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ShimanO - a horgászás élménye!

A Shimano a világ egyik legnagyobb horgászcikk gyártó vállalataként 
irigylésre méltó elismertségre tett szert újításainak, termékei műszaki 
tulajdonságainak és kiemelkedő minőségének köszönhetően. Az évtizedek 
alatt kivívott hírnévre méltán vagyunk büszkék, és ezt a hírnevet évről évre 
erősíteni is szeretnénk.
Ha Ön Shimano terméket vásárol, garanciát kap a minőségre, arra hogy 
pénzéért a legtöbbet kapja. Olyasmi ez, ami az elmúlt években egyre 
fontosabbá vált, amint megjelentek egyes cégek olcsóbb, gyengébb 
minőségű másolataikkal.
Mi vagyunk az elsők, akik elismerjük, hogy nem mi vagyunk a legolcsóbb 
márka, de meggyőződésünk, hogy ár/érték arányban a legjobbak vagyunk. 
Orsóinkat régóta a világon a legjobbakként tartják számon, és az elmúlt 
években egyre több horgász fedezi fel botjaink és kiegészítőink kiváló 
minőségét. Válassza akár belépő szintű, vagy a legfejlettebb technológiát 
hordozó termékünket, biztos lehet benne, hogy ár/érték arányban a 
legkedvezőbbet kapja.
Amikor átlapozza ezt a katalógust és megtekinti a termékválasztékot 
kérjük, hogy ne csak a Shimano zászlóshajójának számító termékeket 
nézze meg, hanem vessen egy pillantást a közép- és alsóbb árkategóriájú 
termékeinkre is. Ugyanazok a szakértők tervezték őket, akik újabb és újabb 
termékdíjakat nyernek el, és gyakran a legújabb és legdrágább termékektől 
közvetlenül átvett megoldásokat tartalmazzák. Erre a legjobb példa a 
P4 orsócsalád. Teljes mértékben Shimano minőség és teljes mértékben 
megfizethető, olyan horgászoknak készül, akik Shimano minőséget 
keresnek közepes vagy alacsonyabb áron.
Sok bot készül már új gyártási eljárással, ezáltal könnyebb, erősebb és 
érzékenyebb botokat tudunk gyártani számos termékcsaládban, beleértve 
az új közép árkategóriás botokat is. Ez azt jelenti, hogy már a botoknál 
is újabb és újabb különleges szériákat dobunk piacra. Bár a Shimano 
termékeinek nagy részét botjaink és orsóink alkotják, nagy figyelmet 
fordítunk a kiegészítő cikkekre is.
Átlapozva ezt a katalógust, nem túlzás kijelentenünk, hogy 2017 a HAGANE 
éve. HAGANE - a Shimano DNS-e. Egy különleges és utánozhatatlan 
koncepció, mely megkülönböztet minket a versenytársainktól. Olyasmi, 
amire csak a Shimano képes.
A Hagane koncepció lelke a Hagane hajtómű. A hidegen sajtolt technológia, 
a hajtómű tartóssága és precizitása, az X-Ship rendszer hatékonysága és az 
ultra erős Hagane orsótest együttes eredménye egy páratlanul sima járású 
és erős orsó.

CÉLUnK nEm mÁS, minT a VaLaha VOLT LEGSimÁBB FUTÁSÚ ORSÓ!
A Shimano igen büszke a hírnevére. Mint gyártó cég keményen dolgozunk 
azért, hogy a legjobbat nyújtsuk Önnek. Innováció, minőség, megfizethető 
termékek kompromisszumok nélkül: ez a Shimano. Egy márka, amelyben 
mindig megbízhat.

Shimano Team
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szerte a világon ma már fogalom a stella a horgászok körében. Neve 
egyet jelent a megalkuvást nem ismerő minőséggel,
a kuriózummal és az élménnyel, amit
ez az orsó nyújt minden egyes horgászat
alkalmával. mindez nem meglepő,
hiszen ez a típus a shimano
zászlóshajója, mely minden új 
generáció megszületésekor a legújabb
fejlesztésekkel és legkorszerűbb
szabadalmakkal felvértezve kerül ki a japán
gyárból. egy stellát nem elég csak birtokolni,
használni is kell, hiszen ez az orsó arra
született, hogy terhelve legyen.
Büszkeség és szenvedély, ezek a
szavak írják körbe a legponto-
sabban azt, hogy mit is érezhet
a horgász, amikor egy stellát
használ. a stella fI elődjeihez
képest számos elemében megváltozott,
hiszen jelentősen áttervezték, hogy
megfeleljen a modern kor
követelményeinek.

a stella sW egy igazi tengerre szánt erőgép, mely a legnagyobb igénybe-
vételekre lett tervezve. az orsó háza az X-shield és X-Protect szabadal-
maknak hála teljes mértékben vízálló, így semmilyen
problémát nem okozhat a szerkezetben a sósvíz.
a shimano X-ship rendszer fokozza a
fogaskerekek közötti erőátvitelt, ennek
köszönhetően lényegesen simább a futás,
lágyabb a hajtókar tekerésének érzete.
az orsóház alumíniumból készül, melyben 
a legújabb fejlesztések foglalnak helyet. 
extra merev rotorral (X-rigid rotor) és 
felkapókarral (X-rigid Bail), extrém 
merev hajtóművel (X-rigid Gear) 
és hajtókarral (X-rigid Handle) 
rendelkezik, melyek 
hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a stella sW-B minden 
körülmények között a 
maximumot nyújthassa.

fI

sW-B

2017

2017
stl2500fi 225 5,3:1 0,18mm/290m 13 x S A-RB + 1 RB 0
stlc3000fi 225 5,3:1 0,18mm/120m 13 x S A-RB + 1 RB 0
stlc3000xgfi 225 6,4:1 0,25mm/210m 13 x S A-RB + 1 RB 0
stl4000fi 260 5,2:1 0,25mm/260m 13 x S A-RB + 1 RB 0
stl4000xgfi 265 6,2:1 0,25mm/260m 13 x S A-RB + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: C = Kompakt orsótest, XG = Extra áttételű hajtómű

stl4000swbxg 380 6,2:1 0,31mm/170m 14 x S A-RB + 1 RB 0
stl5000swbxg 435 6,2:1 0,33mm/200m 14 x S A-RB + 1 RB 0
stl5000swbpg 435 4,6:1 0,33mm/200m 14 x S A-RB + 1 RB 0
stl6000swbhg 475 5,6:1 0,35mm/200m 14 x S A-RB + 1 RB 0
stl6000swbpg 475 4,6:1 0,35mm/200m 14 x S A-RB + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: HG = Nagy áttételű hajtómű, XG = Extra áttételű hajtómű,

 PG = Erős áttételű hajtómű
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2017

a legendás twin Power újragondolt verziójára megjelenése óta komoly 
kereslet van, ami nem is csoda, hiszen erős hajtóműje, valamint vízálló-
sága igen strapabíróvá, elnyűhetetlenné teszi. a magas szilárdságú 
Hagane orsóház merevséget és ütésállóságot biztosít az orsónak,
míg a Hagane concept hajtómű rendkívüli csendes,
precíz futásával, valamint tartósságával emeli a 
twinPower fényét. megbízhatóság, erő és 
maximális teljesítmény jellemzi ezt a 
műszaki remekművet, mely még 
a legmostohább körülmények 
között is bátran bevethető. 
az orsóház teljes mértékben 
szigetelt, így meg-
akadályozza, hogy 
a víz bejusson
a rotorba, illetve 
az orsótestbe. 

a várva várt Vanquish fB új mércét állít a pillekönnyű pergető orsók 
kategóriájában. a pillekönnyű jelző itt valóban találó, hiszen a burkolat a 
shimano szabadalom CI4+ anyagból és annak magnézium ötvözetéből 
készül. könnyebb lett tehát, mint elődje, tartósságából és merevségéből 
azonban mit sem veszített - sőt még ellenállóbb, mint az f verzió.
a G-free Body technológiának köszönhetően 
az orsó tömegközéppontját közelebb tudták 
helyezni az orsótalphoz, így az a horgász 
kezéhez is közelebb került. az újragondolt 
magnumlite rotornak hála, ha az 
ember kézbe veszi és megtekeri, 
rögtön érezni fogja a különbséget, 
hiszen futása simább, mint 
valaha. a Hagane Body és a 
Hagane Gear garantálja, hogy 
a Vanquish tulajdonosa 
sokáig fogja élvezni ennek 
a páratlan műremeknek 
a szolgálatait.

elsőfékes orsók

fB 2017

twin Power sW-B
az új twin Power sW-B a Hagane orsóház és hajtás, illetve az X-ship 
technológia tökéletes fúziója. ezek együtt alkotják azt az erőt, illetve 
teljesítményt, ami az extrém méretű halak, embert és felszerelést próbáló 
horgászatához szükséges. az X-shield és X-Protect szabadalmaknak 
hála nem juthat víz a testbe, így a sós tenger sem tud kárt tenni 
ebben a műszaki műremekben. Habár a 
shimano mérnökei kimondottan tengeri 
körülményekhez tervezték, tökéletes 
választás édesvízi, nagytestű 
halak, mint például a harcsa 
horgászatához is. 

sW-B

15

vanq2500sfa 180 5,3:1 0,18mm/240m 11 x S A-RB + 1 RB 0
vanqc3000fa 185 5,3:1 0,30mm/130m 11 x S A-RB + 1 RB 0
vanq4000hgfa 230 5,8:1 0,30mm/180m 12 x S A-RB + 1 RB 0
vanq4000xgfa 240 6,2:1 0,30mm/180m 12 x S A-RB + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat, C = Kompakt orsótest,

 HG = Nagy áttételű hajtómű, XG = Extra áttételű hajtómű

tp2500s 240 5,2:1 0,18mm/120m 9 x S A-RB + 1 RB 0
tpc3000 245 5,2:1 0,25mm/210m 9 x S A-RB + 1 RB 0
tp4000hg 290 5,8:1 0,30mm/180m 9 x S A-RB + 1 RB 0
tp4000pg 290 4,4:1 0,30mm/180m 9 x S A-RB + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat, C = Kompakt orsótest,

 PG = Erős áttételű hajtómű, HG = Nagy áttételű hajtómű

tp4000swbxg 355 6,2:1 0,31mm/170m 11 x S A-RB + 1 RB 0
tp5000swbxg 420 6,2:1 0,33mm/200m 11 x S A-RB + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: XG = Extra áttételű hajtómű
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az fa modell teljesen átalakított, ráncfelvarrt változata, mely műszakilag 
is fejlettebb lett a típuselődnél. a stradic Ci4 fB már az új Hagane Gear 
technológiával készül, tömege pedig csökkent 5 gr-mal. 
emellett a többi, működést befolyásoló jellemző is 
olyan irányban változott, hogy használata közben 
még könnyebbnek érezzük azt. az fB már a 
legújabb G-free Body szabadalommal 
készül, melynek lényege, hogy tömeg-
középpontját közelebb tervezték az 
orsó talpához, így az egy botra rögzítve 
értelemszerűen a horgász kezéhez is közelebb 
lesz. ezáltal egy sokkal kiegyensúlyozottabb, 
könnyebb érzetű felszereléssel horgászunk, 
mely érzést az egyedülálló magnumlite rotor 
csak tovább fokoz. további újítás a Coreprotect 
szabadalom, mely egy olyan speciális 
víztaszító bevonattal meggátolja, 
hogy nedvesség kerüljön az 
adott alkatrészbe – például a 
zsinórvezető görgőbe 
vagy rotorba.

a stradic fk nagy kihívás előtt áll, hiszen túl kell szárnyalnia a korábbi 
modellek hírnevét és presztízsét. műszakilag ugyan az előző modell 
alapjaira épült, ellenben mind külsőleg, mind pedig felszereltségben 
nagyot változott. már első ránézésre felismerhető a klasszikus fehér 
és ezüst színeiről, ebben a típusban azonban már a továbbfejlesztett 
technológiák munkálkodnak. Ilyen például a 6 sa rB + 1 rB 
csapágy, valamint az X-ship hajtómű, mely 
a szuperhalk futásért és a megbízható 
teljesítményért felel. a 2500-as és 4000-es
méretek a szokásosnál nagyobb 
áttételüknek köszönhetően 
bevontatásnál gyorsabb
sebességre képesek, míg az
5000-es testvérük magasabb
teljesítményre hivatott.

elsőfékes orsók elsőfékes orsók

fB

fk

2017

a sustain a felső kategóriás orsók teljesítményének és a shimano 
legújabb technológiai szabadalmainak házasítása. a letisztult, elegáns, 
fekete design-nak köszönhetően már messziről sejteti, hogy egy 
igazi kuriózummal van dolgunk. Hihetetlenül könnyű és egyben erős 
konstrukció, amely olyan shimano szabadalmakkal van felvértezve, 
mint  az X-ship hajtómű, az aero Wrap II zsinórfeltekercselés és az ar-C 
dobperem. a sustain összes modellje tökéletesen 
alkalmas a pergető-, match-, vagy feederes 
horgászmódszerekhez, hiszen precíz és 
könnyen futó hajtóműve könnyedén 
teljesít akár a legextrémebb 
szituációkban is.

fG

stci42500fb 190 5,0:1 0,20mm/140m 6 x S A-RB + 1 RB 0
stci4c3000fb 190 5,0:1 0,20mm/240m 6 x S A-RB + 1 RB 0
stci4c3000hgfb 190 6,0:1 0,30mm/130m 6 x S A-RB + 1 RB 0
stci44000fb 230 4,8:1 0,30mm/180m 6 x S A-RB + 1 RB 0
stci44000xgfb 230 6,2:1 0,30mm/180m 6 x S A-RB + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: HG = Nagy áttételű hajtómű, XG = Extra áttételű hajtómű,
                  C = Kompakt orsótest

st2500hgfk 235 6,0:1 0,20mm/240m 6 x S A-RB + 1 RB 0
stc3000hgfk 230 6,0:1 0,25mm/210m 6 x S A-RB + 1 RB 0
st4000xgfk 280 6,2:1 0,30mm/180m 6 x S A-RB + 1 RB 0
stc5000xgfk 320 6,2:1 0,30mm/240m 6 x S A-RB + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: HG = Nagy áttételű hajtómű, XG = Extra áttételű hajtómű,
                  C = Kompakt orsótest

sus2500fg 240 5,0:1 0,20mm/240m 8 x S A-RB + 1 RB 1
sus4000fg 280 4,8:1 0,30mm/180m 8 x S A-RB + 1 RB 1
susc5000fg 300 4,8:1 0,35mm/175m 8 x S A-RB + 1 RB 1
Termékkód magyarázat: C = Kompakt orsótest
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a spheros sW a shimano egyik belépő szintű orsója, mely kifejezetten 
a tengeri-, valamint a fonott zsinóros nehézpergető horgászatokhoz 
készült. ennek ellenére számos olyan szabadalom lett beleépítve, melyek 
csak a felső kategóriás orsókra jellemzők. Ilyen például az X-ship hajtómű, 
a hibrid X-shield orsótest, az X-Protect rotor vagy a super stopper II 
visszaforgásgátló rendszer. az orsóba épített négy 
darab s a-rB golyós, valamint a 
tűgörgős csapágy mind a simább 
futásért felel. a spheros sW széles 
méretválasztékkal rendelkezik, 
melyek közül mindegyik típus 
a nehéz igénybevételekre 
lett tervezve.

a saragosa sW egy olyan széles méretválasztékkal rendelkező orsócsalád, 
melynek minden egyes tagja nagyon masszív, a sós víznek is ellenálló 
orsóházzal van felvértezve. a kisebb, 5000-től induló méretek tökéletesek 
a különböző pergető módszerekhez, míg nagyobb, 10000-es, 20000-es és 
25000-es testvéreik az extrém terhelésekben bővelkedő harcsás-, 
vagy tengeri módszerekhez ajánlottak. 
ebben az orsóban is megtalálhatjuk 
a shimano szabadalom X-ship 
hajtóművet, valamint az X-shield 
vízálló testet és vízálló féket.

elsőfékes orsók

sW sW

kevés dolog teszi jobban próbára egy orsó tartósságát, mint a só. 
az új shimano socorro sW márpedig ellenáll ennek a makacs 
és pusztító kihívásnak. a tartós és nagy teljesítményű 
Hagane hajtás garantálja, hogy egy olyan orsó kerül 
használója kezébe, mely mind a sós vízzel, 
mind pedig az extrém méretű halakkal 
könnyedén megbirkózik. az X-ship 
technológia felel a sima futásért, 
a 4+1 csapágy pedig a 
megbízható teljesítményért. 

sW 2017

sp5000sw 455 4,6:1 0,37mm/150m 4 x S A-RB + 1 RB 0
sp6000sw 460 4,6:1 0,37mm/190m 4 x S A-RB + 1 RB 0
sp8000sw 700 4,9:1 0,40mm/230m 4 x S A-RB + 1 RB 0
sp10000sw 710 4,9:1 0,40mm/300m 4 x S A-RB + 1 RB 0
sp20000sw 930 4,4:1 0,52mm/350m 4 x S A-RB + 1 RB 0

srg6000sw 465 5,7:1 0,35mm/240m 5 x S A-RB + 1 RB 0
srg8000sw 688 5,6:1 0,40mm/230m 5 x S A-RB + 1 RB 0
srg10000sw 689 4,9:1 0,47mm/210m 5 x S A-RB + 1 RB 0
srg20000sw 945 4,4:1 0,62mm/240m 5 x S A-RB + 1 RB 0
srg25000sw 970 4,4:1 0,52mm/400m 5 x S A-RB + 1 RB 0

soc5000sw 440 4,6:1 0,37mm/150m 4 x S A-RB + 1 RB 0
soc6000sw 445 4,6:1 0,37mm/190m 4 x S A-RB + 1 RB 0
soc8000sw 640 4,9:1 0,40mm/230m 4 x S A-RB + 1 RB 0
soc10000sw 665 4,9:1 0,40mm/300m 4 x S A-RB + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat
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ahogy a neve is mutatja ez az orsó kifejezetten a matchbotos horgászok-
nak lett kifejlesztve. az 5,2 : 1 áttétel, a nagyméretű ar-C dobperem az 
aero Wrap II rendszerrel kombinálva, pontosabb dobásokat, gyorsabb 
bevontatási sebességet, valamint precíz zsinórrakást biztosít, mindezt a 
teljesítmény csökkenése nélkül. a modellhez két különböző
külső átmérőjű dobszűkítő tartozik, 
melyek lehetővé teszik az dob 
zsinórkapacitásának módosítását
attól függően, hogy az 
adott horgászmódszerhez
vagy zsinórátmérőhöz 
mire van éppen 
szüksége.

az aero koncepciójú orsók közül a feeder változatnak van a legmaga-
sabb áttétele, mely számokban kifejezve 5,8 : 1. figyelembe véve a 
feeder horgászmódszernél előforduló közepes és nagy távolságokat, az 
áttételnek köszönhető megnövelt bevontatási sebesség meglehetősen 
pozitív tulajdonság, legyen szó hétköznapi-, vagy akár 
versenyhorgászatról. az ar-C dobperem tovább 
javítja a dobásteljesítményt, mely különösen a 
nagyobb átmérőjű zsinóroknál érvényesül. 
a modellhez két különböző külső 
átmérőjű dobszűkítő tartozik, 
lehetővé téve ezzel az orsó
zsinórkapacitásának
módosítását, az adott 
horgászmódszerhez
és zsinórátmérőhöz
igazítva azt.

elsőfékes orsók elsőfékes orsók

matCHfeeder

a Nasci fB új mércét állít a rendkívül népszerű P4-es szériában. a shimano 
mérnökei ugyanis első alkalommal szereltek fel egy P4-es orsót a Hagane 
hajtással és a CoreProtect szabadalommal. ezeknek a fejlesztéseknek hála 
növelni tudták a Nasci fB hajtásának teljesítményét, szerkezete pedig 
elődjéhez képest lényegesen precízebb lett. az X-ship rendszernek hála 
az orsó futása is simább és stabilabb. a G-free Body technológiának 
köszönhetően az orsó tömegközéppontját 
19 milliméterrel közelebb tudták helyezni az 
orsótalphoz, így az a horgász kezéhez is 
közelebb került. emiatt könnyebb és 
kényelmesebb a Nascival szerelt bottal 
horgászni. exkluzív megjelenése 
megkülönbözteti a piacon kapható 
többi típustól, széles méretválasztéka pedig 
számtalan horgászmódszerhez ajánl majd 
alternatívát. az 1000-es méret tökéletes 
választás ultralight botokhoz, míg az 
5000-es a feederhorgászok, vagy 
nagy csalis pergetők 
kedvence lesz. sekély 
dobos verzió is elérhető, 
mely 3000-es méretben 
kerül a boltok polcaira.

fB 2017

aero4000mafa 385 5,2:1 0,25mm/260m 3 x S A-RB + 1 RB 1

match dobszűkítő 0,14mm/200m
shallow dobszűkítő 0,18mm/200m

aero4000ffa 340 5,8:1 0,25mm/260m 3 x S A-RB + 1 RB 1

match dobszűkítő 0,14mm/200m
shallow dobszűkítő 0,18mm/200m

nas2500fb 250 5,0:1 0,20mm/240m 4 x S SS + 1 RB 0
nasc3000fb 250 5,0:1 0,30mm/130m 4 x S SS + 1 RB 0
nas4000fb 295 4,7:1 0,30mm/180m 4 x S SS + 1 RB 0

Termékkód magyarázat: C = Kompakt orsótest
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a shimano sahara fI egy igazán kiemelkedő ár-érték arányú elsőfékes 
orsó, mely a P4-es család hírnevét öregbíti. olyan technológiák teszik 
különlegesen megbízhatóvá, mint a Hagane Gear, a G-free Body, 
Varispeed II, és az X-ship rendszer. Precíz futása és kiegyensúlyozott 
teljesítménye mellett az ar-C dobja segíti a hosszabb és precízebb 
dobásokat, míg hidegen megmunkált 
hajtókarja a zökkenőmentes erő-
átvitelt.  2500-as, 3000-es és 
4000-es méretben elérhető, 
melyek mindegyike alkalmas 
a pergetéstől egészen 
a match-, vagy 
feederbotos 
horgászatig.

elsőfékes orsók elsőfékes orsók

fI

a Hagane Body és Hagane Gear technológia garantálja, 
hogy az Ultegra fB mind orsóházát, mind pedig 
hajtását tekintve a legmodernebb, legkifinomultabb 
műszaki újdonságokkal lett felvértezve. a G-free Body 
technológiának köszönhetően az orsó tömegközéppontját 
közelebb tudták helyezni az orsó talpához, így használója 
kezéhez is közelebb került. emiatt könnyebb és 
kényelmesebb a horgászat, hiszen lényegesen 
csökkent a csuklóra ható erők nagysága. 
az X-ship rendszer felel a precíz, sima 
futásért, míg az aero Wrap II elősegíti az 
egyenletes zsinórfektetést. az Ultergra fB 
szabadalmaztatott kialakítású, V alakú 
peremmel ellátott ar-C dobja lehetővé 
teszi, hogy dobáskor a zsinór a meg-
szokottnál kisebb átmérőjű spirálban 
fusson le a dobperemnél, így nő az 
elérhető dobástávolság és pontosság, 
illetve csökken a gubancolódás lehetősége is.

fB 2017

2017

egy P4-es orsó, melyben a HaGaNe Gear munkálkodik. ez a kijelentés 
egyet jelent azzal, hogy a sedona fI személyében egy olyan kedvező 
áru orsóhoz juthatunk hozzá, melyben a prémiumkategóriás Hagane 
technológia biztosítja számunkra a megalkuvást nem ismerő minőséget 
és a kiegyensúlyozott, sima futást. a továbbfejlesztett Varispeed II 
rendszer két dobemelési sebességgel dolgozik, ennek hála a zsinór 
feltekerése egyenletesebb, mint a típus-
modellnél. a precízebb töltésképnek 
köszönhetően még nagyobb dobások 
érhetők el, hiszen zsinórunk akadály-
mentesen fut le a dobról. a sedona fI XGt-7 
váza egyedülálló merevsége 
ellenére páratlanul könnyű, 
mely könnyedséghez 
hozzájárul a hidegen 
sajtolt alumínium ar-C 
dob is. a shimano 
szabadalom super 
stopper II rendszernek 
köszönhetően az 
orsót visszaforgás 
gátló pozícióba állítva 
megszűnik a holtjáték.

fI 2017

sh2500fi 250 5,0:1 0,20mm/240m 3 x S SS + 1 RB 0
shc3000fi 250 5,0:1 0,25mm/210m 3 x S SS + 1 RB 0
sh4000fi 290 4,7:1 0,30mm/180m 3 x S SS + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: C = Kompakt orsótest

ult2500fb 240 5,0:1 0,20mm/240m 4 x S SS + 1 RB 0
ultc3000fb 240 5,0:1 0,25mm/210m 4 x S SS + 1 RB 0
ult4000fb 285 4,8:1 0,30mm/180m 4 x S SS + 1 RB 0

