáreleség alapú vonzó bojli, minden Mulberry rajongónak. 
azonnal felismerhető édes mulberry és szilva aromát tartalmaz. Teljes 
szerkezetében természtesen színezett bojli. Egész évben kitűnően teljesít, 
de kimagaslóan a hidegebb hónapokban eredményes.

squid octopus bojlicsalád Mulberry Plum bojlicsalád
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CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241575 DY045 BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8241576 DY046 BOJLI 20 mm 10 x 1 kg 1 kg
8241544 DY049 POP-UP BOJLI 15 mm 6 x tégely tégely
8241526 DY041 fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241499 DY040 fOLYÉKONY DIP AROMA 6 x 200 ml 200 ml
8242189 DY1032 PASZTA 6 x tégely tégely
8242018 DY345 HARDENED BOJLI 14 mm (DUMB. 15/20) 10 x 1 kg 1 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241038 DY245 BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8241040 DY247 BOJLI 20 mm 10 x 1 kg 1 kg
8241222 DY249 POP-UP BOJLI 15 mm 6 x tégely tégely
8241088 DY282 fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241498 DY243 fOLYÉKONY DIP AROMA 6 x 200 ml 200 ml
8241243 DY178 PASZTA 6 x tégely tégely

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242098 DY971 BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242182 DY975 BOJLI 20 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242183 DY978 POP-UP BOJLI 15 mm 6 x tégely tégely
8242184 DY979 fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242185 DY1010 BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242186 DY1011 BOJLI 20 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242187 DY1014 POP-UP BOJLI 15 mm 6 x tégely tégely
8242188 DY1017 fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
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SOLUBLE
BOILIES

KEY FEATURES:

•  Active formula designed to breakdown in around  
2 hours providing a quick release of attractants  
and carpet of feed

•  Available in four best selling flavours The Source /   
Robin Red® / The Crave / Red-Amo

•  (The Source) Probably Europe's top selling boilie, 
classic ingredients needs no further introduction

•  (The Crave) Many anglers new favourite -  
contains Terry Hearn’s favourite ingredients 
creating a unique smell and taste

•  (Red-Amo) Quickly commanding a cult following 
with anglers everywhere

•  (Robin Red®) Made using the original Haith’s 
Robin Red®

    
    

     

 SOLUBLE  BOILIES

CODE   PRODUCT DESCRIPTION  PACK QTY
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 QUICK FLAVOUR RELEASE

• QUICK BREAKDOWN 
•

QU
IC

K FLAVOUR RELEASE

2 HOUR BREAKDOWN

GUARANTEED

DY022   The Source Soluble Boilies - 18mm    10 x 1kg

DY021  The Crave Soluble Boilies - 18mm 10 x 1kg

DY024   Red-Amo Soluble Boilies - 18mm 10 x 1kg 

DY023   Robin Red Soluble Boilies - 18mm 10 x 1kg

bojlicsaládokbojlicsaládok

a legjobb Fluro csalik, melyek speciális technológiájával készülnek, hogy 
hosszú ideig megtartsák színüket. Élénk fluoreszkáló színekben készül-
nek, hogy azonnali válaszra ösztönözze a pontyokat.

Fluro Pop-up bojlik

az aktív formulák segítségével két órás oldódást biztosítanak ezeknek a 
bojliknak. az oldódás következtében vonzó felhő alakul ki a csali körül, 
aminek nem tudnak ellenállni a pontyok.

oldódó bojlik

Rendkívül kis fajsúlyú pop-up bojlik, melyek tökéletesek önmagukban, 
hóember vagy chod szerelékekhez. Népszerű ízek kombinációja, feltűnő 
színükkel pedig hamar felkeltik a halak érdeklődését. Egyetlen bojliban 
egyszerre két ízt és két színt kínálhat fel a horgász egyszerre.

Fluro Two-Tone Pop-up bojlik

Eredeti tengeri vörösrák és garnélarák esszenciákból összeállított 
különleges recept alapján készül. Magas minőségű, jól emészthető 
hallisztes bojli. a dynamite baits kínálatában a legjobb márnacsali. 

spicy shrimp & Prawn bojlicsalád

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241554 DY558 ANANÁSZOS ÉS BANÁNOS 10 mm 6 x tégely tégely
8241516 DY570 ANANÁSZOS ÉS BANÁNOS 15 mm 6 x tégely tégely
8241517 DY571 ANANÁSZOS ÉS BANÁNOS 20 mm 6 x tégely tégely
8241557 DY561 KÓKUSZ KRÉMES 10 mm 6 x tégely tégely
8241518 DY576 KÓKUSZ KRÉMES 15 mm 6 x tégely tégely
8241519 DY577 KÓKUSZ KRÉMES 20 mm 6 x tégely tégely
8241558 DY562 MULBERRY fLORENTINES 10 mm 6 x tégely tégely
8241520 DY578 MULBERRY fLORENTINES 15 mm 6 x tégely tégely
8241521 DY579 MULBERRY fLORENTINES 20 mm 6 x tégely tégely
8241559 DY563 ROBIN RED 10 mm 6 x tégely tégely
8241507 DY542 ROBIN RED 15 mm 6 x tégely tégely
8241508 DY523 ROBIN RED 20 mm 6 x tégely tégely

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242023 DY021 THE CRAVE BOJLI 18 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242024 DY022  THE SOURCE BOJLI 18 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242025 DY023  ROBIN RED BOJLI 18 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242026 DY024  RED-AMO BOJLI 18 mm 10 x 1 kg 1 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241770 DY595 TUTTI fRUTTI ÉS ANANÁSZ 15 mm 6 x tégely tégely
8241771 DY596 TUTTI fRUTTI ÉS ANANÁSZ 20 mm 6 x tégely tégely
8241946 DY593 EPER ÉS KÓKUSZ 15 mm 6 x tégely tégely
8241947 DY594 EPER ÉS KÓKUSZ 20 mm 6 x tégely tégely
8241965 DY600 SZILVA ÉS ANANÁSZ 15 mm 6 x tégely tégely
8241966 DY601 SZILVA ÉS ANANÁSZ 20 mm 6 x tégely tégely
8242085 DY605 KRILL ÉS BANÁN 15 mm 6 x tégely tégely
8242086 DY606 KRILL ÉS BANÁN 20 mm 6 x tégely tégely

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242097 DY970 BOJLI 15 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242177 DY974 BOJLI 20 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242178 DY976 POP-UP BOJLI 15 mm 6 x tégely tégely
8242179 DY977 fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
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speciálisan keményített horog csalik, hogy ellenálljanak a nem kívánatos 
egyéb halfajok támadásainak. Ugyanakkor kellően rugalmas még, hogy 
átszúrhassuk egy csalizótűvel. Ezek a csalik 48 óra alatt bomlanak szét 
teljesen a vízben. Minden tégely vegyesen tartalmaz 15 és 20 mm-es 
bojlikat valamint 14 mm-es dumbell csalikat is.

Hardened (kemény) horogcsalik
Ezek a 14 mm-es csalik egyedi alakjukkal egy új alternatívát nyújtanak 
a horogcsalik terén. Tartós, rugalmas állaguknak köszönhetően számos 
csalizási módszerhez alkalmazhatóak, de a legjobb hajszálelőkén vagy 
csaligyűrűn felkínálni. Ugyanazon alapanyagokból készülnek, mint az 
adott család bojlijai.

dumbell horogcsalik

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242013 DY341 THE SOURCE (DUMB. 14 mm, 15/20 BOJLI) 6 x tégely tégely
8242005 DY343 THE CRAVE (DUMB. 14 mm, 15/20 BOJLI) 6 x tégely tégely
8242018 DY345 ROBIN RED (DUMB. 14 mm, 15/20 BOJLI) 6 x tégely tégely
8242021 DY347 RED-AMO (DUMB. 14 mm, 15/20 BOJLI) 6 x tégely tégely
8242154 DY1102 COMPLEX-T BOJLI 15 mm 6 x tégely tégely

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242012 DY060 THE SOURCE DUMBELL 14 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242020 DY380 RED-AMO DUMBELL 14 mm 10 x 1 kg 1 kg
8242007 DY925 THE CRAVE DUMBELL 14 mm 10 x 1 kg 1 kg
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Ugyanazokból az ellenálhatatlan alapanyagokból, összetevőkből és 
aromákból készült, mint az ismert Marine Halibut kilós változatok. az 
új kisebb, 350 g kiszerelésű tasakok visszazárhatóak és fúrt pelleteket 
tartalmaznak.

