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A MAGSEALED megoldás alapelve egy szenzációs olajon - speciális mágneses olajon - alapul, amit a NASA fejlesztett ki abból a célból, hogy 
az űrhajókban az üzemanyagot a mágnesesség segítségével mozgatni lehessen. Egy ilyen olajat az orsógyártáshoz nem lehet csak úgy a boltban 
megvásárolni, ez egy felettébb összetett, különleges gyártási technológiával készül. Az olajba zárt vasoxid részecskék - melyekre a mágnesezhetőség 
miatt van szükség - alig 1/100.000mm átmérőjűek. Egyetlen részecske felülete mindössze akkora, mint egy influenza-vírus egytized része.

Ebben a speciális „fémes olajban“ található molekulák képesek megváltoztatni az alakjukat. Ha mágneses hatásnak tesszük ki őket, normális formájuk 
megváltozik és az olaj ezáltal folyékony tömítő anyaggá válik. Ez az olaj olyan erősen mágnesezhető, hogy egy mágnesezett falú edényből akkor sem 
folyik ki, ha azt nyitott részével lefelé fordítjuk. Egy ilyen folyékony, mágnesezhető olajon alapuló tömítés nem eredményez surlódást, tökéletesen szigetel 
és a legkisebb porszemcsék bejutását is megakadályozza. A DAIWA mérnökei számára a nagy kihívás abban állt, hogy olyan orsót fejlesszenek, ami 
kifejezetten illeszkedik a mágnesezhető olaj alapú tömítés adottságaihoz és lehetőségeihez. Egy olyan folyékony membránt alkottak, ami megakadályozza, 
hogy víz jusson az orsóba.

A MAGSEALED design arra az alapelvre épül, hogy a peremfutó orsó belsejétől távol tartsa a vizet. Mindenek előtt a tengeren horgászókat hozza lázba 
ez a gondolat, mert ez a megoldás garantálja orsóik hosszú élettartamát. Nincs rozsdásodás, csak kifogástalan működés. Ha sós víz jut egy orsóba, majd 
az megszárad, a só kikristályosodik, korrodálja a hajtóművet és a golyóscsapágyakat.
A legegyszerűbb megoldás ennek elkerülésére a gumi tömítőgyűrű lenne, de az akkora surlódást okoz, hogy a tengely és a rotor közti alkalmazása 
használhatatlanná teszi az orsót. Csak a mágnesekkel együtt alkalmazott mágnesezhető olaj nyújtja az elvárt tömítő hatást. Hosszú évekre volt szükség 
a kutatás és fejlesztés terén, mire sikerült a horgászorsók számára egy ilyen színvonalú tömítési megoldást kidolgoznunk.
Ennek a folyékony tömítésnek a MAGSEALED nevet adtuk.
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A legtöbb esetben a zajos forgásért és a sima futás megszűnéséért az 
orsóba jutott sókristályok, vagy más szilárd részecskék tehetők felelőssé. 
Természetesen történhetnek „balesetek“, melyek a szennyeződés 
bejutásához vezetnek. Ezektől a rendkívüli eseményektől eltekintve 
azonban a tekerés közben daráló hangot adó és rossz futású orsók aránya 
számottevően csökkent a MAG SEALED orsók esetében, ahogy a jobb oldali 
grafika mutatja.

Sókristályok, szennyeződés, 
stb. okozta esetek

MAG SEALED technikával és anélkül készült 
orsók összehasonlítása. Forrás: DAIWA - 
szervíz osztály.

Bejelentett hajtóműzaj-esetek száma

MAG SEALED 
nélküli orsók

MAG SEALED 
orsók

„Baleset“, nem 
rendeltetésszerű használat 
stb. okozta esetek

ZSINÓRVEZETŐ GÖRGŐ
MAG SEALED zsinórvezetővel 
készült orsók és anélkül készültek. 
Forrás: DAIWA - szervíz osztály.

MAG SEALED 
nélküli orsók

MAG SEALED 
orsók

Zajos zsinórvezető görgő esetek száma

GOLYÓSCSAPÁGY

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy a rotor és az orsóház között víz és szennyeződések, sókristályok jussanak az orsóba, mágnesezhető 
olaj segítségével surlódásmentes tömítést fejlesztettünk ki, amelyen sem a víz, sem egyéb apró részecskék nem képesek áthatolni. Ennek eredménye 
az orsó mindig könnyed, sima futása.

Minél könnyebben forog a zsinórvezető görgő, 
annál kisebb ellenállás keletkezik közte és a zsinór 
között. Amennyiben finom sókristályok, vagy épp 
homokszemek, szennyeződés kerül a görgő alá, az 
egyre jobban fékezi a forgást és drámaian megnő a 
surlódás. A mi EXIST orsónk volt az első MAGSEALED 
zsinórvezetővel ellátott orsó. A mágneses MAGSEALED 
olaj tömíti a görgőt, ezzel megakadályozza, hogy víz, és 
vele együtt só, homok, vagy más szennyeződés jusson 
a zsinórvezető görgőbe és hátrányosan befolyásolja 
annak szabad forgását.

DAIWA technológiánk újabb lépéssel alakítja át a 
horgászorsók piacát. Mérnökeink a MAGSEALED 
találmányt új szintre fejlesztették. Elsőként a tengelyt 
tömítettük vele, majd a zsinórvezető görgőt, most pedig 
a golyóscsapágyakat! A MAGSEALED új fejezetet 
nyitott a horgászorsók történetében. Célzott kutatási és 
fejlesztési erőfeszítéseinknek köszönhetően sikerült a 
MAGSEALED megoldást golyóscsapágyba is beépíteni. 
Az eredmény az orsók hosszabb élettartama és vajpuha 
futása hosszú-hosszú időn át. Ez egy forradalmi újítás!
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10kg-os terhelés alatt

A mágneses olajtömítés nem csak a víz orsóba jutását akadályozza 
meg, hanem javítja az orsó sima futását, fokozza „érzékenységét“ 
is. Az embernek az az érzése, hogy közvetlenebb a kontaktusa a 
műcsalival, könnyebben érzékeli a finom kapásokat is és élvezetesebb 
a fárasztás minden pillanata. Pont emiatt fejlesztettük ki az „Air Rotort“ 
is. Először is egyenletesen eloszlattuk a hatalmas erőhatást, ami a 
zsinóron érkezve a zsinórvezető görgőn át a rotorra hat, így sokkal 
kisebb terhelés éri a rotor egyes részeit. Másodszor: ez a rotor 15%-
kal könnyebb, mint az azonos anyagból készített szokványos alakú 
rotorok - egyben csökkenti a vibrációt és javítja a forgási egyensúlyt 
nagyon mélyen lévő súlypontja révén.

Terheléspróba, 
összehasonlítás

Air Rotor

Szokványos rotor

Azonos terhelés hatására egy szokványos rotor jobban elhajlik, mint egy 
Air Rotor, mert az utóbbinál az erőhatások egyenletesen oszlanak el, nem 
úgy, mint a hagyományos rotorforma esetén.

A Zaion az orsógyártás számára kiváló alapanyag orsóházak és rotorok 
készítéséhez. Ha valaki egy Zaionból készült orsót a kezébe fog, 
rögtön felismeri legkomolyabb előnyét: a csekély súlyt. A Zaion egyfajta 
speciális, nagy sűrűségű karbonszálas anyag, melyet hatalmas terhelés 
elviselésére és hosszú élettartamra szánnak, mindemellett pedig nagyon 
könnyű. Rendkívül precíz rotort és orsóházat lehet Zaionból készíteni, 
ami a hajtóművet tartósan stabilan fogja és védi. A Zaion erőssége a 
magnéziuméhoz hasonló, kétszer olyan erős és 20%-kal könnyebb, mint 
a nylon/ABS, a súlya 50%-a az alumíniumnak.

Zaion és sztenderd, karbon-
megerősítésű anyagból 
készült orsóházak és rotorok 
összehasonlítása.
fehér: bázisanyag

fekete: karbon szálak

Zaionsztenderd alapanyag

ABS Magnézium-alumínium Zaion

Az AirBail felkapókar belül üre-
ges, emiatt rendkívül könnyű, 
roppant erős és nehezen hajlik. 
Speciális, a zsinórvezető felé ha-
ladva megvastagodó kialakítása 
megakadályozza a pergetőknek 
korábban sok bosszúságot okozó 
gubancok képződését a felkapókar 
tövénél.

A Twist Buster megoldás minimumra csök-
kenti a zsinór csavarodását felcsévéléskor. 
Ezzel a hatékony megoldással a csavarodás 
egyik fő oka jórészt kiküszöbölhető. A 
Twist Buster 2-nek köszönhetően a zsinór 
és a zsinórvezető görgő közti surlódást is 
jelentősen mérsékeltük.

Egy magnéziumházas és -rotoros orsó egy normál alumínium orsóhoz 
képest tetemes súlyelőnnyel bír, sokkal könnyebb. A mi Air Metal 
technológiánkban a magnéziumot úgy dolgozzuk fel, hogy az később 
ne rozsdásodhasson. Kezeletlenül rozsdásodna, ha sós vízzel kerülne 
érintkezésbe. Nem úgy az Air Metal. Így hát egy DAIWA Air Metal orsóval 
nyugodtan élvezhetik a tengeri horgászat örömeit is!

Megvan az ideális fémötvözetünk, a maximális precizitású megmunkálási 
technológiánk, a tudásbázisunk és az évtizedes tapasztalatunk ahhoz, hogy 
rendkívül precíz, tartós és nagyon könnyű fémorsókat gyártsunk.
Ezt a technológiát HardBody-Z Concept-nek hívjuk. Minden előnyös 
műszaki tartalom mellett, melyek egyértelműek, van egy további jelentős 
és nem lebecsülendő plusz pont is, ezek az orsók a minőségi műanyag 
orsók árfekvéséhez képest alig valamivel drágábbak és korábbi saját csúcs-
orsóinkhoz viszonyítva is kimondottan kedvező az áruk.
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DAIWA mérnökeink a hajtómű készítés 
esztergálási technológiáját a Digi Gear 
II-ben a perfekció szintjére emelték.  
A fogaskerekek fogainak alakja és felülete 
teszi lehetővé a hihetetlenül sima futású, 
elhanyagolhatóan kis ellenállást kifejtő és 
rendkívül tartós hajtóművek építését.

Accuracy

max.

A dobemelő rendszer fogaskerekeinek speciális csapágyazása és vezetése 
által jelentősen javítottunk a hajtómű finom járásán a hasonló rendszerű 
szokásos hajtásokhoz képest.

INFINITE visszaforgás-gátló rendszer
A végtelenített visszaforgás-gátló sok  
más orsó gyenge pontja - míg az 
INFINITE rendszerrel készülő DAIWA 
orsók megbízható eleme. A legkitűnőbb, 
precízen illeszkedő acélalkatrészek 
felhasználásával készül.

A CRBB a „Corrosion Resistant Ball 
Bearings“ rövidítése és korrózióálló 
golyóscsapágyat takar, a gyakorlatban 
sósvíz-álló, rozsdamentes csapágyakat 
jelent. A CRBB csapágyak 12-szer 
tovább állnak ellen a rozsdának, mint a 
hagyományos csapágyak.

Szuper megoldás, ami hosszabb dobásokat tesz lehetővé és 
lényegesen kevésbe gubancolódik vele a zsinór a dobások alkalmával. 
A DAIWA orsók ABS dobjának magja vastag, a szokásos kialakítású 
dobokkal ellentétben a dob pereme felé kúposan kiszélesített. Az ilyen 
konstrukció hatására a zsinór szabályos, nagy ívekben, egyenletesen 
fekszik fel rajta. Ez csökkenti a zsinórcsavarodás kockázatát és egy 
további lényeges szempont, hogy hosszabbat lehet vele dobni, ami 
nem elhanyagolható előny.

Gépi megmunkálású, digitális 
fejlesztésű hajtómű a legnagyobb 
terhelésre. A hajtómű a hajtókar 
erejét közvetlenül adja át a 
rotornak, nyugodtan, simán és a 
legnagyobb hatékonysággal.

Az Ultimate Tournament Drag fékrendszer impregnált féktárcsákat 
tartalmaz, melyek kb. 30-szor tartósabbak, mint a normál féklamellák. A 
szokásos fékrendszerekhez képest az effektív fékerőt sikerült jelentősen 
megnövelni. További előny a csökkentett indulási ellenállás, a fék a 
beállított fékerő elérésekor azonnal működésbe lép, folyamatosan és 
egyenletesen dolgozik.

Az ATD az UTD fékrendszer továbbfejlesztett változata.
Az ATD féket a fékbeállítások közti még finomabb átmenet jellemzi, ezáltal 
nagyon vékony zsinórok használatával kiemelkedő a teljesítménye.  
Az UTD fékkel ellentétben már a féken beállított húzóerő elérése előtt 
extrém finoman elkezdi engedni a zsinórt a dobról, majd a küzdő hal 
kirohanásait a beállított fékerő elérésekor az elvégzett beállításnak 
megfelelően fékezi meg.

®

®
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EXIST
A DAIWA zászlóshajója. Az új 15‘ Exist a legfrissebb, úttörő technológiát kínálja modern formába öntve, hogy segítsen Önnek valóra váltani 
horgászattal kapcsolatos álmait.
A 15‘ Existben az úttörő és sikeres Mag Sealed technológia az elődmodellhez képest még nagyobb szerepet kapott, a tömített tengelyen kívül a hajtókar 
tengelyét is mindkét oldalon védi a víz behatolása ellen, méghozzá Mag Sealed golyóscsapágyak révén. A zsinórvezető görgő, amely a leggyakrabban kerül 
vízzel, kosszal, sóval kontaktusba, szintén a Mag Sealed technológiával védett. Ettől lesz a szokványos orsókkal szemben az Exist jelentősen és tartósan 
simább futású, valamint hosszabb élettartamú.
A rotorhoz és orsóházhoz használt exkluzív karbonszálas alapanyag, a Zaion olyan extrém könnyű pergetőorsók gyártását teszi lehetővé, melyek orsóháza 
a hajtóművet optimálisan tartja és óvja, így a tartósan kifogástalan futás és a fáradságmentes horgászat élménye is garantált.
Az ATD fékrendszer kifejezetten extrém szituációkban nyújt biztonságot és segítséget a hal megakasztásához, kifogásához. Az ATD fék a megszokott 
fékrendszerekhez képest - az egyébként általános magasabb indulási ellenállással szemben - hamar és finoman működésbe lép, majd folyamatosan és 
pontosan tartja a beállított fékerőt, ami újabb mérföldkő az orsógyártás történetében.
Az Exist 15‘ teljes egészében Japánban készül.

  ► MAGSEALED® tengely konstrukció
  ► MAGSEALED® zsinórvezető görgő
  ►  MAGSEALED® golyóscsapágyas 

tengely konstrukció
  ►  12 golyócsapágy (ebből 10 „CRBB®“ 

és 2 MAGSEALED® golyóscsapágy)
  ► ZAION® orsóház
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► ATD® fékrendszer
  ► Silent oscillation dobemelés
  ► CNC esztergált hajtókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► ABS® II dob
  ► Made in Japan
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  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10100-100 1025 12 4.8:1 100/0.12 60cm 165g
10100-250 2500 12 4.8:1 150/0.28 72cm 200g
10100-251 2510PEH 12 5.7:1 150/0.23 85cm 215g
10100-256 2506PEH 12 5.7:1 155/0.16 85cm 195g
10100-300 3000 12 4.8:1 200/0.28 81cm 235g
10100-312 3012H 12 5.6:1 200/0.23 95cm 235g

Elsőfékes orsók
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MORETHAN
A DAIWA japán kínálatának abszolút csúcsmodellje. Japán mérnökeinknek ezzel a modellel ismét sikerült bebizonyítani, hogy az orsóépítésben 
igenis vannak lehetőségek további technikai újításokra, a legmagasabb színvonalon. 
Elsősorban a Mag Sealed golyóscsapágyak jelentenek olyan különlegességet, amit aligha lehet felülmúlni. A Mag Sealed golyóscsapágyak ugyanis 
jelentősen hosszabb élettartamot biztosítanak tengeri használat esetén is, mint a szokványos, sósvíz-álló csapágyak, hiszen tökéletesen tömítettek. Mag 
Sealed golyóscsapágyak kerültek mindkét oldalra ott, ahol a hajtókar tengelye a hajtásba csatlakozik. Ezzel teljesen kizárták annak lehetőségét, hogy a 
hajtókar tengelyénél sós víz vagy bármilyen szennyeződés bejusson. Így az orsó jelentősen hosszabb ideig tartó, kifogástalan működése biztosított. A Mag 
Sealed zsinórvezető görgő szintén kiveszi a részét a hosszan tartó és sima futásból, hiszen ez az egység is védett a por és sókristályok bejutása ellen. 
Félsekély dobja miatt az új Morethan ideális vékony fonott és vékony monofil zsinóros horgászathoz is. Könnyűpergetésre süllőre, csukára, sügérre, tengeri 
pisztrángra kitűnő választás.
Vastag neoprén orsóvédő táska óvja ezt az értékes orsót szállítás közben.

  ► HARDBODYZ® alumínium orsóház
  ► MAGSEALED® orsóház
  ► MAGSEALED® zsinórvezető görgő
  ►  2 MAGSEALED® golyóscsapágy a 

tengelyen
  ► ZAION® AIR ROTOR®

  ►  11 golyóscsapágy (ebből 5“CRBB®“  
és 2 MAGSEALED® golyóscsapágy)

  ► UTD fékrendszer
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ►  CNC megmunkált Hyper DIGIGEAR® 

hajtómű
  ►  Cross Wrap® keresztirányú  

zsinórfektetés
  ► Rotorfék
  ► ABS® II távdobó dob
  ► Gépi esztergálású alumínium hajtókar
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Neoprén zsákkal adjuk
  ► Made in Japan
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  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Elsőfékes orsók

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10122-251 2510PEH 11 6.0:1 150/0.23 90cm 245g
10122-312 3012 11 6.0:1 200/0.23 95cm 280g
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CERTATE

Elsőfékes orsók

NEW

Az új Certate minden dimenziójában jobb lett. Olyan izgalmas, új technológiák bevonásával, mint a Mag Sealed golyóscsapágyak, az ATD 
fékrendszer, vagy a Zaion Air Rotor.

„Új időszak kezdődik az orsóépítésben.“ Ezzel a mottóval tette magasra a lécet az orsógyártók számára a 2004-ben piacra került Certate, az első generációs 
csúcsmodell. Azóta minden új Certate-generációt az első sikeréhez mérünk, hogy még jobbak legyünk. A 16‘ Certate termékcsaláddal a piacon fellelhető 
legfejlettebb technológiájú orsókat prezentáljuk Önöknek.
A DAIWA mindig is úttörő volt. A tömítéstechnológia területén a Mag Sealed kifejlesztésével a világon egyedülálló védőmechanizmust vezettünk be a 
horgászorsókban. Ez védi az orsó kulcsfontosságú részeit a víz és a szennyeződések bejutásától. A 16‘ Certate orsókban a főtengely mellett a hajtókar 
tengelye mentén is sikerült szinte teljesen kizárni a víz és szennyező részecskék bejutását a hajtóműbe, mindezt Mag Sealed golyóscsapágyak segítségével. 
A DAIWA ezzel a horgászorsók valaha volt legnagyobb problémáját oldotta meg, és ezt szervíz-statisztikák is alátámasztják.
A legújabb szériában az Air Rotor könnyű szerkezetét is sikerült tovább optimalizálni Zaion alapanyag felhasználásával. Az új Certate 16‘ kapta minden idők 
legkönnyebb rotorját. Ezzel a hajtókar elfordításának ellenállása (nyomatékigény) körülbelül 15%-kal csökkent. Minél alacsonyabb a szükséges nyomaték, 
annál érzékenyebb a kontaktus - a zsinóron keresztül - a műcsalival.
Az Air Rotor vonóerejének megnövelésével, valamint egy jobb, komolyabban csapágyazott zsinórvezető görgővel a fékteljesítmény is tovább javult. Az 
optimálisan kiegyensúlyozott rotor nagyobb érzékenységet biztosít a csalivezetés során, hiszen a rotor mozgásából fakadó vibráció lecsökkent. Ez a 
sajátosság különösen lassú csalivezetés esetén jön jól.
Az a trend, mely szerint minél könnyebb és finomabb felszereléssel horgásznak kapitális halakra, különösen magas színvonalú fékrendszert követel meg. 
Az új ATD-fékrendszerrel a DAIWA egy olyan fékmegoldást vezetett be, amely a beállított fékerőt az egyébként általános és megszokott indulási ellenállás 
nélkül, közvetlenül bocsátja rendelkezésre. Fárasztás közben akár túl is lehet lépni a határokat, mert ez a megoldás segít megakadályozni a zsinórszakítást 
és a leakadásokat.
Végezetül meg kell még említeni az egyrészes Monocoque orsótestet. Ezt az újszerű konstrukciót a HD (Heavy Duty) változatokban alkalmazzuk, ez nyújtja 
a lehető legnagyobb mértékű stabilitást, amivel extrém szituációkban a határon lehet terhelni az orsót. Az egyrészes konstrukcióban egy egységet alkot az 
orsóház és a hajtómű, ezáltal terhelhetőbb, mint a hagyományos megoldású orsók. Ráadásul így az orsóház jobban tömített és védett a víz bejutása ellen. 
Az egyrészes felépítésnek köszönhetően egy túldimenzionált hajtókerék is befért a házba, ennek köszönhetőenl a terhelés alatt mért erőátvitel - és ezzel 
együtt a sima futás - a 04-es Certate modellhez képest 72%-kal megnőtt.
A 16‘ Certate több, mint egy orsócsalád következő generációja - ez maga az út a horgászatban szerzett még több élmény és öröm felé.



15

Fém orsó

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Elsőfékes orsók

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10407-710 1003 10 4.8:1 150/0.11 60cm 205g
10407-725 2500 10 4.8:1 200/0.23 72cm 240g
10407-730 3000 10 4.8:1 200/0.28 81cm 265g

Certate 

Certate High Speed 

Certate High-Speed szupersekély dobbal, fonott zsinórhoz

  ► HARDBODYZ® orsóház
  ► MAGSEALED® orsóház
  ► MAGSEALED® zsinórvezető görgő
  ►  Monoblock ház alumíniumból (HD 

méret: 3500/4000)
  ►  10 golyóscsapágy (ebből 5 „CRBB®“ 

és 2 MAGSEALED® golyóscsapágy)
  ►  HD változatok: 8 golyóscsapágy  

(ebből 5 „CRBB®“ és 2 
MAGSEALED® golyóscsapágy)

  ► ZAION® AIR ROTOR®

  ► ATD® fékrendszer
  ► Tough Drive Gear (TDG) hajtókerék
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► Silent oscillation dobemelés
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ►  Cross Wrap® keresztirányú  

zsinórfektetés
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Anti-Backlash System II (ABS® II)
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Made in Japan

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10407-726 2510PE-H 10 6.0:1 150/0.23 90cm 240g

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10407-727 2506H 10 6.0:1 170/0.16 90cm 240g
10407-732 3012H 10 5.6:1 200/0.23 95cm 270g
10407-735 HD 3500H 8 5.7:1 200/0.33 97cm 405g
10407-740 HD 4000H 8 5.7:1 250/0.33 101cm 405g
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Elsőfékes orsók

  ► MAGSEALED® tengely konstrukció
  ► 8 golyóscsapágy (ebből 5 „CRBB®“)
  ► ZAION® orsóház
  ► AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL® felkapókar
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► ATD® fékrendszer
  ► Silent oscillation dobemelés
  ► CNC esztergált hajtókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► ABS® II dob
  ► Made in Japan

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

LuvIAS

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10124-100 1003 8 4.8:1 150/0.12 60cm 175g
10124-251 2510PEH 8 5.7:1 150/0.24 84cm 205g
10124-255 2500 8 4.8:1 200/0.23 72cm 215g
10124-256 2506H 8 5.7:1 170/0.17 84cm 200g
10124-305 3000 8 4.8:1 200/0.28 81cm 245g
10124-312 3012 8 4.8:1 200/0.23 81cm 245g

A Luvias roppant meggyőző, elég csak vajpuha futásáról és extrém 
csekély súlyáról meggyőződni, nem beszélve az összes olyan új műszaki 
megoldásról, amit ettől a „Made in Japan“ orsótól elvárhat. A 2500-as és 
3000-es modellek dobja alumíniumból készül, a többi méreté hihetetlenül 
könnyű, úgynevezett Air Spool dob speciális karbonötvözetből.



17

Elsőfékes orsók

  ► ZAION® orsóház
  ► MAGSEALED® orsóház
  ► 9 golyóscsapágy (ebből 1 „CRBB®“)
  ► AIR ROTOR®

  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ►  Cross Wrap® keresztirányú  

zsinórfektetés
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► UTD fékrendszer
  ► Silent oscillation dobemelés
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Rotorfék
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Tartós felkapókar

BALLISTIC EXH

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Nemrég került piacra és máris roppant sikeres. A Ballistic EX-H pergetőorsó 
széria minden horgászt egyformán tűzbe hoz. Ebben a modellben tényleg 
minden roppant meggyőző - sportos, modern design együtt az úttörő Mag 
Sealed technológiával és további, kizárólag DAIWA orsókban megtalálható 
technikai finomságokkal. Ez az orsó igazi különlegesség. Magas áttétele 
miatt tökéletes tengeri pisztráng és balin pergető horgászatára.
A Mag Sealed megoldás gondoskodik a hajtómű tartósan nyugodt és sima 
futásáról - a tengervíz vagy édesvíz orsóházba jutása a tengely mentén 
teljesen kizárt.

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10418-200 2000H 9 5.6:1 125/0.25 75cm 225g
10418-250 2500H 9 5.6:1 190/0.25 84cm 245g
10418-300 3000H 9 5.6:1 220/0.28 95cm 295g
10418-400 4000H 9 5.7:1 270/0.30 101cm 395g
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Az aktuális Caldia orsócsalád nagy sikerét követően egyre gyakrabban 
hallottuk az igényt egy speciális, magasabb áttételű modellre.
A Caldia SHA a legkifinomultabb japán technológiát kínálja nagy áttétellel 
- a 3000-es verzió egy hajtókarfordulatra 100cm-nél is több zsinórt húz be! 
A Caldia konstrukció alapja ugyanazon a nanotechnológiás megoldáson 
nyugszik, mint a Certate orsóké, a Mag Sealed-nek hála tömített az 
orsóház, a mágnesezett olaj tökéletesen elzárja a szennyeződés, víz és 
sókristályok útját. A hajtómű élettartama sokkal hosszabb lesz, a sima futás 
jóval tovább megőrizhető. Ez az ideális orsó gyakori használatra, akár a 
Balti-tengeren is, ahol egyaránt jöhet tengeri pisztráng, csapósügér és 
csuka is.

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

CALDIA SHA

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10408-520 2000 9 6.0:1 125/0.25 81cm 220g
10408-525 2500 9 6.0:1 190/0.25 90cm 245g
10408-530 3000 9 6.2:1 220/0.28 105cm 275g

  ► MAGSEALED® orsóház
  ►  9 acél golyóscsapágy  

(ebből 5 „CRBB®“)
  ► ZAION® orsóház
  ► AIR ROTOR®

  ►  CNC megmunkálású  
DIGIGEAR® II hajtómű

  ► Silent oscillation dobemelés
  ► tömített elsőfék rendszer
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Hidegen kovácsolt alumínium dob
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Tartós felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő

Elsőfékes orsók
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CALDIA A

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Elsőfékes orsók

  ► MAGSEALED® orsóház
  ► ZAION® orsóház
  ► 5 golyóscsapágy (ebből 1 „CRBB®“)
  ► AIR ROTOR®

  ► Rotorfék
  ► UTD fékrendszer
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ►  Cross Wrap® keresztirányú  

zsinórfektetés
  ► Silent oscillation dobemelés
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Alumínium pótdob
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Tartós felkapókar

A Caldia A ugyanazon a meghatározó technológián alapul, mint 
a Certate és ugyanúgy Mag Sealed mechanizmussal készül. 
Nanotechnológia segítségével egy olajtömítés zárja le a tengely és 
a rotor közti rést.
Így víz vagy más szennyeződés a tengely mentén nem jut be a hajtáshoz, 
a tartósan sima és nyugodt futás garantált. A könnyű Zaion orsótest 
merevségének köszönhetően stabilan tartja a hajtóművet, ezzel még 
optimálisabbá teszi az orsó futását. Tökéletes műszer csuka, süllő vagy 
épp tengeri pisztráng horgászatára.

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10412-202 2000 5 4.8:1 125/0.25 64cm 215g
10412-252 2500 5 4.8:1 190/0.25 72cm 230g
10412-258 2508 5 4.8:1 150/0.24 72cm 230g
10412-302 3000 5 4.7:1 220/0.28 79cm 260g
10412-402 4000 5 4.9:1 270/0.30 87cm 355g
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Elsőfékes orsók

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Az új EXCELER sorozat minden szempontból meggyőző - az extrém 
sima és nyugodt futás és kitűnő kidolgozottság  sokkal drágább japán 
modellekre emlékeztet, decens megjelenése eddig minden tesztelőt 
meggyőzött. Egy ilyen tudású orsóhoz képest az ár/tejesítmény aránya 
szinte már hihetetlen!

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10415-150 1500 4 4.8:1 140/0.20 62cm 230g
10415-250 2500 4 4.8:1 190/0.25 72cm 265g
10415-256 2506H 4 6.0:1 170/0.16 90cm 255g
10415-300 3000H 4 5.6:1 220/0.28 95cm 305g
10415-400 4000H 4 5.7:1 270/0.30 101cm 380g

Fém orsó

EXCELER EA

  ► HARDBODYZ® alumínium orsóház
  ► 4 golyóscsapágy
  ► AIR ROTOR®

  ►  Infinite Anti-Reverse®  
visszaforgásgátló

  ► Silent oscillation dobemelés
  ►  Cross Wrap® keresztirányú  

zsinórfektetés
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Alumínium pótdob
  ► Tartós felkapókar
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FREAMS A

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

  ► HARDBODYZ® alumínium orsóház
  ► MAGSEALED® orsóház
  ► 4 golyóscsapágy
  ► AIR ROTOR®

  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► UTD fékrendszer
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ►  Cross Wrap® keresztirányú  

zsinórfektetés
  ► Silent oscillation dobemelés
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Alumínium pótdob
  ► Tartós felkapókar

A Freams A modellel először sikerült a DAIWA mérnökeinek az úttörő 
Mag Sealed technológiát egy kedvező árkategóriájú orsóba integrálni. A 
Mag Sealed konstrukció alumínium orsótesttel kombinálva gondoskodik 
a hajtómű stabilitásáról és az orsó tartósan sima, nyugodt futásáról, 
valamint a tengely tömítettsége miatt nem juthat víz és kosz a hajtáshoz 
az orsóházba. Így az orsó élettartama, különösen tengeri használat 
esetén, jelentősen meghosszabbodik. Az UTD fékrendszer minimális 
indulási érzékenységgel dolgozik, ez különösen a vékony fonott zsinóros 
horgászatnál ad optimális biztonságot fárasztás során.
A Freams A egy igazi, japán sztenderdek szerint készülő high-tech orsó, 
melynek ár-teljesítmény aránya kitűnő.

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10417-250 2500 4 4.8:1 190/0.25 72cm 265g
10417-258 2508 4 4.8:1 200/0.23 72cm 270g
10417-300 3000 4 4.7:1 220/0.28 79cm 305g
10417-351 3515PEH 4 5.7:1 150/0.24 97cm 400g
10417-400 4000 4 4.9:1 270/0.30 87cm 395g

Fém orsó

Elsőfékes orsók
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Elsőfékes orsók

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

REvROS EA

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10221-103 1003H 4 5.6:1 100/0.14 60cm 230g
10221-150 1500 4 4.8:1 140/0.20 62cm 225g
10221-200 2000 4 4.8:1 125/0.25 65cm 225g
10221-250 2500 4 4.8:1 190/0.25 72cm 255g
10221-300 3000 4 4.7:1 220/0.28 79cm 305g
10221-312 3012H 4 5.6:1 195/0.27 79cm 305g
10221-400 4000 4 4.9:1 270/0.30 87cm 375g

A Revros EA rögtön elnyeri bizalmát, amint kézbe véve megtekeri a 
hajtókart. Ez az orsó közepes árfekvése ellenére olyan finom és egyenletes 
futást produkál, amilyet érzésre csak jóval drágább orsók nyújtanak.

  ► 4 golyóscsapágy
  ► AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL® felkapókar
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Alumínium hajtókar
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► Tartós felkapókar
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Elsőfékes orsók

LEGALIS HA

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

A Legalis lágy, harmonikus futása és hatalmas modellválasztéka igen 
meggyőző. A pergető és feeder horgászat szinte minden ágához 
megtalálható a megfelelő modell. A HardBodyZ alumínium orsóház 
gondoskodik arról, hogy a hajtómű stabilan üljön és működése jelentős 
terhelés mellett is zavartalan maradjon.

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10416-150 1500 4 6.0:1 140/0.20 77cm 240g
10416-200 2000 4 6.0:1 125/0.25 80cm 240g
10416-250 2500 4 6.0:1 190/0.25 90cm 265g
10416-300 3000 4 5.6:1 220/0.25 95cm 315g
10416-350 3500 4 5.7:1 190/0.32 101cm 385g
10416-400 4000 4 5.7:1 240/0.32 101cm 390g

Fém orsó

  ► HARDBODYZ® alumínium orsóház
  ► 4 golyóscsapágy
  ► AIR ROTOR®

  ► Rotorfék
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Silent oscillation dobemelés
  ►  Cross Wrap® keresztirányú  

zsinórfektetés
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Alumínium pótdob
  ► Tartós felkapókar
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Elsőfékes orsók

NINJA A

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10218-100 1003 4 4.8:1 145/0.11 60cm 245g
10218-150 1500 4 4.8:1 140/0.20 62cm 240g
10218-200 2000 4 4.8:1 125/0.25 65cm 240g
10218-250 2500 4 4.8:1 190/0.25 72cm 270g
10218-300 3000 4 4.7:1 220/0.28 79cm 310g
10218-312 3012 4 4.7:1 195/0.27 79cm 320g
10218-400 4000 4 4.9:1 270/0.30 87cm 390g
10218-412 4012 4 4.9:1 195/0.27 87cm 400g

A Ninja A optikailag és műszakilag is meggyőző - különösen a 
kiemelkedően sima és nyugodt futása nyűgözi majd le, amint a kezébe 
veszi ezt az orsót. A DAIWA ebben az árkategóriában teljesen új szintre 
emelte az orsó futásának minőségét. A japán mérnökök az elmúlt években 
sok időt szántak arra, hogy az eddig csak magasabb árfekvésű orsókból 
ismert sima futás élményét ebbe a kedvezőbb árfekvésű szegmensbe 
integrálják. Íme a folyamat eredménye, az új Ninja széria.

  ► 4 golyóscsapágy
  ► AIR ROTOR®

  ►  Infinite Anti-Reverse®  
visszaforgásgátló

  ►  Twist Buster® II zsinórvezető görgő, 
titánium bevonattal

  ► Alumínium hajtókar
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► Tartós felkapókar
  ► Alumínium pótdob

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)
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Elsőfékes orsók

NEW

CROSSFIRE

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10117-200 2000 3 5.3:1 125/0.25 71cm 240g
10117-250 2500 3 5.3:1 190/0.25 80cm 270g
10117-300 3000 3 5.3:1 220/0.28 82cm 270g
10117-400 4000 3 5.3:1 270/0.30 95cm 390g
10117-500 5000 3 4.6:1 430/0.35 99cm 605g

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

NEW

  ► 3 golyóscsapágy
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ►  Infinite Anti-Reverse® 

visszaforgásgátló
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Alumínium hajtókar
  ► Tartós felkapókar

A DAIWA új Crossfire szériája modern designt és kitűnő ár-teljesítmény 
arányt mutat. A DigiGear II hajtómű gondoskodik a selymesen sima 
futásról és kellően nagy vonóerőről. A Crossfire zsinórképe mintaszerű, 
vékony fonott zsinóros horgászathoz is alkalmas. Mérettől függően ideális 
csuka, süllő, ponty, pisztráng, vagy akár angolna horgászatára is.
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  ► 1 golyóscsapágy
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Multi-stop visszaforgásgátló
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Tartós felkapókar

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10118-150 1500 1 5.3:1 140/0.20 68cm 230g
10118-200 2000 1 5.3:1 125/0.25 74cm 230g
10118-250 2500 1 5.3:1 190/0.25 80cm 260g
10118-300 3000 1 5.3:1 220/0.28 82cm 260g
10118-350 3500 1 5.3:1 220/0.30 92cm 370g
10118-400 4000 1 5.3:1 270/0.30 95cm 380g
10118-450 4500 1 4.6:1 320/0.32 99cm 625g
10118-500 5000 1 4.6:1 370/0.35 99cm 630g

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

SWEEpFIRE EC
A Sweepfire EC egyesíti magában a japán know-how erényeit a kitűnő 
ár-teljesítmény aránnyal. A DAIWA mérnökei külön figyelmet szenteltek 
az új Sweepfire esetében az extrém sima és nyugodt futásnak - ez a 
színvonal eddig csak a jelentősen drágább orsókban volt megszokott. 
Az orsó példaszerűen rakja a zsinórt, extrém vékony fonott és monofil 
zsinór használatára is alkalmas. Mérettől függően ideális választás 
lehet csukára, süllőre, pontyra, pisztrángra, illetve nagyobb méretekben 
tőkehalra és fekete tőkehalra is.

Elsőfékes orsók
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  ► HARDBODYZ® alumínium orsóház
  ► 8 golyóscsapágy (ebből 2 „CRBB®“)
  ► AIR ROTOR®

  ► Quick drag fékrendszer (QD®)
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Silent oscillation dobemelés
  ►  Cross Wrap® keresztirányú  

zsinórfektetés
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Lehajtható hajtókar
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Alumínium pótdob
  ►  High Impact Protection (HIP)  

zsinórbeakasztó

MATCH WINNER QDA
A Match Winner sorozatot kifejezetten match- és feederhorgászok számára 
fejlesztettük. A széles ABS dob a Twist Buster II zsinórvezető görgővel együtt 
gondoskodik a megnövelt dobótávról és csökkenti a zsinórcsavarodást.
A félsekély 3012-es és 4012-es dobok ideálisak vékony monofil vagy fonott 
zsinóros horgászathoz. A Crosswrap zsinórfektetésnek köszönhetően a 
rendkívül vékony fonott zsinórok zsinórképe is tökéletes lesz, a dobások 
alkalmával keletkező gubancok esélye tovább csökken. A rugós High Impact 
zsinórbeakasztó klipben nem sérül a beakasztott zsinór sem dobás, sem 
pedig fárasztás során.
A 4012-es modellt kifejezetten a feeder-horgászat kemény követelményeinek 
megfelelően készítettük, az erős tengely és a precíziós megmunkálású 
hajtómű a nehéz feederkosaras horgászat okozta igénybevételt is gond 
nélkül bírja, míg a széles dob optimális zsinórbehúzást biztosít.

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10418-312 3012 8 4.7:1 195/0.27 79cm 345g
10418-412 4012 8 4.9:1 195/0.27 86cm 445g

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Fém orsó

Elsőfékes orsók



    

28

Nagyhalas orsók
Nyeletőfékes orsók
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Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10925-025 25 6 5.3:1 270/0.35 106cm 510g

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

A felkapókart kézzel kell 
átváltani.

Nyeletőfékes orsók

A Cast‘Izm BR 25A nyeletőfékes orsó magába foglalja szinte az 
összes úttörő műszaki újdonságot, amit a DAIWA orsói készítéséhez 
az elmúlt években kifejlesztett. 
A 25mm-es dobemelés összhangja a kónuszos alumínium távdobó dobbal 
lehetővé tesz olyan kompakt és könnyű, kis orsóházas konstrukciót, amely 
mérete ellenére egy nagyhalas „Big Pit“ orsó dobóképességével bír. 
Zsinórbefogadó képessége 0,32mm-es monofilból 320 méter, ez lehetővé 
teszi a nagy távra történő horgászatot. A felkapókar manuális átváltása 
megakadályozza, hogy dobás közben véletlenül visszacsapódjon és 
egy komolyabb dobásnál elszálljon a szerelék. A nyeletőfék extrém 
finom és széles tartományban állítható, hogy igazodhasson a környezeti 
hatásokhoz (például szél vagy sodrás). Természetesen a Cast‘Izm 
BR ebben az árkategóriában a Mag Sealed megoldást is tartalmazza, 
tökéletesen tömített a tengely mentén, megakadályozandó a víz és 
szennyeződés bejutását az orsóházba. Ideális, ha hordalékos, zavaros, 
iszapos vízben horgászik - az extrém nyugodt és sima futás a kemény 
igénybevételt követően is tartósan megmarad.

  ► 6 golyóscsapágy
  ► MAGSEALED® konstrukció
  ► AIR ROTOR®

  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► UTD fékrendszer
  ► HIP zsinórbeakasztó
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► Alumínium pótdob
  ► Tartós felkapókar
  ► A felkapókart kézzel kell visszahajtani.

CAST‘IZM BR A
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Rendkívül kompakt nyeletőfékes pontyozó orsó. Az INFINITY X BRA-val a 
nehezen meghorgászható vizekhez adunk a pontyhorgászok kezébe egy 
igazi „fegyvert“.

A Tournament QD dobbal gyorsan átalakíthatja normál orsóját Quickdrag 
orsóvá. A Tournament Entoh QDA orsókra illik.

TOURNAMENT QD Quick Drag dob
Quick Drag gyorsfékes dobok

Termékkód modell
10123-500 5000-es mérethez
10123-550 5500-as mérethez

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10030-550 5500 5 4.2:1 450/0.35 100cm 795g

  ► 5 golyóscsapágy
  ► Lehajtható hajtókar
  ► Fa hajtókargomb
  ► llítható nyeletőfék
  ► WormShaft dobemelő rendszer
  ► Gyro Spin kiegyensúlyozott rotor
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Anti-Backlash System (ABS®)
  ► Alumínium távdobó dob
  ► Alumínium pótdob
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Tartós felkapókar

Nyeletőfékes orsók

INFINITY X BR
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Nyeletőfékes orsók

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10928-025 25 6 5.3:1 320/0.32 106cm 510g

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

A felkapókart kézzel kell 
átváltani.

Az Emblem BR 25A a legfinomabb nyeletőfékek egyikét kínálja. A 25mm 
dobemelésű koncepció lehetővé teszi olyan kompakt és könnyű orsó 
gyártását, mely egy nagyhalas „Big Pit“ orsó dobóképességével bír. A 
nagy és nehéz orsókkal összehasonlítva különösen dobáskor jön ki a kis 
tömeg előnye, a pontosabb és kontrolláltabb dobások. A széles dobátmérő 
extrém nagy dobástávokat tesz lehetővé és az 5.3:1 áttétellel kombinálva 
1 métert meghaladó zsinórbehúzásra képes.
A felkapókar manuális átváltása megakadályozza, hogy dobás közben 
véletlenül visszacsapódjon és egy komolyabb dobásnál elszálljon a 
szerelék.
A nyeletőfék extrém finom és széles tartományban állítható, hogy 
igazodhasson a környezeti hatásokhoz (például szél, sodrás).

EMBLEM BR A

  ► 6 golyóscsapágy
  ► AIR ROTOR®

  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► Finoman állítható nyeletőfék
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► UTD fékrendszer
  ► HIP zsinórbeakasztó
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► Tartós felkapókar
  ► A felkapókart kézzel kell visszahajtani.
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Nyeletőfékes orsók

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10152-350 3500 7 4.6:1 250/0.28 79cm 470g
10152-400 4000 7 4.6:1 270/0.30 79cm 460g
10152-450 4500 7 4.6:1 370/0.30 86cm 490g
10152-500 5000 7 4.6:1 370/0.32 86cm 480g

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

  ► 7 golyóscsapágy
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Alumínium dob
  ► Alumínium pótdob
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► Tartós felkapókar

EMCAST BR A
Szokatlanul nyugodt, sima futású, kitűnő nyeletőfékes orsó, megnyerő 
felszereltséggel. Széles méretválasztéka és az extrém finoman állítható 
nyeletőféke miatt az EMCAST BR sorozat a ponty-orientált fenekező 
technikák mellett kitűnő választás lehet kishalas süllőzéshez és 
angolnahorgászatra is. Ezt a típust egy CNC-megmunkálású alumínium 
hajtókar mellett egy ráadás dupla hajtókarral adjuk, hogy igény szerint az 
Önnek jobban tetsző hajtókarral használhassa.
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Nyeletőfékes orsók

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10153-350 3500 3 4.6:1 220/0.30 79cm 468g
10153-400 4000 3 4.6:1 200/0.35 79cm 459g
10153-450 4500 3 4.6:1 270/0.35 86cm 487g
10153-500 5000 3 4.6:1 230/0.40 86cm 478g

  ► 3 golyóscsapágy
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Alumínium dob
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► Alumínium hajtókar
  ► Tartós felkapókar

BLACK WIDOW BR A
A közkedvelt, BLACK WIDOW márkanevű botcsaládhoz csatlakozik a 
DAIWA azonos nevű új nyeletőfékes orsó-sorozata. A különösen finoman 
hangolható nyeletőféknek köszönhetően tág az orsók felhasználási 
területe: pontyhorgászat, süllőzés, angolnázás, márnahorgászat stb. A 
BLACK WIDOW BR orsóval japán minőséget kapnak kitűnő ár/teljesítmény 
aránnyal.

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)
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25mm dobemelésű  
Big Pit nagyhalas orsók
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  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10920-025 25 6 4.7:1 270/0.35 96cm 450g

  ► MAGSEALED® orsóház
  ► ZAION® orsóház
  ► AIR ROTOR®

  ► 25mm dobemelés
  ► 6 golyóscsapágy
  ► Quick drag fékrendszer (QD®)
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Silent oscillation dobemelés
  ► Kúpos alumínium távdobó dob
  ►  Gépi esztergálású alumínium 

hajtókar
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ►  High Impact Protection (HIP)  

zsinórbeakasztó
  ► Tartós felkapókar
  ►  A felkapókart kézzel kell  

visszahajtani.

A felkapókart kézzel kell 
átváltani.

Nagyhalas orsók

CAST‘IZM QDA
Az új koncepció kedvező fogadtatásra talált. 
A speciális fejlesztésű 25mm-es dobemelés a nagy dobátmérővel kombinálva lehetővé teszi egy nagyon 
kicsi, kompakt orsóházas, hosszú dobú távdobó orsó létrehozását. Egy klasszikus Big Pit orsó funkcióját 
kapja egy lényegesen kisebb és könnyebb orsótesttel. Mérnökeink úgy optimalizálták a dobátmérőt, hogy 
dobáskor a lehető legkisebb surlódás keletkezzen a gyűrűkön. Ezen felül a dob kúposságát úgy kalkulálták, 
hogy azzal a dobáskori gubancképződés esélyét a minimumra csökkentsék.
A Cast‘Izm QDA egyszerre alkalmas pontyhorgászatra nagy távolságra, feederezni és nehézpergetésre is. 
A tartósan sima futásról a Mag Sealed megoldás gondoskodik.
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EMCAST A

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Nagyhalas orsók

NEW

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10133-025 25A 7 4.6:1 370/0.30 92cm 527g

  ► 7 golyóscsapágy
  ► 25mm dobemelés
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Kúpos alumínium távdobó dob
  ► Alumínium pótdob
  ► Alumínium hajtókar
  ► Tartós felkapókar

A Cast‘Izm 25QDA nagy sikere után gyorsan megjelent az igény egy 
azonos tulajdonságokkal bíró, viszont alacsonyabb árszegmensű orsóra. 
Az új Emcast 25A úgyanúgy rendelkezik a 25mm-es dobemelés, széles 
távdobó dob, kicsi és kompakt orsóház kombinációjából származó 
előnyökkel. Ezzel az orsóval megkapják egy nagyhalas Big Pit orsó 
funkcióit egy lényegesen kisebb és könnyebb orsótesttel. Az Emcast 25A 
egyaránt használható bojlizni és feederezni is, esetleg könnyű tengeri 
horgászatra.
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Nagyhalas orsók

BLACK WIDOW 25A
NEW

SHORECAST 25A
NEW

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10133-225 25A 3 4.6:1 370/0.30 92cm 517g

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10133-125 25A 3 4.6:1 370/0.30 92cm 541g

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)   ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

  ► 3 golyóscsapágy
  ► 25mm dobemelés
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Kúpos alumínium távdobó dob
  ► Alumínium hajtókar
  ► Tartós felkapókar

A 25mm dobemelésű új Black Widow 25A erényeit igazán közepes és 
rövid távra pontyozva csillogtatja meg. A 0,35mm-es zsinórból ráférő 270 
méteres zsinórkapacitás komoly tartalékot jelent. A DAIWA mérnökei egy 
olyan terhelhető, nagy vonóerejű orsót konstruáltak az új Black Widow 
25A-val, melynek ár-teljesítmény aránya is kitűnő.

A Shorecast 25A kifejezetten tengeri parti dobós pecára és könnyű pilkerezésre 
készült. A 25mm-es dobemelés karöltve a kónuszos alumínium távdobó 
dobbal gondoskodik az optimális dobástávról és a jókora vonóerő is megvan. 
Szükség is van erre, hiszen tengeri parti horgászatban akár 180g dobósúlyig 
is felmennek. A Twist Buster II zsinórvezető görgő megbízhatóan küszöböli ki a 
zsinórcsavarodást a zsinór felcsévélése során.

  ► 3 golyóscsapágy
  ► 25mm dobemelés
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Kúpos alumínium távdobó dob
  ► Alumínium hajtókar
  ► Tartós felkapókar
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Nagyhalas orsók
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  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10120-000 45 12 4.1:1 240/0.32 88cm 440g

  ► MAGSEALED® orsóház
  ► 10 golyóscsapágy (ebből 7 „CRBB®“)
  ► ZAION® rotor
  ► AIR METAL magnézium orsóház
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ►  Cross Wrap® keresztirányú  

zsinórfektetés
  ► WormShaft dobemelő rendszer
  ► Quick drag fékrendszer (QD®)
  ►  High Impact Protection (HIP)  

zsinórbeakasztó
  ►  Egy darabból készüt AIR BAIL® 

felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Kovácsolt alumínium távdobó dob
  ►  Nagy, TiN-bevonatú zsinórvezető 

görgő
  ► CNC esztergált hajtókar
  ► EVA hajtókar gomb
  ► A felkapókart kézzel kell visszahajtani.
  ► Made in Japan

A felkapókart kézzel kell 
átváltani.

Fém orsó

Nagyhalas orsók

BASIAIR Z QDA
Japán mérnökeink továbbfejlesztették a legendás Basiair orsót - immár 
Mag Sealed mechanizmussal! A Zaion és magnézium kombinációja ideális 
arra, hogy extrém könnyű, mégis roppant erős és terhelésnek ellenálló 
orsókat készítsünk belőle. A Mag Sealed megoldás gondoskodik arról, 
hogy az orsóház a tengely felől teljesen tömített legyen, így nem juthat 
szennyeződés a hajtóműbe. Ennek tartósan sima és nyugodt futás az 
eredménye.
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TOuRNAMENT BASIAIR QD
A TOURNAMENT BASIAIR QD egy remek példája a DAIWA orsóépítő 
művészetének. „Made in Japan“. A BASIAIR QD demonstrálja a leg-
modernebb technológiában és anyagfelhasználásban rejlő lehetőségek 
kiaknázásának eredményét. A magnézium és a ZAION ideális alapanyagok 
nagy, stabil, strapabíró és mégis pillekönnyű orsókhoz. Meglepődik, amint 
a kezébe fogja. Európai pontyos körökben máris nagy érdeklődést keltett 
a megjelenése.

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10120-147 45 12 4.1:1 240/0.32 88cm 440g

Fém orsó

A felkapókart kézzel kell 
átváltani.

  ► 12 golyóscsapágy (ebből 9 „CRBB®“)
  ► AIR METAL magnézium orsóház
  ► ZAION® rotor
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► Esztergált DIGIGEAR® II hajtómű
  ► WormShaft dobemelő rendszer
  ► Quick drag fékrendszer (QD®)
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Anti-Backlash System II (ABS® II)
  ► Kovácsolt alumínium távdobó dob
  ► TiN bevonatú dobperem
  ► Kitűnő zsinórfektetés
  ► AIR BAIL® rozsdamentes acél felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Tartós felkapókar
  ►  High Impact Protection (HIP) 
zsinórbeakasztó

  ► A felkapókart kézzel kell visszahajtani.
  ► Made in Japan

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Nagyhalas orsók
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Nagyhalas orsók

  ► 7 golyóscsapágy
  ► AIR METAL magnézium orsóház
  ► AIR METAL magnézium rotor
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► Esztergált DIGIGEAR® II hajtómű
  ► WormShaft dobemelő rendszer
  ► Quick drag fékrendszer (QD®)
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Speciális távdobó dob
  ► Alumínium pótdob
  ► AIR BAIL® rozsdamentes acél felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Tartós felkapókar
  ►  High Impact Protection (HIP)  

zsinórbeakasztó
  ► A felkapókart kézzel kell visszahajtani.
  ► Made in JapanTOuRNAMENT BASIA QDX

A Tournament Basia QD nagyon rövid idő alatt kimagasló hírnevet vívott ki 
magának a piacon, a legjobb pontyozó orsók közt tartják számon. Utóda, 
a Tournament Basia QDX csak tovább építi ezt a hírnevet. A „Black Basia“, 
ahogy teszthorgászaink hívják, tartalék dobbal kerül forgalomba.

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10120-146 45 7 4.1:1 240/0.32 88cm 490g

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

A felkapókart kézzel kell 
átváltani.

Fém orsó
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Nagyhalas orsók

TOuRNAMENT QDA

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10135-500 5000 5 4.1:1 370/0.35 83cm 610g  
10135-550 5500 5 4.1:1 270/0.45 85cm 615g  
10135-600 5000LD 5 4.1:1 530/0.35 83cm 615g  

Fém orsó

A felkapókart kézzel kell 
átváltani.

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

A Tournament QDA orsóba minden friss műszaki vívmányt 
beépítettek a DAIWA mérnökei. 
A HardBodyZ alumínium orsótest gondoskodik a hajtómű stabil pozíciójáról, 
ami elengedhetetlen az optimális vonóerőhöz.
A Mag Sealed megoldás megfelelő védelmet nyújt a víz behatolása ellen 
a tengely mentén, ezzel biztosítja az orsó tartósan sima futását. A hajtómű 
így hosszú távon védett a sókristályok és apró szennyeződések okozta 
károsító hatások és korrózió ellen.
A QD-fékfunkció lehetővé teszi, hogy a fékállító gomb mindössze fél 
környi elfordításával a dobféket teljesen nyitott állásból zárt állásba, nagy 
fékerőre állítsa. Ideális pontyhorgászathoz.
A kónuszos kialakítású alumínium távdobó dob extrém nagy dobástávokat 
tesz lehetővé és elképesztő zsinórkapacitást kínál, ezáltal ideális akkor, 
ha nagyon nagy dobótávra kell horgászni.

  ► 5 golyóscsapágy
  ► HARDBODYZ® orsóház
  ► Quick drag fékrendszer (QD®)
  ► MAGSEALED® konstrukció
  ► AIR ROTOR®

  ►  Infinite Anti-Reverse®  
visszaforgásgátló

  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► HIP zsinórbeakasztó
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► Alumínium pótdob
  ► Tartós felkapókar
  ►  A felkapókart kézzel kell  

visszahajtani.
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TOuRNAMENT SuRF QDA

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10136-450 4500 5 4.1:1 320/0.32 85cm 620g  
10136-500 5000 5 4.1:1 370/0.35 83cm 620g  

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

A felkapókart kézzel kell 
átváltani.

Fém orsó

A Tournament Surf QDA orsóba minden friss műszaki vívmányt 
beépítettek a DAIWA mérnökei. 
A HardBodyZ alumínium orsótest gondoskodik a hajtómű stabil 
pozíciójáról,  - ami elengedhetetlen az optimális vonóerőhöz -  még nehéz 
tengeri dobóólmokat is könnyedén húz be nagy távolságból is.
A Mag Sealed technológia megfelelő védelmet nyújt a víz behatolása 
ellen a tengely mentén, ezzel biztosított a hajtómű megbízható védelme a 
sókristályok és szennyeződés okozta korrózió ellen. Az orsó sima futása a 
Mag Sealednek köszönhetően tartósan megmarad.
A QD-fékfunkció lehetővé teszi, hogy a fékállító gomb mindössze fél környi 
elfordításával a dobféket teljesen nyitottból zárt állásba állítsa.
A kónuszos kialakítású alumínium távdobó dob extrém nagy dobástávokat 
tesz lehetővé és elképesztő zsinórkapacitást kínál - ideális akkor, ha 
rendkívül nagy dobótávra kell horgászni.

  ► 5 golyóscsapágy
  ► HARDBODYZ® orsóház
  ► Quick drag fékrendszer (QD®)
  ► MAGSEALED® konstrukció
  ► AIR ROTOR®

  ►  Infinite Anti-Reverse®  
visszaforgásgátló, fokozatmentes

  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► HIP zsinórbeakasztó
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► Tartós felkapókar
  ► Alumínium pótdob
  ► A felkapókart kézzel kell visszahajtani.
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EMBLEM QDA

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

WINDCAST QDA

Nagyhalas orsók

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10158-500 5000QDA 6 4.9:1 370/0.35 106cm 630g  
10158-550 5500QDA 6 4.9:1 460/0.35 106cm 630g  
10158-600 5000LD QDA 6 4.9:1 530/0.35 106cm 620g  

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10159-550 5500QDA 4 4.9:1 460/0.35 106cm 630g  
10159-600 5000QDA LD 4 4.9:1 530/0.35 106cm 615g  
10159-605 Spod‘N‘Mark 4 5.5:1 370/0.35 120cm 630g  

NEW

NEW

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Pontyhorgászok körében a DAIWA Emblem orsók neve fogalommá 
vált, évek óta egyet jelent a megbízhatósággal. Az új Emblem QD 
sorozat erre a sikerre épít és a legmagasabb szintű terhelhetőséget és 
megbízhatóságot nyújtja, tartós használatra. A DigiGear II hajtómű felel 
a vajpuha, nyugodt futásért és egy hajtókarfordulatra egy méter feletti 
zsinórbehúzást produkál - ez jól jön, amikor nagy távolságra kell horgászni. 
A QD-fékrendszerrel a másodperc törtrésze alatt lehet reagálni a fárasztás 
alakulásának megfelelően, de akár csak a megváltozott sodrásra is. A HIP 
zsinórbeakasztó klip (High-Impact) kíméli a zsinórt és nagyon jó hasznát 
vesszük, ha pontosan kell megdobni az etetést.

A felkapókart kézzel  
kell átváltani.

  ► 6 golyóscsapágy
  ► Quick drag fékrendszer (QD®)
  ► AIR ROTOR®

  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► WormShaft dobemelő rendszer
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Alumínium távdobó dob
  ► Alumínium pótdob
  ► Alumínium hajtókar
  ► HIP zsinórbeakasztó
  ► Tartós felkapókar
  ► A felkapókart kézzel kell visszahajtani.

A Windcast QDA egyesíti mindazokat a technológiai megoldásokat, 
melyeket a modern pontyhorgászat megkövetel, mindezt időtlen, újszerű 
designnal teszi. A kónuszos alumínium távdobó dob gondoskodik 
az optimális dobástávról, a rugós HIP-zsinórbeakasztó klip (High-
Impact) kíméli a zsinórt, a QD fék pedig lehetővé teszi, hogy azonnal 
alkalmazkodjunk a fárasztási-, vagy épp áramlási szituációhoz. A DigiGear 
II hajtómű biztosítja az optimális erőátvitelt, a sima futást.
A Windcast Spod‘N‘Mark QDA áttétele 5.5:1, zsinórbehúzása pedig 
120cm, ideális nehéz etetőrakéták használatához.

A felkapókart kézzel 
kell átváltani.