Termékkód magyarázat: C = Kompakt orsótest

se2500fi 245 5,0:1 0,20mm/240m 2 x S SS + 1 RB 0
sec3000fi 250 5,0:1 0,25mm/210m 2 x S SS + 1 RB 0
se4000fi 295 4,7:1 0,30mm/180m 2 x S SS + 1 RB 0
sec5000xgfi 300 6,2:1 0,30mm/240m 2 x S SS + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: C = Kompakt orsótest, XG = Extra áttételű hajtómű
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2017

feltűnő, élénkvörös színe agresszív megjelenést kölcsönöz a Catana fC 
orsónak. ez a típus is a méltán népszerű P4-es orsó család tagja, 
mely a megbízható teljesítményről, valamint kivételes ár/érték 
arányáról híres. 2+1 csapágy, Varispeed zsinórrakó rendszer 
és alumínium dob ar-C dobperemmel jellemzi. 
a Catana orsócsalád összes tagja alkalmas 
szinte minden általános 
horgászmódszerhez.

fC

Válassza az elsőfékes alivio fd-t, amennyiben a shimano minőséget és 
megbízhatóságot szeretné, azonban alacsony árfekvésű orsót keres!
ezüst Xt-7 anyagú orsótest, 1 görgős és 1 rozsdamentes golyós
csapágy, ar-C dobperem és Varispeed zsinórrakó rendszer
jellemzi ezt az ár/érték arányban verhetetlen 
mindenest, mely kiváló választás számos 
horgászmódszerhez.

a P3-as orsócsalád egyik kiemelkedő tagja a Cazna fa, mely két méretben 
szerepel kínálatunkban. a 2500-as modell a maga 255 grammos 
tömegével tökéletes választás például Ul pergetéshez, míg a 4000-es 
méret a pergetők mellett a feeder-, illetve matchbotos horgászok 
kedvence lehet. ar-C hidegen sajtolt alumínium 
dobján egy speciálisan kialakított perem 
található, melynek köszönhetően a dobások 
pontossága javul, hossza pedig nő. a Cazna fa 
sima futásáért az orsóba épített 
három darab rozsdamentes 
golyós-, valamint egy darab 
tűgörgős csapágy felel. 
letapadásmentes, 
precíz féke még a 
legharciasabb halak 
fárasztása során 
sem hagyja cserben 
használóját.

fd fa

cat1000fc 215 5,2:1 0,20mm/140m 2 x S SS + 1 RB 1
cat2500fc 260 5,2:1 0,25mm/160m 2 x S SS + 1 RB 1
cat3000sfc 265 5,2:1 0,20mm/220m 2 x S SS + 1 RB 1
cat4000fc 350 5,1:1 0,30mm/180m 2 x S SS + 1 RB 1
Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat

alv2500fd 260 4,6:1 0,25mm/160m 1 x S SS + 1 RB 1
alv3000sfd 255 4,6:1 0,20mm/220m 1 x S SS + 1 RB 1
alv4000fd 350 4,6:1 0,30mm/180m 1 x S SS + 1 RB 1
Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat

caz2500fa 255 5,2:1 0,25mm/140m 3 x S SS + 1 RB 1
caz4000fa 350 5,1:1 0,30mm/180m 3 x S SS + 1 RB 1
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a shimano elsőfékes Hyperloop orsója a P3-as koncepció tagja, melynek 
klasszikus külsője olyan jellemzőkkel párosul, mint a holtjáték nélküli 
visszaforgás gátló, vagy a váltakozó sebességű dobemelés. a hajtókar 
elforgatásakor azonnal érezhetjük a hajtómű minőségét, melyben a 
vibrációt csaknem teljesen kiküszöböli a dyna Balance rendszer. a 
Hyperloop zsinórvezető görgője a zsinórcsavarodást a minimumra 
redukálja, így az orsó töltésképe is kimondottan precíz. ez az orsó 
kivételes áron nyújtja a márkától megszokott 
shimano teljesítményt és megbízhatóságot.

az aX egy az amerikai piacra fejlesztett, általános horgászatra tervezett 
orsó. matt fekete és pezsgő színvilága visszafogott és egyben letisztult 
megjelenést biztosít. Jellemzői a könnyű Xt-7 anyagú orsótest, 1 görgős 
és 1 rozsdamentes golyós csapágy és a super stopper II azonnali
visszaforgásgátló rendszer. az alacsony árfekvés ne tévesszen
meg senkit, hiszen ez az orsó is a shimanotól már megszokott
minőséget és megbízhatóságot képviseli.

az új sienna fe m-Compact orsóháza XGt-7 kompozitból készült, amely 
az Xt-7 alapanyag továbbfejlesztett verziója. könnyebb és merevebb, így 
a burkolat tömege csökkent, a belső szerkezet azonban még nagyobb 
biztonságba került. a Varispeed II rendszer két dobemelési sebességgel 
dolgozik, ennek hála a zsinór feltekerése még egyenletesebb. ennek a 
precíz töltésképnek köszönhetően még nagyobb 
dobások érhetők el, hiszen zsinórunk akadály-
mentesen fut le a dobról. a shimano szabadalom 
super stopper II rendszernek 
köszönhetően az orsót 
visszaforgás gátló pozícióba 
állítva megszűnik a holtjáték, 
míg a dyna-Balance 
rendszer csökkenti 
a működés közben 
fellépő rezgéseket, 
így az orsó futása 
még simább, illetve 
stabilabb lett. 

az fX az aX testvére, mely szintén az amerikai piacra fejlesztett általános 
horgászatra tervezett orsó. Jellemzői a könnyű, de masszív Xt-7 anyagú 
orsótest és az 1 rozsdamentes golyós csapágy. az ezüst és matt fekete 
külső a klasszikus színeket kombinálja, így egy visszafogott ám ízléses 
design-nal vértezi fel az fX-et. a kisebb méretű modell ultrakönnyű úszós 
és fenekező horgászatra, míg nagyobb verzió szinte bármilyen édesvízi 
horgászmódszerhez használható.

elsőfékes orsók elsőfékes orsók

fB

fB

fe

fB

2017

hl1000fb 190 4,6:1 0,20mm/140m 1 x S SS 0
hl2500fb 220 4,6:1 0,25mm/160m 1 x S SS 0
hl4000fb 320 4,6:1 0,25mm/260m 1 x S SS 0
hl6000fb 518 4,9:1 0,30mm/280m 1 x S SS 0

Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat

ax2500fb 260 5,2:1 0,25mm/140m 1 x S SS + 1 RB 0
ax4000fb 255 5,2:1 0,30mm/130m 1 x S SS + 1 RB 0

sn1000fe 210 5,0:1 0,18mm/170m 1 x S SS + 1 RB 0
sn2500fe 260 5,0:1 0,18mm/290m 1 x S SS + 1 RB 0
sn4000fe 335 5,2:1 0,25mm/260m 1 x S SS + 1 RB 0

fx2500fb 240 4,6:1 0,25mm/140m 1 x S SS 0
fx4000fb 340 4,6:1 0,30mm/180m 1 x S SS 0
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az ikonikus super Gt harcifékes orsó 2016-os évben debütált új rd 
típusa néhány új és izgalmas tulajdonsággal frissült fel. az új verzió már 
rendelkezik ar-C dobperemmel a pontosabb és hosszabb dobásokért. 
a karcsú, elegáns külső idomok mögött egy nagyszerű hajtómű rejtőzik, 
mely igen komoly nyomatékkal bír. az orsó sokféle horgászmódszerhez 
kiváló, legyen az ragadozóhalas-, 
úszós- vagy éppen etetőkosaras 
horgászat. ehhez a modellhez 
két dobszűkítő tartozik, 
hogy az orsó zsinór-
kapacitását bármikor 
az adott horgász-
módszerhez 
tudjuk igazítani.

az új stradic CI4 + ra harcifékes orsó kombinálja az egyedülálló teljesít- 
ményt az ultrakönnyű CI4+ kompozit test nyújtotta előnyökkel. modern 
stílusú orsóháza a legújabb fejlesztésű pillekönnyű 
anyagból készült, mely alacsony tömege 
ellenére szuper erős és stabil tudott 
maradni. Zsinórtöltési képe lenyűgöző 
látványt nyújt, melyet az aero Wrap 
II rendszernek köszönhet. a shimano 
Power roller bevontatáskor drámaian
csökkenti a zsinór csavarodását, ami 
nagy előnyt jelent, ha például vékony 
monoval, vagy fonottal horgászunk. 
egyedülálló, precízen állítható harciféke 
lehetővé teszi a fék gyors és könnyű 
beállítását, még akár fárasztás 
közben is. a sima futásért az 
orsóba épített 5 darab rozsda-
mentes golyós, valamint egy 
darab tűgörgős csapágy felel.

a gyöngyház-fehér megjelenés mára a stradic szinonimájává vált. ami 
pedig a visszafogott, elegáns orsóház mögött van, az a megalkuvást nem 
ismerő minőség és teljesítmény kombinációja. Nem meglepő tehát, hogy 
a stradic olyan sok követőre talált. köszönhetően megbízható teljesítmé-
nyének szerte a világon az egyik legnépszerűbb harcifékes orsó. minden 
modell kiegyensúlyozott, dupla hajtókarral rendelkezik és egyaránt alkal-
mas feeder-, vagy match
horgászatra. erős Xt-7 test,
ar-C dobperem, egyszeresen 
anodizált, hidegen kovácsolt
alumínium dob
és Xt-7 anyagú 
pótdob jellemzi.

Hátsófékes orsók

ra

Gt-rdGtm-rC

stci42500ra 255 6,0:1 0,25mm/160m 5 x S A-RB + 1 RB 1
stci44000ra 310 5,2:1 0,35mm/130m 5 x S A-RB + 1 RB 1

sup2500gtrd 290 5,0:1 0,25mm/160m 3 x S SS + 1 RB 1
sup4000gtrd 355 4,8:1 0,35mm/130m 3 x S SS + 1 RB 1

str2500gtmrc 315 6,0:1 0,25mm/160m 4 x S SS + 1 RB 1
str3000sgtmrc 345 6,0:1 0,25mm/140m 4 x S SS + 1 RB 1
str4000sgtmrc 390 5,8:1 0,30mm/100m 4 x S SS + 1 RB 1
Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat

2500 dobszűkítő 2 db 0,16mm/190m - 0,18mm/150m - 0,20mm/110m
4000 dobszűkítő 2 db 0,16mm/190m - 0,18mm/150m - 0,20mm/110m

2500 dobszűkítő 2 db 0,16mm/190m - 0,18mm/150m - 0,20mm/110m
4000 dobszűkítő 2 db 0,16mm/190m - 0,18mm/150m - 0,20mm/110m
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első pillantásra is jól látszik, hogy az élénkpiros Catana rB egy minőségi 
orsó. színpompás orsóházában két bevonattal ellátott golyóscsapágy 
és egy tűgörgőscsapágy biztosítja azt a sima futást, amely általában a 
drágább orsókra jellemző. könnyű, erős alumínium dobbal szállítjuk, 
amely monofil és fonott zsinórokhoz is kiváló. a Catana rB tökéletesen 
kiegyensúlyozott, így alkalmas finomszerelékes módszerekhez, de akár 
nagyobb igénybevételhez is. dyna-Balance rendszer segíti 
a kivételesen sima futást és nagy 
teljesítményt, II. generációs 
visszaforgásgátló pedig 
a biztos akasztást és 
fárasztást. a Catana rB 
egy kiváló orsó a 
maga árfekvésében.

a Hyperloop a P3 termékcsalád belépő modellje, mely klasszikus meg-je-
lenéssel és olyan csúcstechnológiákkal van felvértezve, mint a super 
stopper visszaforgásgátló és a Varispeed rendszerű zsinórfelcsévélés.
a hajtókar elforgatásával azonnal érezhető a mechanika minősége, a 
dyna-Balance rendszer szinte teljesen kiküszöböli az orsó remegését.
a Hyperloop orsóban Power roller görgő csökkenti minimálisra
a zsinórcsavarodás veszélyét.
a Hyperloop kivételes
áron nyújt megbízható
shimano minőséget.

az alivio rC egy ár-érték arányban egyedülálló P3-as orsó. kézbevétele-
kor ezüst és kék színekből álló, stílusos megjelenésének köszönhetően 
koránt sincs az az érzetünk, hogy egy alsókategóriás termékkel van 
dolgunk. ez egy a shimano minőségét és megbízhatóságát nyújtó, azon-
ban alacsony árfekvésű, hátsófékes orsó. Varispeed változtatható sebes-
ségű zsinórfelcsévélésének, valamint ar-C dobperemének köszönhetően 
hosszabb és pontosabb dobásokat érhetünk 
el vele. más orsóknál 3-4 golyós-
csapágy biztosítja ugyanazt az
egyenletes, sima futást,
amit az alivio rC
1+1 csapágya ad. 

amerikában már évek óta nagy sikernek örvend a sienna orsócsalád.
a shimano minőséget és megbízhatóságot ma már nem csak az exkluzív 
orsókban élvezhetjük, hanem az alsókategóriás modellekben is jelen
van. a sienna rd hátsófékes orsó jellemzői az Xt-7 kompozit orsótest,
3 rozsdamentes golyós és 1 tűgörgős csapágy és a super stopper II
azonnali visszaforgásgátló rendszer.

Hátsófékes orsók Hátsófékes orsók

rB

rB

rC

rd

cat1000rb 245 5,2:1 0,25mm/90m 2 x S SS + 1 RB 1
cat2500rb 285 5,2:1 0,25mm/160m 2 x S SS + 1 RB 1
cat3000srb 285 5,2:1 0,25mm/140m 2 x S SS + 1 RB 1
cat4000rb 380 5,1:1 0,30mm/180m 2 x S SS + 1 RB 1
Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat

hl1000rb 210 4,6:1 0,25mm/90m 1 x S SS 0
hl2500rb 245 4,6:1 0,25mm/160m 1 x S SS 0
hl4000rb 330 4,6:1 0,30mm/180m 1 x S SS 0

alv1000rc 235 4,6:1 0,25mm/90m 1 x S SS + 1 RB 0
alv2500rc 275 4,6:1 0,25mm/160m 1 x S SS + 1 RB 0
alv3000src 280 4,6:1 0,25mm/140m 1 x S SS + 1 RB 0
alv4000rc 375 4,6:1 0,30mm/180m 1 x S SS + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: S = Sekély dobú változat

sn1000rd 275 5,2:1 0,25mm/160m 3 x S SS + 1 RB 1
sn2500rd 280 5,2:1 0,25mm/140m 3 x S SS + 1 RB 1
sn4000rd 375 5,1:1 0,30mm/180m 3 x S SS + 1 RB 1
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a Baitrunner longcast Ci4+ nyeletőfékes változata bámulatos 
teljesítményre képes, melyet kiváltképp a nagy távolságokba horgászó 
pontyhorgászok fognak értékelni. a lenyűgöző megjelenésű orsó teste 
Ci4+ kompozit anyagból készült, mely ezáltal lényegesen könnyebb 
lett, mint a kategóriában található versenytársak. egyesek szerint ez 
az orsó a valaha gyártott legjobb Baitrunner! X-ship hajtómű és 6+1 
csapágy gondoskodik a tökéletesen sima futásról, aero Wrap II zsinórrakó 
rendszere és a slow oscillation – lassú dobemelő
rendszer – pedig segíti az extra nagy
távolságú dobásokat. Hidegen
megmunkált alumínium dobján 
az ar-C dobperemet találjuk, mely 
megkönnyíti a zsinór lefutását a dobról. 
a nagy és erős alumínium hajtókar, 
a nagy áttételű hajtómű, a soklamellás 
elsőfék, mind azt a célt szolgálják, 
hogy ez a műszaki műremek 
egyedülálló bevontató erejével 
kombinálva, fantasztikus fárasztási 
élményt nyújtson a horgásznak.

ez az orsó egyike a ma kapható legfejlettebb kisméretű orsóknak. egye-
síti a mai kor ergonómiai követelményeit, kényelmét a hagyományos 
kisméretű orsók tulajdonságaival. az aero koncepció nagyobb dobástel-
jesítménnyel ruházta fel, mint elődjeit, így tökéletesen alkalmassá vált fe-
ederhorgászatra kis és közepes távolságokban egyaránt. emellett persze 
ugyanúgy használható rablóhalas módszerekhez is, ahol szükség lehet a 
megbízható nyeletőfékre. az X-aero fa orsót ar-C dobperem, Varispeed 
váltakozó sebességű zsinórfelcsévélő rendszer teszi teljessé. 
a modellhez két különböző 
átmérőjű dobszűkítő tartozik, 
lehetővé téve ezzel az orsó 
zsinórkapacitásának módosítását, 
azt az adott horgász-
módszerhez és 
zsinórátmérőhöz 
igazítva.

a Baitrunner X-aero ra orsó egyesíti a mai orsókkal szemben támasztott 
ergonómiai követelményeket a tradicionális nyeletőfékes orsók megbíz-
hatóságával és dobóteljesítményével. az aero koncepció miatt túlmére-
tezett dobátmérő már első ránézésre is feltűnően nagyobb, mint a normál 
méretű Baitrunner orsóké. ez a méretkülönbség az ar-C dobperemmel 
együtt már lényegesen hosszabb és pontosabb dobásokat eredményez. 
a nagyobb dobátmérő másik nagy előnye, hogy az egy hajtókar fordulat-
tal bevontatható zsinórhossz is több lett, így gyorsabban fáraszthatunk, 
illetve hamarabb húzhatjuk ki a szereléket is. az impozáns fekete, hibrid 
testű orsón a fém zsinórklipsz úgy lett kiala-
kítva, hogy semmilyen körülmények között 
ne sérthesse meg a zsinórt.

Xtr-a loNGCast

X-aero fa X-aero ra

mbtrci4xtralc 505 5,3:1 0,30mm/390m 6 x S A-RB + 1 RB 1
bbtrci4xtralc 604 4,6:1 0,40mm/400m 6 x S A-RB + 1 RB 1

Termékkód magyarázat: MB = Medium Baitrunner, BB = Big Baitrunner

btxar4000fa 435 4,8:1 0,25mm/260m 4 x S A-RB + 1 RB 1
shallow dobszűkítő 0,25mm/140m

btxar6000ra 615 4,6:1 0,30mm/320m 8 x S A-RB + 1 RB 1
btxar10000ra 590 4,6:1 0,35mm/380m 6 x S A-RB + 1 RB 1
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oC

ez az orsó egy igazi igásló, mely a shimano legjobb technológiai 
újításaival lett felvértezve. a nagyméretű dob és az ar-C dobperem, 
a lassú dobemelő rendszer és az aero Wrap II zsinórrakó rendszere 
együttesen nyújtják azt a maximális dobóteljesítményt amiről minden 
pontyhorgász álmodik. a fogaskerekeket úgy tervezték át az előző 
típusokhoz képest, hogy minimalizálják a súrlódást és megnöveljék az 
erőátvitelt a hosszú, alumínium hajtókar és a rotor között. 
ennek következtében nagyobb 
nyomatékra is képes az orsó, így 
könnyebb irányítani, kordában 
tartani a fárasztott halat. az 5+1 
csapágya további tartósságot 
kölcsönöz az orsónak. a nagyobb 
méretű modell tökéletes a nagytestű 
pontyok horgászatához, míg 
a kisebb verzió sokoldalúságának 
köszönhetően akár távdobó 
feederezésre is alkalmas.

a Baitrunner d nyeletőfékes sorozat egy elnyűhetetlen konstrukció. 
minden elemében magában hordozza azt az erőt és teljesítményt, mely 
a legnagyobb és legvadabb halak horgászatához kell. a masszív, mégis 
kimondottan könnyű Xt-7 kompozit orsótest és rotor, 3+1 csapágy, 
ar-C dobperemes alumínium dob, egy darabból készült felkapókar, 
erős forgácsolt alumínium hajtókar és 
soklamellás vízálló fékrendszer, mind 
arra hivatott, hogy ez az orsó minden 
körülmények között a 
maximális teljesítményt 
nyújtsa. alkalmas szinte 
bármelyik hazánkban 
fogható nagytestű 
halfaj horgászatához, 
így méltán népszerű 
a harcsa, illetve 
nagyponty-
horgászok 
körében 
egyaránt.

Ha egy igazán elnyűhetetlen nyeletőfékes orsóra vágyunk, a Baitrunner 
oceanic-ra van szükségünk. ez a masszív orsó édesvízi és sósvízi 
horgászatra egyaránt alkalmas. mivel eredetileg tengeri horgászatra 
szánták, megkapott minden olyan fejlesztést, amelytől ellenáll a sós víz 
okozta károsító hatásoknak. a család legnagyobb modellje extrém nagy 
teherbírású, így tökéletes választás 
a kapitális harcsák horgászatára. 
a masszív Xt-7 orsótestben 
három rozsdamentes 
acél golyóscsapágy 
és egy görgő-
csapágy 
biztosítja 
a rendkívül 
sima futást.

Xt-a loNGCast

d

btr4000oc 380 4,8:1 0,35mm/130m 3 x S SS + 1 RB 0
btr6000oc 545 4,8:1 0,40mm/140m 3 x S SS + 1 RB 0
btr12000oc 825 4,4:1 0,40mm/320m 3 x S SS + 1 RB 0

btr6000eu 550 4,8:1 0,40mm/140m 3 x S A-RB + 1 RB 0
btr10000eu 600 4,8:1 0,40mm/230m 3 x S A-RB + 1 RB 0

mbtrxtalc 615 5,3:1 0,30mm/390m 5 x S A-RB + 1 RB 0
bbtrxtalc 790 4,6:1 0,40mm/400m 5 x S A-RB + 1 RB 0

Termékkód magyarázat: MB = Medium Baitrunner, BB = Big Baitrunner
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ez az orsó tökéletes választás lehet, ha csalihalas ragadozó horgászatra 
indulunk például csukára vagy süllőre, de ugyanolyan jó szolgálatot tesz, 
ha finomszerelékes fenekező, vagy feederező horgászatokhoz használjuk. 
az elmúlt években a Baitrunner dl egyre népszerűbbé vált a match-, és 
feederhorgászok körében, ami persze nem meglepő, hiszen manapság 
már szinte megszokott és nélkülözhetetlen a nyeletőfék ezeknél a 
finomszerelékes horgászmódszereknél is.

az újgenerációs dl sorozat kívül belül megújult, hiszen a legmodernebb 
shimano technológiák mellett fejlettebb szerkezeti elemeket, illetve új 
megjelenést is kapott. a shimano Baitrunner nyeletőfékes rendszere 
szinte ellenállás nélküli zsinóradagolást tesz lehetővé így tökéletes 
választás például ragadozóhalas horgászmódszereknél. ez a tulajdonsága 
azonban hatalmas előnyt jelenthet szinte bármilyen nagyhalas 
horgászmódszer esetén. a 6000-es méretű típus kisebb tavak 
vagy folyók meghorgászására alkalmas, 
míg nagyobb testvére a távolabbi 
dobásokra kiváló – többek között 
azért, mert már az ar-C 
dobperem is az 
orsón található 
fejlesztések 
között van.

a Baitrunner st-rB egy kiváló minőségű, megbízható shimano orsó mely 
meglepően alacsony áron kapható. az erős 4 ,6 : 1 áttételű, letisztult, 
fekete megjelenésű orsó kiegyensúlyozott dupla hajtókarral, ar-C 
dobperemmel, Varispeed zsinórfelcsévélő rendszerrel, Xt-7 orsótesttel és 
rotorral, rozsdamentes golyóscsapággyal és megbízható fékrendszerrel 
rendelkezik.

az st-fB ugyanolyan méretű, mint a dl-fa, a különbség mindössze 
annyi, hogy ez kevesebb golyóscsapágyat tartalmaz. ez egy klasszikus 
fekete színű, belépőszintű, kisméretű nyeletőfékes Baitrunner 
orsó, mely műszakilag sokkal fejlettebb annál, mint amit egy ilyen 
árkategóriájú orsótól elvárhatna az ember. szinte az összes általános 
horgászmódszerhez alkalmazható, így egy kifejezetten univerzális 
mindenes. Varispeed zsinórfelcsévélő rendszer, 
Xt-7 orsótest és 
rotor jellemzi.

dl-fB dl-rB

st-rBst-fB

btrdl4000fb 415 4,8:1 0,35mm/130m 3 x S SS + 1 RB 1 btrdl6000rb 590 4,6:1 0,30mm/270m 3 x S SS + 1 RB 1
btrdl10000rb 595 4,6:1 0,35mm/350m 3 x S SS + 1 RB 1

btrst6000rb 550 4,6:1 0,30mm/270m 1 x S SS + 1 RB 0
btrst10000rb 555 4,6:1 0,35mm/350m 1 x S SS + 1 RB 0

btrst4000fb 355 4,8:1 0,35mm/130m 1 x S SS + 1 RB 0
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a shimano aero technium Xs-C orsót páratlanul sima futása, emellett 
lehetetlent nem ismerő hatékonysága teszi különlegessé. az  X-ship 
hajtómű beépítésével, valamint a super slow dobemelő rendszernek kö-
szönhetően a zsinór tökéletes rendezettséggel kerül a dobra. többek kö-
zött ezek a tulajdonságok teszik ezt az orsót a tökéletes választássá azon 
pontyhorgászok számára, akik egy kiváló minőségű, 
nagy teljesítményű távdobó horgászorsót keresnek. 
Gyors reagálású, Instant drag fékrendszer-
rel van ellátva, mely teljesen vízálló. 
mindent egybevéve ez egy elképesztő 
teljesítményű műszaki műremek 
azoknak a pontyhorgászoknak, 
akik tudják, hogy mit 
akarnak.