Magas fehérjetartalmú, minőségű madáreleségb és hallisztb alapú pellet. 
Robin Red hozzáadásával készült, különleges színével és egyedi fűszeres 
ízével tökéletes táplálék a pontyok számára. Hétpecsétes titokként kezelt 
aroma anyagok adják különleges illatát és ízét.

Ugyanazokból az ellenálhatatlan alapanyagokból, összetevőkből és 
aromákból készült, mint az ismert The source kilós változatok. az új 
kisebb, 350 g kiszerelésű tasakok visszazárhatóak és fúrt pelleteket 
tartalmaznak.

Magas olajtartalmú pellet, tele super G előemésztett halliszttel. Hal-
olajat, és számos esszenciális amino- és zsírsavakat tartalmaz. agresszív 
táplálkozásra serkenti a halakat.

The source fúrt pelletek

Marine Halibut pelletek

The source pelletek

Marine Halibut fúrt pelletek

2017
CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242089 SMDY093 fÚRT PELLET 8 mm 24 x 350 g 350 g
8242090 SMDY094 fÚRT PELLET 14 mm 24 x 350 g 350 g
8242091 SMDY095 fÚRT PELLET 21 mm 24 x 350 g 350 g

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242109 DY147 fÚRT PELLET 8 mm 24 x 350 g 350 g
8242087 DY148 fÚRT PELLET 14 mm 24 x 350 g 350 g
8242088 DY149 fÚRT PELLET 21 mm 24 x 350 g 350 g

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241170 DY090 PELLET 3 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241172 DY092 PELLET 6 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241173 DY093 PELLET 8 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241010 DY096 PELLET 10 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241011 DY094 PELLET 14 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241527 DY086 fÚRT PELLET 16 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241012 DY095 fÚRT PELLET 21 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241464 DY063 PELLET 4 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241465 DY064 PELLET 6 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241466 DY065 PELLET 8 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
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Magas fehérje- és olajtartalmú pellet Robin Red felhasználásával. a Haith 
Robin Red saját terméke, eredeti, minden idők legjobb minőségű pon-
tyozó aromáival. Ellenállhatatlan a pontyok számára. a nagyobb méretű 
pelletek elő vannak fúrva a hajszálelőkés csalizási módszerhez.

koi Technológiával készített etető- és csalipellet több féle méretben. 
Ugyanazokból az alapanyagokból készült, mint a swim stim betain Green 
etetőanyag. a magas betain tartalommal rendelkező pellet ellenállhatat-
lan táplálék a pontyok számára.

Robin Red pelletek

swim stim betaine Green pelletek

löncshúsos ízesítésű pellet, ami bizonyítottan kedvelt pontycsemege. 
Fehérjékben gazdag, könnyen emészthető, prémium minőségű pellet.  
a 2 mm-es méretét methodkosárban is eredményesen használjuk. 
a 4 mm-es és 8 mm-es méretben pedig csalizni vagy etetni ajánlják.

Egy briliáns és bizonyítottan fogós alapanyagokból összerakott pel-
let, mely csúcsminőségű tengeri vörös krill rákot tartalmaz. könnyen 
emészthető, nagy mennyiségű fehérjét és csábító aminosavakat tar-
talmaznak, így tökéletes fehérje forrást biztosít a halak számára.

Xl Meaty pelletek

swim stim Red krill pelletek
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CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241241 DY141 PELLET 1 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241167 DY100 PELLET 3 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241151 DY101 PELLET 6 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241152 DY102 PELLET 8 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242191 DY1030 PELLET 2 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241978 DY080 PELLET 4 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241979 DY081 PELLET 6 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241565 DY082 fÚRT PELLET 8 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241546 DY083 fÚRT PELLET 12 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241547 DY084 fÚRT PELLET 15 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241567 DY085 fÚRT PELLET 20 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242140 DY1046 PELLET 2 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8242141 DY1047 PELLET 4 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8242142 DY1048 PELLET 8 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241996 DY213 PELLET 1 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241997 DY214 PELLET 3 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241998 DY215 PELLET 6 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241999 DY216 PELLET 8 mm 10 x 0,9 kg 0,9 kg
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PEllETEk, PaszTák És HoRoGcsalik HoRoGcsalik És ETETőaNyaGok

löncshúsos ízesítésű horogcsali, ami tökéletes választás ponty, márna 
és compó horgászatánál. Nagyon jól tart a horogra tűzve vagy akár 
a hajszálelőkén felkínálva. Fogósságát még jobban fokozza, hogy 
halolajban tárolják. Ez az egyedülálló aroma koncentráltan és erősen 
fejti ki csalogató hatását. Még az alvó halakat is táplálkozásra készteti. 
Hidegebb vízben különösen hatásos.

Magas olajtartalmú fekete és piros színű, csalizó pelletek. a kis siszerelésű 
kifúrt pelletek különleges és fogós ízesítésekben kaphatóak

Meaty Fish bites horogcsalik

csalizó pelletek
Úszó és süllyedő pisztráng csalik, melyek könnyedén tűzhetőek vagy 
gyúrhatóak a horogra. az úszó változat kétféle ízt és kétféle színt egyesít 
minden egyes csaliban, míg a süllyedő változat egy ízt és színt párosít az 
egyes pellet formájú csalikban.

Trout Nuggets horogcsalik

Pofesszionális csalipaszták, melyek azonnal használhatóak. Nagyon 
sokoldalú csalik, hiszen közvetlenül horogra, de akár kosárba is gyúr-
hatóak. igazából azonban a horgon felkínált csalik csalogató hatásának 
fokozására lettek kifejlesztve. Gyakorlatilag bármilyen csali köré 
gyúrhatóak, majd a vízben felhőt képeznek a horog körül.

csalizó paszták

2017

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242192 DY1042  MEATY fISH HOROGCSALI 12 mm 6 x tégely tégely
8242193 DY1044  MEATY fISH PELLET 8-10 mm 8 x tégely tégely
8242194 DY1052 fISH GUTZ fEEDING TRIGGER 10 x 50 ml 50 ml

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242092 DY960 KRILL 8 mm fÚRT PELLET 6 x tégely tégely
8242093 DY961 fOKHAGYMÁS 8 mm fÚRT PELLET 6 x tégely tégely
8242094 DY962 MARINE HALIBUT 8 mm fÚRT PELLET 6 x tégely tégely

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242038 TB032 ÚSZÓ NUGGETS - fOKHAGYMA / ÁNIZS 8 x 60 g 60 g
8242039 TB033 ÚSZÓ NUGGETS - fOKHAGYMA / LAZAC 8 x 60 g 60 g
8242095 TB034 ÚSZÓ NUGGETS - MÉZ / PISZTRÁNG 8 x 60 g 60 g
8242096 TB035 ÚSZÓ NUGGETS - ÁNIZS / LAZAC 8 x 60 g 60 g
8242040 TB037 ÚSZÓ NUGGETS - GARNÉLA / KAGYLÓ 8 x 60 g 60 g
8242041 TB038 ÚSZÓ NUGGETS - LAZAC / MÉZ 8 x 60 g 60 g
8242042 TB041 SÜLLYEDŐ NUGGETS - PISZTRÁNG 8 x 60 g 60 g
8242043 TB043 SÜLLYEDŐ NUGGETS - fOKHAGYMA 8 x 60 g 60 g

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241256 DY176 SWIM STIM AMINO ORIGINAL 8 x tégely tégely
8241257 DY177 SWIM STIM BETAIN GREEN 8 x tégely tégely
8241243 DY178 MARINE HALIBUT 8 x tégely tégely
8241467 DY175 THE SOURCE 8 x tégely tégely
8242189 DY1032 ROBIN RED 8 x tégely tégely
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kifejezetten a mai modern fenekező és úszós horgászatokra lettek 
kifejlesztve, mint a feeder, match vagy rakósbotos horgászatok. Tartós, 
rugalmas állaguknak köszönhetően számos csalizási módszerhez alkal-
mazhatóak, így feltűzhetőek közvetlenül a horogra, de csaligyűrűn vagy 
hajszálelőkén is felkínálhatóak.