  ► 4 golyóscsapágy (ebből 1“CRBB®“)
  ► Quick drag fékrendszer (QD®)
  ► AIR ROTOR®

  ►  Infinite Anti-Reverse®  
visszaforgásgátló

  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► WormShaft dobemelő rendszer
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Alumínium távdobó dob
  ► Alumínium pótdob
  ► Alumínium hajtókar
  ► HIP zsinórbeakasztó
  ► Tartós felkapókar
  ► A felkapókart kézzel kell visszahajtani.
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CROSSCAST QDA

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

EMBLEM SpOD
Az egyre növekvő keresletre való tekintettel azonnali hatállyal felvettük 
a régió kínálatába ezt a legendás, 122cm-es zsinórbehúzású rakétázó, 
azaz spod-orsót. Extrém vonóerő jellemzi ezt az erőgépet. A CastLock 
mechanizmus megakadályozza, hogy véletlenül átcsapódjon a felkapókar 
dobás közben. A dobon található két zsinórbeakasztó klip könnyebben 
megoldhatóvá teszi a megcélzott etetések pontos megdobását. Az erős 
wormshaft-hajtómű a nagy etetőrakéták terhelését is gond nélkül bírja.

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10126-551 EMBS 4 5.1:1 280/0.35 122cm 690g

  ► 4 golyóscsapágy (ebből 1“CRBB®“)
  ► Super AutoCast® II rendszer
  ► Castlock rendszer
  ► WormShaft dobemelő rendszer
  ► ABS® alumínium dob
  ► Mindkét oldalon zsinórbeakasztó klip

Super Autocast II System

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10128-505 5000QDA 3 4.9:1 370/0.35 106cm 665g
10128-555 5500QDA 3 4.9:1 460/0.35 106cm 665g
10128-605 5000LD QDA 3 4.9:1 530/0.35 106cm 650g

NEW

Az új Crosscast QDA sima futása és nagy vonóereje igen meggyőző. 
Kónuszos alumínium távdobó dobjáról a zsinór megsüvegelendő távra 
repíti szerelékét. 
A QD-fékrendszerrel késedelem nélkül reagálhat fárasztás során, vagy a 
változó sodrásviszonyokra. A kerek zsinórbeakasztó klip nem tesz kárt a 
damilban és sokat segít az etetés pontos megdobásában, újra meg újra. 
A DigiGear II hajtás megfelelő erőátvitelt nyújt a fárasztáshoz. Minőségi, 
roppant terhelhető orsó, igazán kedvező ár-teljesítmény aránnyal.

  ► 3 golyóscsapágy
  ► Quick drag fékrendszer (QD®)
  ► AIR ROTOR®

  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► WormShaft dobemelő rendszer
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Alumínium távdobó dob
  ► Pótdob
  ► Alumínium hajtókar
  ► Zsinórbeakasztó
  ► Tartós felkapókar
  ►  A felkapókart kézzel kell  

visszahajtani.

A felkapókart kézzel  
kell átváltani.
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EMCAST

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10154-550 5500 5 4.1:1 460/0.35 85cm 660g
10154-600 5000LD 5 4.1:1 530/0.35 85cm 660g

Emcast Spod‘n‘Mark
Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10154-551 5000 Spod 5 4.9:1 370/0.35 102cm 660g

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Az Emcast egyesít magában minden olyan erényt, amit az ember megkövetel egy nagyhalas Big Pit orsó esetén. Optimális dobástáv, hosszú, kónuszos 
dobbal, nagy zsinórkapacitás és jókora vonóerő. A 35mm-es dobemelés maximális dobótávot tesz lehetővé - modelltől függően 530 méter 0,35mm-es 
monofil zsinórig terjed az új Emcast zsinórkapacitása.
Az Emcast mindezt kitűnő ár-teljesítmény aránnyal nyújtja.
Az Emcast Spod‘n Mark orsó áttétele magasabb!

  ► Kúpos távdobó dob
  ► 6 golyóscsapágy
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► Tartós felkapókar
  ► Alumínium pótdob

Emcast A

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10157-450 4500 5 4.1:1 320/0.32 85cm 660g
10157-500 5000 5 4.1:1 370/0.35 85cm 660g

Emcast Surf A
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BLACK WIDOW A

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10155-550 5500 1 4.1:1 460/0.35 85cm 675g
10155-600 5000LD 1 4.1:1 530/0.35 85cm 675g

A nyeletőfékes Black Widow orsók nagy sikere után a DAIWA egy hosszú, 
kónuszos dobú, 35mm-es dobemelésű Big Pit orsót kínál Black Widow 
A néven. A különleges gyártási folyamatnak és anyagválasztásnak 
köszönhetően a DAIWA egy kiváló ár-teljesítmény arányú orsót dob 
piacra, melynek vonóereje magas és jól állja az igénybevételt is. Modelltől 
függően a zsinórkapacitás 530 méter 0,35mm-es monofil zsinórig 
terjedhet.

  ► 1 golyóscsapágy
  ► Alumínium távdobó dob
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► Tartós felkapókar

SHORECAST A

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10156-500 5000 1 4.1:1 370/0.35 85cm 695g
10156-550 5500 1 4.1:1 460/0.35 85cm 695g

  ► 1 golyóscsapágy
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Alumínium távdobó dob
  ► Soft-Touch hajtókargomb

A Shorecast A tengeri parti távdobó orsó egyesíti az optimális 
dobótulajdonságokat a nagy vonóerővel - ideális eszköz parti 
horgászathoz 200 grammig terjedő dobósúlyig. A 35mm-es dobemelés 
kónuszos kiképzésű dobbal mindent tud, amit csak megkívánhat a 
horgász szív. A Twist Buster II zsinórvezető görgő megbízhatóan gátolja 
meg a zsinórcsavarodást a zsinór felcsévélése során.

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)
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SALTIGA H

Fém orsó

A Saltiga névvel horgászálmok válnak valóra - hiszen ebben a műszerben minden benne van, ami álmai halának kifogásához kell, mindegy, hogy épp a 
trópusokon GT, spanyolmakréla vagy kutyafogú tonhal az ellenfél, vagy az északi tengereken óriás laposhalra, esetleg tőkehalra megy. A Saltiga széria 
tagjaival minden kihívásra fel lesz készülve.

A Saltiga szinte tökéletesen védett a behatoló tengervíz okozta korrózió ellen! A már jól ismert, főtengely mentén tömítő Mag Sealed megoldáson túl, immár a 
DAIWA exkluzív Mag Sealed golyóscsapágyai nyújtanak védelmet a hajtókar tengelye mellett, mindkét oldalon a sós víz és szennyeződések ellen. A zsinórvezető 
görgő ugyancsak Mag Sealed golyóscsapággyal készül, élettartama így lényegesen hosszabb. Pont a zsinórvezető görgő érintkezik a leggyakrabban a sós vízzel 
és a szennyező anyagokkal - a Mag Sealed golyóscsapágy biztosítja ott is, hogy az orsó tartósan bevethető legyen.
Az alumínium HardBodyZ orsóház optimális, terhelésnek ellenálló védelmet biztosít a hajtómű számára és fárasztás során gondoskodik a problémamentes, 
tökéletes erőátvitelről.
A Hyper DigiGear hajtást költséges eljárással, speciális ötvözetből esztergálják az abszolút precizitás és extrém élettartam érdekében.
A Zaion Air Rotor csökkenti az orsó tömegét és nyugodt, optimális futást biztosít. A 15‘ Saltiga magas fékereje a legkeményebb fárasztás során is elegendő 
tartalékkal bír a gigászok legyőzéséhez.Az ATD fékrendszer kifejezetten az extrém szituációkban nyújt tökéletes biztonságot, hogy sikerrel akassza meg és fogja 
ki a halat. Az ATD fék a megszokott fékrendszerekkel szemben az egyébként általános, magasabb indulási ellenállás helyett finoman és könnyedén lép működésbe 
és folyamatosan tartja a beállított fékerőt. 
Ez a megoldás újabb mérföldkő az orsókészítés történetében. 

  ► MAGSEALED® konstrukció
  ► MAGSEALED® golyóscsapágyak a hajtókar tengelyén
  ► MAGSEALED® golyóscsapágy a zsinórvezető görgőnél
  ► HARDBODYZ® alumínium orsóház
  ► ZAION® AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Vízálló ATD® fékrendszer
  ► Hyper DIGIGEAR®

  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Gépi megmunkálású ABS® alumínium dob
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► Silent oscillation dobemelés
  ► Rotorfék
  ► A felkapókart kézzel kell visszahajtani.
  ► Made in Japan

Tengeri horgászorsók

Tengeri orsók
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Tengeri horgászorsók

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10310-350 3500 13 5.7:1 220/0.28 98cm 455g  
10310-400 4000 13 5.7:1 250/0.33 102cm 450g  
10310-450 4500 13 5.7:1 270/0.37 110cm 610g  
10310-500 5000 13 5.7:1 280/0.43 121cm 625g  
10310-650 6500 13 5.7:1 350/0.45 131cm 835g  

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

A felkapókart kézzel kell 
átváltani.
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Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10310-800 8000 13 5.6:0 540/0.41 144cm 850g

SALTIGA DOGFIGHT H
Dog Fight - itt nyugodtan beszélhetünk az ember és a tenger 
párharcáról - a Dog Fight ugyanis a legnagyobb terhelhetőség 
és harci képességek szinonímája, ha a tengerek gigászaival való 
küzdelem kerül szóba.
A Saltiga Dog Fight számos olyan apró részlettel szolgál, melyek álmai 
halának horgászata során tartósan örömet okoznak majd. A Saltiga Dog 
Fight  8000 szinte tökéletesen védett a behatoló tengervíz okozta korrózió 
ellen! A már jól ismert, főtengely mentén tömítő Mag Sealed megoldáson 
túl a DAIWA exkluzív Mag Sealed golyóscsapágyai akadályozzák meg a 
hajtókar tengelye mellett, mindkét oldalon a sós víz és szennyeződések 
orsóházba jutását. A zsinórvezető görgő ugyancsak Mag Sealed 
golyóscsapággyal készül, élettartama így lényegesen hosszabb. Pont a 
zsinórvezető görgő érintkezik a leggyakrabban sós vízzel és szennyező 
anyagokkal - a Mag Sealed golyóscsapágy biztosítja ott is, hogy az orsó 
tartósan bevethető legyen.
Zsinórkapacitását is megnöveltük, hogy extrém vastag fonott zsinórból is 
maradjon rajta elegendő tartalék.
A 30kg-os maximális fékerő extrém helyzetekben is kellő alapot szolgáltat 
a fárasztás nyerőre fordításához, vészhelyzetben a menekülő halak 
megállításához.
Az ATD fékrendszer kifejezetten az extrém szituációkban nyújt tökéletes 
biztonságot, hogy sikerrel akassza meg és fogja ki a halat. Az ATD fék a 
megszokott fékrendszerekkel szemben az egyébként általános, magasabb 
indulási ellenállás helyett finoman és könnyedén lép működésbe és 
folyamatosan tartja a beállított fékerőt. 
Ez a megoldás újabb mérföldkő az orsókészítés történetében.

Fém orsó

  ► MAGSEALED® konstrukció
  ►  MAGSEALED® golyóscsapágyak a hajtókar  

tengelyén
  ► MAGSEALED® golyóscsapágy a zsinórvezető görgőnél
  ► HARDBODYZ® alumínium orsóház
  ►  13 golyóscsapágy (ebből 3 MAGSEALED®, 2 „CRBB®“ és  

8 normál golyóscsapágy)
  ► ZAION® AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Vízálló ATD® fékrendszer
  ► Hyper DIGIGEAR®

  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Gépi megmunkálású ABS® alumínium dob
  ► CNC esztergált alumínium hajtókar
  ► CNC esztergált hajtókar gomb
  ► Silent oscillation dobemelés
  ► Rotorfék
  ► A felkapókart kézzel kell visszahajtani.
  ► Made in Japan

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Tengeri horgászorsók

2015.07.21-én Dennis Verreet új világrekord méretű sárgaúszójú tonhalat fogott, 
ráadásul partról, felszíni műcsalival. A hal súlya 104kg, az orsó egy SALTIGA 
DogFight 8000-es, a bot pedig egy SALTIGA GT 86-os volt.

A felkapókart kézzel kell 
átváltani.
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  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

SALTIGA EXpEDITION
A Saltiga Expedition orsókba bekerültek a legújabb japán technológiai 
fejlesztések. 
A hajtókar tengelye így mindkét oldalon egy-egy Mag Sealed 
golyóscsapággyal teljesen tömített - oldalról, a hajtókar tengelye mentén 
nem juthat sós víz az orsóházba - ezzel a hajtómű élettartama jelentősen 
meghosszabbodik. Normál használat mellett kizárt, hogy sókristályok 
jelenjenek meg a hajtóműben. A Hyper DigiGear hajtókerekét CNC-
vel, egyetlen tömbből esztergálják, a tengeri horgászat legkeményebb 
terhelését is bírja. 
A Saltiga Expedition sorozat fékbeállító gombját egy speciális 
fémtartalmú kompozit anyagból készítik, mely elvezeti a keletkezett 
hőt és fárasztás közben megóvja a féket a túlmelegedéstől.

Az 5500-as méret 15kg fékerővel kitűnő nehéz pilkerezésre Norvégiában 
tőkehalra és óriás laposhalra, vagy könnyebb horgászatra a trópusi 
vizeken királyhalra, GT-re, stb.
A 8000-es méretet extrém horgászatra tervezték, sárgaúszójú tonhal, GT 
és spanyolmakrélafélék ellen, ahol a hatalmas fékerő (30kg) mellett jókora 
zsinórkapacitásra is szükség van.

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10305-550 5500 13 5.7:1 350/0.37 124cm 635g
10305-800 8000H 13 5.7:1 540/0.40 144cm 875g

A felkapókart kézzel kell 
átváltani.

  ► MAGSEALED® orsóház
  ►  13 golyóscsapágy (ebből 2 „CRBB®“ és 3 MAGSEALED®  

golyóscsapágy)
  ► 2 MAGSEALED® golyóscsapágy a tengelyen
  ► 1 MAGSEALED® golyóscsapágy a zsinórvezető görgőben
  ► ZAION® AIR ROTOR®

  ► HARDBODYZ® alumínium orsóház
  ► Vízálló UTD fékrendszer
  ► CNC megmunkált Hyper DIGIGEAR® hajtómű
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Egy darabból készüt AIR BAIL® felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Kovácsolt ABS® II alumínium dob
  ► Gépi esztergálású alumínium hajtókar
  ► CNC esztergált hajtókar gomb
  ► Silent oscillation dobemelés
  ► Rotorfék - meggátolja a felkapókar véletlen visszacsapódását
  ► Made in Japan

Fém orsó

Tengeri horgászorsók



    

52

SALTIST
NEW

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10430-250 2500 8 5.6:1 190/0.25 84cm 270g
10430-300 3000 8 5.6:1 220/0.28 95cm 305g
10430-350 3500 8 5.7:1 220/0.30 97cm 420g
10430-400 4000 8 5.7:1 270/0.30 101cm 425g
10430-450 4500 8 5.7:1 320/0.35 109cm 630g
10430-500 5000 8 5.7:1 430/0.35 120cm 650g
10430-650 6500 8 5.3:1 340/0.45 123cm 840g
10430-800 8000 8 5.3:1 500/0.45 135cm 850g

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

A Saltist sorozatot az édesvízi és tengeri horgászat legkeményebb igénybevételére fejleszettük ki, 
benne van a DAIWA japán mérnökeinek szinte minden vadonatúj technológiai mesterfogása.
A Mag Sealed konstrukció megbízhatóan állja útját a víznek és idegen részecskéknek a főtengely mentén, így 
biztosítja a hajtómű hosszú élettartamát.
A HardBodyZ orsóház a CNC megmunkált minőségi DigiGear II hajtóművet stabilan és biztonságban tartja, 
biztosítja az optimális erőátvitelt fárasztáskor. A DigiGear II hajtásnak köszönhetően extrém sima és lendületes 
az orsó futása, a hajtómű fő egységeit egy darabból esztergálják, hogy a legkomolyabb terhelésnek is 
ellenálljanak.
Az ATD fékrendszernek köszönhetően csökkent a normál fékeknél megszokott magas indulási ellenállás. Az 
ATD gondoskodik a beállított fékerő állandó és egyenletes rendelkezésre állásáról.
Az ABS alumínium dob gumigyűrűvel a közepén kifejezetten fonott zsinóros horgászatra készült. A középen 
elhelyezett gumigyűrű megbízhatóan akadályozza meg, hogy terhelés alatt a dob sima felületén megcsúszva 
elforogjon a teljes, fonott zsinór alkotta zsinórtömeg.
A Saltist orsókat egy speciális „no paint“ felületkezeléssel látják el, aminek köszönhetően durva tengeri 
használat mellett sem pattogzik le róla a festék.
A hajtókart belecsavarjuk az orsóházban, stabilan áll benne, terhelhető és nincs holtjátéka, ez elvárás a tengeri 
horgászatban, ahol hatalmas erőhatások léphetnek fel. 4500-as méret felett ezek az orsók alkalmasak erős 
pilkeres orsónak, kompromisszummentes harcsázó orsónak, vagy épp trópusi tengeri horgászatra GT-re, 
spanyolmakrélára.

  ► MAGSEALED® konstrukció
  ► HARDBODYZ® orsóház
  ► AIR ROTOR®

  ►  8 golyóscsapágy (ebből 7 „CRBB®“ 
és 1 MAGSEALED® golyóscsapágy)

  ► ATD® fékrendszer
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ►  Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ►  Cross Wrap® keresztirányú  

zsinórfektetés
  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Alumínium hajtókar
  ►  4500-as mérettől a felkapókar  

kézzel váltható át

4500-as méret felett a 
felkapókart kézzel kell 
átváltani.
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BG
NEW

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10460-150 1500 6 5.6:1 140/0.20 72cm 240g
10460-200 2000 6 5.6:1 125/0.25 75cm 240g
10460-250 2500 6 5.6:1 190/0.25 84cm 265g
10460-300 3000 6 5.6:1 220/0.28 95cm 305g
10460-350 3500 6 5.7:1 220/0.30 97cm 400g
10460-400 4000 6 5.7:1 270/0.30 101cm 405g
10460-450 4500 6 5.7:1 320/0.35 109cm 625g
10460-500 5000 6 5.7:1 430/0.35 120cm 640g
10460-650 6500 6 5.3:1 340/0.45 123cm 835g
10460-800 8000 6 5.3:1 500/0.45 135cm 850g

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

A DAIWA új BG orsói egyesítik magukban a maximális terhelhetőséget és vonóerőt a roppant sima 
futással és remek designnal. 
Az alumínium HardBodyZ orsóház gondoskodik a DigiGear II hajtómű megbízható védelméről és biztosítja az 
optimális erőátvitelt fárasztáskor. Az ABS alumínium dob gumigyűrűvel a közepén kifejezetten fonott zsinóros 
horgászatra készült. A középen elhelyezett gumigyűrű tökéletesen megakadályozza azt, hogy terhelés alatt a 
dob sima felületén megcsúszva elforogjon a teljes, fonott zsinór alkotta zsinórtömeg.
A BG orsókat egy speciális „no paint“ felületkezeléssel látják el, aminek köszönhetően durva tengeri használat 
mellett sem pattogzik le róla a festék.
A hajtókar az orsóházba csavarodik be, stabilan áll benne, terhelhető és nincs holtjátéka, ez elvárás a tengeri 
horgászatban, ahol hatalmas erőhatások léphetnek fel.
4500-as méret felett ezek az orsók alkalmasak erős pilkeres és kompromisszummentes harcsázó orsónak.

  ► HARDBODYZ® orsóház
  ► AIR ROTOR®

  ► 6 golyóscsapágy
  ► ATD® fékrendszer
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Twist Buster® zsinórvezető görgő
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Alumínium hajtókar
  ►  4500-as mérettől a felkapókar kézzel 

váltható át

4500-as méret felett a 
felkapókart kézzel kell 
átváltani.
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Tengeri horgászorsók

OCEANO A

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10803-400 4000 5 5.1:1 250/0.33 93cm 430g
10803-450 4500 5 5.1:1 270/0.37 96cm 435g

A DAIWA Oceano pont ideális tengeri orsó könnyűtől középnehéz 
pilkeres horgászathoz a Balti-tengerre és a norvég vizekre. A kompakt 
alumínium orsóház gondoskodik a hajtómű stabilitásáról, védelméről és 
a tartósan sima futásról. A hajtás konstrukciója elképesztő vonóerőt kínál, 
megkönnyíti a fárasztott hal felszínre hozását. A nagyméretű Power-
hajtókargomb jól kézre áll, megkönnyíti a nehéz gumihalak és pilkerek 
vezetését.
Ár-teljesítmény aránya kitűnő!

  ► 5 golyóscsapágy
  ► HARDBODYZ® alumínium orsóház
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► DIGIGEAR® hajtómű
  ► CNC esztergált hajtókar
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► Power hajtókar gomb

Fém orsó

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)
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Tengeri horgászorsók

Népszerű klasszikus fém orsó. Manuális finger-pick-up felkapókarral.

BLACK GOLD BG 90M

GOLD SILvER GS 9M

  ► 3 golyóscsapágy
  ► Robusztus fém konstrukció
  ► Power hajtókar
  ► Stabil precíziós hajtómű

  ► Finoman állítható elsőfék
  ► Alumínium dob
  ► Kézi mini felkapókar

  ► 2 golyóscsapágy
  ► Robusztus fém konstrukció
  ► Lehajtható hajtókar
  ► Stabil precíziós hajtómű

  ► Finoman állítható elsőfék
  ► Alumínium dob
  ► Kézi mini felkapókar

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm súly
10800-090 90M 3 3.25:1 250/0.50 830g

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm súly
10800-009 9M 2 3.25:1 200/0.55 775g

Klasszikus DAIWA fém tengeri orsó, mely számos nemzetközi  
horgász kedvence robusztussága miatt. Manuális finger-pick-up 
felkapókarral.
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Elektronikus multiorsók
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TANACOM 500

Zsinórkapacitás - fonott zsinór: 40lb-470m, 50lb-350m, 60lb-300m
Zsinórkapacitás - monofil zsinór: 0,50mm-230m, 0,55mm-190m

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10806-505 500 3 2.8:1 420/0.37 46cm 750g

NEW

Ez a 12V-os motorral szerelt erős, elektromos orsó kifejezetten mélytengeri 
horgászat, például északon leng, vörös sügér és lumb horgászat során 
jelent igazi könnyítést, amikor a nehéz szerelékeket nagy mélységből kell 
felhozni. A minőségi motor nagy terhelés alatt is megbízhatóan és hiba 
nélkül dolgozik, elegendő erőtartalékkal bír ahhoz is, hogy nagytestű 
halakat a felszínre hozzon. A DAIWA elektromos orsóit nem véletlenül 
tartják hosszú évek óta megbízható és szinte elnyűhetetlen segítőtársnak a 
mélytengeri horgászatban, extrém igénybevétel esetére. A zsinórcsévélési 
sebessége kb. 130m/perc.
A Tanacom 500 manuális és elektromos üzemmódban is használható. Egy 
12V/10Ah akkumulátor körülbelül egy egynapos horgászatra elegendő.

  ► 3 golyóscsapágy
  ► Washable, azaz mosható konstrukció
  ► Power váz egy darabból
  ►  Elektronikus zsinórszámláló  

(méterben)
  ► Power Lever kar
  ► Vízálló UTD fékrendszer
  ► Finoman állítható csillagfék
  ► 10kg fékerő
  ► Alumínium dob
  ► Nagyméretű „Power“ hajtókargomb
  ► Elektromos vezetékkel adjuk
  ► Made in Japan
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Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10804-640 40H 7 6.4:1 360/0.30 120cm 585g

Multiorsó digitális mélységmérővel! Különösen a norvég tengereken, 
fekete tőkehal és óriás laposhal horgászata közben, kemény terhelés 
mellett mutatkoznak meg az orsó erősségei. 
A digitális mélységmérőnek köszönhetően a csalit mindig az optimális 
vízrétegben tarthatjuk. Ez hihetetlen előny különösen akkor, ha a 
ragadozók épp egy adott mélységben aktívak, és a kapások eléréséhez 
mindig ott kell tartanunk a csalit. Az erős hajtómű és a magas áttételezés 
hatására egyrészt gyorsan, másrészt erőtakarékosan tudjuk a csalinkat 
kontrollálni és a felszínre hozni. Egy teljes hajtókar-elfordítással 120cm 
zsinórt tekerünk fel. Az orsó speciális konstrukciójának köszönhetően 
különösen könnyű, tartósan fáradságmentes horgászatot tesz lehetővé. 
Maximális fékereje 13kg, ez több mint elég ahhoz, hogy igen erős halakkal 
is felvegyük a harcot.

  ► Digitális mélységmérő
  ► Csillagfék klikk-hanggal
  ► Tömített fékrendszer
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► 7 „CRBB®“ golyóscsapágy
  ► Alumínium hajtókar
  ► Power hajtókargomb
  ► 6.4:1 áttétel
  ► Racsnis fék
  ► CNC esztergált alumínium dob

Multiplikátor orsók

SEALINE ISHIDAI H
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Multiplikátor orsók

SEALINE LWLA

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10805-035 30LWLA 6 6.2:1 530/0.37 100cm 710g

A Sealine LWLA orsóval a DAIWA a norvég vizekre kínál a tőkehal 
és óriás laposhal horgászat követelményeinek megfelelő balkezes 
multiorsót. 
A ház speciális konstrukciója elképesztő erőtartalékokkal rendelkezik, 
melyeket a norvég tengerekben élő halak nem tudnak felülmúlni. A tesztek 
során ezzel az orsóval még közepes méretű tonhalakat is fogtunk.
Az automatikus zsinórvezetés gondoskodik az optimális zsinórképről, így 
Ön teljes figyelmét a horgászatnak szentelheti. Az erős hajtómű a magas, 
6,2:1 áttétellel lehetőséget nyújt a csalik különböző vízrétegekben történő 
vezetésére, a legkisebb nehézség nélkül.

Balkezes modell
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Multiplikátor orsók

  ► 3 golyóscsapágy
  ► Zsinórszámláló / mélységmérő (lábban)
  ► Power réz hajtómű
  ► Alumínium hajtókar
  ► Automatikus zsinórvezetés
  ► Állítható nyeletőfékFinoman állítható csillagfék
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► CNC esztergált alumínium dob
  ► Karbon féktárcsák
  ► Balkezes verzió

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10805-227 27LC3BL 3 4.2:1 410/0.32 62cm 455g
10805-247 47LC3BL 3 4.2:1 440/0.35 60cm 500g

Balkezes modell

SEALINE SG LC
Ideális multi orsók sleppeléshez a Balti-tengeren lazacra és tengeri 
pisztrángra, vagy csukára és süllőre, ha édesvízi terepet választ. A 
zsinórszámláló segítségével szerelékét mindig a megfelelő távolságra 
engedheti ki. Ezek az orsók természetesen tengeri horgászatra is 
megfelelnek, horgászhat velük például tőkehalfélékre Norvégiában.
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  ► 1 golyóscsapágy
  ► Zsinórszámláló / mélységmérő (lábban)
  ► Power réz hajtómű
  ► Alumínium hajtókar
  ► Automatikus zsinórvezetés
  ► Állítható nyeletőfék
  ► Finoman állítható fék
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► CNC esztergált alumínium dob
  ► Balkezes verzió

Multiplikátor orsók

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10805-030 SLW 30HL 1 4.2:1 440/0.35 62cm 455g

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10805-547 47LCBL 1 4.2:1 440/0.35 60cm 480g

  ► 1 golyóscsapágy
  ► Levelwind zsinórvezető
  ► Csillagfék
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Racsni a kapásjelzéshez
  ► Alumínium dob
  ► Alumínium hajtókar
  ► Balkezes verzió

Balkezes modell

Balkezes modell

A legkedvezőbb árú DAIWA zsinórszámlálós/mélységmérős orsó. Ideális 
sós- és édesvízi sleppeléshez, valamint tengeri horgászatra.

ACCuDEpTH pLuS LCBL SEALINE SLW HL
Balkezes multiorsó Levelwind zsinórvezetéssel. Ezzel a robusztus multival 
egyaránt horgászhatnak Norvégiában tőkehalra és óriás laposhalra és 
sleppelhetnek csukára és süllőre. Ár/teljesítmény arányt tekintve is kitűnő 
vétel!
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Baitcaster multiorsók

A DAIWA T-WING rendszere egy örök idők óta fennálló problémát oldott meg a baitcaster orsók zsinórvezetésének terén.
A T-alakú zsinórvezetővel dobáskor a zsinór szabadon siklik ki a felső, nagy méretű nyíláson anélkül, hogy bármilyen szögben megtörne és a zsinórvezető oldalán 
surlódna, mint a megszokott megoldású orsóknál. Bevontatáskor a zsinór a keskenyebb, alsó csatornában fut, pontosan és egyenletesen csévéli az orsó a dobra.

Hagyományos zsinórvezetésű baitcaster 
orsóknál dobáskor minél közelebb van a 
zsinórvezető a dob valamelyik széléhez, annál 
nagyobb szögben törik meg a zsinór mozgása. 
Ennek hatására megnő a súrlódási ellenállás - 
ez különösen nagy mértékű, ha a zsinórvezető 
éppen teljesen a dob szélén van. A T-WING 
rendszer széles zsinórvezetője kisebb szögű 
törést produkál és jóval csekélyebb súrlódási 
kelt, ezáltal nő az elérhető dobástáv.

Szokványos zsinórvezetés

TWS zsinórvezetés

Gépi esztergálású, számítógéppel 
tervezett, rendkívül precíz és erős 
hajtómű a legnagyobb terhelésre. 
A kerekek fogainak felszíne tízszer 
precízebben megmunkált, mint a 
szokványos hajtómű-fogaskerekeké.

Az Ultimate Tournament Drag fék 
garantálja a fékrendszer mindenkori 
teljes kontrollját, finom állíthatóságát, 
a fékerőt, valamint a szuperfinom és 
egyenletes zsinórengedést.

Speed Shaft
Egy speciális konstrukciónak és 
golyócsapágyak célzott alkalmazásának 
köszönhetően a dobok forgási 
ellenállását drasztikusan csökkentettük.

Messzemenőkig precíz dobófék 
rendszer, mely megakadályozza a 
dob túlpörgését. Kontrollálja a dob 
forgási sebességét a dobófázis 
első felében, amikor rendszerint 
a leggyakrabban túlpörög a dob. 
Azután automatikusan csökkenti az 
ellenállást, ami nagyobb dobótávot 
tesz lehetővé, hiszen akkor már 
kisebb ellenállás hat a dobra.

Racsnis csillagfék

Aligha létezik szebb hang annál a finom, zizegő racsnihangnál, ami a 
forgó dobból érkezik, amint fárasztás közben zsinórt húz le róla a hal. 
A DAIWA megoldása tökéletes, úgy van kialakítva, hogy az elérhető 
dobótávot semmilyen módon ne befolyásolja hátrányosan.

A váz és az oldalburkolat, melyek 
a hajtóművet tartják, Air Metal 
magnéziumból készülnek a lehető 
legnagyobb fokú stabilitás, ter-
helhetőség és alacsony tömeg 
érdekében.

Baitcasting orsók
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Maximális fékerő beállítása 
- sokat segít ellenszélben és 
nagyméretű csalik dobásakor. 
Meggátolja a dob túlpörgését.

A mágnesek mérsékelt fékhatása. 
A dob így gyorsabban és tovább 
pörög - ideális beállítás a normál 
szituációkra és közepes méretű 
műcsalikhoz.

A legkisebb fékhatás. A dob a 
három alapbeállítás közül ennél 
ér el legnagyobb sebességet. 
Ideális ha kisméretű csalikkal nagy 
távolságra kívánunk dobni.

A MAGFORCE 3D rendszere 
Önre bízza, milyen közel érjenek 
a mágnesek a dobhoz, mennyire 
legyen határozott a fékező hatás. 
A kapcsoló segítségével egészen 
egyszerű a finomhangolás, 3 lehe-
tőséggel:

• MAX BRAKE (MAX FÉKERŐ)
• ALLROUND (ÁLTALÁNOS)
• LONGCAST (TÁVDOBÁS)

Baitcasting orsók

Magnetic
Force

Magnetic
Force

Magnetic
Force

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10711-300 C 3000HL 12 6.2:1 195/0.37 73cm 390g

  ► REAL FOUR® koncepció
  ► 12 „CRBB®“ golyóscsapágy
  ► 6.2:1 áttétel
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Monoblock ház alumíniumból
  ► Soft-Touch XL hajtókargombok
  ► Extra vastag tengely
  ► Finoman állítható racsnis csillagfék
  ► Karbonszálas féktárcsák
  ► 10kg fékerő
  ► Automatikus zsinórvezetés dobáskor és csévélés közben
  ► Balkezes verzió
  ► Made in Japan

Balkezes modell

RYOGA SHRApNEL C HL
A DAIWA japán kínálatából származó új Ryoga Shrapnel 
nem hagy kívánnivalót maga után. 
Eredetileg a roppant keményen küzdő kígyófejű hal, az ázsiai snakehead 
kompromisszummentes horgászatára fejlesztették ki, mégis sokan keresik 
Európában is. A Shrapnel több mint alkalmas jerkbaites horgászatra 
könnyűtől a nehéz jerk-csalikig, csakúgy mint sleppelésre és könnyű 
tengeri horgászatra is. A házat egyetlen alumíniumtömbből esztergálják, 
ez adja a hajtómű elnyűhetetlen támaszát és védelmét. A magas, 10kg-ig 
fokozható fékereje, nagy zsinórkapacitása és CRBB csapágyai alkalmassá 
teszik középnehéz tengeri horgászatra is, például tőkehalfélékre.
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Baitcasting orsók

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10712-000 103HL 11 6.3:1 90/0.35 66cm 165g

Exkluzív „Made in Japan“ baitcaster multiorsó. 
A magnézium ötvözetből készült orsóház szerkezetének köszönhetően ez az orsó a maga 165 grammos 
tömegével a legkönnyebb baitcaster multik közé tartozik. Speciális dobkonstrukciója és a dob tökéletes szabadon 
futása lehetővé teszi az extrém kis csalikkal történő horgászatot, egészen 4 gramm súlyig. Ideális orsó finesse-
horgászatra vékony zsinórral és apró csalikkal.

  ► 11 golyóscsapágy
  ► AIR METAL magnézium orsóház
  ► SV dob
  ► 6.3:1 áttétel
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► UTD fékrendszer
  ► Alumínium hajtókar
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► Balkezes verzió
  ► Made in Japan Balkezes modell

STEEZ SV HL
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Baitcasting orsók

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10712-010 105HSL 8 7.2:1 80/0.32 74cm 175g

  ► 8 golyóscsapágy (ebből 2 „CRBB®“)
  ► HARDBODYZ® orsóház
  ► SV dob
  ► High-Speed áttétel 7.2:1
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► UTD fékrendszer
  ► Alumínium hajtókar
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► Balkezes verzió
  ► Made in Japan

Balkezes modellSv HSL
Japán modell High-Speed áttéttel - ideális finesse-, magyarosan UL 
baitcaster multiorsó. 
Speciális szabadonfutó megoldása az egyedi dobkonstrukcióval karöltve 
tökéletes műszerré teszik ezt az orsót sügér, csuka és balin horgászatára, 
akár apró, 4 grammos csalikkal is. Az egy hajtókar fordulatra behúzott 74cm 
zsinórral kiválóan lehet menekülő zsákmányhalat imitálni. Ha a peca sikere a 
sebességen múlik, az új, teljes mértékig Japánban gyártott SV 105HSL-lel jó 
úton jár majd.

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10712-300 300HSL 6 7.1:1 260/0.32 82cm 295g  
10712-400 400HSL 6 7.1:1 220/0.40 94cm 440g  

A multis és baitcaster orsós horgászat rajongótábora egyre nő. Az utóbbi 
időben megnőtt a harcsára, fekete tőkehalra, óriás laposhalra és trópusi 
ragadozókra (spanyolmakréla, GT, dorado, stb.) horgászók körében az 
igény nagy zsinórkapacitású, de kis súlyú multiorsók iránt.
A Lexa HSL baitcaster multiorsók pont ilyen feladatra szánt modellek.  
A 300-as Lexa, melynek orsóháza szinte egy átlagos baitcaster orsóénak 
felel meg, hihetetlen mennyiségű zsinórt fogad be, 40 librás fonottból (kb.  
0.23 mm) 220 méternyit. A 400-as méret háza már valamivel nagyobb,  
különösen ideális nehéz harcsapergetésre, óriás laposhal és tőkehalfélék 
horgászatára. Zsinórkapacitását tekintve 0,40mm-es monofilból 220m, 
0,23mm-es fonottból 350m fér a jelenleg piacon kapható legnagyobb baitcaster 
orsóra. A 400-as méret maximális fékereje figyelemre méltó 11kg.

LEXA HSL

  ► Alumínium ház
  ► 6 golyóscsapágy (ebből 2 „CRBB®“)
  ►  Infinite Anti-Reverse®  

visszaforgásgátló
  ► Alumínium dob, ultrakönnyű
  ► Esztergált hajtómű
  ►  Speed-Shaft távdobó  

dobmechanizmus
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► UTD fékrendszer
  ► Csillagfék klikk-hanggal
  ► Karbonszálas féktárcsák
  ► Alumínium hajtókar
  ► Magforce®-Z mágnesfék
  ► Balkezes verzió

Balkezes modell
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TATuLA
A Tatula baitcaster orsóval a DAIWA tovább folytatja a T-Wing rendszer (TWS) fejlesztését. A TWS 
rendszer a szokásos baitcaster orsókkal szemben akár 10%-kal is megnövelheti az elérhető dobástávot. 
Ezt a dobáskor fellépő csekélyebb súrlódási ellenállás teszi lehetővé, ugyanis a zsinór nagyobb szögben éri 
a zsinórvezetőt és így kisebb ellenállással halad tovább rajta. A zsinór felcsévélésénél a T-alakú zsinórvezető 
az orsótestbe befordul és a zsinórt egy általános profilú zsinórvezető szem vezeti a dobra. A TWS-rendszer új 
generációja már bemutatásakor nagy feltűnést keltett az USA-ban. A Tatula dobja rendkívül könnyen forog, ez 
optimális az elérhető dobástávolság szempontjából. Árfekvéséhez képest az orsó felszereltsége szokatlanul 
gazdag a baitcasterek között, a sok finom, kidolgozott részlet meggyőző. Kiemelendő még az új Air Rotation 
rendszer, amely által szinte nem is érezhető a hajtóművel való kapcsolat a hajtókar tekerésekor, az orsó nagyon 
könnyen forog és egyenletesen rakja a zsinórt.

Baitcasting orsók

  ► 7 golyóscsapágy
  ► T-Wing rendszer (TWS®)
  ► UTD fékrendszer
  ► Magforce®-Z mágnesfék
  ► Csillagfék klikk-hanggal
  ► CNC esztergált hajtómű
  ► Alumínium ház
  ► Alumínium hajtókar
  ► Soft-Touch hajtókargomb
  ► Balkezes verzió

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10710-220 200HSL 7 7.3:1 180/0.32 82cm 230g

TATuLA 200HSL
A Tatula 200HSL-t a nagyobb zsinórkapacitás iránti igény miatt fejlesztettük 
ki. A Tatula 200HSL orsóházának mérete megegyezik a 100HSL 
modellekével, mély dobja miatt azonban lényegesen több zsinórt fogad 
be. Ideális, ha például wobbleres horgászathoz vastagabb fonott zsinórt 
használunk. A TWS-rendszer javítja a dobóteljesítményt, a szokványos 
baitcaster orsókhoz képest akár 10%-kal nagyobb dobótáv is elérhető. Az 
Air Rotation hajtómű ellenállása a hajtókart tekerve alig érzékelhető, az 
orsó futása extrém sima és könnyű.

Balkezes modell
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Baitcasting orsók

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10710-215 100HSL 7 7.3:1 135/0.32 77cm 210g

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10710-216 100HSL-R 7 7.3:1 135/0.32 77cm 205g

TATuLA 100XSL Type R
Az új Super High Speed - nagy sebességű - modell 8,1:1 áttétellel 
és TWS rendszerrel. A magas áttételnek köszönhetően a hajtókar 
egy teljes elfordításával 86 cm zsinórt húzhatunk be, ezzel egészen új 
mozgásformákat hozhatunk ki műcsalijainkból.

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10710-211 100XSL-R 7 8.1:1 135/0.32 86cm 220g

Balkezes modell

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10710-210 100HSL 7 7.3:1 135/0.32 77cm 225g

TATuLA 100HSL

Balkezes modell

Balkezes modell

Balkezes modell

NEW

NEW

TATuLA CT 100HSL
Az új Tatula CT 7.3:1 áttétellel a közkedvelt T-Wing System zsinórvezető 
megoldást kínálja optimális dobótávok eléréséhez, emellett könnyű és 
szépen meglapul a horgász tenyerében. Az új CT (Compact) koncepció 
az ergonómia optimalizálását célozta meg. Az orsóházat laposabbra 
tervezték, hogy kényelmesebb legyen a fogása, ezzel megkönnyítve a 
csalivezetést olyan modern csalivezetési technikáknál is, mint pl. a jerk 
és twitchelő stílus.

  ► Racsnis csillagfék ZAION® anyagból

TATuLA CT 100HSL Type R
A Tatula CT 100HSL Type R is a T-Wing System zsinórvezető megoldással 
készül az optimális dobástávok elérése érdekében - akár 10%-kal is 
nagyobb dobásokra ad lehetőséget. A minőségi Air Rotation hajtás 
ellenállása a hajtókaron szinte egyáltalán nem érezhető, az orsó futása, a 
dob forgása hihetetlenül sima és finom. Ideális kicsi, könnyű műcsalikhoz. 
Az új CT (Compact) modellek profilja valamivel laposabb, fogásuk így 
ergonomikusabb.
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Baitcasting orsók

vIENTO HD

MEGAFORCE THSL
A kedvelt Twitchin‘Bar orsó feljavított változata. A magas, 7,1:1 áttétel 
segítségével a hajtókar egy körbeforgatásával kb. 80cm zsinórt csévélünk 
fel - bőven van mozgásterünk arra, hogy kialakítsuk a kívánt csalivezetési 
stílust. A gépi megmunkálású réz hajtás gyakori használat mellett is 
megbízhatóan és biztonságosan működik. A MAGFORCE-Z mágnesfék-
rendszer teljesen kikapcsolható a maximális dobótáv eléréséhez.

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10710-155 100THSL 6 7.1:1 135/0.32 80cm 250g

TWITCHIN‘BAR MEGOLDÁS
A DAIWA Twitchin‘ Bar rendszerrel 
készülő baitcasting orsókat kifejezetten 
süllő, sügér és csuka horgászatára 
fejlesztettük. Ideális vertikális és jerk-
horgászathoz. Horgásszon kényelmesen 
egy kézzel - ha hüvelykujjal röviden 

  ► 6 golyóscsapágy
  ► Egy tömbből készített ház
  ► Speed-Shaft távdobó dobmechanizmus
  ► Twitchin‘Bar® rendszer
  ► Magforce®-Z mágnesfék
  ► Esztergált sárgaréz hajtómű
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Balkezes verzió

DAIWA orsótechnológia

rányom a Twitchin‘ Barra, azaz a kis „zsinórbehúzó karra“ az orsó tetején, 
az orsó kb. 15 centi zsinórt teker fel. Ennyivel felénk rántja a műcsalit, vagy 
feltekertethetjük vele a laza zsinórt, amint a csali a fenékre ért. Használata 
nagyon előnyös, ha csónakból egyedül horgászunk, mert a csónak 
irányítása közben a botot tartó kezünkkel tekerhetünk fel zsinórt. Twitchin‘ 
Bar nélküli baitcasterekkel szemben behozhatatlan előny.

Balkezes modell

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10710-010 Viento HQ 8 6.3:1 110/0.32 67cm 240g

NEW

Az új Viento az exkluzív világsiker Twitchin‘Bar technológiával egyedi 
lehetőséget nyújt a baitcasting és különösen a vertikális horgászmódszerek 
kedvelőinek. A Twitchin‘Bar segítségével egészen egyedi mozgásmintákat 
kölcsönözhetünk műcsalinknak, vertikális horgászat során pedig 
optimálisan le tudjuk követni a meder adottságait - akkor is, ha egyik 
kezünkkel a csónak motorját kell kezelnünk!
A Speed-Shaft rendszer a finoman állítható mágnesfékkel kombinálva 
nagy dobástávot garantál. A Magforce mágnesfék rendszer dobás során 
megakadályozza a dob túlpörgését.

  ► 8 golyóscsapágy (ebből 2 „CRBB®“)
  ► Twitchin‘Bar® rendszer
  ► Alumínium ház
  ► Magforce® mágnesfék
  ► Alumínium dob, ultrakönnyű
  ► Speed-Shaft távdobó dobmechanizmus
  ► Szénszálas hajtókar
  ► Soft-Touch XL hajtókargombok
  ► Titánium-nitrid zsinórvezető
  ► Csillagfék klikk-hanggal
  ► Balkezes verzió

Balkezes modell
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19153-350 Black Widow BR 3500A alumínium  
19153-400 Black Widow BR 4000A alumínium  
19153-450 Black Widow BR 4500A alumínium  
19153-500 Black Widow BR 5000A alumínium  

19152-350 Emcast BR 3500A alumínium  
19152-400 Emcast BR 4000A alumínium  
19152-450 Emcast BR 4500A alumínium  
19152-500 Emcast BR 5000A alumínium  

19128-505 Crosscast 5000QDA aluminium
19128-555 Crosscast 5500QDA aluminium
19128-605 Crosscast 5500LD QDA aluminium

19133-025 Emcast 25A alumínium  

19133-125 Shorecast 25A alumínium  

19133-225 Black Widow 25A alumínium  

19154-550 Emcast 5500A        alumínium  
19154-600 Emcast 5000LDA        alumínium  

19120-000 Tournament BasiAir Z 45QDA alumínium  
19120-146 Tournament Basia 45QDX alumínium  
19120-147 Tournament BasiAir 45QD alumínium  

19418-312 Match Winner 3012QDA alumínium  
19418-412 Match Winner 4012QDA alumínium  

19416-150 Legalis 1500HA alumínium  
19416-200 Legalis 2000HA alumínium  
19416-250 Legalis 2500HA alumínium  
19416-300 Legalis 3000HA alumínium  
19416-350 Legalis 3500HA alumínium  
19416-400 Legalis 4000HA alumínium  

19415-150 Exceler 1500A alumínium  
19415-250 Exceler 2500A alumínium  
19415-256 Exceler 2506HA alumínium  
19415-300 Exceler 3000HA alumínium  
19415-400 Exceler 4000HA alumínium  

19417-250 Freams 2500A alumínium  
19417-258 Freams 2508A alumínium  
19417-300 Freams 3000A alumínium  
19417-351 Freams 3515PE-HA alumínium  
19417-400 Freams 4000A alumínium  

19408-520 Caldia 2000SHA alumínium  
19408-525 Caldia 2500SHA alumínium  
19408-530 Caldia 3000SHA alumínium  

19412-202 Caldia 2000A alumínium  
19412-252 Caldia 2500A alumínium  
19412-258 Caldia 2508A alumínium  
19412-302 Caldia 3000A alumínium  
19412-402 Caldia 4000A alumínium  

19418-200 Ballistic EX 2000H alumínium  
19418-250 Ballistic EX 2500H alumínium  
19418-300 Ballistic EX 3000H alumínium  
19418-400 Ballistic EX 4000H alumínium  

19122-251 Morethan 2510PE-H alumínium  
19122-312 Morethan 3012 alumínium  

19030-550 Infinity X BR 5500 alumínium  

DAIWA pótdobok

Elsőfékes orsók Nyeletőfékes orsók

Nagyhalas orsók

Tengeri peremfutó orsók

Elsőfékes orsók

19800-090 BG 90M alumínium  

19800-009 GS 9M alumínium  

Termékkód a következő orsókhoz anyaga
19920-025 Castizm 25 QDA alumínium  

19126-551 Emblem Spod alumínium  

19305-550 Saltiga 5500 EXP alumínium  
19305-800 Saltiga 8000H EXP alumínium  

Termékkód a következő orsókhoz anyaga
19101-100 Exist 1025 AIR Spool dob  
19101-250 Exist 2500 AIR Spool dob
19101-251 Exist 2510PE-H AIR Spool dob  
19101-256 Exist 2506PE-H AIR Spool dob  
19101-300 Exist 3000 AIR Spool dob  
19101-312 Exist 3012H AIR Spool dob  

19124-100 Luvias 1003 AIR Spool dob  
19124-251 Luvias 2510PE-H AIR Spool dob  
19124-255 Luvias 2500 AIR Spool dob  
19124-256 Luvias 2506H AIR Spool dob  
19124-305 Luvias 3000 AIR Spool dob  
19124-312 Luvias 3012 AIR Spool dob  

19221-103 Revros E 1003HA alumínium  
19221-150 Revros E 1500A alumínium  
19221-200 Revros E 2000A alumínium  
19221-250 Revros E 2500A alumínium  
19221-300 Revros E 3000A alumínium  
19221-312 Revros E 3012HA alumínium  
19221-400 Revros E 4000A alumínium  

Termékkód a következő orsókhoz anyaga
19218-100 Ninja 1003A alumínium  
19218-150 Ninja 1500A alumínium  
19218-200 Ninja 2000A alumínium  
19218-250 Ninja 2500A alumínium  
19218-300 Ninja 3000A alumínium  
19218-312 Ninja 3012A alumínium  
19218-400 Ninja 4000A alumínium  
19218-412 Ninja 4012A alumínium  

19118-150 Sweepfire E 1500C nylon  
19118-200 Sweepfire E 2000C nylon  
19118-250 Sweepfire E 2500C nylon  
19118-300 Sweepfire E 3000C nylon  
19118-350 Sweepfire E 3500C nylon  
19118-400 Sweepfire E 4000C nylon  
19118-450 Sweepfire E 4500C nylon  
19118-500 Sweepfire E 5000C nylon  

Termékkód a következő orsókhoz anyaga
19925-025 Castizm BR 25A alumínium  

19154-551 Emcast Spot´n´Mark       alumínium  

19157-450 Emcast Surf 4500A       alumínium  
19157-500 Emcast Surf 5000A       alumínium  

19155-550 Black Widow BR 5500A       alumínium  
19155-600 Black Widow BR 5000LDA       alumínium  

19156-500 Shorecast 5000A       alumínium  
19156-550 Shorecast 5500A       alumínium  

19310-350 Saltiga 3500H alumínium  
19310-400 Saltiga 4000H alumínium  
19310-450 Saltiga 4500H alumínium  
19310-500 Saltiga 5000H alumínium  
19310-650 Saltiga 6500H alumínium  

19310-800 Saltiga 8000H DF alumínium  

19803-400 Oceano 4000A alumínium  
19803-450 Oceano 4500A alumínium  

19136-450 Tournament Surf 4500A        alumínium  
19136-500 Tournament Surf 5000A        alumínium  

19135-500 Tournament 5000QDA        alumínium  
19135-550 Tournament 5500QDA        alumínium  
19135-600 Tournament 5000LD QDA          alumínium  

19928-025 Emblem BR 25A alumínium  

19407-710 Certate 1003 alumínium  
19407-725 Certate 2500 alumínium  
19407-727 Certate 2506H alumínium  
19407-726 Certate 2510PE-H alumínium  
19407-732 Certate 3012H alumínium  
19407-730 Certate 3000 alumínium  
19407-740 Certate HD 4000H alumínium  

  
19158-500 Emblem 5000QDA alumínium  
19158-550 Emblem 5500QDA alumínium  
19158-600 Emblem 5500LD QDA alumínium  

19159-550 Windcast 5500QDA aluminium
19159-600 Windcast 5500LD QDA aluminium
19159-605 Windcast Spod´N´Mark aluminium

19430-250 Saltist 2500 aluminium
19430-300 Saltist 3000 aluminium
19430-350 Saltist 3500 aluminium
19430-400 Saltist 4000 aluminium
19430-450 Saltist 4500 aluminium
19430-500 Saltist 5000 aluminium
19430-650 Saltist 6500 aluminium
19430-800 Saltist 8000 aluminium

19460-150 BG 1500 alumínium  
19460-200 BG 2000 alumínium  
19460-250 BG 2500 alumínium  
19460-300 BG 3000 alumínium  
19460-350 BG 3500 alumínium  
19460-400 BG 4000 alumínium  
19460-450 BG 4500 alumínium  
19460-500 BG 5000 alumínium  
19460-650 BG 6500 alumínium  
19460-800 BG 8000 alumínium  

Termékkód a következő orsókhoz anyaga

19117-200 Crossfire 2000 alumínium  
19117-250 Crossfire 2500 alumínium  
19117-300 Crossfire 3000 alumínium  
19117-400 Crossfire 4000 alumínium  
19117-500 Crossfire 4000 alumínium  



    

7070

DAIWA HORGÁSZBOT KÍNÁLAT 2017



7171



    

72

KARBONSZÁLAS ANYAGOK
Egy horgászbot minőségére a legnagyobb hatást a felhasznált 
karbonszálas alapanyag minősége gyakorolja. A DAIWA mérnökei 
folyamatosan azon dolgoznak, hogy az alapanyagokban növeljék 
a karbonszálak részarányát és csökkentsék a gyantáét. Mintha 
azt mondanák: több izom kell, és kevesebb zsír. Mi ezen az úton 
haladunk a minél jobb horgászbotok fejlesztése érdekében.

Z-SVF karbon
A Z-SVF a legkönnyebb karbonszálas 
alapanyag, amit a DAIWA valaha is használt. 
Csak nagyon kevés bot készül ebből az 
anyagból, mivel nagyon nehéz előállítani, 
ára extrém magas és mindenek előtt nagyon 
komplikált ebből az alapanyagból egy 
blankot legyártani.

SUPER SVF karbon
A gyantatartamot a minimálisra csök-
kentettük, a karbonszálas alapanyag 
rendkívül rugalmas. Mivel ez az alapanyag 
nagyon drága, csak csúcsbotjaink készülnek 
ebből. A SUPER SVF botok extrém 
könnyűek, ultragyors akciójúak és nagyon 
érzékenyek.

SVF karbon
A HVF karbonszálas botokkal szemben 
az SVF karbonszálas botok anyagában 
még alacsonyabb a gyanta részaránya, 
ezáltal még könnyebbek és érzékenyebbek. 
Akciójuk ultragyors és az ilyen botok 
"utólengése" is a minimálisra csökken.

HVF karbon
A normál karbonszálas botok esetén a 
karbonszövethez adott gyanta aránya jelentős. 
Ezzel szemben a DAIWA HVF botjai alacsony 
gyanta tartalmú, HVF nevű karbonszálas 
alapanyagból készülnek. Mivel a gyanta nehéz, 
a HVF-ből készült botok anyaga tömörebb, 
könnyebb, maga a bot kiegyensúlyozottabb és 
az akciója is gyorsabb.

A sztenderd karbonszálas alapanyagokban 
a gyanta aránya nagyon magas, a 
karbonszálaké alacsony. Az ilyen anyagból 
készült botok nehezebbek, kevésbé 
kiegyensúlyozottak és akciójuk lassabb, mint 
a mi HVF, vagy SVF botjaink.

Normál "Pre Preg" karbon alapanyag

Az AGS karbon gyűrűkkel (AGS = Air Guide System) a DAIWA 
egy világújdonságot mutat be és új korszakot nyit a botépítési 
technológiában. Az AGS gyűrűk kerete, lába és talpa egyben, 
karbonból készül, ezáltal sokkal könnyebb, mint például a Fuji Titanium 

gyűrűk, melyeket nem sokkal ezelőttig a világ legkönnyebb gyűrűiként 
tartottak számon. A csökentett súly optimalizálja a bot akcióját - a bot 
jelentősen gyorsabb lesz és sokkal hamarabb visszaáll a nyugalmi - 
kiinduló - helyzetébe. A karbongyűrűk használatával csökken a dobás 
során gyűrűk keltette vibráció is - 
a megoldás precízebb dobásokat 
eredményez. Aki egy AGS gyűrűs 
botot a kezébe vesz, rögtön 
megérzi a jelentős különbséget 
a szokásos gyűrűkkel szerelt bot 
akciójához képest.

Az AGS-nek köszönhetően a bot spicce 
gyorsabban visszaáll alaphelyzetbe.

A szokványos gyűrűkkel szemben 40% súlycsökkentés írható az AGS 
gyűrűk javára. Ez egyet jelent a blank kisebb mértékű terhelésével és 
a sokkal gyorsabb visszaállási képességgel.

A gyűrűk keretének kialakítása csökkenti a gubancképződés kockázatát. Különösen 
ellenszélben, fonott zsinórral horgászva nagy a veszélye annak, hogy a zsinór 
ráhurkolódik egy gyűrű lábára és emiatt műcsalit veszítünk. Az AGS gyűrűk kialakítása 
lehetővé teszi, hogy ha felakad a zsinór, az "kiszabadítsa magát", lecsússzon 
dobáskor a gyűrű lábáról anélkül, hogy csomó képződne és csalit veszítenénk.

A karbon és titánium merevségének összehasonlítása:
A karbon körülbelül háromszor olyan merev, mint a titánium, emiatt ideális alapanyag 
botok gyűrűinek készítésére. Az AGS gyűrűk karbon kerete jobban növeli a bottestek 
érzékenységét, mint bármilyen más anyag.
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X45 
Speciális karbonszálas anyag a csavaró erőhatások kiküszöbölésére. A 
szokásos karbonszövetekben a szálak egymásra merőlegesen, 90 fokos 
szöget bezárva futnak. Az új X45-ös karbonszövetben a szálirány 45 fokos, 
ez erősebbé és a csavaró hatásokkal szemben ellenállóbbá teszi a blankokat.

A megnövelt terhelhetőség ellenére 
megmarad a rugalmasság. Ez a 
gyakorlatban annyit jelent, hogy 
az X45-ös alapanyagból készülő 
botok nem csak erősebbek, de 
precízebb dobásokat tesznek 
lehetővé. Abban is segítik a 
horgászt, hogy a műcsalikat 
közvetlenebb kontaktussal vezesse 
és a fárasztásokat biztosabban 
vigye sikerre.

Az X45 optimális egyensúlyt kínál erő, kontroll és rugalmasság tekintetében

A karbonszövetek elrendezése

Kompresszió

Csavarodás
Hajlíthatóság

Kisebb 
rugalmasság

N a g y o b b 
rugamasság

A szokásos, 2 dimenziós szövet struktúrájú karbonszövettel szemben a 
DAIWA kifejlesztette a 3DX (3D-Cross) 3 dimenziós szövet struktúrájú 
karbonszálas alapanyagot.

A 3DX karbon anyag révén jelentősen feljavul a blankok kompressziója. 
Így a bot erőátvitele mindig ugyanolyan, mindegy milyen irányból jön 
a húzóerő. Ráadásul a bot sokkal kevésbé leng ki dobás után - ez 
precízebb dobásokat eredményez.
A tökéletes hatszög a természetben gyakran előforduló erős struktúra, 
mindig is jelentős technikai innovációk kiindulási alapjául szolgált.

Szokványos blankok

3DX blankok

Az egymással összefont 3DX karbon-
szövetet a gyártás során integrálják a 
bottestbe. Ez a vázszerkezet megnöveli a 
kompressziót, javítja az ellenállóképességet 
a csavaró erőhatások ellen és gyorsabbá 
teszi a blankot.

A V-Joint egy speciális csapos csatlakozás, amiben a blank csapos 
része és a másik botrészen a csapot körülvevő blankrész anyaga 
egy különleges, kizárólag a DAIWA által gyártott BIOS-karbonszálas 
anyagból készül. A karbonszálas szövet szálai 45 fokos szöget zárnak 
be egymással, ezáltal terhelhetőbb az anyag és ezzel együtt sokkal 
kevésbé törik meg a bot íve a csatlakozásnál terhelés alatt.