NaGyHalas orsók

az aero technium 12000 Xt-B mgs azoknak a horgászoknak készült, akik 
a kompromisszumok nélküli legjobbat keresik. a shimano mérnökei 
úgy tervezték meg ezt az orsót, hogy minden jelenlegi fejlesztésből a 
legjobbat tették bele. karcsú teste futurisztikus látványt nyújt, elegáns 
fekete megjelenése pedig még jobban kidomborítja a finom krómozott 
részleteket. a magnézium orsótest és a Ci4+ kompozit rotor együtt 
figyelemre méltó könnyedséget eredményez, ez mind a dobásnál, mind 
pedig a fárasztásnál komoly előnyt jelent. ar-C dobperem, aero Wrap II 
zsinórrakó rendszer, super slow 
dobemelő rendszer és 8+1 csapágy 
jellemzi. az X-ship hajtómű 
biztosítja azt a maximális 
hatékonyságot, ami a 
kapitális halak 
fárasztásához kell.

lenyűgözően elegáns, fekete orsóháza egyedülálló látványt nyújt, a meg-
jelenése mellett pedig számos olyan fejlesztést és alkatrészt tartalmaz, 
amit a magnézium változat. alumínium teste X-ship hajtóművet rejt, va-
lamint 7 golyós- és egy tűgörgős csapágyat, amik együttesen biztosítják 
a megbízható, tökéletes működést. az ar-C dobperem, az aero Wrap II 
zsinórrakó rendszer és a super slow dobemelő rendszer a legideálisabb 
zsinórtöltési képet eredményezik, 
melyek következtében ezzel az 
orsóval extra dobótávolságok 
is elérhetők.

MgS XSA

MgS XSA

Xt-B mgs

Xt-C MgS XSAXs-C

artc10000xsc 550 4,3:1 0,40mm/300m 7 x S A-RB + 1 RB 1

artc12000xtbmgs 500 4,3:1 0,40mm/350m 8 x S A-RB + 1 RB 1

artc12000xtc 555 4,3:1 0,40mm/350m 7 x S A-RB + 1 RB 1
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egy shimano aero technium XC-B mgs orsót már önmagában birtokolni 
is csodálatos érzés. exkluzív megjelenése, lélegzetelállító teljesítménye, 
a benne található egyedülálló fejlesztések mind azt sugallják, hogy 
prémium kategóriás műremekkel van dolgunk. az orsó magnézium teste 
és rotorja elképesztően könnyűvé teszi ezt a legendás szerkezetet. szinte 
hihetetlen, de mindössze 440 gramm! a super slow lassú dobemelő és az 
aero Wrap II zsinórrakó rendszere tökéletes zsinórprofilt eredményez, míg 
a biomechanikus, mindkét oldalra szerelhető hajtókar a 4,3:1-es áttétel 
segítségével 102 cm zsinórt csévél fel egy fordulatra. 
akár az üres szereléket húzzuk, akár egy testes halat, 
ezen paramétereknek hála lényegesen 
gyorsabban kint lesz a parton, mint más 
orsókkal. az egy darabból készült felkapó-
karral nem fordulhat elő a zsinór beszorulása 
a görgő alá, a hidegen kovácsolt mechanika 
pedig soha nem hagyja cserben használóját. 
a soklamellás gyorsfék teszi lehetővé, 
hogy mindössze fél fordulattal 
szabadonfutóról keményre 
állított fékre váltsunk.

MgS XSAXs-B mgs

artc10000xsbmgs 440 4,3:1 0,40mm/300m 9 x S A-RB + 1 RB 1
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ez egy ízig-vérig nagyhalas orsó, mely kimondottan nagy kiterjedé-
sű pontyos vizek horgászatára lett tervezve. a shimano Ultegra Xt-d 
családja olyan fejlesztésekkel van felvértezve, mint az X-ship hajtómű, az 
ar-C hidegen sajtolt alumínium dob, a kétsebességű tekercselés - mely 
hibátlan zsinórprofilt eredményez, így jóval nagyobb dobások érhetők el 
vele -, vagy például a hidegen sajtolt tányérkerék. további előnyei többek 
között a nagy átmérőjű zsinórvezető görgő, aero Wrap II, super stopper II, 
dynaBalance, slow oscillation, 
floating shaft II, Biogrip, Baitrunner 
spool II és még sorolhatnánk a 
megannyi fejlesztést mely az 
Ultegra Xt-d-t vonzóvá teszi.  
az 5500-as modell a feeder 
horgászok kedvenc orsója 
lehet, míg a 14000-es méret 
szinte biztosan a bojlis és 
távdobó horgászok favoritja lesz. 

Xt-d 2017

a Ci4+ anyagból készült orsótest jelentős súlycsökkenést eredményezett 
az Ultegra orsónál is, ami a dobások kivitelezésekor jelentősen meg-
gyorsította a botot. annak érdekében, hogy tovább növeljék a dobások 
teljesítményét, lassú dobemelő rendszer és ar-C dobperem lett beépítve. 
az Ultegra Ci4+ Xs-B gyorsreagálású Instant drag vízálló 
fékrendszerrel, X-ship hajtóművel és 5+1 
csapággyal van ellátva. 
két tartalék dob 
jár hozzá.

Xs-B
mint minden shimano orsó esetében, az Ultegránál is jelentős súly-
csökkenést eredményezett a Ci4+ orsótest. ennek egyik legjelentősebb 
előnye, hogy dobáskor a bot jelentősen gyorsabb tud lenni, ergo az adott 
szerelék is messzebbre repül. annak érdekében, hogy tovább növeljék 
a dobások hosszát, lassú dobemelő rendszer és ar-C dobperem lett be-
építve. X-ship hajtómű, Baitrunner spool II dobba épített nyeletőfék, 5+1 
csapágy, slow dobemelő rendszer, aero Wrap II zsinórrakó 
rendszer, vízálló fékrendszer és alumínium 
hajtókar jellemzi. a nagyobb modellhez 
három, míg a kisebb változathoz két 
dobszűkítő tartozik, lehetővé téve 
ezzel az orsó zsinórkapacitá-
sának módosítását az adott 
horgász módszerhez és 
zsinórhoz igazítva azt.

Xt-B

ult5500xtd 510 5,3:1 0,35mm/290m 1 x S A-RB + 3 x S SS + 1 RB 1
ult14000xtd 645 4,3:1 0,40mm/400m 1 x S A-RB + 3 x S SS + 1 RB 1

5500 dobszűkítő 2+2 db 3500 (0,20mm/200m), 10000 (0,40mm/300m)
14000 dobszűkítő 2+2 db 3500 (0,20mm/200m), 10000 (0,40mm/300m)

ultci45500xsb 450 5,3:1 0,35mm/290m 5 x S A-RB + 1 RB 2
ultci414000xsb 545 4,3:1 0,40mm/400m 5 x S A-RB + 1 RB 2

ultci45500xtb 455 5,3:1 0,35mm/290m 5 x S A-RB + 1 RB 2
ultci414000xtb 560 4,3:1 0,40mm/400m 5 x S A-RB + 1 RB 2

5500 dobszűkítő 2 db 4500 (0,35mm/220m), 3500 (0,20mm/200m)
14000 dobszűkítő 3 db 10000 (0,40mm/300m), 6000 (0,30mm/200m), 2500 (0,20mm/200m)
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a speedcast Xs-B a maximális hatékonyságért az X-ship hajtóművel lett 
felszerelve. lassú dobemelő rendszere és ar-C dobpereme miatt ez egy 
nagy teljesítményű orsó, mely kimondottan hosszú dobásokra képes. 
a nagylamellás dobba épített fékrendszere finoman 
és precízen állítható. minden olyat tud, 
amivel egy nagyhalas orsónak 
rendelkeznie kell, sőt 
ennek az ára is csábító!

a shimano Ultegra Xs-d az Xs-C továbbfejlesztett verziója, 
mely ezáltal egy még precízebb, még megbízhatóbb távdobó 
orsó lett. ár-érték aránya egyedülálló a piacon, hiszen olyan 
shimano szabadalmakkal van telepakolva, mint amilyen a 
hidegen préselt ar-C dob, az aero Wrap II kétsebességű 
dobemelés, a super stopper II, a dyna Balance, a Biogrip, 
a super slow oscillation, illetve az Instant drag fékrendszer, 
mely egy finom fékerő szabályozót rejt, mellyel fárasztás 
az eddigieknél is nagyobb élmény. az 5500-as méretű 
típus feederhorgászathoz javasolt – mely 
egy hajtókar fordulatra 
105 centiméteres, míg a 
10000-es és a 14000 modell 
103 centiméteres behúzásra 
képes.

a speedcast Xt-B nagyhalas orsó a maximális teljesítmény érdekében shi-
mano X-ship hajtóművel lett ellátva. ennek, illetve a 4,3:1-es áttételének 
köszönhetően hatalmas vontatóerőre képes a kapitális halak fárasztása 
során. a kétsebességes dobemelő rendszere 
és ar-C dobpereme kiváló 
távdobó orsóvá teszi.

NaGyHalas orsók NaGyHalas orsók

Xs-d

Xs-BXt-B

2017

spc14000xsb 650 4,3:1 0,40mm/400m 3 x S SS + 1 RB 0

ult3500xsdcomp 635 4,3:1 0,20mm/200m 1 x S A-RB + 3 x S SS + 1 RB 1
ult5500xsd 510 5,3:1 0,35mm/290m 1 x S A-RB + 3 x S SS + 1 RB 1
ult14000xsd 645 4,3:1 0,40mm/400m 1 x S A-RB + 3 x S SS + 1 RB 1

spc14000xtb 650 4,3:1 0,40mm/400m 3 x S SS + 1 RB 0

5500 dobszűkítő 2+2 db 3500 (0,20mm/200m), 10000 (0,40mm/300m)
14000 dobszűkítő 2+2 db 3500 (0,20mm/200m), 10000 (0,40mm/300m)

ult3500xsdcomp
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a Beast master Xs-a visszafogott, fekete külseje ellenére már az első 
horgászaton hatalmas meglepetést nyújthat használójának. ez az ala-
csonyabb árkategóriát képviselő távdobó orsó olyan tulajdonságokkal 
rendelkezik, melyek általában csak az exkluzívabb termékekben vannak 
jelen. kiváló ár-érték aránya szinte minden horgász számára csábítóvá és 
elérhetővé teszi.

NaGyHalas orsók

Xs-a
a Beastmaster Xt-a a visszafogott külső ellenére a márkától megszokott 
shimano minőséget rejti. kiváló teljesítményre képes távdobó orsó, mely 
azon pontyhorgászok számára készült, akik nem szánnak vagyonokat 
egy orsóra. Baitrunner spool II dobba épített nyeletőfék, ar-C dobperem, 
könnyű Xt-7 kompozit ház, aero Wrap II zsinórrakó rendszer és rozsda-
mentes csapágyak jellemzik.

Xt-a

a shimano aerlex Xt-B orsó a 2017-es év egyik új modellje. ez egy nagy 
teherbírású típus, mely kimondottan nehéz körülményekre lett tervezve. 
Visszafogott ám mégis exkluzív külseje számos újdonságot rejt, melyektől 
az aerlex igazán csábító választás lehet minden pontyhorgász számára.
Ilyenek például az aero Wrap II dobemelő rendszer - mely biztosítja a 
nagy dobástávok elérését még akár kevésbé tapasztalt kezekben is, a 
dynaBalance, a Power roller vagy a super  stopper II. 
Hála az Instant drag fékrendszernek, 
a fékerő gyors átállítása szabadonfutóból 
harci pozícióba könnyedén 
megoldható akár 
fárasztás közben is.

az új aerlex Xs-B egy igazán ellenálló, nagy teherbírású orsó, mely Instant 
drag fékrendszerének köszönhetően az igazán kemény feladatokra lett 
tervezve, függetlenül attól, hogy édesvízi pontyozásra vagy tengeri 
horgászatra használja tulajdonosa. Impozáns megjelenésének és a 
benne található technológiáknak hála ez egy kiváló ár-érték arányú típus. 
aeroWrap II kétsebességű dobemelés, dynaBalance rendszer, 
Instant drag fék, Power roller, super stopper II, 
valamint ar-C hidegen sajtolt alumínium dob 
és nagy nyomatékú 4,6:1 áttétel adja 
az aerlex páratlan erejét. 

Xt-B Xs-B2017 2017

bm7000xsa 680 4,6:1 0,45mm/210m 1 x S SS + 1 RB 0bm7000xta 695 4,6:1 0,45mm/210m 1 x S SS + 1 RB 0

alx10000xtb 645 4,6:1 0,40mm/300m 2 x S SS + 1 RB 0
alx10000xtbsp 650 5,3:1 0,40mm/300m 2 x S SS + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: SP = Spod változat

alx10000xsb 645 4,6:1 0,40mm/300m 2 x S SS + 1 RB 0
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a shimano tiagra a multiplikátoros orsó kimondottan kapitális tengeri 
halak kifogására lett kifejlesztve. elnyűhetetlen konstrukció, melyet köny-
nyű kezelhetősége tett közkedveltté a legigényesebb horgászok körében. 
az egy darabból forgácsolt Hagane alumínium orsóház, a hidegen sajtolt 
alumínium dob, az a-rB 
golyóscsapágyak, a két-
sebességű hajtómű, 
az ikerlamellás fék-
rendszer, az újra-
tervezett fogantyú 
és még sok más 
megoldás teszi 
tökéletessé 
ezt az orsót. 

egy nagyon sokoldalú multiplikátor orsó, mely kiválóan használható 
a közepes-, és nehéz pergetésre egyaránt. klasszikus megjelenését 
tökéletesen egészítik ki az aranyozott elemek, mint a dob vagy a hajtókar. 
a változtatható fékrendszere (VBs) számos állítási lehetőséget biztosít a 
horgászat során, így nincs olyan szituáció, amit ne lehetne vele meg-
oldani. ergonomikus hüvelykujj tartója az azonnali dobások 
kivitelezésére szolgál.

NaGyHalas orsók mUltIPlIkátor orsók

2017

ti50wlrsa 2447 3,1:1/1:1,3 80lb/500m 4 x A-RB BB 0
ti80wa 3266 2,5:1/1:1,3 80lb/870m 4 x A-RB BB 0
Termékkód magyarázat: LRS = Long Range Special változat, W = Wide Body változat cvl301gr 309 5,2:1 0,30mm/245m 3 x S SS + 1 RB 0

cvl401gr 335 5,2:1 0,35mm/270m 3 x S SS + 1 RB 0
Termékkód magyarázat: 1 = Balkezes változat
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Ö S S z E f o G L A L ó
A Shimano orsók gyártása során használt technológiák és jellemzők ismertetője

kétsebességű 
dobemelés
A kétsebességű 
dobemelés a korábbi 

dobemelési megoldásoknál kifinomultabb. A 
csésze forgatásakor a dob gyorsan emelkedik, 
de lassan süllyed, ezáltal a zsinórmenetek 
egymásba vágódása elkerülhető, és jelentősen 
megnő az elérhető dobótávolság. 

kétsebességes meghajtás
ezt a meghajtást úgy 

terveztük, hogy fárasztás közben is gyorsan és 
könnyen lehessen váltani, ha arra szükség van. 
fárasztás közben a hajtókar alján található 
gomb megnyomásával alacsonyabb áttételre 
válthatunk, megnövelve így a vonóerőt. ha 
ismét a nagyobb áttételt akarjuk visszaállítani, 
a váltó gomb elcsúsztatásával megtehetjük. A 
dupla fogaskerékrendszer a fogaskerekek 
állandó kapcsolatát biztosítja, így váltás közben 
is teljes a biztonság.

Szabályozható racsni
lehetővé teszi, hogy a dob szabadonfutását 
szabályozzuk.

A Shimano orsókat 
a kiváló zsinórcsévélés fémjelzi. A „power 
Roller” zsinórvezető görgő segítségével az Aero 
Wrap rendszer szoros, párhuzamos menetekben 
tekeri fel a zsinórt a dobra, amikor pedig 
dobásnál a zsinór elhagyja a dobot, a 
súrlódásmentes lepergés távolabbi dobásokat 
eredményez.

 
A belső súrlódás minimálisra csökkentésével a 
Shimanonak sikerült a zsinórrakó rendszert 
tökéletesítenie. A párhuzamosan csévélt zsinór 
kétsebességű dobemeléssel párosulva simább 
és nagyobb dobásokat eredményez.   

célunk az orsók könnyed 
futásának biztosítása 

hosszú távon. éppen ezért kiemelt fontosságú a 
golyóscsapágyak rozsdásodásának és 
korróziójának megakadályozása, melyek idővel 
igen károsan befolyásolhatják a zavarmentes 
működést. erre a kihívásra a Shimano válasza az 
A-RB golyóscsapágy, mely a legtöbb édesvízi és 
valamennyi tengeri orsóba beszerelésre kerül. 

A v-alakú dobperemnek 
köszönhetően a zsinór 

kisebb menetekben hagyja el a dobot, ami 
távolabbi és pontosabb dobásokat tesz 
lehetővé. 

Nyeletőfék kar
A nyeletőfék nagy áttörés volt a nagyhalak 
horgászatában. olyan tulajdonságokkal 

rendelkezett, melyek rövidesen általánossá 
váltak a nagyhalak horgászatánál alkalmazott 
orsóknál. A nyeletőfék kart az orsó hátsó részén 
a főfék fölött helyeztük el.

nyeletőfékes (Baitrunner) 
dob ii
A Baitrunner funkciót 

tökéletesítettük. mind a kis nyeletőfék állító, 
mind a nagy normál fék állító gomb egymástól 
függetlenül működtethető, megkönnyítve 
ezzel a horgász dolgát.

A ci4 karbon és poliamid 
ötvözésével előállított 

anyag. eredetileg kerékpáros részlegünk 
fejlesztette ki a dura Ace konzolos tartókhoz, de 
ez a fejlett technológia azóta a horgászorsók 
házánál is használatos. Az eredmény egy olyan 
orsó, amelynek precíziós belső alkatrészeit egy 
erejében a fémmel megegyező, de annál sokkal 
könnyebb ház védi. így később fárad el a karunk 
a horgászat során, mert jobb helyre kerül a bot 
súlypontja.

ez az anyag egy 
speciális változata   

az eredeti ci4-nek. ez a rendkívüli ötvözet 
2,5-szer merevebb, mint ci4 és számos Shimano 
orsó súlycsökkentését biztosítja. A ci4+ 
használata a orsótestnél és a rotornál egy 
merevebb szerkezetet ad az orsóknak az 
alacsonyabb tömeg mellett.

ezek a dobok hidegen sajtolt 
alumíniumötvözetből 
készültek. A hidegen sajtolás 
folyamata, könnyű és 

szerkezetileg erős dobot eredményez, mely 
kopásálló és jobban ellenáll a sérüléseknek.  

Dupla hajtókar
A jobb kiegyensúlyozottságért és az azonnali 
elérhetőség miatt.

A kiegyensúlyozása 
hihetetlenül egyenletes, 
rázkódásmentes futást 

biztosít az orsónak működés közben.

Könnyen szerelhető oldalfal
ezzel a rendszerrel ellátott orsóknál a vBS 

szerelhetősége könnyen megoldható, ha a 
hajtókar oldalán található állítócsavart 
meglazítjuk, és az oldalfalat elcsavarjuk a 
nyitáshoz. így könnyen beállíthatjuk a 
centrifugál súlyokat anélkül, hogy a dobot vagy 
más alkatrészeket bontanunk kellene.

oldalfal nyitó kapcsoló
egy kapcsoló elmozdításával 
az oldalfal lefordul, lehetővé 

téve a horgász számára a centrifugál röpsúlyok 
gyors állítását. A kapcsoló olyan helyzetű, hogy 
az oldalfal véletlenszerű kinyílása kizárt. Az 
oldalfal sima kiképzésű, nem akadályozza a 
horgász kezét.

A hátsófék felett elhelyezett 
harci fék, könnyen aktivál- 

ható kar, melynek segítségével fárasztás 
közben pillanatok alatt csökkenthetjük, vagy 
ismét visszaállíthatjuk az eredetileg beállított 
fékerőt.

Úszó tengely II 
A Shimano mérnökei úgy küszöbölték ki a csiga 
és a dobtengely súrlódását, hogy a 
csigatengelyt mindkét végén csapággyal látták 
el.  ez a megoldás a csigatengelynek úszó 
pozíciót biztosít, így a tányérkerék nem 
nyomhatja a csigát a dobtengelynek. 

hd-gear (nagyterhelésű 
tányérkerék)

A hd tányérkerék a Shimano híres 3d 
fejlesztése. A speciális anyaggal bevont 
tányérkerék sokkal ellenállóképesebb és 
könnyebb futást biztosít. 

 A heg nem csak a 
fogaskerekeket, hanem a 

házat, az orsótalpat és az orsóház fedelet is 
tartalmazza. először a meghajtó fogaskerék és 
a dobemelő méretét is megnöveltük, amely 
erősebb szerkezetet és nagyobb emelőerőt 
eredményezett. Az orsótalppal egybeépített, 
egy darabból készült házba az orsóház fedelet 
belepréselve kiküszöböltük annak elhajlását, 
amely a hagyományos fogaskerekek 
összeszorulását eredményezi. Az elhajlás 
kiküszöbölésével és az erő megnövelésével 
megnöveltük az emelőerőt és gyors 
zsinórfeltekerést, valamint hatalmas 
nyomatékot biztosítunk, mialatt az orsó futása 
finom és csendes. ez az, amitől a nagy áttételű 
Shimano orsók méltán híresek.

Hibrid alumíniumház
Az alumínium és Xt7 grafit kombinációja az 
orsóház kellő szilárdságát biztosítja.

Hiper hajtómű
A precíziósan megmunkált tányérkerék több 
erőt ad át a hajtókarról a rotornak. A hibátlan 
illesztésnek köszönhetően kisebb hajtóerő 
mellett nagyobb forgató nyomaték áll 
rendelkezésünkre. valójában minden Shimano 
orsó lélegzetelállító, 90,3%-ot elérő 
hatékonysággal dolgozik. 

A gyors reagálású fék 
segítségével néhány 
fordítás után szabadon 

futóról normál fékerőre állíthatjuk a féket. A hal 
védelme és a környezetszennyezés elkerülése 
érdekében sohase állítsuk erősebbre a féket, 
mint amit monofil vagy fonott zsinórunk elbír.

karbantartás (olajozás 
biztosítása)

Az SR- és az S-rendszer szerint gyártott 
orsóknál az orsóház oldalán kis olajozó nyílás 
található, mely csavarral van lezárva. ennek 
kicsavarása kizárólag a szakszervíz feladata, 
melyen keresztül az orsó belsejének olajozása a 
ház megbontása nélkül elvégezhető. Az orsó 
dobozában található olaj kizárólag az orsó 
zsinórvezető görgőjének illetve tengelyének 
kívülrő történő ápolására szolgál.

Elálló, kézhez illő hajtókar
A hajtókar tökéletesen illik a kézhez, megfelel a 
kéz, a kar és a csukló természetes szögeinek, 
teljes használati komfortot biztosít (nincs a 
t112 és t116 modelleknél).

nagyméretű 
zsinórvezetőgörgő

Speciális tervezésű Shimano nagyméretű 
zsinórvezetőgörgő lecsökkenti a 
visszacsévéléskor keletkező zsinórcsavarodást, 
és különösen előnyös kis átmérőjű monofil, 
vagy fonott zsinórok használatakor.

Rapid Fire
lehetővé teszi, hogy a féket pillanatok alatt 
cseréljük. e művelettel a fékerőt cserélhetjük ki 
az alkalmazott módszernek vagy halfajnak 
megfelelően. A Rapid fire rendszerrel szerelt 
orsókon általános a széles tartományú fékerő, 
de további hetet alkalmazhatunk 
(beszerezhetők) a körülményeknek 
megfelelően. 

Racsnis fékkar
Rögzíti a fékkart, meggátolja a fék elállítódását, 
és mutatja a fékbeállítást.

Süllyesztett orsótalp
Az orsótalp lesüllyesztésével az orsó közelebb 
kerül az orsótartóhoz, ami sokkal kényelmesebb 

orsó tUlaJdoNsáGok

az orsó dobozában található olaj kizárólag 
az orsó zsinórvezető görgőjének illetve ten-
gelyének kívülről történő ápolására szolgál!



2525oRSó TULAjDonSáGoK

orsófogást biztosít, mint a hagyományos 
talppal rendelkező orsók. Az ilyen megoldású 
orsókkal könnyebb az alsó- illetve oldaldobások 
kivitelezése. 

Szorító kapocs
különleges alkatrész, mely az orsó és a bot közt 
megbízható kötést biztosít.