Ezek a kis méretű horogcsalik tökéletesek a finomszerelékes horgászatok 
minden változatához. Tartós, rugalmas állaguknak köszönhetően számos 
csalizási módszerhez alkalmazhatóak.

swim stim Match Mini horogcsalik super Fishmeal Nuggets horogcsalik

speciális etetőanyagok vízközti etetés céljából. Tigrismogyoróban gazdag, 
expander pelletet, carp pelletet, kendermagot tartalmaznak ezek a fehér-
jékben gazdag etetőanyagok. a 2 kg-os tasakok visszazárhatóak.

különleges etetőanyagok pontyhorgászok számára. Ezek keverékek 
tartalmaznak különböző szemes takarmányokat, mint kukorica és kender-
mag. Ezeken kívül pellet és bojli darabok is gazdagítják. a 2 kg-os tasakok 
egy mozdulattal visszazárhatóak.

zig cloud és Grubby etetőanyagok spod & bag Mix etetőanyagok

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242034 DY356 SÁRGA / PIROS LASSAN SÜLLYEDŐ 6 x tégely tégely
8242035 DY357 fEHÉR / BARNA LASSAN SÜLLYEDŐ 6 x tégely tégely
8242036 DY358 SÁRGA / PIROS POP-UP 6 x tégely tégely
8242037 DY359 fEHÉR / BARNA POP-UP 6 x tégely tégely

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242056 DY007 BETAINE YELLOW 7 mm, 9 mm 8 x tégely tégely
8242057 DY008 WHITE AMINO 7 mm, 9 mm 8 x tégely tégely
8242058 DY009 ANTRACIT KRILL 7 mm, 9 mm 8 x tégely tégely

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242104 DY980 MUDDY MIX 5 x 2 kg 2 kg
8242105 DY981 MILKY MIX 5 x 2 kg 2 kg
8242106 DY984 GRUBBY INSECT 5 x 2 kg 2 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242100 DY982 HALAS íZESíTÉSBEN 5 x 2 kg 2 kg
8242101 DY983 ÉDES íZESíTÉSBEN 5 x 2 kg 2 kg
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Magas fehérjetartalmú, halliszt alapú etetőanyag. Halolajat, esszenciális
amino- és zsírsavakat tartalmaz. Nagyobb kiszerelésű, kész etetőanyag,
melyhez csak vízet kell hozzáadni és máris hadználható.

Marine Halibut etetőanyag és method-mix

ETETőaNyaGok

a dynamite baits horgászcsapatának ajánlásával! kifejezetten finomsze-
relékes horgászathoz van kifejlesztve. a specimen Mix durvára őrölt ken-
dermag alapú, a Match black pedig finomra őrölt kendermag alapú fekete 
színű etetőanyag. a pontyok, keszegek és compók kedvelt csemegéje.

Frenzied Hempseed kendermagos etetőanyagok

a pontyok számára ellenállhatatlan koi Technológiával készül. Nagy 
mennyiségű csábító aminosavat illetve betaint tartalmaz. kiváló a 
mai modern etetőkosaras és feederes horgászatokhoz. kevés víz 
hozzáadásával akár pasztaként is használható.

a Red krill egy briliáns és bizonyítottan fogós alapanyagokból össze-
állított etetőanyag, mely csúcsminőségű tengeri vörös krill rákot 
tartalmaz. könnyen emészthető, nagy mennyiségű fehérjét és csábító 
aminosavakat tartalmaznak, kevés víz hozzáadásával akár pasztaként 
is használható. a carp Match ellenállhatatlan etetőanyag a pontyok 
számára. Etető-kosaras és feederes horgászatra kiváló method-mix. 
Ugyanazokból az alapanyagokból készül, mint a swim stim etetőanyagok.

swim stim etetőanyagok swim stim Red krill és carp Match method-mix

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241009 DY013 ETETŐANYAG 10 x 1 kg 2 kg
8241390 DY107 METHOD-MIX 5 x 2 kg 2 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241015 DY451 MATCH BLACK 10 x 1 kg 1 kg
8242144 DY452 SPECIMEN MIX 10 x 1 kg 1 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241128 DY002 AMINO ORIGINAL 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241129 DY003 BETAINE GREEN 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241130 DY004 AMINO BLACK 10 x 0,9 kg 0,9 kg CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS

8241955 DY105 RED KRILL 10 x 0,9 kg 0,9 kg
8241131 DY106 CARP MATCH METHOD-MIX 10 x 0,9 kg 0,9 kg
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Magas fehérje- és olajtartalmú pellet Robin Red felhasználásával. a Haith 
Robin Red saját terméke, eredeti, minden idők legjobb minőségű pon-
tyozó aromáival. Ellenállhatatlan a pontyok számára. simítózáras, vissza- 
zárható csomagolásban kapható.

könnyen kezelhető, nagyobb kiszerelésű Xl etetőanyagok. az egyik 
etetőanyag zöldajkú kagyló hozzáadásával készült, míg a másik fehér-cso-
koládé és kókusz ízesítésű. kiválóan alkalmasak rakósbotos vagy method 
kosaras illetve nyitott feederkosaras horgászmódszerekhez.

Terry Hearn saját receptje szerint készül a legjobb minőségű madár-
eleségből és hallisztből. Magas fehérjetartalmú, kiegyensúlyozott táplálék 
a pontyok számára. Robin Red hozzáadásával, különleges színnel és 
fűszeres ízzel rendelkezik. kiváló verseny- és nagyhalas horgászatra is.

Robin Red etetőanyag

Xl 2 kg-os etetőanyagok

The source etetőanyag

ETETőaNyaGok

kifejezetten édes ízű, halliszt alapú etetőanyag, mely ideális választás a 
pontyra és keszegekre horgászók számára. a koi technológiával készült és 
hasonló összetevőkből, mint a swim stim etetőanyagok. kiváló minőségű 
fehérjéket és aminosavakat tartalmaz.

swim stim Match sweet Fishmeal etetőanyag

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8242044 DY108 ROBIN RED 10 x 0,9 kg 0,9 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241463 DY075 THE SOURCE 10 x 1 kg 1 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241786 XL835 fEHÉR CSOKOLÁDÉ ÉS KÓKUSZ 5 x 2 kg 2 kg
8241775 XL834 GLM - ZöLDAJKÚ KAGYLÓ 5 x 2 kg 2 kg

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241563 DY006 MATCH SWEET fISMEAL 5 x 2 kg 2 kg
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Nagy, 1 literes kiszerelésű folyékony aromák népszerű ízekben. Tökéletes 
etető mixek, magkeverékek és más csalik ízesítéséhez vagy áztatásához. 
PVa-barát tulajdonságának köszönhetően további lehetőségeket biztosít 
a csalizásoknál vagy az etetéseknél.

Prémium folyékony aromák

ETETőaNyaGos  kEVERőEdÉNyEk

Folyékony Xl liquidek többféle ízesítésben betain hozzáadásával. széles 
körben és számos horgászmódszerhez használható folyadékok. kiválóan 
alkalmasak etetőanyagok, bojlik, pelletek vagy más csalik ízesítéséhez is.Extra sűrű csalidip kifejezetten nagyhalak horgászatára. Halban gazdag 

kivonatokat és olajat tartalmaz. állagának köszönhetően gyakorlatilag 
minden csalihoz hozzá tapad és vízbe érve lassan és folyamatosan
oldódva adja le csalogató aromáját.