Nanoplus eljárásunk alapja a Nanoalloy technológia, melynek 
segítségével a nanotechnológiával módosított gyantával készített 
karbon alapanyagból még könnyebb és erősebb blankokat gyártunk.

NEW
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MORETHAN BRANZINO AGS
A Branzino AGS botokkal a DAIWA a botgyártási technológia egy újabb 
mérföldkövét tette le. A Super SVF Compile-X karbonszálas alapanyag 
és az ultrakönnyű AGS karbongyűrűk kombinációja révén lehetővé vált 
extrém gyors és terhelhető botok gyártása, melyek dobás után azonnal 
alaphelyzetbe állnak, utólengés nélkül, ezáltal rendkívül pontos és hosszú 
dobásokra képesek.
A Branzino AGS botok modelltől és dobósúlytól függően ideálisak tengeri 
pisztráng vízben gázoló horgászatára, valamint süllőre, balinra, csukára 
pergetni, kis wobblerekkel és gumihalakkal.

  ► Super SVF® Compile-X karbonszálas anyag
  ► Super Multi Taper
  ► V-Joint® csapos csatlakozás
  ► Micro-Pitch megerősítés
  ► AGS® karbon gyűrűk
  ► Dupla kötésű gyűrűk
  ► Japán kemény EVA nyélborítás
  ► Made in Japan

Made in Japan
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902MH-AD SHADSHAKER II
Tekintettel arra, hogy komoly igény mutatkozott egy nagyobb dobósúlyú 
Morethan Branzino AGS változatra, japán mérnökeink Tokióban 
kifejlesztettek számunkra egy kifejezetten csuka és süllő középnehéz 
gumihalas horgászatára szánt modellt. Az SVF Compile-X karbon-
alapanyag és a kizárólag DAIWA által gyártott AGS karbon gyűrűk 
együttes alkalmazása egy hihetetlenül könnyű és elképesztően gyors 
botot eredményezett. Ilyen anyag- és kivitelezési minőséget máshol 
nem találnak. Egyedülálló érzés, melyet a csúcsminőségű komponensek 
garantálnak. Igazi DAIWA csúcsmodell, a bot 100%-ig Japánban készül.

97LML
Pehelysúlyú versenyző a nehézfiúk között - így jellemezhetnénk a 
97LML modellt. A felhasznált Super SVF Compile-X karbon alapanyag 
kombinációja az új, egylábas DAIWA AGS karbongyűrűkkel extra könnyű 
és gyors botok építését teszi lehetővé. A 97LML majdnem 3 méteres 
hossza ellenére mindössze 125 gramm súlyú! Egy újabb mérföldkő a 
DAIWA botépítő technológiai útján.
Ideális tengeri pisztrángra 15-20 grammos villantókkal vagy könnyű 
süllőzőbotnak kis wobblerekhez és gumihalakhoz.

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11105-271 2.70m 20-60g 143cm 2 140g 8

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11105-292 2.90m 5-28g 150cm 2 125g 9

97ML DEMON WADING cUSTOM

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11105-293 2.90m 7-35g 150cm 2 130g 9

Ez a bot magában egyesíti az erőt és az érzékenységet. A rövidebb 
nyélrész gázló horgászatkor nagyobb kontrollt biztosít, ideális, ha mély 
vízben állva horgászunk.
Az erős gerinc gondoskodik arról, hogy üljenek a bevágások és akár 
kapitális halakat is teljesen irányításunk alatt tarthatunk fárasztás közben 
általa. Ideális tengeri pisztráng pergetésre. Az AGS gyűrűknek hála gyors 
az akciója és pontos, célzott dobásokra képes. Gyorsabb botot nemigen 
találnak a piacon.

11105-292

11105-271
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TOURNAMENT AGS

A Tournament AGS sorozat a DAIWA kis szériás, rendkívül magas 
színvonalat képviselő pergetőbot családja, hihetetlenül könnyű, DAIWA 
AGS karbon gyűrűsorral szerelve. A Tournament AGS botok akciója 
elképesztően gyors, a botok nagyon merevek - ideálisak középnehéz 
gumihalas pergetésre csukára, süllőre és sügérre. A csali minden 

mozdulatát, a meder bármilyen apró változását azonnal és közvetlenül 
érezni lehet ezeken a botokon. 

A merev akció miatt wobblerek és felszíni csalik apró rántásokkal történő 
vezetésére is kiválóak. A HVF karbont X45-ös szálirány elrendezéssel 

STEEZ AGS

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11922-225 2.25m 7-28g 183cm 2 135g 9

NEW

Az új Steez AGS baitcasting, azaz multiorsós pergetőbot spiccakciója 
elképesztően gyors, a bot tökéletes minden modern csalivezetési stílushoz, 
twitchinghez, walk-the-dog csalikhoz és flippinghez is. Az ultrakönnyű 
DAIWA AGS karbon gyűrűk miatt rendkívül kiegyensúlyozott a bot és a 
súlya is abszolút minimális. A spicc dobáskor könnyen feltöltődik, lazán 
elérhetők vele az optimális dobástávok. A merev SVF blank közvetíti a bot 
legkisebb mozdulatát is a csalihoz és rengeteg tartalékkal bír ahhoz, hogy 
messziről is jól üljön minden bevágás. A bot autóval történő szállításának 
megkönnyítésére az egyrészes blank kihúzható a nyélből.

  ► AGS® karbon gyűrűk
  ► Fuji® Alconite spiccgyűrű
  ► SVF® karbon blank
  ► V-Joint® csapos csatlakozás
  ► Ergonomikus DAIWA® orsótartó
  ► Minőségi kemény EVA nyél
  ► Ultragyors blank
  ► Gyors spiccakció

Alconite 
spiccgyűrű

smallest size allowed due to line thickness
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  ► HVF® karbon blank
  ► AGS® karbon gyűrűk
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► V-Joint® csapos csatlakozás
  ► Ergonomikus DAIWA® orsótartó
  ► Minőségi kemény EVA nyél

smallest size allowed due to line thickness

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11758-210 2.10m 14-42g 112cm 2 138g 9
11758-240 2.40m 14-42g 127cm 2 150g 9
11758-270 2.70m 14-42g 142cm 2 166g 9

Rablóhalas botok

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11759-240 2.40m 28-84g 126cm 2 160g 9
11759-259 2.60m 28-84g 163cm 2 165g 9
11759-290 2.90m 15-56g 149cm 2 195g 9

11759-259

11758-240

kombinálva elképesztően könnyű és ellenálló blankokat készítettünk, 
melyek dobáskor azonnal visszaállnak a kiindulási pozícióba. A botok 
súlya meghökkentő, hossztól függően 138g és 166g között van! Az X45-
ös konstrukció a karbonszálak 45 fokos szögben történő elrendezésével 
tovább csökkenti a bottörés veszélyét is. Az AGS karbon gyűrűk optimális 

kiegyensúlyozottságot biztosítanak és jótékonyan járulnak hozzá a 
Tournament AGS botok rendkívül gyors akciójához.
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A DAIWA japán kínálatából származó Morethan botok egyesítik magukban 
az aktuális japán botkészítési technológiát és a klasszikus designt. Az SVF 
karbon blank X45-ös eljárással kombinálva extrém könnyű és gyors botokat 
eredményez, melyek dobáskor nem csavarodnak el, így roppant precízen 
működnek. A botok dobáskor rendkívül jól feltöltődnek és a legkisebb 
csalikat is elképesztő távolságra lövik ki. A Micro-Pitch Taping eljárással 
maximalizálják a blankok erejét - minden blank csiszolatlan, spiccakciós és 
igen gerinces.

  ► SVF® karbon blank
  ► Fuji® titánium K-gyűrűk
  ► V-Joint® csapos csatlakozás
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► Ergonomikus DAIWA® orsótartó
  ► AAA parafa nyél
  ► Exkluzív bottartó

smallest size allowed due to line thickness

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11106-250 2.57m 7-30g 133cm 2 123g 8

MORETHAN MORETHAN BAY AREA cOMMANDER 85MLM
A Bay Area Commander kitűnő választás tengeri pisztráng pergetésére. 
Ezzel a bottal egész nap dobálhatja a horizont felé a villantókat egészen 
30 grammos súlyig, a fáradtság legkisebb jele nélkül. A bot hihetetlenül 
rugalmas és jóval nagyobb, korábban csak ennél hosszabb botoktól elvárt 
dobótávra képes. Kifejezett spiccakciója az X45-ös karbonszövet hatására 
remekül utánanyúl a fejrázásoknak. Ez a bot kiváló magától értetődően 
balinozni, valamint könnyű gumihallal sügerezni, kősüllőzni és süllőzni is.

MORETHAN BAITcAST 73HBW
Ez a feszes bot teszi teljessé a Morethan kínálatot - kitűnő nagyobb 
méretű wobblerek twitchelő vezetésére, valamint felszíni csalis, stickbaites 
pergetésre. A kemény bottest minden mozdítást közvetlenül ad át a 
csalinak, fárasztáskor az akció félparabolába megy át, nagyon hatékonyan 
csillapítja a  fejrázásokat és hirtelen kirohanásokat. Igazán kivételes pálca 
revolvernyéllel és a legmagasabb színvonalú kidolgozással.

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11106-220 2.20m 10-60g 115cm 2 137g 8
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Rablóhalas botok

MORETHAN SHOOTING cOMMANDER 88MW

MORETHAN SHORT BITE cOMMANDER 86LLX

MORETHAN JERKING cOMMANDER 87LMXW

A Shooting Commander kiváló pálca könnyűtől a középnehéz 
gumihalazásig csukára és süllőre. Az SVF karbonból készült bot kézbe 
fogva rendkívül könnyű és kiegyensúlyozott, ezáltal hosszú órákon át lehet 
vele fáradságmentesen dobálni. Az X45-ös karbontechnológiai eljárás a 
hangsúlyos spiccakcióval karöltve extrém dobótávot és precíz dobásokat 
garantál. A magas karbon részaránynak köszönhetően a meder legkisebb, 
csali által közvetített változásait is a tenyerében érzi a horgász, így a 
legfinomabb ráfogásra is azonnal tud reagálni. Ha Ön egy igazi távdobó 
pergetőbotot szeretne, melynek kivételes színvonalú a kidolgozottsága is, 
jó helyen jár!

Ez a finom, érzékeny pálca - eredeti DAIWA Megatop tömör karbon spiccel 
- jelzi a legfinomabb kapásokat is. A Short Bite Commander optimális bot 
kis gumihalas, jiges, apró wobbleres pergetésre sügérre, kövesre és süllőre 
is. A bot tömege hihetetlen, mindössze 120g, ezzel nem lehet belefáradni a 
pergetésbe. Erős gerince a kapitális halak kirohanásainak és fejrázásainak 
egyaránt ellenáll, akkor az igazi, ha pici csalikra, érzékeny felszerelésre van 
szükség.

A Jerking Commandernek számos különböző alkalmazási területe lehet. 
Legyen szó sügérpergetésről twitchelve, igazán kicsi wobblerekkel vagy apró 
gumihalas süllőzésről, ez a bot a csalivezetési lehetőségek széles tárházát 
kínálja. A Jerking Commander spiccakciós, 20 gramm dobósúlyig elképesztő 
távra katapultálja a csalikat. Az eredeti DAIWA Megatop tömör karbon spicc 
közvetíti a legapróbb rezdülést is egészen a nyéltagba, biztosítja a lehető 
legérzékenyebb kontaktust. Kis villantókkal tengeri pisztráng pergetésére is 
használható.

11106-220

11106-250

11106-265

11106-290

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11106-255 2.59m 4-15g 134cm 2 120g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11106-265 2.61m 4-25g 135cm 2 121g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11106-260 2.65m 7-40g 136cm 2 132g 8

11106-255

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11106-290 2.92m 7-40g 150cm 2 142g 9

MORETHAN BLADE cOMMANDER 97MW
Extrém könnyű és tökéletesen kiegyensúlyozott bot. Az SVF karbon 
blank kifejezett spiccakciós, erős, gerinces, ez egy ideális gumihalas 
bot süllőzni. 7-14cm közötti gumihalak könnyű és középnehéz jigfejekkel 
extrém távra dobhatók vele - a feszes blank a legkisebb piszkálást is 
megbízhatóan közvetíti. Tengeri pisztráng és balin pergetésére is ideális. 
Támolygó kanalakhoz 25 gramm súlyig ajánljuk.

11106-260
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NEW

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11115-240 2.40m 15-50g 126cm 2 150g 8
11115-270 2.70m 15-50g 141cm 2 160g 8
11115-241 2.40m 30-70g 126cm 2 165g 8
11115-271 2.70m 30-70g 141cm 2 175g 8

MORETHAN SHAD ATTAcK
A Morethan Shad Attack a piacon fellelhető legjobb komponensekkel készült, 
kifejezetten gumihalas horgászatra. Az extrém könnyű SVF karbon blank 
kifejezett spiccakciót mutat kemény gerinccel, elképesztő távra dobhatja 
vele a csalit. A merev blank a műcsali valamennyi mozdulatát, minden 
mederkontaktust közvetít a nyéltagba - kontroll alatt tarthat vele mindent. 
Fárasztás során a bot akciója fél-parabolikus jelleget ölt, a fejrázásokat, 
hirtelen kitöréseket tökéletesen csillapítja. 

A Morethan Shad Attack botok nyelének végében kiegyensúlyozó súlyok 
találhatók (5g/5g/10g), melyekkel tökéletes összhangba, egyensúlyba 
hozhatja orsójával a botot, ez kell az órákon át fáradtságmentes, élvezetes 

pergetéshez. A 15-50g modell 7-15cm-es gumihalakhoz ideális, a 30-70g 
modell a 12-18cm közötti gumicsalikhoz az igazi.

Összhangban az extra könnyű Luvias orsókkal a DAIWA egy kiegyensúlyozott és kiemelkedő minőségű, igényes 
botcsaládot készített, mely a legmagasabb elvárásoknak is megfelel. Az SVF karbon blank pehelykönnyű, 
spiccakciója elképesztően gyors, gerince kemény, ideális gumihalas pergetésre. A Fuji TVS orsótartó oldalt 
kivágott, így folyamatosan rajta tarthatja ujját a blankon peca közben. Az X45 elrendezésű karbonszövet 
csökkenti a blank csavarodását dobás során, ezáltal roppant pontos dobásokat tesz lehetővé. A V-joint csapos 
csatlakozás gondoskodik az egyenletes, töretlen tesztgörbéről. Az új Luvias botok szemet gyönyörködtetőek, 
klasszikus design és modern komponensek olvadnak harmonikus egésszé.

LUVIAS
  ► SVF® karbon blank
  ► Fuji® SiC K-gyűrűk
  ► V-Joint® put-over csatlakozás
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► Fuji® TVS orsótartó
  ► AAA parafa nyél

smallest size allowed due to line thickness

FUJI orsótartó

Sic
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Rablóhalas botok

11115-240

11915-243

11915-261

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11915-210 2.10m 0.8-7g 111cm 2 95g 9
11915-211 2.10m 5-15g 111cm 2 105g 9
11915-212 2.10m 5-28g 111cm 2 110g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11915-243 2.45m 5-15g 127cm 2 115g 10
11915-242 2.45m 5-28g 127cm 2 120g 10
11915-241 2.45m 10-40g 127cm 2 145g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11915-260 2.60m 5-28g 134cm 2 130g 10
11915-261 2.60m 10-40g 134cm 2 155g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11915-270 2.75m 5-28g 142cm 2 130g 10
11915-271 2.75m 10-40g 142cm 2 160g 10
11915-274 2.75m 15-50g 142cm 2 170g 10

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11915-300 3.05m 10-40g 158cm 2 170g 10

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11915-245 2.45m 30-70g 127cm 2 150g 8
11915-275 2.75m 30-70g 142cm 2 170g 9

11915-211
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POWERMESH LURE
A rövid, kemény botos, modern műcsalis horgászat egyre növekvő népszerűségnek örvend. A Powermesh 
sorozattal minőségi, roppant könnyű, a legjobb komponensekből épített botokat kínálunk Önnek, melyek 
kifejezetten adott felhasználási területekre és módszerekre lettek hangolva.

  ► HVF® karbon alapanyag
  ► Fuji® Alconite gyűrűk
  ► Ergonomikus DAIWA® orsótartó
  ► Minőségi EVA nyél
  ► Modern design
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POWERMESH BAITcAST 7-28G

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11916-196 1.95m 7-28g 105cm 2 122g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11916-201 2.00m 10-35g 108cm 2 124g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11916-165 1.65m 60-120g 167cm 1 140g 8

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11917-185 1.85m 3-10g 185cm 1 126g 7

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11917-198 2.01m 5-14g 103cm 2 134g 8

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11917-210 2.10m 7-28g 112cm 2 144g 8

Klasszikus baitcasting bot merev akcióval wobblerek twitch-techinkával történő 
vezetéséhez, wacky-righez, illetve Carolina- és Texas riges horgászathoz. A 
merev akció tökéletesen illik szinte minden modern csalivezetési stílushoz. 
Ideális 7cm és 12cm közötti wobblerekhez. A blank minősége és a kidolgozás 
ebben az árkategóriában szokatlanul magas. Ezen a modellen multiorsókhoz 
készült orsótartó és gyűrűzés van.

POWERMESH BAITcAST 10-35G
A Powermesh Baitcast 10-35g dobósúlyú botot a kifejezetten aktív és 
agresszív csalivezetési technikákhoz fejlesztettük. Ez a merev pálca 
különösen a 7-15cm közé eső kis és közepes wobblerek twitch jellegű 
vezetésére alkalmas. Multis orsótartót és gyűrűzést kapott. A kétrészes 
bot középen osztott, így autóban is könnyen szállítható.

POWERMESH SPIN 7-28G
POWERMESH JERK 60-120G      
Ez a klasszikus jerkbot rövidsége miatt (165cm) elburjánzottt parti 
növényzetben, de különösen csónakos jerkbait horgászat során ideális, 
amikor a hosszabb jerkbotok a vízfelszín közelsége miatt nehezen kezelhetők. 
Multis orsótartó és gyűrűzés került rá.

POWERMESH SPIN 3-10G
Ezt az egyrészes botot kifejezetten apró műcsalis pergetésre, úgynevezett 
finesse-horgászathoz terveztük. Kis dobósúlya ellenére a pálca viszonylag 
merev, ideális könnyebb jigekhez és gumihalakhoz. Ezzel a bottal kisebb 
sügerek, pisztrángok, stb. megfogása is örömet okoz.
Egylábas Fuji Alconite gyűrűkkel szereljük.

POWERMESH SPIN 5-14G
Az 5-14 grammos Powermesh ideális 5-10cm-es gumihalakhoz könnyű 
jigfejjel, körforgókhoz, kisebb kanalakhoz, stb. Viszonylag merev akciója 
a bot minden rezdülését azonnal átviszi a műcsalira. A bot kisebb súlyú 
csalik alatt is tökéletesen feltöltődik és lenyűgöző dobótáv érhető el vele. 
Fantasztikus pálca sügér- és pisztrángpergetéshez.
Egylábas, Fuji Alconite gyűrűkkel szereljük.

11916-196

11916-201

11916-165

11917-185

11917-198

11917-210

Rablóhalas botok

A Powermesh Spin 7-28g dobósúlyú változata ideális peremfutó orsós twitching 
csalivezetéshez. A merev akció a legváltozatosabb csalivezetési stílusok 
teljes repertoárját lehetővé teszi. Tökéletes a 7-12cm-es wobblerekhez.
Egylábas, Fuji Alconite gyűrűkkel szereljük.
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GENERATION BLAcK
A Generation Black széria speciális pergetőmódszerekre fejlesztett és optimalizált, kiegyensúlyozott 
botok sokaságát kínálja, baitcaster, vertikális és ultralight pálcákat. A DAIWA mérnökei szinte valamennyi 
aktuális DAIWA bottechnológiai fejlesztést felvonultattak a botok készítése során, nem beszélve a minőségi 
kivitelezésről.

smallest size allowed due to line thickness

  ► HVF® karbon blank
  ► Fuji® Alconite K-gyűrűk
  ► V-Joint® put-over csatlakozás
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► Exkluzív DAIWA® orsótartó
  ► Minőségi EVA nyél
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Rablóhalas botok

cRAZY cRANKER

MINNOW DARTER

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-230 2.01m 15-40g 170cm 2 150g 11

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-231 2.25m 7-28g 118cm 2 135g 10

A DAIWA saját GlaTech üvegszálas és HVF karbon alapanyagait 
kombinálva fejlesztette ki ezt az extrém könnyű, félparabola tesztgörbéjű 
botot, mely dobáskor könnyedén feltöltődik és optimális crankbaites 
horgászathoz is. Akciója segíti a csalivezetést, hiszen a közepes és nagy 
méretű crankbaitek rendszerint igen nagy ellenállásúak. A megakasztott 
kapások aránya megnő, ha a hal a csalit jobban be tudja szívni, és ez a 
bot enged annyit, amennyi ilyenkor szükséges. Speciális blankja nem túl 
merev, az egyrészes bot nyéltoldós kivitelben készül.

Kifejezetten kis és közepes méretű wobblerekkel történő pergetésre 
fejlesztett modell. Merev akciója lehetővé teszi a műcsalik twitch stílusban 
történő vezetését, mégis elég jól feltöltődik ahhoz, hogy elérje a kellő 
dobástávot. Utóbbira még rásegít a 2,25m-es hossz is. Ideális minden 
modern csalivezetési metódushoz, mint a walk-the-dog, twitching, stb.

11920-230

11920-231
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SHAD cASTER

VERTIcAL ATTAcKER

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-205 2.06m 5-25g 107cm 2 120g 7

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-180 1.80m 14-28g 96cm 2 115g 7

A Vertical Attacker merev és kemény blankja lehetővé teszi az optimális 
csalivezetést - gumihalakat és csalihalat egyaránt gyorsan mozgathatunk 
általa, akár nagyobb mélységben is. A HVF karbon alapanyag az 
X45 szálelrendezéssel kombináva a kemény jelleg mellett nagyon jó 
érzékenységet is biztosít - a meder adottságai könnyen letapogathatók 
a bot segítségével. A merev blank van annyira érzékeny, hogy jól 
csillapítsa fárasztáskor a halak fejrázását. A 11920-181 cikkszámú modell 
revolvernyéllel készül, baitcaster orsóhoz.

Spin

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-181 1.80m 14-28g 96cm 2 120g 8

Baitcast

A Shad Caster leginkább 5-10cm közti kis gumihalas és jiges sügerezésre 
kínálkozik. A bot kézbe véve nagyon könnyű és kiegyensúlyozott, merev 
akciója jó csalivezetést tesz lehetővé, fárasztáskor azonban a merev 
akció félparabolikusba megy át és elegendő energiát nyel el ahhoz, hogy 
megakadályozza a horgok kiakadását, a halvesztést. Igazi élvezet ezzel a 
bottal horgászni, minden egyes fárasztás élményszámba megy.

TWITcHIN' STIcK

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-196 1.98m 7-28g 198cm 1 125g 8

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-197 1.98m 7-28g 198cm 1 120g 9

A bot akciója meglehetősen merev, ezzel szinte adja magát az 
agresszívebb csalivezetési stílus. A kemény blank a bot minden mozdulatát 
közvetlenül átadja a műcsalinak. Twitch technikához kifejezetten ideális. 
Wobblerekhez 14cm-es méretig ajánlott. A 11920-196 cikkszámú modell 
peremfutó orsóhoz való, míg a 11920-197 számú baitcast modellen 
revolvernyél található.

Spin

Baitcast
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DROP SHOT FEELING
A Drop Shot Feeling egy nagyon érzékeny és könnyű bot parabola 
akcióval. A lágy spicc megkönnyíti, hogy a halak beszívják a drop shot 
szereléken felkínált csalit és csökkenti a kockázatát annak, hogy fárasztás 
közben leakadjanak. Ideális sügérpergetésre könnyű és közepesen nehéz 
szerelékekkel. Igazi élménybot, ezzel minden fárasztás emlékezetes lesz.

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-240 2.40m 10-25g 126cm 2 115g 83

PELAGIc LUNKER

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-183 1.80m 10-60g 126cm 1+1 150g 9

A Pelagic Lunkert kifejezetten nyíltvízi horgászatra tervezték, kapitális 
csukák és süllők célzott horgászatára. A bot gerince erős, ideális nagy 
méretű, 15-25cm-es gumicsalik vezetésére, akár 20-40g-os jigfejekkel 
is. Az erős blank ellenére a botban van elég rugalmasság ahhoz, hogy 
megkönnyítse a gumihalak beszívását és csillapítsa a fejrázások hatását. 
Ideális kapitális ragadozókra!

Baitcast

11920-183Baitcast

11920-240

11920-180

11920-205

11920-196

Rablóhalas botok
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TWO DRUNKN MONKIES

SPOTTED WIGGLER

ScRATcHY

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-200 2.08m 0.5-4g 108cm 2 120g 8

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-165 1.68m 1-5g 88cm 2 100g 8

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-185 1.80m 1-5g 110cm 2 125g 8

Könnyű, spiccakciós pálca kis wobbleres, körforgós, kanalas és gumihalas 
pergetésre. Ideális kis patakokon, apró műcsalikkal való pisztrángozáshoz. 
Csekély dobósúlya ellenére elég gerinces ahhoz, hogy erősen áramló 
vízben is irányíthassa vele a halat. Ezzel a bottal minden fárasztás élmény 
marad.

Rövid és nagyon érzékeny bot, extra rövid hátsó nyélrésszel. Kifejezett 
spiccakciójának köszönhetően a legkisebb műcsalikat is jól dobja. A hátsó, 
rövid nyélrész és a rövid tagok kis patakok növényzettel sűrűn benőtt 
partján való cserkésző horgászatra is ideálissá teszik.

Nagyon érzékeny bot hangsúlyos spiccakcióval nagyon apró és könnyű 
csalis pergetéshez pisztrángra, sügérre, domolykóra. Ezzel az ultralight 
bottal a legapróbb wobblerek és legkönnyebb jigek is jól dobhatók.
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ITcHY TWITcHY II

INSTANT NOODLE

DEEPSTRIKER

BLAcKJAcK

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-186 1.80m 1-10g 110cm 2 125g 8

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-187 1.80m 1-3g 110cm 2 120g 8

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-188 1.80m 2-14g 76cm 3 125g 8

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11920-189 1.80m 1-5g 76cm 3 125g 8

Nagyon érzékeny és rendkívül kiegyensúlyozott bot sügér, pisztráng 
és domolykó ultralight pergetőhorgászatára. A rövid tagokból álló 
háromrészes blank ideális utazásokra, V-joint csapos csatlakozásai 
miatt pedig tesztgörbéje töretlenül, egyenletesen ívelt, mintha csak két-, 
de méginkább egyrészes lenne. A progresszív blank dobáskor egészen 
a nyélig feltöltődik és még a legkisebb műcsalikkal is képes optimális 
dobástáv elérésére.

Ideális ultralight utazó pergetőbot, ha 10cm alatti gumihalakkal, 12g alatti 
villantókkal és 3g alatti körforgókkal tervezünk pergetni. A bot extrém gyors 
és nagy távra lövi a csalit. A V-joint csapos csatlakozásoknak köszönhetően 
tesztgöbéje vetekszik egy kétrészesével. Ideális pisztrángra, sügérre vagy 
domolykóra.

Extrém könnyű bot ultralight horgászatra a legkisebb műcsalikhoz. A 
progresszív akció a teljes blankon végigfut és minden fárasztás élmény 
vele. Ideális kis súlyú csalikhoz pisztrángra, sügérre.

Könnyű bot határozott spiccakcióval. A Scratchy-hez képest ennek a botnak 
valamivel gerincesebb a blankja és picit nehezebb csalikhoz is megfelel, 
mondjuk kis, 3-7 centis wobblereket twitchelni. Kifejezett spiccakciójának 
köszönhetően kis csalikat is messzire dob - ilyenkor jól feltöltődik a spicc.

11920-200

11920-165

11920-185

11920-186

11920-187

Rablóhalas botok

11920-188

11920-189
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STEEZ XT BAITcAST

cAST'IZM

A Steez XT baitcast botokban egyesül a klasszikus design és a minőségi 
komponensek. Az SVF karbon blank kézbe véve ultrakönnyű és 
kiegyensúlyozott, határozott spiccakciója mellett érzékelhetően igen 
gerinces. Ideális kis és közepes wobblerek vezetésére twitch és jerk 
technikával, felszíni műcsalikhoz és stickbaitekhez. Az 56g dobósúlyú 
modell nagyobb wobblerekhez és stickbaitekhez is megfelel, egészen 15cm 
hosszig.

  ► SVF® karbon blank
  ► Fuji® Alconite gyűrűk
  ► Exkluzív DAIWA® baitcaster orsótartó
  ► Minőségi EVA nyél
  ► Ultragyors blank
  ► Gyors spiccakció

  ► HVF® karbon blank
  ► Kevlár megerősítéssel
  ► Fuji® Alconite K-gyűrűk
  ► V-Joint® put-over csatlakozás
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► Fuji® dupla csavaros DPS orsótartó
  ► Minőségi AAA parafa nyél

FUJI orsótartó

smallest size allowed due to line thickness
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Termékkód hossz dobósúly részek súly gyűrűk
11920-210 2.13m 7-28g 1 135g 9
11920-211 2.15m 7-42g 1 130g 9
11920-212 2.13m 3.5-28g 1 125g 9

BIG BAIT SPEcIAL

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11921-225 2.25m 50-165g 118cm 2 225g 7
11921-245 2.40m 50-150g 126cm 2 220g 7

TROLL & BOARD

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11921-275 2.75m 50-135g 141cm 2 275g 8
11921-305 3.05m 50-135g 157cm 2 290g 8

A Cast'Izm TB botokat kifejezetten csuka és süllő sleppelő horgászatára 
fejlesztették. Ez a bot egy lágyabb spicc és kemény gerinc kombinációja 
- ideális minden nagyobb sleppelő szerelékhez, valamint nagyobb 
gumihalakhoz, swimbaitekhez egészen 30 centis hosszig. A spicc 
optimálisan védi ki a hullámzás és a kanyarokban fellépő nagyobb 
nyomás hatásait, ezzel megakadályozza, hogy a planerboard akaratlanul 
elengedje a zsinórt sleppelés közben. A kevlár megerősítés hatására 
az erős spicc elképesztő erőtartalékokkal bír, hogy minden fárasztásból 
Ön kerülhessen ki győztesen. A dupla csavaros Fuji orsótartó 
megakadályozza, hogy az orsó a csónak folyamatos mozgása miatt 
kilazuljon. Ezek a botok természetesen planerboard nélküli sleppelésre 
is alkalmasak, ahogy nehéz gumihalazásra és pilkerezésre is a Balti 
tenger, vagy épp Norvégia vizein. Spiccakciójuk kivédi a fejrázásokat és 
megakadályozza a halvesztést.

Ez a két bot kifejezetten az egyre népszerűbb nagy és nehéz gumihalas, 
valamint swimbaites horgászatra készült. A 2.25m-es modellt extrém 
nagy és nehéz, akár 30 centis hosszt elérő gumihalakhoz terveztük - a 
rövid bothossz biztosítja, hogy tartósan fáradságmentesen horgásszon. 
A progresszív spiccű, erős blank dobáskor optimálisan feltöltődik és jó 
dobótávokat tesz lehetővé, anélkül, hogy a nehéz csalik dobálásától 
hamar kifáradna. Ezt a modellt nyugodtan használhatja harcsahorgászatra 
is, nem kell attól aggódni, hogy kapitális halat már nem tudna vele az 
irányítása alá vonni. Az X45-ös blank-konstrukció a kevlár-megerősítéssel 
kombinálva elképesztő erőt ad a botnak, bármilyen fárasztás során 
nyomás alá helyezheti az ellenfelet. A 2,40m-es modell maximum 25 centis 
gumihalakhoz és swimbaitekhez ideális, inkább nevezhető "allrounder", 
azaz általános nehézpergető botnak, mely más módszerekhez, mondjuk 
pilkerezni is használható. A blank dobáskor optimálisan feltöltődik és 
jó távra repíti a nehéz csalit, anélkül, hogy a horgász belefáradna. A 
dupla csavaros Fuji orsótartó megakadályozza, hogy az állandóan nagy 
igénybevételnek kitett orsó rögzítése a dobások során kilazuljon - a 
rendszeres odefigyelést igénylő, visszatérő utólagos meghúzás elmarad.

Rablóhalas botok

11920-211

11921-275

11920-225
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TEAM DAIWA LINEAR INTERLINE
Az úgynevezett "interline", azaz belső zsinórvezetésű botok egyre népszerűbbek a tengeri horgászok körében. A DAIWA azonban készít TEAM DAIWA  
Linear Interline belső zsinórvezetésű botokat a japán standard szerint, édesvízi pergetésre is.
Édesvízi horgászoknak ez a konstrukció a növényzettel sűrűn benőtt partról történő pergetésnél különösen előnyös, hiszen a boton belül futó zsinór aligha 
akad az ágakba. A bot terhelési görbéje ideális, hiszen a terhelés egyenletesen oszlik el a bottesten. A belső zsinórvezetésű botnak nincs félnivalója sem-

FREAMS NEW

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11517-270 2.70m 5-35g 142cm 2 135g 8
11517-290 2.90m 5-35g 149cm 2 140g 9
11517-300 3.05m 5-35g 157cm 2 155g 9

smallest size allowed due to line thickness

  ► HVF® karbon blank
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► V-Joint® put-over csatlakozás
  ► Exkluzív DAIWA® orsótartó
  ► EVA nyélborítás
  ► Exkluzív bottartó

A Freams sorozatot kifejezetten tengeri pisztráng pergető horgászatára 
fejlesztettük ki. Az extrém könnyű és gyors blankok (3,05m- 155g!) roppant 
kézre állnak és órákon át fáradtságmentes dobálást tesznek lehetővé. 
A spicctag dobáskor teljes hosszában feltöltődik és a 20 és 30g közötti 
villantókat elképesztő távokra repíti. A nyéltag jókora erőtartalékkal bír, hogy 
kapitális halakat is magabiztosan irányításunk alá vonhassunk. A V-Joint 
csapos csatlakozásnak és az X45-ös blankkonstrukciónak köszönhetően a 
botok optimális tesztgörbét mutatnak és pontosan dobhatunk velük.
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  ► High Modulus karbon blank
  ► Japánban fejlesztett blankkonstrukció
  ► Eredeti  DAIWA® Linear Interline technológia
  ► Eredeti  DAIWA® orsótartó
  ► Extra nagy átmérőjű keverőgyűrű
  ► AAA parafa nyél

LINEAR INTERLINE
Speciális belső zsinórvezetésű blank-konstrukció dobóbotokhoz. 
A belső felületen lévő spirális bordáknak köszönhetően rendkívü-
li dobástávok érhetőek el az erősen csökkentett surlódás miatt.

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly
11816-240 2.40m 10-40g 127cm 2 135g

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly
11816-270 2.70m 15-50g 140cm 2 125g
11816-271 2.70m 20-70g 140cm 2 160g
11816-272 2.70m 50-100g 141cm 2 165g

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly
11816-300 3.00m 15-50g 155cm 2 170g

11816-270

11816-240

Rablóhalas botok

milyen dobástávolságot érintő összehasonlítástól, megfelelő súlyú műcsalival ugyanolyan távolságra lehet vele dobni, mint egy gyűrűzött bottal. A bot 
belső felülete speciális felületkezelést kapott, ami megbízhatóan akadályozza meg, hogy a szennyeződés belül összegyűljön. Ha nagyon koszos vízben  
horgászunk, öblítsük át folyó vízzel a botot, hogy ne maradjon semmi a bottesten belül. A gyűrű nélküli felépítés miatt az akciója nagyon gyors és a  
fárasztás minden rezdülését maradéktalanul élvezni fogja vele. Gumihalazni, wobblerezéshez, villantózni ajánljuk.
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R'NESSA SPINNING

FUJI orsótartó

NEW

Az új R'Nessa pergetőbotok mindent tudnak, amitől egy megszállott pergetőhorgász 
szíve gyorsabban ver! A karcsú karbonblankok elképesztően könnyűek és 
kiegyensúlyozottak kézbe véve. Az SVF karbon alapanyagnak köszönhetően a 
DAIWA mérnökei a kis blankátmérő ellenére meglehetősen gerinces, egyben könnyű 
és extrém érzékeny pálcákat kreáltak. A botok akcióját a mindenkori felhasználási 
terület igényeihez igazították és számos vízparti teszt során optimalizálták. Az X45 
karbonszálas megoldás jótékony hatással van a terhelhetőségre dobáskor, ezáltal 
garantáltak a pontos dobások. A V-Joint csapos csatlakozásnak hála terhelés alatt 
optimális a botok tesztgörbéje. Minőségi komponensekből épülnek fel, Fuji Alconite 
K-gyűrűsort és Fuji orsótartót kapnak a sorozat tagjai. Az R'Nessa ezt a magas 
színvonalat optimális ár-teljesítmény arány mellett nyújtja.

  ► SVF® karbon blank
  ► V-Joint® put-over csatlakozás
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► Fuji® Alconite K-gyűrűk
  ► Fuji® orsótartó
  ► AAA parafa nyél
  ► Gyors spiccakció
  ► Exkluzív bottartó

smallest size allowed due to line thickness
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Rablóhalas botok

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11856-195 1.95m 5-12g 103cm 2 100g 7
11856-210 2.10m 2-15g 111cm 2 105g 7
11856-240 2.40m 3-18g 127cm 2 120g 8

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11857-240 2.40m 7-25g 127cm 2 130g 8
11857-270 2.70m 7-25g 142cm 2 145g 9
11857-275 2.70m 8-35g 142cm 2 160g 9

R‘NESSA JIGGERSPIN

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11858-240 2.40m 10-30g 127cm 2 140g 8
11858-241 2.40m 15-50g 127cm 2 145g 8
11858-242 2.40m 30-70g 127cm 2 160g 7
11858-243 2.40m 40-90g 127cm 2 185g 7
11858-271 2.70m 15-50g 142cm 2 175g 8
11858-272 2.70m 30-70g 141cm 2 190g 8
11858-273 2.70m 40-90g 142cm 2 210g 8

R`NESSA SPIN
A Spin változatokat kifejezetten gumihalas pecára szabtuk. A nagyon 
könnyű, de merev, spiccakciós blankkal közvetlenül átmegy minden 
mozdulat a csalihoz és nagyon jól érezhető, letapogatható vele a meder 
is. A bevágás  késlekedés nélkül és azonnal átmegy, nagy távra is. A 
rendkívül jól kiegyensúlyozott R'Nessa botokkal tartósan pergethet a 
fáradtság legkisebb jele nélkül.

A jiggerbotok spiccakciója határozott, emellett igen gerincesek. A vékony 
blankok kézbe véve is kiegyensúlyozottak, ideálisak kis gumicsalis, 
tviszteres és wobbleres pergetésre egyaránt. Eredeti egylábas Fuji 
Alconite K-gyűrűkkel készülnek.

R`NESSA SPIN

R`NESSA ULTRA LIGHT SPIN

11858-241

11856-195

11857-270

11858-243
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BALLISTIc X SPINNING
A Ballistic X sorozat rövid és modern, az adott pergető módszer igényeire optimalizált, osztott 
EVA nyeles botok kínálata. Dobósúlyonként talál majd kemény, spiccakcióst gumihalazáshoz 
(40g dobósúlytól), valamint könnyebb botokat is kisebb támolygós, körforgós pergetésre. A 
HVF karbon blankok kézbe fogva könnyűek és kiegyensúlyozottak, ezekkel hosszan lehet 
a fáradtság legkisebb jele nélkül is pergetni. A blank minősége és a botok kivitele ezen az 
árszinten kitűnő.

  ► HVF® karbon blank
  ► Fuji® O-gyűrűk
  ► V-Joint® put-over csatlakozás
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► Fuji® orsótartó
  ► Minőségi EVA nyél

FUJI orsótartó
smallest size allowed due to line thickness
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SPIN

ULTRA LIGHT SPIN
Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11503-210 2.10m 1-10g 111cm 2 95g 7

JIGGERSPIN
Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11503-240 2.40m 7-28g 126cm 2 120g 9
11503-270 2.70m 7-28g 141cm 2 130g 9

Rablóhalas botok

BAITcAST
Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11502-180 1.80m 7-21g 95cm 2 95g 8
11502-181 1.80m 7-28g 95cm 2 105g 8
11502-210 2.10m 7-28g 111cm 2 115g 9

11502-180

11503-180

11503-245

11503-278

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11503-180 1.80m 7-21g 95cm 2 95g 7
11503-195 1.98m 5-20g 103cm 2 100g 7
11503-216 2.10m 10-30g 111cm 2 100g 7
11503-218 2.10m 10-40g 111cm 2 105g 7
11503-212 2.10m 15-50g 111cm 2 115g 7
11503-225 2.25m 7-28g 119cm 2 105g 7
11503-248 2.40m 10-40g 126cm 2 110g 8
11503-242 2.40m 15-50g 126cm 2 125g 8
11503-245 2.40m 30-70g 126cm 2 135g 8
11503-278 2.70m 10-40g 141cm 2 125g 8
11503-272 2.70m 15-50g 141cm 2 130g 8
11503-276 2.70m 30-70g 141cm 2 145g 8

NEW
NEW

SEA TROUT

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11504-270 2.70m 10-40g 141cm 2 146g 9
11504-290 2.90m 10-40g 148cm 2 159g 9
11504-310 3.10m 10-40g 164cm 2 179g 10
11504-330 3.35m 10-40g 172cm 2 201g 10

NEW

A Ballistic X pergetőbot sorozat nagy sikerének hatására a DAIWA a 2017-
es szezonra további 4 speciális modellel bővíti a családot, kifejezetten 
a tengeri pisztráng és balinpergetők örömére. A Sea Trout botok 
gyors spiccakciósak, elképesztő távra lövik ki akár a kanalakat, akár a 
stickbaiteket. Fárasztás során a tesztgörbe fél-parabolikusba megy át, 
igen hatásosan csillapítja a hirtelen kitörések, fejrázások lendületét. Ezzel 
az akcióval a Ballistic X Sea Trout botok egyaránt tökéletesek monofil és 
fonott zsinóros pergetéshez is. Kézbe véve roppant kiegyensúlyozottak, 
eredeti Fuji gyűrűkkel és Fuji orsótartóval ebben az árszegmensben kitűnő 
színvonalat képviselnek.
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LEXA SPINNING
A Lexa pergetőbot-család kialakításakor mérnökeinknek elsősorban olyan extrém könnyű 
blankokat kellett tervezni, melyek a modern pergetőhorgászat követelményeinek minden 
szempontból megfelelnek. Így aztán a 2.40m-es, 30-70g dobósúlyú modell mindössze 145 
grammot nyom! A Lexa botoknak spiccakciója gyors, gerincük erős, egyaránt optimálisak 
gumihalas és wobbleres horgászatra is. Az X45-ös konstrukció nagyban hozzájárul a gyors 
akcióhoz és alaphelyzetbe álláshoz dobás után. Ennél a botcsaládnál a klasszikus design 
és az optimális blank kerültek előtérbe, kitűnő ár-érték aránnyal.

  ► HVF® karbon blank
  ► Ultrakönnyű blankkonstrukció
  ► Titánium-oxid gyűrűk
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► Fuji® DPS orsótartó
  ► Minőségi parafa nyél

FUJI orsótartó
smallest size allowed due to line thickness
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LEXA SPIN LEXA JIGGERSPIN

LEXA SPIN EVA

Rablóhalas botok

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11111-273 2.70m 8-35g 142cm 2 140g 9
11111-274 2.70m 7-28g 142cm 2 135g 9
11111-245 2.40m 5-20g 127cm 2 120g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11111-250 2.50m 28-84g 178cm 1+1 170g 10

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11111-210 2.10m 3-15g 111cm 2 115g 8
11111-211 2.10m 5-20g 111cm 2 120g 8
11111-212 2.10m 10-30g 111cm 2 120g 8
11111-240 2.40m 5-20g 127cm 2 125g 8
11111-241 2.40m 10-30g 127cm 2 130g 8
11111-242 2.40m 15-50g 127cm 2 140g 8
11111-243 2.40m 30-70g 127cm 2 145g 8
11111-244 2.40m 50-100g 127cm 2 155g 8
11111-270 2.70m 15-50g 142cm 2 145g 8
11111-271 2.70m 30-60g 142cm 2 160g 8
11111-272 2.70m 40-80g 142cm 2 170g 8
11111-300 3.00m 30-60g 158cm 2 190g 9

A 11111-250 cikkszámú modell EVA nyélborítással készül, aszimmetrikus 
osztással. Ez a bot kitűnő tengeri horgászatra is, tőkehalra épp úgy, mint 
tengeri süllőre.

LEXA TRAVEL NEW

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11112-240 2.40m 15-40g 68cm 4 155g 8
11112-241 2.40m 30-60g 68cm 4 160g 8
11112-270 2.70m 15-50g 75cm 4 170g 8
11112-271 2.70m 30-60g 75cm 4 175g 8

11111-273

11111-243

11111-250

11112-241

Egyre nő a többrészes utazóbotok elfogadottsága és a felhasználók száma 
is. Nem csoda, hiszen a botfejlesztők számára olyan kifinomult technológiák 
érhetők el, melyekkel immár adott a lehetőség akció és tesztgörbe 
tekintetében a kétrészesektől semmiben el nem maradó többrészes botok 
készítése. A botszállító csövek magas szállítási költsége tovább erősíti 
ezt a trendet. A négyrészes Lexa Travel botok a nagyon könnyű blankok 
mellett kitűnő kiegyensúlyozottságot és gyors spiccakciót kínálnak. Az X45 
karbontechnológia csökkenti a bot csavarodását dobáskor és elősegíti 
az optimális dobástáv elérését. Itt az ideális bot, ha kevés csomaggal 
szeretne útra kelni.
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FUJI orsótartó

EXcELER SPIN NEW

Az Exceler sorozattal a DAIWA klasszikus pergetőbotok és speciális botok széles 
választékát kínálja gumihalas, villantós és wobbleres pergetéshez. Nagy rugalmasságú 
High-Modulus karbon alapanyagok felhasználásával sikerült olyan kiegyensúlyozott 
és roppant vékony, de erős, gerinces blankokat készíteni, melyek kifejezetten ideálisak 
gumihalas pergetésre. Az Exceler botok kidolgozása minőségi, ár-teljesítmény arány 
tekintetében is kitűnőek.

  ►  High Modulus karbon blank
  ► Szőtt karbon a nyélrészen
  ► Gyors spiccakció
  ► Fuji® orsótartó
  ► Titánium-oxid gyűrűk
  ► AAA parafa nyél
  ► Nemesfa záródugó
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EXcELER SEA TROUT

Rablóhalas botok

11668-260

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11667-240 2.40m 5-25g 124cm 2 132g 8
11667-271 2.70m 5-25g 139cm 2 149g 8
11667-272 2.70m 8-35g 139cm 2 165g 8

EXcELER JIGGERSPIN

EXcELER ULTRA LIGHT JIGGERSPIN

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11668-195 1.95m 1-9g 101cm 2 107g 9
11668-210 2.10m 3-14g 109cm 2 100g 9
11668-225 2.25m 1-9g 116cm 2 102g 9
11668-240 2.40m 3-14g 124cm 2 116g 10
11668-260 2.60m 3-18g 134cm 2 123g 11
11668-280 2.80m 4-21g 144cm 2 136g 11

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11669-315 3.15m 15-45g 165cm 2 211g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11669-195 1.95m 10-25g 101cm 2 104g 8
11669-210 2.10m 10-20g 109cm 2 104g 7
11669-240 2.40m 10-40g 124cm 2 145g 8
11669-241 2.40m 15-50g 124cm 2 173g 8
11669-270 2.70m 10-40g 139cm 2 173g 8
11669-271 2.70m 20-60g 139cm 2 199g 8
11669-272 2.70m 40-80g 139cm 2 214g 8
11669-273 2.70m 50-100g 139cm 2 226g 8
11669-300 3.00m 10-40g 154cm 2 187g 8
11669-301 3.00m 30-60g 154cm 2 216g 8
11669-302 3.00m 40-80g 154cm 2 258g 8

EXcELER SPIN

11669-210

11669-240

11669-271

11669-315

Ezek a botok kifejezetten a pici és egészen csalis horgászat igényeit fedik 
le. Ideálisak az érzékeny, ultra-light pecára pisztrángra, sügérre és süllőre. 
Az extrém könnyű blankok határozott spiccakciósak, érzékenységük 
optimális könnyű csalik dobásához és a kapások megakasztásához. 
A beültetett tiszta karbon spicc nagyon ellenálló és a csalival közvetlen 
kontaktust biztosít. Egylábas gyűrűkkel készül.

Klasszikus, érzékeny jiggerbotok kifejezett spiccakcióval. Ideálisak 
kisméretű gumicsalikhoz és wobblerekhez. A botok erős gerince a 
fárasztásokhoz jókora erőtartalékot rejt. Egylábas gyűrűkkel készülnek.

Csodás botok az igényes cserkésző tengeri- és tavipisztrángos horgászok 
számára. A vékony blank nagyon könnyű, kiegyensúlyozott és hosszan 
tartó fáradságmentes pergetést tesz lehetővé. Fél-parabolikus akciójának 
köszönhetően a bot dobáskor remekül feltöltődik és kitűnő távokra repíti 
be a csalit - ezzel egy-két extra halra is jó esélyünk lehet. A lágy spicc 
szépen csillapítja a gyors kitöréseket és mérsékli a horog kiakadásának 
kockázatát. Fonott és monofil zsinórral egyaránt használható. Kétlábas 
keverőgyűrűvel és egylábas gyűrűkkel készül.

EXcELER SPIN 10-20g / 20-25g
Ezek a könnyű és rövid Exceler botok tökéletesek kis patakokra, vagy erősen 
benőtt partrészek meghorgászására, ahol egy hosszabb bot kezelése roppant 
nehézkes lenne. Akció tekintetében jobban parabolába hajlók, mint az erősebb 
Exceler pálcák, azért, hogy optimális dobástávot érhessenek el a kifejezetten 
könnyű körforgókkal, támolygó kanalakkal és apró gumihalakkal is. Egylábas 
gyűrűkkel készülnek.

EXcELER SPIN 10-40g / 15-50g
Klasszikus általános pergetőbotok 8-12cm közti gumihalakkal, villantókkal 
és wobblerekkel történő horgászathoz. A könnyű, spiccakciós blank 
kiegyensúlyozottan simul kézbe és elegendő erőtartalékkal bír kapitális halak 
legyőzéséhez is. Ideális, sokoldalú pálcák csuka, süllő, balin, sügér és pisztráng 
pergetéséhez. Kétlábas keverőgyűrűvel és egylábas gyűrűkkel készülnek.

EXcELER SPIN 20-60g / 30-60g
Klasszikus pergetőbot csuka, süllő és sügér horgászatára igen előnyös ár-
teljesítmény aránnyal. Ideális 10-16cm közötti gumihalakhoz és wobblerekhez 
14cm hosszig. A viszonylag merev akciónak köszönhetően optimálisan 
érzékelhető a csali, vezetésük is nagyon közvetlen. A meder adottságai 
is csodálatosan feltérképezhetők a High-Modulus karbon alapanyagnak 
köszönhetően, a bevágások pedig azonnal és biztosan ülnek. Az erős gerinc 
elegendő tartalékkal bír a nagyobb halak biztos kezű irányítás alá vonásához 
is. Kétlábas gyűrűkkel készül.

EXcELER SPIN 40-80g / 50-100g
Az Exceler széria legerősebb botjai kifejezetten gumihalas pecára készültek, 
20cm gumihalméretig, nehéz jigfejekkel, és nagy wobblerekhez. A gerinces 
blank ezeket a nagy súlyú csalikat is jó dobástávokra katapultálja. Kétlábas 
gyűrűkkel készülnek. 
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NINJA X SPIN NEW

Új DAIWA botszéria szokatlanul kedvező ár-
teljesítmény aránnyal. A vékony, nagyon 
rugalmas High-Modulus karbon blank könnyű, 
kiegyensúlyozott és kezes, optimális kontaktust 
biztosít a csalival. Különösen gumihalas, tviszteres 
peca során érezni jól vele a meder tulajdonságait 
és közvetíti a legapróbb rányúlást is.

  ► High Modulus karbon blank
  ► Karcsú és könnyű blankkonstrukció
  ► Brading-X nyéltag
  ► Alumínium-oxid gyűrűk
  ► Szállítózsák
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NINJA X  SPIN

11628-211

NINJA X JIGGER SPIN

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11628-210 2.10m 3-15g 111cm 2 115g 7
11628-211 2.10m 5-20g 111cm 2 118g 7
11628-212 2.10m 10-30g 111cm 2 125g 7
11628-240 2.40m 5-20g 127cm 2 135g 8
11628-241 2.40m 10-30g 127cm 2 155g 8
11628-242 2.40m 15-50g 127cm 2 165g 8
11628-243 2.40m 30-70g 127cm 2 190g 8
11628-244 2.40m 50-100g 127cm 2 210g 8
11628-272 2.70m 15-50g 142cm 2 180g 8
11628-270 2.70m 30-60g 142cm 2 195g 8
11628-271 2.70m 40-80g 142cm 2 210g 8
11628-300 3.00m 30-60g 158cm 2 195g 8

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11629-240 2.40m 7-28g 127cm 2 155g 8
11629-241 2.40m 8-35g 127cm 2 165g 8
11629-270 2.70m 7-28g 142cm 2 165g 8
11629-271 2.70m 8-35g 142cm 2 180g 8

11628-241

11628-270

11629-270

11629-271

Klasszikus, spiccakciós pergetőbotok. A botokat úgy terveztük, hogy 
valódi mindenes pergetőbotok legyenek. Egyaránt ideálisak gumihalas, 
wobbleres, támolygó villantós és körforgó villantós pergetésre. A 
nyéltagban jókora erőtartalék van, így fárasztáskor minden hallal fel tudjuk 
venni a küzdelmet.

Klasszikus jiges pergetőbotok kifejezett spiccakcióval. A könnyű és nagyon 
karcsú blank roppant kezes, komoly dobótávok elérésére képes. A gyors 
High-Modulus karbon blank a csali minden moccanását közvetíti a nyéltagig 
és gondoskodik arról, hogy a bevágások is azonnal célba találjanak. 
Ideálisak gumihalas, körforgós és támolygó villantós pergetéshez.
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cROSSFIRE SPINNING

cROSSFIRE SPIN

cROSSFIRE ULTRA LIGHT SPIN

cROSSFIRE JIGGERSPIN

cROSSFIRE SEA TROUT

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11428-150 1.50m 2-7g 77cm 2 105g 6
11428-180 1.80m 2-7g 93cm 2 115g 6
11428-210 2.10m 2-7g 109cm 2 130g 8

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11428-211 2.10m 5-25g 108cm 2 155g 8
11428-212 2.10m 10-40g 107cm 2 140g 8
11428-240 2.40m 15-40g 122cm 2 200g 8
11428-241 2.40m 20-60g 122cm 2 220g 8
11428-242 2.40m 40-100g 122cm 2 225g 8
11428-243 2.40m 50-180g 121cm 2 230g 8
11428-270 2.70m 10-30g 138cm 2 210g 8
11428-271 2.70m 15-40g 138cm 2 235g 8
11428-272 2.70m 20-60g 138cm 2 245g 8
11428-273 2.70m 40-100g 137cm 2 280g 8
11428-274 2.70m 50-180g 137cm 2 300g 8
11428-300 3.00m 10-40g 153cm 2 240g 8
11428-301 3.00m 20-60g 153cm 2 265g 8
11428-302 3.00m 40-100g 152cm 2 290g 8

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11429-240 2.40m 8-35g 123cm 2 195g 8
11429-270 2.70m 8-35g 137cm 2 225g 8
11429-245 2.40m 5-25g 123cm 2 190g 8
11429-275 2.70m 5-25g 138cm 2 210g 8

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11428-305 3.00m 10-30g 154cm 2 230g 8
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A Crossfire sorozat minden szempontból meggyőző. A szortiment széles, 
a sokféle dobósúly és hossz mindenféle felhasználási területre kínál 
megfelelő pergetőbotot. A Crossfire kézbe véve igen kiegyensúlyozott, 
a 40g dobósúly feletti modellek akciója igazán feszes, ideális gumihalas 
horgászatra. A 40g dobósúly alatti modellek akciója valamivel finomabb, 
emiatt támolygó kanálhoz, körforgóhoz ideális. A minőségi blank woven-
carbon külsőt kapott, a botok ár-teljesítmény aránya kivételes. Győződjön 
meg róla Ön is! Titánium-oxid gyűrűkkel, parafa nyéllel, érzékeny karbon 
blankkal és szállítózsákkal kínáljuk.
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SILVER cREEK ULTRA LIGHT SPIN

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11430-180 1.80m 3-14g 95cm 2 90g 9
11430-200 2.05m 3-14g 107cm 2 95g 9
11430-220 2.20m 3-14g 115cm 2 100g 9
11430-230 2.35m 3-14g 122cm 2 105g 9

 

A Silver Creek UL széria extrém érzékeny ultralight pergetőbotokat 
kínál, beültetett tömör karbon spiccel, sügér, pisztráng és domolykó 
horgászatára. Ideálisak kisebb csalikhoz 3-7cm hossz közti méretben.

  ► Prémium high-modulus karbon blank
  ► Beültetett tömör karbon spicc
  ► Titánium-oxid gyűrűk
  ► Skeleton orsótartó
  ► Minőségi parafa nyél

Rablóhalas botok
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SWEEPFIRE SPINNING

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11418-240 2.40m 8-35g 125cm 2 170g 7
11418-270 2.70m 8-35g 141cm 2 210g 8
11418-241 2.40m 5-25g 125cm 2 160g 7
11418-271 2.70m 5-25g 139cm 2 190g 8

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11417-303 3.00m 10-30g 154cm 2 235g 9

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11417-150 1.50m 2-7g 79cm 2 90g 7
11417-180 1.80m 2-7g 94cm 2 110g 7
11417-210 2.10m 2-7g 110cm 2 130g 7

 

SWEEPFIRE SPIN

SWEEPFIRE ULTRA LIGHT SPIN

SWEEPFIRE JIGGERSPIN

SWEEPFIRE SEA TROUT

A Sweepfire sorozatban számos különböző karakterű és hosszúságú 
bot található, így a pergető horgászat szinte minden területére 
találhat közülük megfelelőt. Kézbe véve meglepőnek tűnhet, hogy 
ennyire kiegyensúlyozott és karcsú karbon botokat már ilyen kedvező 
áron kínálunk. Minőségi alumínium-oxid gyűrűkkel, díszbandázzsal, 
horogakasztóval és parafa nyéllel készülnek. Az új Sweepfire ár-
teljesítmény arányát tekintve kiemelkedően jó!
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Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11417-211 2.10m 5-25g 110cm 2 140g 7
11417-212 2.10m 10-40g 109cm 2 135g 7
11417-240 2.40m 15-40g 125cm 2 190g 7
11417-241 2.40m 20-60g 124cm 2 195g 7
11417-242 2.40m 40-100g 124cm 2 220g 7
11417-243 2.40m 50-180g 124cm 2 230g 7
11417-270 2.70m 10-30g 139cm 2 210g 8
11417-271 2.70m 15-40g 139cm 2 210g 8
11417-272 2.70m 20-60g 139cm 2 235g 8
11417-276 2.70m 40-100g 139cm 2 270g 8
11417-273 2.70m 50-180g 139cm 2 270g 8
11417-300 3.00m 10-40g 154cm 2 240g 9
11417-301 3.00m 20-60g 154cm 2 260g 9
11417-302 3.00m 40-100g 154cm 2 310g 9
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Rablóhalas botok

MEGAFORcE TRAVEL
A utazó botok egyre népszerűbbek - ezek a többrészes botok lehetővé teszik, hogy helytakarékosan magunkkal vigyük őket utazásainkra anélkül, hogy a 
hosszú botszállító csövekre és a repülőutakon időközben rendkívül megdrágult szállításukra kéne hagyatkoznunk. A többrészes botok gyártástechnológiája 
annyit fejlődött, hogy optimális konstrukció esetén lehet olyan többrészes botot építeni, amely közel azonos akcióval bír, mint egy kétrészes. A korábban 
gyakran fellépő hiányosság, a tesztgörbe megtörése a csatlakozásoknál mára szinte teljes mértékig kiküszöbölhető. A MEGAFORCE TRAVEL sorozat 
pergető és pilkerbotok olyan szortimentjét kínálja utazásaihoz, mellyel a tengeri és édesvízi horgászat igényei szinte teljes mértékben lefedhetők. A csapos 
csatlakozásoknak köszönhetően csodásan egyenletes a botok tesztgörbéje.