Tűgörgőscsapágy
A Shimano az egyetlen gyártó, aki saját 
gyártású görgős csapággyal rendelkezik.
A tökéletes mérnöki tervezés és a pontos 
illesztés eredménye, hogy a csapágy kitűnően 
támasztja a csigatengelyt, és kiválóan megoldja 
az azonnali visszaforgásgátlást.  

eredeti, rozsdamentes, 
porvédővel ellátott acél 

golyóscsapágyak. homok, piszok bekerülése 
kizárt.

Lassú dobemelési rendszer
A rendszernek köszönhetően a zsinór 
rende-zetten kerül a dobra és nem vágódnak a 
menetek egymásba. nyitott felkapókar mellett 
dobásnál a zsinór teljesen akadálymentesen fut 
le, ami nagyobb és pontosabb dobásokat 
eredményez. különböző zsinórméretek alkal- 
mazásánál az esetleges korrigálásokat a mellé-
kelt alátétek behelyezésével oldhatjuk meg.

Super Free 
golyóscsapágyak
A Super free golyóscsapágyakkal 
ellátott tengely minimálisra 

csökkenti dobásnál a tengely súrlódását. A 
hagyományos multiorsóknál a dobot szabadra 
állítjuk dobás előtt, és a dobot ujjal fékezve 
hajtjuk végre a dobást. ezekkel a 
golyóscsapágyakkal ellátott tengely sokkal 
jobb szabadonfutást biztosít.

A Super Stopper egy 
irányba forgó, 
holtjáték nélküli 

tűgörgős csapágy, azonnali bevágást tesz 
lehetővé.

A Super Stopper ii. 
típusú tűgörgős 
visszaforgásgátlóval 

szerelt orsók esetében még nagy hal 
megakasztása esetén is nulla marad a csésze 
holtjátéka.

hosszabb kutatást, fejlesztést és tökéletesítést 
követően a Shimano előállt a tri-drag (hármas) 
fékrendszerrel: ez első, hátsó és harciféket 
jelent egyetlen orsón. jelenleg az új twin power 
ci4 RA orsó készül így.

Ikerlamellás fékrendszer 
(csak a 16-os és a 130-as modelleken) A fékben 

két azonos méretű lamella és egy „úszó” 
féklemez található. ezek megduplázzák a 
fékfelületet, mely széles fékbeállítási 
lehetőséget biztosít és megnöveli a fék 
élettartamát.

Ikerkilincses visszaforgásgátló 
rendszer 
két ikerkilincs biztosítja a visszaforgásgátló 
pontos és megbízható működését.

váltakozó sebességű 
dobemelés
A precíz zsinórtöltés a 

pontos és hosszú dobások alapvető feltétele. A 
Shimano forradalmian új, váltakozó sebsségű 
dobemelése két, speciálisan kialakított 
fogaskerék által történik. Az egyik ovális, a 
másik négyszögletes kialakítású! 
A Shimano által kifejlesztett számítógépes 
program lehetővé tette, hogy a két fogaskerék 
tökéletesen illeszkedjen: az eredmény 
tökéletesen párhuzamos zsinórtöltés és 
pontosabb dobás.

VBS rendszer 
A vBS rendszer inkább a 
centrifugális erőt használja a dob 
fékezéséhez, mint a mágneses 

erőt. Az egyedi féksúlyok, ha bekapcsoljuk a 
féket, a dobot dobásnál fékezik, 
megakadályozva így a dob túlpörgését és vele a 
gubancolódást. ha a dob sebessége csökken, a 
fék is csökkenő erővel dolgozik, lehetővé téve 
ezzel a dob további forgását. Az eredmény így 
egy sokkal ellenőrzöttebb forgás, mely elősegíti 
az elérhető maximális dobástávolságot. Az 
állíthatóság a szinte teljes szabadonfutástól a 
hat súly bekapcsolásáig széleskörű 
alkalmazhatóságot biztosít az időjárási és 
horgászati viszonyoknak megfelelően.

Vízálló fék
gumitömítések biztosítják, hogy víz, homok és 
más szennyeződés a fékrendszerbe ne 
juthasson.

A hajtófogaskerék 
mindkét oldalán S-ARB 
csapággyal van 
ellátva. ez rendkívül 

finom és rozsdamentes működést tesz lehetővé. 
A nagyobb átmérőjű hajtómű nagyobb erőt ad 
át a hajtófogaskeréknek. Az eredmény az orsó 
simább és erőteljesebb futása.

XT-7
eredeti Shimano orsó kompozit anyag, melyet a 
közepes és alacsony árfekvésű orsóknál és 
doboknál használnak. Az Xt-7 anyag 
megbízható, robusztus és könnyű.

Az SR koncepció a Reliance koncepciót az 
S-koncepció összes elemével ötvözi: sima, 
csendes és erős. A Reliance koncepció vagy 
R-koncepció voltaképpen az orsótervezés 
álmainak a megjelenése a valóságban. Az SR 
emblémával forgalmazott orsók bizonyosan 
rendelkeznek az alábbi jellemzőkkel.

HD fogaskerék
A hd (high durability, hosszú élettartamú) 
fogaskerék a híres Shimano 3d fogaskerekek 
továbbfejlesztése. különleges új bevonat 
alkalmazásával a fogaskerék sokkal erősebb és 
simábban fut.
Aero Wrap II
A belső súrlódás csökkentésével a Shimano-nak 
sikerült tökéletesítenie a zsinórprofilt. A 
szorosan illeszkedő párhuzamos zsinórkarikák 
és a kétsebességes dobemelő rendszer simább 
és hosszabb dobást tesznek lehetővé.
Magnéziumbevonat
Az SR orsók gyártásához használt magnézium-
ötvözet remekül ellenáll a korróziónak. A felszín 
további védelmét szolgálja a Shimano saját 
fejlesztésű korróziógátló bevonata, amely 
elsősorban olyan, az orsót erősebben igénybe 
vevő környezetben fontos, mint a tengeri 
horgászatnál. A szorosan illeszkedő 
párhuzamos zsinórkarikák és a kétsebességes 
dobemelő rendszer simább és hosszabb dobást 
tesz lehetővé.
SR egy darabból álló felkapókar
Az egy darabból készült felkapókarba normál 
használat során nem tud beszorulni a zsinór. 
Rozsdamentes acélból készül, csökkenti a 
súrlódást és gyorsabban továbbítja a zsinórt a 
zsinórvezető görgőre.
Rigid Support Drag (Merev fék)
ez az újítás megszünteti a dob kotyogását, még 
gyengére állított féknél is: bármennyire is van 
behúzva a fék, a dob nem mozdul el. Az 
eredmény még simább fékhatás még a 
leggyengébb fékbeállításnál is.
SR védőbordázat
Az SR védőbordákat titánnal vonjuk be. A rotor, 
illetve az orsótest stratégia fontosságú részein 
helyezkednek el, hogy megvédjék az orsót a 
káros külső hatásoktól.
SR 3D fogaskerék
A túlméretezett hajtóművet 3d elemzéssel 
tervezték. ezáltal minden fog felszíne pontosan 
illeszkedik a hajtófogaskerék fogaihoz, és ezek 
az alkatrészek nagyobb felületeken 
érintkeznek. ez hatékonyabb, simább 
működést, nagyobb nyomatékot és hosszabb 
élettartamot jelent.
SR hajtókar
A hajtókart közvetlenül a hajtóműbe 
csavarozzák, így semmilyen holtjáték nincs a 
hajtókar és a hajtómű között. Az 1000-es 
hajtókar-méret egy nagyon vékony, tömör szár, 
a nagyobb méretű orsóké pedig üreges szár, 
ami csökkenti a súlyt, de nem gyengíti a 
rendkívül erős és tartós szerkezetet.

Sima, csendes, 
erős
Az S-rendszer a Shimano 
kezdeti filozófiáját 
képviseli, amely alapján 

terveztük meg számos pergetőorsónkat. A 
három alapgondolat, amely része a 
S-koncepciónak: sima, csendes és erős.
S-védelem
különleges tervezésű védőelemek óvják a rotort 
és az orsótestet, amelyek megakadályozzák, 
hogy a víz összegyűljön bennük, illetve extra 
védelmet nyújtnak véletlen külső behatások 
ellen.
S-hajtókar
A zsinórvezető görgő körüli zsinórlazulás 
okozza a legtöbb problémát dobás során. Az 
újonnan tervezett görgő alsó felszíne 
kiemelkedik, ami segít elkerülni a zsinór 
meglazulását és gyakorlatilag megszünteti a 
problémát.
S-fék
A fékalátétek tiszta karbonból készülnek. ez 
sima működést tesz lehetővé a legfinomabbtól 
a legerősebb fékbeállításig, és rendkívül hosszú 
élettartamot biztosít.
S-dob
Az S-rendszerű dobok hidegen kovácsolt 
alumínium-ötvözetből készülnek. A hidegen 
kovácsolásos eljárással könnyű, de igen erős 
dob állítható elő. A dob kap még egy 
titánbevonatú cirkóniumból, a rozsdamentes 
acélnál tízszer keményebb anyagból készült 
gyűrűt, így még kopás- és ütésállóbb.
S-Főfogaskerék
Az etalon fogaskerék anyaga A7075 Super 
dúralumínium, a repülőgépeknél használt 
csúcsminőségű, erős és könnyű ötvözet. A Stella 
orsókban ez még egy mikroszkopikus 
vastagságú különleges, ‘fekete almit’ 
kerámia-bevonatot is kap, amely fokozza karc- 
és korrózióállóságát.

Erő,
precizitás, 
teljesítmény, 
élmény.

A Shimano kifejlesztette a vadonatúj p4 
koncepciót. A p3 kifejlesztésekor alkalmazott 
elveket követve, a p4 a következőket jelenti: erő 
(power), precizitás (precision), teljesítmény 
(performance) és élmény (pleasure) – ötvözve a 
kompromisszumok nélküli minőséget a 
megfizethető árral.

Erő, precizitás, 
teljesítmény.

A p3 termék-vonalhoz tartozó orsókat ezen 
elvek alapján készítjük. Az erőt a rendkívül 
sima, hatékony hajtómű jelenti. A precizitás a 
minimális tűréshatárból és a tökéletes 
zsinórprofilból adódik. végül a teljesítmény a 
p3 orsók összes tulajdonságából adódik.

orsó tUlaJdoNsáGok orsó tUlaJdoNsáGok
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A Zodias egy hihetetlenül gyors és rugalmas akciójú pergetőbot, mely 
tulajdonságainak köszönhetően meglepő pontosságú és távolságú 
dobásokra képes. rendkívül sokoldalú horgászbot, hiszen egyaránt 
használható villantókkal, wobblerekkel, gumihalakkal, vagy akár nagy-
méretű crank baitekkel történő pergetéshez. Vékony, könnyű blankját 
egy egyedi tervezésű CI4+ anyagú orsótartó, illetve Fuji Alconite gyűrűk 
díszítik.

A Fireblood Spinning egy ízig-vérig felsőkategóriás pergetőbot, mely 
mind megjelenésében, mind pedig minőségében ezt a tényt támasztja 
alá. Csodálatosan kidolgozott biofibre bottest, Fuji Alconite gyűrűk és 
ergonomikus, Fireblood design orsótartó jellemzi. Széles méretválasztéka 
lefedi az itthoni körülményeket, legyen szó wobblerrel, vagy gumival 
történő horgászatokról.  

SpInnIng

SpInnIng
2017

zodias264uls 1,93 m 193 cm 90 g - 1 2-6 g
zodias264l2 1,93 m 99 cm 95 g - 2 3-10 g
zodias268ml 2,03 m 203 cm 100 g - 1 4-12 g
zodias268ml2 2,03 m 104 cm 100 g - 2 4-12 g
zodias270m 2,13 m 186 cm 107 g - 2 5-18 g
zodias270mh 2,13 m 186 cm 110 g - 2 5-18 g

100
sfbl63520 1,90 m 158 cm 123 g 8 2 5-20 g
sfbl611315 2,10 m 176 cm 129 g 9 2 3-15 g
sfbl611520 2,10 m 176 cm 131 g 9 2 5-20 g
sfbl6111035 2,10 m 174 cm 144 g 9 2 10-35 g
sfbl711520 2,40 m 124 cm 137 g 10 2 5-20 g
sfbl7111035 2,40 m 124 cm 147 g 10 2 10-35 g
sfbl7113080 2,40 m 124 cm 188 g 10 2 30-80 g
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A Speedmaster botok mind megjelenésükben, mind pedig 
összeszerelésükben ötvözik a tradicionális megoldásokat a 
legmodernebb fejlesztésekkel. A széles méretválasztéknak köszönhetően 
számos horgászmódszernél bevethetők. A bottest nagynyomású 
karbonból és bioszálak kombinációjából készül, melyet Fuji Alconite 
gyűrűk díszítenek. nyéltagját karbon berakású orsótartó és eredeti 
portugál parafa jellemzi.

Az új technium sorozat első ránézésre csodálatos színeivel fogja meg 
az embert. Legyünk őszinték, habár vásárlásnál a bot használhatósága 
a fő szempont, az első benyomások is fontosak, a külsőnek is tetszeni 
kell. Ami a blankot illeti Xt200-as karbonból készül, mely rendkívül erős, 
emellett igen könnyű bottestet eredményezett. gyors akciójú botok, 
melyek bármilyen pergető technikához alkalmasak lehetnek. Fuji Alconite 
gyűrűsor, eVA markolat és Fuji orsótartó emeli az alapból minőségi blank 
fényét.

A Diaflash botteste úgy lett megtervezve, hogy érzékeny és gyors 
spiccével a legóvatosabb kapások és rezdülések is észrevehetők 
legyenek vele. rövid szállítási hossza nagyon előnyös, míg kemény 
bottokja tökéletesen megvédi a botot akár a hosszabb utazások során is. 
nagynyomással előállított karbon bottest és Fuji gyűrűsor jellemzi.

A Sustain egy könnyű, pergető botcsalád, mely extragyors spiccakcióval 
rendelkezik. ez a tulajdonsága a pontos, precíz dobásokat és a műcsali 
vezetésének tökéletes kontrolját garantálja. Az elegáns fekete és ezüst 
színekből álló design tökéletesen illeszkedik a Sustain pergető orsóhoz. A 
gyönyörű látványt az ergonomikus orsótartó és a Fuji k-type gyűrűk teszik 
teljessé.

CX

SpInnIng

AX

2017

100
ssmcx21m 2,10 m 107 cm 113 g 9 2 7-28 g
ssmcx24m 2,40 m 122 cm 131 g 10 2 7-28 g
ssmcx24mh 2,40 m 122 cm 134 g 10 2 14-42 g
ssmcx24h 2,40 m 122 cm 151 g 10 2 21-56 g
ssmcx27mh 2,70 m 138 cm 155 g 10 2 14-42 g
ssmcx27h 2,70 m 138 cm 178 g 10 2 21-56 g
ssmcx27xh 2,70 m 138 cm 190 g 10 2 42-84 g

xt200
stec63ml 2,08 m 162 cm 95 g 8 2 3-15 g
stec610m 2,13 m 179 cm 107 g 8 2 5-20 g
stec70mh 2,18 m 184 cm 115 g 8 2 10-35 g
stec78m 2,34 m 121 cm 130 g 8 2 5-20 g
stec710mh 2,39 m 124 cm 135 g 8 2 10-35 g
stec82h 2,49 m 129 cm 148 g 8 2 15-50 g
stec86xxhss 2,59 m 134 cm 181 g 9 2 45-135 g

200
sdflax210ul 2,10 m 108 cm 96 g 9 2 1-7 g
sdflax225ul 2,25 m 115 cm 99 g 9 2 1-7 g
sdflax225l 2,25 m 115 cm 105 g 9 2 2-10 g

200
ssus19110 1,90 m 158 cm 100 g 8 2 1-10 g
ssus19515 1,90 m 158 cm 105 g 8 2 5-15 g
ssus19728 1,90 m 158 cm 110 g 8 2 7-28 g
ssus24315 2,40 m 123 cm 128 g 10 2 3-15 g
ssus24525 2,40 m 123 cm 134 g 10 2 5-25  g
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A bot grafit-, és geoszálak kombinációjából épül fel, míg a markolat kapott 
egy Vibra Spot elnevezésű újítást, ami olyan felület a nyéltagon, melyre 
ujjunkat ráhelyezve lényegesen érzékenyebben érezzük a csali mozgását. 

A beastMaster szériák mindig is a kiváló ár-érték arányukról voltak 
híresek. Az új eX sorozatban sem változott egy a tényező, hiszen mind 
megjelenésében, mind pedig minőségében a prémium kategóriát idézi. 
Xt-60-as grafit és biofibre keverékéből készül a bottest, mely így igen 
könnyű, emellett meglepően erős – a blankon Fuji gyűrűsor fut végig. 

DX

eX

VIBRAS P O T

A Forcemaster mindig is egy széles méretválasztékú, kedvező áru 
botcsalád volt. A rajta található vörös és fekete motívumok tökéletesen 
illeszkednek a Shimano orsók többségéhez. ez a pergető bot már a 
magasabb árkategóriájú pálcák tulajdonságaival rendelkezik, hiszen 
biofibre bottest és Fuji gyűrűsor jellemzi. Számos horgászmódszerhez 
ideális választás.

bX

A bassterra botok mindegyike egyrészes, így kalkulálni kell a szállítás 
körülményességével. ez az apró nehézség azonban pergetés közben 
teljes mértékben a háttérbe szorul, hiszen cserébe egy csodálatosan 
kezes, gerinces pálcával szórhatjuk a vizet – legyen szó wobbleres, vagy 
akár gumis horgászatról. Hihetetlen vékony, nagynyomású karbon 
botteste közepesen gyors akcióval rendelkezik, így dobásoknál szépen 
lövi ki a csalikat, fárasztásnál azonban gyönyörűen felkeményedik, így 
folyamatos kontrol alatt tudjuk tartani a halat. rövid osztott nyelű 
szivacs/parafa markolat és Fuji gyűrűsor jellemzi.

Xt

2017

xt60
sbmex21m 2,10 m 108 cm 113 g 9 2 10-30 g
sbmex21mh 2,10 m 108 cm 126 g 9 2 14-40 g

xt30/40
scatdx21m 2,10 m 108 cm 134 g 7 2 10-30 g
scatdx21mh 2,10 m 108 cm 150 g 7 2 14-40 g
scatdx21h 2,10 m 108 cm 157 g 7 2 20-50 g
scatdx24m 2,40 m 124 cm 165 g 7 2 10-30 g
scatdx24mh 2,40 m 124 cm 172 g 7 2 14-40 g
scatdx24h 2,40 m 124 cm 183 g 7 2 20-50 g
scatdx27m 2,70 m 139 cm 184 g 7 2 10-30 g
scatdx27mh 2,70 m 139 cm 201 g 7 2 14-40 g
scatdx27h 2,70 m 139 cm 203 g 7 2 20-50 g
scatdx27xh 2,70 m 139 cm 229 g 7 2 50-100 g
scatdx30m 3,00 m 154 cm 217 g 7 2 10-30 g
scatdx30mh 3,00 m 154 cm 272 g 7 2 14-40 g
scatdx30h 3,00 m 154 cm 255 g 7 2 20-50 g
scatdx30xh 3,00 m 154 cm 268 g 7 2 50-100 g

xt30/40
scatdx165ul 1,65 m 86 cm 89 g 6 2 1-11 g
scatdx18l 1,80 m 93 cm 88 g 6 2 3-14 g
scatdx18mhJ 1,80 m 93 cm 101 g 6 2 14-40 g
scatdx21ul 2,10 m 108 cm 104 g 7 2 1-11 g

xt60
sbmex21hp 2,10 m 108 cm 140 g 9 2 120 g
sbmex21xhp 2,10 m 108 cm 142 g 9 2 50-100 g
sbmex24m 2,40 m 123 cm 134 g 10 2 10-30 g
sbmex24mh 2,40 m 123 cm 151 g 10 2 14-40 g
sbmex24h 2,40 m 123 cm 159 g 10 2 20-50 g
sbmex24xhp 2,40 m 123 cm 174 g 10 2 120 g
sbmex27mh 2,70 m 138 cm 167 g 10 2 14-40 g
sbmex27h 2,70 m 138 cm 189 g 10 2 20-50 g
sbmex27xh 2,70 m 138 cm 193 g 10 2 50-100 g

xt60
sfmbx165ul 1,65 m 85 cm 85 g 6 2 1-11 g
sfmbx21m 2,10 m 108 cm 115 g 7 2 10-30 g
sfmbx21mh 2,10 m 108 cm 128 g 7 2 14-40 g
sfmbx21h 2,10 m 108 cm 135 g 7 2 20-50 g
sfmbx24m 2,40 m 122 cm 146 g 7 2 10-30 g
sfmbx24mh 2,40 m 122 cm 153 g 7 2 14-40 g
sfmbx24h 2,40 m 122 cm 176 g 7 2 20-50 g
sfmbx24xh 2,40 m 122 cm 187 g 7 2 50-100 g

xt100
bstrxt166m 1,98 m 198 cm 108 g 7 1 7-21 g
bstrxt1610m 2,08 m 208 cm 110 g 7 1 7-28 g
bstrxt262ml 1,88 m 188 cm 92 g 7 1 4-8 g
bstrxt266m 1,98 m 198 cm 98 g 7 1 6-10 g
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Az Alivio DX pergetőbotok még karcsúbbak és gyorsabb akciójúak lettek, 
mint elődjeik. Az Xt-30-as grafitból készülő blank Shimano Hard Lite 
vezetőgyűrűkkel van felszerelve. A bot tetszetős festése és parafa nyele 
igényes megjelenést kölcsönöz számára.

DX

A Shimano követi a pergető horgászat fejlődését, trendjeit, így 
megalkotta rövidebb hosszúságú pergető botok továbbfejlesztett 
változatát. Az Xt-30-as grafitból készülő könnyebb és érzékenyebb 
bottest lényegesen nagyobb horgászélményt jelent a használójának. A 
Vengeance bX Sea bass-t egyedülálló ár-érték aránya, valamint exkluzív, 
fehér és fekete színű megjelenése teszi egyedivé. 

A Vengeance pergető család különleges modellje a Shad, amit 
kifejezetten plasztik műcsalik vezetésére terveztek. Érzékeny spicce nem 
csak segít észrevenni az óvatos kapásokat, de kellően erős is a megfelelő 
bevágáshoz.

bX  SHAD

bX  SeA  bASS

A Vengeance bX sorozat Xt-30-as grafitszálból készülő, gyors akciójú 
pergető bot család, mely Shimano Hard Lite vezetőgyűrűkkel van 
felszerelve. Minőségi parafanyéllel rendelkezik, melyre az új JpS orsótartót 
szerelték – ergonomikus kialakításának hála nagyon kényelmes és biztos 
fogást nyújt.

bX

xt30
saldx21m 2,10 m 108 cm 134 g 6 2 10-30 g
saldx21mh 2,10 m 108 cm 150 g 6 2 14-40 g
saldx24m 2,40 m 123 cm 172 g 6 2 10-30 g
saldx24mh 2,40 m 123 cm 183 g 6 2 14-40 g
saldx24h 2,70 m 123 cm 184 g 6 2 20-50 g

xt30
sVbx21shmh 2,10 m 110 cm 141 g 8 2 14-40 g
sVbx24shmh 2,40 m 125 cm 167 g 9 2 14-40 g
sVbx24shh 2,40 m 125 cm 168 g 9 2 20-50 g
sVbx27shh 2,70 m 140 cm 197 g 9 2 20-50 g
sVbx27shxh 2,70 m 140 cm 235 g 9 2 50-100 g

xt30
sVbx21sbm 2,10 m 108 cm 133 g 8 2 7-35 g
sVbx21sbmh 2,10 m 108 cm 143 g 8 2 10-50 g
sVbx21sbh 2,10 m 108 cm 147 g 8 2 20-60 g
sVbx24sbmh 2,40 m 120 cm 166 g 9 2 10-50 g
sVbx24sbh 2,40 m 120 cm 166 g 11 2 20-60 g

xt30
sVbx21m 2,10 m 111 cm 111 g 6 2 10-30 g
sVbx21mh 2,10 m 111 cm 121 g 6 2 14-40 g
sVbx24mh 2,40 m 126 cm 189 g 6 2 14-40 g
sVbx24h 2,40 m 126 cm 190 g 6 2 20-50 g
sVbx27mh 2,70 m 140 cm 270 g 6 2 14-40 g
sVbx27h 2,70 m 140 cm 260 g 6 2 20-50 g
sVbx27xh 2,70 m 140 cm 261 g 6 2 50-100 g
sVbx30h 3,00 m 155 cm 293 g 6 2 20-50 g
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A kimondottan harcsapergetésre kifejlesztett silurus spinning változtat-
ható hosszúságú, amely 2,7 vagy 3 m hosszban használható az igényektől 
függően. Az Xt100 és bioszál anyagú silurus spinning botokkal akár 200 
grammos műcsalit is dobhatunk, és kellően erős ahhoz, hogy kifárasszuk 
vele a világ egyik legerősebb édesvízi halát. ultra erős gyűrűk, szinte 
törhetetlen bottest és strapabíró csavaros orsótartó biztosítja, hogy 
bármekkora harcsával megküzdhessünk.