Xl folyékony aromák
boosted harcsás folyékony dip aromák

2017
2017

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241078 DY334 fOKHAGYMÁS fOLYÉKONY AROMA 6 x 1 liter 1 liter
8241079 DY335 ROBIN RED fOLYÉKONY AROMA 6 x 1 liter 1 liter
8241827 DY336 CSL fOLYÉKONY AROMA 6 x 1 liter 1 liter
8242045 DY337 KRILL fOLYÉKONY AROMA 6 x 1 liter 1 liter
8242046 DY338 TINTAHALAS fOLYÉKONY AROMA 6 x 1 liter 1 liter

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241806 DY879 ANGOLNA DIP AROMA 6 x 270 ml 270 ml
8242047 DY880 TINTAHAL DIP AROMA 6 x 270 ml 270 ml

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
8241422 XL851 WORM fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241423 XL852 HALIBUT PELLET fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241424 XL853 SWEET MOLASSES fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241425 XL854 BRASEM fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241426 XL855 STRAWBERRY fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241427 XL856 SCOPEX fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241428 XL857 PINEAPPLE fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241429 XL858 BETAINE PELLET fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241583 XL859 TUTTI fRUTTI fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241776 XL860 PREDATOR fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml
8241787 DY104 KRILL fOLYÉKONY AROMA 6 x 250 ml 250 ml



87FolyÉkoNy És diP aRoMák ETETőaNyaGos  kEVERőEdÉNyEk

Egy nélkülözhetetlen 17 literes etetőanyagos keverővödör, mely erős, 
tartós műanyagból készült és ellenáll az időjárási viszonyoknak. alkalmas 
etetőanyagok elkeverésére és tárolására, de bojlik, szemes termények 
vagy más csalik folyékony aromával történő áztatására is.

Egy praktikus, többfunkciós etetőanyagos keverővödör. az erős, de 
rugalmas műanyagból készült, 11 literes vödör egy különálló felső tálcá-
val is rendelkezik, mely helyet biztosít a csaliknak vagy egyéb kiegészítő 
eszközöknek. a vödör perem illesztéseit úgy tervezték meg, hogy még 
szakadó esőben sem jut bele a víz. Egynapos horgászatra is kiváló.

Etető vödör - 17 literEtető vödör - 11 liter

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
5691116 DY500 ETETŐ VöDöR 17 liter 5 x 1 vödör 1 vödör

CIKKSZÁM HIVATKOZÁS MEGNEVEZÉS CSOM. EGYSÉG KISZERELÉS
5691117 DY501 ETETŐ VöDöR 11 liter 5 x 1 vödör 1 vödör
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Gyantával lezárt 
horoGszem

Gyantával 
lezárt 

pontyozó horgok   (1:1)

tÍPUs méret szÍn csomaG
7023 8 - 6 - 4 nt - P.t.F.e. 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7025 8 - 6 - 4 - 2 nt - P.t.F.e. 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7025B 8 - 6 - 4 nt - P.t.F.e. 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7021 8 - 6 - 4 - 2 - 1 nt - P.t.F.e. 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7021+ 8 - 6 - 4 - 2 - 1 nt - P.t.F.e. 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7022 10 - 8 - 6 - 4 - 2 nt - P.t.F.e. 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7022+ 10 - 8 - 6 - 4 - 2 nt - P.t.F.e. 10 db

7023  Mystic Carp XL Long Shank

7025  Mystic Carp Curve Shank 7025B  Mystic Carp Curve Shank Barbless

7021  Mystic Carp Short Shank 7021+  Mystic Carp Short Shank

7022  Mystic Carp Wide gap 7022+  Mystic Carp Wide gap
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tÍPUs méret szÍn csomaG
7009 14 - 12 - 10 black nickel 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7018B 12 - 10 - 8 nt - P.t.F.e. 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7007B 16 - 14 - 12 - 10 - 8 black nickel 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7005 12 - 10 - 8 black nickel 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7016 14 - 12 - 10 nt - P.t.F.e. 15 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7007 16 - 14 - 12 - 10 - 8 black nickel 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7019 14 - 12 - 10 - 8 - 6 nt - P.t.F.e. 10 db

7009  Mystic Match eWg Strong

       7018B  Mystic Match Carp Match Barbless

   7007B  Mystic Match Chika Barbless

7005  Mystic Match Quiver Feeder

7016  Mystic Match pellet Feeder

7007  Mystic Match Chika

7019  Mystic Match Barbarian

2017

2017

2017

2017

2017

2017
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tÍPUs méret szÍn csomaG
7110 8 - 6 - 4 - 2 - 1 black nickel 10 db
7110 8 - 6 - 4 - 2 - 1 gold 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7139 8 - 6 - 4 - 2 - 1 black nickel 9/10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7126 10 - 8 - 6 - 4 - 2 black nickel 12/16 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7136 10 - 8 - 6 - 4 - 2 black nickel 12-16 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7102 8 - 6 - 4 - 2 - 1 black nickel 10 db
7102 8 - 6 - 4 - 2 - 1 gold 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7106 6 - 4 - 2 black nickel 10 db

7110  Carp

7139  1X Chinu Specimen

7126  Chinu

7136  Chinu eyed
7102  Carp

7106  Fastgrip Carp

tÍPUs méret szÍn csomaG
9299 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1 - 1/0 nickel 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
9337 6 - 4 - 2 - 1 - 1/0 - 2/0 black nickel 10 db

9299  Faultless octopus

9337  national
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tÍPUs méret szÍn csomaG
9260 6/0 - 7/0 - 8/0 - 9/0 bronze 5 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
8357 5/0 - 7/0 - 9/0 permasteel 3/5/7 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7356 6 - 4 - 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 5/0 - 7/0 - 9/0 black nickel 10 db

9260  Faultless o’Shaugnessy

8357  3X Catfish

7356  Sure Set Short

tÍPUs méret szÍn csomaG
7137 8 - 6 - 4 - 2 black nickel 12/14 db

7137  Umitanago eyed
tÍPUs méret szÍn csomaG
7127 8 - 6 - 4 - 2 black nickel 12/14 db

7127  Umitanago



93keSzegező, pontyozó éS harCSázó horgok   (1:1) keSzegező éS SüLLőző horgok   (1:1)

tÍPUs méret szÍn csomaG
7237 6 - 4 - 2 - 1 black nickel 7 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7119 8 - 6 - 4 - 2 - 1 - 1/0 - 2/0 black nickel 10 db

7237  Light Inline Single

7119  Super Light Drop Shot

tÍPUs méret szÍn csomaG
9291 6 - 4 - 2 - 1 - 1/0 - 2/0 nickel 10 db

9291  Faultless Baitholder

tÍPUs méret szÍn csomaG
7052 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 black nickel 10 db

7052  Special trout
tÍPUs méret szÍn csomaG
7128 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 black nickel 20 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7138 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 black nickel 20 db

7128  yamame Light

7138  yamame eyed Light



94 jIgFejeS horgok   (1:1)
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tÍPUs méret szÍn csomaG
7316 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 black nickel 10 db

7316  1X Strong Wide gap Worm
tÍPUs méret szÍn csomaG
7310 4 - 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 black nickel 10 db

7310  Super Light Worm

7161  round jig 60°
súly méret szÍn csomaG
3 g 1/0 - 2/0 tin 10 db
5 g 1/0 - 2/0 - 5/0 - 6/0 tin 10 db
7 g 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 tin 10 db

10 g 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 tin 10 db
13 g 4/0 tin 10 db
15 g 5/0 - 6/0 - 7/0 - 8/0 tin 10 db
20 g 5/0 - 6/0 - 7/0 - 8/0 tin 10 db
25 g 7/0 - 8/0 tin 10 db
30 g 8/0 tin 10 db
35 g 8/0 tin 10 db
40 g 8/0 tin 10 db
55 g 8/0 tin 10 db

súly méret szÍn csomaG
3 g 4 - 2 - 1 bronze 10 db
5 g 4 - 2 - 1 - 1/0 - 2/0 bronze 10 db
7 g 4 - 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 bronze 10 db

10 g 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 bronze 10 db
13 g 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 - 7/0 - 8/0 bronze 10 db
15 g 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 - 7/0 - 8/0 bronze 10 db
20 g 4/0 - 5/0 - 6/0 - 7/0 - 8/0 bronze 10 db
25 g 5/0 - 6/0 - 7/0 - 8/0 bronze 10 db
30 g 6/0 - 7/0 - 8/0 bronze 10 db
35 g 6/0 - 7/0 - 8/0 bronze 10 db

9131  o’shaugnessy jig 90°

súly méret szÍn csomaG
3 g 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 bronze 10 db
5 g 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 bronze 10 db
7 g 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 bronze 10 db