MEGAFORcE TRAVEL SPIN
Ebben a sorozatban dobósúlyonként megtalálható a megfelelő modell 
pisztrángra, sügérre, süllőre és csukára. 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11897-240 2.40m 10-40g 66cm 4 160g 8
11897-245 2.40m 30-70g 66cm 4 180g 8
11897-270 2.70m 15-50g 74cm 4 195g 8
11897-275 2.70m 30-70g 74cm 4 210g 8

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11897-247 2.40m 100-200g 66cm 4 280g 7
11897-248 2.40m 200-400g 66cm 4 310g 7

 

MEGAFORcE TRAVEL PILK
Ezzel a két modellel lefedhető a sárga, fekete és foltos tőkehalas, akár 
a könnyű óriás laposhalas pilkeres horgászat is. Kétlábas gyűrűkkel és 
természetes parafa nyéllel.

11897-245

11897-247
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TORNADO-Z

MEGAFORcE JIGGERSPIN
A MEGAFORCE JIGGERSPIN sorozat tagjai extrém érzékeny pergetőbotok, kis és nagyon pici műcsalis horgászathoz. Minden MEGAFORCE JIGGERSPIN 
botba tiszta karbon spiccet ültettünk, melyek szinte törhetetlenek. A botok kifejezetten gyors spiccakciósak erős gerinccel. Ideálisak sügér és süllő 
horgászatára. Ár-teljesítmény arányuk kitűnő.

NEW

TEAM DAIWA MODE XT
NEW

A háromrészes botokat felvonultató Tornado Z széria általános horgászbotokat 
kínál középnehéz, nehéz fenekező és úszós horgászatra. A három különböző 
dobósúlytartomány a kishalas süllőzés, csukázás, a természetes csalis 
pontyozás, compózás, vagy épp angolnázás igényeit kiválóan lefedi. A 
High-Modulus karbon blank kézbe véve kiegyensúlyozott, fél-parabolikus 
akciójának köszönhetően dobáskor szinte teljes hosszban feltöltődik. Ideális 
nehezen dobható csalik - paszta, giliszta, kishal, stb. használatához.
Minőségi parafa nyélborítással, Fuji orsótartóval, titánium-oxid gyűrűkkel 
készül, szállítózsákban adjuk.

  ► HVF® karbon blank
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► V-Joint® put-over csatlakozás
  ► Fuji® SiC gyűrűk
  ► Fuji® orsótartó
  ► AAA parafa nyél
  ► Exkluzív bottartó

Ezt a minőségi kidolgozású kis szériát teszthorgászaink kifejezetten az egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendő ultra light horgászatra, UL sügerezéshez, 
süllőzéshez, domolykózáshoz, balinozáshoz és pisztrángozni tervezték.
A Mode XT botoknak erőteljes spiccakciója van, ideálisak kicsi és egészen 
apró csalikhoz - optimális kis gumicsalikhoz, támolygó kanalakhoz és 
körforgókhoz. Az érzékeny blank minden apró moccanást a nyéltagig közvetít 
és fárasztásnál elég tartalék van benne kapitális halak kifogásához is.

FUJI orsótartó
smallest size allowed due to line thickness
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Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11241-220 2.20m 1-9g 113cm 2 100g 8
11241-240 2.40m 2-14g 123cm 2 110g 9
11241-260 2.60m 3-18g 134cm 2 120g 11
11241-280 2.80m 4-20g 146cm 2 135g 11
11241-300 3.00m 5-21g 154cm 2 145g 11

Rablóhalas botok

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11796-300 3.00m 10-55g 107cm 3 198g 9
11796-330 3.30m 10-55g 118cm 3 234g 9
11796-360 3.60m 10-55g 128cm 3 247g 10
11796-390 3.90m 10-55g 138cm 3 286g 10

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11797-300 3.00m 35-95g 107cm 3 235g 9
11797-330 3.30m 35-95g 117cm 3 280g 9
11797-360 3.60m 35-95g 127cm 3 306g 10
11797-390 3.90m 35-95g 137cm 3 340g 10

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11798-300 3.00m 75-120g 107cm 3 270g 9
11798-330 3.30m 75-120g 117cm 3 315g 9
11798-360 3.60m 75-120g 127cm 3 350g 10
11798-390 3.90m 75-120g 137cm 3 386g 10

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11711-180 1.80m 1-7g 95cm 2 85g 8
11711-185 1.80m 2-8g 95cm 2 90g 8
11711-190 1.98m 2-10g 103cm 2 100g 8
11711-195 1.98m 5-12g 103cm 2 95g 8
11711-210 2.10m 1-5g 111cm 2 95g 8

11797-360

11798-360
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TEAM DAIWA TROUT 
AREA cOMMANDER

TEAM DAIWA MODE 2.0 TAIMEN
A TEAM DAIWA MODE 2.0 taimen botokat kifejezetten a havas, jeges 
téli galócapergetés kemény követelményeire készítettük. Az érzékeny 
spiccakció segítségével jól érezhetők a meder adottságai, a spicc továbbá 
pufferként dolgozik fárasztás közben, amikor a galóca a felszínen forogni 
kezd, így kevesebb lesz a leakadás miatt bekövetkező halvesztés. A blank 
nyéltagja hihetetlen erőtartalékokkal bír, nagytestű halakat is gond nélkül 

FUJI orsótartó

  ► HMC+® karbonszálas blank
  ► Erős spiccakció
  ► Extra nagy gyűrűk a jegesedés ellen
  ► 16mm-es spiccgyűrű
  ► Fuji® orsótartó
  ► Minőségi natúr parafa nyél
  ► Exkluzív bottartó

TEAM DAIWA MODE 2.0 cATFISH
Nagyon erős bot kifejezetten harcsahorgászatra - a 2.40m-es bot kítűnő 
nehézpergetésre nagy műcsalikkal vagy erősen áramló vízben. Lágy 
spicce tökéletesen kivédi a hatalmas harcsák kemény ütéseit, ezzel a 
bottal kapitális ragadozókkal is felveheti a harcot. A felső hosszú nyélrészt 
fogva optimális lesz az erőkar fárasztás során, ha nyomás alá akarjuk 
helyezni az ellenfelet.

  ► HMC+® karbonszálas blank
  ► Erős "Heavy Duty" kétlábas gyűrűk
  ► Erős blankkonstrukció lágy spiccel
  ► Fuji® dupla csavaros DPS orsótartó
  ► Minőségi EVA nyél

NEW

A Trout Area Commander botokat kifejezetten kispatakos és pisztrángos 
tavakon történő horgászatra készítették sügér, domolykó és pisztráng 
horgászatára. A beültetett tiszta karbon spicc normál használat mellett 
szinte törhetetlen és kitűnő kontaktust tart a csalival, ami a blankon át a 
tenyerünkben érezhető. A Skeletor, azaz csontváz - orsótartó alatt a blank 
szabadon van, így minden rezdülést közvetlenül és késlekedés nélkül 
átvisz. Ezek a botok kicsi és egészen apró csalikhoz valók, körforgókhoz, 
támolygó kanalakhoz, tviszterekhez, gumihalakhoz. A botok gerince 
elegendő tartalékkal bír kapitális halak partra vezetéséhez, akár húzós, 
erősen áramló vízben is.

FUJI orsótartó

  ► Fuji® Alconite gyűrűk
  ► Fuji® orsótartó
  ► Minőségi EVA nyél
  ► Exkluzív bottartó
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Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11715-210 2.12m 30-120g 109cm 2 193g 5
11715-240 2.42m 40-150g 124cm 2 212g 6
11715-270 2.72m 40-150g 139cm 2 255g 6

 

irányíthatunk vele. A 2.10m-es modell 120 grammos dobósúllyal kifejezetten a 
kisebb folyókra, mint például a Gall, Pielach és Melk lett szánva, ahol túlnyomó 
részben kisebb csalikkal és nem nagy távra kell horgászni. A 2.40m-es és 
2.70m-es modell 150 grammig terjedő dobósúllyal igazi allround-bot, amely 
inkább a nagyobb folyókon, a Dráván, Murán, Lechen és az Inn partján kerül 
majd bevetésre. Ezzel a két bottal nagyobb csalikat is el lehet messzire dobni, 
a blankban rejlő erőtartalék pedig elképesztő.

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11705-240 2.40m 80-250g 126cm 2 450g 8
11705-280 2.80m 150-300g 146cm 2 540g 9

 

Rablóhalas botok

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11713-180 1.80m 0.5-6g 96cm 2 69g 9
11713-200 2.00m 1-7g 104cm 2 72g 9
11713-215 2.15m 0.5-6g 110cm 2 77g 9
11713-230 2.30m 1-7g 120cm 2 82g 9
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exceler catfish

windcast deadbait

new

Az egyre trendibb műcsalis horgászat ellenére a csalihalas és halszeletes 
horgászat mit sem veszített népszerűségéből. A Wincast Deadbait botok 
kifejezetten erre a rablóhalas módszerre készültek. A parabola akciós blank 

  ► Szőtt karbon blank
  ► Parabola akció
  ► Fuji® orsótartó
  ► Titánium-oxid gyűrűk
  ► Minőségi parafa nyél

fUJi orsótartó

twilight specialist coregone
Coregone new

Nagyon terhelhető, erős harcsázó botok a spanyol Ebróra, az olasz Pó folyóra 
és természetesen hazai vizeinkre.
Az Exceler Catfish botok nagyon gerincesek, hogy gond nélkül partra 
terelhessünk velük akár kapitális harcsákat is. A gyűrűzés alkalmassá 
teszi őket peremfutó és multiorsós használatra egyaránt. Az összes 
gyűrűt alábandázsolták a legnagyobb megterhelésre készülve. A kerek 

  ► High Modulus karbon blank
  ► Fuji® DPS orsótartó
  ► Kiegyensúlyozó súlyok
  ► 2 tiszta karbon spicc fUJi orsótartó
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Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11682-300 3.00m 30-100g 157cm 2 235g 6
11682-305 3.00m 40-120g 157cm 2 265g 6
11682-360 3.60m 30-100g 184cm 2 305g 7
11682-365 3.60m 40-120g 184cm 2 350g 7

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11683-300 3.00m 10-50g 157cm 2 295g 6
11683-330 3.30m 10-50g 172cm 2 240g 6
11683-360 3.60m 10-50g 125cm 3 275g 7

 

Rablóhalas botok

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11818-275 2.70m 200-600g 141cm 2 375g 10
11818-305 3.00m 200-600g 154cm 2 456g 11
11818-335 3.30m 200-600g 170cm 2 505g 12

 

Termékkód hossz szállít. hossz részek súly gyűrűk
11916-215 2.10m 110cm 2+2 109g 10
11916-245 2.40m 125cm 2+2 112g 11

 

Pacbay zárókupak segíti a bot betámasztását, hogy a kellő nyomást 
tudjuk gyakorloni fárasztás során a halra. A Exceler Catfish egy igazi 
nehézbombázó, kompromisszummentes bevetésekre.
Túlnyúló spiccgyűrűvel, extraerős, kétlábas titánium-oxid gyűrűkkel, 
robusztus EVA nyéllel és Pacbay zárókupakkal készül.

A DAIWA új Twilight Specialist Coregone modelljeit német és osztrák 
maréna-specialistáink közreműködésével fejlesztettük. A koncepció abban 
állt, hogy olyan könnyű és érzékeny botokat alkossunk, melyek fárasztás 
közben minden fejrázást elnyelnek, egészen a nyéltagig dolgozva. A 
nagyfokú érzékenység ellenére ezek a botok nagyon gyorsak és közvetlenül 
átvisznek minden bevágást. Különösen maréna és szajbling 20 métert is 
meghaladó mélységben történő horgászata esetén hatalmas előny ez az 
akció, hiszen a bevágások sokkal jobban ülnek, mint az igen lágy blankok 
esetében. A cserélhető karbon spiccek extrém érzékenyek és megbízhatóan 

jeleznek minden apró odacsípést, ideálisak 3.5g, illetve 5-10g csalikhoz. 
A bot optimális kiegyensúlyozásához kivehető ellensúlyokat találnak a 
nyélbe integrálva (3x5g) - ezzel tökéletesen összehangolható a bot az 
orsóval.

dobáskor szinte teljes hosszában feltöltődik, így nem sérül a csalihal úgy, 
mint más jellegű botoknál a hirtelen fellépő ütésszerű erőhatások miatt.
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sweepfire t

sweepfire bolo

new

Termékkód hossz szállít. hossz részek súly gyűrűk
11418-400 4.00m 122cm 4 195g 7
11418-500 5.00m 124cm 5 280g 8
11418-600 6.00m 126cm 6 405g 9

procaster troUt
Nagyon könnyű, karcsú spiccakciós botok. Az érzékeny Procaster Trout 
sbirolinos pisztrángozás mellett ideális kisebb pontyokra horgászni, 

compózni vagy dévérezni is. Minőségi parafa nyéllel, alumínium-oxid 
gyűrűkkel és szállítózsákkal kínáljuk.

Könnyű és gyors bolognai botok nagyon kedvező ár-teljesítmény aránnyal. 
A Sweepfire Bolo gerince erős, spicce dinamikus és érzékeny.
Alumínium-oxid gyűrűkkel készül.

ninJa laKe troUt
Ezeket a filigrán botokat kifejezetten a pisztrángos tavi sbirolinos 
és bombardás technikához fejlesztettük. A nagyon karcsú blank 
roppant kiegyensúlyozott a kézben és összehasonlíthatatlanul jó 
dobótulajdonságokat egyesít nagyfokú érzékenységgel, valamint optimális 
kapásjelzéssel. A botok gerince elegendő tartalékkal bír, legyen szó akár 
dobásról, akár fárasztásról.

  ► HVF® karbon blank
  ► Fuji® orsótartó
  ► Titánium-oxid gyűrűk
  ► Extra vékony blank átmérő
  ► Érzékeny spiccakció

fUJi orsótartó
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Gyűrűzetlen spiccbot szett
Ez a spiccbot szett egy üvegszálas spiccbotot és egy szereléktartóra  
szerelt úszós szereléket tartalmaz, zsinórral. E horgászatra kész szettet 
átlátszó, névkártyás szállító tasakban kínáljuk.

Termékkód hossz szállít. hossz részek súly  
11512-300 3.00m 115cm 3 250g
11512-400 4.00m 115cm 4 320g
11512-500 5.00m 115cm 5 440g

megaforce bolo
Termékkód hossz szállít. hossz részek súly gyűrűk
11419-400 4.00m 122cm 4 175g 7
11419-500 5.00m 124cm 5 250g 8
11419-600 6.00m 126cm 6 355g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11708-300 3.00m 10-35g 107cm 3 215g 7
11708-330 3.30m 10-35g 115cm 3 230g 8
11708-360 3.60m 10-35g 127cm 3 235g 8
11708-391 3.90m 10-35g 137cm 3 260g 8

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11707-305 3.00m 10-25g 107cm 3 205g 7
11707-335 3.30m 10-25g 116cm 3 215g 8
11707-365 3.60m 10-25g 127cm 3 235g 8
11707-395 3.90m 10-25g 138cm 3 265g 8

Pisztrángos bot

Minőségi bolognai bot erős gerinccel és érzékeny spiccel. Ideális márna, 
dévér és akár pisztráng középnehéz horgászatára. A karcsú blank jól 
feltöltődik és precíz dobásokat tesz lehetővé. A Megaforce Bolo ár-
teljesítmény arány tekintetében kiváló.
Egylábas, alumínium-oxid gyűrűkkel készül.

procaster troUt ml procaster troUt m

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11518-360 3.60m 3-10g 125cm 7 125g 9
11518-390 3.90m 5-20g 127cm 8 165g 10
11518-420 4.20m 10-30g 127cm 8 205g 10
11518-425 4.20m 15-40g 126cm 8 220g 10
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toUrnament basiair carp

Pontyozó botok

basiair z45 carp
A Basiair név a DAIWA háza táján évek óta egyet jelent a pontyhorgászat 
csúcsszegmensével. Az új Basiair Z45 Carp nem hagy kívánnivalót 
maga után. Európai pontyos specialistáink és japán mérnökeink 
együttműködésével 2 év alatt fejlesztettük ki ezt a botot, amely a 
legmagasabb, japán sztenderdek szerinti műszaki színvonalon készül 
és benne van szinte minden úttörő blankkészítési újításunk. A V-Joint 
csapos csatlakozás biztosítja a harmonikus tesztgörbét, a 3DX karbon 
rácshálós felület csökkenti a dobást követő kilengést és optikailag is szemet 
gyönyörködtető. A spiccakciós blank SVF karbonból készül, az elérhető 
dobástáv kitűnő, fárasztás során a kirohanások csillapítása is optimális. 
Az AGS karbon gyűrűk hatására rendkívül gyors akciójú a bot, megnő a 
dobások pontossága.
Biztosak vagyunk benne, hogy ez a legjobb pontyos bot, amit a DAIWA 
eddig készített.

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11610-360 12'-3.60láb-méter 3.00lbs 187cm 2 325g 7
11610-390 13'-3.90láb-méter 3.50lbs 203cm 2 382g 7

 

  ► 3DX® 3D-Cross karbon felület
  ► SVF® karbon blank
  ► V-Joint® csapos csatlakozás
  ► AGS® karbon gyűrűk
  ► 3DX® karbonszövetes bandázsolás
  ► Fuji® titánium spiccgyűrű
  ► ALPS® orsótartó
  ► 3DX® karbon nyéltag
  ► Bélelt félkemény szállító táska

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11611-365 12'-3.60láb-méter 3.00lbs 187cm 2 290g 7
11611-395 13'-3.90láb-méter 3.50lbs 203cm 2 345g 7

 

new

Az új Basiair Carp botok gerincébe még több erő szorult, dobás szempontjából 
még jobbak - tökéletes botok azoknak, akik nagy távokra horgásznak. Az 
SVF karbon alapanyag és a 3DX karbon technológia kombinációja teszi 
lehetővé, hogy ilyen karcsú blankokat készítsünk, melyek roppant gyorsan 
visszaállnak alaphelyzetbe dobás után - ez a pontos dobások záloga. A 
hüllőbőrre emlékeztető 3DX karbon rácsháló csökkenti a blank kilengését. 
A bot természetesen lépést tart a hozzá passzoló, jól ismert Basiair orsóval, 
japán piacos csúcsminőségű komponensekből épül fel. Fuji titánium gyűrűk, 
minőségi Air Foam EVA borítás a nyélre, 3DX karbon az orsótartóra. Ez 
egy kivételes bot, eszméletlen erőtartalék rejlik a nyéltagjában, jöhetnek 
a kapitális pontyok. Minden botnak egyedi sorozatszáma van, mely az 
orsótartón található.

  ► SVF® karbon blank
  ► 3DX® 3D-Cross karbon felület
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► V-Joint® put-over csatlakozás
  ► Fuji® titánium SiC K-gyűrűk
  ► Air-Foam EVA nyélborítás
  ► 3DX® karbon nyéltag
  ► Bélelt szállító táska

smallest size allowed due to line thickness
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emblem carp

fUJi orsótartó

  ► High Modulus karbon blank
  ► Karbonszálas X-bandázs a blankon
  ► Vékony, erős blankkonstrukció
  ► Gyors spiccakció
  ► FUJI® Alconite gyűrűk
  ► FUJI® orsótartó
  ► 50mm-es keverőgyűrű a 13 lábas változaton
  ► Exkluzív bottartó

Az elmúlt szezonra teljesen újjáépítettük a kedvelt Emblem pontyos 
botokat. Az Emblem Carp blankja hihetetlenül erős és különösen hatalmas 
dobásokra teszi képessé, remek egységet alkot spiccakciója és brutális 
gerincessége. A feszes karbon bottest a nagy dobások során egészen 
a nyélig feltöltődik és extrém távolságra repíti a szereléket. A spiccakció 
pufferként dolgozik a fárasztás során és csökkenti a halvesztés kockázatát. 
A dobótáv megszállottjainak az Emblem a legjobb választás!

Emblem Spod

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11575-360 12'-3.60láb-méter 3.00lbs 186cm 2 310g 6
11575-365 12'-3.60láb-méter 3.50lbs 186cm 2 410g 6
11575-390 13'-3.90láb-méter 3.50lbs 201cm 2 490g 6
11575-395 13'-3.90láb-méter 3.75lbs 201cm 2 510g 6

 

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11575-398 13'-3.90láb-méter 5.00lbs 201cm 2 560g 6

 

Pontyozó botok

cast'izm carp

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11914-360 12'-3.60láb-méter 3.00lbs 187cm 2 390g 6
11914-390 13'-3.90láb-méter 3.50lbs 203cm 2 450g 6

 

Hihetetlenül erős és pontos - ez a két tulajdonság áll a Cast'Izm Carp 
fejlesztésének középpontjában. A DAIWA mérnökei a botok tervezése 
során az optimális dobótulajdonságokat és az erős blankot helyezték 
előtérbe, emiatt a Cast'Izm Carpok picit nehezebbek, azonban extrém 
dobótávokra képesek és hihetetlen erőtartalékokkal bírnak, amivel igazán 
kapitális halakat nagy távolságból is irányítani tud majd. Dobótesztjeink 
során teszthorgászaink a 12 lábas (3.60m) modellel gond nélkül dobtak 
100 méter feletti távokat. A X45 blankkonstrukció kevlár megerősítéssel 
kombinálva gondoskodik arról, hogy a blank ne csavarodjon dobás közben 
és ezáltal roppant precíz dobásokra adjon lehetőséget. A kevlárszövet 
hozzájárul az extrém gerincességhez, amely minden fárasztást ural. A 
V-Joint csapos csatlakozás gondoskodik a töretlenül ívelő tesztgörbéről és 
arról, hogy a terhelés eloszlása az egész blankon egyenletes legyen. Az 
50mm átmérőjű keverőgyűrű miatt minimális a dobáskor fellépő surlódás, 
ez tovább optimalizálja a dobástávot. A Cast'Izm Carp minden nagy távra 
horgászó bojlis szívét megdobogtatja majd.

  ► HVF® karbon blank
  ► Kevlár megerősítéssel
  ► Extrém erős blankkonstrukció
  ► Fuji® Alconite K-gyűrűk
  ► 50mm-es keverőgyűrű
  ► V-Joint® put-over csatlakozás
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► Fuji® DPS orsótartó
  ► Exkluzív bottartó

fUJi orsótartó
smallest size allowed due to line thickness

Kevlár megerősítés
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windcast carp
Karcsú, gyors, pontos, és komoly erőtartalékokkal rendelkezik - ezek a fő jellemvonásai a DAIWA ezen pontyozóbot-sorozatának. A "woven", azaz szőtt kar-
bonszálas alapanyagból készült blankok nemcsak tetszetősek, hatalmasakat lehet velük dobni. A viszonylag parabola-akciójú 2 librás modellt "élménypecá-
ra" szántuk, nem kifejezetten kapitális halakra, hanem inkább egy célzottan 4-10 kiló közötti kategóriára. Az összes WINDCAST® boton az orsótartó mögé 
egy fluoreszkáló pántot tettünk a blankra, ez világít a sötétben. Segítségével éjjel könnyebben talál jó fogást a boton, ha kapás van.

new

emcast carp
Az Emcast bojlis botok nagyon karcsú blankra épülnek, gyorsan visszaállnak alaphelyzetbe. Az erős blankban hatalmas tartalék van, hogy fárasztáskor a 
kapitális halakat is irányíthassák vele. A spiccakció kimagasló dobástávok elérésére ad lehetőséget és hatékonyan védi ki a hirtelen fejrázásokat fárasztás 
során - ezzel is csökkenti a horog kiakadásának kockázatát. A két Stalker, azaz cserkésző bot ideális partközeli pecához, ezeknek fél-parabolikus akciója 
van. High-Modulus karbon alapanyagból készülnek, kétlábas titánium-oxid gyűrűkkel és woven-carbon nyéltaggal. Szállítózsákban adjuk.
A 12 lábas, 3,60m-es 3.0 librás, 11580-365 cikkszámú modell keverőgyűrűje 50mm-es.
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Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11681-360 12‘-3.60láb-méter 2.00lbs 184cm 2 255g 6

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11681-362 12‘-3.60láb-méter 2.75lbs 184cm 2 295g 6
11681-361 12‘-3.60láb-méter 3.00lbs 184cm 2 310g 6
11681-364 12‘-3.60láb-méter 3.50lbs 184cm 2 380g 6
11681-390 13‘-3.90láb-méter 3.00lbs 200cm 2 365g 6
11681-391 13‘-3.90láb-méter 3.50lbs 200cm 2 390g 6
11681-392 13‘-3.90láb-méter 3.75lbs 200cm 2 435g 6

11681-365 12‘-3.60láb-méter 3.00lbs 125cm 3 350g 6

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11681-363 12‘-3.60láb-méter 4.50lbs 184cm 2 390g 6
11681-393 13‘-3.90láb-méter 5.00lbs 200cm 2 545g 6

windcast spod
A Windcast Spod bottal egy igazi erőgépet kínálunk Önnek. A 13 lábas (3.90m), 
5.0lbs bot optimális nagy és nehéz etetőrakéták dobására, ami a speciális blank-
konstrukciónak köszönhetően nagy távolságra is pontosan végrehajtható. Víz-
parti tesztjeink során teszthorgászaink gond nélkül elérték a 160 méteres dobótá-
volságot vele. 50mm átmérőjű keverőgyűrűvel készül.

  ► Szőtt karbon blank
  ► Fluoreszkáló pánt
  ► Fuji® orsótartó
  ► Kétlábas SiC gyűrűk fUJi orsótartó

Pontyozó botok

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11580-300 10'-3.00láb-méter 2.0lbs 155cm 2 295g 6
11580-301 10'-3.00láb-méter 3.0lbs 154cm 2 305g 6

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11580-360 12'-3.60láb-méter 2.75lbs 186cm 2 335g 7
11580-361 12'-3.60láb-méter 3.0lbs 185cm 2 355g 7
11580-365 12'-3.60láb-méter 3.0lbs 185cm 2 355g 7
11580-366 12'-3.60láb-méter 3.5lbs 186cm 2 350g 7
11580-390 13'-3.90láb-méter 3.5lbs 200cm 2 430g 8

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11580-367 12'-3.60láb-méter 4.5lbs 185cm 2 355g 7
11580-395 13'-3.90láb-méter 3.5lbs 200cm 2 420g 7
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regal carp
Klasszikus spiccakciós, gerinces pontyos botok. Regal Carp botjaink blankjai meggyőzően karcsúak és 
kiegyensúlyozottak. A spicctag nagyon jól feltöltődik dobáskor és nagy távra lövi ki a szereléket. Fárasztáskor a 
nyéltag is besegít a harcba, játszva hárítja a bot a támadásokat. Ár-teljesítmény arányt tekintve kitűnő választás!
Kétlábas, titánium-oxid gyűrűkkel, Fuji orsótartóval, szőtt karbon nyéltaggal és minőségi EVA nyéllezárással 
készül.
Mindkét 13 lábas (3.90m) modellnek 50mm átmérőjű a keverőgyűrűje.

fUJi orsótartó

windcast tele carp

windcast stalKer carp
Nehéz vízrészeken a partközeli horgászat rövid, 3.00 méteres pontyos botokkal egyre népszerűbb. Az új Windcast Traditional Stalker botokat pont erre a 
célra készítettük. A progresszív akció segíti a kenyeres felszíni pecánál vagy úszós szerelékeknél a dobást és jól csillapítja az erőteljes kirohanásokat a part 
közvetlen közelében. A blank nyéltagjában elég erő lakozik ahhoz, hogy akár a kapitális halakat is távol tartsa az akadóktól majd a merítőbe dirigálja azokat. A 
3.00m-es 2.5lbs modell kitűnő csónakos pontyozáshoz is. A Windcast Stalker könnyű, kiegyensúlyozott, parabola akciós blankokra épül, kitűnő kidolgozása 
modern design-nal párosul.

Minőségi kivitelű teleszkópos pontyozó bot erős, nagy rugalmasságú karbonból. Ideális olyan esetekre, amikor fontos a rövid szállítási hossz, például 
nyaralásra - ez a bot angolnázni, süllőzni egyaránt kitűnő. Az erős bottest 60g és 100g közötti dobósúllyal nagy távok elérésére is képes és akciója is kiváló, 
inkább kétrészesre, mint teleszkópos botra emlékeztet.
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windcast traditional carp

fUJi orsótartó

A Windcast Traditional Carp-ok a Windcast Carp botokkal azonos felépítésűek, 
azonban parafa nyélborítással készülnek. Klasszikus design, szemet 
gyönyörködtető eredmény.

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11686-360 12'-3.60láb-méter 3.00lbs 188cm 2 328g 6
11686-361 12'-3.60láb-méter 2.00lbs 188cm 2 278g 6
11686-362 12'-3.60láb-méter 3.50lbs 188cm 2 364g 6
11686-390 13'-3.90láb-méter 3.50lbs 200cm 2 394g 6

  ► Szőtt karbon blank
  ► Fuji® orsótartó
  ► Kétlábas SiC gyűrűk
  ► Fluoreszkáló pánt
  ► Bélelt szállító táska

Pontyozó botok

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11573-360 12'-3.60láb-méter 3.00lbs 185cm 2 320g 6
11573-390 13'-3.90láb-méter 3.50lbs 200cm 2 435g 6

 

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11687-360 12'-3.60láb-méter 3.00lbs 106cm 7 350g 6
11687-390 13'-3.90láb-méter 3.50lbs 118cm 7 400g 6

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11681-300 10'-3.00láb-méter 2.00lbs 156cm 2 215g 6
11681-305 10'-3.00láb-méter 2.50lbs 156cm 2 225g 6
11681-330 11'-3.30láb-méter 2.50lbs 172cm 2 260g 6

  ► High Modulus szőtt karbon blank
  ► Progresszív akció
  ► Fuji® orsótartó
  ► Titánium-oxid gyűrűk
  ► Minőségi parafa nyél
  ► Szállítózsák

  ► Minőségi karbonszálas blank
  ► Erős blankkonstrukció
  ► Titánium-oxid gyűrűk
  ► Fuji® orsótartó

fUJi orsótartó

fUJi orsótartó

Regal Carp 3 tagú
Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11573-363 12'-3.60láb-méter 3.00lbs 127cm 3 315g 6
11573-393 13'-3.90láb-méter 3.50lbs 137cm 3 400g 6

 

Regal Carp 2 részes
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blacK widow carp

Black Widow Carp 3 részes

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11572-366 12'-3.60láb-méter 3.00lbs 107cm 7 290g 6
11572-396 13'-3.90láb-méter 3.50lbs 109cm 8 305g 7

Pontyozó botok

Ez a teleszkópos pontyozó bot kiegyensúlyozott és vékony blankkal gond 
nélkül repít messzire 60g és 100g közti szerelékeket, fárasztáskor pedig 
elképesztő erőtartalékokról tesz tanúbizonyságot.

Black Widow Carp 2 részes

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11579-300 10'-3.00láb-méter 2.00lbs 157cm 2 210g 6
11579-305 10'-3.00láb-méter 3.00lbs 157cm 2 233g 6

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11579-360 12'-3.60láb-méter 2.75lbs 188cm 2 340g 6
11579-361 12'-3.60láb-méter 3.00lbs 188cm 2 355g 6
11579-362 12'-3.60láb-méter 3.00lbs 188cm 2 369g 6
11579-363 12'-3.60láb-méter 3.50lbs 188cm 2 397g 6
11579-390 13'-3.90láb-méter 3.50lbs 200cm 2 403g 6
11579-395 13'-3.90láb-méter 3.75lbs 200cm 2 455g 6

 

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11579-368 12'-3.60láb-méter 3.00lbs 128cm 3 374g 6

Black Widow Stalker Carp

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11579-367 12'-3.60láb-méter 4.00lbs 188cm 2 392g 6

Black Widow Marker Black Widow Spod

Termékkód hossz TC szállít. hossz részek súly gyűrűk
11579-396 13'-3.90láb-méter 5.00lbs 200cm 2 576g 6

blacK widow tele carp

new

Az új Black Widow bojlis botok ugyanazokra a bázisblankokra épülnek, mint a roppant sikeres elődmodell botjai, a design azonban a bojlis közösség legújabb 
követelményeihez igazodik, és ki is bővült a botcsalád. Így aztán a Black Widow szériában van már 12 lábas (3,60m) 3.0 librás bot 50mm-es keverőgyűrűvel, 
valamint cserkésző, azaz stalker-botok is a rövid horgászatokra. A nyélrész az orsótartó alatt teljesen be van vonva fekete zsugorcsővel, így nagyon jó fogást 
biztosít. A karcsú blankok komoly erőtartalékkal bírnak, jókora dobástávra repítik majd szerelékeiket és kapitális halakat is magabiztosan szákba terelhetnek 
velük. Kétlábas titánium-oxid gyűrűkkel készülnek.
A 11579-362 cikkszámú modell 50mm-es keverőgyűrűvel készül.

Klasszikus stalker, azaz cserkésző botok karcsú, mégis meggyőző 
blankokkal. A parabola akciós botok kézbe véve igen könnyűek, viszonylag 
lágy akciójuk megkönnyíti a csekély súlyú szerelékek, vagy nehezen 
dobható csalik (pl. kenyérrózsa) bejuttatását. A nyélrészben elegendő 
erőtartalék van kapitális halak irányításához is.
A 10 lábas (3m) - 3.0 librás modell ideális csónakos horgászatra is. 
Kétlábas titánium-oxid gyűrűkkel készül.
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toUrnament feeder
A Tournament Feeder család két csúcskategóriás feederbotot takar, amelyek 
nem hagynak kívánnivalót maguk után.
A Tournament Feeder botok blankszerkezetét japán botépítő mérnökeink 
dolgozták ki, a botok saját skóciai gyárunkban készülnek. Skót gyárunkat 
régóta a világ egyik legjobb botépítő üzemeként tartják számon.
A 3.90m-es modell klasszikus heavy feeder bot közepes távokra, akciója 
extrém gyors és kiegyensúlyozott.
A 4.20m-es verzió valamivel keményebb, a nehéz etetőkosaras horgászat-
hoz javasolt, olyan nagy folyókra, mint a Rajna, a Duna vagy a Maas.
Ez a széria mintha kifejezetten versenyzésre vagy perfekcionisták számára 
készült volna.

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11755-390 3.90m 150-igg 137cm 3+3 275g 13
11755-420 4.20m 165-igg 151cm 3+3 300g 13

Termékkód
11755-000W Quiver W
11755-000Y Quiver Y
11755-000R Quiver R

cast'izm feeder
Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11745-335 3.30m 120-igg 118cm 3+3 285g 13
11745-365 3.60m 120-igg 128cm 3+3 305g 13
11745-395 3.90m 120-igg 138cm 3+3 320g 14

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11746-365 3.60m 150-igg 128cm 3+3 325g 13
11746-395 3.90m 150-igg 138cm 3+3 350g 14
11746-425 4.20m 150-igg 148cm 3+3 380g 15

A Cast'Izm feederbotok magukénak tudhatják a DAIWA botépítési 
technológiájának legújabb vívmányait. Az X45 karbonszál elrendezés 
lehetővé teszi olyan, gyors blankok készítését, melyek kilengés nélkül 
alaphelyzetbe állnak és segítik a precíz dobásokat. A HVF karbonból 
készült blankokat speciális kevlárszövettel erősítik meg, mely iszonyatos 
erőtartalékokat biztosít olyan esetekre, amikor kapitális halakra lehet 
számítani, vagy épp a víz sodrása miatt nagyon nehéz etetőkosárral kell 
horgászni. A V-Joint csapos illesztésnek hála terhelés alatt egyenletes ívet 
mutat a bot. Az eredeti Fuji K-gyűrűk megbízhatóan akadályozzák meg a 
gubancképződést és segítik a minél nagyobb dobástávok elérését.

11755-000W            W         
11755-000Y              Y           11755-390 / 420
11755-000R              R         

Rezgőspicc 
cikkszáma

Az alábbi cikkszámú 
feederbotokhoz
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fUJi orsótartó

Feederbotok

  ► SVF® karbon blank
  ► Japánban fejlesztett blankkonstrukció
  ► V-Joint® csapos csatlakozás
  ► Fuji® orsótartó
  ► Fuji® Alconite K-gyűrűk
  ► Exkluzív DAIWA® ArmLock nyéltag
  ► AAA parafa nyél
  ► EVA záródugó
  ► 3 rezgőspicc
  ► Made in Scotland

  ► HVF® karbon blank
  ► Kevlár megerősítéssel
  ► Extrém erős blankkonstrukció
  ► Fuji® Alconite K-gyűrűk
  ► 3 rezgőspicc
  ► V-Joint® put-over csatlakozás
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► Fuji® DPS orsótartó
  ► Exkluzív bottartó

fUJi orsótartó
smallest size allowed due to line thickness

Kevlár megerősítés

11746-000M Quiver M
11746-000H Quiver H
11746-000XH Quiver XH

Termékkód
11745-000L Quiver L
11745-000M Quiver M
11745-000H Quiver H

11745-000L               L         
11745-000M             M           11745-335/365/395
11745-000H              H         
11746-000M             M         
11746-000H              H           11746-365/395/425
11746-000XH          XH         

Rezgőspicc 
cikkszáma

Az alábbi cikkszámú 
feederbotokhoz
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aqUalite feeder
Az Aqualite nevet hallva sok békéshalas horgásznak évek óta az optimális 
akció, megbízhatóság és nagyon kedvező ár-teljesítmény arány jut eszébe. 
Az Aqualite feederbotok legújabb generációjának blankátmérője igen kicsi, 
súlyuk csekély, és mivel minőségi komponensekből épülnek, egy nagy 
rugalmasságú High Modulus karbon blankra, roppant kiegyensúlyozottak 
is. Az X-alakban futó keresztbandázs tovább merevíti a botot és csökkenti 
a blank csavarodását dobáskor - ennek hatására dobásaink pontosabbak 
lesznek.

team daiwa heaVY feeder
A sikeres TEAM DAIWA Heavy Feeder sorozat történetének harmadik fejezetébe lép. Számos teszt után biztosak vagyunk benne, hogy ez a TEAM DAIWA 
a legjobb, amit eddig gyártottunk.
A vékony, nagyon rugalmas karbon blank és a rezgőspicc terhelés alatt abszolút törésmentes ívet mutat. Az erős gerincnek hála lehetőség nyílik pontos 
dobásokra nagy dobósúlyok esetén is. Nagyméretű, kétlábas, alumínium-oxid gyűrűkkel szereljük, melyek jótékonyan hatnak a dobástávra. A rezgőspiccek 
gyűrűi is extra méretűek, a dobóelőke csomója gond nélkül átsiklik rajtuk. Minden bothoz 3 karbon rezgőspiccet adunk.
A rezgőspiccekre tett többszínű bandázskarikáknak köszönhetően rossz látási viszonyok mellett is lényegesen jobban észlelhetőek a kapások.

fUJi orsótartó

  ► High Modulus karbon blank
  ► X-bandázsos blank felület
  ► Kétlábas titánium-oxid gyűrűk
  ► Fuji® orsótartó
  ► 2 tiszta karbon spicc
  ► Zsugorbevonatú nyél
  ► Szállítózsák
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aqUalite feeder

aqUalite light feeder
Az Aqualite Heavy Feeder modellekkel összehasonlítva a Light Feeder bot 
akciója inkább parabola. Különösen method-feeder módszerhez és kisebb 
távra, valamint enyhén áramló vízre javasoljuk.

Erős feederbotok nagyméretű gyűrűkkel a kompromisszummentes 
pecához. Erős gerince ellenére a blank kézbe véve igen kiegyensúlyozott. 
A 180 grammig terjedő dobósúly egészen nehéz kosaras horgászatot és 
erősen áramló vizekre szánt szerelékeket is vidáman elbír. A rezgőspiccek 
nagy átmérőjű gyűrűivel a dobóelőkék használata problémamentes.

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11775-365 3.60m 120-igg 126cm 3+2 280g 13
11775-395 3.90m 120-igg 137cm 3+2 300g 13

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11774-365 3.60m 180-igg 126cm 3+2 300g 14
11774-395 3.90m 180-igg 137cm 3+2 310g 14
11774-425 4.20m 180-igg 147cm 3+2 340g 14

 

fUJi orsótartó

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11744-390 3.90m 150-igg 141cm 3+3 255g 8
11744-420 4.20m 150-igg 151cm 3+3 340g 8

Feederbotok

11775-365

11774-425

Termékkód
11744-000L Quiver Light
11744-000M Quiver Medium
11744-000H Quiver Heavy

11744-000L              L         
11744-000M            M           11744-390 / 420
11744-000H             H         

Rezgőspicc 
cikkszáma

Az alábbi cikkszámú 
feederbotokhoz

Termékkód
11774-365G Quiver G-12HQ
11774-365R Quiver R-12HQ
11774-395G Quiver G-13HQ
11774-395R Quiver R-13HQ
11774-425G Quiver G-14HQ
11774-425R Quiver R-14HQ

11774-365G                G         
11774-365R                 R           
11774-395G                G         
11774-395R                 R           
11774-425G                G         
11774-425R                 R    
11775-365G                G         
11775-365R                 R
11775-395G                G         
11775-395R                 R       

Rezgőspicc 
cikkszáma

Az alábbi cikkszámú 
feederbotokhoz

11774-365
         
11774-395
        
11774-425

11775-365
        
11775-395
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blacK widow feeder

powermesh feeder
A Powermesh feederbot-család egy minőségi sorozat, a botok ár-
teljesítmény aránya egészen kimagasló! Minden modellhez 2 különböző 
erősségű karbon rezgőspiccet adunk.
A 100g, illetve 120g dobósúlyú modellek kifejezetten az egyre közkedveltebb 
method-feeder horgászatra lettek fejlesztve, ha túlnyomó részben állóvízen 
vagy enyhén áramló folyókon horgászik. Ezek a botok kézbe fogva extrém 
könnyűnek és kiegyensúlyozottnak hatnak, fárasztásra is marad bennük 
annyi erőtartalék, hogy nagy pontyokat is lehet velük irányítani.

A 150g dobósúlyig kalibrált Heavy Feeder modellek erős sodrású folyókon 
és állóviezeken egyaránt bevethetők. Erős gerincükben elegendő 
tartalék van a jókora márnák és társaik ellen, mégha azok a sodrós víztől 
segítve küzdenek is ellenünk. A rezgőspiccek nagy átmérőjű gyűrűivel 
problémamentesen használhatunk dobóelőkét.

A Black Widow feederbot sorozatunk kiegyensúlyozott, gerinces botokat 
kínál nagyon kedvező ár-teljesítmény arányban. Kézbe véve a karbon 
blank könnyű, jól feltöltődik dobáskor és nagy dobótávot tesz lehetővé.  
2 különböző erősségű rezgőspiccet adunk hozzá.

blacK widow tele feeder
new

Ez a teleszkópos feederbot erős bottestével és teljes hosszában dolgozva 
sok örömet fog okozni a fárasztások során. Megakad a szem a designon, 
meggyőző a príma akció, ideális method-feederhez, de akár angolnázni 
is. Kétlábas titánium-oxid gyűrűkkel készül, osztott parafa nyéllel és 
szállítózsákkal kínáljuk.
2 különböző erősségű üvegszálas rezgőspicc jár hozzá.
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Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11789-270 2.70m 80-igg 97cm 3+2 190g 13
11789-300 3.00m 80-igg 107cm 3+2 215g 14
11789-330 3.30m 100-igg 117cm 3+2 255g 14
11789-360 3.60m 150-igg 125cm 3+2 295g 15
11789-390 3.90m 150-igg 135cm 3+2 325g 15

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11780-331 3.30m 100-igg 117cm 3+2 205g 13
11780-361 3.60m 120-igg 127cm 3+2 245g 14
11780-391 3.90m 120-igg 137cm 3+2 270g 14
11780-365 3.60m 150-igg 126cm 3+2 250g 14
11780-395 3.90m 150-igg 136cm 3+2 290g 14
11780-425 4.20m 150-igg 146cm 3+2 300g 14

 

11780-425

Feederbotok

Termékkód
11789-000Y Quiver Y-150g
11789-000R Quiver R-150g
11789-001Y Quiver Y-80/100g
11789-001R Quiver R-80/100g

11789-000Y             Y      
11789-000R             R 
11789-001Y             Y      
11789-001R             R 

Rezgőspicc 
cikkszáma

Az alábbi cikkszámú 
feederbotokhoz

11789-360/390

11789-270/300/330

Termékkód
11780-331R Quiver R-11MQ
11780-331Y Quiver Y-11MQ
11780-361R Quiver R-12MHQ
11780-361Y Quiver Y-12MHQ
11780-391R Quiver R-13MHQ
11780-391Y Quiver Y-13MHQ
11780-365R Quiver R-12HQ
11780-365Y Quiver Y-12HQ
11780-395R Quiver R-13HQ
11780-395Y Quiver Y-13HQ
11780-425R Quiver R-14HQ
11780-425Y Quiver Y-14HQ

11780-331R             R      
11780-331Y             Y 
11780-361R             R      
11780-361Y             Y 
11780-391R             R      
11780-391Y             Y
11780-365R             R      
11780-365Y             Y
11780-395R             R      
11780-395Y             Y
11780-425R             R      
11780-425Y             Y

Rezgőspicc 
cikkszáma

Az alábbi cikkszámú 
feederbotokhoz

11780-331

11780-361

11780-391

11780-365

11780-395

11780-425

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11574-330 3.30m 100-igg 137cm 7+2 270g 11
11574-360 3.60m 100-igg 138cm 7+2 295g 11
11574-390 3.90m 100-igg 139cm 8+2 305g 12
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windcast feeder
A Windcast feederbotok tervezésekor a nagyon karcsú és gerinces blankok kerültek előtérbe. A vékony, nagy rugalmasságú karbon blank dobás után rögtön 
alaphelyzetbe áll és nincs utánlengés - ez precíz dobásokat eredményez. A nagy, kétlábas, titánium-oxid gyűrűk alkalmasak dobóelőkék használatára is és 
növelik az elérhető dobástávot. Ideális botok erősen áramló folyókra és magas dobósúlyokhoz. Minden Windcast feederbothoz 2 karbon rezgőspiccet adunk.

toUrnament match ags
A Tournament név a DAIWA tekintetében évek óta egyet jelent a 
legmagasabb minőséggel és precizitással. Így érthető, hogy kézenfekvő 
volt egy olyan Tournament matchbot-család létrehozása, melynek botjait 
az exkluzív és ultrakönnyű, karbonból készült DAIWA AGS gyűrűkkel 
szerelik fel. Ezeknek a gyűrűknek köszönhetően a botok akciója jelentősen 

felgyorsult és megszűnt a dobást követő kilengés. Ehhez adódik még az 
X45-ös karbontechnológia, ami megakadályozza a blank csavarodását, 
ezáltal még pontosabb dobásokat tesz ezzel lehetővé. Versenyzők számára 
ez különösen fontos előny. A Fast Taper blank spiccakciója gyors, a 10-30g 
közötti súlyú szerelékeket elképesztő távra katapultálja. A botok erős gerince 
még méretes pontyok fárasztásához is elegendő erőtartalékkal bír, könnyű 
átvenni vele az irányítást. Ennek ellenére a bot elég rugalmas ahhoz, hogy 

windcast method feeder
Minőségi és jól kiegyensúlyozott, könnyű feederbotok nagyon karcsú bottesttel, method-feeder módszerhez. A félparabola tesztgörbéjű blank szépen 
feltöltődik dobáskor és a fejrázások erejét is hatékonyan csillapítja. Titánium-oxid, egylábas gyűrűkkel készül. 3 rezgőspicc jár hozzá.
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fUJi orsótartó

Feederbotok

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11790-300 3.00m 100-igg 106cm 3+2 185g 14
11790-330 3.30m 120-igg 115cm 3+2 205g 15
11790-360 3.60m 120-igg 125cm 3+2 225g 15
11790-390 3.90m 120-igg 135cm 3+2 255g 15

 

  ► Minőségi karbonszálas blank
  ► Titánium-oxid gyűrűk
  ► Erős blankkonstrukció
  ► Fuji® orsótartó
  ► 2 rezgőspicc
  ► Prémium AAA parafa nyél EVA lezárássalTermékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk

11795-360 3.60m 150-igg 125cm 3+2 240g 14
11795-390 3.90m 150-igg 135cm 3+2 260g 14
11795-420 4.20m 150-igg 145cm 3+2 290g 15

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11109-390 3.90m 10-30g 137cm 3 230g 15
11109-420 4.20m 10-30g 147cm 3 235g 15
11109-450 4.50m 10-30g 157cm 3 260g 15

 

  ► HVF® karbon blank
  ► V-Joint® put-over csatlakozás
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► AGS® karbon gyűrűk
  ► 3DX® karbonszálas ablak
  ► Fuji® orsótartó
  ► AAA parafa nyél

fUJi orsótartó
smallest size allowed due to line thickness

vékony előkével akár egy kapitális halat is biztosan a merítőbe vezessen. 
Csúcsbot hozzáértő match-horgászok számára.

Termékkód
11790-330G Quiver G-11/12-120g
11790-330R Quiver R-11/12-120g
11790-390G Quiver G-13-120g
11790-390R Quiver R-13-120g

Termékkód
11795-000G Quiver G-150g
11795-000R Quiver R-150g

11790-330G           G      
11790-330R            R 
11790-390G           G      
11790-390R            R 

11795-000G           G      
11795-000R            R

Rezgőspicc 
cikkszáma

Az alábbi cikkszámú 
feederbotokhoz

11790-330/360

11790-390

11795-360/390/420

Termékkód
11792-000R Quiver R-HQ
11792-000Y Quiver Y-LQ
11792-000G Quiver G-MQ

11792-000R               R         
11792-000Y               Y          11792-330/360/390
11792-000G              G         

Rezgőspicc 
cikkszáma

Az alábbi cikkszámú 
feederbotokhoz

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11792-330 3.30m 80-igg 117cm 3+3 175g 16
11792-360 3.60m 80-igg 127cm 3+3 185g 16
11792-390 3.90m 80-igg 137cm 3+3 195g 16
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aqUalite new

A DAIWA Aqualite botok karcsú blankja, csekély súlya és minőségi komponensei, kidolgozása mind meggyőző. 
Kézbe véve roppant kiegyensúlyozottak, komoly dobástávra repítik a szerelékeket. Az exkluzív, eredeti 
csúsztatható DAIWA orsótartó segítségével a Sensor Float és Power Float modelleken a lehető legjobban 
egyensúlyba hozhatja az orsójával felszerelt botot. A békéshalas Aqualite botok ár-teljesítmény aránya kitűnő.
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aqUalite power match

11784-395

aqUalite power float

aqUalite sensor float

Békéshalas botok

11785-395

11786-365

11787-395

aqUalite sensor float tele

Termékkód hossz szállít. hossz részek súly gyűrűk
11784-395 3.90m 135cm 3 234g 13
11784-425 4.20m 145cm 3 261g 14

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11785-365 3.60m 15-50g 126cm 3 223g 9
11785-395 3.90m 15-50g 136cm 3 245g 9
11785-425 4.20m 15-50g 146cm 3 255g 9

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11786-365 3.60m 10-35g 125cm 3 233g 9
11786-395 3.90m 10-35g 135cm 3 234g 9
11786-425 4.20m 10-35g 145cm 3 246g 9

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11787-395 3.90m 10-35g 116cm 4 226g 8
11787-455 4.50m 10-35g 131cm 4 243g 8

 

Ezekkel a könnyű úszós botokkal minden fárasztás élményszámba 
megy - a könnyű, fél-parabola akciójú blank terhelés alatt a nyéltagig 
dolgozik, játszva hárít minden fejrázást. A beültetett tiszta karbon spiccű 
lágyabb spicctag és az erős gerinc sbirolinos pisztrángozásra is ideálissá 
teszi ezeket a botokat. A tiszta karbon spicc minden kirohanást lekövet, 
tökéletesen csillapítja azok erejét. Ideális botok compózni, keszegezni, 
sügerezni, kisebb pontyokra úszózni.

Szintén új az Aqualite szériában a két teleszkópos 3,90m és 4,50m hosszú 
modell. Ezek a fél-parabolikus akciójú botok ideálisak könnyű úszózásra 
compóra, keszegfélékre, pisztrángra, sügérre - a lágy spicc a szerelékeket 
megfelelő távra katapultálja és jól semlegesíti a halak kirohanásait. A 
4,50m-es modell speciális marénázó szerelékes horgászathoz is ideális, 
amikor több horgos szerelékkel kell vízközt horgászni.

Elsőrangú kidolgozású, sűrű gyűrűzésű klasszikus matchbotok. Ideális 
nehéz waggleres pecára nagy dobásokhoz. Ezek az erős matchbotok 
meglehetősen gerincesek, kapitális dévérek, közepes méretű pontyok 
irányítása és szákba terelése nem jelent nekik problémát. Screw-down 
csavaros orsótartóval készülnek.

Karcsú blankok remek visszaállási képességgel és erős gerinccel. 
Csúszó és rögzített úszós szerelékekhez egyaránt ideálisak. A gyűrűsor 
méretezésénél ügyeltünk arra, hogy az úszóstopper gond nélkül 
átsuhanjon a gyűrűkön. A gyors és könnyű blank komolyan feltöltődik 
dobás során és rendkívül jó dobástávokat produkál. A Power Float 
modellek kitűnőek kishalas, halszeletes süllőzéshez is.
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megaforce tele megaforce tele 40

compass mobile telepole
Termékkód hossz szállít. hossz részek súly
11752-300 3.00m 40cm 9 75g
11752-400 4.00m 40cm 12 135g
11752-500 5.00m 40cm 15 220g

Teleszkópos spiccbot rendkívül rövid tagokkal. Az egyes tagok 40 cen-
tis hossza miatt ez a bot szinte a kabátzsebében is elfér. Praktikus esz-
köz csalihal fogáshoz, vagy spontán pecákhoz. A szénszálas bottestnek 
köszönhetően kicsi a tömege és élmény vele fárasztani.

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11496-270 2.70m 5-40g 100cm 5 180g 5
11496-300 3.00m 5-40g 102cm 5 205g 5
11496-330 3.30m 5-40g 103cm 6 240g 6
11496-360 3.60m 5-40g 103cm 6 245g 6
11496-390 3.90m 5-40g 105cm 7 330g 7
11496-420 4.20m 5-40g 105cm 7 340g 7

A Megaforce Tele karcsú, de erőteljes, kiegyensúlyozott tesztgörbéjű 
karbonblankokra épül, és esetükben igen kedvező az ár-teljesítmény arány. 
A dobósúlyok és hosszok széles választékából szinte minden módszerhez 
lehet megfelelő modellt találni.

Érzékeny, spiccakciós botok fenekező és úszós horgászatra, compóra, 
sügérre, akár süllőzni is.
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megaforce tele 60 megaforce tele 90

megaforce tele 150
11496-270

11497-270

11498-300

11499-300

Teleszkópos botok

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11497-270 2.70m 30-60g 100cm 5 200g 5
11497-300 3.00m 30-60g 112cm 5 220g 5
11497-330 3.30m 30-60g 104cm 6 265g 6
11497-360 3.60m 30-60g 114cm 6 275g 6

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11498-300 3.00m 40-90g 112cm 5 220g 5
11498-330 3.30m 40-90g 104cm 6 270g 6
11498-360 3.60m 40-90g 114cm 6 285g 6
11498-390 3.90m 40-90g 115cm 7 355g 7

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11499-300 3.00m 70-150g 105cm 5 250g 5
11499-360 3.60m 70-150g 106cm 6 335g 6
11499-390 3.90m 70-150g 107cm 7 400g 7

Klasszikus mindenes botok pontyozni, csukázni, süllőzni, márnázni. Erős 
gerinc, érzékeny spicc és nagy erőtartalék a nyéltagban.

A tökéletes csapat, ha valamivel keményebben kell horgászni - ideális csukára, 
pontyra, angolnára. Ezekben a botokban elképesztő erőtartalék van, nehéz 
szerelékekkel, illetve nagyon erős sodrásban is eredményesen horgászhat velük.

Igazán erőteljes teleszkópos botok nehéz ólommal használt fenekező 
szerelékekhez, akár angolnára, csukára is. Ideális erős sodrásban vagy 
nagyméretű csalihalakhoz.

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11495-360 3.60m 100-300g 106cm 6 355g 6

megaforce tele 300
Igazi bivalyerős bot, amivel extra nagy csalival, illetve nagyon erős 
sodrásban is bolgodulhat. Alkalom adtán tengeren is be lehet vetni.

11495-360
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tengeri horgÁszbotoK
team daiwa pilK
A TEAM DAIWA pilkerbotok a DAIWA kínálatában egy minőségi tengeri 
horgászbotcsaládot képviselnek, amelyet kifejezetten az Északi- és Balti-
tenger, valamint a norvég vizek horgászati követelményeire tekintettel 
fejlesztettek. A spiccakció tökéletesen kivédi a tőkehalak és társaik 
fejrázásait, csökkenti a leakadások veszélyét. A karcsú, könnyű HVF 
karbon bottestek elképesztő erőtartalékkal bírnak, ezekkel akár kapitális 
tőkehalakat is a felszínre pumpálhat, nem kötnek kompromisszumot. A 
Fuji K-gyűrűk speciális alakja megakadályozza, hogy a zsinór a gyűrűkre 
hurkolódjon.
Mindkét 300g dobósúlyú modell nehéz pilkerezésre és gumihalazásra 
készült - ideálisak sekély vízben óriás laposhalra is.

sealine x'treme interline 
15-30lbs / 20-50lbs
Egy ilyen igazi DAIWA-klasszikus mellett nem kell hosszan érvelni. Szám-
talan kapitális óriás laposhalat és tőkehalat fogtak az elmúlt években a 
Sealine X'Treme Interline belső zsinórvezetésű bottal. Aki egyszer horgá-
-szott már vele, nem akar többé megválni tőle.
A 20-50lbs modellel a nehéz tengeri horgászat teljes mű- és természetes 
csalis spektruma lefedhető, legyen szó akár óriás laposhal, tőkehal, leng 

fUJi orsótartó

  ► HVF® karbon blank
  ► Fuji® Alconite K-gyűrűk
  ► Hosszú hüvelyes spiccgyűrű
  ► Fuji® orsótartó
  ► Minőségi AAA parafa nyél
  ► Szállítózsák
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sealine x'treme interline 
15-30lbs / 20-50lbs

vagy farkashal horgászatáról. Az érzékeny spicc jelzi a finom kapást is, a 
felkeményedő gerincnek pedig egy 100 kilós ellenfél megszelidítése sem 
okoz gondot.
A könnyebb, 15-30lbs modell ideális tőkehalfélék és laposhal horgásza-
tára.