A terez silurus harcsázóbot Xt60 grafit- és bioszál ötvözetű anyagból 
készül és csónakból történő horgászatra lett kifejlesztve. Erős gyűrűsor 
sorakozik a gerinces bottesten, hogy a nagy igénybevétel sem jelentsen 
gondot.

®

Ez a kettős hosszúságú harcsázó bot minden bajuszos fenéklakót 
megszelídít. meglepően könnyű, de ne tévessze meg hatalmas 
erőtartalékokkal rendelkezik. A bottest anyaga az Xt60 grafit- és bio-
szálak kombinálásával rendkívül erős botot ad. szinte minden harcsázó 
horgászmódszerre lehet használni.

AX CAtfisH

AX multi silurus

silurus

XT60
BMAXSCAT 2.79 / 3.35 m 143 cm 309 g 9 3 300 g

XT60
BMAXSILS2730 2.70 / 3.00 m 153 cm 340 g 8 3 200 g

XT60
STZSIL73H 2.22 m 172 cm 242 g 8 2 70-110 g
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A legújabb shimano technológiával készült két részes  harcsázó pergető 
bot anyaga geoszál és Xt30-as grafit keveréke. Nagyon erősek, rugalmas, 
különlegesen gyors akciójú bot. kifejezetten nagy halak fárasztására 
fejlesztették ki. Harcsa pergetésre ideális, de bármilyen fenekezős 
horgászmódszerre is alkalmas. 

A forcemaster AX harcsázóbot lenyűgöző alkotás. A horgász erős nyélbe 
kapaszkodhat a fárasztás alatt. A tökéletes univerzális bot bármelyik
harcsázó módszerhez kiválóan használható.

powEr CAtfisH

AX CAtfisH
XT40
FMAXCAT270H2 2.70 m 139 cm 535 g 9 3 500 g
FMAXCAT300H2 3.00 m 154 cm 585 g 10 3 500 g
FMAXCAT330H2 3.30 m 170 cm 637 g 11 3 500 g

XT30
VPC30 3.00 m 156 cm 400 g 7 2 80-400 g

HArCSáZó botok HArCSáZó botok

Ha igazi szörnyekre szeretnénk horgászni, akkor a Shimano a 
Speedmaster kaibutsu-t ajánlja. Xt-100-as grafitból készülő blankján 
Fuji Alconite k-type gyűrűk futnak végig. Alumínium orsótartó és eVA 
markolat garantálja a csúszásmentes, biztos fogást.

kAIbutSu 2017

ez a változtatható hosszúságú harcsázó bot minden bajuszos fenéklakót 
megszelídít. Meglepően könnyű, ez a tény azonban senkit ne tévesszen 
meg, hiszen hatalmas erőtartalékokkal rendelkezik. A blank anyaga az 
Xt 60 karbon- és bioszálak kombinálásával rendkívül erős bottestet 
eredményez. Szinte minden harcsázó horgászmódszerre kiválóan 
alkalmas.

AX  CAtFISH

A kimondottan harcsapergetésre kifejlesztett Multi Silurus bot változtat-
ható hosszúságú, amely 2,7 vagy 3 m hosszban használható - az igények-
től függően. Az Xt 60-as karbon-, és bioszál keverék bottest biztosítja, 
hogy akár extra méretű műcsalival is pergethetünk. kellően erős ahhoz, 
hogy kifárasszuk vele a világ egyik legerősebb édesvízi halát. Az ultra erős 
gyűrűk, a szinte törhetetlen bottest és a strapabíró csavaros orsótartó 
együtt garantálják, hogy megküzdhessünk életünk harcsájával.

AX  MuLtI  SILuruS

ez a harcsázó bot egy igazi keményvonalas fárasztógép. Xt-40-es 
grafitból és geofibre szálakból felépülő botteste ellenáll a legbrutálisabb 
kirohanásoknak is. Használója egy páratlanul ergonomikus és biztos 
fogást nyújtó nyélbe kapaszkodhat, melyet ráadásul csúszásmentes 
bevonat borít. A Forcemaster AX tökéletesen alkalmas bármelyik harcsázó 
módszerhez.

AX  CAtFISH

xt100
scklps7604 2,28 m 155 cm 314 g 8 2 120 g
sckpis8406 2,55 m 175 cm 393 g 7 2 150 g
scklcs8208 2,49 m 174 cm 369 g 7 2 200 g

xt60
bmaxscat 2,79 / 3,35 m 143 cm 309 g 9 3 300 g

xt60
bmaxsils2730 2,70 / 3,00 m 153 cm 340 g 8 3 200 g

xt40
fmaxcat270h2 2,70 m 139 cm 535 g 9 3 500 g
fmaxcat300h2 3,00 m 154 cm 585 g 10 3 500 g
fmaxcat330h2 3,30 m 170 cm 637 g 11 3 500 g
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A Vengeance AX boat horgászbotot kifejezetten csónakos horgászat-
ra fejlesztették ki. Xt30 grafit teste nagyon erős és gerinces minden 
körülmények között helytáll. speciális szivacsnyele nagyon tartós még 
sósvízi horgászatra is alkalmassá teszi a botot. A széles méretválasztékból 
mindenki tud magának megfelelő botot választani.

Az Alivio Ex tele surf minden tulajdonsága a shimano minőséget bizto-
sítja. Ez a teleszkópos bot sokkal többet nyújt a horgásznak, mint amit 
elsőre elvárnánk egy ilyen alacsony árfekvésű bottól. A rövid, könnyen 
szállítható grafit botteste kellően erős a távoli dobásokhoz.

A forcemaster csónakos bot azoknak a horgászoknak tökéletes választás, 
akiknél megbízhatóság mellett a megfizethető ár is fontos. Az AX modell 
Xt40 karbon teste plusz a geoszálak együttesen 20%-al könnyebbé teszik, 
mint korábbi elődjét. shimano orsótaróval és Hardlite vezetőgyűrűkkel 
van felszerelve.

AX boAt

EX tElE surf

AX boAt

XT40
FMAXBT210ML2 2.10 m 109 cm 273 g 8 2 120 g
FMAXBT210M2 2.10 m 109 cm 285 g 8 2 150 g
FMAXBT210H2 2.10 m 109 cm 324 g 8 2 500 g
FMAXBT240H2 2.40 m 125 cm 362 g 9 2 500 g

XT30
VAXBT210H 2.10 m 110 cm 381 g 7 2 300 g
VAXBT240MH 2.40 m 125 cm 390 g 7 2 200 g
VAXBT240H 2.40 m 125 cm 428 g 7 2 300 g
VAXBT270MH 2.70 m 140 cm 412 g 7 2 200 g
VAXBT270H 2.70 m 140 cm 477 g 7 2 300 g
VAXBT270XXH 2.70 m 140 cm 530 g 7 2 500 g
VAXBT300XXH 3.00 m 155 cm 583 g 7 2 500 g

XT30
ALEXSFTE4010 4.00 m 157 cm 445 g 5 6 100 g
ALEXSFTE4212 4.20 m 157 cm 471 g 5 6 120 g
ALEXSFTE4215 4.20 m 157 cm 498 g 5 6 150 g
ALEXSFTE4217 4.20 m 157 cm 484 g 5 6 170 g
ALEXSFTE4220 4.20 m 157 cm 572 g 5 6 200 g
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szállítható grafit botteste kellően erős a távoli dobásokhoz.

A forcemaster csónakos bot azoknak a horgászoknak tökéletes választás, 
akiknél megbízhatóság mellett a megfizethető ár is fontos. Az AX modell 
Xt40 karbon teste plusz a geoszálak együttesen 20%-al könnyebbé teszik, 
mint korábbi elődjét. shimano orsótaróval és Hardlite vezetőgyűrűkkel 
van felszerelve.
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XT40
FMAXBT210ML2 2.10 m 109 cm 273 g 8 2 120 g
FMAXBT210M2 2.10 m 109 cm 285 g 8 2 150 g
FMAXBT210H2 2.10 m 109 cm 324 g 8 2 500 g
FMAXBT240H2 2.40 m 125 cm 362 g 9 2 500 g

XT30
VAXBT210H 2.10 m 110 cm 381 g 7 2 300 g
VAXBT240MH 2.40 m 125 cm 390 g 7 2 200 g
VAXBT240H 2.40 m 125 cm 428 g 7 2 300 g
VAXBT270MH 2.70 m 140 cm 412 g 7 2 200 g
VAXBT270H 2.70 m 140 cm 477 g 7 2 300 g
VAXBT270XXH 2.70 m 140 cm 530 g 7 2 500 g
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35HArCsázó botok HArCsázó botok

A legújabb shimano technológiával készült két részes  harcsázó pergető 
bot anyaga geoszál és Xt30-as grafit keveréke. Nagyon erősek, rugalmas, 
különlegesen gyors akciójú bot. kifejezetten nagy halak fárasztására 
fejlesztették ki. Harcsa pergetésre ideális, de bármilyen fenekezős 
horgászmódszerre is alkalmas. 

A forcemaster AX harcsázóbot lenyűgöző alkotás. A horgász erős nyélbe 
kapaszkodhat a fárasztás alatt. A tökéletes univerzális bot bármelyik
harcsázó módszerhez kiválóan használható.

powEr CAtfisH

AX CAtfisH
XT40
FMAXCAT270H2 2.70 m 139 cm 535 g 9 3 500 g
FMAXCAT300H2 3.00 m 154 cm 585 g 10 3 500 g
FMAXCAT330H2 3.30 m 170 cm 637 g 11 3 500 g

XT30
VPC30 3.00 m 156 cm 400 g 7 2 80-400 g

HArCSáZó botok

A Vengeance AX boat horgászbotot kifejezetten csónakos horgászatra 
fejlesztették ki. Xt-30 grafit teste nagyon erős és gerinces, mely minden 
körülmények között helytáll. Speciális szivacsnyele nagyon tartós, 
még akár sósvízi horgászatra is alkalmassá teszi a botot. A széles 
méretválasztékából mindenki talál magának ideális típust.

A legújabb Shimano technológiával készült kétrészes harcsázó 
pergető bot anyaga geoszál és Xt 30-as grafit keveréke. nagyon erős, 
rugalmas, különlegesen gyors akciójú bot, mely kifejezetten nagy halak 
fárasztására lett kifejlesztve. Harcsázáshoz ideális, de bármilyen fenekezős 
horgászmódszerhez alkalmas lehet.

AX  boAt

A blank Xt-40-es grafit és geofibre keverékéből készül, így a Shimano 
mérnökei a maximális terhelhetőség mellett jelentős súlycsökkenést értek 
el. Habár a bottest feszes, a tartozék két darab spicc viszont kimondottan 
érzékenyre lett tervezve, hogy a legkisebb akció is könnyen észrevehető 
legyen. Shimano rozsdamentes gyűrűk és eVA markolat teszik teljessé.

A Forcemaster csónakos botjai azoknak a horgászoknak lehetnek 
tökéletes választás, akiknél a megbízhatóság mellett a kedvező ár is 
fontos. Az AX modell Xt-40 karbon teste a hozzáadott geoszálakkal 
együtt 20%-al könnyebbé teszik, mint korábbi elődjét. Shimano 
orsótartóval és Hardlite vezetőgyűrűkkel van felszerelve.

boAt  quIVer

AX  boAt

2017

xt30
Vaxbt210h 2,10 m 110 cm 381 g 7 2 300 g
Vaxbt240mh 2,40 m 125 cm 390 g 7 2 200 g
Vaxbt240h 2,40 m 125 cm 428 g 7 2 300 g
Vaxbt270mh 2,70 m 140 cm 412 g 7 2 200 g
Vaxbt270h 2,70 m 140 cm 477 g 7 2 300 g
Vaxbt270xxh 2,70 m 140 cm 530 g 7 2 500 g
Vaxbt300xxh 3,00 m 155 cm 583 g 7 2 500 g

xt30
Vpc30 3,00 m 156 cm 400 g 7 2 8-400 g

xt40
catbt3q24 2,40 m 83 cm 186 g 19 3 30-150 g
catbt3q27 2,70 m 94 cm 217 g 20 3 30-150 g
catbt3q30 3,00 m 104 cm 239 g 21 3 30-150 g
catbt3q35 3,50 m 3 30-150 g

xt40
fmaxbt210m2 2,10 m 109 cm 285 g 8 2 150 g
fmaxbt210h2 2,10 m 109 cm 324 g 8 2 500 g
fmaxbt240h2 2,40 m 125 cm 362 g 9 2 500 g
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van felszerelve.
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FMAXBT210M2 2.10 m 109 cm 285 g 8 2 150 g
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FMAXBT240H2 2.40 m 125 cm 362 g 9 2 500 g

XT30
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ALEXSFTE4010 4.00 m 157 cm 445 g 5 6 100 g
ALEXSFTE4212 4.20 m 157 cm 471 g 5 6 120 g
ALEXSFTE4215 4.20 m 157 cm 498 g 5 6 150 g
ALEXSFTE4217 4.20 m 157 cm 484 g 5 6 170 g
ALEXSFTE4220 4.20 m 157 cm 572 g 5 6 200 g
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AX boAt
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XT40
FMAXBT210ML2 2.10 m 109 cm 273 g 8 2 120 g
FMAXBT210M2 2.10 m 109 cm 285 g 8 2 150 g
FMAXBT210H2 2.10 m 109 cm 324 g 8 2 500 g
FMAXBT240H2 2.40 m 125 cm 362 g 9 2 500 g

XT30
VAXBT210H 2.10 m 110 cm 381 g 7 2 300 g
VAXBT240MH 2.40 m 125 cm 390 g 7 2 200 g
VAXBT240H 2.40 m 125 cm 428 g 7 2 300 g
VAXBT270MH 2.70 m 140 cm 412 g 7 2 200 g
VAXBT270H 2.70 m 140 cm 477 g 7 2 300 g
VAXBT270XXH 2.70 m 140 cm 530 g 7 2 500 g
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CSónAkoS ÉS SurF botokHArCSáZó botok

A Vengeance tele boat Xt-30-as grafit és geofibre keverékéből készül, 
mely így egy nagyon könnyű, ám meglepően érzékeny balnkot 
eredményez. Shimano orsótartó és Shimano Hardlite gyűrűk jellemzik.

Az Alivio az olcsóbb szegmens képviselője, ezzel szemben ár-érték 
arányában ugyanazt a Shimano szintet hozza, mint a drágább szériák. Az 
Alivio AX tele boat Xt-30-as grafitból készülő bottestén Shimano Hardlite 
gyűrűk futnak végig. békazáras orsótartó és bevonat nélküli markolat 
jellemzi - melynek egyik hatalmas előnye, hogy könnyedén tisztítható. 

Az Alivio eX tele Surf minden tulajdonságában a Shimano minőséget 
garantálja. ez a teleszkópos bot sokkal többet nyújt a horgásznak, mint 
amit elsőre elvárnánk egy ilyen alacsony árfekvésű bottól. A rövid, 
könnyen szállítható grafit botteste kellően erős a távoli dobásokhoz, 
illetve a nagyobb halak fárasztásához egyaránt.

teLe  boAt

eX  teLe  SurF

Lenyűgöző megjelenés és páratlan erő jellemzi ezt a teleszkópos Catana 
botot. A blank Xt-40-es grafitból készül, melyen Shimano Hardlite gyűrűk 
futnak végig. nyéltagján gumi markolat felel a csúszásmentes fogásért, 
orsótartója alumíniumból készül. két tartozék spicce különböző erősségű, 
így tulajdonképpen két dobósúlyú botot birtokolhatunk egy áráért.

bX  teLe  boAt 2017

2017

2017AX  teLe  boAt

xt40
catbxbtte24h 2,40 m 112 cm 223 g 6 3 150 g
catbxbtte27h 2,70 m 112 cm 248 g 8 3 150 g
catbxbtte30h 3,00 m 112 cm 266 g 8 3 150 g
catbxbtte35h 3,50 m 112 cm 329 g 8 3 150 g
catbxbtte40h 4,00 m 112 cm 369 g 8 3 150 g

xt30
Vbtte24h 2,40 m 106 cm 177 g 6 3 30-150 g
Vbtte27h 2,70 m 106 cm 197 g 7 4 30-150 g
Vbtte30h 3,00 m 106 cm 7 4 30-150 g

xt30
alVbtte210h 2,10 m 95 cm 118 g 5 3 30-150 g
alVbtte240h 2,40 m 95 cm 184 g 6 4 30-150 g
alVbtte270h 2,70 m 95 cm 210 g 6 4 30-150 g
alVbtte300h 3,00 m 95 cm 220 g 7 4 30-150

xt30
alexsfte4010 4,00 m 157 cm 445 g 5 6 100 g
alexsfte4212 4,20 m 157 cm 471 g 5 6 120 g
alexsfte4215 4,20 m 157 cm 498 g 5 6 150 g
alexsfte4217 4,20 m 157 cm 484 g 5 6 170 g
alexsfte4220 4,20 m 157 cm 572 g 5 6 200 g
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egy ultra könnyű, ultra vékony blank alkotja a tiagra ultra A trolling 
gerincét, mely a hozzáadott bioszálaknak köszönhetően rendelkezhet 
ezekkel a jellemzőkkel. A gyűrűsor Alps rX görgős gyűrűkből áll, melyek 
dupla lábakkal vannak a bottesthez rögzítve. ezen a boton minden úgy 
lett megtervezve, hogy a legnagyobb erőpróbáknak is ellenálljon. 

uLtrA  A  troLLIng

2017

2017

2017

A tiagra ultra A Stand-up HpC300-as blankja grafit és bioszálak 
keverékéből áll. ez az eljárás drámaian csökkenti a bottest súlyát, emellett 
nem befolyásolja annak terhelhetőségét. Alps rX rozsdamentes görgős 
gyűrűk és eVA markolat jellemzi.

uLtrA  A  StAnD-up

ez a lenyűgöző teljesítményre képes nagyhalas horgászbot HpC-250-es 
grafitból és a Shimano szabadalom biofibre keverékéből készül. 
Alumínium orsótartója és ergonomikus eVA markolata is mind azt a célt 
szolgálják, hogy tulajdonosa hosszú éveken keresztül kapitális halakat 
foghasson vele.

Xtr-C  StAnD-up roLLer

300
tiuastp2030 1,65 m 128 cm 594 g 7 2 20-30 lb
tiuastp5080 1,65 m 124 cm 725 g 6 2 50-80 lb

200
tixtrcstp20r 1,65 m 165 cm 538 g 7 1 20 lb

300
tiuatrl50 2,15 m 169 cm 812 g 7 2 50 lb
tiuatrl50 2,15 m 165 cm 1034 g 6 2 80 lb
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HpC-200-as alapanyagból és biofibre keverékéből készülő ultrakönnyű 
nagyhalas bot, mely dupla talpas gyűrűinek, valamint alumínium 
orsótartójának hála az örökkévalóságnak lett tervezve. nincs olyan 
tengeri, vagy édesvízi hal, aminek ne lenne komoly ellenfél egy tyrnos 
trolling-gal horgászó ember.

Xt-60-as grafit és biofibre keveréke a blank, melyen rozsdamentes 
Shimano gyűrűk futnak végig. ergonomikus eVA markolata és alumínium 
orsótartója az igazán nagy csatákhoz lett tervezve. A tLD nem csak 
megjelenésében, minőségében is vetekszik a drágább típusokkal.

A Catana AX-trolling a nagyhalas botok világában az olcsóbb árkategória 
képviselője. Xt-30-as grafitból készül a blank, melyen a Shimano 
által gyártott rozsdamentes gyűrűk futnak végig. eVA markolattal és 
alumínium orsótartóval szerelik.

troLLIng

StAnD-up

2017

2017

2017AX  troLLIng

tengerI  botok

200
tyrtrl30 2,13 m 172 cm 579 g 8 2 30 lb
tyrtrl50 2,13 m 172 cm 1079 g 7 2 50 lb
tyrtrl80 2,13 m 172 cm 2 80 lb

xt60
tldstp2030 1,67 m 167 cm 500 g 8 1 20-30 lb
tldstp3050r 1,67 m 167 cm 801 g 6 1 30-50 lb
tldstp5080r 1,67 m 167 cm 835 g 6 1 50-80 lb

xt30
cataxtrl20 2,13 m 176 cm 593 g 8 2 20 lb
cataxtrl30 2,13 m 176 cm 586 g 7 2 30 lb
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A tribal ultra A egy újgenerációs bojlisbot, mely a gyártási költségeket 
figyelmen kívül hagyva a legmodernebb anyagok felhasználásával, a 
legfejlettebb technológiákkal készült. exkluzív, fényes fekete HpC400 
blankja biofibre hozzáadásával a 3M powerlux nanotechnológiás 
eljárással készül. ultrakönnyű, futurisztikus Ci4+ orsótartó és a legújabb 
Fuji Sic k-type gyűrűk díszítik. ez a bot a legelszántabb, legprofibb 
pontyhorgászoknak készül! 

Az XS1 bojlis botok több éves fejlesztés és tesztelés eredményei. 
nagynyomású grafitból készült blankjuk az egyik legvékonyabb a ma 
kapható bojlis botok között. könnyedén képes az akár 140 méteres 
dobótávolságokra is, de a tesztelések során sikerült vele megdobni a 
220 métert is. ez a bot azoknak a pontyhorgászoknak készült, akik olyan 
vizeken horgásznak ahol a halfogás titka a távoli dobásokban rejlik. 

uLtrA  A

XS1 / XS1  IntenSIty

A tX-9 a legmodernebb szénszálas gyártási folyamatokkal készült, 
nagynyomású karbon és bioszál hozzáadásával a nano Alloy 
technológiával. Fuji Sic k-type gyűrűsor és 40 mm-es keverőgyűrű, 
továbbá egyedi keresztszál szövésű orsótartó jellemzi.

tX-9 / tX-9  IntenSIty

2017

400
tula13350 3,96 m 202 cm - - 2 3,50 lb

200
txs112300 3,66 m 187 cm 372 g 6 2 3,00 lb
txs112iNt 3,66 m 187 cm 376 g 6 2 3,75 lb
txs113iNt 3,96 m 203 cm 421 g 6 2 3,75 lb

300
tx912300 3,66 m 187 cm 355 g 6 2 3,00 lb
tx912iNt 3,66 m 187 cm 421 g 6 2      3,50 lb +
tx913iNt 3,96 m 198 cm 423 g 6 2      3,50 lb +
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2017-es újdonság a tribal tX-5-ös szériája, mely HpC300-as grafitból és 
biofibre keverékéből készülő ultrakönnyű, ám igen erős pontyozó bot. 
Fuji Alconite gyűrűsor és orsótartó díszíti, emellett visszafogott, angolos 
design jellemzi.  

A Shimano ezzel az új botcsaládjával magasra tette a mércét, hiszen 
jelenleg ez az egyik legjobb ár-értékarányú bot a piacon. Az tX -1-es 
botcsalád Xt -40 karbon szálból készül, minden részletében - a tribal 
botokra jellemző - kompromisszumokat nem ismerő kidolgozás és 
magas minőség jellemzi. A bot Shimano Hardlite gyűrűsorral és 50 mm 
keverőgyűrűvel van szerelve.

A 2017-es év egyik új debütálója a Shimano tribal tX-2-es típusa, mely 
egy kiváló ár-érték arányú bot lesz a piacon. Xt-60-as grafit blankja 
Shimano Hardlite gyűrűsorral lett szerelve, valamint egy igen strapabíró, 
ám ennek ellenére ergonomikus Shimano orsótartóval.

nagy dolgok egy kis csomagolásban! ez a kijelentés jellemzi talán 
legjobban ezt a négy részes tribal botot. Annak ellenére, hogy négy 
tagból áll, a bot parabolája tökéletes ívet mutat - akár egy kétrészes bot. 
Shimano Hardlite gyűrűsorral és 50mm keverő gyűrűvel van szerelve.

tX-5 / tX-5  IntenSIty

tX-1

tX-2 / tX-2  IntenSIty

tX  CoMpACt

2017

2017

300
tx512300 3,66 m 187 cm 355 g 6 2 3,00 lb
tx513iNt 3,96 m 198 cm

xt40
tx112300 3,66 m 187 cm 355 g 6 2 3,00 lb
tx112350 3,66 m 187 cm 420 g 6 2 3,50 lb
tx113300 3,96 m 198 cm 415 g 6 2 3,00 lb
tx113350 3,96 m 198 cm 425 g 6 2 3,50 lb

xt60
tx210300 3,00 lb
tx211275 2,75 lb
tx212300 3,66 m 187 cm 3,00 lb
tx213300 3,96 m 198 cm 3,00 lb
tx213iNt 3,96 m 198 cm

xt100
txc123004 3,66 m 99 cm 371 g 6 4 3,50 lb
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ezt a botot kifejezetten a különböző pontyos etetési módszerekhez 
készítették. A blankban rejlő hihetetlen energia hatalmas dobásokat 
tesz lehetővé, legyen szó etetőrakétáról, vagy akár spomb-ról. Az extrém 
dobástávolságok eléréséhez nagyméretű 50 mm-es keverőgyűrűvel lett 
felszerelve.