10 g 1/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 bronze 10 db
13 g 1/0 - 2/0 - 4/0 - 5/0 - 6/0 bronze 10 db
15 g 2/0 - 6/0 bronze 10 db
20 g 6/0 bronze 10 db

súly méret szÍn csomaG
7 g 4/0 - 5/0 - 6/0 black nickel 10 db

10 g 5/0 - 6/0 black nickel 10 db
13 g 5/0 - 6/0 black nickel 10 db
15 g 5/0 - 6/0 black nickel 10 db
20 g 5/0 - 6/0 black nickel 10 db
25 g 5/0 - 6/0 black nickel 10 db
30 g 6/0 - 7/0 - 8/0 black nickel 10 db
35 g 6/0 - 7/0 - 8/0 black nickel 10 db
40 g 6/0 - 7/0 - 8/0 black nickel 10 db
55 g 7/0 - 8/0 black nickel 10 db

9247  round Bend jig 90°

7150  Barbarian jig 90°
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tÍPUs méret szÍn csomaG
7554 8 - 6 - 4 - 2 - 1 black nickel 5 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
7545 8 - 6 - 4 - 2 - 1 black nickel 5 db

7554  2X Inline7545  1X Spark point X Strong

hároMágú horgok   (1:1) hároMágú éS kétágú horgok   (1:1)

tÍPUs méret szÍn csomaG
9649 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 bronze 5/10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
9626 8 - 6 - 4 - 2 - 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 5/0 permasteel 5/10 db

9649  1X round9626  3X o’shaugnessy
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TÍPUS méreT SzÍn cSomag
9622 6-4-2-1-1/0 bronze 10 db

TÍPUS méreT SzÍn cSomag
9607 4-2-1 bronze 10 db

9622  O’shaugnessy9607  O’shaugnessy Clip-in

TÍPUS méreT SzÍn cSomag
9902 1-1/0-2/0-3/0 bronze 10 db

TÍPUS méreT SzÍn cSomag
9908 6-4-2-1-1/0-2/0 bronze 10 db

TÍPUS méreT SzÍn cSomag
9900 8-6-4-2 bronze 10 db

9902  double Ryder

9908  double Limerick 90°

9900  double Parrot Beak

TÍPUS méreT SzÍn cSomag
8527 6-4-2-1 tine 10 db

TÍPUS méreT SzÍn cSomag
8573 8-6-4-2-1 black nickel 10 db

TÍPUS méreT SzÍn cSomag
7545 8-6-4-2-1 black nickel 5 db

TÍPUS méreT SzÍn cSomag
8540 6-4-2-1-1/0 black nickel 10 db

8527  Fishfighter

8573  Barbarian

7545  Xpark Point X strong

8540  vanadium Round

HáROMáGú és kéTáGú HORGOk (1:1)

46810121416

tÍPUs méret szÍn csomaG
7552B 12 - 10 - 8 - 6 - 4 black nickel 7/8 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
9607 4 - 2 - 1 bronze 10 db

7552B  Light Inline Barbless9607  o’shaugnessy Clip-in

tÍPUs méret szÍn csomaG
9902 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 bronze 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
9908 6 - 4 - 2 - 1 - 1/0 - 2/0 bronze 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
9900 8 - 6 - 4 - 2 bronze 10 db

9902  Double ryder

9908  Double Limerick 90°

9900  Double parrot Beak

tÍPUs méret szÍn csomaG
8527 6 - 4 - 2 - 1 tine 10 db

tÍPUs méret szÍn csomaG
8540 6 - 4 - 2 - 1 - 1/0 black nickel 10 db

8527  4X Fishfighter

8540  1X Vanadium round

hároMágú horgok   (1:1) hároMágú éS kétágú horgok   (1:1)
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Lynx bronz ujjvédős hiúztőrSkinner Laminate vadásztőr

Luxus vadásztőr

Full tang vadászkés

Skinner Laminate tefl. vadásztőr

Lapp vadásztőr

raven vadászkésFull tang vadászkés

golden Lynx vadásztőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700096 134012 220 mm 110 mm rozsdam. ere.nyír bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700304 167012 230 mm 110 mm rozsdam. lam.nyír bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700066 167014 230 mm 110 mm rozsdam. ere.nyír bőr
5700067 167015 230 mm 110 mm rozsdam. ere.nyír bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700295 350015 250 mm 115 mm rozsdam. ere.nyír bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700303 167013t 230 mm 110 mm teflonos lam.nyír bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700058 235010 220 mm 110 mm rozsdam. ere.nyír bőr
5700059 245010 240 mm 130 mm rozsdam. ere.nyír bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700313 351015 250 mm 105 mm rozsdam. gumi bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700281 350010 250 mm 115 mm rozsdam. fa bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700215 160014 230 mm 110 mm rozsdam. ere.nyír bőr
5700037 160016 250 mm 130 mm rozsdam. ere.nyír bőr

160014167015 160016167014
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2017

hunter Straight vadásztőr

Condor Basic vadásztőr

Condor Big game vadásztőr

Big game Condor Basic vadásztőr

hunter vadásztőr

Skinner és Lapp vadásztőr

Condor Skinner Martef vadásztőr

Condor Lapp vadásztőr

Lynx Big vadásztőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700286 184015 250 mm 130 mm rozsdam. gumi bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700048 184011 230 mm 110 mm rozsdam. gumi mű.a.
5700049 184012 230 mm 110 mm rozsdam. gumi mű.a.

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700046 390010 260 mm 130 mm rozsdam. gumi bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700287 184019 250 mm 130 mm rozsdam. gumi bőr
5700047 390010t 260 mm 160 mm teflonos gumi bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700099 450012 220 mm 110 mm rozsdam. ere.nyír bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700199 214019 230 mm 110 mm rozsdam. gumi bőr
5700200 215019 250 mm 130 mm rozsdam. gumi bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700061 186014t 230 mm 110 mm teflonos gumi bőr
5700296 186024t 230 mm 110 mm teflonos gumi bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700065 186015 230 mm 110 mm rozsdam. gumi bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700120 138015 235 mm 110 mm rozsdam. ere.nyír bőr

214019 215019

390010t
186014t

184019
186024t

184011184012
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presentation Laminate filézőkés

Fish’n Superflex filézőkés

Condor golden trout filézőkés

presentation Laminate filézőkés

Lumberjack filézőkés

presentation filézőkés

Fish’n filézőkés

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700268 PrFBl6 290 mm 150 mm rozsdam. lam.nyír bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700238 FnFsF4 200 mm 100 mm teflonos hők.nyír bőr
5700239 FnFsF6 270 mm 150 mm teflonos hők.nyír bőr
5700240 FnFsF7 310 mm 190 mm teflonos hők.nyír bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700293 826015 270 mm 150 mm rozsdam. gumi szövet
5700294 836015 310 mm 190 mm rozsdam. gumi szövet

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700269 PrFGl6 290 mm 150 mm teflonos lam.nyír bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700292 620061 270 mm 150 mm rozsdam. nyír bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700196 610019 200 mm 100 mm rozsdam. gumi bőr
5700197 620019 270 mm 150 mm rozsdam. gumi bőr

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700188 610013 200 mm 100 mm rozsdam. nyír bőr
5700190 620013 270 mm 150 mm rozsdam. nyír bőr
5700191 630013 310 mm 180 mm rozsdam. nyír bőr

Salmon Collector filézőkés
tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700317 rscF7 310 mm 190 mm rozsdam. rózsafa bőr

2017

Witch´s tooth Collector filézőkés
tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700318 WtcF6 250 mm 150 mm rozsdam. ere.nyír bőr

2017
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Salt angler’s Slim filézőkés Salt angler’s Straight filézőkés

Martef filézőkés

Condor filézőkés
tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700320 BPsasF6 280 mm 160 mm rozsdam. gumi mű.a.
5700321 BPsasF8 320 mm 200 mm rozsdam. gumi mű.a.

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700322 BPsastF6 280 mm 160 mm rozsdam. gumi mű.a.
5700323 BPsastF8 320 mm 200 mm rozsdam. gumi mű.a.

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700010 826018t 270 mm 150 mm teflonos gumi mű.a.
5700011 836018t 310 mm 190 mm teflonos gumi mű.a.

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700319 175014 250 mm 120 mm rozsdam. gumi bőr

2017 2017 2017

Basic filézőkés
tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700262 817010 200 mm 100 mm rozsdam. gumi mű.a.
5700014 827010 270 mm 150 mm rozsdam. gumi mű.a.