Termékkód hossz libra szállít. hossz részek súly
11817-300 2.35m 20-50 162cm 2 415g
11817-301 2.35m 15-30 158cm 2 450g

Tengeri horgászbotok

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11881-210 2.10m 100-200g 111cm 2 255g 8
11881-211 2.10m 150-300g 111cm 2 260g 8
11881-240 2.40m 80-150g 127cm 2 260g 8
11881-241 2.40m 100-200g 127cm 2 275g 8
11881-245 2.40m 150-300g 127cm 2 300g 8
11881-275 2.70m 50-100g 142cm 2 275g 9
11881-270 2.70m 100-200g 142cm 2 305g 9

 

A 2.70m-es, 100g dobósúlyú modellt kifejezetten sárga és fekete tőkehal 
kis pilkeres és gumihalas horgászatára terveztük - az enyhe parabola 
akció ennél a botnál már kisebb halaknál is maximális fárasztási élményt 
garantál.
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sealine x'treme 10-15lbs
A Sealine Interline belső zsinórvezetésű botok legendás hírnévre tettek 
szert a tengeri horgászok körében. Az elmúlt 10 évben számos kapitális 
fogást, 150kg-nál nehezebb óriás laposhalat és 30kg feletti tőkehalat fogtak 
ki ilyen botokkal problémamentesen.
A legújabb Sealine X'Treme Interline 10-15lbs változat kifejezetten fekete 
tőkehal horgászatára lett kifejlesztve a norvég vizekre. A parabola akció 

sealine x'treme traVel
Az utazó botok különösen az Észak-Norvégiát kedvelő horgászok körében 
egyre népszerűbbek, hiszen ezekkel a botokkal megvan a lehetőség 
arra, hogy drága botszállító csövek költséges feladása nélkül repüljenek 
a horgásztúra helyszínére. A botépítési technológia annyira fejlett már, 
hogy az utazó botok akciója szinte már eléri a kétrészes botokét. A 
DAIWA SEALINE X'treme Travel botcsaládja magas minőségű és igényes 
kivitelű utazó botok kis szortimentje, melyekkel a Norvégiában általános 
tőkehalas, fekete tőkehalas, leng és óriás laposhal fogására irányuló 
horgásztechnikákat lefedhetik anélkül, hogy a minőség és megbízhatóság 
terén kompromisszumot kellene kötniük.

sealine x'treme traVel interline 3-sect.
Egy belső zsinórvezetésű, többrészes utazó bot megalkotása japán 
mérnökeink számára igazi kihívást jelentett, hiszen az egyébként egyrészes, 
megszokottan hihetetlenül magas színvonalú belső zsinórvezetésű 
konstrukciót kellett egy többrészes blankfelépítésbe integrálni. Két éves 
fejlesztési fázis után már az első teszteken kiderült, hogy sikerült a 
fejlesztőknek a "nagy dobás" - a bot akciója szinte ugyanolyan, mint az 
egyrészes modellé. A lágyabb spicc tökéletesen elnyeli a kirohanások és 
fejrázások erejét - az erős gerinc erőtartaléka pedig rendelkezésre áll, ha 
egy kapitális laposhal vagy tőkehal küzd a horgon, amit felszínre kell hozni. 
Ezt a botot 100g és 300g közti pilkerekkel, valamint nehéz jigfejre tűzött 
max. 30cm-es gumihalakkal érdemes használni.

Termékkód hossz lbs szállít. hossz részek súly
11817-210 2.13m 30-40lbs 77cm 3 410g

 

smallest size allowed due to line thickness
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Termékkód hossz lbs szállít. hossz részek súly gyűrűk
11817-225 2.25m 10-15lbs 161cm 2 270g 2

 

hatékonyan kivédi a hal kirohanásait és a maximális fárasztási élmény is 
garantált!
Ideális pilkerekhez 200 grammos súlyig és gumihalakhoz 20cm hosszig. 
Sealine X'Treme - kompromisszumoktól mentes és megbízható!

Tengeri horgászbotok

11826-236

11817-210

sealine x'treme traVel interline 4-sect.

Termékkód hossz libra szállít. hossz részek súly
11826-230 2.35m 10-20 65cm 4 360g
11826-231 2.35m 15-30 65cm 4 355g

 

Termékkód hossz libra szállít. hossz részek súly
11826-235 2.35m 10-20 65cm 4 330g
11826-236 2.35m 15-30 65cm 4 325g

 

Daiwa Original csavaros orsótartóval

Fuji T-DPSM csavaros orsótartóval

new

A DAIWA Interline botok kitűnő hírnévnek örvendenek a Norvégiában 
horgászók körében - kompromisszumoktól mentes, megbízható és szinte 
tönkretehetetlen botokként tartják számon. A tavaly megjelent 3 részes 
modelleket követően a DAIWA most egy 4 részes botokból álló Interline, 
azaz belső zsinórvezetésű szériát mutat be. Ezek a botok már a legkisebb 
bőröndbe is beférnek, ami jól jön, ha repülővel utazunk a messzi északra. 
A lágy spicc kivédi a halibut, tőkehal és társai fejrázásait és kirohanásait, 
valamint gondoskodik az optimális kapásjelzésről, míg a kemény gerinc 
a hatalmas tőkehalakkal folytatott harchoz és sikeres fárasztáshoz is 
elegendő erőtartalékkal bír. A 20 librás modell könnyebb horgászatra, 
fekete tőkehalra, foltos tőkehalra és halibutra ideális, pilkerekhez 250 
grammig, gumihalakhoz 20cm-es hosszig gond nélkül horgászhatunk 
vele. A 30 librás modell tökéletes mélytengeri pecára lengre és vörös 
sügérre, vagy nehezebb horgászatra tőkehalra és halibutra pilkerekkel 
400 grammig, vagy nagyobb gumihalakhoz.

Új az Interline, azaz belső zsinórvezetésű kínálatban a két revolvernyeles, 
multiorsóhoz készített modell (cikkszámuk: 11826-235 / 11826-236).
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saltiga air portable

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11870-175 1.73m 180-400g 108cm 2 405g 6
11870-240 2.44m 30-120g 93cm 3 420g 7
11870-250 2.57m 40-120g 97cm 3 460g 7
11870-255 2.57m 50-160g 97cm 3 480g 7

tanacom bUll

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11806-195 1.95m 400-1000g 132cm 1+1 495g 8
11806-210 2.10m 400-1000g 148cm 1+1 520g 9

A Tanacom Bull botokat kifejezetten elektromos orsós használatra tervezték, az erős blankkal egészen 1000g súlyig 
lehet horgászni. Ideális akkor, ha nagy mélységben kell megtalálni a lenget és a vörös sügereket. Lágy spicce 
komoly mélység mellett is jelzi a kapást és csökkenti a leakadás kockázatát fárasztás közben. A blank kapitális 
halakhoz is elegendő erőtartalékkal bír, így forszírozhatja a fárasztást és gond nélkül a felszínre irányíthatja vele 
a ragadozót. A kifejezetten hatalmas igénybevételre készült ALPS gyűrűkben nincs betét, ezért is alkalmasak a 
kompromisszumtól mentes, nyers, kemény küzdelemre csónakos horgászat során. Az alumínium ALPS orsótartó 
dupla csavaros, fixen tartja a nehéz elektromos orsót, nem lazul le a folyamatos használat közben sem.

  ► HVF® karbon blank
  ► ALPS® gyűrűk
  ► ALPS® orsótartó
  ► Minőségi EVA nyél
  ► Erős blankkonstrukció

A Saltiga Air Portable sorozat botjai kifejezetten az egyre növekvő népszerűségnek örvendő trópusi stílusra, GT, cubera, spanyolmakréla, kakashal és 
társai pergetésére készültek. A többrészes konstrukciónak hála ezeket a botokat bőröndben is magával viheti, nincs szükség botszállító csövek drága 
légi szállítására, csomagként feladására. A V-Joint csapos csatlakozás és az X45-ös karbontechnológia találkozása ezekben a Saltiga botokban a szinte 
törhetetlen, többrészes blankokban testesül meg, melyek a legnagyobb terhelést is bírják. Minden gyűrű alábandázsolt, hogy még extrém ívbe hajló, 
maximálisan megterhelt bottal is biztonságos maradjon a fárasztás. Az erős blankhoz lágy spicc társul, amely kellően feltöltődik, hogy a poppereket, 
stickbaiteket megfelelő távolságra juttassa. A nagyon erős blank és a hosszan előrenyúló nyélrész optimális erőkarként működik, extrém erős és nehéz 
halakat is a felszínre vezethet vele, kompromisszumok nélkül. A félkemény bottartó tok szállításhoz ideális, a bőrönd belsejében is óvja a botot. Modelltől 
függően ezek a botok kiválóak norvég vizeken tőkehal- és laposhalfélék horgászatára is.

  ► HVF® karbon blank
  ► V-Joint® put-over csatlakozás
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► Fuji® Alconite K-gyűrűk
  ► Fuji® dupla csavaros orsótartó
  ► Félkemény szállító zsák

fUJi orsótartó
smallest size allowed due to line thickness

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11870-230 2.31m 20-60g 89cm 3 380g 7
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Tengeri horgászbotok

  ► HVF® karbon blank
  ► ALPS® gyűrűk
  ► ALPS® orsótartó
  ► Minőségi EVA nyél
  ► Erős blankkonstrukció

11870-175

11870-240

11870-230
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team daiwa seabass
Az Északi-tengeren is egyre sikeresebben űzött és egyre kedveltebb tengeri 
sügér horgászatára egy kis sorozatot készítettünk. A rövid modelleket csónakos 
horgászatra szántuk, a 3.30m és 3.60m modelleket pedig kifejezetten a parti 
dobásokhoz, ahol nagy távolságokat kell leküzdeni. A valamivel puhább spicc 
csökkenti a leakadások kockázatát - az erősebb gerinc nehezebb csalikkal 
is nagy dobástávot tesz lehetővé. A 3.30m és 3.60m hosszú modellek nagy 

fUJi orsótartó
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bg pilK

Tengeri horgászbotok

erejük ellenére is könnyűek és kiegyensúlyozottak kézben tartva, hosszan 
lehet velük fáradságmentesen horgászni.
Fuji gyűrűkkel, Fuji orsótartóval, sósvízálló, prémium EVA nyéllel és minőségi 
szállítózsákkal adjuk.

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11730-330 3.30m 50-100g 170cm 2 270g 9
11730-360 3.60m 30-70g 185cm 2 282g 9
11730-361 3.60m 50-100g 185cm 2 284g 9

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11885-240 2.40m 40-100g 124cm 2 280g 7
11885-270 2.70m 40-100g 139cm 2 290g 7
11885-300 3.00m 40-100g 154cm 2 320g 7

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11885-245 2.40m 50-150 124cm 2 300g 7
11885-275 2.70m 50-150 140cm 2 320g 7
11885-305 3.00m 50-150 159cm 2 350g 7

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11886-210 2.10m 150-400g 110cm 2 265g 7
11886-240 2.40m 150-400g 125cm 2 285g 7

BG Pilk 40-100g

BG Pilk 50-150g

BG Boat 150-400g

new

Az új orsócsaláddal párhuzamosan a DAIWA bevezet egy kis szériás tengeri és csónakos horgászbotcsaládot, elsősorban pilkeres horgászatra a Balti 
tengerre, norvég vizekre. A botok spiccakciósak, roppant gerincesek - ez ideális pilkerek és gumicsalik optimális vezetéséhez, valamint fárasztás közben 
a tőkehalfélék és a halibut fejrázásait és kitöréseit is jól kezeli. Az orsótartó dupla anyacsavarral van ellátva, így folyamatos terhelés mellett sem lazul ki 
a nehéz tengeri orsók talpa a tartóban, és elmarad az odafigyelést igénylő utánahúzás is, amiről könnyű megfeledkezni, de kihagyása végzetes lehet. A 
fekete-arany színvilágú botok megjelenését a nyéltagon gyémánt alakú cérnakötés egészíti ki. High Modulus karbon blankra épül, kétlábas titánium-oxid 
gyűrűkkel, EVA nyélborítással és szemet gyönyörködtető gyémánt alakú díszkötéssel.

11885-245

11885-270
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ninJa boat interline

megaforce pilK

A tengeri horgászatban egyre népszerűbb a belső zsinórvezetésű botok 
használata - az Interline konstrukció a gyűrűzött botokkal szemben 
számos előnyt kínál. Terhelésnél az erőhatások az egész blankon 
egyenletesen oszlanak meg, az optimális tesztgörbe és erőátvitel ebben 
az esetben garantált. Elfelejthetjük az utazás, szállítás közben megsérült 

A DAIWA a Megaforce Pilk botokkal egy teljesen átdolgozott pilkerbot-
családot készített, melyet kifejezetten az Északi- és a Balti-tenger, valamint 
Norvégia vizeinek követelményeit szem előtt tartva terveztek. A High 
Modulus karbon botok kézbe fogva könnyűnek és kiegyensúlyozottnak 
hatnak, a valamivel lágyabb spicc tökéletesen csillapítja a tőkehalak és 
társaik fejrázásait. Ideális fonott zsinóros horgászatra is. Az északi vizeken 
bevált valamennyi peremfutó orsós horgásztechnikát lefedi ez a botcsalád.

fUJi orsótartó

fUJi orsótartó

  ► High Modulus karbon blank
  ► Fuji® orsótartó
  ► Sósvíz-álló titánium-oxid gyűrűk
  ► Hosszú hüvelyes spiccgyűrű
  ► Sósvíz-álló EVA nyél
  ► Erős gerinc
  ► Szállítózsák
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sensor sUrf

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly
11815-215 2.10m 100-300g 114cm 2 265g
11815-245 2.40m 100-300g 129cm 2 310g
11815-275 2.70m 100-300g 144cm 2 350g

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11896-210 2.10m 150-300g 110cm 2 260g 7
11896-225 2.25m 200-500g 117cm 2 300g 8
11896-240 2.40m 100-200g 127cm 2 280g 7
11896-245 2.40m 150-300g 127cm 2 300g 7
11896-270 2.70m 40-100g 140cm 2 280g 7
11896-275 2.70m 100-200g 140cm 2 320g 7
11896-300 3.00m 100-200g 157cm 2 340g 8

 

A 2.25m-es modell 200-500g dobósúllyal kifejezetten mélyvízi pilkeres 
tőkehalazásra, valamint nagy gumihalas óriás laposhal horgászatra készült.
A 2.70m-es modell könnyű tengeri bot lévén ideális kisebb gumikhoz és 
pilkerekhez, sárga és fekete tőkehalra pergetni.

gyűrűbetéteket vagy a hajóban feldőlő és úgy sérülő botok problémáját. A 
zsinórban sem tehet kárt a hajókorlát sokszor éles pereme, hiszen az a boton 
belül fut. Amennyiben a spiccgyűrű SiC-betétje mégis valahogy megsérülne, 
az egész egyszerűen lecsavarozható és kicserélhető. A Ninja botokat úgy 
tervezték, hogy multi és peremfutó orsóval egyaránt használhatók legyenek. 
A 100-300 grammos dobósúly igazi mindenessé teszi a Ninja botokat, így 
tőkehalfélékre és óriás laposhalra is bevethetők.

windcast sUrf

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11808-390 3.90m 100-200g 137cm 3 490g 8
11808-420 4.20m 100-200g 147cm 3 535g 8
11808-450 4.50m 100-200g 157cm 3 590g 8

 

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11807-395 3.90m 100-250g 136cm 3 730g 6
11807-425 4.20m 100-250g 146cm 3 770g 6
11807-455 4.50m 100-250g 157cm 3 810g 6

 

A Windcast tengeri parti távdobó botokat kifejezetten a Balti- és Északi-
tengeri körülményekre fejlesztették, a karcsú blankok igen gerincesek a 
maximális dobástáv érdekében. A lágyabb spicc a megfelelő kapásjelzést 
szolgálja. A bot teljes hosszában 150g és 180g közötti dobósúllyal tölthető 
fel optimálisan, ezzel nagyon jó dobótávokat érhet el.

Kedvező árú, kompozit tengeri parti távdobó bot erős gerinccel és érzékeny 
spiccel. Ideális kezdőknek, és azoknak, akik ritkán horgásznak tengeren 
partról.

Tengeri horgászbotok
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exceler trolling
Speciális botok trollinghoz, sleppeléshez, downrigger-ek, és dipsy di-
ver-ek használatával. Az EXCELER TROLLING botokat a DAIWA svéd 
tanácsadóival együttműködve fejlesztettük, kifejezetten lazac, tenge-
ri pisztráng, csuka és tőkehal horgászatára. Természetesen minden bot 
küzdőöv-adapteres, és speciális spiccgyűrűik kímélik a zsinórt. 
Az üvegszálas és karbonszálas alapanyagok kombinációja magas 
törésbiztonságú, kiegyensúlyozott botot garantál, extrém terhelés esetén is.

seahUnter x new

A DAIWA teljesen átdolgozta a Seahunter X tengeri horgászbot-
családot. Minden boton igazi csapos csatlakozás van az optimális 
tesztgörbe megtartása érdekében és natúr parafa nyélborítást 
kaptak. Tengervízálló, masszív, kétlábas gyűrűk teszik teljessé az 
ebben az árkategóriában szokatlanul gazdag felszereltséget.
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Termékkód hossz libra szállít. hossz részek súly
11808-240 2.40m 12-20 127cm 2 280g

Termékkód hossz libra szállít. hossz részek súly
11808-270 2.70m 15-30 142cm 2 325g

exceler interline downrigger
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kitűnő hírnévnek örvendenek trollin-
gos körökben a belső zsinórvezetésű botok. Az EXCELER INTERLINE 2.4 
méteres változata a belső zsinórvezetésű - INTERLINE - megoldás összes 
előnyét nyújtja a lazac, tengeri pisztráng és csukahorgászoknak.

exceler interline dispY diVer
Speciális botok dipsy diver-es használatra. Minden általánosan használt 
diver-rel tudunk ezzel a bottal horgászni. Erős gerince ellenére elég rugal-
masság van benne ahhoz, hogy csillapítsa akár egy hatalmas lazac kitö-
réseit és fejrázásait.

sea troUt

Tengeri horgászbotok

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11532-271 2.70m 40-120g 139cm 2 253g 8
11532-331 3.30m 40-120g 169cm 2 329g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11534-211 2.10m 100-200g 109cm 2 226g 6
11534-241 2.40m 100-200g 125cm 2 254g 6
11534-271 2.70m 100-200g 139cm 2 286g 6
11534-301 3.00m 100-200g 155cm 2 317g 7

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11533-311 3.10m 10-40g 159cm 2 227g 9

A Seahunter X pilkerbotok jókora erőtartalékkal bírnak, ehhez jön a lágyabb 
spicc, ami csökkenti a horog kiakadásának kockázatát fárasztás közben. 
Ideális az Északi- és Balti-tengerre, valamint könnyű horgászatra Izland és 
Norvégia vizeire.

pilK
A Seahunter X ideális tengeri pisztrángos bot a Balti-tengerre és skandináv 
vizekre. A karcsú és könnyű blank igen kezes és kiegyensúlyozott, elég 
erőtartalék van benne kapitális halak kifogásához is. Fél-parabolikus 
akciójának köszönhetően nagyon jól feltöltődik dobáskor és nagy távok 
elérésére képes. Spicce szépen elveszi a megiramodó halak erejét és 
csökkenti a horog kiakadásának kockázatát - emiatt ideális fonott zsinóros 
horgászathoz.
Kétlábas keverő- és egylábas titánium-oxid gyűrűkkel.

11534-211

11534-271

11534-301
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DAIWA zsInórok
DAIWA zsInór kÍnÁLAT 2017
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Daiwa fonott zsinórok

MorETHAn 12 BrAID

sALTIgA 12 BrAID

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12700-008 0.08 5.8 13.0 135 m
12700-010 0.10 7.3 16.0 135 m
12700-012 0.12 10.2 22.0 135 m
12700-014 0.14 12.2 27.0 135 m
12700-016 0.16 14.0 31.0 135 m
12700-018 0.18 16.2 36.0 135 m

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12700-308 0.08 5.8 13.0 300 m  

12700-310 0.10 7.3 16.0 300 m  

12700-312 0.12 10.2 22.0 300 m
12700-314 0.14 12.2 27.0 300 m  

12700-316 0.16 14.0 31.0 300 m  

12700-318 0.18 16.2 36.0 300 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12701-314 0.14 12.2 27.0 300 m  

12701-316 0.16 14.0 31.0 300 m  

12701-318 0.18 16.2 36.0 300 m  

12701-326 0.26 24.8 55.0 300 m  

12701-330 0.30 30.7 68.0 300 m  

12701-333 0.33 39.7 88.0 300 m  

12701-335 0.35 45.3 100.0 300 m  

12701-345 0.45 53.4 118.0 300 m  

12701-355 0.55 59.1 130.0 300 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12701-614 0.14 12.2 27.0 600 m  

12701-616 0.16 14.0 31.0 600 m  

12701-618 0.18 16.2 36.0 600 m  

12701-626 0.26 24.8 55.0 600 m  

12701-630 0.30 30.7 68.0 600 m  

12701-633 0.33 39.7 88.0 600 m  

12701-635 0.35 45.3 100.0 600 m  

12701-645 0.45 53.4 118.0 600 m  

12701-655 0.55 59.1 130.0 600 m  

4-Braid

8-Braid

12-Braid
A Tournament 8 Braid nagy sikere után sokan azt mondták: 
„Ennél jobb fonottat már nem lehet csinálni“. Mi bebizonyítottuk, 
hogy lehet. Ezek a DAIWA Morethan 12 Braid és a Saltiga 12 
Braid extraklasszis fonott zsinórjai. Ezeknek a zsinóroknak a 
szakítószilárdsága akár 20%-kal is felülmúlhatja az azonos 
átmérőjű átlagos fonott zsinórokét. A 12 önálló szálból álló fonott 
zsinórt nagyon időigényes és összetett szövési eljárással, roppant 
szorosan fonják össze Japánban, a legszigorúbb minőségi 
elvárásoknak megfelelően. A 12-szeres fonás eddig nem sejtett 
lehetőségeknek nyitott utat a zsinórok egyes tulajdonságainak 
javításában. Így lett kopásállósága például 72%-kal jobb egy 
átlagos fonott zsinórénál, valamint csomótűrése is jelentősen 
magasabb. A speciális szilikonbevonat 18%-kal csökkenti a 
surlódási ellenállást a gyűrűkön, így a dobástáv, különösen 
könnyű csalikkal, tovább nőtt, míg a zsinór által keltett zaj mértéke 
jelentősen csökkent.

Morethan szín: lime-zöld

Saltiga szín: multi-color

DAIWA 12 BrAID

  ► 12 szálból fonva
  ► Extra magas kopásállóság
  ► Extrém szakítószilárdság
  ► Körszövött
  ► Szilikon bevonat
  ► Extrém alacsony surlódási ellenállás
  ► Extrém magas nedves csomótűrés
  ► Made in Japan
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szín: sötétzöld szín: sötétzöld szín: sötétzöld
szakítósz.

Termékkód ø kg lbs kapacitás
12780-008 0.08 4.9 10.7 135 m  

12780-010 0.10 6.7 14.7 135 m  

12780-012 0.12 8.6 18.8 135 m  

12780-014 0.14 10.2 22.4 135 m  

12780-016 0.16 12.2 26.8 135 m  

12780-018 0.18 15.8 34.7 135 m  

12780-020 0.20 18.0 39.7 135 m  

12780-026 0.26 19.8 43.7 135 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12781-008 0.08 4.9 10.7 300 m  

12781-010 0.10 6.7 14.7 300 m  

12781-012 0.12 8.6 18.9 300 m  

12781-014 0.14 10.2 22.4 300 m  

12781-016 0.16 12.2 26.8 300 m  

12781-018 0.18 15.8 34.7 300 m  

12781-020 0.20 18.0 39.7 300 m  

12781-026 0.26 19.8 43.7 300 m  

12781-030 0.30 23.4 51.6 300 m  

12781-035 0.35 35.1 77.4 300 m  

12781-045 0.45 42.3 93.3 300 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12782-008 0.08 4.9 10.7 1000 m  

12782-010 0.10 6.7 14.7 1000 m  

12782-012 0.12 8.6 18.9 1000 m  

12782-014 0.14 10.2 22.4 1000 m  

12782-016 0.16 12.2 26.8 1000 m  

12782-018 0.18 15.8 34.7 1000 m  

12782-020 0.20 18.0 39.7 1000 m  

12782-026 0.26 19.8 43.7 1000 m  

12782-030 0.30 23.4 51.6 1000 m  

12782-035 0.35 35.1 77.4 1000 m  

12782-045 0.45 42.3 93.3 1000 m  

ToUrnAMEnT 8 BrAID EVo
A sokak által kedvelt és elismert Tournament 8 Braid fonott zsinórt tovább optimalizáltuk, 
csomótűrése még jobb lett és felületkezelést is kapott. A Japánban gyártott zsinór most még 
kisebb ellenállással, még halkabban siklik át a gyűrűkön, újszerű bevonata pedig tovább 
javította csomótűrését is. A szakítószilárdsági adatokat japán sztenderd szerint mérjük. Az 
új 8 Braid Evo gyakori használat mellett sem szálkásodik és megtartja átmérőjét. E kivételes 
zsinórt Japánban készítjük.
Sötétzöld, chartreuse és multi-color színekben kapható.

  ► 8 szálból fonva
  ► Abszolút körszövött
  ► Magas szakítószilárdság
  ► Felszíni bevonat
  ► Kitűnő nedves csomótűrés
  ► Nyúlásmentes
  ► Made in Japan
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szín: chartreuse szín: chartreuse szín: chartreuse

szín: multi-color szín: multi-color

Daiwa fonott zsinórok

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12782-108 0.08 4.9 10.7 1000 m  

12782-110 0.10 6.7 14.7 1000 m  

12782-112 0.12 8.6 18.9 1000 m  

12782-114 0.14 10.2 22.4 1000 m  

12782-116 0.16 12.2 26.8 1000 m  

12782-118 0.18 15.8 34.7 1000 m  

12782-120 0.20 18.0 39.7 1000 m  

12782-126 0.26 19.8 43.7 1000 m  

12782-130 0.30 23.4 51.6 1000 m  

12782-135 0.35 35.1 77.4 1000 m  

12782-145 0.45 42.3 93.3 1000 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12781-108 0.08 4.9 10.7 300 m  

12781-110 0.10 6.7 14.7 300 m  

12781-112 0.12 8.6 18.9 300 m  

12781-114 0.14 10.2 22.4 300 m  

12781-116 0.16 12.2 26.8 300 m  

12781-118 0.18 15.8 34.7 300 m  

12781-120 0.20 18.0 39.7 300 m  

12781-126 0.26 19.8 43.7 300 m  

12781-130 0.30 23.4 51.6 300 m  

12781-135 0.35 35.1 77.4 300 m  

12781-145 0.45 42.3 93.3 300 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12780-108 0.08 4.9 10.7 135 m  

12780-110 0.10 6.7 14.7 135 m  

12780-112 0.12 8.6 18.9 135 m  

12780-114 0.14 10.2 22.4 135 m  

12780-116 0.16 12.2 26.8 135 m  

12780-118 0.18 15.8 34.7 135 m  

12780-120 0.20 18.0 39.7 135 m  

12780-126 0.26 19.8 43.7 135 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12780-210 0.10 6.7 14.7 150 m  

12780-212 0.12 8.6 18.9 150 m  

12780-216 0.16 12.2 26.8 150 m  

szín: multi-color
szakítósz.

Termékkód ø kg lbs kapacitás
12781-210 0.10 6.7 14.7 300 m  

12781-212 0.12 8.6 18.9 300 m  

12781-216 0.16 12.2 26.8 300 m  

12781-220 0.20 18.0 39.7 300 m  

12781-226 0.26 19.8 43.7 300 m  

12781-230 0.30 23.4 51.6 300 m  

12781-235 0.35 35.1 77.4 300 m  

12781-245 0.45 42.3 93.3 300 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12782-210 0.10 6.7 14.7 1000 m  

12782-212 0.12 8.6 18.9 1000 m  

12782-216 0.16 12.2 26.8 1000 m  

12782-220 0.20 18.0 39.7 1000 m  

12782-226 0.26 19.8 43.7 1000 m  

12782-235 0.35 35.1 77.4 1000 m  

12782-245 0.45 42.3 93.3 1000 m  
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szín: sötétzöld szín: sötétzöld

szín: sötétzöld

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12751-106 0.06 4.0 9.0 300 m  

12751-110 0.10 6.0 13.0 300 m  

12751-113 0.13 8.0 18.0 300 m  

12751-116 0.16 9.0 20.0 300 m  

12751-118 0.18 12.0 26.5 300 m  

12751-120 0.20 13.0 29.0 300 m  

12751-122 0.22 17.0 37.5 300 m  

12751-124 0.24 18.0 40.0 300 m  

12751-128 0.28 26.5 58.0 300 m  

12751-135 0.35 36.0 79.0 300 m  

12751-142 0.42 46.5 103.0 300 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12751-206 0.06 4.0 9.0 1500 m  

12751-210 0.10 6.0 13.0 1500 m  

12751-213 0.13 8.0 18.0 1500 m  

12751-216 0.16 9.0 20.0 1500 m  

12751-218 0.18 12.0 26.5 1500 m  

12751-220 0.20 13.0 29.0 1500 m  

12751-222 0.22 17.0 37.5 1500 m  

12751-224 0.24 18.0 40.0 1500 m  

12751-228 0.28 26.5 58.0 1500 m  

12751-235 0.35 36.0 79.0 1500 m  

12751-242 0.42 46.5 103.0 1500 m  

12751-251 0.51 56.0 123.0 1500 m  

12751-256 0.56 65.0 143.0 1500 m  

J-BrAID X8
A DAIWA J-Braid X8 zsinórja egy 8 szálból készülő fonott zsinór, mely megfelel a legmagasabb 
minőségi elvárásoknak és igényeknek, függetlenül attól, hogy nagytestű tengeri ragadozókra, 
óriás laposhalra, tőkehalra megy, vagy épp sügérre, süllőre készül könnyűpergető módszerrel. A 
J-Braiddel mindig meglesz a közvetlen kontaktus a célhallal.
A J-Braidből minden horgászstílushoz találhat megfelelő átmérőt, mindegy, hogy tengerre, folyóra 
vagy tóra készül, hiszen ezek kompromisszummentes, erős és megbízható zsinórok. A J-Braid ezzel 
együtt nagyon lágy és sima, hangtalanul siklik át a gyűrűkön, még könnyű csalikkal is optimális 
dobótávot érhet el vele.  Peremfutó és baitcaster multiorsókkal egyaránt használható.
Hihetetlen ár-teljesítmény arány!

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12751-006 0.06 4.0 9.0 150 m  

12751-010 0.10 6.0 13.0 150 m  

12751-013 0.13 8.0 18.0 150 m  

12751-016 0.16 9.0 20.0 150 m  

12751-018 0.18 12.0 26.5 150 m  

12751-020 0.20 13.0 29.0 150 m  

12751-022 0.22 17.0 37.5 150 m  

12751-024 0.24 18.0 40.0 150 m  

  ► 8 szálból fonva
  ► Körszövött
  ► Magas szakítószilárdság
  ► Magas kopásállóság
  ► Nyúlásmentes
  ► Made in Japan
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szín: chartreuse szín: chartreuse

szín: chartreuse

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12750-006 0.06 4.0 9.0 150 m  

12750-010 0.10 6.0 13.0 150 m  

12750-013 0.13 8.0 18.0 150 m  

12750-016 0.16 9.0 20.0 150 m  

12750-018 0.18 12.0 26.5 150 m  

12750-020 0.20 13.0 29.0 150 m  

12750-022 0.22 17.0 37.5 150 m  

12750-024 0.24 18.0 40.0 150 m  

12750-028 0.28 26.5 58.0 150 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12750-106 0.06 4.0 9.0 300 m  

12750-110 0.10 6.0 13.0 300 m  

12750-113 0.13 8.0 18.0 300 m  

12750-116 0.16 9.0 20.0 300 m  

12750-118 0.18 12.0 26.5 300 m  

12750-120 0.20 13.0 29.0 300 m  

12750-122 0.22 17.0 27.5 300 m  

12750-124 0.24 18.0 40.0 300 m  

12750-128 0.28 26.5 58.0 300 m  

12750-135 0.35 36.0 79.0 300 m  

12750-142 0.42 46.5 103.0 300 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12750-206 0.06 4.0 9.0 1500 m  

12750-210 0.10 6.0 13.0 1500 m  

12750-213 0.13 8.0 18.0 1500 m  

12750-216 0.16 9.0 20.0 1500 m  

12750-218 0.18 12.0 26.5 1500 m  

12750-220 0.20 13.0 29.0 1500 m  

12750-222 0.22 17.0 37.5 1500 m  

12750-224 0.24 18.0 40.0 1500 m  

12750-228 0.28 26.5 58.0 1500 m  

12750-235 0.35 36.0 79.0 1500 m  

12750-242 0.42 46.5 103.0 1500 m  

12750-251 0.51 56.0 123.0 1500 m  

12750-256 0.56 65.0 143.0 1500 m  

szín: multi color
szakítósz.

Termékkód ø kg lbs kapacitás
12755-006 0.06 4.0 9.0 150 m  

12755-010 0.10 6.0 13.0 150 m  

12755-013 0.13 8.0 18.0 150 m  

12755-016 0.16 9.0 20.0 150 m  

12755-018 0.18 12.0 26.5 150 m  

12755-020 0.20 13.0 29.0 150 m  

12755-022 0.22 17.0 37.5 150 m  

szín: multi color
szakítósz.

Termékkód ø kg lbs kapacitás
12755-110 0.10 6.0 13.0 300 m  

12755-113 0.13 8.0 18.0 300 m  

12755-116 0.16 9.0 20.0 300 m  

12755-118 0.18 12.0 26.5 300 m  

12755-120 0.20 13.0 29.0 300 m  

12755-122 0.22 17.0 37.5 300 m  

12755-124 0.24 18.0 40.0 300 m  

12755-128 0.28 26.5 58.0 300 m  

12755-135 0.35 36.0 79.0 300 m  

12755-142 0.42 46.5 103.0 300 m  

12755-151 0.51 56.0 123.0 300 m  

szín: multi color

Daiwa fonott zsinórok

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12755-206 0.06 4.0 9.0 1500 m  

12755-210 0.10 6.0 13.0 1500 m  

12755-213 0.13 8.0 18.0 1500 m  

12755-216 0.16 9.0 20.0 1500 m  

12755-218 0.18 12.0 26.5 1500 m  

12755-220 0.20 13.0 29.0 1500 m  

12755-222 0.22 17.0 37.5 1500 m  

12755-224 0.24 18.0 40.0 1500 m  

12755-228 0.28 26.5 58.0 1500 m  

12755-235 0.35 36.0 79.0 1500 m  

12755-242 0.42 46.5 103.0 1500 m  

4X
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szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12741-007 0.07 2.6 5.5 135 m  

12741-010 0.10 3.8 9.0 135 m  

12741-013 0.13 5.9 13.0 135 m  

12741-015 0.15 6.9 15.0 135 m  

12741-017 0.17 8.4 19.0 135 m  

12741-019 0.19 10.2 23.0 135 m  

12741-021 0.21 12.4 27.0 135 m  

12741-025 0.25 14.4 32.0 135 m  

12741-029 0.29 18.6 41.0 135 m  

12741-033 0.33 22.4 50.0 135 m  

szín: sötétzöld

szín: sötétzöld
szakítósz.

Termékkód ø kg lbs kapacitás
12741-107 0.07 2.6 5.5 270 m  

12741-110 0.10 3.8 9.0 270 m  

12741-113 0.13 5.9 13.0 270 m  

12741-115 0.15 6.9 15.0 270 m  

12741-117 0.17 8.4 19.0 270 m  

12741-119 0.19 10.2 23.0 270 m  

12741-121 0.21 12.4 27.0 270 m  

12741-125 0.25 14.4 32.0 270 m  

12741-129 0.29 18.6 41.0 270 m  

12741-133 0.33 22.4 50.0 270 m  

szín: sötétzöld
szakítósz.

Termékkód ø kg lbs kapacitás
12741-207 0.07 2.6 5.5 2700 m  

12741-210 0.10 3.8 9.0 2700 m  

12741-213 0.13 5.9 13.0 2700 m  

12741-215 0.15 6.9 15.0 2700 m  

12741-217 0.17 8.4 19.0 2700 m  

12741-219 0.19 10.2 23.0 2700 m  

12741-221 0.21 12.4 27.0 2700 m  

12741-225 0.25 14.4 32.0 2700 m  

12741-229 0.29 18.6 41.0 2700 m  

12741-233 0.33 22.4 50.0 2700 m  

nEW

J-BrAID X4
Az új 4 szálból font J-Braid a DAIWA igazi nagyteljesítményű fonott zsinórja, kiváló ár-teljesítmény arányt képvisel. A zsinór a legmagasabb japán minőségi 
standard szerint, nagyon szoros fonással készül, minden szempontból meggyőző. A rendelkezésre álló átmérők szinte az összes lehetséges horgászati 
módszert lefedik az ultra-light sügerezéstől a nehéz tengeri halibut-horgászatig.

  ► 4 szálból fonva
  ► Magas szakítószilárdság
  ► Kimagasló csomótűrés
  ► Magas kopásállóság
  ► Nyúlásmentes
  ► Made in Japan
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szín: sárga
szakítósz.

Termékkód ø kg lbs kapacitás
12740-007 0.07 2.6 5.5 135 m  

12740-010 0.10 3.8 9.0 135 m  

12740-013 0.13 5.9 13.0 135 m  

12740-015 0.15 6.9 15.0 135 m  

12740-017 0.17 8.4 19.0 135 m  

12740-019 0.19 10.2 23.0 135 m  

12740-021 0.21 12.4 27.0 135 m  

12740-025 0.25 14.4 32.0 135 m  

12740-029 0.29 18.6 41.0 135 m  

12740-033 0.33 22.4 50.0 135 m  

szín: sárga
szakítósz.

Termékkód ø kg lbs kapacitás
12740-107 0.07 2.6 5.5 270 m  

12740-110 0.10 3.8 9.0 270 m  

12740-113 0.13 5.9 13.0 270 m  

12740-115 0.15 6.9 15.0 270 m  

12740-117 0.17 8.4 19.0 270 m  

12740-119 0.19 10.2 23.0 270 m  

12740-121 0.21 12.4 27.0 270 m  

12740-125 0.25 14.4 32.0 270 m  

12740-129 0.29 18.6 41.0 270 m  

12740-133 0.33 22.4 50.0 270 m  

szín: sárga
szakítósz.

Termékkód ø kg lbs kapacitás
12740-207 0.07 2.6 5.5 2700 m  

12740-210 0.10 3.8 9.0 2700 m  

12740-213 0.13 5.9 13.0 2700 m  

12740-215 0.15 6.9 15.0 2700 m  

12740-217 0.17 8.4 19.0 2700 m  

12740-219 0.19 10.2 23.0 2700 m  

12740-221 0.21 12.4 27.0 2700 m  

12740-225 0.25 14.4 32.0 2700 m  

12740-229 0.29 18.6 41.0 2700 m  

12740-233 0.33 22.4 50.0 2700 m  

sUPEr sHInoBI

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12901-014 0.14 1.9 4.3 150 m  

12901-016 0.16 2.5 5.5 150 m  

12901-018 0.18 3.1 6.9 150 m  

12901-020 0.20 3.9 8.6 150 m  

12901-023 0.23 5.4 11.9 150 m  

12901-026 0.26 6.2 13.7 150 m  

12901-028 0.28 7.2 16.0 150 m  

12901-031 0.31 8.2 18.1 150 m  

12901-034 0.34 10.8 23.8 150 m  

12901-037 0.37 12.1 26.8 150 m  

12901-040 0.40 13.5 29.9 150 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12901-314 0.14 1.9 4.3 3000 m  

12901-316 0.16 2.5 5.5 3000 m  

12901-318 0.18 3.1 6.9 3000 m  

12901-320 0.20 3.9 8.6 3000 m  

12901-323 0.23 5.4 11.9 3000 m  

12901-326 0.26 6.2 13.7 3000 m  

12901-328 0.28 7.2 16.0 3000 m  

12901-331 0.31 8.2 18.1 3000 m  

12901-334 0.34 10.8 23.8 3000 m  

12901-337 0.37 12.1 26.8 3000 m  

12901-340 0.40 13.5 29.9 3000 m  

Évek óta a Super Shinobi a legkedveltebb zsinórok 
egyike a tengeri pisztráng horgászok körében. 
Tovább optimalizáltuk a Super Shinobit, különösen, 
ami a nyúlását és csomótűrését illeti. Egy speciális 
bevonatnak köszönhetően a zsinór dobáskor extrém 
alacsony surlódási ellenállással siklik át a gyűrűkön, 
ezáltal roppant távolra lehet vele dobni.
Színe: zöld-áttetsző

  ► Magas szakítószilárdság
  ► Rendkívüli nedves csomótűrés
  ► Kimagaslóan sima felület
  ► Felszíni bevonat
  ► Made in Japan

Daiwa fonott zsinórok
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TEAM DAIWA TD sUPEr sofT

szín: mohazöld szín: mohazöld

Szín: áttetsző Szín: áttetsző

szín: mohazöld

Szín: áttetsző

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12852-014 0.14 2.0 4.4 135 m  

12852-016 0.16 2.5 5.5 135 m  

12852-018 0.18 3.1 6.8 135 m  

12852-020 0.20 3.8 8.5 135 m  

12852-023 0.23 4.9 10.8 135 m  

12852-026 0.26 6.2 13.6 135 m  

12852-030 0.30 8.6 18.9 135 m  

12852-033 0.33 9.6 21.1 135 m  

12852-036 0.36 11.1 24.5 135 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12852-114 0.14 2.0 4.4 270 m  

12852-116 0.16 2.5 5.5 270 m  

12852-118 0.18 3.1 6.8 270 m  

12852-120 0.20 3.8 8.5 270 m  

12852-123 0.23 4.9 10.8 270 m  

12852-126 0.26 6.2 13.6 270 m  

12852-130 0.30 8.6 18.9 270 m  

12852-133 0.33 9.6 21.1 270 m  

12852-136 0.36 11.1 24.5 270 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12852-314 0.14 2.0 4.4 3000 m  

12852-316 0.16 2.5 5.5 3000 m  

12852-318 0.18 3.1 6.8 3000 m  

12852-320 0.20 3.8 8.5 3000 m  

12852-323 0.23 4.9 10.8 3000 m  

12852-326 0.26 6.2 13.6 3000 m  

12852-330 0.30 8.6 18.9 3000 m  

12852-333 0.33 9.6 21.1 3000 m  

12852-336 0.36 11.1 24.5 3000 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12853-014 0.14 2.0 4.4 135 m  

12853-016 0.16 2.5 5.5 135 m  

12853-018 0.18 3.1 6.8 135 m  

12853-020 0.20 3.8 8.5 135 m  

12853-023 0.23 4.9 10.8 135 m  

12853-026 0.26 6.2 13.6 135 m  

12853-030 0.30 8.6 18.9 135 m  

12853-033 0.33 9.6 21.1 135 m  

12853-036 0.36 11.1 24.5 135 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12853-114 0.14 2.0 4.4 270 m  

12853-116 0.16 2.5 5.5 270 m  

12853-118 0.18 3.1 6.8 270 m  

12853-120 0.20 3.8 8.5 270 m  

12853-123 0.23 4.9 10.8 270 m  

12853-126 0.26 6.2 13.6 270 m  

12853-130 0.30 8.6 18.9 270 m  

12853-133 0.33 9.6 21.1 270 m  

12853-136 0.36 11.1 24.5 270 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12853-314 0.14 2.0 4.4 3000 m  

12853-316 0.16 2.5 5.5 3000 m  

12853-318 0.18 3.1 6.8 3000 m  

12853-320 0.20 3.8 8.5 3000 m  

12853-323 0.23 4.9 10.8 3000 m  

12853-326 0.26 6.2 13.6 3000 m  

12853-330 0.30 8.6 18.9 3000 m  

12853-333 0.33 9.6 21.1 3000 m  

12853-336 0.36 11.1 24.5 3000 m  

A TEAM DAIWA Super Soft az érzékenység, csomótűrés és nyúlás ideális kombinációját adja. A zsinórt 
Japánban gyártják, nagyon selymes tapintású és nagy átmérőben is jól köthető. Nyúlási tulajdonságát úgy 
határozták meg, hogy a bevágások nagy távolságról is üljenek, partközelben viszont maradjon elég nyúlás 
a közelharcra, pufferként a hirtelen kirohanások kivédésére.

  ► Lágy struktúra
  ► Magas szakítószilárdság
  ► Kimagasló csomótűrés
  ► Magas kopásállóság
  ► Made in Japan
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Daiwa monofil zsinórok

  ► Magas szakítószilárdság
  ► Optimális csomótűrés
  ► A célhal horgászatához megfelelő zsinórszín
  ► Made in Japan

sAMUrAI

kEszEg

PIszTrÁng

SÜLLŐ

CsUkA

AngoLnA

HArCsA

PILk/CsónAkos

sUrf

PonTY

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12810-015 0.15 1.7 3.8 500 m  

12810-018 0.18 2.5 5.6 500 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12811-025 0.25 5.2 11.4 500 m  

12811-030 0.30 7.2 15.9 450 m  

12811-035 0.35 10.1 22.3 350 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12812-016 0.16 2.1 4.7 500 m  

12812-018 0.18 2.5 5.6 500 m  

12812-020 0.20 3.1 7.0 500 m  

12812-022 0.22 4.5 9.8 500 m  

12812-025 0.25 5.2 11.4 500 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12813-050 0.50 19.3 42.6 180 m  

12813-060 0.60 26.6 58.6 135 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12814-030 0.30 7.2 15.9 450 m  

12814-035 0.35 10.1 22.3 350 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12815-020 0.20 3.2 7.0 500 m  

12815-025 0.25 5.2 11.4 500 m  

12815-030 0.30 7.2 15.9 450 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12816-030 0.30 7.2 15.9 450 m  

12816-035 0.35 10.1 22.3 350 m  

12816-040 0.40 12.4 27.3 250 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12817-040 0.40 12.4 27.3 250 m  

12817-045 0.45 16.0 25.2 200 m  

12817-050 0.50 19.3 42.6 200 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12818-030 0.30 7.2 15.9 400 m  

12818-035 0.35 10.1 22.3 300 m  

A kedvelt, célhalra szabott DAIWA zsinórok Japánban készülnek és ennek megfelelően 
a legmagasabb japán minőségi követelményeknek is megfelelnek. Japánban, Tokióban 
található központunk segítségével a legjobb japán minőséget kínáljuk Önöknek kitűnő 
ár-teljesítmény arány mellett.
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ToUrnAMEnT fC

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12955-016 0.16 1.9 4.0 50m  

12955-018 0.18 2.3 5.0 50m  

12955-020 0.20 2.9 6.0 50m  

12955-023 0.23 4.3 8.0 50m  

12955-026 0.26 5.2 10.0 50m  

12955-030 0.30 6.3 12.0 50m  

12955-033 0.33 7.4 14.0 50m  

12955-035 0.35 8.1 16.0 50m  

12955-040 0.40 11.4 20.0 50m  

12955-045 0.45 12.6 25.0 30m  

12955-050 0.50 14.4 30.0 30m  

A TOURNAMENT FC, azaz Fluoro 
Carbon a DAIWA új fejlesztésű  
fluorkarbon előkezsinórja Japánból. 
Rendkívül kopásálló, ugyanakkor 
extrém lágy is. Ideális előkezsinór a 
sós- és édesvízi horgászat minden 
területére.
Színe: átlátszó

  ► Magas szakítószilárdság
  ► Kimagasló csomótűrés
  ► Rendkívül kopásálló
  ► Gyorsan süllyedő
  ► Made in Japan

InfInITY fLoorIT sUPEr sofT

EXCELEr
Minőségi általános zsinór 1/4 fontos spulnin 
mindenféle módszerhez. Az EXCELER 
egyesíti a viszonylag csekély nyúlást a 
nagy csomótűréssel. Csúcs ár-érték arány.
Színe: átlátszó

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12885-025 0.25 5.2 11.5 1850m  

12885-028 0.28 6.3 13.9 1540m  

12885-031 0.31 7.2 15.9 1210m  

12885-035 0.35 10.1 22.3 840m  

12885-040 0.40 12.4 27.4 740m  

12885-050 0.50 19.3 42.6 450m  

  ► Kimagasló csomótűrés
  ► Csekély nyúlású
  ► Magas kopásállóság
  ► Made in Japan

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12989-126 0.26 4.7 8.0 1000 m  

12989-128 0.28 5.5 10.0 1000 m  

12989-130 0.30 6.0 12.0 1000 m  

12989-133 0.33 6.9 15.0 1000 m  

12989-135 0.35 8.0 18.0 1000 m  

12989-139 0.39 9.4 20.0 1000 m  

Az új Infinity Floor IT egy lágy, gyorsan süllyedő fluorkarbon zsinór, mely horgászat közben szépen lesüllyed a 
fenékre. Anyagának speciális jellege miatt az orsó dobját teljesen feltöltve, főzsinórként is tökéletesen használható.
Színe: áttetsző

  ► 100% fluorkarbon
  ► Magas szakítószilárdság
  ► Rendkívül kopásálló
  ► Gyorsan süllyedő
  ► Vízalatt szinte láthatatlan
  ► Made in Japan
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DAIWA MONOFIL ZSINÓROK

InfInITY DUo CAMo

Az Infinity Duo Carp terepszínű festésével kultusz-
zsinórrá nőtte ki magát pontyos berkekben. Számtalan 
nagy halat fogtak már vele.
Színe: zöld-fekete

InfInITY DUo CArP
szakítósz.

Termékkód ø kg lbs kapacitás
12981-027 0.27 6.5 14.3 1670m  

12981-031 0.31 7.6 16.8 1210m  

12981-033 0.33 8.6 18.9 1060m  

12981-036 0.36 10.7 23.6 840m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12981-327 0.27 6.5 14.3 3000m  

12981-331 0.31 7.6 16.8 3000m  

12981-333 0.33 8.6 18.9 3000m  

12981-336 0.36 10.7 23.6 3000m  

InfInITY sEnsor
Az Infinity Sensor a DAIWA pontyhorgászatra 
készített nagy teljesítményű japán zsinórja. A zsinór 
a nagy kopásállóság és a lágyság kívánatos arányú 
harmóniáját nyújtja.
Színe: barna

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12986-127 0.27 5.4 11.9 1790m  

12986-131 0.31 7.5 16.5 1300m  

12986-133 0.33 8.6 19.0 1060m  

12986-136 0.36 10.5 23.1 900m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12986-327 0.27 5.4 11.9 3000m  

12986-331 0.31 7.5 16.5 3000m  

12986-333 0.33 8.6 19.0 3000m  

12986-336 0.36 10.5 23.1 3000m  

  ► Magas kopásállóság
  ► Nagyon magas csomótűrés
  ► Magas szakítószilárdság
  ► Optimális nyúlás
  ► Made in Japan

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12988-127 0.27 6.5 14.3 1670 m  

12988-131 0.31 7.6 16.8 1210 m  

12988-133 0.33 8.6 18.9 1060 m  

12988-136 0.36 10.7 23.6 840 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12988-327 0.27 6.5 14.3 3000 m  

12988-331 0.31 7.6 16.8 3000 m  

12988-333 0.33 8.6 18.9 3000 m  

12988-336 0.36 10.7 23.6 3000 m  

Az Infinity évek óta a legkedveltebb monofil pontyozó 
zsinórok közé tartozik. Az Infinity Duo Camo változó 
matt barna és matt zöld színű, a vízben a halak nem 
veszik észre. Kiváló nedves csomótűrő tulajdonságához 
közepes nyúlás társul, mely csökkenti a halak fárasztás 
közbeni leakadásának esélyét és lehetővé teszi a 
nagyobb távolságra történő horgászatot.
Színe: barna-zöld

  ► Optimális nyúlás
  ► Magas szakítószilárdság
  ► Magas kopásállóság
  ► Kitűnő nedves csomótűrés
  ► Made in Japan

  ► Optimális nyúlás
  ► Magas szakítószilárdság
  ► Rendkívül kopásálló
  ► Rendkívüli nedves csomótűrés
  ► Made in Japan
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ToUrnAMEnT s.W. 
sHoCkLEADEr TYPE f
Az új TOURNAMENT S.W. Type F (fluorkarbon) 
előkezsinór az egyik legmagasabb minőségű fluorkarbon 
zsinór a japán piacon. Átmérők tekintetében ezek a 
zsinórok kifejezetten a tengeri horgászatra, óriás laposhal, 
tőkehal, fekete tőkehal, valamint GT, tüskésmakréla és 
társai horgászatára készültek. A nagy átmérőjű spulninak 
hála a zsinór nagy ívben fut le és könnyen egyenesre 
húzható, ez különösen tonhal és fekete tőkehal 
horgászata esetén nagy előny.

  ► Magas szakítószilárdság
  ► Kimagasló csomótűrés
  ► Extrém kopásállóság
  ► Gyorsan süllyedő
  ► Nagy dobátmérő
  ► Made in Japan

ToUrnAMEnT s.W. 
sHoCkLEADEr TYPE n
Az új TOURNAMENT S.W. Type N (nylon) ideális 
előkezsinór számos alkalmazási területre a tengeri 
horgászatban is. Az anyag keveréket itt úgy határozták 
meg, hogy a zsinór meglehetősen lágy legyen, és 
vastag átmérője ellenére könnyen köthető maradjon. A 
jókora spulniátmérő miatt nagy ívben fut le a zsinór, nem 
hurkolódik.

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12956-060 0.60 22.4 50.0 50 m  

12956-070 0.70 27.1 60.0 50 m  

12956-080 0.80 35.0 80.0 50 m  

12956-090 0.90 42.5 90.0 50 m  

12956-100 1.00 54.9 120.0 50 m  

szakítósz.
Termékkód ø kg lbs kapacitás
12957-060 0.60 23.9 50.0 50 m  

12957-070 0.70 30.6 70.0 50 m  

12957-080 0.80 40.3 90.0 50 m  

12957-090 0.90 49.4 110.0 50 m  

12957-100 1.00 63.4 140.0 50 m  

  ► Magas szakítószilárdság
  ► Nagyon magas csomótűrés
  ► Magas kopásállóság
  ► Nagy dobátmérő
  ► Made in Japan



163

  ► Magas szakítószilárdság
  ► Kimagasló csomótűrés
  ► Extrém kopásállóság
  ► Gyorsan süllyedő
  ► Nagy dobátmérő
  ► Made in Japan

A ToUrnAMEnT kÍnÁLAT
A TOURNAMENT név évek óta a legmagasabb minőségi sztenderd szinonímája a DAIWA-
nál. Az új DAIWA TOURNAMENT aprócikk programmal kipróbált, megbízható kiegészítők 
és kellékek széles választékát kínáljuk Önnek. Túlnyomó részüket a japán konszern  
tokiói mérnökei fejlesztették és ezek a japán piacon is forgalomban vannak, ráadásul a 
kiegészítők jó része ugyancsak Japánban készül. Célunk, hogy abszolút megbízható és 
minőségi kellékeket adjunk az Ön kezébe, melyekre bármilyen horgászhelyzetben bátran 
hagyatkozhat. Minden egyes termékünket európai és japán teszthorgászaink tesztelték, 
hogy meggyőződjünk róla, azok megbízhatóság és gyakorlati hasznosság szempontjából 
kifogástalanok.

DAIWA APróCIkkEk
DAIWA APróCIkk kÍnÁLAT 2017
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Az új TOURNAMENT műcsalik bemutatásakor büszkén kínáljuk Önnek japán gyártású prémium minőségű wobblereinket. Az elmúlt évek során 
a kimagasló minőségű wobblerek iránti igény megnőtt, emiatt döntöttünk úgy, hogy japán mérnökeinkkel együttműködve kifejlesztünk egy csúcs-
kategóriás műcsali kínálatot az európai piac igényeihez igazodva. A műcsalik teljes egészében Japánban készülnek, japán kulcskarikákkal és 
szuperhegyes horgokkal. Minden egyes darabot tesztelünk a tökéletes mozgás elérése miatt. A TOURNAMENT csalik egyedi jellegük és széles 
színválasztékuk miatt kiváló eredményeket hoznak.

ToUrnAMEnT WoBBLErEk

ToUrnAMEnT MEgA sCoUTEr

16600-101    ghost perchCikkszám 16600-103    chartreuseCikkszám

16600-104    lazer ayuCikkszám 16600-105    firetigerCikkszám

16600-107    platinum goldCikkszám 16600-110    rusty ayuCikkszám

Termékkód hossz súly
16600-1.. 6.8cm 14.0g  

A 68mm-es Mega Scouter egy felúszó wobbler, mely nagyon energikus, 
verető mozgással, rövid, hektikus mozdulatokkal halad. Terelőlapja 
segítségével gyorsan eléri a mélyebb vízrétegeket. A csörgők miatt erős 
rezgéseket bocsát ki, a rezgésszámot a boton is érezni a wobbler vezetése 
közben. Ez a hang általában a letargikus ragadozókat is támadásra 
ingerli, növelve a kapások gyakoriságát. A belső súlyrendszer úgy van 
kiegyensúlyozva, hogy a bot mindössze rövid, erős húzása következtében a 
tungsten fősúly előrecsúszik, amitől még meredekebben süllyed a wobbler 
vagy hamarabb ér le nagyobb mélységbe.
Pergetve a merülési mélység 2.5-3.5 méter lehet, trolling közben lejuthat 
több, mint 5 méterre is - ideális a fenéken lapuló süllőkre.

16600-111    matt ayuCikkszám 16600-112    lime perchCikkszám
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ToUrnAMEnT XL sHInEr 130f
Az XL SHINER 130F egy igazán kivételes wobbler süllő és csuka 
horgászatára. A 13 centis modellt közepes vízmélységre készítettük, 
1.5m és 2.5m közötti sávban mozog, ideális tehát nyáron is, amikor a 
ragadozók többet mozognak a vízoszlopban és sokat vadásznak vízközt. A 
szabadalmaztatott G.O.S kiegyensúlyozó rendszerrel ez a wobbler roppant 
messzire dobható. Ezen felül fontos kiemelni, hogy ez egy „csendes“ 
modell, nem került bele csörgő - ideális agyonhorgászott vizekre, ahol 
a csörgő mostanára inkább már riasztja a halakat. Felúszó jellege miatt 
ideális az úgynevezett „bottom bouncer“ módszerhez, amikor a wobblert 
folyamatosan a fenéknek ütköztetve vezetjük. Ha akadályhoz érkezünk, 
a vezetést megállítva a wobbler simán felúszik anélkül, hogy elakadna. 
Terelőnyelvének különleges kialakítása miatt twitching technikával is 
tökéletesen életre kelthető. Természetesen ez a TOURNAMENT wobbler is 
100%-ig Japánban készül.

16700-701    ghost perchCikkszám 16700-711   matt ayuCikkszám

16700-732    matt shinnerCikkszám 16700-733   3D inakkoCikkszám

16700-737    pearl chartreuseCikkszám 16700-738    kibinago Cikkszám

16700-739    lazer sayori Cikkszám
Termékkód hossz súly
16700-7… 13.0 cm 22.5 g  

TOURNAMENT wobblerek

ToUrnAMEnT BABY VIB

16700-401    ghost perchCikkszám 16700-411    matt ayuCikkszám

16700-426    midnight sunCikkszám16700-424    hazy orangeCikkszám

16700-427    abaloneCikkszám

Termékkód hossz súly
16700-4... 4.7cm 5.5g  

Csörgő nélküli, aktívan verető vertikális jellegű wobbler sügérre, pisztrángra 
és balinra. Tökéletes olyan agyonhorgászott vizekre, ahol a szokásos 
csörgő csalik hanghatása mostanra inkább riasztóan hat a ragadozókra. 
Kis súlya folytán ez a süllyedő wobbler nagyon lassan vezetve is a kívánt 
mélységben tartható - így ideális sekély vízre is, vagy hínármezők felett 
vezetve horgászni. Kitűnő csali ultralight pergetéshez. A színválaszték a 
természethű színektől egészen a rikító színekig terjed. Süllyedő.
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ToUrnAMEnT DoUBLE CLUTCH 60
A Double Clutch 60mm-es változatban is kapható! A Double Clutch 
sorozat Japánban a legsikeresebb wobblerek közé tartozik és számtalan 
kapitális ragadozót csalt már lépre. A lebegő 60SP mozgása verető, 
oldalát felvillantó úszás, de twitchelve és jerkelve is izgalmasan mozog, 
vezethető tehát a modern stílusokban, de egyszerűen egyenletesen 
tekerve is fogós, még sleppelve is. A szabadalmaztatott Silent G.O.S. 
kiegyensúlyozó rendszernek hála csekély tömege ellenére is nagyon jól 
dobható. Pergetve kb. 60 - 90cm-re megy le, sleppelve akár 1.5m-ig is.
A Double Clutch 60SP egy titkos tipp az agyondobált vizekre, tesztjeink 
során a sügerekre és pisztrángokra igazi mágnesként hatott. Japán 
SaqSas hármashoroggal szereljük.
Merülési mélysége pergetve kb. 60-90cm, sleppelve elérhető 1.5m is.