Az Alivio DX modellt olyan pontyhorgászok tervezték, akik figyelembe 
vették a különböző pontyos technikákhoz szükséges feltételeket, 
mindezt úgy, hogy közben igyekeztek a bot árát minél kedvezőbbre 
alakítani. Mindezek ellenére az Alivio DX számos drágább bojlis bot 
tulajdonságaival rendelkezik, ilyen többek között a 40 mm-es Shimano 
Hardlite keverőgyűrű.

A DX sorozat három részes modellje, mely szintén grafit-, és geoszálak 
keverékéből készült. rövid szállítási hosszának köszönhetően remekül 
pakolható, így lényegesen kisebb helyet igényel.

A Shimano mindig ügyel arra, hogy minden árkategóriában magas 
minőségű horgászbotokat gyártson. A Joy Carp erre a szemléletre egy 
nagyon jó példa, hiszen alacsonyabb árfekvésű bojlis bot létére remek 
akcióval és jó dobási tulajdonságokkal rendelkezik.

DX

DX 3 részes

CArp

tX  SpoD
xt40
txs12500 3,66 m 188 cm 355 g 6 2 5,00 lb
txs13500 3,96 m 203 cm 415 g 6 2 5,00 lb

xt30
aldx12275 3,66 m 186 cm 319 g 6 2 2,75 lb
aldx12300 3,66 m 186 cm 358 g 6 2 3,00 lb
aldx12350 3,66 m 186 cm 400 g 6 2 3,50 lb
aldx13300 3,96 m 202 cm 411 g 6 2 3,00 lb
aldx13350 3,96 m 202 cm 437 g 6 2 3,50 lb
aldx12550s 3,66 m 186 cm 427 g 6 2 5,50 lb

xt30
aldx123003 3,66 m 127 cm 382 g 6 3 3,00 lb
aldx123503 3,66 m 127 cm 448 g 6 3 3,50 lb

xt30
Jc12300 3,66 m 187 cm 369 g 6 2 3,00 lb
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A technium egy 13 méteres rakósbot, mely a megalkuvás nem ismerő 
Shimano minőség és a legújabb technológiák fúziója. ez a tény 
önmagában meg is magyarázza, hogy a versenyhorgászok körében miért 
olyan népszerű már az első széria óta ez a botcsalád. kellően erős és 
merev, így a nagyobb pontyok szákba terelése sem jelent neki akadályt. 

Az exage rakósbot egy igazi univerzális mindenes, mely számtalan olyan 
paraméterrel rendelkezik, melyek a versenyhorgászathoz szükségesek. 
Helytáll a tavakon és folyókon egyaránt, emellett megfoghatók vele 
a kisebb halakon túl akár a nagyobb testű pontyok is. ezzel a rakóssal 
garantáltan egy sokoldalú, kiemelkedő minőségű horgászbotot kapunk 
a pénzünkért.

CX

Igazi mindenes rakósbot, mely nagyfokú terhelhetőségének hála 
bármilyen vízen magabiztosan bevethető. nincs az a nagypontyos 
tó, ahol ne állná meg a helyét a beast Master. A gen X széria egyik 
legerősebb, legkezelhetőbb képviselője, tudása és fejlettsége 
vetekszik a prémium kategóriás botokéval. 

AX CoMMerCIAL 2017

60
tecar130puk 13,00 m 185 cm 1105 g - 8 + shext -

100
excxar130 13,00 m 185 cm 995 g - 8 + shext -

300LrC
bmaxco130 13,00 m 184 cm 1129 g - 8 + shext -
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kiváló ár/érték arányú, sokoldalú úszós horgászbot. Xt 40-es karbon 
és bioszálak keverékéből készül, mely egy kimondottan gyors akciójú, 
pörgős pecákra is alkalmas botot eredményezett. Shimano Hardlite 
gyűrűsor, ergonomikus Shimano orsótartó és nyéltagját majdnem teljes 
hosszban bortó parafanyél jellemzi.

A beastmaster match botok kiváló ár/érték arányukkal emelkednek ki a 
többi típus közül. A blank HpC-60-as nagynyomású grafit és bioszálak 
keverékéből készül, melyet exkluzív megjelenése teszi egyedivé. A fényes 
fekete bottestet az arany díszkötések és a beastMaster logó teszi teljessé. 
Ideális választás akár versenyhorgászok számára is.

MAtCH

AX  MAtCH

kiváló ár/érték arányú, sokoldalú úszós bot. Az Xt40-es karbon és 
bioszálak kombinációja egy gyors reagálású, kiváló sebességű botot 
eredményezett. Shimano Hardlite gyűrűsor, ergonómikus Shimano 
orsótartó és teljes hosszban parafanyél jellemzi.

CX  FLoAt

MAtCH botok

xt60
arNs39f 3,90 m 135 cm 231 g 14 3 20 g
arNs42f 4,20 m 145 cm 355 g 16 3 20 g

60
bmax39f 3,90 m 134 cm 188 g 15 3 15 g
bmax42f 4,20 m 144 cm 209 g 16 3 20 g

xt40
catcxfl39 3,90 m 134 cm 240 g 8 3 10-20 g
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A Vengeance AX match egy igen sokoldalú, már első ránézésre is tetszetős 
külsejű horgászbot. gyors akció és nagy dobóteljesítmény jellemzi, 
mindezen tulajdonságok egy különösen érzékeny spicctaggal egészülnek 
ki. prémium minőségű parafanyéllel és magas kopásállóságú Shimano 
Hardlite vezetőgyűrűkkel rendelkezik.

A Vengeance AX teleszkópos változata, mely külsőre teljesen megegyezik 
a Vengeance AX Match-el. gyors akciójú, nagy dobóteljesítményű pálca, 
mely egy nagyon érzékeny spicctagban végződik. prémium minőségű 
parafanyéllel és minőségi Shimano Hardlite vezetőgyűrűkkel rendelkezik.

A Vengeance Float egy sokoldalú úszós horgászbot, mely kedvező 
ára mellett számtalan előnyös tulajdonsággal rendelkezik. páratlanul 
strapabíró, így megbirkózik akár a nagyobb halakkal is. botteste az Xt 30-
es karbon és geoszálak kombinációjából készül.

AX  MAtCH

AX  teLe  MAtCH

FLoAt

A Shimano egyik alapfilozófiája, hogy minden árkategóriában magas 
minőségű horgászbotokat gyártson. tökéletes példa erre az Alivio. ez 
a belépőszintű matchbot Xt-30-as karbon-, és geoszálak keverékéből 
készül. ez a kombináció kiváló tulajdonságokkal, például kiváló dobási-, 
és fárasztási tulajdonságokkal ruházta fel a botot.

CX  MAtCH

xt30
Vax39f 3,90 m 134 cm 203 g 14 3 5-20 g
Vax42f 4,20 m 146 cm 234 g 14 3 5-20 g

xt30
Vaxtem39f 3,90 m 115 cm 238 g 10 7 5-20 g
Vaxtem42f 4,20 m 118 cm 242 g 11 8 5-20 g
Vaxtem42s 4,20 m 118 cm 243 g 11 8 10-30 g

xt30
Vfl39 3,90 m 134 cm 255 g 9 3 10-30 g

xt30
alcx39 3,90 m 134 cm 208 g 14 3 5-20 g
alcx42 4,20 m 144 cm 221 g 14 3 5-20 g
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A Fireblood név egyet jelent a prémiumkategóriás minőséggel és 
megbízhatósággal. elegáns megjelenése egyedi külsőt kölcsönöz a 
botnak, mely kiemelkedő teljesítményét a nagynyomású 250-LrC 
grafit-, és bioszálak keveréke adja. extrém vékony, páratlanul könnyű és 
rendkívül érzékeny, mely így tökéletes akár a versenyhorgászok számára 
is. Fuji Alconite vezetőgyűrűkkel van felszerelve.

A Speedcast feeder botcsalád blankjai mind a HpC-200-as nagynyomású 
grafit-, és bioszálak keverékéből készül. Csúcsminőségű Fuji Alconite 
gyűrűsorral és Fuji DpS orsótartóval vannak felszerelve. A hosszabb, 4,20 
méteres változat spicctagján nagyobb átmérőjű gyűrűk vannak, így az 
nagyobb és jobb dobási teljesítménnyel rendelkezik.

A jellegzetes megjelenésű Super ultegra feederbotok egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendenek. köszönhető ez többek között remek 
dobó-, illetve fárasztó teljesítményüknek. A botcsalád tagjaiból mindenki 
kiválaszthatja a számára legkedvezőbb, legkézreállóbb típust, így ez a 
modell minden feederezés esetén előforduló szituációra ajánl alternatívát. 
A Super ultegra prémium minőségű Fuji gyűrűsorral van ellátva, így 
magas mércét állított a versenytársainak.

A beastmaster DX feeder családot úgy tervezték, hogy minden méret-
tartományban a maximális teljesítményt nyújtsa. A bottest nagynyomású 
grafit-, és bioszálak keveréke, ezáltal könnyű és rendkívül érzékeny. 
Minden modell három különböző erősségű spicctaggal rendelkezik.

FeeDer

FeeDer

AX FeeDer

DX FeeDer

FeeDer botok

250LrC
fblh 3,96 m 136 cm 253 g 29 4 110 g
fblmh 3,65 / 3,96 m 127 cm 364 g 29 6 110 g
fblxh 3,96 m 137 cm 298 g 26 4 150 g

200
spcpr60fdr 3,66 m 127 cm 224 g 28 4 60 g
spcpr90fdr 3,96 m 137 cm 262 g 28 4 90 g
spclc120fdr 4,27 m 147 cm 335 g 27 4 120 g
spclc150fdr 4,27 m 147 cm 343 g 27 4 150 g

100
sultaxpr60fdr 3,35 m 116 cm 191 g 26 4 60 g
sultaxpr90fdr 3,66 m 126 cm 198 g 26 4 90 g
sultaxlc120fdr 3,96 m 137 cm 334 g 26 4 120 g
sultaxlc120lfdr 4,26 m 146 cm 369 g 29 4 120 g
sultaxlc150fdr 4,26 m 146 cm 367 g 29 4 150 g

60
bmdxpr60fdr 3,35 m 116 cm 182 g 26 4 60 g
bmdxpr90fdr 3,65 m 126 cm 198 g 26 4 90 g
bmdxlc120fdr 3,96 m 136 cm 345 g 26 4 120 g
bmdxlc120lfdr 4,27 m 146 cm 389 g 29 4 120 g
bmdxlc150fdr 3,96 m 136 cm 340 g 26 4 150 g
bmdxlc150lfdr 4,27 m 146 cm 392 g 29 4 150 g
bmdx911mlfdr 2,74 / 3,35 m 121 cm 154 g 26 5 70 g
bmdxcxhfdr 3,65 m 127 cm 367 g 26 4 150 g
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FeeDer

FeeDer botok

A lenyűgöző megjelenésű Aernos feederbot mindazokkal a tulajdon-
ságokkal rendelkezik, amik egy mai modern feederbottól elvárhatók. 
Xt-60-as karbon anyagának köszönhetően kiváló dobótulajdonságokkal, 
illetve teljesítménnyel rendelkezik. nyéltagján az orsó fellett található 
puha tapintású szivacsnyele a kényelmet, míg az alsó, meghosszabbított 
parafanyele az extra távolságú dobásokban segíti a horgászt.

A belépő szintű Alivo CX feeder bot kiváló ár/érték aránya újra definiálja 
az olcsó feederbotok fogalmát. A blank Xt-30-as grafit-, és geoszálak 
keverékéből készül, emellett minden modell hűen tükrözi a Shimano 
minőséget. A bot Shimano Hardlite gyűrűsorral, két spicctaggal, valamint 
az alacsony árfekvésű botokra nem jellemző minőségi parafa nyéllel 
rendelkezik.

CX  FeeDer

xt60
arNspr60fdr 3,35 m 115 cm 191 g 26 3 60 g
arNspr90fdr 3,66 m 125 cm 238 g 28 3 90 g
arNslc120fdr 3,96 m 147 cm 335 g 26 3 120 g
arNslc120lfdr 4,27 m 147 cm 343 g 27 3 120 g
arNslc150fdr 4,27 m 147 cm 404 g 26 3 150 g

xt30
alcxmfdr 3,66 m 125 cm 253 g 22 4 100 g
alcxhfdr 3,96 m 135 cm 317 g 22 4 110 g
alcxxhfdr 4,20 m 147 cm 428 g 22 4 150 g
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A Speed Master AX Commercial egy teljesen új fejlesztésű botcsalád, mely 
a finomszerelékes horgászokat célozza meg. A család picker, float - azaz 
úszós - és feeder botokból áll, melyek kifejezetten agresszív akcióval 
bírnak - direkt a kisebb méretű, intenzíven telepített vizek igényeire 
szabva. A blankok HpC100-as karbonból és biofibre keverékéből állnak, 
melyet egy speciális nano bevonattal látnak el - ettől még ellenállóbbak 
lesznek a külső behatásokkal szemben. A bottesten minden típus 
esetében Fuji Alconite gyűrűsor fut végig.

A beastmaster CX Commercial botok az ultra vékony HpC-60-as 
nagynyomású grafit-, és bioszálak felhasználásával készülnek. Szemet 
gyönyörködtető megjelenés, minőségi kivitelezés és prémium minőségű 
alkatrészek jellemzik. A feeder család egy érzékeny picker botból, egy 
medium feeder és egy multi feederből áll. A beastmaster CX Commercial 
széria float változatai fantasztikus élményt nyújtanak az úszós horgászatot 
kedvelők számára. Az egyik három méter, míg a másik multi, azaz kétféle 
hosszban rakható össze, az összes típuson Fuji gyűrűsor található.

A Forcemaster Commercial botok kifejezetten kedvező árukkal, ám 
mégis minőségi kivitelezésükkel hívják fel magukra a feederhorgászok 
figyelmét. nagyon sokoldalú botok, melyek Xt-40-es karbon anyaguknak 
köszönhetően remek fárasztási teljesítménnyel bírnak. Az érzékeny, mégis 
megfelelő erőtartalékkal rendelkező feederbotok ideálisak pontyok, 
kárászok és keszegek horgászatához egyaránt.

AX  CoMMerCIAL  FeeDer / FLoAt

CX  CoMMerCIAL  FeeDer / FLoAt

AX  CoMMerCIAL  FeeDer

2017

60
bmcx8cpcr 2,44 m 129 cm 106 g 12 2 40 g
bmcx10cfdr 3,05 m 162 cm 133 g 14 2 70 g
bmcx911cfdr 2,74 / 3,35 m 134 cm 163 g 12 / 14 3 70 g
bmcx10cfl 3,05 m 156 cm 125 g 13 2 15 g
bmcx911cfl 2,74 / 3,35 m 172 cm 152 g 12 / 14 4 15 g

100
smax8cpcr 2,44 m 129 cm 125 g 12 2 40 g
smcx10cfdr 3,05 m 162 cm 135 g 14 2 70 g
smax911cfdr 2,74 / 3,35 m 134 cm 197 g 12 / 14 3 70 g
smax10cfl 3,05 m 156 cm 130 g 13 2 15 g
smcx11cfl 3,35 m 172 cm 153 g 14 2 15 g

xt40
fmax10cmfdr 3,00 m 156 cm 165 g 14 2 70 g
fmax11cfdr 3,30 m 173 cm 188 g 15 2 70 g
fmax12cdfdr 3,60 m 188 cm 220 g 15 2 90 g
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A Super ultegra pickerbot kifejezetten versenyhorgászoknak lett 
kifejlesztve, kisebb, illetve közepes méretű feederkosarak használatához. 
közeli és közepesen távoli dobásokra alkalmas, optimálisan legfeljebb 
50 méterig használható. különlegesen vékony és érzékeny bot, mely 
nagynyomású grafit- és bioszálakból keverékéből készült. egy toldó tag 
beiktatásával kétféle hosszra rakható össze. Fuji Alconite gyűrűkkel és 
cipzáras, merev anyagú tokkal rendelkezik.

Az Aernos pickerbot kifejezetten a kisebb méretű, könnyebb kosarak 
használatához, és rövidebb távolságok horgászatára lett kifejlesztve. 
ezek a botok extrakönnyűek, nagyon érzékenyek, emellett könnyen 
kezelhetők, így tökéletes választás lehet azoknak is, akik a rezgőspicces 
horgászattal még csak ismerkednek. Három különböző erősségű spiccel 
rendelkezik, hogy a legóvatosabb kapások is észrevehetőek legyenek.

A Vengeance picker botokat úgy tervezték meg, hogy ideálisak legyenek 
a kisebb méretű ólmok, illetve feederkosarakat partközeli bejuttatására. 
A karcsú bottest Xt-30-as garfit-, és geoszálak keverékéből épül fel, ennek 
köszönhetően légiesen könnyű, emellett remek akcióval rendelkezik.

wInkLe pICker

wInkLe pICker

wInkLe pICker

100
sultmwp2427 2,40 / 2,70 m 113 cm 154 g 13 4 40 g

xt60
arNswp24 2,40 m 101 cm 132 g 12 3 40 g
arNswp27 2,70 m 115 cm 149 g 13 3 40 g

xt30
Vwp27 2,70 m 115 cm 135 g 13 3 40 g
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A Catana FX te sorozat egy rendkívül érzékeny, könnyű botcsalád, ez 
azonban senkit ne tévesszen meg, hiszen kifejezetten gerinces botokról 
van szó - mely többek között az Xt-40-es grafit blankok alapanyagá-
nak köszönhető. A lágy spicc lehetővé teszi, hogy a kisebb halaktól, a 
nagyobb pontyokig szinte bármit kifáraszthasson használója. A te jelölés 
a spiccbotokat jelenti, míg a te gt verziókon prémium minőségű Fuji 
gyűrűsor és orsótartó található. 

A Vengeance AX te 5 egy újgenerációs bolognai botcsalád, mely 
gerincességét és légiesen könnyű tömegét az Xt-30-as karbon és a 
geoszálak együttesének köszönheti. Shimano orsótaróval és pac bay 
vezetőgyűrűkkel szerelik, így rendkívül kedvező áron egy könnyen 
kezelhető, kiváló minőségű bothoz juthat használója.

FX te 5 / te gt 5

AX te 5 / te gt 5

A Vengeance AX Slim egy kimondottan sokoldalú horgászbot, mely 
kedvező ára mellett, minden igényt kielégítve egyszerűen csak teszi 
a dolgát. A négy különböző hosszúságú botból könnyedén ki lehet 
választania a számunkra legmegfelelőbbet.

AX SLIM te

2017

xt40
catfxte550 4,90 m 135 cm 189 g - 5 2-15 g
catfxte560 5,90 m 135 cm 236 g - 6 2-15 g
catfxte570 6,80 m 135 cm 310 g - 7 2-15 g
catfxteGt550 4,90 m 140 cm 244 g 8 5 2-15 g
catfxteGt560 5,90 m 144 cm 289 g 9 6 2-15 g
catfxteGt570 6,80 m 146 cm 354 g 10 7 2-15 g

xt30
Vaxte550 4,90 m 137 cm 242 g - 5 4-20 g
Vaxte560 5,90 m 137 cm 292 g - 6 4-20 g
Vaxte570 6,80 m 137 cm 315 g - 7 4-20 g
VaxteGt550 4,90 m 141 cm 244 g 8 5 4-20 g
VaxteGt560 5,90 m 143 cm 338 g 9 6 4-20 g
VaxteGt570 6,80 m 145 cm 442 g 10 7 4-20 g

xt30
Vaxslte274080 2,70 m 94 cm 188 g 6 5 40-80 g
Vaxslte304080 3,00 m 94 cm 197 g 7 5 40-80 g
Vaxslte334080 3,30 m 94 cm 268 g 8 6 40-80 g
Vaxslte364080 3,60 m 101 cm 282 g 8 6 40-80 g
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prémium minőségű rakós merítőnyelek, melyek 3 méteres, illetve 
4,5 méteres hosszban kaphatók. elenyésző súlyuknak és gerinces, 
merev tartásuknak köszönhetően fárasztásnál és merítésnél nagyban 
megkönnyítik a finomszerelékes horgászok dolgát. 

kedvező áru rakós merítőnyél mely 3 méteres, illetve 4 méteres hosszban 
kapható. könnyű, gerinces, így minimális lógása van még a merítőfej 
felszerelése után is. tökéletes választás rakósbotos-, feeder- , vagy egyéb 
finomszerelékes horgászatokhoz.

AX  LAnDIng  net  poLe

AX  LAnDIng  net  poLe

MerítőSZáknyeLek

bmaxlN300 3,00 m - 6 -
bmaxlN450 4,50 m - 4 -

cataxlN300 3,00 m - 6 -
cataxlN400 4,00 m - 4 -
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Aero Guide Rendszer
A zsinórvezetőgyűrűk tengelyének tökéletesen 
precíz összehangolása jelentősen megnöveli az 
elérhető dobástávolságot.

Biofibre Powered
A bioszálak használata kiemelkedő erőt, az 
ütésekkel szembeni ellenállóképességet és kis 
súlyt biztosít.

A bottestbe épített kiegyensúlyozó rendszer 
kiküszöböli a zavaros vibrációkat, ami gyorsabb 
reakciót és nagyobb érzékenységet biztosít.

A Shimano megalkotta az első, tökéletesen 
a bottesttel egybeépített botnyél rendszert, 
ahol a szénszálas bottest a markolathoz és 
orsótartóhoz lett tervezve. Az ellenálló, egy 
milliméternél is vékonyabb laminált parafa 
használatával a Vibralock rendszer most már 
szerves része lett a bottest szerkezetének, 
leváltva a hagyományos rázkódáselnyelő, 
vastag parafamarkolatot. Az így létrejött 
karcsúbb, könnyebb bot érzékenysége is nőtt 
a fantasztikus egyensúlya mellett. A nagy 
erőtartaléknak köszönhetően a dobások 
távolsága is nagyobb lett. Ez a rendszer 
lehetővé teszi, hogy a bot középső része és 
a spicce teljesítse feladatát, vagyis pontos 
dobásokat és élvezetes fárasztást biztosítson.
Ahogy a Diaflash AX sorozaton is láthatjuk, 
egy, a nyélbe épített igény szerint használható 
ellensúly is szolgálatára áll, ha egy Dyna-Butt 
rendszerű bottal szeretné élvezni élete 
legnagyobb halának fárasztását. 

FiNoMkRiSTáLyoS kARBoN 
Szerkezete tömörebb, mint más 
karbonanyagoké, ezáltal ellenállóbb és 
rugalmasabb az egyéb anyagoknál.

FoSSiL WooD
A Fakövület Fossil Wood kiemelkedő 
jelentőségű újítás a botanyagokban. Külsőleg 
is nagyszerűen mutat, de a fától eltérően 
számos előnyös tulajdonsággal bír. Gyártás 
során szerves nyersanyagokat préselnek a 
karbonanyagba 1000°C-os hőmérsékleten, 
légüres térben. A létrejövő anyag százszor 
erősebb a fánál, az egyes összetevők 
maximálisan ellenállnak a nedvességnek, édes- 
és sósvízi körülmények között is.

FUji ALCoNiTE
Egy nagyon erős és ellenálló anyag. Az Alconite 
a legújabb a Fuji által kifejlesztett gyűrűbetét 
anyagok között. Az Alconite különleges 
kopásállósága és teherbírása lehetővé tette 
olyan vékony gyűrűbetétek gyártását, melyre 
más anyagok felhasználásával eddig még nem 
nyílt lehetőség.

FUji HARDLoy
A Fuji legnépszerűbb gyűrűbetétje egy 
speciális, magas minőségű alumínium 
oxid keverékből készül. Minden Hardloy 
gyűrűbetét gyémánttal polírozott, hogy a 
legkíméletesebb felület álljon rendelkezésre 
a zsinór védelmében. A betétek tökéletesen 
illeszkednek a gyűrűkerethez, ami gátolja 
a korrózió kialakulását, illetve javítja a 
hőelvezetést.

FUji LoW RiDER
Kifejezetten a távoli dobásokhoz fejlesztett 
gyűrűk, melyek egyformán alkalmasak 
pergető, illetve multiplikátoros dobó orsókhoz. 
A speciális bevonattal ellátott gyűrűtalpak 
megakadályozzák a zsinór gubancolódását a 
gyűrűk környezetében.

FUji SiC
A szilícium karbid, más néven SIC napjaink 
egyik legfejlettebb kerámia anyaga. A Fuji 
gyűrűbetét választékában ez a legkeményebb 
és legtartósabb anyag, aminek következtében a 
SIC gyűrűbetétek tökéletesek a fonott zsinórral 
történő horgászat során.

FUji TiTANiUM
A keményforrasztott titániumkeretes gyűrűk a 
lehető legkönnyebbek, ezért ideálisak könnyű 
botok építésekor.

FUji oRSóTARTó
A hosszú élettartamra készített Fuji orsótartók 
különleges jellemzői a grafit és nylon keverék-
ből fröccsöntött test, a rozsdamentes acélból 
készített, párnázott rögzítőgyűrűk, melyek nem 
csak könnyűek, de rendkívül erősek is.