Fish’n filézőkés
tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700214 620012 270 mm 150 mm rozsdam. nyír mű.a.
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MFk-CB zsebkés

polar zsebkés

gyémánt fenőlap

MFk-o zsebkés

ovális gyémánt fenőlap

MFk-r zsebkés

MBL zsebkésMBL zsebkés

gyémánt fenőtoll

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700307 940110 200 mm 85 mm rozsdam. gumi díszd.

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700310 945115 200 mm 80 mm rozsdam. ere.nyír díszd.

tÍPUs kód hossz Fenő h. Fenő a. markol. tok
5700085 1515113 150 mm 65 mm rozsdam. gumi -

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700308 940115 200 mm 85 mm rozsdam. lam.nyír díszd.

tÍPUs kód hossz Fenő h. Fenő a. markol. tok
5700275 1515114 150 mm 65 mm rozsdam. gumi -

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700309 945110 200 mm 80 mm rozsdam. gumi díszd.

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700282 930112 215 mm 90 mm rozsdam. rózsafa díszd.

tÍPUs kód hossz PenGe h. PenGe a. markol. tok
5700311 930115 215 mm 90 mm rozsdam. ere.nyír díszd.

tÍPUs kód hossz Fenő h. Fenő a. markol. tok
5700032 1515112 100 mm 50 mm gyémánt alumín. -

2017

201720172017
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4600/4700-00 szerelékes dobozok

728-00  -  3 dobozos láda

1374-01  -  4 dobozos láda

5300-06  -  3 tálcás láda

7771-01  -  4 dobozos láda

6102-06  -  2 tálcás láda

6134-03  -  3 tálcás láda 6103-06  -  3 tálcás láda8616-00  -  6 tálcás láda
tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
6134-03 49 cm x 25,5 cm x 24,9 cm bézs / barna

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
8616-00 51 cm x 29 cm x 27 cm bézs / zöld

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
6102-06 36,3 cm x 22 cm x 19,8 cm zöld / fehér

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
7771-01 54,2 cm x 30,6 cm x 30,6 cm bézs / szürke

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
5300-06 38 cm x 22 cm x 19,8 cm szürke / kék

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
1374-01 42 cm x 30,6 cm x 40,8 cm ezüst / szürke

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
728-00 46 cm x 24,3 cm x 28 cm szürke / zöld

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
4600-00 27,8 cm x 19,2 cm x 7 cm szürke
4700-00 35,7 cm x 23 cm x 7 cm szürke

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
6103-06 42 cm x 24 cm x 22 cm zöld / fehér

horgáSzLáDák éS horgáSzDoBozok
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745-00  -   Csalis vödör787-010  -  4 dobozos láda 744-00  -  Csalis vödör

467310  -  horgásztáska 7237-00  -  3 dobozos láda487070  -  horgásztáska
tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
487070 56 cm x 32,5 cm x 33 cm fekete / piros

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
7237-00 50,4 cm x 31,5 cm x 31,2 cm kék / fehér

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
467310 65 cm x 38,4 cm x 34cm bézs / szürke

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
744-00 11,5 cm x 11,5 cm x 10,7 cm sárga / fehér

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
787-010 59 cm x 31,7 cm x 31,7 cm barna / bézs

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
745-00 15,9 cm x 15,9 cm x 17,2 cm piros / fehér

horgáSzLáDák éS horgáSzDoBozok horgáSzLáDák éS horgáSzDoBozok

2017 20172017

20172017 2017
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191902 - Sport Locker tároló láda

2-3701-00  -  műcsalis doboz

171901 - Sport Locker tároló láda

2-3700-02  -  műcsalis doboz

161901 - Sport Locker tároló láda

2-3620-01  -  műcsalis doboz

2-3500-01  -  műcsalis doboz 2-3601-00  -  műcsalis doboz2-3750-02  -  műcsalis doboz
tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
2-3500-01 23,3 cm x 12,8 cm x 3,2 cm átlátszó

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
2-3750-02 35,7 cm x 23,3 cm x 5,1 cm átlátszó

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
2-3620-01 28 cm x 18,5 cm x 4,5 cm átlátszó

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
161901 61 cm x 38,2 cm x 33 cm zöld

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
2-3700-02 35,7 cm x 23,3 cm x 5,1 cm átlátszó

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
171901 76,3 cm x 36,3 cm x 32,4 cm zöld

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
2-3701-00 35,7 cm x 23,3 cm x 3,5 cm átlátszó

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
191902 95,9 cm x 46,4 cm x 35,6 cm camo

tÍPUs méret (hxszxm) szÍn
2-3601-00 28 cm x 18,5 cm x 2,9 cm átlátszó

horgáSzLáDák éS horgáSzDoBozok horgáSzLáDák éS horgáSzDoBozok

2017
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Coast hL7r twist Focus fejlámpa

Coast hL27 twist Focus fejlámpa

a Coast cég hL6-os fejlámpájának különle-
gessége az a Bullseye funkció mellyel egy 
gombnyomásra, egész pontosan tekerésre 
koncentrálhatjuk a fény fókuszát egy adott 
pontba. a lámpa tetején található kapcsolóval a 
megszokott fényerők közül választhatunk, míg 
az elején helyet foglaló gyűrű eltekerésével a 
fókusztávolság módosítható. 

az FL60-as fejlámpa a Wide angle Flood Beam 
technológiának köszönhetően ideális választás, 
ha nagyméretű terület, széles bevilágítására 
van szükségünk. kör alakú fénye tökéletesen 
megvilágítja az előttünk elterülő vízterületet, 
vagy erdőt, így minden számunkra érdekes 
részlet egy gombnyomásra láthatóvá válik. 
a lámpa tetején található nyomógombbal 
kapcsolható a háromféle üzemmód – magas, 
közepes és alacsony fényerő. Időjárásálló háza 
és masszív, biztonsági fejpántja a legzordabb 
körülményeknek is ellenáll. három darab aaa-s 
elemmel működik.

Coast hL6 Bullseye fejlámpa

Coast FL60 twist Focus fejlámpa

a hL7-es fejlámpa is egy változtatható fókusz-
pontú fényforrás, mely 13-tól 119 méterig 
terjedő hatótávolsággal rendelkezik. nyomó-
gombja segítségével változtathatjuk az üzem-
módot, míg a lámpa elején található gyűrűvel a 
fókusztávolságot. Mint minden Coast fejlámpa, 
ez is időjárásálló és ütésálló házzal rendelkezik. 
három darab aaa-s elemmel működik.

az FL11 ledes fejlámpa egy igen kompakt, ám 
méretéhez képest nagy teljesítményű fényforrás. 
Fényereje két üzemmódban kapcsolható, 
melyek közül az erősebb gyaloglásnál, a gyen-
gébb pedig szerelésnél lehet nagy segítség. Van 
emellett egy egyledes funkciója is, mely állandó, 
vagy villogó vörös fényt bocsát ki. ez akkor lehet 
praktikus, ha nincs szükségünk erősebb fényre. 
az FL11 háza ütés-, és időjárásálló, a led pedig 
gyakorlatilag törhetetlen így a legmostohább 
körülmények között is megbízható segítség.ak

a Coast hL7r típus a teljesítmény kivételével 
annyiban tér el a hL7-estől, hogy ebben a 
lámpában áramforrásként egy akkumulátor 
található. ezáltal valamivel gyengébb a fényerő, 
illetve a hatótávolság, az utántölthető akku 
viszont sok mindenért kárpótol. nyomógombja 
segítségével változtathatjuk az üzemmódot, 
míg a lámpa elején található gyűrűvel a 
fókusztávolságot.

a hL27-es fejlámpa egyik óriási előnye, hogy 
a különböző üzemmódokhoz tartozó kezelő-
szervek szinte azonos helyen, a lámpa tetején 
kaptak helyet - így gyorsan és könnyedén válto-
gathatjuk ezeket. nyomógombja lehetőséget 
nyújt a három fix üzemmód (magas, közepes, 
alacsony fényerő) kapcsolására, míg a felette 
található félkör alakú, bordázott szabályozó az 
adott üzemmód fényerejét módosítja - nullától 
a maximumig terjedő tartományban. a lámpa 
elején található gyűrűt elforgatva a fénysugár 
fókuszát tudjuk változtatni. 