16700-901    ghost perchCikkszám 16700-911    matt ayu Cikkszám

16700-917    ghost wakasagiCikkszám 16700-932    matt shinnerCikkszám

16700-933   3D inakko Cikkszám 16700-934   lazer smeltCikkszám

16700-935   red yamameCikkszám 16700-936    3D iwashiCikkszámTermékkód hossz súly
16700-9... 6.0 cm 3.6 g  

ToUrnAMEnT DoUBLE CLUTCH 75
A Double Clutch 75 az egyik legsikeresebb műcsali Japánban, 
számtalanszor bizonyított már kivételes fogásokkal is. Németországban 
teszthorgászatok alkalmával csukát és sügeret fogtunk vele egyszerűen, 
sima bevontatással. Hosszúkás alakja miatt tökéletesen utánozza a 
kistestű táplálékhalakat, például a küszöket. A Double Clutch lebegő 
wobbler, nagyon lassan vezetve is eredményes lehet, ha levisszük 
a megfelelő mélységbe. Mozgása az oldalra billenő és verető jelleg 
keveréke, ezáltal egyaránt lehet jerk- és twitch-jellegű technikával vezetni.
Pergetve elérhető merülési mélysége 1.0 méter, trollingnál 2.0 méterre is 
letör.

16600-701    ghost perchCikkszám 16600-704    lazer ayuCikkszám

16600-705    firetigerCikkszám 16600-708    blue smeltCikkszám

16600-710    rusty ayuCikkszám

Termékkód hossz súly
16600-7.. 7.5cm 5.0g  

16600-711    matt ayuCikkszám

16600-712    lime perchCikkszám 16600-716    platinum greenCikkszám

16600-718    real ayuCikkszám 16600-719    real wakasagiCikkszám

驚異の貫通力
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TOURNAMENT wobblerek

Termékkód hossz súly
16700-8... 8.8cm 11.5g  

ToUrnAMEnT sCUBA

16700-801    ghost perchCikkszám 16700-811    matt ayuCikkszám

16700-825    hazy neonCikkszám16700-824   hazy orangeCikkszám

16700-827    abaloneCikkszám 16700-828   fire reactionCikkszám

16700-829   blue iwashiCikkszám

A Tournament Scuba igazi mindenes, remek sügérre, süllőre és csukára 
is. Hosszú terelőlapjának köszönhetően gyorsan mélyre tör - ez különösen 
jól jön süllőzés során, amikor folyamatosan a mederfenék közelében 
vezethetjük a csalit, néha a fenékhez ütköztetve. Karcsú formája kis 
testű táplálékhalat formáz. A Scuba twitchelve, apró rántásokkal is 
eredményesen vezethető, olyankor hasi részét felvillantva, heves verető 
mozgással tör ki oldalra. A G.O.S. Gravity Oscillation System elnevezésű 
speciális súlyozási rendszernek köszönhetően messzire dobható, hisz 
súlypontja a dobáskor áthelyeződik. Csörgő hangját csökkentettük, 
egészen apró golyók kerültek bele, melyek újszerű hangokat keltenek a 
víz alatt. Lebegő.
Merülési mélysége kb. 2.0 méter - sleppelve 3.0 méterig lemegy.

ToUrnAMEnT DoUBLE CLUTCH 95
A 75mm-es verzió nagy testvére. A Double Clutch wobblerek a japán 
piac legsikeresebb wobblerei közé tartoznak, hosszú, vékony alakjuk 
tökéletesen imitálja a kistestű zsákmányhalakat, például a küszt. Lebegő 
jellege miatt szinte egyhelyben tartva is horgászhatunk vele. Rövid, erős 
rántásokkal és orsóból gyorsítva fogós mozgásmintákat lehelhetünk 
Double Clutch wobblerünkbe, amelyek egyetlen rablóhalat sem hagynak 
majd hidegen.
A szabadalmaztatott „Silent Gravity Oscillating System“, azaz a csendes 
súlyelosztási rendszer hatására nagy dobótávot lehet vele elérni, és ez a 
„csendes“ wobbler olyan, sokak által horgászott vizeken is jól jöhet, ahol a 
szokásos csörgős wobblerekre már semmi nem mozdul rá.
Merülési mélysége: 1.5m - sleppelve kb. 2.5m

Termékkód hossz súly
16700-2.. 9.5cm 12.0g  

16700-201    ghost perchCikkszám 16700-211    matt ayuCikkszám

16700-213    purple perchCikkszám

16700-216    platinum greenCikkszám

16700-212  lime perchCikkszám

116700-219    real wakasagiCikkszám

16700-214   darknight trout Cikkszám

16700-218    real ayu Cikkszám

16700-225    ghost wakasagiCikkszám16700-220    laser wakasagiCikkszám
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Klasszikus, küsz alakú wobbler. Ez a műcsali mindenféle vezetési 
technikával használható. Eltévedt kishalat utánoz, mely technikától 
függően hasát felvillantva vagy szolídabban veretve a fenék felé igyekszik. 
60 mm-es hossza és karcsú, hosszúkás alakja miatt ezt a lebegő wobblert 
mindenfajta édesvízi ragadozó lehetséges prédának nézi. 
Pergetve 1.5 méterig, trolling során 2.5 méterig tör le.

ToUrnAMEnT sHInEr

16600-501   ghost perchCikkszám 16600-504    lazer ayuCikkszám

16600-505    firetigerCikkszám 16600-508    blue smeltCikkszám

16600-509    phantomCikkszám 16600-510    rusty ayuCikkszámTermékkód hossz súly
16600-5... 6.0cm 5.5g  

16600-515    thread fin shadCikkszám16600-511    matt ayuCikkszám

Cikkszám 16600-516   platinum green

ToUrnAMEnT BABY MInnoW

16700-611    matt ayuCikkszám 16700-623   ghost shadCikkszám

16700-625   hazy neonCikkszám16700-624    hazy orangeCikkszám

16700-626    midnight sunCikkszám 16700-627    abaloneCikkszám

16700-630 metallic wakasagiCikkszám

Termékkód hossz súly
16700-6... 6.0cm 3.5g  

Ez a klasszikus lebegő, hosszúkás, küszalakú wobbler kitűnő sügér, 
pisztráng és balin horgászatára. A belül rögzített súlynak köszönhetően 
súlypontja stabil, gyorsan áramló vízben is jól használható. Mivel nincsenek 
benne csörgők, intenzíven horgászott vizeken - ahol a wobblerek csörgő 
hangja mostanára inkább riasztja, mint vonzza a halakat - jól jöhet. Igazi 
pisztrángmágnes. Lebegő. 
Merülési mélysége kb. 0.5 m.
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A wobblerkínálat legkisebb tagja - a Baby Crank erős vibrációt kelt és 
igen komolyan veretve mozog a vízben. A vékony terelőlapja masszív 
műanyagból készült, ennek köszönhetően gyorsan elérhető a kívánt 
mélység. Különösen a sügerek vadulnak meg a változatosan vezetett 
wobblertől és heves kapásokkal reagálnak. Sodortathatjuk az áramlással 
belógó növényzet alá, hogy pisztrángot fogjunk.
Merülése: kb. 0.5-1.2m

ToUrnAMEnT BABY CrAnk

16600-401    ghost perchCikkszám 16600-402    red crawCikkszám

16600-403    chartreuseCikkszám 16600-404    lazer ayuCikkszám

16600-407    platinum goldCikkszám 16600-408    blue smeltCikkszám

16600-410    rusty ayuCikkszám

Termékkód hossz súly
16600-4.. 3.5cm 3.5g  

16600-411    matt ayuCikkszám

16600-414    darknight troutCikkszám

ToUrnAMEnT sPIkE 53sP
A Spike wobblert a DAIWA-val együttműködésben az egyik leghíresebb 
profi japán feketesügér horgász, Toshi Namiki tervezte. A Spike 
koncepciója abban állt, hogy egy olyan közepesen mélyen járó wobblert 
készítsünk, mely a dobás után rögtön a kívánt mélységre jut, így a lehető 
leghosszabban tartózkodik a vízoszlop meghorgászni kívánt szintjén. 
Kiválóan alkalmas partközeli mély területek meghorgászására.
Speciális konstrukciójának és kompakt formájának köszönhetően nagy 
távra dobható - ideális baitcasting orsós pergetésre is. A Spike remek 
sügér, balin és süllőpergetésre.
Merülési mélysége: kb. 2.0 m - sleppelve 2.5m

Termékkód hossz súly
16700-1.. 5.3cm 5.0g  

16700-101    ghost perchCikkszám 16700-111    matt ayuCikkszám

16700-114    darknight troutCikkszám

16700-121    golden greenCikkszám

16700-112    lime perchCikkszám

16700-122    laser hot tigerCikkszám

16700-120    laser wakasagi Cikkszám

16600-431    ST witchCikkszám

TOURNAMENT wobblerek
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ToUrnAMEnT roLLIng CrAnk Dr-f
A Rolling Crank DR kitűnő wobbler sügér, pisztráng és domolykó 
horgászatára. A DR modell dobás után rögtön a mélybe tör és verető 
mozgással szeli a vizet. A Rolling Crank DR egyenletes vezetéssel és 
twitch technikával vezetve egyaránt fogós.
Merülési mélysége: kb. 1.5m

16701-040  matt water melon seedCikkszám 16701-041   matt brown greenCikkszám

16701-042  matt caramel sauceCikkszám 16701-043   matt hot chartCikkszám

16701-044   matt tamamushiCikkszám 16701-045 matt pearl/orange pelletCikkszám

驚異の貫通力

ToUrnAMEnT roLLIng CrAnk Jr. Mr-f

Termékkód hossz súly
16702-04... 2.7 cm 1.8 g  

Termékkód hossz súly
16701-04... 3.2 cm 3.6 g  

16702-040  matt watermelon seedCikkszám 16702-041  matt brown greenCikkszám

16702-042 matt caramel sauceCikkszám 16702-043 matt hot chartCikkszám

16702-045  matt pearl/orange pelletCikkszám 16702-046  metallic green goldCikkszám

驚異の貫通力

Nagyon kicsi mini-crankbait sügér, pisztráng, domolykó és balin horgászatára. Ez az MR-modell (Medium Deep Runner, azaz közepesen mélyen járó) gyorsan 
lemerül a mélybe és erős rezgéshullámokat kelt. A Rolling Crank JR. MR egyenletesen és lazán twitchelve is vezethető. Csak a hátsó hármashoroggal 
szerelve adjuk, igény esetén az első fülbe is tehet horgot.
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ToUrnAMEnT CUrrEnT MAsTEr sr
A Current Master SR a felső vízrétegek meghorgászására szolgál, kitünő 
balinozó wobbler. A test és a terelőlap konstrukciójának köszönhetően 
nagyon gyorsan vezethető, nem fog oldalra kitörni és megőrzi verető 
mozgását. Folyókon és patakokon is remekül dolgozik. A benne rejlő 
potenciált változatos vezetési technikákkal lehet igazán kiaknázni. A 
Current Mastert sodrós vízben tartsuk egy helyben ott, ahol a sodrás vadul 
mozgatja, ezzel be lehet csapni a ragadozót.
Jellege: lebegő
Merülési mélysége: kb. 0.5-1.5m

16600-801    ghost perchCikkszám 16600-804    lazer ayuCikkszám

16600-805    firetigerCikkszám 16600-807    platinum goldCikkszám

16600-808    blue smeltCikkszám 16600-810    rusty ayuCikkszámTermékkód hossz súly
16600-8.. 9.3cm 12.0g  

16600-811    matt ayuCikkszám 16600-812    lime perchCikkszám

16600-813    purple perchCikkszám 16600-816    platinum greenCikkszám

ToUrnAMEnT CUrrEnT MAsTEr Dr
A 93mm-es lebegő műcsali igazi titkos fegyver süllőre, sügérre és balinra. 
A DR modell a vízoszlop középső rétegeiben úszik. A szabadalmaztatott 
csendes csúszó-súlyozás, a „Mag Lock Silent Weight Oscillation System“ 
segítségével kivételes dobótáv érhető el. Speciális formája és terelőlapja 
miatt erős áramlásban, folyókon, csatornákon is jól használható.
Oldalát hevesen felvillantó, süllyedő mozgása teszi ezt a wobblert a twitch- 
és a stop-and-go technikák művelőinek kedvencévé.
Merülési mélysége 1.5-2.0 méter lehet pergetve, sleppelve elérhető vele a 
2.5 méteres mélység is.

16600-901    ghost perchCikkszám 16600-904    lazer ayuCikkszám

16600-905    firetigerCikkszám 16600-908    blue smeltCikkszám

16600-909    phantomCikkszám

Termékkód hossz súly
16600-9.. 9.3cm 12.0g  

16600-911    matt ayuCikkszám 16600-912    lime perchCikkszám

16600-913    purple perchCikkszám 16600-920    laser wakasagiCikkszám

16600-910    rusty ayuCikkszám
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Kitűnő wobbler ultrakönnyű pergetéshez. A Wise Minnow gyorsan süllyedő 
jellege miatt olyan helyeken ideális, ahol a folyó- vagy patakmeder 
gödreiben keressük a halat vagy gyorsan kell lejutnunk a kívánt mélységbe. 
Rögzített tungsten súly található a wobbler belsejében, ami stabilan tartja 
nagy sodrásban is. A Wise Minnow billegő mozgása egyaránt mágnesként 
hat a pisztrángra, sügérre, domolykóra és balinra.

ToUrnAMEnT WIsE MInnoW 50

16700-001    ghost perchCikkszám 16700-004    lazer ayuCikkszám

16700-005    firetigerCikkszám 16700-007    platinum goldCikkszám

16700-008    blue smeltCikkszám 16700-010    rusty ayuCikkszámTermékkód hossz súly
16700-0.. 5.0cm 5.0g  

16700-011    matt ayuCikkszám 16700-012    lime perchCikkszám

16700-013    purple perchCikkszám 16700-016    platinum greenCikkszám

ToUrnAMEnT WIsE MInnoW 70

Termékkód hossz súly
16703-0... 7.0 cm 9.0 g  

16703-001  ghost perchCikkszám 16703-020  lazer wakasagiCikkszám

16703-030  metallic wakasagiCikkszám 16703-047  yamameCikkszám

16703-049  wise chartCikkszám

16703-050  metallic through ayuCikkszám

Ez a süllyedő modell nagyon jól dobható és ideális a vízoszlop adott 
rétegeinek tudatos, célzott átfésülésére. Különösen ősszel és télen, amikor 
a felúszó wobblerekkel korlátokba ütközünk, hisz azokkal nem tudunk 
közvetlenül a fenék közelében lassan vezetve horgászni. Olyankor ez a 
süllyedő modell gyakran célravezetőbb lehet, hiszen az integrált Tungsten 
súlyozás a testben rögzített, erős sodrásban is stabilan tartja a wobblert.

16703-048  wise purpleCikkszám
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ToUrnAMEnT gUMICsALIk

Termékkód hossz tart./csomag
1650...-...08 7.5cm 10db  

1650...-...10 10.0cm 7db  

ToUrnAMEnT D‘fIn
Klasszikus farokformájú gumihal. Jigfej nélkül vezetve is erősen veret, 
franciaországi tesztek során igazi sügér- és süllőmágnesnek bizonyult. 
A speciális gumikeveréknek és a hozzáadott sónak köszönhetően jigfej 
nélkül is lehet vele horgászni, akár off-set horoggal is, tökéletes megoldás 
növényzettel sűrűn benőtt helyekre. A speciális gumikeverék tintahal-
aromát tartalmaz, számos teszt alapján édesvízi halak esetén is ez 
az íz váltotta ki a leggyakoribb kapásokat. Ráadásul ez a gumikeverék 
színsemleges, különböző színű gumihalakat tárolhatunk együtt anélkül, 
hogy azok elszíneződnének. 7.5cm és 10cm hosszban kaphatók. 
Japánban készülnek.

16500-008    motor oil ayu
16500-010    motor oil ayu

Cikkszám

16500-208    chartreuse ayu
16500-210    chartreuse ayu

Cikkszám

16500-408    pearl
16500-410    pearl

Cikkszám

16500-608    orange shiner
16500-610    orange shiner

Cikkszám

16501-208   solid lemon
16501-210   solid lemon

Cikkszám

16501-408   rainbow shad
16501-410    rainbow shad

Cikkszám

16500-108    green/pearl
16500-110    green/pearl

Cikkszám

16500-308    chartreuse
16500-310    chartreuse

Cikkszám

16500-508    ayu
16500-510    ayu

Cikkszám

16500-808    purple/pearl
16500-810    purple/pearl

Cikkszám

16501-108    pumpkin
16501-110    pumpkin

Cikkszám

16501-308    roach
16501-310    roach

Cikkszám

16501-008   pro blue
16501-010    pro blue

Cikkszám

TOURNAMENT gumicsalik
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D‘sWIM 14cm
14cm-es hosszával igazi mindenes gumihal, hisz egy jókora sügér 
még rávág, egy csukának már érdekes méret, de egy jobb süllőnek 
nem okozhat gondot. A gumikeverék tintahal aromát tartalmaz, ami 
számos teszt során bizonyította, hogy ennek a legaktívabb a csalogató 
hatása édesvízi halakra is. A gumikeverék színsemleges, különböző 
színű gumihalakat gond - és főleg elszíneződés - nélkül lehet együtt, 
egy csomagban tárolni. A „pro green“ színváltozat fluoreszkáló anyagot 
tartalmaz, különösen zavaros vízben jöhet rá több kapás. A D‘Swim is 
100%-ig Japánban készül.

D‘sWIM 11.5cm, 9cm & 6cm
A roppant sikeres D‘Swim gumihal immár három kisebb változatban is 
elérhető, 11.5cm, 9cm és 6cm-es méretben. Mivel ezekkel a méretekkel 
jobbára inkább süllőre és sügérre horgásznak, a gumikeverékét kicsit 
lágyabbra hangoltuk, megkönnyítve ezzel a csali beszippantását. 
Természetesen kisebb D‘Swim modellek is ugyanazzal a tintahal 
aromával és ugyanúgy 100%-ig Japánban készülnek, mint a 14cm-es 
modell.

ToUrnAMEnT D‘sWIM

16506-006    motor oil/ayu
16506-008    motor oil/ayu
16506-011    motor oil/ayu
16506-014    motor oil/ayu

Cikkszám 16506-106    pro green
16506-108    pro green
16506-111    pro green
16506-114    pro green

Cikkszám

16506-206    chartreuse/ayu
16506-208    chartreuse/ayu
16506-211    chartreuse/ayu
16506-214    chartreuse/ayu

Cikkszám 16506-306    chartreuse/silver
16506-308    chartreuse/silver
16506-311    chartreuse/silver
16506-314    chartreuse/silver

Cikkszám

16506-406    pearl
16506-408    pearl
16506-411    pearl
16506-414    pearl

Cikkszám

16506-808    rainbow shad
16506-811    rainbow shad
16506-814    rainbow shad

Cikkszám 16506-906    pumpkin
16507-908    pumpkin
16507-918    pumpkin
16506-918    pumpkin

Cikkszám

16507-906    mahi-mahi
16507-998    mahi-mahi
16507-919    mahi-mahi
16506-919    mahi-mahi

Cikkszám

Termékkód hossz tart./csomag
16506-...06 6.0 cm 8 db  

16506-...08 9.0 cm 5 db  

16506-...11 11.5 cm 4 db  

16506-...14 14.0 cm 4 db  

16506-606    narancs/aranyCikkszám

ToUrnAMEnT D‘sWIM fAT
16503-012  motor oil/ayuCikkszám

Termékkód hossz tart./csomag
16503-...12 13.0 cm 4 db  

16503-212  chartreuse/ayuCikkszám

16503-412  pearl shadCikkszám 16503-512  mahi-mahiCikkszám

16503-812  hot chartCikkszám

A D‘Swim Fat 13cm-es hosszával igazi mindenes, a süllőpergetésen túl 
nagy sügérre és csukára egyaránt bevethető. Az extralágy gumikeveréknek 
köszönhetően a hal gond nélkül be tudja szippantani és az anyagában lévő 
tintahal aroma miatt általában tovább is tartja a szájában a ragadozó ezt a 
gumihalat, ezáltal is nőhet a kapások halra váltásának aránya. Különösen 
kapásszegény napokon válhat ez igazán az Ön javára!
A D‘Swim Fat már lassú behúzásra veret oldalát billegtetve a vízben, 
karcsú testének köszönhetően közegellenállása kicsi, így sodrásban és 
könnyebb, 5-20g közötti jigfejekkel is jól vezethető.
A D‘Swim Fat 100%-ban Japánban készül.

UV 
active

UV 
active

UV 
active

UV 
active

UV 
active

UV 
active

UV 
active

UV 
active

16503-312  lime shadCikkszám

16503-912  pumpkinCikkszám

16503-112  green shadCikkszám
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TOURNAMENT gumicsalik

DUCkfIn LIVEsHAD

küsz
Termékkód hossz tart./csomag
16705-016 10.0 cm 3 db  

gudgeon
Termékkód hossz tart./csomag
16705-017 10.0 cm 3 db  

mahi-mahi
Termékkód hossz tart./csomag
16705-001 10.0 cm 3 db  

16705-101 15.0 cm 2 db  

16705-201 20.0 cm 2 db  

UV pearl
Termékkód hossz tart./csomag
16705-002 10.0 cm 3 db  

16705-102 15.0 cm 2 db  

16705-202 20.0 cm 2 db  

orange/pearl
Termékkód hossz tart./csomag
16705-003 10.0 cm 3 db  

16705-103 15.0 cm 2 db  

16705-203 20.0 cm 2 db  

purple ghost
Termékkód hossz tart./csomag
16705-005 10.0 cm 3 db  

16705-105 15.0 cm 2 db  

16705-205 20.0 cm 2 db  

ayu
Termékkód hossz tart./csomag
16705-006 10.0 cm 3 db  

16705-106 15.0 cm 2 db  

16705-206 20.0 cm 2 db  

lemon pearl
Termékkód hossz tart./csomag
16705-007 10.0 cm 3 db  

16705-107 15.0 cm 2 db  

16705-207 20.0 cm 2 db  

live roach
Termékkód hossz tart./csomag
16705-108 15.0 cm 2 db  

16705-208 20.0 cm 2 db  

live perch
Termékkód hossz tart./csomag
16705-109 15.0 cm 2 db  

16705-209 20.0 cm 2 db  

live brown trout
Termékkód hossz tart./csomag
16705-110 15.0 cm 2 db  

16705-210 20.0 cm 2 db  

live rainbow trout
Termékkód hossz tart./csomag
16705-111 15.0 cm 2 db  

16705-211 20.0 cm 2 db  

live pike
Termékkód hossz tart./csomag
16705-112 15.0 cm 2 db  

16705-212 20.0 cm 2 db  

Amint az első minták megérkeztek, teszthorgászaink számára azonnal egyértelművé vált, hogy a DAIWA az új Duckfin Live Shad gumihalak személyében 
kivételes műcsalikat készített. Már az első teszthorgászatok alkalmával számos sügér és csuka kapott rájuk, de a 2015-ös EFTTEX kiállításon a 2016-os 
szezon legjobb gumicsalijának járó nagydíj elnyerése tovább erősítette bennünk ezt az érzést.
A rendelkezésre álló méretkínálat - 10cm, 15cm és 20cm  - a normál süllős, sügeres és csukás gumihalazás igényeit teljesen lefedi, ezzel együtt Norvégiában 
számos foltos és fekete tőkehalat is sikerült lépre csalni a 20cm-es verzióval. A Live Shad felhasználási területe szinte korlátlan, sleppelő szereléken is jól 
mozog és szinte bemondásra fogja a halat!
A test formája egy küsz arányainak megfelelően készült - hiszen ez a táplálékhal a sügerek és süllők kedvence. A Duckfin Live Shad már lassú húzásra is 
imbolyogva veret és felvillantja oldalait.
A színválaszték a decenstől a rikítóig terjed, szinte minden tisztaságú/zavarosságú vízre kínál megfelelő modellt. A speciális természethű design (sebes 
pisztráng, szivárványos pisztráng, bodorka, csapósügér és csuka) egy újszerű és költséges nyomtatási eljárással kerül fel a gumira. Ennyire realisztikus 
megjelenés eddig nem volt megtalálható a piacon. Az új Duckfin Live Shad egy igazán kivételes műcsali, mely mindenütt megfogja a halat.
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DUCkfIn sHAD

UV chartreuse
Termékkód hossz tart./csomag
15600-006 6.0 cm 9 db  

15600-009 9.0 cm 7 db  

15601-013 13.0 cm 5 db  

spotted mullet
Termékkód hossz tart./csomag
15600-106 6.0 cm 9 db  

15600-109 9.0 cm 7 db  

15601-113 13.0 cm 5 db  

UV pearl
Termékkód hossz tart./csomag
15600-206 6.0 cm 9 db  

15600-209 9.0 cm 7 db  

15601-213 13.0 cm 5 db  

wakasagi
Termékkód hossz tart./csomag
15600-306 6.0 cm 9 db  

15600-309 9.0 cm 7 db  

15601-313 13.0 cm 5 db  

burning perch
Termékkód hossz tart./csomag
15600-406 6.0 cm 9 db  

15600-409 9.0 cm 7 db  

15601-413 13.0 cm 5 db  

kibinago
Termékkód hossz tart./csomag
15600-506 6.0 cm 9 db  

15600-509 9.0 cm 7 db  

15601-513 13.0 cm 5 db  

roach
Termékkód hossz tart./csomag
15600-706 6.0 cm 9 db  

15600-709 9.0 cm 7 db  

15601-713 13.0 cm 5 db  

gudgeon
Termékkód hossz tart./csomag
15600-806 6.0 cm 9 db  

15600-809 9.0 cm 7 db  

15601-813 13.0 cm 5 db  

pike
Termékkód hossz tart./csomag
15600-914 6.0 cm 9 db  

15601-914 9.0 cm 7 db  

15600-917 13.0 cm 5 db  

brown trout
Termékkód hossz tart./csomag
15600-915 6.0 cm 9 db  

15601-915 9.0 cm 7 db  

15600-918 13.0 cm 5 db  

rainbow trout
Termékkód hossz tart./csomag
15600-916 6.0 cm 9 db  

15601-916 9.0 cm 7 db  

15600-919 13.0 cm 5 db  

A japán kínálatból származó Duckfin Shad mozgása és a 
gumikeverék anyaga igazán meggyőző. Jigfejjel, drop shot 
csalinak, Texas és Carolina righez, off-set horoggal is használható. 
A 9 cm-es méret egyike a leggyakrabban használtaknak, a sügerek 
mellett süllők is kapnak majd rá. A gumihal már lassú vontatási 
sebesség mellett is veret és billegve úszik a vízben. A hátán lévő 
bevágásban jól elrejthető az off-set horog hegye, így akadós 
terepen is bevethető, súlyozatlanul akár nagyon sekély vízben is.
A színválasztékot úgy alakítottuk ki, hogy átlátszó és zavaros 
vízhez is mindig találhasson megfelelő változatot.

urume
Termékkód hossz tart./csomag
15608-106 6.0 cm 9 db  

15608-109 9.0 cm 7 db  

15608-113 13.0 cm 5 db  

katakuchi
Termékkód hossz tart./csomag
15608-206 6.0 cm 9 db  

15608-209 9.0 cm 7 db  

15608-213 13.0 cm 5 db  

chiayu
Termékkód hossz tart./csomag
15608-306 6.0 cm 9 db  

15608-309 9.0 cm 7 db  

15608-313 13.0 cm 5 db  

inakko
Termékkód hossz tart./csomag
15608-006 6.0 cm 9 db  

15608-009 9.0 cm 7 db  

15608-013 13.0 cm 5 db  



177

DUCkfIn sHAD 20

Daiwa gumicsalik

UV pearl
Termékkód hossz tart./csomag
15600-220 20.0 cm 2 db  

wakasagi
Termékkód hossz tart./csomag
15600-320 20.0 cm 2 db  

burning perch
Termékkód hossz tart./csomag
15600-420 20.0 cm 2 db  

purple ghost
Termékkód hossz tart./csomag
15600-520 20.0 cm 2 db  

lemon pearl
Termékkód hossz tart./csomag
15600-620 20.0 cm 2 db  

roach
Termékkód hossz tart./csomag
15600-720 20.0 cm 2 db  

gudgeon
Termékkód hossz tart./csomag
15600-820 20.0 cm 2 db  

pike
Termékkód hossz tart./csomag
15600-920 20.0 cm 2 db  

brown trout
Termékkód hossz tart./csomag
15600-921 20.0 cm 2 db  

urume
Termékkód hossz tart./csomag
15600-922 20.0 cm 2 db  

chiayu
Termékkód hossz tart./csomag
15600-923 20.0 cm 2 db  

katakuchi
Termékkód hossz tart./csomag
15600-924 20.0 cm 2 db  

Ez a pici rák-/rovarutánzat ideális ultralight pergetésre apró jigfejekkel, 
és természetesen drop shothoz is. Az úszó gumi-anyag csalogató 
attraktort tartalmaz, és már a legkisebb mozdításra is csábítóan evickél 
a vízben. A test speciális kiképzése meghosszabbítja a süllyedő fázist, 
ezzel jelentősen növeli a kapások számát. Ideális sügérre.

DUCkfIn BUg

Termékkód hossz tart./csomag
16508-9...0 5.0 cm 10 db  

16508-910    narancs/aranyCikkszám 16508-920  greenpum/glitterCikkszám

16508-930   burning redCikkszám 16508-940  fekete/kékCikkszám

A közkedvelt és roppant fogós Duckfin gumihal 
immár XL méretben, 20cm-es hosszban is kapható 
- igazi nagycsukás csali!
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B-sHrIMP
Speciális, csalogatóanyagot tartalmazó gumikeverékből készült gumirák. 
A Bubble Shrimp úszó anyagból készül, mozgása ezért élethű, a víz 
alatt felemeli ollóit. Tökéletes Texas righez. Különleges matt felszíne 
gondoskodik arról, hogy apró buborékok tapadjanak meg rajta és teljesen 
élethűen imitáljon egy valódi rákot.

  ► Úszó anyag
  ► Matt, durva felszín-struktúra
  ► „Handpoured“ – kézzel öntött
  ► Előkészítés off-set horognak
  ► Rákízű aromával

16508-005    water melonCikkszám 16508-010    america zariganiCikkszám

Termékkód hossz tart./csomag
16508-0... 12.5cm 7db  
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Daiwa gumicsalik

A Japánból érkezett HYDRO HAND egy elképesztő plasztikféreg - a testéből kiálló apró csápok már a legkisebb 
vízmozgás hatására rezegni kezdenek, a gumicsali így valódi élőlénynek tűnik. A lágy gumikeveréket a sügér és társai 
könnyen be tudják szippantani.
Igazán kivételes csali sügérre drop shot, vagy akár Carolina rig szereléken. Ideális olyan vizekre, ahol sokan pergetnek, 
hisz ilyen csalit a sügerek és a többi ragadozó hal sem látott még.

HYDro HAnD

Apró gumicsali mikroméretű, háromszög alakú faroklapáttal. Ideális apró 
jigfejjel, vagy drop shot szereléken sügerezni. A testen található lamellák 
gondoskodnak az erős rezgéshullámokról. Különösen agyondobált vizeken 
jelenthetik a minicsalik a siker kulcsát.

skInnY kICk

15604-006    feketeCikkszám

15604-106    moebi

15604-206 watermelon seedCikkszám

15604-306   green pumpkin

15604-406   pro blueCikkszám

Termékkód hossz tart./csomag
15604-...06 6.0 cm 10 db  

15604-506    summer crawCikkszám

15604-606    green weenieCikkszám

Termékkód hossz tart./csomag
15603-...06 6.5 cm 12 db  

15603-...10 10.0 cm 10 db  

15603-106    pro blue
15603-110    pro blue

Cikkszám

15603-206    skappanon
15603-210    skappanon

Cikkszám 15603-406    green weenie
15603-410    green weenie

Cikkszám

15603-306    summer craw
15603-310    summer craw

Cikkszám 15603-506    rainy goby
15603-510    rainy goby

Cikkszám

Cikkszám

Cikkszám
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D-frog
A forró nyári időszakban könnyű zsákmányt jelentenek a csukák, 
harcsák és balinok számára a békák. A D-Frog egyszerűen vezethető 
a felszínen, a botspicc apró rántásaival tökéletes „walk-the-dog“, vagyis 
jobbra-balra kitörő mozgásra bírható. A belsejében található csatornás 
megoldás meggátolja, hogy víz jusson a béka testében található 
főkamrába a horog íve mellett. Az erős kétágú horog olyan módon van 
integrálva a testbe, hogy a csali gond nélkül elvezethető növényzettel 
sűrűn benőtt területeken is anélkül, hogy elakadna.

15605-006    barnaCikkszám

15605-206    yellow toadCikkszám Cikkszám 15605-306    black poison
Termékkód hossz tart./csomag
15605-...06 6.0 cm 1 db  

Különösen sekély vízben és növényzettel sűrűn benőtt területeken derülnek 
ki az erősségei ennek a kivételes csalinak. A D-Popper Frogot vezessük 
nagyon lassan, a botspicc apró, erős rántásaival, akkor tipikus popperes 
hangot bocsát ki. Ideális a nyári időszakban, amikor a ragadozók aktívan 
vadásznak a felszín közelében. Az erős dupla horgot úgy integrálták a 
testbe, hogy a béka gond nélkül elhúzható bármilyen akadós, növényzettel 
benőtt helyen is. Speciális csatornás szerkezete megakadályozza a víz 
bejutását a horog szára mentén a főkamrába.

D-PoPPEr frog

Termékkód hossz tart./csomag
15602-...08 6.5 cm 1 db  15602-208    yellow toadCikkszám 15602-308    black poisonCikkszám

15602-408    albinoCikkszám

15602-108    green-tCikkszám15602-008    mad brownCikkszám

15605-106    green-tCikkszám
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Daiwa gumicsalik

DAIWA sPInTAIL sHAD

15607-010   küsz 
15607-012   küsz

Cikkszám

A DAIWA Spintail Shad egy gumihal és egy villantó keveréke, amely leginkább csukahorgászatban gondoskodik kimagasló fogásokról. A villantólevél a 
farok végén erős rezgéshullámokat bocsát ki a víz alatt és felvillanásai is vonzzák a ragadozókat. Hagyjuk dobás után feszes zsinóron süllyedni - ebben 
a fázisban jön rá a legtöbb kapás. Ilyenkor a villantó a saját tengelye körül pörög és gyakran ez jelenti a kulcsingert. Igyekezzünk változatosan vezetni, 
egészen a középső vízrétegig felhozva, majd hagyjuk onnan ismét aláhullani. Különösen a nyári hónapokban jöhet be, amikor a ragadozók kevesebb időt 
töltenek a fenéken.
Kétféle méretben kaphatók.

15607-110    gudgeon 
15607-112    gudgeon

Cikkszám

15607-210    kibinago 
15607-212    kibinago

Cikkszám

15607-310    albino 
15607-312    albino

Cikkszám

15607-510    UV pearl
15607-512    UV pearl

Cikkszám

15607-610    orange gold/pearl 
15607-612  orange gold/pearl

Cikkszám

ToUrnAMEnT rUBBEr JIg ss rH
Ezek a „skirted“, azaz szoknyás jigek kis gumicsalikkal kombinálva, de 
önálló csaliként is használhatók. A szoknyás jigek fejlesztése során arra 
fókuszáltunk, hogy jól használhatók legyenek az európai vizeken. Azért 
választottunk viszonylag nehezebb fejeket, 7g és 10g, hozzájuk pedig 
relatíve kicsi, 2/0 méretű horgokat, mert nálunk gumicsalival gyakran 
mélyebben, esetleg áramló vízben keresik leginkább a sügereket, süllőket, 
csukákat. A japán SaqSas horog gondoskodik az optimális akadásról. A 
speciális SaqSas bevonat ugyanis  majd 40%-kal csökkenti a horoghegy 
ellenállását behatoláskor. Az 5 különböző szín átlátszó víztől a zavarosig 
szinte minden szituációt lefed.

Termékkód súly horogméret tart./csomag
15610-...07 7.0g 2/0 1 db  

15610-...10 10.0g 2/0 1 db  

Termékkód hossz súly
15607-...10 10.0 cm 24.0 g  

15607-...12 12.5 cm 40.0 g  

15610-007 green-yellow-orange
15610-010 green-yellow-orange

Cikkszám

15610-107 white-brown/yellow 
15610-110 white-brown/yellow

Cikkszám 15610-207    orange-white
15610-210    orange-white

Cikkszám 15610-307    light brown/yellow 
15610-310    light brownyellow

Cikkszám 15610-407    pumpkin-smoke-grey 
15610-410    pumpkin-smoke-grey

Cikkszám

驚異の貫通力

15607-410    mahi-mahi
15607-412    mahi-mahi

Cikkszám
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A szoknyás jigek alkalmazása különösen sügerezés során hozott kimagasló 
eredményeket. A DAIWA Mini Skirt-jével lehet kis gumicsalival vagy 
önmagában is horgászni. Ideális kombináció, ha egy Skinny Kick vagy a 
kis, 6cm-es Duckfin Shad gumicsalit tűzünk a horogra.
A SaqSas horog gondoskodik a gyors és biztos akadásról. A kisméretű 
tungsten fej közegellenállása csekély, csökkenti az elakadások kockázatát.
Ideális finesse-horgászatra.

sMALL rUBBEr JIg ss

15602-001    watermelonCikkszám 15602-002    green pumpkin

Termékkód súly tart./csomag
15602-00... 2.6 g 1 db  

DAIWA TÁMoLYgó VILLAnTók

sILVEr CrEEk Cnk

Termékkód hossz súly
16530-...10 5.3 cm 10.0 g  

16530-010    black metal ayuCikkszám 16530-110    chart yamameCikkszám 16530-210   CP yamameCikkszám 16530-310    blue yamame HCikkszám

16530-410   albino tigerCikkszám 16530-510    FRSCikkszám 16530-610    sunny sideCikkszám 16530-710    shell pearlCikkszám

Kisméretű kompakt mini-támolygó kanál. Kompakt formájának köszönhetően nagyon messzire dobható. A befelé hajló kanálforma hatására támolygó 
mozgása határozott és erős rezgéshullámokat kelt. A széles színválasztékból zavaros és tiszta vízhez egyaránt talál megfelelő modellt. Erős sodrású vizekre 
is kitűnő.
Minőségi Mustad hármashoroggal.

驚異の貫通力
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sILVEr CrEEk CsD

16531-007    black metal ayuCikkszám 16531-107   chart yamameCikkszám 16531-207    pink pearl SCikkszám 16531-307    zebraCikkszám

16531-407    FOSCikkszám 16531-507    blue pinkCikkszám 16531-607    silverCikkszám 16531-707    copperCikkszám

sILVEr CrEEk ADM

16532-002    manhattanCikkszám 16532-102    green yamameCikkszám 16532-202   W greenCikkszám 16532-302    orange gold WCikkszám

16532-402    choco eggCikkszám 16532-502    nightmareCikkszám 16532-602    pearl whiteCikkszám 16532-702    chart gun metalCikkszám

Termékkód hossz súly
16532-...02 2.6 cm 2.2 g  

Nagyon könnyű és finom 
kidolgozású, minőségi villantó. 
Ideális könnyűpergetésre pisztrán- 
gos tavakon vagy patakokon. 
Természetesen kiváló jászkeszeg, 
domolykó, sügér és balin 
horgászatára is. A kanál speciális 
formája erősen támolygó mozgást 
eredményez. Eredeti SaqSas 
halkímélő (szakáll nélküli) egyágú 
horoggal adjuk.

Termékkód hossz súly
16531-...07 4.0 cm 7.0 g  

Kis méretű, klasszikus, kanál 
alakú támolygó villantó pisztráng, 
domolykó és sügér horgászatára. 
Széles a színválaszték, mindenki 
megtalálhatja a megcélzott víz 
zavarosságához illő modellt. 
Álló és folyóvízben egyaránt jól 
használható.
Minőségi Mustad hármashoroggal.
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A TOURNAMENT kiEgéSzíTŐ kíNáLAT

ToUrnAMEnT  
TUngsTEn BULLETs

Termékkód súly tart./csomag
16525-005 5.3g 4db  

16525-007 7.0g 3db  

16525-010 10.5g 2db  

16525-014 14.0g 2db  

ToUrnAMEnT  
TUngsTEn nAIL sInkEr

Termékkód súly tart./csomag
16525-113 1.3g 5db  

16525-118 1.8g 4db  

16525-122 2.2g 3db  

A Tungsten Bullet nehezékek 
áramlási ellenállása sokkal kisebb 
mint egy azonos tömegű, nagyobb 
méretű ólomé, ezért finomabban 
lehet vele horgászni. Kisebb felülete 
miatt a dobótáv is hosszabb, mint 
ami azonos tömegű ólommal 
elérhető. A vízben kapáskor a hal 
csekély ellenállást érez, és a kisebb 
méret miatt az elakadás veszélye is 
csökken.

  ► Nagy sűrűség
  ► Az ólomnál jóval kisebb felület
  ► Kevesebb elakadás
  ► Nagyobb dobótáv
  ► Jobb kapásfelismerés
  ►  Belső cső a zsinór védelme 

érdekében
  ► Álcázott felület, matt zöld

A Tungsten Nail nehezékekkel 
optimálisan súlyozhatja gumi-
csalijait. Off-set horgokkal együtt 
használva ezek a nehezékek 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy a 
gumicsalikat a nagyobb dobástáv 
mellett ideális mozgásra bírják, 
kihozzák belőlük a legtöbbet. Ilyen 
lehet például a megfelelő súlyozás 
hínárfoltok feletti horgászathoz.
A nagy sűrűség és kis térfogat 
miatt a gumicsalik nem szakadnak 
fel annyira, mint mondjuk egy 

azonos tömegű ólom-nehezék 
használatakor. A kis szakállak 
gondoskodnak arról, hogy biztosan 
a gumiban tartsák a nehezéket. A 
japán kínálatból a legfontosabb, 
széles körben használt méreteket 
vettük át.

  ►  Felülete sokkal kisebb, mint 
az ólomé

  ► A gumihalat kevésbe roncsolja
  ►  Szakálla miatt jobban tart a 

csaliban
  ► Ideális soft-jerk csalikhoz

ToUrnAMEnT DroP sHoT rIg Wos

Termékkód horogméret ømm
16510-730 WOS 3/0 0.35  

16510-710 WOS 1/0 0.28  

16510-702 WOS 2 0.25  

Termékkód horogméret ømm
16510-804 FNN 4 0.20  

16510-802 FNN 2 0.22  

Ez a különleges drop shot szerelék felkínálja a lehetőséget, hogy a lehető legrövidebb idő alatt változtasson a 
horog, illetve a csali ólomtól, azaz a fenéktől mért távolságán. Japán szakértő csapatunk ehhez egy speciális 
csomót tervezett, amivel a horog az előkén elcsúsztatható és ismét rögzíthető. Így gyorsan igazodhat a halak 
pillanatnyi igényéhez és a meder adottságaihoz. A csomó összetolásával a horog elcsúsztathatóvá válik. Ha 
széthúzzuk a csomót, a horog rögzítésre kerül, stabilan bírja a bevágást és a fárasztást is. Járulékos előny, 
hogy a horog szabadon foroghat így az előkezsinór körül, a zsinórcsavarodás tovább csökken. Japán, fluorid 
bevonatos SaqSas offset horgunkkal szereljük, így az akadások is biztosak.
Csomag tartalma: 2 kész szerelék

Ezt a drop shot szereléket a legkisebb műcsalik bevetésére készítettük 
- az extrafinom, fluorid bevonatú SaqSas FFN horog az apró csalik 
mozgását a lehető legcsekélyebb mértékben befolyásolja, kapáskor 
rögtön akad. Ideális az új D-BUG és DS-35 gumicsalikhoz.
Csomag tartalma: 2 kész szerelék

ToUrnAMEnT DroP sHoT rIg ffn

驚異の貫通力

驚異の貫通力
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BAssErs
JIgHEAD ss 90
Speciális, tungsten jigfejek kicsi és 
egészen apró műcsalis finesse-
horgászathoz. A Tungsten, mint 
nehezék, ideális a finom pecához, 
hiszen nagy súlyú, eközben pici 
és feltűnésmentes fejeket lehet 
belőle készíteni. Érzékenyebb, 
kisebb az ellenállása, 
környezetbarát (szemben az 
ólommal), ez jellemzi e minőségi 
jigfejeket. Japán, fluorid bevonatú 
SaqSas horgainkkal készülnek 
- ezek a SaqSas horgok 40%-
kal könnyebben hatolnak be, 
mint a hagyományos technikával 
készülő horgok. A Bassers Jig 
Head fejek méretüket tekintve 
ideálisak a D-Bug gumicsalikhoz!

Termékkód súly horogméret tart./csomag
16508-726 2.6g 2 3 db  

16508-722 2.2g 2 3 db  

16508-718 1.8g 2 3 db  

A D-Jigfejekkel a DAIWA 
különböző, extrém minőségi 
kidolgozású jigfejek választékát 
kínálja, amelyekkel lefedhető a 
gumicsalis horgászat szinte minden 
válfaja. A horog szárán található 
speciális csalirögzítő biztosítja, 
hogy stabilan álljon a gumihal a 
horgon és a gyakori cserénél sokkal 
kevésbé károsítja a gumcsalit, mint 
a szokványos ólomtüskék.

ToUrnAMEnT 
D‘JIg HEAD ss rD

Klasszikus kerek jigfej - Euró-
pában a leggyakrabban használt 
típus. Extrém hegyes és erős, 
csökkentett behatolási ellenállású 
acélhoroggal készül. Kitűnő 
minőség nagyon jó áron.

DAIWA D‘JIg
roUnD JIgHEAD

Az amerikai focilabda alakját 
formázó football-fej vezetése során 
erőteljesebb a csali mozgása 
és durvábbak a kibocsátott 
rezgéshullámok. Teszthorgászaink 
titkos tippje ez a fenéken lassan 
vontatott csalikhoz. Extrém hegyes 
és erős, a behatolási ellenállást 
tekintve ideális horoggal.

DAIWA D‘JIg
fooTBALL JIgHEAD

A Darting jighead típus 
sügérhorgászatra a legjobb 
választás akkor, ha simán 
tekerve, vagy cikk-cakkban 
vezetjük a gumihalat. Pont a 
sügerek szoktak jól reagálni a 
vízközt nagy tempóban húzott 
csalira, néha élénkebben, mint 
a klasszikus, mederfeneket 
kopogtató technikára. A Darting 
jig aktív csalivezetés mellett cikk-
cakk mozgással száguld a vízben 
és a no-action csalikat is életre 
kelti. Ideális pintail csalikhoz és 
kisméretű gumihalakhoz.

DAIWA D‘JIg
DArTIng JIgHEAD

16515-810 10.0g 8/0 4 db  

16515-815 15.0g 8/0 4 db  

16515-820 20.0g 8/0 3 db  

16515-825 25.0g 8/0 3 db  

16515-610 10.0g 6/0 4 db  

16515-615 15.0g 6/0 4 db  

16515-620 20.0g 6/0 3 db  

16515-625 25.0g 6/0 3 db  

16515-405 5.0g 4/0 4 db  

16515-407 7.5g 4/0 4 db  

16515-410 10.0g 4/0 4 db  

16515-415 15.0g 4/0 4 db  

16515-420 20.0g 4/0 3 db  

Termékkód súly horogméret tart./csomag
16515-205 5.0g 2/0 4 db  

16515-207 7.5g 2/0 4 db  

16515-210 10.0g 2/0 4 db  

16515-215 15.0g 2/0 4 db  

16515-220 20.0g 2/0 3 db  

16524-405 5.0g 4/0 3 db  

16524-407 7.5g 4/0 3 db  

16524-410 10.0g 4/0 3 db  

16524-415 15.0g 4/0 3 db  

16524-420 20.0g 4/0 2 db  

16524-430 30.0g 4/0 2 db  

Termékkód súly horogméret tart./csomag
16524-205 5.0g 2/0 3 db  

16524-207 7.5g 2/0 3 db  

16524-210 10.0g 2/0 3 db  

16524-215 15.0g 2/0 3 db  

16524-220 20.0g 2/0 2 db  

16524-230 30.0g 2/0 2 db  

16511-421 21.0g 4/0 3 db  

16511-428 28.0g 4/0 3 db  

Termékkód súly horogméret tart./csomag
16511-210 10.0g 2/0 3 db  

16511-214 14.0g 2/0 3 db  Termékkód súly horogméret tart./csomag
16516-107 7.0g 1/0 3 db  

16516-110 10.0g 1/0 3 db  

16516-114 14.0g 1/0 3 db  

驚異の貫通力

驚異の貫通力
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ToUrnAMEnT 
kULCskArIkÁk
Extrém minőségű, nagy teherbírású, 
megbízható kulcskarikák rozsdamentes 
acélból. Ebben a választékban szinte 
minden horgászstílushoz találnak 
megfelelő méretet. Japánban készül.

ToUrnAMEnT 
8-snAP
A speciális forma a csali nagyon gyors 
cseréjét teszi lehetővé. A műcsalit 
nagyon biztosan tartja a kapocs, a 
fárasztás közben nem tud kiakadni 
belőle. A kis méret és a csekély 
súly miatt különösen alkalmas ultra-
light műcsalikhoz, nem befolyásolja 
hátrányosan a műcsali mozgását. 
Kétféle erősségű verzió kapható. A 
könnyebb változat streamer-ekhez is 
kitűnő.

ToUrnAMEnT 
D-snAP
Nagyon jó minőségű karabiner 
rugóacélból, jigfejekhez és wobblerekhez. 
Széles íve miatt a wobblerek szabad 
mozgását nem akadályozza. 3 különböző 
méretben kapható.

ToUrnAMEnT 
sW-snAP
Extrém erős karabiner cross-lock zárral. 
Az SW-SNAP kapocs minden bizonnyal 
az egyik legerősebb kapocs a piacon, 
nem hajlik ki. Ideális wobblerekhez 
és jerkbait-ekhez. Széles íve miatt 
wobblerezéshez kiválóan megfelel, 
azok mozgását nem gátolja. 2 
különböző méretben kapható.

Termékkód ømm szakítósz. tart./csomag
16520-001 4.70 5.4kg 20  

16520-002 5.40 8.8kg 18  

16520-003 6.10 12.6kg 16  

16520-004 7.10 27.9kg 14  

16520-005 8.40 59.8kg 12  

16520-006 10.40 64.9kg 10  

Termékkód méret tart./csomag
16510-000 F (finom) 10  

16510-001 T (erős) 10  

Termékkód méret tart./csomag
16512-000 S 10  

16512-001 M 10  

16512-002 L 10  
Termékkód méret tart./csomag
16512-100 T1 10  

16512-103 T4 10  

Roppant erős, széles ívű karabiner 
rugóacélból. Ideális wobblerezésre 
és jigfejes horgászathoz. A széles 
ív optimális, biztosítja a wobblerek 
szabad mozgását. Az L-es méret 
kitűnő jerk-csalikhoz és nagy 
sleppelő wobblerekhez is. 3 
különböző méretben kapható.

ToUrnAMEnT 
W-snAP

Termékkód méret szakítósz. tart./csomag
16512-200 S/9mm 9.0 kg 10 db  

16512-201 M/12mm 20.0 kg 10 db  

16512-202 L/16mm 32.0 kg 10 db  

ToUrnAMEnT 
D-snAP sWIVEL D

ToUrnAMEnT 
D-snAP sWIVEL sW

Termékkód méret szakítósz. tart./csomag
16513-000 7 13.0 kg 7  

16513-001 5 20.0 kg 7  

16513-002 4 25.0 kg 7  

Termékkód méret szakítósz. tart./csomag
16513-100 4 29.0 kg 7  

16513-103 5 34.0 kg 7  

Termékkód méret szakítósz. tart./csomag
16513-200 7 9.0 kg 7  

16513-201 5 20.0 kg 7  

16513-202 4 32.0 kg 7  

ToUrnAMEnT 
D-snAP sWIVEL W

ToUrnAMEnT forgó & kAPoCs

A kedvelt, rozsdamentes acélból készült D-Snap karabiner már 
forgókapoccsal együtt is kapható. Ideális wobblerekhez és jigekhez. A 
kapocs széles íve segíti a wobblerek szabad mozgását.
3 méretben kapható.

Mostantól az extraerős, rozsdamentes acél W-Snap karabiner 
forgókapoccsal együtt is kapható. A kapocs széles íve ideális wobbleres és 
jiges horgászathoz - a széles ív elősegíti a wobblerek szabad mozgását.
3 méretben kapható.

Az extrém erős, rozsdamentes acél SW-Snap kapocs már forgókapoccsal 
együtt is kapható. Ideális wobbleres, támolygó kanalas, körforgós, stb. 
pecára. Speciális konstrukciójának köszönhetően erős nyomás hatására 
sem tud kinyílni a kapocs. Széles íve segíti a wobblerek szabad mozgását.
2 méretben kapható.
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TOURNAMENT kiegészítők

TOURNAMENT AcéL dRóTELŐkék

Termékkód szakítósz. előkehossz horogméret
15505-008 8.0kg 5.0cm 6  

15505-012 12.0kg 8.0cm 4  

15505-017 17.0kg 12.0cm 2  

Termékkód szakítósz. előkehossz horogméret
15520-008 8.0kg 50cm 4  

15520-012 12.0kg 50cm 2  

15520-017 17.0kg 50cm 1  

ToUrnAMEnT AssIsT Hook

TOURNAMENT dRóTELŐkE W-SNAP kAPOccSAL

TOURNAMENT AcéL dRóTELŐkE háRMAShOROggAL

Tartalom: 2 db

Tartalom: 2 db

Tartalom: 2 db Tartalom: 2 db

Tartalma: 1 db

Amikor a halak alig kapnak, jól jön a patkolás, a ráadás hármashorog, hogy meg tudjunk egyet-egyet 
akasztani. Az új DAIWA ASSIST HOOK patkoló horgok a szokásos csaliméretekhez illeszkednek.

A DAIWA acél drótelőkék az elérhető legjobb minőségű komponensekből, valamint 
az USA-ban gyártott, vékony szálú, rugalmas 1x19 acéldrótból készülnek. A krimpelő 
csövek speciális színezésének köszönhetően bármikor - a csomagolás megőrzése 
nélkül is - azonosítható, milyen erősségű a drótelőke.
Erősségtől függően TOURNAMENT D-Snap vagy SW-Snap kapoccsal szereljük az 
előkéket. A horoggal szerelt drótelőkékre minőségi DT-4600 hármashorog kerül.

• Kék: 5kg / 10Ibs

• Zöld: 8kg / 15Ibs

• Piros: 12kg / 25Ibs

• Fekete: 17kg / 35Ibs

  5cm –   8-12cm-es gumihalakhoz
  8cm – 12-16cm-es gumihalakhoz
12cm – 16-20cm-es gumihalakhoz

Termékkód szakítósz. előkehossz
15515-005 5.0 kg 15.0 cm  

15515-008 8.0 kg 15.0 cm  

15515-012 12.0 kg 15.0 cm  

15515-017 17.0 kg 15.0 cm  

Termékkód szakítósz. előkehossz
15516-005 5.0 kg 20.0 cm  

15516-008 8.0 kg 20.0 cm  

15516-012 12.0 kg 20.0 cm  

15516-017 17.0 kg 20.0 cm  

Termékkód szakítósz. előkehossz
15517-005 5.0 kg 25.0 cm  

15517-008 8.0 kg 25.0 cm  

15517-012 12.0 kg 25.0 cm  

15517-017 17.0 kg 25.0 cm  

Termékkód szakítósz. előkehossz
15518-005 5.0 kg 30.0 cm  

15518-008 8.0 kg 30.0 cm  

15518-012 12.0 kg 30.0 cm  

15518-017 17.0 kg 30.0 cm  

Tartalom: 2 db
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ToUrnAMEnT Horgok

Termékkód horogméret ømm
14450-001 1 0.33  

14450-002 2 0.30  

14450-004 4 0.25  

14450-006 6 0.25  

14450-008 8 0.23  

Termékkód horogméret ømm
14452-001 1 0.35  

14452-002 2 0.35  

14452-004 4 0.33  

14452-006 6 0.30  

14452-008 8 0.25  

14452-010 10 0.25  

Termékkód horogméret ømm
14456-004 4 0.23  

14456-006 6 0.20  

14456-008 8 0.20  

14456-010 10 0.18  

14456-012 12 0.16  

Termékkód horogméret ømm
14457-010 10 0.14  

14457-012 12 0.14  

14457-014 14 0.12  

14457-016 16 0.10  

14457-018 18 0.10  

Előkehossz: 60cm
Tartalom: 10 horog

Előkehossz: 60cm
Tartalom: 10 horog

Előkehossz: 70cm
Tartalom: 10 horog

Előkehossz: 40cm
Tartalom: 10 horog

PonTYozó Horog

AngoLnÁzó Horog DéVérEs Horog

MATCH Horog

TOURNAMENT horogkínálatunk kizárólag Japánból származó előkére kötött 
és szóló horgokat tartalmaz. A fő szempont itt teljesen egyértelműen a magas 
minőségi sztenderd, minden megkötött horogelőkét egyenként ellenőrzünk a 
csomó kellő szorossága és szakítószilárdság szempontjából. Előkezsinórként 
kizárólag első osztályú, minőségi japán anyagokat használunk. Igazi prémium-
termékek a DAIWA-tól!

Termékkód horogméret ømm
14453-001 1 0.35  

14453-002 2 0.35  

14453-004 4 0.33  

14453-006 6 0.30  

14453-008 8 0.25  

14453-010 10 0.25  

Termékkód horogméret ømm
14458-010 10 0.16  

14458-012 12 0.14  

14458-014 14 0.12  

14458-016 16 0.10  

Előkehossz: 60cm
Tartalom: 10 horog

Előkehossz: 60cm
Tartalom: 10 horog

Horog gILIszTÁHoz

kESzEgEzŐ hOROg

Termékkód horogméret ømm
14454-001 1 0.33  

14454-002 2 0.30  

14454-004 4 0.25  

14454-006 6 0.25  

14454-008 8 0.23  

Termékkód horogméret ømm
14455-004 4 0.23  

14455-006 6 0.23  

14455-008 8 0.20  

14455-010 10 0.18  

14455-012 12 0.18  

Előkehossz: 60cm
Tartalom: 10 horog

Előkehossz: 80cm
Tartalom: 10 horog

fEEDEr Horog

Horog kUkorICÁHoz
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Termékkód horogméret ømm
14461-002 2 0.25  

14461-004 4 0.23  

14461-006 6 0.20  

14461-008 8 0.20  

14461-010 10 0.18  

Termékkód horogméret ømm
14462-200 2/0 0.33  

14462-100 1/0 0.30  

14462-001 1 0.30  

14462-002 2 0.25  

14462-004 4 0.23  

Termékkód horogméret ømm
14463-010 10 0.16  

14463-012 12 0.14  

14463-014 14 0.12  

14463-016 16 0.10  

Termékkód horogméret ømm
14464-004 4 0.23  

14464-006 6 0.23  

14464-008 8 0.20  

14464-010 10 0.20  

14464-012 12 0.18  

Hossz: 250cm 
Tartalma: 10 horog

Hossz: 70cm 
Tartalma: 10 horog

Előkehossz: 50cm
Tartalom: 10 horog

Előkehossz: 70cm
Tartalom: 10 horog

sBIroLIno Horog

SÜLLŐzŐ hOROg

CsonTI Horog

fEEDEr Horog

Termékkód horogméret ømm
14460-002 2 0.25  

14460-004 4 0.25  

14460-006 6 0.23  

14460-008 8 0.20  

14460-010 10 0.18  

Hossz: 120cm 
Tartalma: 10 horog

PIszTrÁng Horog

Termékkód horogméret ømm
14459-002 2 0.25  

14459-004 4 0.25  

14459-006 6 0.23  

14459-008 8 0.20  

14459-010 10 0.18  

Hossz: 60cm 
Tartalma: 10 horog

PIszTrÁng Horog

DAIWA TrEBLE DT 4600

Termékkód horogméret tart./csomag
14600-001 1 6db  

14600-002 2 6db  

14600-004 4 7db  

14600-006 6 7db  

14600-008 8 7db  

14600-010 10 7db  

Black-Chrome hármashorog, 
vékony drótú. Ideális a tengeri és 
édesvízi horgászat minden olyan 
területére, ahol extrém hegyes 
hármashorogra van igény. Kémiai 
élesítésű egyenes heggyel.