GEoSzáL
A Shimano tervezési és fejlesztési részlege 
folyamatosan arra törekszik, hogy a műszaki 
haladás előnyeit minden szinten elérhetővé 
tegye a horgászok számára. Bár többnyire a 
csúcstechnológiák kapják a legtöbb figyelmet, 
tisztában vagyunk azzal, hogy a legtöbb 
horgász nem engedheti meg magának a 
csúcstechnológiájú termékeket. Éppen ezért 
lelkesít minket annyira a GeoSzál bevezetése. 
Természetes úton előállított, ellenálló, nagy 
nyomásszilárdságú és szakítószilárdságú botok 
az alsó- és közepes árkategóriában: ezt jelenti a 
GeoSzál megjelenése a SFMAX + VAR 
sorozatoknál, amellyel 2010-ben búcsút 
vettünk a korábban használt Fine Crystal 
Carbon anyagtól. A GeoSzál-erősítésű Shimano 
botok a teljesítmény új szintjét jelentik.

GyoRS-záR
Ez az egyedi Shimano megoldás lehetővé teszi, 
hogy tetszés szerint változtassuk és fixáljuk a 
bot hosszát, illetve ezáltal a meghorgászott 
távolságot.

MULTi LENGTH
- VáLTozTATHATó HoSSz
Számos Shimano bot esetében egy speciális tag 
hozzáadásával vagy eltávolításával különböző 
hosszban használhatjuk a horgászbotot olyan 
módon, hogy a hossz megváltoztatása nem 
befolyásolja a bot akcióját.

Ez a forradalmi újítás két különböző akciót 
biztosít egy boton belül. A keményebb akció 
ideális a nagy távolságú dobásokhoz. A 
fárasztásnál viszont a botot vízszintesen tartva 
egy lényegesen lágyabb akcióval kezelhetjük a 
hal váratlan kirohanásait.

NAGyNyoMáSú kARBoN
A Shimano szüntelenül jobb minőségű, nagyobb 
élményt nyújtó horgászcikkek kifejlesztésén 
munkálkodik, és büszkén mutatja be a 
Hi-Pressure (nagynyomású) karbont. A karbon 
kiégetésének utolsó fázisában sokkal nagyobb 
nyomást alkalmazva a Shimano-nak sikerült egy 
olyan tökéletesen impregnált karbonszövetet 
létrehoznia, amelyben nincsenek gyenge pontok. 
A tömör és precíz szerkezetű karbonból készült 
botok elképesztően, akár 40%-kal erősebbek.   
A HPC karbon kiégetési folyamat során magas 
nyomás alkalmazásával a gyanta egyenletesen 
oszlik el a karbon bottestben. Így nem kelet- 
keznek gyenge pontok. A tesztek során akár 
40%-kal is erősebbnek bizonyultak a botok.  
HPC karbon osztályok: 
HPC 400LRC, HPC 400, HPC 300, HPC 250LRC, 
HPC 250, HPC 200, HPC 100, HPC 60

A Shimano speciális felületkezeléssel 
elérte, hogy a természetes parafa még 
tartósabb legyen. A Power Cork jótapintású, 
kézhezálló, könnyű és tetszetős. Nem szívja 
fel a nedvességet, taszítja a baktériumokat, 
csökkenti az elöregedést és évekig jó küllemet 
biztosít. Mivel mosható, hosszú évekig tart és 
olyan marad, mintha új lenne.

A világ parafa készlete folyamatosan csökken 
és lassan olyan magas ára lesz, hogy tékozló 
luxus lesz horgászbotok nyelére felhasználni. 
A parafát helyettesítő anyagok, mint az EVA 
vagy az Ethafoam, korántsem nyújtják azt a 
komfortot, különösen hideg vagy esős időjárási 
körülmények között, mint egy természetes 
anyag. Háromévi fejlesztőmunka után most 
készen állunk hogy bemutassunk egy izgalmas 
újítást, a Power leathert. Tartós, rendkívül 
kényelmes, és fantasztikusan néz ki. Kizárólag 
a legjobb minőségű szarvasbőrből készül, 
melyet a nagy cellás EVA réteg fölé tekerünk, 
ragasztunk és varrunk. Az eredmény tökéletes 
kényelem és tartósság még fagypont alatt is.
 A Power leather újítást az új Lesath széria 
botjain találja meg, de találkozhat vele néhány 
új Diaflash botnál is.

Ö s s z E F o g l a l ó
a shimano botok gyártása során használt technológiák és jellemzők ismertetője

bot tuLAJDonSágok
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Megerősített bottag csatlakozások
Kopásálló, ugyanakkor bontáskor simán működő 
botcsatlakozásokat hoztunk létre, melyek 
jelentősen megnövelik a bot élettartamát.

Shimano Dinamikus Reakció 
(SDR)
Az egyedülálló SDR szerkezeti konstrukció a 
bottest teljesen egyenletes falvastagságát 
biztosítja, kiküszöbölve az esetleg fellépő káros 
feszültségeket függetlenül attól, merre hajlik 
a bot. Az SDR állandó kapcsolatot biztosít a 
hallal, bármerre is forduljon az, megnöveli az 
érzékenységet és gerincesebbé, gyorsabbá 
teszi a botot. 

SHiMANo HARDLiTE (SiH)
A könnyű és erős anodizált acél keretbe szerelt 
alumíniumoxid betétek kompromisszum nélküli 
ideális erőelosztást és teljesítményt nyújtanak.

SHiMANo SiC
A Shimano Silicium Carbid zsinórvezető 
gyűrűkhöz a legerősebb és legkönnyebb 
anyagot alkalmaztuk. Hihetetlenül könnyűek, 
a súrlódást a minimumra csökkentik, ami 
tökéletes dobásokat, csalivezetést és fárasztást 
tesznek lehetővé. 

SHiMANo oRSóTARTók
A világelső Fuji orsótartók használata mellett 
a Shimano több egyedi orsótartó megoldást 
is kifejlesztett, így a különböző rendeltetésű 
horgászbotokra egyéni megoldású orsótartók 
kerülhetnek.

ALIGNMENT
SYSTEM

Shimano Összehangolási Rendszer 
A SAS rendszer a rakós és teleszkópos botoknak 
optimális teljesítményt és hosszú élettartamot 
biztosít. Az e rendszer szerint készült botokon 
jelöléseket találhatunk, hogy a botrészeket 
mindig pontosan tudjuk összeilleszteni.

SLIDE GRIP‘N’‘N’

E korszakalkotó megoldás a Shimano botok 
második generációja, mely lehetővé teszi, 
hogy az orsót a nyélen ott helyezzük el, ahol 
akarjuk, és ott szilárdan rögzíthető legyen. Az 
új fejlesztésű orsótartó több botra is felkerült, 
többek között tengeri pergető botokra valamint 
a „Cross The Line” modellekre.

A TAFTEC erős szerkezetű karbon formula 
megalkotásához, T-3500-as előfeszített, 
kevés műgyanta felhasználásával készült 
szénszálat használtunk, amely megtartja 
eredeti szerkezetét még köszörülés küzben 
is. A tesztek azt bizonyítják, hogy jelentősen, 
mintegy 250%-kal erősebb, ráadásul könnyebb, 
gyorsabb és érzékenyebb is.

Ti-LiTE VEzETőGyűRűk
Hosszú évek fejlesztőmunkája után, 
bemutathatunk néhány különleges Shimano 
botot, melyeket az új Ti-Lite gyűrűk ékesítenek. 
A titán rendkívüli szilárdsága csekély súllyal 
párosul, javítva a bot akcióját. Örökéletű 
korrózió elleni garancia: a tesztek során, még 
a rozsdamentes acél is korrodálódott hat 
speciális kezelés után, azonban az új Ti-Lite 
vezetőgyűrűk huszonöt kezelés után sem, 
mutatták a rozsdásodás legapróbb jelét sem.

CURVE
POWER CURVE CARBONT 

BY

A Shimano T-Curve eljárásnál a karbonszövetet 
különleges, rugalmas műgyantával keverjük. A 
háromrétegű szövet olyan eljáráson megy át, 
mely egyedülállóan dinamikus bottestet 
eredményez, kiemelkedő szilárdsági mutatókkal. 
A T-Curve műgyanta molekulák egy speciális 
eljárás után visszanyerik rugalmasságukat, ami 
más eljárás alkalmazása esetén elmarad. Az 
eredmény a más karbonanyagból készült 
botoknál 20–40%-kal magasabb szilárdság.

DIAFLASH
POWER CURVE CARBONT 

BY

A T-Diaflash márkajel a T-curve és a közkedvelt 
Diaflash konstrukciók ötvözetét jelenti. 
Ezzel az eljárással a piac legkönnyebb, 
legmegbízhatóbb botjait állítjuk elő.

A szivar formájú első markolat közvetlen 
átmenetet képez a bottesbe. Ezáltal bitosítja a 
kiemelkedően jó kapcsolattartást a zsinór 
másik végére szerelt műcsalikkal, illetve 
súlyokkal.

Ergonómikusan kialakított felső nyéltag, mely 
nem takarja a bottestet. Így jobb fogás esik a 
boton dobásnál, kapásnál és fárasztásnál 
pontosabban érzékelhetjük a hal mozdulatait a 
zsinór végén. A Vibraspot rendszer fonott zsinór 
alkalmazása esetén a leghatékonyabb. 

Nem összetévesztendő, a Shadow Diaflash egy 
valódi újítás, mely a népszerű Diaflash 
botcsalád továbbfejlesztéséből született. 
Könnyebb, erősebb, szebb és még a 
pénztárcánkat is kíméli. A titok a felhasznált 
műgyantában van. Próbálja ki! Nem fog 
csalódni.

E R ő  é S  i R á N y í T á S

A Master koncepció bevezetésével a Shimano a botok széles választékát kínálja változatos 
horgásztechnikákhoz, különböző árszinten. Minden egyes Master saját tulajdonságokkal és műszaki 

különlegességekkel rendelkezik. Mindenkinek jár egy Master!

EXTRéM ERő éS kÖNNyEDSéG
A Shimano Speed Master botok és rakós botok könnyű súly és a rendkívüli erő kombinációi.

kiEMELkEDő ERő – NiNCS MENEkVéS!
A Shimano Beast Master botok és rakós botok különlegesen erősek.

kÖNNyű FáRASzTáS
A Shimano Force Master botokban a kivételes erő

és teljesítmény verhetetlen ár/érék aránnyal párosul.

bot tuLAJDonSágokbot tuLAJDonSágok
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Minden paraméterben megegyezik a Compact Carryall nagy horgász-
táskával, de ez már tartalmaz két nagy (shtrx 15) és nyolc kicsi (shtrx 
16) szerelékes táskát is. Így egy komplett horgásztáska rendszert alkotnak 
együtt.

Ez a kétrészes oldaltáska kialakításának köszönhetően kettészedhető, így 
könnyedén ráakasztható, fixálható a székünkre, ágyunkra vagy bármilyen 
keretre a táborban. Párnázott, szigetelt belső zsebe alkalmas akár 10 kg 
csali tárolására is, de a fényképezőgéptől kezdve a telefonunkig, mindent 
biztonságban tudhatunk benne. 

Ez egy hatalmas méretű bőrönd, mely az egy-, vagy akár többnapos 
horgászatokhoz lett kifejlesztve.  Négy nagy táska és nyolc kisebb fér 
el benne, emellett további plusz két kisebb a táska oldalán található 
párnázott zsebekben. számtalan rekesz és zseb könnyíti meg a pakolást. 
kétrészes kialakításának hála könnyedén fixálni tudjuk például egy szék 
háttámláján, így nem kell a földön tárolni. Mindkét rész önmagában is 
használható, így a túra hosszától függően eldönthetjük, hogy csak az 
egyik, vagy mindkét oldalt visszük. 

a Compact Carryall kisebb testvére párnázott, állítható vállpánttal. 
középső nagy rekeszébe két nagy (shtrx 15) és négy kicsi (shtrx 16) 
szerelékes táska helyezhető el (nem tartozékok), és két kicsi táska az oldal-
só zsebekbe (nem tartozék). Merev, strapabíró alsó résszel rendelkezik.

Egy nagyszerű horgásztáska és egy ülőalkalmatosság együttese. az ülőrész 
kívülről vízálló anyaggal van bevonva, míg belül tartós hab biztosítja a 
kényelmes ülést. a 10 literes vödör pontosan beleillik (nem tartozék), így 
tökéletes megoldás etetőanyag, vagy csalik tárolására, szállítására. az oldal-
só két zsebébe egy-egy kis szerelékes táska (shtrx 16) fér (nem tartozék).

xtr Compact Carryall horgásztáska szett

xtr stalker Floater horgásztáska

xtr Folding Carryall horgásztáska

xtr Mini Carryall horgásztáska

xtr bait bucket seat horgásztáska

Egy nagy teherbírású, masszív, merev kialakítású horgásztáska, mely 
számos zsebének köszönhetően rendkívül praktikusan pakolható. belső 
nagy rekeszébe  négy nagy és nyolc kicsi szerelékes táska helyezhető el 
(nem tartozékok), továbbá az oldalsó zsebekben is két kisebb tároló elfér 
(nem tartozékok).

xtr Compact Carryall horgásztáska
2017 2017

2017

2017

2017

2017

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr01 75 cm x 40 cm x 42 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr106 75 cm x 40 cm x 42 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr04 36 cm x 16 cm x 34 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr03 76 cm x 36 cm x 41 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr05 60 cm x 29 cm x 32 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr11 54 cm x 30 cm x 39 cm Terepzöld
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Nagy teherbírású szerelékes táska a különböző 
tartalék eszközök, horgok és ólmok számára.
átlátszó felső része gyors áttekinthetőséget bizto-
sít a tárolt felszerelések között.

tíz darab simítózáras tasakot tartalmaz előkék 
és szerelékek számára, melyeket két fémgyűrű
rendez. belül egy további cipzáras, hálós zsebet 
rejt.

kilenc darab aromazáró dipelő edényt tartal-
maz, melyeket két térelválasztó rendez és tart 
külön, ha éppen kiveszünk egyet belőle. kívül 
egy hálós, míg belül egy cipzáras zsebet rejt.

xtr 1/6 Pouch szerelékes táska

xtr rig Pouch szerelékes táska

xtr glug-hookbait csalis táska

Nagy teherbírású szerelékes táska különböző 
eszközök és szerszámok számára. átlátszó felső
része gyors áttekinthetőséget biztosít a tárolt 
felszerelések között.

Praktikus, hűtőbarát thermo béléssel ellátott, 
derékra felcsatolható csalizó övtáska. belső 
rekesze akár 2 kg csali befogadására is alkalmas. 
Erős, állítható derékövvel rendelkezik.

komplett konyhai felszerelést tartalmaz két fő 
részére. a tányérok, bögrék és evőeszközök mind
tartozékok. kívül és belül további hálós zsebeket 
rejt, emellett plusz tárolót a gázfőző palacknak.

xtr 1/4 Pouch szerelékes táska

xtr baiting Pouch csalizó táska

xtr Cooking étkezőszett

Nagy teherbírású szerelékes táska a kisebb 
eszközök és tartozékok számára. belül két tér-
elválasztó fal különítik el a tárgyakat egymástól. 
kívül praktikus hálós zsebe is pakolható.

rendkívül igényes, párnázott táska, mely töké-
letes védelmet nyújt az értékes fényképezőgép, 
vagy kamera számára. Cipzáras alsó része 
helyet biztosít objektívnek, akkumulátornak, 
vagy a töltőknek.

igényes, nagy teherbírású táska, mely tökéletes 
védelmet nyújt az értékes halmérleg számára.
kívül és belül további praktikus zsebeket rejt. 
a mérlegtartó habszivacs kivehető a táskából.

xtr accessory szerelékes táska

xtr slr fényképező táska

xtr scale Pouch mérlegtáska

tribal  xtr  horgásztáskák

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr101 13 cm x 7 cm x 10 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr103 15 cm x 15 cm x 5 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr12 27 cm x 26 cm x 12,5 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr102 13 cm x 13 cm x 10 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr13 26 cm x 13 cm x 12,5 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr18 27 cm x 26 cm x 12,5 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr15 27 cm x 26 cm x 12,5 cm Terepzöld
ShTrxTr16 13 cm x 26 cm x 12,5 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr17 27 cm x 12 cm x 14 cm Terepzöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTrxTr13 27 cm x 26 cm x 12,5 cm Terepzöld
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Ez a praktikus bottok úgy lett kialakítva, hogy az 
extra nagy, 50 mm-es keverőgyűrűvel rendelkező 
horgászbotok is elférjenek benne. Erős, nagy te-
herbírású anyagból készült, melyben az orsónak 
külön hely lett kialakítva. Puha markolat, felcsa-
tolható vállpánt és vízhatlan cipzár jellemzi.

xtr rod sleeve bottok
ideális bottok arra az esetre, ha több botot, illetve 
egyéb kiegészítőket kell magunkkal vinnünk. 
akár hat horgászbot is tárolható benne egyszerre. 
a horgászernyő, a kisebb sátrak, a merítőhálók, 
bottartó villák és a felszerelt botok, mind-mind 
biztonságosan szállíthatók benne.

xtr rod Quiver bottok
Ebben az erős, nagy teherbírású anyagból készült 
tokban az 50 mm-es keverőgyűrűvel rendelkező 
horgászbotok is könnyedén elférnek. teljes 
hosszában párnázott, így akár a teljesen felszerelt 
botok is biztonságosan szállíthatók benne.  Ernyő, 
leszúrók és egyéb eszközök számára külön zsebek 
vannak kialakítva rajta.

xtr Protector sleeve bottok

tribal  xtr  horgásztáskák tribal  xtr   bottartó táskák

2017 2017 2017

TÍPUS TárolhaTó boT SzÍn
ShTrxTr104 1 db - 3,00 m vagy 3,30 m Terepzöld
ShTrxTr105 1 db - 3,60 m vagy 3,90 m Terepzöld

TÍPUS TárolhaTó boT SzÍn
ShTrxTr10 6 db - 3,60 m vagy 3,90 m Terepzöld

TÍPUS TárolhaTó boT SzÍn
ShTrxTr06 2+2 db - 3,60 m Terepzöld
ShTrxTr07 3+2 db - 3,60 m Terepzöld
ShTrxTr19 4+2 db - 3,90 m Terepzöld
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Mindenben paramétere megegyezik a Compact Carryall nagy horgász-
táskával, ám ez tartalmaz két nagy (shol22) és hat kicsi (shol23) 
szerelékes táskát is. Így egy komplett horgásztáska rendszert alkotnak 
együtt.

Egy nagyszerű horgásztáska kifejezetten ruházat tárolására, szállítására. 
Nagy teherbírású anyagból készül, vízhatlan alsó résszel, szorító pántok-
kal, fogantyúval és egy külön rekesszel rendelkezik – melybe a tisztál-
kodáshoz szükséges eszközöket tárolhatjuk.

Elől található, praktikusan pakolható, széles rekesze gyors hozzáférést biztosít 
a gyakrabban használt eszközökhöz. külön tartozéka egy kivehető hőszigetelő 
tasak, mely az ennivaló vagy csalik szállítására, tárolására alkalmas. állítható 
párnázott vállpánt és oldalsó – csúzli tartó – pántja van.

a Compact Carryall nagyobb méretű testvére, mely párnázott vállpánt-
tal van ellátva. Nagy rekeszébe öt nagy (shol22) és tíz kicsi (shol23) 
szerelékes táska helyezhető el (nem tartozékok), továbbá még két kisebb 
táska az oldalsó zsebekbe (nem tartozék).

belső thermo béléssel ellátott hűtőtáska, a különböző csaliknak és 
etetőanyagoknak. állítható párnázott vállpánt, két oldalsó nagy hálós 
zseb és tépőzáras fogantyú jellemzi.

Compact Carryall horgásztáska szett

Clothing bag ruhástáska

stalker bag horgásztáska

Deluxe Carryall horgásztáska

Cooler bag hűtőtáska

Egy nagy teherbírású, merev kialakítású horgásztáska. a fantasztikusan 
pakolható belső, nagy rekeszébe négy nagy és nyolc kicsi szerelékes 
táska helyezhető el (nem tartozékok), továbbá még két kicsi táska az 
oldalsó zsebekbe (nem tartozékok). a felső részén állítható szíjjak, míg 
oldalt gumírozott pántok vannak elhelyezve a további kiegészítőknek. az 
elülső nagy rekesz gyors hozzáférést biztosít a leggyakrabban használt 
eszközökhöz.

Compact Carryall horgásztáska

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr01 78 cm x 41 cm x 31 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr02 78 cm x 41 cm x 31 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr06 67 cm x 30 cm x 30 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr04 37 cm x 25 cm x 28 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr03 89 cm x 39 cm x 42 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr05 33 cm x 26 cm x 26 cm olivazöld
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Nagy teherbírású szerelékes táska a kisebb eszkö-
zök és tartozékok számára. belül két térelválasztó 
fal különíti el a tárgyakat egymástól. kívül további 
hálós zseb található.

1/1 nagy szerelékes táska
Nagy teherbírású szerelékes táska a tartalék 
eszközök, horgok és ólmok számára. belül 
két térelválasztó fal különíti el a tárgyakat 
egymástól. kívül további hálós zseb található.

1/2 kis szerelékes táska
hat darab aromazáró dipelő edényt tartalmaz, 
melyeket két térelválasztó rendez és tart külön.
kívül és belül további cipzárral zárható hálós 
zsebeket tartalmaz.

glug & hookbait szerelékes táska

tribal  horgásztáskák

Összehajtható tároló vödör, mely etetőanyag 
bekeverésére is tökéletesen alkalmas. Erős, 
vízálló anyaga alkalmassá teszi arra, hogy akár 
vizet, csalihalat vagy bármilyen felszerelést 
tároljunk, szállítsunk benne.

a bait bucket seat egy horgásztáska és egy 
ülőalkalmatosság egyben. az ülőrész vízálló, 
tartós habbal van kipárnázva. a 10 literes vödör 
éppen beleillik (nem tartozék). kettő darab 
gumis hálós és két nagy tépőzáras zsebe van.

aqua scope bucket táska

bait bucket seat horgásztáska

Egy praktikus, összecsukható vödör csalik és 
etetőanyagok számára. 100 %-ban vízálló anyag-
ból készül, melyet egy merev drót segít a szétnyi-
tásban és összehajtásban - így kis helyen is elfér.

rendkívül igényes, párnázott táska, mely töké-
letes védelmet nyújt az értékes fényképezőgép, 
vagy kamera számára. Cipzáras alsó része 
helyet biztosít objektívnek, akkumulátornak, 
vagy a töltőknek.

Collapsible bucket etetővödör

slr Camera fényképező táska

Nagy teherbírású tasak, mely a bojlik hűtésére 
és a szabadban történő szárítására is alkalmas. 
thermo belső rész, cipzáras csali adagolás és 
erős fogantyúk jellemzik. kétféle változatban
készül:  5 kg-os (shtr21) és 10 kg (shtr35).

komplett konyhai felszerelést tartalmaz két fő 
részére. a tányérok, bögrék és evőeszközök mind
tartozékok. kívül és belül további hálós zsebeket 
rejt, emellett plusz tárolót a gázfőző palacknak.

airdry szárító tasak

Cooking étkezőszett

2017

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr22 27 cm x 26 cm x 11 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr23 27 cm x 13 cm x 11 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr17 27 cm x 13 cm x 11 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr58 29 cm x 29 cm x 29 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr25 29 cm x 30 cm x 30 olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr26 27 cm x 27 cm x 27 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr27 26 cm x 15 cm x 12 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr21 30 cm x 36 cm x 1 cm olivazöld
ShTr35 30 cm x 54 cm x 1 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxmxSz) SzÍn
ShTr32 27 cm x 26 cm x 11 cm olivazöld
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a swingerrel és elektromos kapásjelzővel 
szerelt, első és hátsó kereszttartók tárolására 
alkalmas táska, mely belső tépőzáras rögzítési 
lehetőséggel rendelkezik.

igényes, nagy teherbírású táska, mely tökéletes 
védelmet nyújt az értékes halmérleg számára.
kívül és belül további praktikus zsebeket rejt. 
a mérlegtartó habszivacs kivehető a táskából.

speciális eszköz mely nem hagyja a merítőhálót 
a víz alá merülni. a benne található nagy sűrű-
ségű habtest adja azt a felhajtóerőt, mely a fel- 
színen tartja a merítőszákot, így könnyebb és 
kényelmesebb a halak partra segítése.

buzz bar kereszttartó táska

scale Pouch mérlegtáska

Net Float úszópárna

teljesen vízálló anyagból készült táska, amely 
két összecsukott merítőháló vagy egy napernyő
szállítására alkalmas. Jól zárható, így nem 
engedi ki az esetleges kellemetlen szagokat.

Egy szállításra kész, vagy botra felszerelt orsó 
védelmére alkalmas táska. különleges, vastag 
párnázott anyaga megvédi a benne lévő 
orsónkat. külön zsebbel rendelkezik a felszerelt 
ólom elkülönítésére.