Coast hL7 twist Focus fejlámpa

Coast FL11 Multi Led fejlámpa

2017

2017

2017

2017

2017

2017

FejLáMpák éS horgáSzLáMpák

tÍPUs Fényerő vil. táv. üzemidő súly
60co-7468cP 4-285 lumen 13-119 m 1,5-70 h 124 g

tÍPUs Fényerő vil. táv. üzemidő súly
60co-21297cP 39-300 lumen 10-29 m 2,45-22 h 95 g

tÍPUs Fényerő vil. táv. üzemidő súly
60co-19284cP 4-285 lumen 13-119 m 1,5-70 h 124 g

tÍPUs Fényerő vil. táv. üzemidő súly
60co-21422cP 40-130 lumen 15-27 m 4,5-10 h 65 g

tÍPUs Fényerő vil. táv. üzemidő súly
60co-7498cP 4-240 lumen 13-104 m 1,5-40 h 124 g

tÍPUs Fényerő vil. táv. üzemidő súly
60co-19804 1-330 lumen 7-129 m 8,5-93 h 195 g
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Coast hL5 Multi Led fejlámpa
Legyen szó munkahelyi környezetről, kemping-
ezésről vagy autónk útszéli kivilágításáról, a 
rozsdamentes acélból készült eaL17 állólámpa 
tökéletesen megvilágítja a teret, illetve felhívja 
a figyelmet ránk, ha éppen arra van szükség. 
Magas, alacsony, folyamatos piros és villogó 
piros üzemmódok közül válogathatunk annak 
függvényében, hogy éppen mire van szüksé-
günk. a lámpa háza ütés- és időjárásálló, a ben-
ne található led pedig gyakorlatilag törhetetlen. 
négy darab D elem működteti (nem tartozék).

Coast eaL17 állólámpa
a hL3-as fejlámpa egy univerzális, akár 
mindennapi használatra alkalmas három 
ledes fényforrás. hordható a fejen, vagy akár 
sisakra is rögzíthető. Utility Beam optics 
technológiája ideális erősségű, szórt fényt 
biztosít, így tökéletes választás közeli tárgyak, 
felületek megvilágítására. a lámpa háza ütés- 
és időjárásálló, a benne található led pedig 
gyakorlatilag törhetetlen. három darab aaa-s 
elem működteti.

hL3-as típustársához hasonlóan akár 
mindennapi használatra alkalmas, öt ledes 
fényforrás, mely 175 lumen maximális 
fényerő kibocsátására képes. Utility Beam 
optics technológiája szórt fényt biztosít, így 
tökéletes választás közeli tárgyak, felületek 
megvilágítására. a lámpa háza ütés- és 
időjárásálló, a benne található led pedig 
gyakorlatilag törhetetlen. három darab aaa-s 
elem működteti.

Coast hL3 Multi Led fejlámpa

FejLáMpák éS horgáSzLáMpák

Coast poly Steel600 keresőlámpa

a LeD135 multiszerszám kompakt mérete elle-
nére számtalan praktikus funkcióval bír. ameny-
nyiben nálunk van, 14 féle eszközt tudhatunk 
magunknál, melyek az alábbiak: fogó, drótvágó, 
5 centis késpenge, beépített led, fűrész, 
philips (1) és lapos (3) csavarhúzó, sörnyitó, 
konzervnyitó, kábelcsupaszító, ár, reszelő. kettő 
darab Cr927 elemmel működik (tartozék).

Coast LeD135 szerszám

a hp7-es a méret, a forma és a teljesítmény 
tökéletes fúziója. nem véletlenül ez az egyik 
legnépszerűbb modellünk a keresőlámpák 
között. a pure Beam Focusing System és a Slide 
Focus technológiákat ötvözve született meg 
ez a sokoldalú fényforrás. Magas, közepes és 
alacsony fényerők közül választhatunk, melyek 
mindegyke változtatható fókusztávolságú – a 
lámpát kezünkben tartva a hüvelyujjunknál 
találunk egy csúszkát, melyet előre, illetve hátra 
csúsztatva változtathatjuk a fókuszt, mindezt 
úgy, hogy közben folyamatosan megvilágítjuk a 
kiszemelt terület. 4 db aaa-s elemmel működik.

a polysteel600 egy megbízható, elnyűhetetlen, 
kimondottan mostoha körülményekre tervezett 
keresőlámpa. Vízálló, törésálló, rozsdamentes 
acélból készült ház és csúszásmentes bevonat 
teszik ellenállóvá minden külső behatással 
szemben. állítható fókusztávolsága a lámpa 
fejének elforgatásával módosítható, így egyetlen 
mozdulattal kedvünkre váltogathatunk a szórt, 
illetve az egy pontba fókuszált fénysugár között. 
négy darab aa-s elemmel működik.

Coast hp7 keresőlámpa
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tÍPUs Fényerő vil. táv. üzemidő súly
60co-19876cP - - - 122 g

tÍPUs Fényerő vil. táv. üzemidő súly
60co-20373cP - - 50 h 1287 g

tÍPUs Fényerő vil. táv. üzemidő súly
60co-19620cP 49-345 lumen 76-211 m 2-10 h 204 g

tÍPUs Fényerő vil. táv. üzemidő súly
60co-19625cP 100 lumen 39 m 5 h 124 g

tÍPUs Fényerő vil. táv. üzemidő súly
60co-20781cP 64-220-620 74-134-234 2-4,5-34 h 340 g