Ezek a minőségi hármashorgok, 
melyeket Japánban gyártunk, a 
világpiac leghegyesebb horgai 
közé tartoznak. A speciális SaqSas 
bevonatnak köszönhetően 40%-kal 
kisebb ellenállást gyakorol a horog 
hegyének felülete az átütendő anyagra, 
így a behatolása gyorsabb és biztosabb, 
a kapásokra jutó sikeres akasztások 
száma érezhetően nőni fog. Ideális 
patkoló horognak gumihalazáshoz, 
vagy feljavíthatja velük wobblereit.

DAIWA DrILLIng        
D-TrEBLE ss 3r

Termékkód horogméret tart./csomag
14605-001 1 6 db  

14605-002 2 6 db  

14605-004 4 7 db  

14605-006 6 7 db  

14605-008 8 7 db  

14605-010 10 7 db  

驚異の貫通力

A SaqSas bevonattal készülő 
Saltiga Assist horgok sokmindenre 
használhatók. Harcsázáshoz, tengeri 
horgászatra lengre, óriás laposhalra, 
tőkehalra vagy jigeléshez spanyol-
makrélára, GT-re, kutyafogú tonhalra. 
A speciális SaqSas bevonatnak 
köszönhetően 40%-kal kisebb 
ellenállást gyakorol a horog hegyének 
felülete az átütendő anyagra, mint a 
hagyományos horgoké.
Minden Saltiga horog Japánban készül 
a legmagasabb minőségi sztenderdek 
szerint.

sALTIgA HAkEn
AssIsT Hook ss

Termékkód horogméret tart./csomag
16522-020 2/0 8 db  

16522-030 3/0 7 db  

16522-040 4/0 6 db  

16522-050 5/0 3 db  

Termékkód horogméret tart./csomag
16511-506 6 5db  

16511-504 4 5db  

16511-502 2 5db  

16511-501 1 5db  

16511-510 1/0 5db  

16511-520 2/0 5db  

16511-530 3/0 5db  

DAIWA LUrE Hook
Egyágú horog extranagy 
horogszemmel, kulcskarikás 
használatra. Ideális villantókhoz 
és wobblerekhez. Számos vizen 
kötelező a pergetők számára az 
egyágú horgok használata. Az új 
DAIWA Single Lure Hook egyágú 
horog extrém hegyes és viszonylag 
vastag drótú - így erős ragadozók 
sem képesek a horgot kihajlítani. 
Ezek a horgok a halak szájában 
rendszerint jobb fogást találnak és 
kevésbé hajlamosak kiakadni, mint 
egy hármashorog.

驚異の貫通力
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Termékkód horogméret tart./csomag
16509-050 5/0 4db  

16509-040 4/0 4db  

16509-030 3/0 5db  

16509-020 2/0 5db  

16509-001 1/0 6db  

16509-100 1 6db  

16509-200 2 6db  

Új technológia a hegyesebb horgok gyártásában. Egy speciális fluorid-bevonat 
segítségével a horog felszínén található, egyébként normális, mikroszkopikus 
egyenetlenségeket szinte teljes mértékben eltüntetik, ezáltal a horog hegye még 
hegyesebb lesz. A horog sokkal könnyebben és mélyebbre hatol, a kapások nagyobb 
százalékát lehet vele megakasztani. Japánban számos teszttel igazolták, hogy a 
SaqSas horgok a normál élesítésű japán horgokkal szemben 40%-kal könnyebben 
hatolnak be az anyagba. Természetesen minden SaqSas horog 100%-ig Japánban 
készül.

sAqsAs WorMHooks

BAssErs WorMHook
Wos
WOS - Wide Off-Set Hook. Minden olyan 
módszerhez, ahol a horgásztechnikához 
egy nagy méretű és széles öblű horogra 
van szükség. Ideális kompakt, testes 
csalikhoz. Ultrahegyes az új SaqSas 
technológiának köszönhetően.

BAssErs WorMHook
sos

BAssErs WorMHook
ffn

BAssErs WorMHook
WkY

SOS – Slim Off-Set Hook, azaz 
vékony off-set horog. Kevésbé 
ívelt, mint a WOS modell. Vékony 
csalikhoz ideális. Ultrahegyes 
az új SaqSas technológiának 
köszönhetően.

FFN – Fine Finesse. Nagyon könnyű, 
vékony drótú horog. Ideális, ha számít 
a minél kisebb súly. Tökéletes drop 
shot-os sügerezéshez. Ultrahegyes 
az új SaqSas technológiának 
köszönhetően.

WKY – Wacky. Wacky-jellegű 
prezentációhoz és texas-righez. A 
horog ultrahegyes és minden olyan 
felhasználásra ajánlható, ahol erős 
ellenállásra és kemény szájakra 
lehet számítani. Ideális süllőre és 
csukára. Ultrahegyes az új SaqSas 
technológiának köszönhetően.Termékkód horogméret tart./csomag

16509-140 4/0 5db  

16509-130 3/0 5db  

16509-120 2/0 5db  

16509-101 1 6db  

Termékkód horogméret tart./csomag
16509-202 2 10db  

16509-204 4 10db  Termékkód horogméret tart./csomag
16509-302 2 9db  

16509-304 4 10db  

SaqSas horgok

Egyéb horgok

SaqSas horgok
Egyéb horgok

驚異の貫通力

SOkkOU cSOMóköTŐ

Termékkód
15800-205  

SOKKOU -  a japán név magyarul azt jelenti: „gyorsan, egyszerűen“. 
Ez a kis segédeszköz pont ezt a célt szolgálja. A SOKKOU csomókötő 
szerszámmal a monofil előkét másodpercek alatt egyszerűen 
összeköthetjük a fonott főzsinórral. Némi gyakorlás után menni fog 
csukott szemmel és vaksötétben is. Általában a fonott főzsinór és a 
monofil előkezsinór összekötése hideg időben, vagy erős szélben 
csak nagy gyakorlattal, és akkor is elég lassan jön össze. A SOKKOU 
csomókötőnek a csomókötés nem okoz problémát, bármilyenek is a 
körülmények, minden megy azonnal. Monofil előkezsinór tekintetében 
kb. 0.40mm-es átmérőig, fonott főzsinórra nézve 0.25mm-esig 
használhatjuk sikerrel. Részletes leírás és használati utasítás a 
doboz hátoldalán (illetve az interneten kisfilm formában) található. 
Teszthorgászaink mindegyikének lapul már egy a táskájában.
Egyszerűen - gyorsan és könnyedén - SOKKOU!
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Ultrakönnyű, szuper minőségű horogszabadító- és általános fogó 
alumíniumból. Aki egy igazán minőségi kivitelű, kulcskarikanyitóval is 
ellátott, hosszú élettartamú fogót keres, az válassza a DAIWA alumínium 
fogóját.

  ► Ultrakönnyű és erős alumínium konstrukció
  ► Ergonómikus Soft-Touch nyél
  ►  Tungsten Carbide vágófelület fonott és monofil 

zsinórokhoz (acéldrót vágására nem alkalmas)
  ► Övre akasztható tartóval és rögzítőzsinórral

TOURNAMENT kiegészítők

DAIWA ALUMÍnIUM fogó MoDELL DAsP-300

DAIWA ALUMÍnIUM fogó MoDELL DAP-305

DAIWA MInI kULCskArIkAnYITó fogó MoDELL DMsP-100

Termékkód
16510-100  

Termékkód
16510-300  

Termékkód
16510-305  

dAiWA ROLL-UP MéRŐSzALAg MOdELL 15809-155

Termékkód
15809-155  Mérőszalag nyomógombbal, centiméteres és hüvelykes (inch) osztással. 

Hossza: 150cm / 60 hüvelyk. Tokja vízlepergető, karbon design anyagból készül.
Anyaga: 100% PVC

MéRŐSzALAg MOdELL 15809-000

Termékkód
15809-000  

Ultrakönnyű és szuper minőségű kulcskarikanyitó fogó alumíniumból. 
Kifejezetten kicsi és közepes méretű kulcskarikákhoz, édesvízi és tengeri 
használatra egyaránt. Aki egy igazán minőségi kivitelű, hosszú élettartamú 
kulcskarikanyitó fogót keres, ezzel a modellel jól jár.

  ► Ultrakönnyű és erős alumínium konstrukció
  ► Ergonómikus Soft-Touch nyél
  ► Kulcskarikanyitó funkció (5mm - 15mm)
  ►  Tungsten Carbide vágófelület fonott és monofil 

zsinórokhoz (acéldrót vágására nem alkalmas)
  ► Övre akasztható tartóval és rögzítőzsinórral

Ideális fogó kis és közepes méretű kulcskarikákhoz. 30-50mm közötti 
wobblereknél és villantóknál szokott jelentkezni az a probléma, hogy a 
normál kulcskarikanyitó fogók túl durvák a kis karikákhoz - a DAIWA mini 
kulcskarikanyitó fogó finom szerszám, a legkisebb karikát is nyitja anélkül, 
hogy kárt tenne benne.

Praktikus, feltekerhető mérőszalag 150cm-ig skálázva. Helytakarékos, 
használatra kész és könnyen lemosható. Csónakos horgászathoz is ideális.
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DAIWA MULTICAsE 
DoBozok

Termékkód méret
15805-210 21x14.5x2.5 cm  

Termékkód méret
15805-211 21x14.5x3.5 cm  

Termékkód méret
15805-212 21x14.5x3.5 cm  

MoDELL 210n

MoDELL 210T

MoDELL 210f

MoDELL 255nD

MoDELL 232M

Termékkód méret
15807-255 25.5x19.0x6.0 cm  

Termékkód méret
15807-232 23.2x12.7x3.4 cm  

DAIWA roD CoVEr 
bOTvédŐ

Termékkód méret
15839-002 170.0 cm  

Termékkód méret
15839-006 190.0 cm  

Ezzel a praktikus műanyag huzattal 
megvédheti drága baitcaster és 
pergetőbotjait a sérülésektől, 
karcolásoktól. A harisnyaszerű 
huzatot egyszerűen le kell húzni 
a boton egészen a nyélig, és kész 
is. A gyűrűk és a blank védelme 
garantált. Anyaga nem szív be 
nedvességet és egyszerűen 
tisztítható.

Termékkód méret részek súly
11920-360 3.60m 10 510g  

11920-420 4.20m 7 530g  

11920-535 5.35m 9 590g  

TELESzkóPOS MERíTŐNyéL 
MoDELL 11920-…
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Műcsalis dobozok

MoDELL 232n

MoDELL 205nD

MoDELL 205MD

MoDELL 205MJ

MoDELL 122MD

MoDELL 122nD

MoDELL

MoDELL 97nD

Termékkód méret
15807-233 23.2x12.7x3.4 cm  

Termékkód méret
15807-205 20.5x14.5x4.0 cm  

Termékkód méret
15807-206 20.5x14.5x4.0 cm  

Termékkód méret
15807-207 20.5x14.5x2.8 cm  

Termékkód méret
15807-122 12.2x9.7x3.4 cm  

Termékkód méret
15807-123 12.2x9.7x3.4 cm  

Termékkód méret
15807-097 9.7x6.4x2.0 cm  

Termékkód méret
15807-098 9.7x6.4x3.0 cm  
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Nagyméretű hőszigetelt táska 48 literes kapacitással. Vízlepergető 
anyagból, ideálisan szállítható benne kisebb-nagyobb horgászeszközök. 
A jókora első zsebben elférnek az okmányok, aprócikkek, stb. 
Nagyméretű cipzárral és párnázott vállszíjjal. Speciális hőszigetelő 
rétegének köszönhetően szállíthatunk benne élelmiszert, italt is, vagy 
épp a kifogott halakat. A belseje könnyen és gyorsan, vízzel és kefével 
tisztítható.
Anyaga: 100% nejlon

cARRyALL hűTŐTáSkA MOdELL 15809-350

Termékkód méret
15809-350 48x28x36 cm  

Kisméretű övtáska vízlepergető karbon-design anyagból aprócikkek 
és műcsalik szállításához és tárolásához. Nagyméretű cipzáras első 
zsebbel és egy kis külön tartóval a horogszabadításhoz használt fogó 
számára.
Anyaga: 100% PVC

ÖVTÁskA MoDELL 15809-060

Termékkód méret
15809-060 20x8x12 cm  

Biztonságos védőtok minőségi neoprén anyagból okostelefonok 
számára. Ideális védelem kisebb sérülések és fröccsenő víz ellen. 
Kapoccsal rögzíthetjük a horgásztáskára, övre, stb. A felső lezáró szalag 
meghúzásával az okostelefon könnyen kihúzható a tokból.
Anyaga: 90% neoprén, 10% nylon

okosTELEfon Tok MoDELL 15809-001

Termékkód méret
15809-001 13x7.5 cm  

HÁTIzsÁk MoDELL 15821-050
Aki tényleg biztonságban szeretné tudni horgász- és fotós felszerelését az 
eső és a fröccsenő víz elől, az nem kerülheti meg a tarpaulin anyagokat! 
A DAIWA összehajtható hátizsák 100%-ig védett a víz bejutása ellen. A 
hordszíjak és a hátrész párnázott, ezzel nehezebb súlyt is kényelmesen 
vihetünk a hátunkon. A széles szájat a lezáráshoz lehajtva összetekerjük, 
majd tépőzárral rögzítjük. Csónakos horgászathoz is ideális.
Anyaga: 100% PVC

Art.-Nr. méret
15821-050 30.5x72x12.5  
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DAIWA táskakínálat

Termékkód méret
15820-000 9.5x15x4.5 cm  

okosTELEfon TÁskA MoDELL 15820-000
A DAIWA okostelefon tartójával megvédheti telefonját rövid záporoktól és a csónakba csapódó víztől. Speciális anyagú, 
átlátszó felülete lehetővé teszi a táskába zárt okostelefon érintőképernyőjének használatát. Karabinerrel vagy patenttel 
rögzíthető nagyobb horgásztáskájára, nadrágszíjára, esetleg a csónak konzoljára is. A táskán lévő kis karabinerre 
felteheti kulcsait.
Anyaga: 97% PVC, 3% neoprén

SzERELékES éS ELŐkETáSkA
MoDELL 15800-001
Kivehető önálló tasakokkal. Tengeri előkék, drótelőkék tárolásához.
Anyaga: 100% PVC

Termékkód méret
15800-001 5x16x17cm  

VILLAnTó- & WoBBLErTÁskA 
MoDELL 15800-010/-020

Termékkód méret
15800-010 18x8.5x5cm  

15800-020 22.5x16.5x4.5cm  

A DAIWA küzdő- , vagy másnéven fárasztást segítő öve a tengeri horgászat 
mellett a harcsahorgászoknak is jól jöhet. Konstrukciójának köszönhetően 
bármilyen bottal használható - nem szükséges a nútolt végdugó. Nagyon 
könnyű és helytakarékos, repülőúton sem kell otthon hagynia. Szállítótás-
kával adjuk. Anyaga: 100% PVC, táska anyaga: 100% nylon

Termékkód méret
15800-005 17x21x7cm  

kÜzdŐöv MOdELL 15800-005

Modern táska víztaszító anyagból, karbon designnal wobblerek és vil-
lantók tárolására. A műcsalik horgát a szivacsbetétbe szúrva tárolhatjuk, 
így nem akadnak össze és azonnal kivehetők, használhatók. Ideális még 
jigfejek, patkoló előkék, Fireball szerelékek tárolására is.
Anyaga: 100% PVC
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BoTszÁLLÍTó TÁskA MoDELL 15811-1..
Vastagon bélelt bottartó extra nagy, strapabíró cipzárakkal és hordszíjjal. A bottartó alsó része PVC-ből készül, 
ami megakadályozza, hogy alulról nedvesség szivárogjon be. Ebben a bottartóban drága botjai szállítás közben 
biztonságban vannak. A bot felszerelt orsóval együtt belefér a bottartóba.
Anyaga: 95% poliészter, 5% PVC

Termékkód méret
15811-125 125 cm  

15811-145 145 cm  

15811-157 157 cm  

Termékkód méret
15811-325 125 cm  

15811-345 145 cm  

15811-357 157 cm  

BoTszÁLLÍTó TÁskA MoDELL 15811-3..
Klasszikus, vastagon bélelt bottartó 3 egymástól elválasztott rekesszel. Ebben orsóval felszerelve is szállíthatók 
a botok. Extra méretű cipzárakkal és állítható hordszíjjal. A bottartó alsó része PVC-ből készül, ami meggátolja, 
hogy alulról nedvesség szivárogjon bele. A három különböző hossz kimondottan a 2.40m, illetve 2.70m, valamint 
a 3.00m-es botok szállítására lett méretezve.
Anyaga: 95% poliészter, 5% PVC
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BAITCAsTEr BoTszÁLLÍTó TÁskA MoDELL 15800-195
Ebben a bélelt bottáskában egy teljesen felszerelt baitcaster felszerelést - botot és rajta az orsót - vihet magával biztonságban. A csúcsrészén elhelyezett neoprén 
mandzsetta segítségével hossza 6 láb (180cm) és 6.6 láb (198cm) között a botok hosszához állítható.
Anyaga: 100% nylon

Termékkód méret
15800-195 204cm  

Minőségi, félkemény botszállító táska vízlepergető, karbon-design anyagból egy felszerelt bot szállítására. Extra nagyméretű cipzárral és nagy külső 
zsebbel ruházat, tartozékok, stb. számára. A hátsó részén van egy tároló rekesz, amibe merítőnyél, ernyő, stb. is belefér. Extraszéles, párnázott 
vállszíjjal készül. Alja kemény héjszerkezetű anyagból van, azon keresztül nem szivároghat víz a táskába. Modelltől függően 2.10m-től 3.00m 
bothosszig terjedő botokhoz való.
Anyaga: 100% PVC

BoTszÁLLÍTó TÁskA MoDELL 15809-2../-3..

Termékkód méret
15809-240 127 cm  

15809-270 145 cm  

15809-300 157 cm  
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féLkEMénY BoTTArTó MoDELL 15801-200

Termékkód méret
15801-200 145 cm  

BoTzsÁk MoDELL 15801-…
Termékkód méret
15801-125 125 cm  

15801-145 143 cm  

15801-155 157 cm  

Minőségi és könnyű botzsák 2 felszerelt bot számára. A héj-konstrukciónak 
köszönhetően a botok szállítás közben védve vannak a külső hatásoktól, 
esetleges sérülésektől. Extra széles hordszíjjal készül.
Anyaga: 100% PVC

Bélelt botszállító zsák egy kompletten felszerelt bot számára. Ideális 
védelmet nyújt egy bot és orsó számára szállítás során. Hordszíjjal adjuk.
Anyaga: 97% poliészter, 3% PVC

Hasznos és kedvező árú szállító megoldás öv- és vállszíjjal kétrészes bot 
szállítására. A széthúzott botot könnyen és gyorsan belecsúsztathatjuk a 
neoprén tasakba, a két tag nem dörzsölődik egymáshoz - minőségi botjait 
biztonságban viheti így magán. A botszállító öv a parton kicsire összehajtható, 
kis helyen elfér.
Anyaga: 90% neoprén, 10% nylon

nEoPrén BoTszÁLLÍTó 
MoDELL 15809-010

Termékkód méret
15809-010 78 cm  
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EVA MULTI LoADEr TÁskA MoDELL 15850-050

Termékkód méret
15850-050 40.5x32.5x15 cm  

EVA MULTI LoADEr TÁskA MoDELL 15850-100

EVA MULTI LoADEr TÁskA MoDELL 15850-150
EVA MULTI LoADEr TÁskA MoDELL 15850-200

Termékkód méret
15850-100 36x24x25 cm  

Termékkód méret
15850-150 40x26x45 cm  

Termékkód méret
15850-200 45x29x28 cm  

Ez az XL méretű Multi-Loader táska ideális megoldás horgászdobozok, 
kiegészítők, halak, stb. szállítására. Anyaga 100%-ig vízálló és a táskát 
helytakarékosan össze lehet hajtogatni. Hordszíj van rajta, valamint egy 
nagy külső zseb az elején az iratoknak, fogónak.
Anyaga: 100% PVC

Ez az extramagas, vízálló, EVA anyagból készült összehajtható táska 
kitűnő megoldás vizes csizmák, gázlóruha, elázott ruházat, de adott 
esetben akár a kifogott halak hazaszállítására is. Vízálló anyagán át 
nedvesség nem juthat ki a táskából. Erős hordszíjakkal készül az egyszerű 
szállítás érdekében.
Anyaga: 100% PVC

Ez a Multi-Loader táska ideális horgászdobozok, kiegészítők, de akár 
a kifogott halak hazaszállítására is. Anyaga 100%-ig vízálló, a táskát 
helytakarékosan össze lehet hajtani. Erős hordszíja van.
Anyaga: 100% PVC

Ez a kis összehajtható táska EVA anyagból ideális horgászdobozok, 
swimbaitek, aprócikkek, kiegészítők szállítására. Anyaga 100%-ig vízálló 
és magát a táskát helytakarékosan össze lehet hajtani. Masszív hordszíja 
van.
Anyaga: 100% PVC
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nEoPrén 
DoBszALAg 
MoDELL 15806-0..
Nagyon hajlékony neoprénszalagok 
a dobon lévő zsinór védelmére. Külö-
nösen hosszú, vagy vastag fluorkar-
bon előkék hajlamosak merevségük 
miatt lerúgni magukat a dobról, és a 
zsinórbeakasztó fül alá sem mindig 
férnek be. A DAIWA neoprén dobsza-
lagjai egyszer és mindekorrra megs-
züntetik ezt a problémát. S méret az 
1500-as és a 2000-es, M méret a 
2500-as és a 3000-es, L méret pedig 
a 3500-as és 4000-es dobra.
Anyaga: 90% neoprén, 10% nylon

NEOPRéN bOTRögzíTŐ 
szÍJ szETT 
MoDELL 15806-0
Minőségi neoprén botrögzítő szíj na-
gyon elasztikus neoprén alapanyag-
ból. A szíjon található nyíláson búj-
tassuk át a gyűrűt, így a szíj majd 
szorosan és csúszásmentesen fogja 
a botot. S méret pergető-, match- és 
feederbotokhoz, M méret pontyozó 
és surfcast botokhoz.
Anyaga: 90% neoprén, 10% nylon

Termékkód méret
15806-005 S  

15806-010 M  

15806-015 L  

Termékkód méret
15806-030 20.0cm  

15806-050 32.0cm  

D-VEC VÁLLTÁskA MoDELL 15810-050
Modern válltáska - kényelmes, funkcionális és minőségi darab. Ezt a táskát 
nem csak horgászat során használhatjuk, jól jöhet másra is. Bevásárolni, 
laptop-táskának, vagy sporttáskának, a DAIWA Messenger táska minden 
célra megfelel. Vízlepergető anyaga könnyen tisztítható, nagyon stílusos.
Anyaga: 100% PVC

Termékkód méret
15810-050 50x36x16 cm  

D-VEC sPorTTÁskA MoDELL 15810-100
Nagyméretű sporttáska horgászfelszerelés és ruházat szállítására. 
Ezt a sportos táskát nem csak horgászni vihetjük magunkkal, sport- és 
utazótáskaként is jó szolgálatot tehet. Anyaga vízlepergető, a felülete 
könnyen tisztítható. Két nagy oldalzsebe, valamint a jókora első zsebe 
segít „elnyelni“ minden szükséges holmit - indulhatunk a horgásztúrára!
Anyaga: 100% PVC

Termékkód méret
15810-100 60x33x30.5 cm  

nEoPrén 
bOTRögzíTŐ 
szÍJ szETT 
MoDELL 15801-000

Termékkód
15801-000  

Magas minőségű botszíj szett sapkarésszel 
a botspiccek megóvásáért. Ideális az 
értékes botok védelmére szállítás közben.
Anyaga: 100% neoprén
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AUTóS ÜLéSvédŐ hUzAT MOdELL 15805-109 dObvédŐ TOk MOdELL 15805-250/-400/-650

NEOPRéN ORSóvédŐ TáSkA 
MoDELL 15805-1..
Minőségi orsóvédő táska erős, 3mm vastag neoprén anyagból. Konstrukciójának 
köszönhetően a táska a botra szerelt orsóra is ráhúzható, ideális védelem szállítás 
közben. A kis méret 1500-astól 2500-asig jó, a közepes 3000-től 4000-ig, a nagy 
pedig a 4500-astól a 6000-es méretű orsókra. A 15805-101-es modell baitcaster 
multiorsók védelmére készült.
Anyaga: 90% neoprén, 10% nylon

A DAIWA kemény dobtartója drága pótdobjait védi szállítás és tárolás közben. 
Az S méret az 1500-tól  2500-ig, az M méret a 3000-től 4000-ig, az L méret pe-
dig 5000-től 6000-ig fogadja be a dobokat.
Anyaga: 100% PVC

Ezzel az egyszerű, de hasznos kiegészítővel tisztán és szárazon tarhatja au-
tója ülését. Különösen praktikus vízben gázolva pergető, vagy legyező horgá-
szoknak, akik gyakran változtatnak helyet horgászat közben autóval. A DAIWA 
ülésvédő huzattal nem kell teljesen levetkőzni és lecserélni a vizes gázlónadrá-
got egy rövid erdei útszakasz megtételéhez, és még az ülés is száraz és tiszta 
marad. A védőhuzat egyszerűen, a fejtámla mögött rögzíthető az üléshez, az 
ülőfelületre csak rá kell húzni.
Anyaga: 100% nylon

Termékkód méret
15805-100 17x28cm  

15805-105 19x32cm  

15805-110 23x34cm  

15805-101 12x26cm  

Termékkód méret
15805-250 6.5x11.5x7.0cm  

15805-400 7.0x12.5x7.5.0cm  

15805-650 9.0x17.0x9.0cm  
Termékkód méret
15805-109 157.0cm  

A hajó korlátjához rögzíthetjük vele botunkat. Ideális akkor, amikor a 
hajó helyet változtat, és a felszerelt botunkat biztonságban kell tudnunk. 
Ezzel a rögzítéssel a bot nem eshet a fedélzetre, nem éri sérülés.
Anyaga: 100% nylon

hAjókORLáT-bOTRögzíTŐ 
MoDELL 15809-005

Termékkód méret
15809-005 20x15 cm  
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InfInITY nYUgÁgY XL 
MoDELL 18700-200

InfInITY 6-LÁBAs foTEL MoDELL 18700-300

Termékkód méret
18700-200 212x90x46cm  

Termékkód méret
18700-300 206x82x38cm  

Extraszéles és nagyon masszív 6 lábas bojlis ágy alumíniumból. Párnázott 
fejpárnája neoprénből készül, a lábrész könyen tisztítható, víztaszító 
védőhuzatot kapott. A széles tányéros lábak laza talajon is stabilan 
tartanak.
Huzat anyaga: 100% poliészter 600D, PVC bevonattal
Súlya: kb. 8.5kg

Ez az INFINITY termékcsalád alumínium bojlis ágya, melyen nagyon 
kényelmes a fekvés, míg maga az ágy igen könnyű. A középső extra 
matracrész, mely különösen hosszabb horgásztúrák során nyújtja azt az 
érzést, mintha otthon, a saját ágyában aludna, ki is vehető. A fokozatmentesen 
állítható széles, tányéros lábak laza talajon is stabilan tartanak.
Súlya: kb. 8.5kg (matrac nélkül)
Anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)
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DAIWA Infinity Pontyozó székek

InfInITY HÁLós BoJLIszÁrÍTó zsÁk 
MoDELL 18700-006

Termékkód méret
18700-006 45x45cm  

Termékkód méret
18700-008 118x48x34cm  

Kímélő XL méretű mérlegelő zsák csomómentes, nagyon gyorsan 
száradó anyagból. A zsák méretének köszönhetően kapitális halak is 
problémamentesen lemérhetők vele. A könnyű alumínium sínek a szállítás 
egyszerűsítése végett összehajthatók. Az INFINITY Weigh Sling mérlegelő 
zsákhoz egy nylon szállítótáskát adunk.
Anyaga: 100% poliészter.

iNFiNiTy MéRLEgELŐ zSák 
MoDELL 18700-008

InfInITY sPECIALIsT szék MoDELL 18700-150InfInITY ALUMÍnIUM BoJLIs szék 
MoDELL 18700-100

Termékkód méret
18700-100 62x54x35/103cm  Termékkód méret

18700-150 54x53x37/103cm  

Klasszikus, erős, hordfüles hálós táska boljik száraz tárolásához otthon, 
vagy a horgászhelyen. A fül fogórésze neoprénből készül.
Anyaga: 100% poliészter PVC bevonattal

Nagyon széles és könnyű alumínium pontyos horgász szék állítható 
háttámlával és párnázott neoprén fejtámlával. A fokozatmentesen állítható 
széles tányéros lábak laza talajon is stabilan tartanak.
Súlya: kb. 5.5kg
Anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)

Könnyű alumínium szék kartámlával és magas, állítható háttámlával. 
A széles tányéros talpak stabilan tartanak, csúszós és laza talajon 
is, hosszuk fokozatmentesen állítható. Az oldalán található kis asztal 
forgatható, helyzete állítható, így mindenki megtalálhatja a neki optimális 
pozíciót.
Súlya: kb. 6kg 
Anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)
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Termékkód méret
18700-015 63x34x31cm  

Termékkód méret
18700-016 47x32x40cm  

InfInITY CooL & gLUg CArrYALL TÁskA 
MoDELL 18700-016

Nagy, masszív hűtőtáska az első zsebekben komplett piknik-szettel 
2 személy számára. 2 tányér, 2 villa, 2 kés, 2 kanál, só- és borsszóró, 
2 csésze, 2 visszazárható palack és 2 kéztörlő. Ideális, ha hosszabb 
horgászatot tervez.
Táska anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)

Egy hűtő- és egy csalistáska tökéletes fúziója. A felső különálló rekeszben 
6 doboz kap helyet aromák, dipek, pop up-ok és bojlik számára.  
3 ráadás - oldalt és elöl cipzáras - külső zsebében egyéb kellékek, iratok 
is biztonságban lesznek.
Anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)

DAIWA InfInITY PonTYos TÁskÁk

iNFiNiTy diNNER cOOL bAg hűTŐTáSkA 
MoDELL 18700-015
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Termékkód méret
18700-020 60x25x34cm  

DAIWA Infinity pontyos táskák

InfInITY CArrYALL TÁskA MoDELL 18700-020

Termékkód méret
18700-018 45x30x32cm  

InfInITY sPECIAL CArrYALL TÁskA 
MoDELL 18700-018

Termékkód méret
18700-050 45x30x70/50cm  

InfInITY HÁTIzsÁk 
MoDELL 18700-050

Ezzel az 50 literes táskával mindent magával vihet a vízpartra, amire egy 
több napos horgásztúrán szüksége lehet. 4 külső zseb az elején és az 
oldalán elegendő helyet kínál a kapásjelzők és egyéb kellékek számára. 
Két ráadás cipzáras hálós zsebében elférnek az iratok, papírok. Párnázott 
vállszíjjal és hordfüllel készül. Alja gumírozott, ez megakadályozza, hogy 
alulról nedvesség hatoljon a táskába.
Anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)

Átgondolt design és sok speciális jellemző kombinációja teszi különlegessé 
az INFINITY sorozat minőségi, 50 literes hátizsákját. A vastagon párnázott 
hátrésznek, valamint a párnázott, minőségi vállszíjaknak köszönhetően 
nagy terhelés esetén is kényelmesen hordható. A fő rekesz a könnyű ki- 
és bepakolást elősegítendő elöl cipzárral nyílik. Oldalt egy nagy cipzáras 
zseb, valamint két közepes méretű külső zseb kínál bőséges tárolóhelyet 
például kapásjelzőnek, egyéb kellékeknek. Minden varrás duplán varrott, 
hogy gond nélkül kibírja a nagyobb terhelést is. Az alsó rész gumírozott, ez 
megakadályozza letett hátizsáknál a nedvesség behatolását.
Anyaga:  100% poliészter (600D, PVC bevonattal)

Jókora általános táska 2 nagyméretű műanyag dobozzal a főrekeszben 
horgászeszközök számára. 2 nagy külső zseb oldalt és 1 nagy zseb elöl 
ráadás tárolóhelyként szolgál kapásjelzőknek, kellékeknek. Egy további, 
kisebb külső zseb a felső részen biztos védelem a papíroknak, iratoknak. 
Alja gumírozott, ez megakadályozza, hogy alulról nedvesség hatoljon a 
táskába. Vastagon párnázott váll- és hordszíjjal.
Anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)
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Termékkód méret
18700-003 30x27cm  

iNFiNiTy ETETŐANyAgOS vödöR 
MoDELL 18700-003

Termékkód méret
18700-060 55x39x31cm  

InfInITY CoMPLETE TÁskA + CsALIzó 
AszTALkA MoDELL 18700-060

Termékkód méret
18700-005 29x14x4cm  

Termékkód méret
18700-010 31x12x6cm  

InfInITY szErELékEs 
TÁrCA MoDELL 18700-005 

InfInITY szErELékEs 
TÁrCA MoDELL 18700-010

Termékkód méret
18700-009 29x20x11cm  

InfInITY rIg & TACkLE CArrYALL TÁskA 
MoDELL 18700-009

Az INFINITY Complete Carryall & Bait Table egy átgondolt és tökéletesen 
felszerelt pontyos táska rengeteg tárolókapacitással a felszerelés számára. 
A csomagban van 4 darab lezárható üveg aromák, dipek számára a két 
oldalzsebben. 1 darab Rig board szereléktartó az első zsebben, 1 darab 
pontyos szerelékes doboz (34.5cm x 23.5cm x 5.5cm) a fő tárolórekeszben, 
valamint 3 darab kisebb aprócikkes doboz. A táska fedele megerősített, 
csalizáshoz, szerelék készítéshez kis asztalként, alátétként használható. 
Alja gumírozott, hogy ne juthasson nedvesség alulról a táskába.
Anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)

Könnyű és összehajtható merev aljú vödör etetőanyag keveréshez. 
Összenyomva helytakarékosan szállítható. A fedele cipzárral teljesen 
lezárható, így nem szárad ki a bekevert etetőanyag.
Anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)

Az INFINITY Rig & Tackle Carryall táskában egy helyen tárolhat minden 
szükséges eszközt és aprócikket előkék készítéséhez. A táskában két 
rekesz található, az egyikben kivehető Rig Board szereléktartóval és PVC 
tasakokkal az aprócikkek és előkeanyagok tárolásához. A másikban egy 
18 rekeszes aprócikkes doboz van horgok, forgókapcsok, stb. számára.
 Anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)

Kész szerelékek, horgok, stb. 
biztonságos tárolására ideális 
megoldás. Anyaga: 100% poliészter 
(600D, PVC bevonattal)

Nagyméretű szereléktartó Rig Board 
határolókkal és rögzítő gombostűkkel az 
EVA lapon. Ideális kész hajszálelőkés 
előkék tárolására. Anyaga: 100% 
poliészter (600D, PVC bevonattal)
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Termékkód méret
18700-112 195cm  

18700-113 210cm  

InfInITY BoTszÁLLÍTó TÁskA MoDELL 18700-112/-113

InfInITY HoLDALL TÁskA MoDELL 18700-012/-013

DAIWA Infinity pontyos táskák

Ez a fantasztikus botzsák rengeteg helyet kínál és megvédi értékes felszerelt botjait, valamint egyéb horgászeszközeit a szállítás során. Az optimális 
védelem érdekében belülről teljesen párnázott. A 12 lábas (3.60m) verzió 3 felszerelt és 3 tartalék botot képes befogadni. A 13 lábas (3.90m) változatban 
elfér 4 felszerelt és 4 tartalék bot is. A 2 nagy külső zsebben jut hely az ernyőnek, leszúróknak, stb. A masszív hordfüllel és a párnázott vállszíjjal teljes 
terhelés esetén is kényelmesen vihető. Minden varrása duplán varrott, hogy a nagyobb igénybevételt is gond nélkül bírja.
Anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)

Minőségi védőtáska egy teljesen készre szerelt pontyos bot számára. Vastagon párnázott, tágas orsótartó résszel 
és hordfüllel. Választható 12 lábas (3.60m) és 13 lábas (3.90m) modellekhez.
Anyaga: 100% poliészter (600D, PVC bevonattal)

Termékkód méret
18700-012 200x32cm  

18700-013 210x45cm  
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BLACk WIDoW

BLACk WIDoW HoLDALL TÁskA MoDELL 18705-012/-013
Minőségi, bélelt bottartó 3 (12 lábas, 3.60cm-es verzió), illetve 4 (13 lábas, 
3.90m-es verzió) felszerelt bot számára. Ezeken kívül még 3 ill. 4 tartalék 
botot is szállíthatunk benne. A bottartót úgy tervezték, hogy az 50mm 
átmérőjű keverőgyűrűvel szerelt botok is gond nélkül elférnek benne. Egy 
nagy külső zsebe van, amiben a pontyos merítő, vagy a leszúrók is helyet 
kaphatnak.
Anyaga: 100% poliészter

BLACk WIDoW CArrYALL TÁskA MoDELL 18705-040/-070
Ebben a praktikus általános táskában szinte minden szükséges holmit 
magunkkal vihetünk a vízpartra, amire egy többnapos horgásztúrán 
szükség lehet. A külső zsebekben elegendő hely jut olyan kiegészítők 
számára, mint a kapásjelzők, stb. Az alsó része gumibevonatú, így nem 
szivároghat bele víz alulról. 40 literes és 70 literes változatban kapható.
Táska anyaga: 100% poliészter
Alsó rész anyaga: 100% PVC

Termékkód méret
18705-012 200x40 cm  

18705-013 210x48 cm  

Termékkód méret
18705-040 50x25x30 cm  

18705-070 60x32x40 cm  
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BLACk WIDoW BoJLIs foTEL 
MoDELL 18705-120
Kedvező árú pontyos szék kartámasszal és párnázott hátrésszel. A széles, 
állítható tányéros talpak egyenetlen terepen is stabil pozíciót biztosítanak. 
Súlya: kb. 4.9kg. Teherbírása: 135kg
Huzat anyaga: 100% poliészter

BLACk WIDoW szErELékEs TÁrCA MoDELL 18705-005
Klasszikus táska hajszálelőkés előkék, horgok, stb. 
tárolására. Anyaga: 100% poliészter

bLAck WidOW MéRLEgELŐ zSák MOdELL 18705-010
XL méretű mérlegelő zsák halkímélő, 
csomómentes anyagból. Gyorsan 
szárad és könnyen tisztítható.
Anyaga: 100% poliészter

BLACk WIDoW PonTYMATrAC MoDELL 18705-100
Roppant kedvező árú, de komoly 
pontymatrac. Szállításhoz nagyon 
kicsire feltekerhető, igen helytakarékos.
Anyaga: 100% poliészter Termékkód méret

18705-120 43x47x51.5 cm  

Termékkód méret
18705-005 29x37x4.8 cm  

Termékkód méret
18705-010 115x70 cm  

Termékkód méret
18705-100 106x64 cm  
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A Daiwa D-Pod egy remekbe szabott eszköz azoknak a pontyhorgászoknak, 
akik a különleges dolgokat szeretik.
Teljesen alumíniumból készül, majd utólag fekete felületkezelést kap ez a 
rod-pod, amely messziről alig látszik, teljesen feltűnésmentes.
A D-Pod-hoz normál leszúróinkat használtuk, így aztán a Pod minden 
elképzelhető variációban összeállítható. Ha kilazítják a nagy külső 
műanyagcsavarokat, a lábak dőlésszöge 30 fokban állítható. A leszúrók 
meghosszabbításával a high- (magasan felfelé néző) vagy low-pod (lefelé 
irányított) összeállításnak semmi nem szab határt.
A vízszintes kereszttartók - a buzzerbar-ok - három bot tartását teszik 
lehetővé, könnyen és gyorsan leszerelhetők, elcsomagolhatók. Ha az alsó 
két rögzítő rudat leszúróra cserélik, a kereszttartó buzzerbar-ok a rod-
podtól függetlenül bottartóként is használhatók.
Kapható hozzá 4 botra előkészített buzzerbar kereszttartó is.

  ► Alumíniumból készül
  ► A fő tartórudak 116cm-ről 200cm-ig kihúzhatók
  ► 4 leszúróval (kihúzhatók 48cm-ről 75cm-re és 66cm-ről 105cm-re)
  ►  2 buzzerbar kereszttartóval, melyek 42,5cm szélesek 3 bot tartására 

előkészítve
  ► 600D poliészterből készült szállítótáskával
  ► Szállítási méret: kb. 117x12x12cm
  ► Szállítási súly: 3.5kg

Termékkód
18800-950  

DAIWA D-PoD
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Buzzerbar kereszttartó 2 bothoz, állítható

Termékkód
18800-951  

InfInITY BoAT PoD
Minőségi hordozható csónakos rod pod masszív rozsdamentes 
acélból. Az INFINITY Boat Pod-ján 3 botnak van hely, melyeket 
elektromos kapásjelzővel szerelhet fel. Pillanatok alatt beállítható a 
dőlésszög: egy csavar segítségével fokozatmentesen egészen 90 
fokig, így felfelé vagy lefelé mutató spiccel is horgászhat. Az egész 
pod 360 fokban elforgatható a saját tengelye körül, és fokozatmen-
tesen rögzíthető. A hordozható rögzítő mechanizmust vízszinte-
sen és függőlegesen is felszerelhetjük. Az INFINITY Boat Pod-ot 
használhatjuk stégen, rögzíthetjük a csónak fartükrére, de akár az 
ülődeszkájára is. A csavaros rögzítő átfogása 68mm.
Hordzsák anyaga: 100% polieszter

Termékkód
18800-900  

Buzzerbar kereszttartó 4 bot számára

Termékkód hossz
18800-952 26,8 - 41,9cm  

Termékkód hossz
18800-953 26,7 - 44,4cm  

Buzzerbar kereszttartó 3 bothoz, állítható

DAIWA Rod Pod

DAIWA D-PoD BUzzErBAr kErEszTTArTó
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DAIWA RUHÁZAT

  ► Extra könnyű és lágy anyag
  ► Strapabíró és könnyen tisztítható
  ► Polár-gallér a komfortos meleg viselet érdekében
  ► Merevített, bélelt viharkapucni rugalmas rögzítőzsinórral
  ► Neoprénbetét a csuklóknál
  ► Megerősített könyökrész
  ► Megerősített térdrész
  ► Fényvisszaverő fólia a vállakon, csuklón és nadrágszáron
  ► Különböző külső zsebek aprócikkek, fogók, stb. számára
  ► Polárbélésű zsebek a kézmelegítésre
  ► Prémium YKK-cipzárak
  ► Tépőzár a nadrágszárak alján
  ► Síp vészhelyzetre
  ► TEAM DAIWA szállító táska
  ► EN 393-as előírásnak megfelel

Az úszó- és biztonsági ruházat készítés terén vezető gyártóval 
együttműködésben kifejlesztettünk 2 olyan úszó-ruházatot, amelyek teljesen 
megfelelnek a norvég és izlandi, valamint a hazai téli horgászatok körülmé-
nyei támasztotta magas minőségi és biztonsági követelményeknek.
A TEAM DAIWA úszó-ruházata egy- és kétrészes (dzseki és kantáros nad-
rág) változatban is készül és mindkettő igen kényelmes viselet. A 210D nylon 
külső anyag lágy, ugyanakkor ellenálló, könnyen lehet benne mozogni. Ter-
mészetesen a TEAM DAIWA úszó-ruházatok teljesen víz- és szélállóak (WP 
10.000 besorolású!). A speciális belső Taslon béléssel a ruha a legnagyobb 
hidegben is kellemes és meleg érzést nyújt viselőjének. Minden zsebet úgy 
terveztünk, hogy esőben vagy becsapó hullámok miatt ne ázhassanak be. A 
TEAM DAIWA úszó-ruházatai természetesen megfelelnek a mentőruházattal 
kapcsolatos európai előírásoknak. A TEAM DAIWA úszó-ruházatát TEAM 
DAIWA szállító táskával együtt kínáljuk.

TEAM dAiWA úSzó/MENTŐRUhA 2 RéSzES

Termékkód méret
18510-110 S  

18510-120 M  

18510-130 L  

18510-140 XL  

18510-150 XXL  

18510-160 XXXL  

KéTRéSZES RUHA

Külső anyaga: 100% nylon, a belső 100% polieszter
Szállító táska: 100% polieszter 
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Termékkód méret
18292-020 M  

18292-030 L  

18292-040 XL  

18292-050 XXL  

Termékkód méret
18292-120 M  

18292-130 L  

18292-150 XXL  

18292-140 XL  

DAIWA D-VEC PóLóIng
Anyaga: 100% polieszter

Színe: fehér/fekete

Színe: fekete/fehér

Anyaga: 100% pamut

DAIWA D-VEC 
BAsEBALL sAPkA

Art.-Nr. méret.
18205-001 egységes méret

DAIWA ruházat

DAIWA D-VEC 
BAsEBALL sAPkA

DAIWA 
BAsEBALL sAPkA

Termékkód méret
18205-005 egységes méret  

Termékkód méret
18205-006 egységes méret  

DAIWA 
BAsEBALL sAPkA

Termékkód méret
18205-007 egységes méret  

Anyaga: 100% pamut

Anyaga: 100% pamut
Anyaga: 100% pamut
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közepesen meleg

közepesen meleg
Termékkód méret
18896-120 M  

18896-130 L  

18896-140 XL  

18896-150 2XL  

18896-160 3XL  

18896-170 4XL  

Termékkód méret
18896-020 M  

18896-030 L  

18896-040 XL  

18896-050 2XL  

18896-060 3XL  

18896-070 4XL  

Hosszú ujjú technikai póló aláöltözet kerek gallérral. A speciális Breath 
Magic anyag kivezeti a nedvességet és szigetelő hőréteget képez a bőrön. 
Speciális szövetstruktúrájának köszönhetően a nedvesség elpárologtatása 
során keletkező hőkülönbséget a szövet kompenzálja, optimalizálva ezáltal 
a hőérzetet.
Az igazán puha, kellemes viselet anyaga mikro antibakteriális funkciójú és 
antisztatikus is. Ez a Middle-Weight kivitel remek tavasszal, ősszel és télen, 
amikor hideg időre számíthat.
Szín: fekete
Anyaga: 43% akril, 21% poliészter, 19% viszkóz, 10% nylon, 7% Eks® (akril)

BrEATH MAgIC CooL nECk PóLó 
ALÁÖLTÖzET MoDELL DU-3204s

BrEATH MAgIC nADrÁg 
ALÁÖLTÖzET MoDELL DU-3404P
Hosszú alsónadrág gumírozott derékrésszel. A speciális Breath Magic 
anyag kivezeti a nedvességet és szigetelő hőréteget képez a bőrön. 
Speciális szövetstruktúrájának köszönhetően a nedvesség elpárologtatása 
során keletkező hőkülönbséget a szövet kompenzálja, optimalizálva ezáltal 
a hőérzetet.
Igazán puha, kellemes viselet anyaga mikro antibakteriális funkciójú és 
antisztatikus is. Ez a Middle-Weight kivitel remek tavasszal, ősszel és télen, 
amikor hideg időre számíthat.
Szín: fekete
Anyaga: 43% akril, 21% poliészter, 19% viszkóz, 10% nylon, 7% Eks® (akril)

Nedvesség kivezetése

Nedvesség

Bőr

Diffúzió

Légréteg a hő 
megtartására
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DAIWA ruházat

BrEATH MAgIC CooL nECk PóLó 
ALÁÖLTÖzET MoDELL DU-3004s

BrEATH MAgIC nADrÁg 
ALÁÖLTÖzET MoDELL DU-3104P

nagyon meleg

nagyon meleg

Termékkód méret
18895-220 M  

18895-230 L  

18895-240 XL  

18895-250 2XL  

18895-260 3XL  

18895-270 4XL  

Hosszú ujjú, vastag technikai póló aláöltözet kerek gallérral. A speciális 
Breath Magic anyag kivezeti a nedvességet és szigetelő hőréteget képez 
a bőrön. Speciális szövetstruktúrájának köszönhetően a nedvesség 
elpárologtatása során keletkező hőkülönbséget a szövet kompenzálja, 
optimalizálva ezáltal a hőérzetet.
Az igazán puha, kellemes viselet anyaga mikro antibakteriális funkciójú és 
antisztatikus is.
Ez a Heavy-Weight kivitel a kifejezetten extrém hideg körülményekre való, 
olyan módszerekhez, amikor keveset mozog (fenekező horgászat, statikus 
módszerek, csónakos, letett botos peca, stb.). Ideális, amikor fagypont alatt 
van a hőmérséklet.
Szín: fekete
Anyaga: 68% akril, 18% poliészter, 7% viszkóz, 7% Eks® (akril)

Hosszú alsónadrág gumírozott derékrésszel. A speciális Breath Magic 
anyag kivezeti a nedvességet és szigetelő hőréteget képez a bőrön. 
Speciális szövetstruktúrájának köszönhetően a nedvesség elpárologtatása 
során keletkező hőkülönbséget a szövet kompenzálja, optimalizálva ezáltal 
a hőérzetet.
Az igazán puha, kellemes viselet anyaga mikro antibakteriális funkciójú és 
antisztatikus is.
Ez a Heavy-Weight kivitel kifejezetten extra hideg körülményekre való, 
olyan módszerekhez, amikor keveset mozog (fenekező horgászat, statikus 
módszerek, csónakos, letett botos peca, stb.). Ideális, amikor fagypont alatt 
van a hőmérséklet.
Szín: fekete
Anyaga: 68% akril, 18% poliészter, 7% viszkóz, 7% Eks® (akril)

Nedvesség kivezetése

Nedvesség

Bőr

Diffúzió

Légréteg a hő 
megtartására

Termékkód méret
18895-030 L
18895-040 XL
18895-050 2XL
18895-060 3XL
18895-070 4XL
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ToUrnAMEnT 500 
fInoMszErELékEs LÁDA 
MoDELL 15811-500/-501
A Tournament 500 a legsokoldalúbb, legmodernebb 
ládáink közé tartozik. A fiókok nyitását és zárását egy 
érintéses, „One-Touch“ zárrendszerünk tökéletesen 
megoldja, a teleszkópos lábakon álló láda tartalma 
könnyen hozzáférhető. A vékonyabb keresztmetszet 
lehetővé teszi 20mm-es fiókok használatát. Ezek 
a fiókok a Top-Box ülésmagasság állításához is 
használhatók, így alakítható ki a legelőnyösebb 
konfiguráció. Ez a láda sík terepen vagy stégen 
nagyon alacsonyra is felállítható. A Tournament 500 
ládához jár egy felfújható kerékszett.

  ► One-Touch“ (OTC) zárrendszer
  ► Alumínium keret áthidalókkal a maximális erősség érdekében
  ► Integrált, betolható lábtartó
  ► 6x 20mm-es fiókmodulok (belső magasság 17mm), valamint egy alapfiók és tető
  ► 1x dupla fiók felül lapos fiókkal
  ► 2x komplett fiók szereléktartókkal 2-féle méretben (összesen 50 szereléktartó)
  ► 1x mély fiókos modul (22x26x4,5cm) a nagyobb eszközöknek
  ► Kompakt és jó fogású állítócsavarok
  ► Állítható, párnázott vállszíj
  ► Kétféle színben kapható (fekete-piros / fekete-kék)

Termékkód
15811-500  

15811-501  
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DAIWA 300 fInoMszErELékEs LÁDA 
MoDELL 15811-530
A DAIWA 300-as ládája ideális választás tapasztalt rakós és 
matchhorgászok számára. A felső rész magassága a maximális 
komfortérzet érdekében állítható. Az integrált alsó lemeznek és a 
hat teleszkópos, iszaptalpakkal szerelt lábnak köszönhetően a láda 
mindenféle talajon jól használható. A felső részben két oldalsó fiók és két 
lapos tálca kapott helyet.
További kényelmi megoldás a kivehető kazettás rendszer, egy lapos 
rekesszel és két első fiókkal az alsó részben. Ezzel könnyen hozzáférhetők 
a szerelékek és kiegészítők. A 300-as ládát kerékszettel együtt adjuk.

  ► Állítható magasságú felső rész
  ►  Leválasztható kazettás rendszer 4 első fiókkal, főrekesszel és 

hordszíjjal
  ► Soft-Grip állító csavarokkal
  ► A kerekek gyorsan levehető a Quick-Release megoldással
  ► Kerékszett és integrált, betolható lábtartó
  ► Teleszkópos lábak iszaptalpakkal
  ► Vastagon tömött ülőpárna
  ► Párnázott vállszíj

Termékkód
15811-530  
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DAIWA 100 fInoMszErELékEs LÁDA 
MoDELL 15811-510
A DAIWA 100SB láda felszereltségét és ár-érték arányát tekintve 
magasra teszi a mércét. Alumínium és acél alkatrészek felhasználásával, 
egyszerre könnyűvé, mégis robusztussá tettük ezt a ládát, melynek 
nagy tároló kapacitása is meggyőző. Az egymással cserélhető fiókok 
mindkét oldalról hozzáférhetők és elegendő helyet kínálnak például a 
szereléktartóknak.

  ► Mindkét oldalról hozzáférhető fiókok
  ► Teleszkópos lábak
  ► 5 mágnesesen záródó fiók
  ► Lapos alaprekesz
  ► Mozgatható iszaptalpak
  ► Integrált lábtartó
  ► Ülőpárna integrált botvégtartóval

Termékkód
15811-510  

DAIWA 50 fInoMszErELékEs LÁDA 
MoDELL 15811-550
A DAIWA 50SB láda alumínium keretre épül, 4 teleszkópos lába van 
mozgatható iszaptalpakkal. Egy lapos rekesz nyújt helyet szerelékeknek, 
stb. A levehető kazettás részben egy lapos rekesz, két oldalsó és két első 
fiók kapott helyet. A vastagon párnázott ülőfelület igen kényelmes. Két 
rövid karra tehetjük a további tartozékokat.

  ►  Levehető kazettás rész egy rekesszel, két nagy, oldalsó fiókkal és két elölről 
hozzáférhető fiókkal

  ► Párnázott rakósbot-felvevő egy szereléktartós tálcával
  ► Állítható lábak
  ► Párnázott vállszíj
  ► Mozgatható iszaptalpak

Termékkód
15811-550  

DAIWA 40 fInoMszErELékEs LÁDA 
MoDELL 15811-540
A DAIWA 40B láda alumínium keretre épül, az optimális stabilitását 
teleszkópos lábak szolgálják. A levehető kazettás megoldás egy oldalsó 
fiókot és egy lapos tálcát rejt.

  ► Levehető kazetta oldalsó fiókkal
  ► 1 lapos tálca szereléktartóknak
  ► Állítható hosszúságú lábak
  ► Párnázott rakós-felvevő
  ► Párnázott ülőke
  ► Párnázott vállszíj

Termékkód
15811-540  
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DTsB1  

DTAA-s  

DTAA-M

DTAA-L

DTfA1

DTAA1 DTkA1

TEAM DAIWA fInoMszErELékEs LÁDA 
MoDELL 15811-600/-605
Erős TEAM DAIWA ülőbox tágas tárolókapacitással nagyobb eszközök 
számára. Párnázott vállszíjjal.

Termékkód
15811-600  

15811-605  

TEAM DAIWA 
TACkLE TroLLEY
Erős és masszív kiskocsi habbal 
töltött gumikerekekkel. Ideális 
nehéz felszerelés szállítására, 
például tengeri parti távdobó 
horgászathoz is. Az oldalsó 
támasztó karok 48cm-re, az elsők 
45cm-re húzhatók ki.

Termékkód
15811-700  

d-TATch kiEgéSzíTŐk
A DAIWA D-Tatch széria tartozékait úgy 
tervezték, hogy kezelésük könnyű maradjon, 
valamint, hogy kerek és szögletes lábakra 
egyaránt felszerelhetők legyenek (25mm-ig). 
Helyezze a tartozékokat a megfelelő pozícióba, 
húzza meg a rögzítő csavarokat és kész is.

 

 

 

Termékkód
15811-701 DTAA-S  

15811-702 DTAA-M  

15811-703 DTAA-L  

15811-704 DTKA1  

15811-705 DTFA1  

15811-707 DTSB1  

15811-708 DTAA1  
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PROREX XR SPIN

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10603-250 2500RA 8 5.6:1 190/0.25 84cm 285g
10603-320 3020PEA 8 5.6:1 195/0.27 95cm 320g

NEW

Az új Prorex XR orsókkal minden fárasztást győzelemre vihet – 
ezekkel az orsókkal a japán DAIWA technológia legjavát kapják.
A Mag Sealed konstrukciónak köszönhetően szinte teljesen kizárt, hogy 
víz, vagy idegen részecskék jussanak az orsóházba a főtengely mentén, 
ez különösen jól jön brakkvízi és tengeri horgászat során.
A Mag Sealed megnöveli az orsó élettartamát - extrém terheléssel járó 
használat mellett is. A Digigear II hajtás a 8 CRBB korrózióálló csapággyal 
együtt biztosítja a tartósan sima futást és a maximális terhelhetőséget 
a fárasztások során. A minden Prorex peremfutó orsón megfigyelhető 
speciális „No Paint“ felületkezelés megakadályozza az alumínium 
orsóház korrózióját és extrém használat mellett sem pattogzik fel. A 
szabadalmaztatott Air Rotor a hajtókar megindításakor fellépő indulási 
ellenállást mérsékli, optimalizálja a kiegyensúlyozott forgást, egyben 
csökkenti az orsó tömegét is. Az új ATD fékrendszer gondoskodik a 
folyamatosan és egyenletesen rendelkezésre álló beállított fékerőről és 
kiküszöböli a fék korábban meszokott, általánosnak tekinthető magasabb 
indulási ellenállását. Az alumínium dobon található integrált gumigyűrű 
kifejezetten a fonott zsinóros használatot könnyíti meg, megbízhatóan 
gátolja a zsinórtömeg megcsúszását a dobon terhelés közben.

A 3020-as méret kifejezetten fonott zsinóros használatra lett hangolva, a 
félsekély dobra 200 méternyi PE 2.0-ás, 0,20mm-es J-Braidnek megfelelő 
fonott zsinór fér.
A 2500-as méretet úgy terveztük, hogy a hajtókar elforgatására nagyobb 
vonóerő álljon rendelkezésünkre a megszokottnál. Ehhez egy 3000-es orsó 
házát használtuk fel a 2500-as méret rotorjával és dobjával kombinálva. A 
3000-es méret nagyobb hajtókerekével, erősebb hajtásával lényegesen 
nagyobb vonóerőt produkál, mint a szokásos 2500-as orsók. A vonóerő így 
körülbelül 40%-kal nőtt! Az alumínium hajtókar stabilan becsavarható az 
orsóházba, bombabiztosan áll és nincs holtjátéka. 
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  ► MAGSEALED® orsóház
  ► HARDBODYZ® alumínium orsóház
  ► AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► 8 „CRBB®“ golyóscsapágy
  ► ATD® fékrendszer
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Karbonszálas féktárcsák
  ►  Cross Wrap® keresztirányú  
 zsinórfektetés

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Alumínium pótdob
  ► Alumínium hajtókar
  ► EVA hajtókar gomb

Fém orsó
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A Prorex kínálat új pergetőorsója a kifinomult pergetőhorgászok 
számára számos technikai ínyencséget kínál a kompromisszummentes 
rablóhalas horgászathoz.
Az alumínium orsóház optimális stabilitást és elnyűhetetlen védelmet 
nyújt a hajtóműnek, mely elképesztő vonóerő kifejtésére képes. A DAIWA 
Digigear II hajtáskonstrukció futása hosszú időn át sima marad, a zsinórkép 
is ideális, még fonott zsinóroknál is.
A szabadalmaztatott Air Rotor a hajtókar megindításakor fellépő indulási 
ellenállást mérsékli, optimalizálja a kiegyensúlyozott forgást, egyben 
csökkenti az orsó tömegét is. Az új ATD fékrendszer gondoskodik a 
folyamatosan és egyenletesen rendelkezésre álló beállított fékerőről és 
kiküszöböli a fék korábban meszokott, általánosnak tekinthető magasabb 
indulási ellenállását - ideális minden extrém fárasztási szituációban!
Az alumínium dobon található integrált gumigyűrű kifejezetten a fonott 
zsinóros használatot könnyíti meg, megbízhatóan gátolja a zsinórtömeg 
megcsúszását a dobon terhelés közben.
A 3020-as méret kifejezetten fonott zsinóros használatra lett hangolva, a 
félsekély dobra 200 méternyi PE 2.0-ás, 0,20mm-es J-Braidnek megfelelő 
fonott zsinór fér.