Praktikus botvédő tok, mely párnázott belső 
részének köszönhetően szétszedett állapo-
tában, szállítás közben is biztonságban tartja 
a sérülékeny spiccgyűrűt, illetve a nyéltagot. 
tépőzáras szalagokkal fixálhatjuk a bot körül.

stink szállító zsák

Wrap around orsóvédő táska

xl tip Protectors botvédő sapka

Egy nélkülözhetetlen eszköz a horgászatokon, 
mely a különböző szerelések során nyújt nagy 
segítséget. könnyű, kis helyen elfér, emellett 
peremes oldalának köszönhetően nem gurul le 
róla semmi. könnyedén állítható és behajtható 
lábakkal rendelkezik.

Praktikus, hűtőbarát thermo béléssel ellátott, 
derékra felcsatolható csalizó övtáska. belső 
rekesze akár 2 kg csali befogadására is alkalmas. 
Erős, állítható derékövvel rendelkezik.

szerelékek, illetve egyéb eszközök szállítására, 
tárolására, illetve a felszerelt boton lévő szerelék 
védelmére is alkalmas feltekerhető tok.

bivvy table szerelékes asztal

baiting Pouch csalizó övtáska

rig roll szerelék henger

tribal  horgásztáskák tribal  horgásztáskák,  kiEgészÍtők

2017 2017

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr24 46 cm x 22 cm x 4 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr19 27 cm x 26 cm x 11 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr30 12 cm x 4 cm x 4 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr29 126 cm x 10 cm x 10 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr28 27 cm x 25 cm x 9 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr61 41 cm x 14 cm x 5 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr31 50 cm x 30 cm x 21-30 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr20 27 cm x 13 cm x 11 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr51 43 cm x 27 cm x 1 cm olivazöld
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rendkívül praktikus, kicsire összecsukható, 
felpumpálható halbölcső mely drótmereví-
tésének hála egy igen strapabíró szerkezetté 
alakítható. Vízálló hordtáskájában könnyedén 
és szagmentesen szállíthatjuk. 

Praktikus, hálós halmérlegelő zsák, melyben 
biztonságosan lemérhetjük álmaink halait. 
hálós kialakításának, illetve a különböző – 
vízben lebegő – szivacsos szállító füleknek és 
rögzítő zsinóroknak hála egy darabig a vízben 
is tárolhatjuk a benne lévő halat, ugyanezen 
tulajdonságai a visszaengedésnél is jól jönnek.

rendkívül praktikus, összehajtogatható ponty-
matrac. Vízálló, puha béléssel rendelkezik, 
összehajtva pedig rendkívül kis helyen is elfér. 
könnyen rögzíthető más táskákhoz vagy bot-
tokokhoz.

Pop-Up Mat halbölcső

recovery Weigh-sling halmérő

stalker Mat pontymatrac

Nagyméretű halbölcső, amelyben a nagyobb 
halak is gyorsan megnyugszanak. Erős, nagy 
teherbírású anyagból készül. Úszó képesség, 
tépőzáras fedél és vízálló bélés illetve tok jel-
lemzi.

hálós kivitele lehetővé teszi a halak kíméletes 
mérlegelését és visszaengedését. számos 
rögzítési ponttal, bójaszerű lebegő hengerek-
kel, rozsdamentes cipzárral és vízálló tokkal 
rendelkezik.

szivacsos rudakból készülő pontymatrac, me-
lyen vastag hengereinek hála lényegesen na-
gyobb biztonságban vannak a halak. rendkívül 
praktikus, összehajtogatható, vízálló anyagból 
készül. Összehajtva rendkívül kis helyen is elfér. 
könnyen rögzíthető táskákhoz, bottokokhoz.

Protection Mat halbölcső

recovery sling halmérő zsák

Foam roll Mat pontymatrac

Extra nagy halbölcső, melyben a legvadabb 
és legnagyobb halak is megnyugszanak, amíg 
a mérlegelést várják. különleges teherbírású 
anyagból készült, teljesen vízálló bélés, nagy 
tépőzáras fedél, úszó képesség jellemzi. Vízhat-
lan hordtáskájában kis helyen is elfér. 

Összecsukható, méretéhez képest igen kis 
helyen elférő halbölcső, melyben le is tudjuk 
takarni a mérlegelésre, illetve fotózásra váró 
halat. kíméletes, erős vízálló anyagból készül, 
mely vizes állapotában semmilyen szinten nem 
irritálja a halak nyálkás bőrét.

Extra párnázottság jellemzi ezt a vízálló béléssel 
rendelkező pontymatracot. Úszó kivitel, melyen 
hat rögzítési pont található – például a mérleg 
beakasztására. tökéletes biztonságot jelent a 
kifogott halak számára.

giant Mat halbölcső

Cradle halbölcső

beanie Mat pontymatrac

2017

2017

2017

2017

2017

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr54 113 cm x 53 cm x 31 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr59 120 cm x 31 cm x 8 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr15 96 cm x 81 cm x 3 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr13 104 cm x 60 cm x 24 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr16 135 cm x 85 cm x 8 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr56 125 cm x 80 cm x 4 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr57 140 cm x 70 cm x 23 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr60 115 cm x 65 cm x 40-52 cm olivazöld

TÍPUS méreT (hxSzxm) SzÍn
ShTr55 135 cm x 85 cm x 8 cm olivazöld
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Ez a praktikus bottok úgy lett kialakítva, hogy az 
extra nagy, 50 mm-es keverőgyűrűvel rendelkező 
botok is elférjenek benne. Erős, nagy teherbírású 
anyagból készült, melyben az orsónak külön 
hely lett kialakítva. Puha markolat, felcsatolható 
vállpánt és vízhatlan cipzár jellemzi.

rod sleeve bottok
ideális bottok arra az esetre, ha több botot, illetve 
egyéb kiegészítőket kell magunkkal vinnünk. 
akár hat bot is tárolható benne egyszerre. a 
horgászernyő, a kisebb sátrak, a merítőhálók, 
bottartó villák és a felszerelt botok, mind-mind 
biztonságosan szállíthatók benne.

rod Quiver bottok
Ebben az erős, nagy teherbírású anyagból készült 
tokban az 50 mm-es keverőgyűrűvel rendelkező 
horgászbotok is könnyedén elférnek. teljes 
hosszában párnázott, így akár a teljesen felszerelt 
botok is biztonságosan szállíthatók benne.  Ernyő, 
leszúrók és egyéb eszközök számára külön zsebek 
vannak kialakítva rajta.

Compact rod sleeve bottok

TÍPUS TárolhaTó boT SzÍn
ShTr52 1 db - 3,00 m vagy 3,30 m olivazöld
ShTr53 1 db - 3,60 m vagy 3,90 m olivazöld

TÍPUS TárolhaTó boT SzÍn
ShTr12 6 db - 3,60 m vagy 3,90 m olivazöld

TÍPUS TárolhaTó boT SzÍn
ShTr08 2+2 db - 3,60 m olivazöld
ShTr09 3+2 db - 3,60 m olivazöld
ShTr41 4+2 db - 3,90 m olivazöld
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TÍPUS kereT lencSe
SUnbio Grilamid Tr90 ezüst polarizált fotokromatikus

TÍPUS kereT lencSe
SUnSPc alumínium szürke polarizált Tac

TÍPUS kereT lencSe
SUnfb Grilamid Tr90 magas kontrasztu polarizált

TÍPUS kereT lencSe
SUnPUr02 Grilamid Tr90 úszó borostyán polarizált Tac

TÍPUS kereT lencSe
SUnTec 3D carbon Grilamid Tr90 szürke polarizált Tac

TÍPUS kereT lencSe
SUncaTbx Grilamid Tr90 szürke polarizált Tac

TÍPUS kereT lencSe
SUnfmxT Grilamid Tr90 szürke polarizált Tac

TÍPUS kereT lencSe
SUnSP02 Grilamid Tr90 úszó szürke polarizált Tac

TÍPUS kereT lencSe
SUnaernoS Grilamid Tr90 fekete/piros szürke polarizált Tac

TÍPUS kereT lencSe
SUnc Grilamid Tr90 fekete sárga polarizált Tac



63NaPszEMüVEgEk NaPszEMüVEgEk

TÍPUS kereT lencSe
SUnleSxT matt alumínium kék polarizált tükör

TÍPUS kereT lencSe
SUnaer2 fényes fekete szürke polar. + sárga polar.

TÍPUS kereT lencSe
SUnyaS ezüst / fehér szürke polarizált tükör

TÍPUS kereT lencSe
SUnbm02 fekete / sárga borostyán polarizált

TÍPUS kereT lencSe
SUnaSP 3D carbon füst polarizált Tac

TÍPUS kereT lencSe
SUnSTr fényes fehér / fekete szürke polarizált tükör

TÍPUS kereT lencSe
SUnTia2 fényes sötétkék kék polarizált tükör
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az aspire silk shock zsinórt hihetetlen lágysága mellett minimális 
nyúlással rendelkezik. a shimano mérnökei kifejezetten a finomszerelékes 
horgászmódszerekhez fejlesztették ki. Japánban minden monofilzsinór a 
legszigorúbb gyártási kritériumok szerint készül, így szakítószilárdságuk 
és átmérőjük garantáltan az, ami a dobozra van írva. az aspire silk 
shock-150 is eredeti japán gyártmány!

az 50 méteres kiszerelést kifejezetten a finomszerelékes horgász-
módszereknél alkalmazott horogelőkékhez és szerelékekhez tervezték. 
az aspire silk shock minimális nyúlású, ám mégis kellően lágy 
előkezsinór. Eredeti japán gyártmány!

az aero specimen egy kivételesen magas csomótűrő képességgel 
rendelkező monofilzsinór. Magas az UV ellenálló képessége, emellett 
kiváló kopásállósággal bír. Ez a barna színű, áttetsző zsinór nem csak 
minőségével hódít, nagyon kedvező ára is igen vonzó a pontyhorgászok 
számára.

az aspire Fluorocarbon az adott átmérőhöz képest igen magas szakító-
szilárdsággal rendelkezik. használható horogelőkeként vagy úszós 
szerelékek főzsinórjaként. a fluorocarbon zsinórokat előszeretettel 
használják a finomszerelékes horgászok, mivel a vízéhez hasonló 
fénytörési mutatója van, így az szinte láthatatlan a halak számára. 
Eredeti japán gyártmány!

silk shoCk-50silk shoCk-150

FlUoroCarboN

sPECiMEN

cikkSzám hoSSzÚSáG zSinór áTmérŐ SzakÍTóSzil.
aSSS15010 150 m 0,100 mm 1,40 kg
aSSS15012 150 m 0,125 mm 1,70 kg
aSSS15014 150 m 0,145 mm 2,40 kg
aSSS15016 150 m 0,165 mm 3,00 kg
aSSS15018 150 m 0,180 mm 3,60 kg
aSSS15020 150 m 0,200 mm 4,40 kg
aSSS15022 150 m 0,225 mm 5,80 kg
aSSS15025 150 m 0,255 mm 7,00 kg

cikkSzám hoSSzÚSáG zSinór áTmérŐ SzakÍTóSzil.
aeroS8lbQP 2480 m 0,26 mm 8 lb

aeroS10lbQP 1920 m 0,31 mm 10 lb
aeroS12lbQP 1530 m 0,33 mm 12 lb

cikkSzám hoSSzÚSáG zSinór áTmérŐ SzakÍTóSzil.
aSSS5008 50 m 0,100 mm 1,40 kg
aSSS5010 50 m 0,125 mm 1,70 kg
aSSS5011 50 m 0,145 mm 2,40 kg
aSSS5012 50 m 0,165 mm 3,00 kg
aSSS5014 50 m 0,180 mm 3,60 kg
aSSS5016 50 m 0,200 mm 4,40 kg
aSSS5018 50 m 0,225 mm 5,80 kg
aSSS5020 50 m 0,255 mm 7,00 kg

cikkSzám hoSSzÚSáG zSinór áTmérŐ SzakÍTóSzil.
aSflr5012 50 m 0,12 mm 1,50 kg
aSflr5014 50 m 0,14 mm 1,80 kg
aSflr5016 50 m 0,16 mm 2,00 kg
aSflr5018 50 m 0,18 mm 2,50 kg
aSflr5020 50 m 0,20 mm 3,00 kg
aSflr5025 50 m 0,25 mm 5,00 kg
aSflr5028 50 m 0,28 mm 5,80 kg
aSflr5030 50 m 0,30 mm 7,00 kg
aSflr5033 50 m 0,33 mm 8,50 kg
aSflr5035 50 m 0,35 mm 9,00 kg
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a technium speciális háromrétegű felépítésének köszönhetően 
átmenetet képez a monofil- és fonottzsinórok között. Ennek a 
kimondottan szívós és kopásálló zsinórnak körülbelül 12%-os nyúlása 
csaknem a fele más, monofilzsinórok nyúlásához képest - ennek 
következtében hosszabb dobásokat, nagyobb dobási pontosságot és 
közvetlenebb kapcsolatot jelent a szerelékkel, illetve a megakasztott 
hallal. Eredeti japán gyártmány!

a technium invisitec víz alatti láthatósága - pontosabban nem 
láthatósága - megközelíti a fluorocarbon zsinórokét, így kevésbé 
érzékelhető a halak számára. háromrétegű felépítésének köszönhetően 
alacsony nyúlású, így biztosabban jelzi a kapásokat még akár a 
nagyobb távolságokról is. kivételes szakítószilárdsággal és kiváló dobási 
tulajdonsággal rendelkezik. Eredeti japán gyártmány!

Elképesztően sima felületű, lágy és érzékeny – ezek a szavak írják talán le 
a legpontosabban az új kairiki sx8 zsinórt. a páratlanul sima felület azt 
jelenti, hogy zsinórunk dobáskor lényegesen kevesebb súrlódással fut 
végig a gyűrűkön, valamint vízbeérés után is könnyebben halad a sűrűbb 
közegben. Mivel felülete egyenletes, az orsó is szebb töltésképet produkál 
vele, így dobáskor gyorsabban és egyenletesebben fut le a zsinór a 
dobról. speciális gyártási technológiájának köszönhetően (shimano 
szabadalom s-Ebt technológia) lényegesen kisebb nyúlás van, mint a 
versenytársaknak, így közvetlenebb, érzékenyebb a kapcsolat a horgász 
és csalija között. 

 iNVisitEC
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cikkSzám hoSSzÚSáG zSinór áTmérŐ SzakÍTóSzil.
TecinV22QPPb 1700 m 0,225 mm 5,30 kg
TecinV25QPPb 1371 m 0,255 mm 6,70 kg
TecinV28QPPb 1252 m 0,285 mm 7,70 kg
TecinV30QPPb 1090 m 0,305 mm 9,00 kg
TecinV35QPPb 823 m 0,355 mm 12,00 kg

cikkSzám hoSSzÚSáG zSinór áTmérŐ SzakÍTóSzil.
Tec18QPPb 2990 m 0,185 mm 3,20 kg
Tec20QPPb 2480 m 0,205 mm 3,80 kg
Tec22QPPb 1920 m 0,225 mm 5,00 kg
Tec25QPPb 1530 m 0,255 mm 6,10 kg
Tec28QPPb 1330 m 0,285 mm 7,50 kg
Tec30QPPb 1100 m 0,305 mm 8,50 kg
Tec35QPPb 790 m 0,355 mm 11,50 kg

cikkSzám hoSSzÚSáG zSinór áTmérŐ SzakÍTóSzil.
511006G0164mc 150 m 0,070 mm 4,50 kg
511008G0164mc 150 m 0,100 mm 6,0 kg
511010G0164mc 150 m 0,120 mm 7,0 kg

511012G0164mc 150 m 0,150 mm 9,0 kg
511020G0164mc 150 m 0,180 mm 14,0 kg
511025G0164mc 150 m 0,200 mm 17,0 kg
511030G0164mc 150 m 0,250 mm 21,0 kg
511040G0164mc 150 m 0,280 mm 28,0 kg
511050G0164mc 150 m 0,330 mm 34,0 kg
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a super 8 slick egy szuperlágy fonottzsinór, mely 8 fonott szálból 
áll. a nyolc darab fonat szerkezete egy olyan rendkívül sima felületet 
eredményezett, mely érzésre és tapintásra szinte már-már olyan, mint 
egy monofilzsinór. Ennek a sima felületnek köszönhetően nagyobb 
dobástávolságokat érhet el vele a horgász. az amerikából származó, 
barnaszínű fonottzsinór kiváló szakítószilárdság/átmérő aránnyal 
rendelkezik.

super 8 slick

az amerikai piacra gyártott Power Pro már évek óta az egyik legjobb 
fonottzsinór a horgászcikk kereskedelemben. kevesebb vizet vesz fel, 
mint versenytársai, könnyen köthető és kiválóan megtartja a csomótűrő 
képességét. kivételes kopásállóságú zsinór, mely nem vág bele a gyűrűk 
kerámiabetétjébe sem, ezáltal dobáskor könnyedén átsiklik azokon. 
Így lényegesen nagyobb és pontosabb dobások érhetők el vele. közel 
nulla a zsinór nyúlása és a szakítószilárdság/átmérő aránya egyszerűen 
hihetetlen.

PowerPro line

cikkSzám hoSSzÚSáG zSinór áTmérŐ SzakÍTóSzil.
PPbiS8S13513br 135 m 0,13 mm 8,0 kg
PPbiS8S13515br 135 m 0,15 mm 10,0 kg
PPbiS8S13519br 135 m 0,19 mm 15,0 kg

PPbiS8S13523br 135 m 0,23 mm 17,0 kg
PPbiS8S13528br 135 m 0,28 mm 20,0 kg
PPbiS8S13532br 135 m 0,32 mm 24,0 kg
PPbiS8S13536br 135 m 0,36 mm 30,0 kg
PPbiS8S13541br 135 m 0,41 mm 40,0 kg
PPbiS8S13543br 135 m 0,43 mm 50,0 kg

cikkSzám cikkSzám cikkSzám cikkSzám
zölD - 135 m zölD - 1370 m SárGa - 135 m SárGa - 1370 m zSinór áTmérŐ SzakÍTóSzil.
PPbi13506mG - - - 0,06mm 3,0 kg
PPbi13508mG - - - 0,08 mm 4,0 kg
PPbi13510mG PPbi137010mG - - 0,10 mm 5,0 kg

PPbi13513mG PPbi137013mG PPbi13513y PPbi137013y 0,13 mm 8,0 kg
PPbi13515mG PPbi137015mG PPbi13515y PPbi137015y 0,15 mm 9,0 kg
PPbi13519mG PPbi137019mG PPbi13519y PPbi137019y 0,19 mm 13,0 kg
PPbi13523mG PPbi137023mG PPbi13523y PPbi137023y 0,23 mm 15,0 kg
PPbi13528mG PPbi137028mG PPbi13528y PPbi137028y 0,28 mm 20,0 kg
PPbi13532mG PPbi137032mG - - 0,32 mm 24,0 kg
PPbi13536mG PPbi137036mG - - 0,36 mm 30,0 kg
PPbi13541mG PPbi137041mG - - 0,41 mm 40,0 kg
PPbi13543mG PPbi137043mG - - 0,43 mm 48,0 kg
PPbi13546mG PPbi137046mG - - 0,46 mm 55,0 kg
PPbi13556mG PPbi137056mG - - 0,56 mm 75,0 kg
PPbi13576mG PPbi137076mG - - 0,76 mm 95,0 kg
PPbi13589mG PPbi137089mG - - 0,89 mm 125,0 kg
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a Deeper smart sonar Pro vezeték nélküli halradar Wi-Fi kapcsolattal mű-
ködik, így akkor is pontos adatokat közvetít a jeladó, illetve felhasználója 
okostelefonja között, ha azok nagyobb távolságra vannak egymástól. arra 
tervezték, hogy lebegjen a vízen, közben pedig a teljes medret valamint a 
felette lévő vízréteget feltérképezze - mérje a mélységet, a hőmérsékletet, 
a fenék szerkezetét, jelezze a halakat, vízinövényeken, akadókat -, majd az 
összes információt azonnal a felhasználó okostelefonjára vagy tabletjére 
továbbítsa. a Deeper smart sonar Pro egy sokoldalú, nagyobb távokra is 
bedobható radar, mely alkalmas parti és csónakos horgászathoz egyaránt.

Deeper smart sonar Pro halradar

horgászraDarok

a vezeték nélküli, horgászbottal vízbe dobható Deeper smart sonar Pro+ 
halradar a széria legnagyobb tudású típusa. Wi-Fi kapcsolat segítségével 
továbbítja az észlelt, mértani pontosságú adatokat a felhasználó okos-
telefonjára vagy tabletjére. a Deeper smart sonar Pro+ eszközben gPs 
vevő is van, melynek segítségével az eszköz batimetrikus térképeket 
tud készíteni, mialatt használója a parton vagy a vízen horgászik. Emiatt 
a Deeper smart sonar Pro+ az egyetlen bedobható radar, ami olyan 
funkciók és halkeresési adatok elérését teszi lehetővé, amelyek korábban 
csak a nagyobb teljesítményű, drága radarokra voltak jellemzők.

Deeper smart sonar Pro+ halradar
2017 2017

TÍPUS fényerŐ Vil. TáV. üzemiDŐ SÚly
5351501 Wi-fi 100 m 0,5 - 80 m 100 g

TÍPUS fényerŐ Vil. TáV. üzemiDŐ SÚly
5351502 Wi-fi 100 m 0,5 - 80 m 100 g
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éjszakai horgászathoz is ajánl a Deeper alternatívát. a fedőburkolatot 
lecserélve valamelyik színes verzióra, lényegesen jobban látszik radarunk 
a sötétben. De, hogy még feltűnőbb legyen, aktiválni lehet egy éjszakai 
üzemmódot a Deeper applikációban. a burkolat lehetővé teszi, hogy a 
fényes villogó lED fénye átvilágítson az áttetsző fe¬délen, így távolról és 
sötétben is egyértelműen látható merre található a jeladó.

a Deeper okostelefon rögzítő egy bármilyen horgászbotra könnyedén 
felszerelhető, strapabíró szilikon keret, melyen négy darab műanyag fül 
található. Ezek segítségével tudjuk fixálni okostelefonunkat a horgászbot 
nyéltagján, így miközben magunk felé tekerjük a Deeper radart, telefo-
nunk kijelzőjén elénk tárul a meder minden apró részlete.

Változtassa okostelefonját vagy tabletjét a nagyteljesítményű 
haradarokhoz hasonló rendszerré! a Deeper flexibilis rögzítő segítségével 
könnyedén csatakoztathatja Deeper jeladóját csónakjához vagy 
kajakjához, így mindenhol precíz képet kaphat a mederviszonyokról. 
a rögzítő satu csavarokkal állítható, így szinte bármilyen vastagságú 
csónakfalhoz könnyedén és stabilan rögzíthető.

Deeper éjszakai burkolat Deeper okostelefon rögzítő

Deeper flexibilis rögzítőkar

horgászraDarok

2017 2017

2017

TÍPUS hoSSz áTmérŐ
5351503 50 cm 14 mm

TÍPUS meGneVezéS
5351505 éjszakai burkolat

TÍPUS meGneVezéS
5351504 okostelefon rögzítő
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Súgó Híd Horgászbolt - 6500 Baja, Halászpart 2. • Arácsi Horgászbolt - 8230 Balatonfüred, Petőfi S. út 47.• Szeki Horgászbolt 
- 5630 Békés, Kossuth utca 17. • Kopaszkukac Horgászbolt - 5600 Békéscsaba, Illésházy út 5. • Biai Horgászbolt - 2051 
Biatorbágy, Kossuth Lajos u. 1/A,• Csoda-Csali Horgászbolt - 2011 Budakalász, Budai utca 4.• Fehéramur Horgászcentrum - 
1182 Budapest, Üllői u. 649.• Horgász-Zóna Buda - 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.• Horgász-Zóna Pest - 1138 Budapest, 
Gyöngyösi sétány 8.• 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• 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. • Horgász és Vadász Szaküzlet Dorog - 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.• Horgászparadicsom Horgászbolt - 3300 Eger, Maklári út 82. • Lósits Horgászbolt - 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 13.• 
Stég Horgászáruház - 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.• Top Profi Horgászcentrum - 3200 Gyöngyös, 
Országút út 40. • 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. • 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.• Garda Horgászbolt - 8960 Lenti, Takarék köz 
2.• Halcapone Horgászcentrum - 4700 Mátészalka, Jármi út 6. • Piactéri Horgászbolt - 5400 Mezőtúr, Földvári út 15. • 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. • Blinker Horgászbolt - 7700 Mohács, Dózsa Gy.u.6.• CsászárMix 
Horgászbolt - 9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdő u. 10.• Fisch Horgászbolt - 9200 Mosonmagyaróvár, Szekeres Richárd út 
19.• Csali Horgászbolt - 9200 Mosonmagyaróvár, Széchenyi út 2.• Szúnyog Horgászbolt - 8800 Nagykanizsa, Kalmár u. 7• 
Aranyhorog Horgászbolt - 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 57. • Halcatraz Horgászcentrum - 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 46. 
• VB Pecamánia Horgászáruház - 7030 Paks, Dózsa György u. 27.• Carpmánia Horgászbolt - 7624 Pécs, Csikor Kálmán utca 
28.• 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 • 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.• 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.• 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.• 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. • Tököli Horgász-Vadászbolt - 2316 Tököl, Kolozsvári u. 33.• 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• 
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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