tÍPUs Fényerő vil. táv. üzemidő súly
60co-19623cP 175 lumen 56 m 3,15 h 124 g
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Súgó Híd Horgászbolt - 6500 Baja, Halászpart 2. • Várszegi Horgászcikk  - 6500 Baja, Dózsa György út 55-57.• Arácsi Horgászbolt - 8230 Balatonfüred, 
Petőfi S. út 47.• Szeki Horgászbolt - 5630 Békés, Kossuth utca 17. • Kopaszkukac Horgászbolt - 5600 Békéscsaba, Illésházy út 5. • Hargita Horgászbolt - 
5600 Békéscsaba, Orosházi út 54. • Biai Horgászbolt - 2051 Biatorbágy, Kossuth Lajos u. 1/A,• Csoda-Csali Horgászbolt - 2011 Budakalász, Budai utca 4.• 
Dinasztia Horgászbolt - 1222 Budapest, Nagytétényi út 90.• Dupla Kukac Horgászbolt - 1191 Budapest, Kossuth téri piac Üzletház 1. emelet • Fehéramur 
Horgászcentrum - 1182 Budapest, Üllői u. 649.• Horgász-Zóna Buda - 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.• Horgász-Zóna Pest - 1138 Budapest, Gyöngyösi 
sétány 8.• Kaland Horgászbolt - 1081 Budapest, Népszínház. u. 18.• Öcsi bácsi Horgászboltja - 1173 Budapest, Pesti út 14.• Pintér-Fehér Horgászbolt - 
1214 Budapest, Kossuth L. u. 117.• X-Fish Horgászbolt és Webáruház - 1186 Budapest, Közdűlő utca 46-50.• Fishing Time Horgász Magazin és Webshop 
- 1094 Budapest, Tűzoltó utca 72.• Horgászdepo - 1182 Budapest, Cziffra György utca 15/b• Vizimalom Horgászüzlet - 1106 Budapest, Vizimalom utca 3.• 
WalterLand Soroksár - 1239 Budapest, Bevásárló utca 8. Buy-Way Üzletház• WalterLand Újbuda - 1118 Budapest, Hengermalom út 19-21. Újbuda Center• 
Sári Horgászbolt - 2371 Dabas, Szent János út 126.• Dream Fish Horgászbolt - 4027 Debrecen, Böszörményi út 68 F ép. 16. • Kapitális Horgászbolt - 4031 
Debrecen, Kishegyesi út 146. • Tati Horgászbolt - 4033 Debrecen, Skalnitzky út 30. • VikingCarp Horgászbolt - 4029 Debrecen, Domb utca 1. • Hobby Bolt 
- 4002 Debrecen, Mikepércsi út 73. Tesco üzletsor• Horgász és Vadász Szaküzlet - 2510 Dorog, Bécsi út 87.• Nikl Horgászcikk Üzlet - 7020 Dunaföldvár, 
Kossuth tér 8.• WalterLand Dunakeszi - 2120 Dunakeszi, Nádas u. 8. Buy-Way Üzletház• Csukás Horgászbolt - 6328 Dunapataj, Vasút utca 1.• Anglers 
shop Horgászbolt - 2400 Dunaújváros, Magyar út 44.• Dunacenter Horgászbolt - 2400 Dunaújváváros, Semmelweis Ignác utca 10.• Horgászparadicsom 
Horgászbolt - 3300 Eger, Maklári út 82. • Lósits Horgászbolt - 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 13.• Stég Horgász Áruház - 2030 Érd, Szovátai út 37/2• Szúnyogos 
Horgászbolt - 2030 Érd, Balatoni út 1/e• Csöri-Csali Horgászbolt - 2500 Esztergom, Rudnai tér 3.• Solaris Horgászbolt - 9431 Fertőd, Vasút sor 63.• Sportfish 
Horgászbolt - 2100 Gödöllő, Grassalkovich A. u. 17.• Zsuzsi Horgászbolt - 2360 Gyál, Körösi u. 150.• Top Profi Horgászcentrum - 3200 Gyöngyös, Országút 
út 40. • Gyöngy Horgászbolt - 3200 Gyöngyös, Jókai út 38. • Fisch Horgászbolt - 9024 Győr, Csipkegyári út 11• MMX Horgászcentrum - 9029 Győr, 
Királyszéki út 29.• Peca Plaza Tímár Mix Horgászáruház - 9024 Győr, Pápai út 1.• Horgász Sziget Horgászbolt - 9027 Győr, Rákoczi Ferenc út 67.• Feca 
Peca Horgászbolt - 5700 Gyula, Megyeház út 4-8. • Arzenál Horgászbolt - 3360 Heves, Liszt Ferenc út 2. • Silurus Horgász Szaküzlet - 5100 Jászberény, 
Kossuth út 111. • Katus Horgászbolt - 6300 Kalocsa, Obermályer tér 2.• Kapos Horgászcentrum - 7400 Kaposvár, Füredi út 53.• Teleki Horgászbolt - 7400 
Kaposvár, Teleki út 20.• Száko Horgászcentrum - 9330 Kapuvár, Kossuth Lajos utca 23.• WRC Horgászcentrum - 6237 Kecel, Vasút utca 1/5• Megapeca 
Horgászáruház - 6000 Kecskemét, Ceglédi út 86/b• Matula Horgászbolt - 8360 Keszthely, Bercsényi út 1/d• Potyka Horgászbolt - 8360 Keszthely, Nyárfa 
utca 1.• Haldorádó Centrum - 6400 Kiskunhalas, Széchenyi út 49.• Sneci Horgászbolt - 5310 Kisújszállás, Kossuth út 11. • Nagy Kapás Horgászbolt - 9900 
Körmend, Bástya utca 3.• Blinker Horgászbolt - 2541 Lábatlan, Rákóczi út 98.• Hubertus Vadászbolt  - 8960 Lenti, Petőfi út 5• Garda Horgászbolt - 8960 
Lenti, Takarék köz 2.• Kampó Horgászbolt - 8700 Marcali, Rákóczi u.85.• Halcapone Horgászcentrum - 4700 Mátészalka, Jármi út 6. • Piactéri Horgászbolt 
- 5400 Mezőtúr, Földvári út 15. • Pinki Horgászbolt - 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 16. • Carp Fishing Horgászcentrum - 3527 Miskolc, Baross út 1. • Cornex 
Horgászcentrum - 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 30. • Sporigo Horgászbolt - 3529 Miskolc, Szilágyi Dezső út 9. • Nagy Ho Ho Horgászbolt - 3527 
Miskolc, József Attila út 87. Auchan üzletsor• Blinker Horgászbolt - 7700 Mohács, Dózsa Gy.u.6.• Potyka Horgászbolt - 7700 Mohács, Dózsa Gy. 22.• 
CsászárMix Horgászbolt - 9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő u. 10.• Fisch Horgászbolt - 9200 Mosonmagyaróvár, Szekeres Richárd út 19.• Csali Horgászbolt 
- 9200 Mosonmagyaróvár, Széchenyi út 2.• Dobos Sportszer és Horgászbolt - 9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth L. út 68.• Szúnyog Horgászbolt - 8800 
Nagykanizsa, Kalmár u. 7• Aranyhorog Horgászbolt - 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 57. • Halcatraz Horgászcentrum - 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 46. • 
Reflex Vadász és Horgászáruház - 4400 Nyíregyháza, Tünde út 20. • Hazola Horgászbolt - 3600 Ózd, Vasköz  1. • Duna Horgászbolt - 7030 Paks, Tolnai út 
6/b.• VB Pecamánia Horgászáruház - 7030 Paks, Dózsa György u. 27.• Fish-Master Horgászbolt - 7632 Pécs, Megyeri út 135.• Rácvárosi Horgászbolt - 7634 
Pécs, Rácvárosi út 10.• Tappancs Horgász és Állateledel bolt - 4150 Püspökladány, Damjanich út 14/1 • Magyar Tenger Horgászszaküzlet - 8253 Révfülöp, 
Füredi út 26• Szegi Sportbolt - 8253 Révfülöp, Csárda utca 1.• Gold Fish Horgászbolt - 9600 Sárvár, Batthyány út 47.• Hal.hu Horgászbolt - 8600 Siófok, 
Fő út 107.• Tomi Sporthorgász üzlet - 8600 Siófok, Fő u. 204-210.• Angler Sztár Horgászbolt - 9400 Sopron, Ötvös u.12.• Match Fishing Horgászbolt - 
5540 Szarvas, Kossuth út 31-33. • K-Fish Horgászcetrum - 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 69-71.• Csontos Vadász és Horgászbolt - 5520 Szeghalom, 
Kossuth Lajos utca 10/1. • Urfish Horgász Áruház - 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 19.• Urfish Horgászbolt - 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 67.• Wels 
Horgászbolt - 7100 Szekszárd, Rákóczi út 86.• Weekend Horgászáruház - 2310 Szigetszentmiklós, Mű u. 2.• Red Fish Horgászbolt - 5000 Szolnok, Pozsonyi 
út 36. • Walterteam Horgászbolt - 5000 Szolnok, Baross út 44. • Centrum Zoo Horgászcentrum - 9700 Szombathely, Körmendi út 89.• Big Fish horgászbolt 
- 2335 Taksony, Fő utca 108.• Magyar Tenger Horgászcentrum - 8300 Tapolca, Árpád utca 2/1• Tóth Horgászbolt - 8300 Tapolca, Egry József u. 66• Szák 
Horgászbolt Tata - 2890 Tata, Ady E. út 39.• Fisch Díszállat és Horgász Szaküzlet - 2800 Tatabánya, Kossuth Lajos u. 55.• Szák Horgászbolt Tatabánya - 
2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 95.• Ady Horgászbolt - 5350 Tiszafüred, Ady Endre út 35. • Pecasokk Horgászbolt - 5350 Tiszafüred, Húszöles út 145/a • 
Sajó Horgászbolt - 3580 Tiszaújváros, Szent István út 29-31. • Béta Horgászbolt - 7130 Tolna, Deák Ferenc u. 12.• Tököli horgász-vadászbolt - 2316 Tököl, 
Kolozsvári u. 33.• Kiss Ernő  (Mr. Twister Horgászbolt) - 8100 Várpalota, Zichy út 8.• Görbüljön Horgászbolt - 2220 Vecsés, Fő u. Lakótelepi üzletsor• Fogas 
Sport-Horgász Szaküzlet - 2481 Velence, Fő u. 15.• Balatoni Horgászcentrum  - 8200 Veszprém, Almádi út 15-17• Spicc Horgászbolt - 8200 Veszprém, Radnóti 
tér 2• Magyar Tenger Horgász Szaküzlet - 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 2.• Kukac Horgászbolt - 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 24/B• 



Magyarországon forgalmazza: Normark Hungary Zrt.

Cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Telefon: +36-1-206-0702

Fax: +36-1-206-0703
Email: normark@normark.hu

A technikai adatok és műszaki paraméterek a folyamatos 
fejlesztések miatt változhatnak. A katalógusban közzétett adatok 

előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk.

www.normark.hu