PROREX SPIN

  ► Air Bail® felkapókar (szabadalom száma: EP1038437B1)
  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő (szabadalom száma: EP0876760B1)

NEW

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10600-250 2500RA 8 5.6:1 190/0.25 84cm 285g
10600-320 3020PEA 8 5.6:1 195/0.27 95cm 320g

A 2500RA modellt úgy terveztük, hogy a hajtókar elforgatására nagyobb 
vonóerő álljon rendelkezésünkre a megszokottnál. Ehhez egy 3000-
es orsó házát használtuk fel a 2500-as méret rotorjával és dobjával 
kombinálva. A 3000-es méret nagyobb hajtókerekével, erősebb hajtásával 
lényegesen nagyobb vonóerőt produkál, mint a szokásos 2500-as orsók. 
A vonóerő így körülbelül 40%-kal nőtt!
A DAIWA Prorex orsókkal elkaphatja álmai szörnyetegét!
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Fém orsó

  ► HARDBODYZ® alumínium orsóház
  ► AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL® felkapókar
  ► 8 golyóscsapágy
  ► ATD® fékrendszer
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ►  Infinite Anti-Reverse®  
visszaforgásgátló

  ► Karbonszálas féktárcsák
  ►  Cross Wrap® keresztirányú  
zsinórfektetés

  ► Twist Buster® II zsinórvezető görgő
  ► ABS® II alumínium dob
  ► Alumínium hajtókar
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PROREX XR BAITCAST
NEW

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10605-300 300L 6 6.3:1 170/0.32 73cm 295g
10605-301 300R 6 6.3:1 170/0.32 73cm 295g

Különösen nagy és nehéz csalis horgászat esetén kimondottan 
előnyösebb a peremfutó orsókkal szemben egy baitcaster multiorsó 
használata a nagyobb és közvetlenebb erőátvitel miatt.

A Prorex XR baitcaster multiorsók jelentik az optimális választást, ha 
nagy csalikkal készülünk rablóhalakra vadászni. A nagy 300-as orsóház 
teherbírása szükséges ahhoz, hogy egy erős multis botra téve megfelelően 
dobjuk és vezessük a nehéz csalikat. Az orsó hatalmas zsinórkapacitásának 
köszönhetően gond nélkül feltölthető vastag fonott zsinórral, hogy 
felvehessük a küzdelmet vizeink legnagyobb ragadozóival.

A hajtóművet az extrém erős és elnyűhetetlen alumínium orsóház védi, így 
mindig elérhető fárasztáskor a szükséges vonóerő. A Magforce fékrendszer 

dobáskor a legmagasabb szintű biztonságot kínálja, a fék gond nélkül 
összehangolható az adott csalimérettel. Ha tényleg a legnagyobb halakra 
pályázik, a Prorex XR baitcaster multi a jó választás. Bal- és jobbkezes 
változatban is kapható.
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  ► Alumínium ház
  ► 6 golyóscsapágy
  ► Magforce® mágnesfék
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Alumínium csillagfék racsnival
  ► EVA hajtókar gomb

Balkezes modell
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PROREX BAITCAST
NEW

Termékkód modell csapágy áttétel m/ømm behúzás súly
10605-100 100HSLA 5 7.3:1 135/0.32 77cm 215g
10605-101 100HSA 5 7.3:1 135/0.32 77cm 215g
10605-200 200HLA 5 6.3:1 180/0.32 71cm 225g
10605-201 200HA 5 6.3:1 180/0.32 71cm 225g

Balkezes modell

A modern pergetőhorgászatban a baitcaster multiorsók a peremfutó 
orsókkal szemben számos előnyös tulajdonsággal bírnak, különösen 
a nehezebb műcsalik használata esetén. 
Közvetlenebb csalivezetést tesznek lehetővé és nagyobb vonóerőt 
produkálnak. Az új Prorex baitcaster multiorsók tökéletes műszerek 
a pergetők számára. A hajtóművet erős és strapabíró alumínium 
orsóház védi, így mindig elérhető fárasztáskor a szükséges vonóerő. Öt 
golyóscsapágy gondoskodik a sima futásról és az optimális dobástávról. A 
Magforce mágnesfék a dobások biztonsága mellett segíti az elérhető táv 
növelését is. A hajtás nagy áttétele, 7.3:1 (100-as modell) illetve 6.3:1 (200-
as modell) a garancia arra, hogy szinte bármilyen csalivezetési stílushoz 
tökéletesek az orsók. Az ATD fékrendszer gondoskodik a beállított fékerő 
folyamatos rendelkezésre bocsátásáról a korábban megszokott magasabb 
indulási ellenállás kiküszöbölésével. Az extra méretű hajtókargomb és 
a hosszú hajtókar segítségével kényelmesebb az orsó használata és 
nagyobb vonóerőt tudunk így kifejteni.
Mindkét méret kapható jobb- és balkezes kivitelben is.
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  ► Alumínium ház
  ► 5 golyóscsapágy
  ► Magforce® mágnesfék
  ► ATD® fékrendszer
  ► DIGIGEAR® II hajtómű
  ► Infinite Anti-Reverse® visszaforgásgátló
  ► Csillagfék klikk-hanggal
  ► Nagy soft-touch hajtókargomb

*100-as méret: Magforce-Z mágnesfék
*200-as méret: Magforce mágnesfék

Balkezes modell
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PROREX AGS

smallest size allowed due to line thickness

  ► SVF® karbon blank
  ► Nanoplus karbon
  ► AGS® karbon gyűrűk
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► V-Joint® csapos csatlakozás
  ► Ergonomikus DAIWA® orsótartó
  ► Minőségi kemény EVA nyél
  ► Levehető horogakasztó
  ► Exkluzív bottartó

NEW

A DAIWA új rablóhalas kínálatában, a Prorexben, természetesen remek 
lehetőség kínálkozott arra, hogy olyan első osztályú pergetőbotokat is 
bemutassunk, melyek a DAIWA japán botépítő technológiájának szinte 
minden úttörő fejlesztését magukba foglalják. 

A Prorex AGS botok súlya elképesztően kicsi, a blankok merevek, 
spiccakciósak. Az SVF Nanoplus alapanyagból készült könnyű és merev 
blankok alaphelyzetbe állási sebessége kivételes. A karbon alapanyag 
készítése során alkalmazott nanotechnológiás eljárás hatására a botok 
még könnyebbek és terhelhetőbbek, mint korábban. A blank a legkisebb 

rezdülést is közvetíti egészen a nyélbe, a legfinomabb rányúlás is tisztán 
érezhető. Az X45 technológia csökkenti a bottest csavarodását dobáskor 
és ezzel hozzájárul a dobások pontosságának növeléséhez. A V-Joint 
csapos csatlakozás hatására a tesztgörbe íve nagy terhelés alatt is töretlen, 
egyenletes. További nagyszerű részlet a DAIWA exkluzív AGS karbon 
gyűrűsora - ezek a gyűrűk jelentősen könnyebbek, mint a hagyományos 
gyűrűk és nagyban megnövelik a bot érzékenységét, gyorsítják akcióját. A 
botok extrém gyorsak, dobáskor nincs utólengésük - elképesztő távoli és 
pontos dobásokra képesek.
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Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11290-245 2.40m 7-28g 127cm 2 125g 8
11290-275 2.70m 7-28g 142cm 2 140g 8

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11290-240 2.40m 10-30g 127cm 2 120g 8
11290-241 2.40m 14-42g 127cm 2 135g 8
11290-243 2.40m 30-70g 127cm 2 145g 8
11290-270 2.70m 10-30g 142cm 2 135g 8
11290-271 2.70m 14-42g 142cm 2 150g 8
11290-273 2.70m 30-70g 142cm 2 165g 8

PROREX AGS JIGGERSPINPROREX AGS SPIN

11290-240

11290-243

11290-245
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PROREX XR

  ► HVF® karbon blank
  ► Nanoplus karbon
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► V-Joint® csapos csatlakozás
  ► Fuji® Alconite K-gyűrűk
  ► Fuji® TVS orsótartó
  ► Minőségi kemény EVA nyél
  ► Exkluzív bottartó

FUJI orsótartó
smallest size allowed due to line thickness

NEW

A DAIWA Prorex XR pergetőbotok a kifinomult botépítési tudást 
egyesítik az exkluzív DAIWA technológiával. 

Kézbe fogva a könnyű és extrém gyors blank tökéletesen kiegyensúlyozott, 
ezzel tartósan lehet pergetni a fáradtság legkisebb jele nélkül. Érzékeny 
spiccakciója révén szuper a kontaktus a műcsalival, fárasztáskor 
jól csillapítja a halak fejrázását és kitöréseit, csökkenti a leakadás 
kockázatát. A HVF nanoplus karbon alapanyag merev, gyors akciót és 
nagy dobástávot garantál. A karbonlapok készítése során alkalmazott 

nanotechnológiás eljárásnak köszönhetően könnyebb, ugyanakkor 
erősebb blankokat készíthetünk, melyekben elképesztő erőtartalék van. 
Az X45-ös blankkonstrukció dobáskor a csavaró erők ellen hat, hosszabb 
és pontosabb dobásokat tesz lehetővé. A csapos V-Joint csatlakozásnak 
hála terhelés alatt is egyenletes a botok tesztgörbéje. 

Az eredeti Fuji TVS orsótartó direkt kontaktust biztosít a bottesttel 
- minden tökéletesen érezhetővé válik. A Prorex XR botok  
ár-teljesítmény aránya elsőrangú.
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PROREX XR SPIN

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11305-240 2.40m 7-21g 127cm 2 115g 8
11305-241 2.40m 10-30g 127cm 2 120g 8
11305-242 2.40m 15-50g 127cm 2 130g 8
11305-243 2.40m 30-70g 127cm 2 160g 8
11305-244 2.40m 40-90g 127cm 2 170g 8
11305-245 2.40m 70-135g 127cm 2 190g 7
11305-270 2.70m 5-30g 142cm 2 135g 8
11305-271 2.70m 15-50g 142cm 2 150g 9
11305-272 2.70m 30-70g 142cm 2 175g 9
11305-273 2.70m 40-90g 142cm 2 185g 8
11305-300 3.00m 14-56g 157cm 2 170g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11306-181 1.80m 8-35g 96cm 2 125g 8
11306-213 2.10m 14-42g 111cm 2 135g 9

PROREX XR BAITCAST

PROREX XR JERK

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11306-197 1.95m 40-120g 104cm 2 135g 9

11305-241

11306-197

11305-245
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PROREX

  ► HVF® karbon blank
  ► X45® karbonszálas konstrukció
  ► V-Joint® csapos csatlakozás
  ► Titánium-oxid gyűrűk
  ► Fuji® orsótartó
  ► Minőségi parafa / EVA nyélborítás
  ► Szállítózsák

NEW

FUJI orsótartó

smallest size allowed due to line thickness

A Prorex botcsalád fejlesztése során mérnökeink a konstrukció 
kialakításakor a nagyon könnyű és gyors blankot helyezték előtérbe. 

A botok akcióját kifejezetten a modern gumihalas és wobbleres 
pergetőhorgászat követelményeinek megfelelően hangolták. A botok 
akciója így gyors és szigorú, terhelés alatt a nyéltag is dolgozik. A 
HVF karbon blank kézbe véve roppant kiegyensúlyozott, dobáskor a 
spicctag teljes hosszában feltöltődik - ideális nagy dobástávokhoz. 

Az X45 konstrukció optimalizálja a bot dobást követő alaphelyzetbe 
állási képességét és pontosabb dobásokra ad módot. A V-Joint csapos 
csatlakozás optimális tesztgörbét garantál.

A Prorex botcsalád klasszikus designnal egyesíti a legaktuálisabb 
botgyártási technológiát, rendkívüli ár-teljesítmény aránnyal.
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Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11298-210 2.10m 7-21g 111cm 2 125g 8
11298-242 2.40m 7-21g 126cm 2 135g 8
11298-240 2.40m 10-30g 126cm 2 150g 8
11298-241 2.40m 15-50g 126cm 2 160g 7
11298-243 2.40m 30-70g 126cm 2 165g 7
11298-244 2.40m 40-90g 126cm 2 175g 7
11298-246 2.40m 50-110g 126cm 2 190g 7
11298-270 2.70m 5-30g 141cm 2 175g 8
11298-271 2.70m 15-50g 141cm 2 175g 8
11298-273 2.70m 30-70g 141cm 2 185g 8
11298-274 2.70m 40-90g 141cm 2 190g 8
11298-300 3.00m 10-40g 157cm 2 185g 9

PROREX SPIN PROREX BAITCAST

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11299-180 1.80m 8-35g 96cm 2 140g 9

Termékkód hossz dobósúly szállít. hossz részek súly gyűrűk
11299-195 1.95m 40-120g 104cm 2 150g 9

PROREX JERK

11298-270

11298-273

11299-180
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MŰCSALIK
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PROREX MERMAID SHAD DF

UV chartreuse
Termékkód hossz tart./csomag
15207-001 7.5 cm 7 db
15210-001 10.0 cm 6 db
15212-001 12.5 cm 5 db
15215-001 15.0 cm 4 db

spotted mullet
Termékkód hossz tart./csomag
15207-002 7.5 cm 7 db
15210-002 10.0 cm 6 db
15212-002 12.5 cm 5 db
15215-002 15.0 cm 4 db

UV pearl
Termékkód hossz tart./csomag
15207-003 7.5 cm 7 db
15210-003 10.0 cm 6 db
15212-003 12.5 cm 5 db
15215-003 15.0 cm 4 db

burning perch
Termékkód hossz tart./csomag
15207-004 7.5 cm 7 db
15210-004 10.0 cm 6 db
15212-004 12.5 cm 5 db
15215-004 15.0 cm 4 db

inakko
Termékkód hossz tart./csomag
15207-005 7.5 cm 7 db
15210-005 10.0 cm 6 db
15212-005 12.5 cm 5 db
15215-005 15.0 cm 4 db

urume
Termékkód hossz tart./csomag
15207-006 7.5 cm 7 db
15210-006 10.0 cm 6 db
15212-006 12.5 cm 5 db
15215-006 15.0 cm 4 db

chiayu
Termékkód hossz tart./csomag
15207-007 7.5 cm 7 db
15210-007 10.0 cm 6 db
15212-007 12.5 cm 5 db
15215-007 15.0 cm 4 db

ayu
Termékkód hossz tart./csomag
15207-008 7.5 cm 7 db
15210-008 10.0 cm 6 db
15212-008 12.5 cm 5 db
15215-008 15.0 cm 4 db

holo orange
Termékkód hossz tart./csomag
15207-009 7.5 cm 7 db
15210-009 10.0 cm 6 db
15212-009 12.5 cm 5 db
15215-009 15.0 cm 4 db

reaction orange
Termékkód hossz tart./csomag
15207-010 7.5 cm 7 db
15210-010 10.0 cm 6 db
15212-010 12.5 cm 5 db
15215-010 15.0 cm 4 db

UV chartreuse

spotted mullet

UV pearl

burning perch

innako

urume

chiayu

ayu

holo orange 

reaction orange

NEW

A jól ismert Duckfin Shad immár elérhető Low Action változatban is. A 
Marmaid Shad - a sellő - jigfejen, a fenéken vezetve, de vízközt is - drop 
shoton - vagy vertikális módszerrel csónakból is bevethető. A Marmaid Shad 
trükkje az, hogy gyakorlatilag kedvünkre alakíthatjuk a speciális farokrészt 
egy olló segítségével, attól függően, mit igényel az adott horgászati 
szituáció. Ha meghagyjuk az eredeti farok-kialakítást, a legkisebb rántásra 
is hullámozva, sellő módjára úszik majd. Ollóval aztán három különböző 
jelleget, mozgásformát hozhatunk ki belőle, hiszen könnyedén klasszikus 
V-farkúvá, de akár pintaillé, vagy (csak a belső membránt eltávolítva) 
háromágú villásfarkúvá, úgynevezett forktaillé alakíthatjuk. Ideális süllő- és 
sügérpergetésre. A kisebb méretek különösen jók drop-shot módszerhez.

Méret összehasonlítás
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PROREX LIVE TROUT SWIMBAIT DF

Termékkód hossz súly
15430-...18 18.0 cm 90.0 g
15430-...25 25.0 cm 230.0 g

NEW

Ennek a csalinak a megalkotása során az volt a célunk, hogy a természetet a lehető legrealisztikusabban 
lemásoljuk. Már első pillantásra feltűnik, hogy ez a műcsali megtévesztésig hasonlít egy valódi pisztrángra. 
Egy speciális 3D nyomtatási eljárással egy igazi pisztráng képét nyomtatjuk a műcsali testére, így olyan extrém 
valósághű mintázatot és színezetet lehet elérni, ami jelenleg más eljárással nem megoldható.
A Prorex Live Trout Swimbait ideális műcsali nagytestű csukákra, főleg, de nem kizárólag olyan tavakon, folyókon, 
ahol van pisztrángállomány és a csukák specializálódtak erre a zsákmányhalra. A Live Trout vezethető lassan és 
nagyobb tempóban is, oldalát finoman felvillantó mozgással úszik, mint egy igazi pisztráng. Az egyedi DUCKFIN 
- kacsalábat mintázó - farokrész mozgásba lendül és erős rezgéshullámokat kelt a vízben. Sebességtől függően 
a mellúszók és a hátúszók is vibrálni, pulzálni kezdenek, ez még több ingert jelent.
A Live Trouton két különböző fül van, így azzal, hogy hová akasztjuk be a kapcsot, más mélységet, más 
mozgásformát érhetünk el. Ha a fenti, fejtetőn lévő fület választjuk, a műcsali mélyebben jön és valamivel 
erőteljesebben veret, a szájában lévő karikát használva sekélyebben, nyugodtabb mozgással úszik.
A Prorex Live Trout Swimbait teljesen horgászatra készen, felhorgozva kerül forgalomba - a csomagból kivéve 
rögtön használható. A hátsó hármashorog közvetlenül a 60 librás (27kg) acéldrótra van rögzítve azért, mert 
kapitális halak fárasztása során előfordul, hogy a drót a kulcskarikába befűződve megnyitja azt, a hal pedig 
leakad. A Live Troutot a 2016-os EFTTEX kiállításon a 2017-es szezon legjobb gumicsalija díjjal tüntették ki!
Merülés: 18cm – kb. 2,0m,  25cm – kb. 3,5m



239

live rainbow trout
Termékkód  15430-018
Termékkód  15430-025

live brown trout
Termékkód  15430-118
Termékkód  15430-125

live gold trout
Termékkód  15430-218
Termékkód  15430-225

live char
Termékkód  15430-318
Termékkód  15430-325

firetiger
Termékkód  15430-418
Termékkód  15430-425

18cm

25cm

Méret összehasonlítás



240

PROREX CLASSIC ShAD DF

  7.5cm -     3g
10.0cm -     6g
12.5cm -   12g
15.0cm -   24g
20.0cm -   50g
25.0cm - 100g

Firetiger

ghost perch

ghost orange

chartreuse perl

ghost ayu

metallic ayu

motor oil

holo orange

rainbow trout

blue metallic pearl

NEW

Az új PX Shad már a tesztfázisban maradéktalanul meggyőzte 
teszthorgászainkat és minket is! Az első dobásoktól kezdve számtalan csukát 
és süllőt fogtunk ezekkel a gumihalakkal. A PX Classic Shad hatékonyságát 
számos apró részletének összessége adja. A jól ismert DuckFin - kacsaláb 
- farokrész adja az erő vibrációt és ez idézi elő a hasi oldal felvillantását. 
Karcsú profilja csökkenti a csali saját tömegét és optimálissá teszi a hasi 
oldal mozgásának mértékét. A test közepén elhelyezkedő bordák segítik a 
csali összecsuklását kapáskor, amikor rászív a hal - ezzel egyidejűleg pedig 
sokkal jobban és tartósabban megragadnak ezen a felületen a rákenhető 
csalogató attraktor anyagok. Ezeket a gumihalakat vezethetik lassan és 
gyors tempóban is - akciójuk megmarad, nem fordulnak ki, nem veretnek túl.
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firetiger
Termékkód hossz tart./csomag
16740-000 7.5 cm 6 db
16741-000 10.0 cm 5 db
16742-000 12.5 cm 4 db
16743-000 15.0 cm 3 db

ghost perch
Termékkód hossz tart./csomag
16740-001 7.5 cm 6 db
16741-001 10.0 cm 5 db
16742-001 12.5 cm 4 db
16743-001 15.0 cm 3 db

ghost orange
Termékkód hossz tart./csomag
16740-002 7.5 cm 6 db
16741-002 10.0 cm 5 db
16742-002 12.5 cm 4 db
16743-002 15.0 cm 3 db

chart pearl
Termékkód hossz tart./csomag
16740-003 7.5 cm 6 db
16741-003 10.0 cm 5 db
16742-003 12.5 cm 4 db
16743-003 15.0 cm 3 db

ghost ayu
Termékkód hossz tart./csomag
16740-004 7.5 cm 6 db
16741-004 10.0 cm 5 db
16742-004 12.5 cm 4 db
16743-004 15.0 cm 3 db

metallic ayu
Termékkód hossz tart./csomag
16740-005 7.5 cm 6 db
16741-005 10.0 cm 5 db
16742-005 12.5 cm 4 db
16743-005 15.0 cm 3 db

motor oil
Termékkód hossz tart./csomag
16740-006 7.5 cm 6 db
16741-006 10.0 cm 5 db
16742-006 12.5 cm 4 db
16743-006 15.0 cm 3 db

holo orange
Termékkód hossz tart./csomag
16740-007 7.5 cm 6 db
16741-007 10.0 cm 5 db
16742-007 12.5 cm 4 db
16743-007 15.0 cm 3 db

rainbow trout
Termékkód hossz tart./csomag
16740-008 7.5 cm 6 db
16741-008 10.0 cm 5 db
16742-008 12.5 cm 4 db
16743-008 15.0 cm 3 db

blue metallic pearl
Termékkód hossz tart./csomag
16740-009 7.5 cm 6 db
16741-009 10.0 cm 5 db
16742-009 12.5 cm 4 db
16743-009 15.0 cm 3 db

fire tiger
Termékkód hossz tart./csomag
16730-000 20.0 cm 2 db
16731-000 25.0 cm 2 db

Bliszterben

ghost perch
Termékkód hossz tart./csomag
16730-001 20.0 cm 2 db
16731-001 25.0 cm 2 db

chart pearl
Termékkód hossz tart./csomag
16730-003 20.0 cm 2 db
16731-003 25.0 cm 2 db

ghost ayu
Termékkód hossz tart./csomag
16730-004 20.0 cm 2 db
16731-004 25.0 cm 2 db

metallic ayu
Termékkód hossz tart./csomag
16730-005 20.0 cm 2 db
16731-005 25.0 cm 2 db

motor oil
Termékkód hossz tart./csomag
16730-006 20.0 cm 2 db
16731-006 25.0 cm 2 db

holo orange
Termékkód hossz tart./csomag
16730-007 20.0 cm 2 db
16731-007 25.0 cm 2 db

rainbow trout
Termékkód hossz tart./csomag
16730-008 20.0 cm 2 db
16731-008 25.0 cm 2 db

blue metallic pearl
Termékkód hossz tart./csomag
16730-009 20.0 cm 2 db
16731-009 25.0 cm 2 db

fire tiger
Termékkód hossz tart./csomag
16720-000 7.5 cm 35 db
16721-000 10.0 cm 30 db
16722-000 12.5 cm 30 db
16723-000 15.0 cm 20 db
16724-000 20.0 cm 15 db
16725-000 25.0 cm 12 db

ghost perch
Termékkód hossz tart./csomag
16720-001 7.5 cm 35 db
16721-001 10.0 cm 30 db
16722-001 12.5 cm 30 db
16723-001 15.0 cm 20 db
16724-001 20.0 cm 15 db
16725-001 25.0 cm 12 db

ghost orange
Termékkód hossz tart./csomag
16720-002 7.5 cm 35 db
16721-002 10.0 cm 30 db
16722-002 12.5 cm 30 db
16723-002 15.0 cm 20 db
16724-002 20.0 cm 15 db
16725-002 25.0 cm 12 db

chart pearl
Termékkód hossz tart./csomag
16720-003 7.5 cm 35 db
16721-003 10.0 cm 30 db
16722-003 12.5 cm 30 db
16723-003 15.0 cm 20 db
16724-003 20.0 cm 15 db
16725-003 25.0 cm 12 db

ghost ayu
Termékkód hossz tart./csomag
16720-004 7.5 cm 35 db
16721-004 10.0 cm 30 db
16722-004 12.5 cm 30 db
16723-004 15.0 cm 20 db
16724-004 20.0 cm 15 db
16725-004 25.0 cm 12 db

metallic ayu
Termékkód hossz tart./csomag
16720-005 7.5 cm 35 db
16721-005 10.0 cm 30 db
16722-005 12.5 cm 30 db
16723-005 15.0 cm 20 db
16724-005 20.0 cm 15 db
16725-005 25.0 cm 12 db

motor oil
Termékkód hossz tart./csomag
16720-006 7.5 cm 35 db
16721-006 10.0 cm 30 db
16722-006 12.5 cm 30 db
16723-006 15.0 cm 20 db
16724-006 20.0 cm 15 db
16725-006 25.0 cm 12 db

holo orange
Termékkód hossz tart./csomag
16720-007 7.5 cm 35 db
16721-007 10.0 cm 30 db
16722-007 12.5 cm 30 db
16723-007 15.0 cm 20 db
16724-007 20.0 cm 15 db
16725-007 25.0 cm 12 db

rainbow trout
Termékkód hossz tart./csomag
16720-008 7.5 cm 35 db
16721-008 10.0 cm 30 db
16722-008 12.5 cm 30 db
16723-008 15.0 cm 20 db
16724-008 20.0 cm 15 db
16725-008 25.0 cm 12 db

blue metallic pearl
Termékkód hossz tart./csomag
16720-009 7.5 cm 35 db
16721-009 10.0 cm 30 db
16722-009 12.5 cm 30 db
16723-009 15.0 cm 20 db
16724-009 20.0 cm 15 db
16725-009 25.0 cm 12 db

metallic ayu

motor oil

holo orange

rainbow trout

blue metallic pearl

ghost orange
Termékkód hossz tart./csomag
16730-002 20.0 cm 2 db
16731-002 25.0 cm 2 db

Zip Pack visszazárható tasak

Ömlesztve nagyobb 
dobozban
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PROREX HYBRID SWIMBAIT

Termékkód hossz súly
15418-00... 18.0 cm 50.0 g
15425-00... 25.0 cm 125.0 g

NEW

A DAIWA új Prorex hybrid Swimbaitje a legmagasabb minőséget, a fogások sikerét optimális ár-teljesítmény arány mellett kínálja. 

A csali mozgása kitűnő, élő halra emlékeztető - folyamatos húzás során azonban időről időre hasát felvillantva oldalra kitör, ezzel sérült táplálékhalat imitál. 
A Prorex Hybrid Swimbait teljesen horgászatra készen, horgozva kerül forgalomba - a csomagolásból kivéve azonnal használható. A hátsó hármashorog 
közvetlenül a 60 librás (27kg) acéldrótra van rögzítve azért, mert kapitális halak fárasztása során előfordul, hogy a drót a kulcskarikába befűződve megnyitja 
azt, a hal pedig leakad. A fejet kifejezetten úgy terveztük, hogy ne törhessen el az akár kapitális halak (csuka, harcsa, süllő) nagy erejű kapásának hatására 
és fárasztás során sem. A Prorex Hybrid Swimbait alkalmas lassútól nagyon gyors csalivezetésig (2,5km/h - 5km/h), nagy sebességnél is megtartja 
stabilitását.
A csendes (csörgő nélküli) konstrukció különösen sokak által horgászott vizeken lehet a halfogás szempontjából döntő előny!
A nagy színválasztékből szinte mindenféle vízre találhatunk megfelelőt. Ha számos csukafárasztás után a gumitest már cserére szorul, a fejbe illő tartalék 
gumitestek kedvező áron kaphatók - speciális kiképzésének köszönhetően a gumitest pontosan illeszkedik, elcsúszásmentesen beragasztható a fejbe (mi 
a Loctite 406 típusú ragasztót ajánljuk). Lassan felúszó modell, merülési mélysége: 18cm – kb. 2,0m – sleppelva kb. 3,5m, 25cm – kb. 2,5m – sleppelve 
kb. 4,0 -5m.

18cm

25cm

Méret összehasonlítás
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Pótfarkak 
a 18cm-es Hybrid Swimbaithez

firetiger
Termékkód  15418-001
Termékkód  15425-001

golden shiner
Termékkód  15418-002
Termékkód  15425-002

swedish blue
Termékkód  15418-003
Termékkód  15425-003

ghost ayu
Termékkód  15418-004
Termékkód  15425-004

ghost purple ayu
Termékkód  15418-005
Termékkód  15425-005

pike
Termékkód  15418-006
Termékkód  15425-006

rainbow trout
Termékkód  15418-007
Termékkód  15425-007

brown trout
Termékkód  15418-008
Termékkód  15425-008

artic char
Termékkód  15418-009
Termékkód  15425-009

ayu
Termékkód  15418-010
Termékkód  15425-010

Termékkód méret
15418-101 firetiger
15418-102 golden shiner
15418-103 swedish blue
15418-104 ghost ayu
15418-105 ghost purple ayu
15418-106 pike
15418-107 rainbow trout
15418-108 brown trout
15418-109 artic char
15418-110 ayu

Termékkód méret
15425-101 firetiger
15425-102 golden shiner
15425-103 swedish blue
15425-104 ghost ayu
15425-105 ghost purple ayu
15425-106 pike
15425-107 rainbow trout
15425-108 brown trout
15425-109 artic char
15425-110 ayu

Pótfarkak 
a 25cm-es Hybrid Swimbaithez

1 darabonként, bliszterben1 darabonként, bliszterben
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PROREX HYBRID CRANK 140

Termékkód hossz súly
15413-0... 14.0 cm 30.0 g

firetiger
Termékkód  15413-001

golden shiner
Termékkód  15413-002

swedish blue
Termékkód  15413-003

ghost ayu
Termékkód  15413-004

pike
Termékkód  15413-006

rainbow trout
Termékkód  15413-007

brown trout
Termékkód  15413-008

ayu
Termékkód  15413-010

NEW

Az Hybrid Crank egyesíti magában egy wobbler és egy gumihal előnyeit. A gumitest lágyabb vibrációt kelt a vízben, ami sokkal közelebb áll egy igazi hal 
által keltett rezgésekhez. Ezen túl pedig kapáskor a hal tovább tartja a szájában a lágy csalit, ami horgászati szempontból nehezebb vizeken előnyös lehet. 
Hosszú terelőlapjának köszönhetően a műcsali gyorsan lemerül a mélybe és azonnal harcra kész. A gumitest nagyon lassú vezetés mellett is kitűnő akciót 
mutat. A Prorex Hybrid Crank szinte bármilyen vezetési stílus mellett fogós, jerkelve, twitchelve és egyenletesen húzva is bizonyít.
A csendes (csörgő nélküli) konstrukció kifejezetten sokak által horgászott vizeken hozhat extra kapásokat. A 14cm-es csaliméret ideálissá teszi süllőre, 
csukára és sügérre is. A Hybrid Cranket úgy terveztük, hogy a számos csukatámadást elszenvedett gumitestet könnyen és gyorsan ki lehessen cserélni - 
csak rá kell tolni a kemény testre, és kész. A Hybrid Cranket egy tartalék gumitesttel adjuk.
Felúszó modell - merülése: 2,0m - 3,0m
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PROREX HYBRID MINNOW 135

firetiger
Termékkód  15414-001

golden shiner
Termékkód  15414-002

swedish blue
Termékkód  15414-003

ghost ayu
Termékkód  15414-004

pike
Termékkód  15414-006

rainbow trout
Termékkód  15414-007

brown trout
Termékkód  15414-008

ayu
Termékkód  15414-010

Termékkód hossz súly
15414-0... 13.5 cm 18.0 g

NEW

Az új DAIWA Prorex Hybrid Minnow egyesíti magában egy wobbler és egy gumihal előnyeit. A gumitest lágyabb vibrációt kelt a vízben, ami sokkal közelebb 
áll egy igazi hal által keltett rezgésekhez. Ezen túl pedig kapáskor a hal tovább tartja a szájában a lágy csalit, ami horgászati szempontból nehezebb vizeken 
előnyös lehet.
A Hybrid Minnow kifejezetten aktív pergetésre való, fogósságát igazán twitch- és jerkelő vezetési stílussal mutatja meg. Így olyan mozgásformákat lehet 
kihozni belőle, mely egyetlen rablót sem hagy hidegen. A csendes (csörgő nélküli) konstrukció kifejezetten sokak által horgászott vizeken hozhat extra 
kapásokat.
A Hybrid Minnowt úgy terveztük, hogy a számos csukatámadást elszenvedett gumitestet könnyen és gyorsan ki lehessen cserélni - csak rátolni a kemény 
testre, és kész. A Hybrid Minnowt egy tartalék gumitesttel adjuk. Felúszó modell - merülése: 1,0m - 2,0m
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PROREX JOINT BAIT BT

Termékkód hossz súly
15201-10... 10.0 cm 12.0 g
15201-15... 15.0 cm 37.0 g
15201-20... 20.0 cm 78.0 g

firetiger
Termékkód  15201-100
Termékkód  15201-150
Termékkód  15201-200

gold perch
Termékkód  15201-101
Termékkód  15201-151
Termékkód  15201-201

ayu
Termékkód  15201-102
Termékkód  15201-152
Termékkód  15201-202

setsuki ayu
Termékkód  15201-103
Termékkód  15201-153
Termékkód  15201-203

live rainbow trout
Termékkód  15201-105
Termékkód  15201-155
Termékkód  15201-205

live perch
Termékkód  15201-106
Termékkód  15201-156
Termékkód  15201-206

live pike
Termékkód  15201-107
Termékkód  15201-157
Termékkód  15201-207

live orange bleak
Termékkód  15201-108
Termékkód  15201-158
Termékkód  15201-208

live brown trout
Termékkód  15201-109
Termékkód  15201-159
Termékkód  15201-209

NEW

Ez az új többrészes műcsali a Prorex családból rendkívüli mozgásával 
mindenkit levesz a lábáról. A Joint Bait már extrém lassú vezetés mellett 
vonzóan kígyózik a vízben. Rövid, könnyű spicc-rántások hatására a 
wobbler oldalra kitör és felvillantja a hasát. A vezetést rövid időre megállítva 
szinte lassított felvétel sebességgel kezd süllyedésbe a wobbler függőleges 
testhelyzetben, ezt a kiegyensúlyozott állapotot mindvégig meg is tartja. 
Lassan süllyedő jellege miatt ezt a csalit nagyon sekély területeken és 
hínárfoltok felett  horgászva is bevethetjük. Lassan és gyorsan vezetve is 
szépen mozog - optimális műcsali a teljes szezonra.

Speciális 3D nyomtatási eljárással készült Live színezetű wobblereink 
megszólalásig hasonlítanak az igazi halakra - ez különösen jól jön tiszta 
vízben és ott, ahol nagyon sokan horgásznak. Csendes wobbler (nincs 
benne csörgő), ami szintén előnyös ott, ahol rengetegen pergetnek, hisz 
az ilyen helyeken a csörgős csalik már inkább riasztóan hatnak a halakra. 
A három különböző méret (10cm, 15cm és 20cm) a csuka, süllő és 
sügérpergetés széles palettáját lefedik. Lassan süllyedő wobbler.

20cm

15cm

10cm

Méret összehasonlítás
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PROREX CRANKBAIT DR

Termékkód hossz súly
15205-80... 8.0 cm 24.0 g

firetiger
Termékkód  15205-800

gold perch
Termékkód  15205-801

ayu
Termékkód  15205-802

setsuki ayu
Termékkód  15205-803

live rainbow trout
Termékkód  15205-805

live perch
Termékkód  15205-806

live pike
Termékkód  15205-807

live orange bleak
Termékkód  15205-808

live brown trout
Termékkód  15205-809

PROREX BABY CRANK MR

Termékkód hossz súly
15206-40... 4.0 cm 3.0 g

firetiger
Termékkód  15206-400

gold perch
Termékkód  15206-401

ayu
Termékkód  15206-402

setsuki ayu
Termékkód  15206-403

live rainbow trout
Termékkód  15206-405

live perch
Termékkód  15206-406

live pike
Termékkód  15206-407

live orange bleak
Termékkód  15206-408

live brown trout
Termékkód  15206-409

NEW

NEW

Kompakt 80mm-es crankbait, ami felhívja magára az enervált 
ragadozók figyelmét is. A Prorex Crank wobbler hosszú terelőnyelvének 
köszönhetően azonnal mélyre tör és erős rezgéshullámokat kelt 
a vízben. Az integrált csörgők tovább növelik figyelemfelkeltő 
képességét. Felúszó jellege miatt egyaránt alkalmas lassú és gyors 
csalivezetéshez is. Leginkább, amikor nincs kapókedve a halaknak, 
a nehézkes napokon lehet ezzel a zajos wobblerrel egy-egy csukát, 
süllőt, sügeret kapásra ingerelni. Felúszó wobbler.
Merülés: kb. 2,5m-3,0m

Ez az apró mini-wobbler szinte minden rablót kapásra csábít, a 
pisztrángtól kezdve a sügéren át egészen a süllőig. A Prorex Baby 
Crank apró ivadékot imitál és aktívan veretve mozog. Különleges 
terelőnyelvének köszönhetően állóvízi használat mellett áramló, folyó 
vízben is jól használható. Felúszó wobbler. Csendes konstrukció - 
nincs benne csörgő.
Merülés: 0,6m -1,0m
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PROREX MINNOW SR

Termékkód hossz súly
15202-12... 12.0 cm 17.0 g
15202-16... 16.0 cm 42.0 g

firetiger
Termékkód  15202-120
Termékkód  15202-160

gold perch
Termékkód  15202-121
Termékkód  15202-161

ayu
Termékkód  15202-122
Termékkód  15202-162

setsuki ayu
Termékkód  15202-123
Termékkód  15202-163

live rainbow trout
Termékkód  15202-125
Termékkód  15202-165

live perch
Termékkód  15202-126
Termékkód  15202-166

live pike
Termékkód  15202-127
Termékkód  15202-167

live orange bleak
Termékkód  15202-128
Termékkód  15202-168

live brown trout
Termékkód  15202-129
Termékkód  15202-169

PROREX DIVING MINNOW DR

Termékkód hossz súly
15203-80... 8.0 cm 8.0 g
15203-12... 12.0 cm 26.0 g

firetiger
Termékkód  15203-800
Termékkód  15203-120

gold perch
Termékkód  15203-801
Termékkód  15203-121

ayu
Termékkód  15203-802
Termékkód  15203-122

setsuki ayu
Termékkód  15203-803
Termékkód  15203-123

live rainbow trout
Termékkód  15203-805
Termékkód  15203-125

live perch
Termékkód  15203-806
Termékkód  15203-126

live pike
Termékkód  15203-807
Termékkód  15203-127

live orange bleak
Termékkód  15203-808
Termékkód  15203-128

live brown trout
Termékkód  15203-809
Termékkód  15203-129

NEW

NEW

A klasszikus, küszre hajazó minnow forma sok éve bizonyít a műcsalis 
horgászatban, hisz ez az alak számos ragadozónk fő zsákmányhalát 
imitálja. A Prorex Minnow SR kifejezetten a vízoszlop legfelső rétegeinek 
meghorgászására készült, ahol élénk mozgásával gyakran sikert arat. 
A wobbler már kis sebességnél is jól veret, mindkét oldalra kimozogva, 
ideális twitchelni, jerkelni, aktív csalivezetési technikákhoz. A 16cm-es 
modellnek van a hasán középen egy fül, amibe igény esetén egy harmadik 
hármashorgot akaszthatunk. Felúszó wobbler. 
Merülése: 12cm – kb. 0,6m - 1,2m, 16cm – kb. 0,8m - 1,4m

Ez az új, banán alakú Prorex wobbler gyorsan merül és erőteljesen verető, 
imbolygó mozgással úszik, sérült kishalat utánozva. Lassú és gyors 
csalivezetéshez egyaránt ideális. Twitchelő vezetéshez is tökéletes! Igazi 
süllőmágnes. Kétféle méretben kapható, 8cm-es és 12cm-es hosszban. 
Felúszó wobbler. Csendes kivitel - nincs benne csörgő. Sleppelni is kitűnő. 
Merülés: 8cm – kb. 1,2m - 1,6m, 12cm – kb. 2,0m - 3,0m

8cm

12cm

Méret összehasonlítás
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PROREX FLAT BAIT MR

Termékkód hossz súly
15204-10... 10.0 cm 21.0 g
15204-15... 15.0 cm 60.0 g

firetiger
Termékkód  15204-100
Termékkód  15204-150

gold perch
Termékkód  15204-101
Termékkód  15204-151

ayu
Termékkód  15204-102
Termékkód  15204-152

setsuki ayu
Termékkód  15204-103
Termékkód  15204-153

live rainbow trout
Termékkód  15204-105
Termékkód  15204-155

live perch
Termékkód  15204-106
Termékkód  15204-156

live pike
Termékkód  15204-107
Termékkód  15204-157

live orange bleak
Termékkód  15204-108
Termékkód  15204-158

live brown trout
Termékkód  15204-109
Termékkód  15204-159

NEW

A Prorex Flat Bait kompakt, magas hátú alakjával a csukák számára 
kifejezetten ellenállhatatlan sziluettet mutat a vízben. A csali vezetés 
közben jobbra-balra billeg és felvillantja oldalát. Ezzel a mozgással 
erős rezgéshullámokat kelt a vízben, mely nagy távolságból is vonzza, 
majd támadásra készteti a ragadozókat. A Flat Bait már extrém lassú 
vezetés mellett is optimálisan mozog, ezáltal lehűlt vízben, lomha, 
lelassult csukák becserkészésére is ideális. Tökéletesen elhúzható 
hínárfoltok felett. Kétféle méretben - 10cm és 15cm - kapható. Felúszó 
wobbler. 
Merülés: 10cm – kb. 1,0m - 1,4m, 15cm – kb. 1,4m - 1,8m

15cm

10cm

Méret összehasonlítás
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APRóCIKKEK
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PROREX SCREW-IN RENDSZER
NEW

PROREX SCREW-IN 
SCREW rögzítő spirál

PROREX SCREW-IN 
WEIGhT BALANCER súly

PROREX SCREW-IN 
ASSIST hOOK patkoló előke

PROREX SCREW-IN INSERT 
GLASS RATTLE csörgő

Termékkód méret tart./csomag
15411-000 3.0cm 8 db
15411-005 5.0cm 8 db

Termékkód súly tart./csomag
15411-104 4.0 g 4 db
15411-106 6.0 g 4 db
15411-108 8.0 g 3 db

Termékkód előkehossz horogméret tart./csomag
15411-010 7.0cm 1/0 1 db
15411-020 8.5cm 2/0 1 db

Termékkód ø mm tart./csomag
15411-203 3.00 mm 6 db
15411-205 5.00 mm 6 db
15411-207 7.00 mm 5 db

NEW

NEW

NEW
NEW

Ezzel a becsavarozható megoldással praktikusan felkészíthetik 
gumihalaikat a sekélyebb vízterületek meghorgászására. A csavart be kell 
tekerni a gumihal fejébe, majd egy dupla hármashorgos horgozó szettet 
erősíthetünk kulcskarikával a csavarra. A horgokat a gumihal hasához 
rögzítjük. Így olyan végeredményt kapunk, melynél a gumihal lassan 
és sekélyen is jól vezethető. Ha a süllyedésén szeretnénk módosítani, 
különböző Prorex Screw-In Weight Balancer becsavarható súlyokat 
tekerhetünk a gumihal hasába. Ideális csukapergetésre az ívást követő 
időszakban, amikor még a nagyon sekély területeken tartózkodnak.

Ez a duplahorgos szett ideális a 
gumihalak csavaros rögzítéssel 
kombinált felhorgozásához. A 
patkolóhorog-megoldás 1/0 horog-
méretű változata 18cm - 25cm 
gumihalmérethez ideális. A 2/0-ás 
horgokkal készített verzió 23cm - 
30cm gumihalakhoz lett kialakítva. 
A minőségi, 50 librás acéldrót 
számtalan csukatámadást kibír.

A Screw-In System megoldás 
alapja a Screw-In fejspirál, mely 
kétféle méretben kapható.
L / 5cm: 20cm-30cm közötti 
gumihalakhoz
M / 3cm: 15cm-23cm közötti 
gumihalakhoz

Becsavarható, spirálos ólom, 
amit egyszerűen csak be kell 
csavarozni a gumihal fejébe, 
vagy hasába. Pozíciótól és 
súlytól függően megváltoztatja a 
gumihal egyensúlyát és merülési 
mélységét. Ideális a Prorex Screw-
In megoldás részeként.

Ezeket a csörgőket tetszőleges 
helyre beszúrhatjuk a gumihalba. 
Az üveg kapszulában található 
acélgolyók magas csörgő hangot 
hallatnak és adott szituációban 
kapásreflexet válthatnak ki.
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PROREX titánium előkenyag

Termékkód szakítósz. előkehossz
17925-712 12.0 kg 20.0 cm
17925-718 18.0 kg 20.0 cm
17925-725 25.0 kg 20.0 cm

Tartalma: 1 db

17925-812 12.0 kg 30.0 cm
17925-818 18.0 kg 30.0 cm
17925-825 25.0 kg 30.0 cm

Termékkód szakítósz. előkehossz
17925-912 12.0 kg 3.0m
17925-918 18.0 kg 3.0m
17925-925 25.0 kg 3.0m
Tartalma: 1 db

Termékkód szakítósz. előkehossz horogméret
17925-205 7.0 kg 5.0 cm 6
17925-207 10.0 kg 7.0 cm 4
17925-209 14.0 kg 9.0 cm 2
17925-211 18.0 kg 11.0 cm 2

PROREX 7X7 patkoló drótelőke

Tartalom: 2 db

NEW

PROREX fluorkarbon előke

Termékkód szakítósz. előkehossz
17925-622 22.0 kg 30.0 cm
17925-631 31.0 kg 30.0 cm
17925-636 36.0 kg 30.0 cm
Tartalma: 1 db

NEW

Erős és kopásálló fluorkarbon 
előke. Extra erős Prorex 
karabinerrel és forgókapoccsal 
készül, elsősorban nagyon tiszta 
vizekre, nagy méretű műcsalis 
horgászathoz ajánljuk. A magas 
szakítószilárdság és optimális 
kopásállóság együttesen jó 
eséllyel biztonságot nyújthat a 
csukák támadása ellen.

A titánium előkeanyagnak a normál acéldrót előkékkel szembeni előnye, hogy nem törik meg és emiatt sokkal 
tartósabb, mint az általános 1x7 vagy 7x7 szálas acéldrót. Ezen túl merevebbek és ritkábban akadnak fel a 
főzsinórra dobáskor és élénk csalivezetés során, mint az acél drótelőkék. Extrém erős Prorex forgókapoccsal és 
karabinerrel készülnek. Ideális wobblerekhez, jerk és twitching technikához.

PROREX 7X7 előkedrót

Termékkód szakítósz. előkehossz
17925-005 5.0 kg 20.0 cm
17925-007 7.0 kg 20.0 cm
17925-010 10.0 kg 20.0 cm
17925-015 15.0 kg 20.0 cm
17925-018 18.0 kg 20.0 cm

17925-105 5.0 kg 30.0 cm
17925-107 7.0 kg 30.0 cm
17925-110 10.0 kg 30.0 cm
17925-115 15.0 kg 30.0 cm
17925-118 18.0 kg 30.0 cm
Tartalom: 2 db

Termékkód szakítósz. előkehossz
17925-505 5.0 kg 5.0m
17925-507 7.0 kg 5.0m
17925-510 10.0 kg 5.0m
17925-515 14.0 kg 5.0m
17925-518 18.0 kg 5.0m
Tartalma: 1 db

NEW

A Prorex 7x7 acéldrót előkéket minőségi és roppant erős Prorex Snap kapcsokkal és forgókkal készítjük, maximális 
gondossággal készülnek. A barna rejtőszín csökkenti a fény visszaverődését a víz alatt és szinte láthatatlanná 
teszi a drótot.

• 7x7 szálas acéldrót
• Extrém sima és rugalmas
• Barna camouflage álcaszín
• Nagyon magas 

szakítószilárdság
• Extra erős Prorex karabinerek 

és forgókapcsok

Egy patkoló horog a gumihal hátsó 
részében garantáltan csökkenti 
a meg nem akadt kapások 
számát. Különösen, amikor 
finoman esznek, akkor lehet 
olyan kapásokat is halra váltani, 
amik patkolás nélkül lehetetlenek 
lennének. Minőségi és nagyon 
rugalmas 7x7 acéldrótból készül.

NEW
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PROREX krimpelő csövek

Termékkód méret szakítósz. tart./csomag
15408-000 16 9.0 kg 10
15408-001 12 18.0 kg 10
15408-002 6 24.0 kg 10
15408-004 4 32.0 kg 10

Termékkód méret szakítósz. tart./csomag
15408-100 16/8 9.0 kg 10
15408-101 12/6 18.0 kg 10
15408-102 6/2 24.0 kg 10
15408-104 4/2 32.0 kg 10 Termékkód ø mm tart./csomag

15408-200 0,84mm 50 db
15408-201 1,04mm 50 db
15408-202 1,40mm 50 db
15408-204 1,80mm 50 db

Termékkód ø mm tart./csomag
15408-300 1,0mm 30 db
15408-301 1,3mm 30 db
15408-302 1,9mm 30 db

PROREX DROPShOT henger

Ólommentes

Termékkód súly tart./csomag
15407-007 7.0 g 4 db
15407-014 14.0 g 3 db
15407-021 21.0 g 2 db
15407-028 28.0 g 2 db

Termékkód súly tart./csomag
15407-107 7.0 g 4 db
15407-114 14.0 g 3 db
15407-121 21.0 g 2 db
15407-128 28.0 g 2 db

PROREX MINI JIGHEAD

ezüstmatt narancsszín
Termékkód súly horogméret tart./csomag
15405-601 1.0g 6 5 db
15405-602 2.0g 6 5 db
15405-402 2.0g 4 5 db
15405-403 3.0g 4 5 db
15405-203 3.0g 2 5 db
15405-404 4.0g 4 5 db
15405-204 4.0g 2 5 db
15405-205 5.0g 2 5 db

Termékkód súly horogméret tart./csomag
15406-601 1.0g 6 5 db
15406-602 2.0g 6 5 db
15406-402 2.0g 4 5 db
15406-403 3.0g 4 5 db
15406-203 3.0g 2 5 db
15406-404 4.0g 4 5 db
15406-204 4.0g 2 5 db
15406-205 5.0g 2 5 db

PROREX kapocs
NEW

NEW

NEW

NEW
Klasszikus, henger alakú drop-shot ólom. Ez a forma jókora dobástávokat 
tesz lehetővé és formája miatt kevésbé akad el a mederben. A csalitól való 
távolsága a karabinerrel gyorsan és egyszerűen változtatható. Kétféle 
változatban kapható (ólomból és ólommentes anyagból).

Az ultra-light pergetés egyre 
népszerűbb, lehetőséget nyújt 
arra, hogy sügér és süllőhorgászat 
során sikert érjünk el a legapróbb 
gumicsalikkal, és minden fárasztást 
kiélvezzünk a finom felszereléssel. 
Ideális módszer nyár elejére, amikor 
sok az apró ivadék.

Az új Prorex Snap karabinerek 
extra vastag és erős rozsdamentes 
acélból készülnek, rendkívül 
terhelhetők. Ezek a karabinerek 
hatalmas terhelés alatt sem 
nyílnak ki és optimális biztonságot 
nyújtanak. Matt fekete felületük 
nem veri vissza a fényt, nincs 
riasztó hatásuk a víz alatt. Négyféle 
méretben kaphatók.

Az új, karabinerrel szerelt Prorex 
forgókapcsok extra vastag 
rozsdamentes acélból készülnek 
és rendkívül nagy a teherbírásuk. A 
karabinerek a legnagyobb terhelés 
alatt sem hajlanak ki és bátran 
hagyatkozhatunk rájuk. Matt fekete 
felületük nem veri vissza a fényt, 
nincs riasztó hatásuk a víz alatt. 
Négyféle különböző méretben 
kaphatók.

Magas minőségű, vastag falú, mégis lágy krimpelő csövek drótelőkék, 
hard-mono előkék, stb. készítéséhez. Lágy sárgaréz alapanyaga nem 
sérti meg a drótot előkekészítés során.
A dupla csöveket kifejezetten vastag acéldrót, hard-mono vagy fluorkarbon 
előkeanyaghoz javasoljuk.

PROREX forgó
NEW
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Termékkód hossz tart./csomag
15409-005 14.0 cm 1 db

Termékkód hossz tart./csomag
15409-020 29.0 cm 1 db

PROREX fogók
NEW

PROREX 
krimpelő fogó

PROREX 
fish lip grip

NEW

NEW

NEW

Minőségi, kisméretű oldalvágó 
acéldrót és vastag monofil zsinórok 
vágásához. Teflonbevonata csökkenti 
a korrózió kockázatát. A fogórész 
végei foszforeszkáló anyaggal 
vannak bevonva, így a fogót sötétben 
is könnyen megtaláljuk.

Az új Prorex halkiemelő fogó 
megfelelő eszköz csuka, süllő 
és sügér kiemeléséhez. Be kell 
csíptetni az alsó állkapocsba, zárni 
a fogót és kiemelni a halat. A hal 
száját tartó karok kerek, golyó 
alakú vége nem okoz sérülést 
a hal állkapcsában a kiemelés 
során. A fogóban található egy 
beépített rugós halmérleg is 
28lbs/13kg súlyhatárig. Alumínium 
szerkezetének köszönhetően 
a halkiemelő fogót könnyedén 
magunkkal vihetjük a legkisebb 
horgásztáskában is.

Kitűnő minőségű krimpelő 
fogó két különböző méretű 
horonnyal az eltérő vastagságú 
előkék optimális krimpeléséhez. 
Az öt nyomásponttal készült 
nyomófelületek gondoskodnak 
arról, hogy az összeroppantott cső 
stabilan tartson és meggátolják, 
hogy olyan módon  nyomódjon 
össze a cső, hogy a pereme 
megsértse a drótot. A fogórész 
végei foszforeszkáló anyaggal 
vannak bevonva, így sötétben is 
könnyű megtalálni.

Termékkód hossz tart./csomag
15409-025 14.0 cm 1 db

PROREX 
oldalvágó
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PROREX 
horogszabadító, ívelt

Termékkód hossz tart./csomag
15409-010 28.0 cm 1 db

Termékkód hossz tart./csomag
15409-015 28.0 cm 1 db

Termékkód hossz tart./csomag
15409-030 23.0 cm 1 db

Termékkód hossz tart./csomag
15409-035 20.0 cm 1 db

Termékkód hossz tart./csomag
15409-040 20.0 cm 1 db

PROREX PISTOL 
horogszabadító fogó

PROREX hosszú szárú 
fogó, egyenes

PROREX 
hosszú szárú fogó, ívelt

PROREX 
multifunkciós fogók

PROREX
horogszabadító, egyenes

NEW NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

Ez a horogszabadító fogó elsőrangú 
szerszám mélyre nyelt, rossz helyre 
akadt horgok kiszabadítására. A 
markolat ívének köszönhetően 

Extra hosszú és nagyon masszív 
rozsdamentes acél horogszabadító 
fogó. Ideális mélyre nyelt műcsali, illetve 
horgok eltávolítására. Teflonbevonata 
csökkenti a korrózió kockázatát. 
Ergonómikus, csúszásgátló bevonatú 
fogórésszel.

Extra hosszú és nagyon masszív 
horogszabadító fogó, rozsdamentes 
acélból, hajlított fogófelülettel. Ideális 
mélyre nyelt műcsali, illetve horgok 
eltávolítására. Teflonbevonata csökkenti 
a korrózió kockázatát.
Ergonómikus, csúszásgátló bevonatú 
fogórésszel.

Az új Prorex kulcskarikanyitó fogó 
ideális 5mm és 12mm közötti 
átmérőjű kulcskarikákhoz. Ezen 
felül lehet vele acéldrótot, monofil 
zsinórt is vágni, drótelőkéket 
készíteni, illetve krimpelni. A 
fogófelületeken ehhez extra 
nyomáspontok vannak - mint egy 
krimpelő fogón. Teflonbevonata 
csökkenti a korrózió kockázatát. 
Ergonómikus, csúszásgátló 
bevonatú fogórésszel készül.

Magas minőségű csipesz horog- 
szabadításhoz. A rögzítő mechan-
izmus segítségével a horgot befogva, 
különböző irányokból nyomást 
gyakorolva a makacsul akadt horgok 
is kíméletesen eltávolíthatók vele.

Magas minőségű csipesz horog- 
szabadításhoz. A rögzítő mechanizmus 
segítségével a horgot befogva, 
különböző irányokból nyomást 
gyakorolva a makacsul akadt horgok is 
kíméletesen eltávolíthatók vele.

Termékkód hossz tart./csomag
15409-000 24.0 cm 1 db

biztonsággal és könnyen el tudjuk 
távolítani az erősen akadt horgokat 
is. A fogófelület bordázott, így kisebb 
horgokat is stabilan megfoghatunk 
vele. Teflonbevonata csökkenti a 
korrózió kockázatát. A fogórész 
végei foszforeszkáló anyaggal 
vannak bevonva, így a fogót 
sötétben is könnyen megtaláljuk.
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PROREX gázló merítő

PROREX merítő

Termékkód méret teljes hossz szállít. hossz hálómélység
15809-745 55x45 cm 98 cm 82 cm 40 cm

Termékkód méret teljes hossz szállít. hossz hálómélység
15809-775 70x50 cm 137 cm 72 cm 30 cm

NEW

NEW

Kitűnő minőségű gázlómerítő, extral ágy és könnyű, szilikonbevonatos hálóval. A háló mérete 55x45x40cm, még egy kapitális halnak is elegendő ennyi hely. 
Az extrém sima szilikonbevonat nem tesz kárt a halak testét védő nyálkarétegben, a bevonatnak köszönhetően a háló nem szív fel vizet és szagot sem, 
egyszerűen lemosható. Ráadásul ez a szilikonbevonatú háló sokkal könnyebb, mint gumibevonatú társai.
Az új Prorex gázlómerítő számos apró részlete miatt lesz rendkívül praktikus eszköz. A nyélen elhelyezett speciális rögzítővel a gázlónadrág övére erősíthető, 
vagy betolható a hátrésznél a nadrágba, így nem akadályozza sem a haladást, sem a horgászatot, a dobásokat. A rugalmas rögzítőkötélre tett karabinerrel 
biztosíthatjuk, hogy ne veszítsük el a merítőnket.
A nyelet fárasztás közben a teleszkópos megoldásnak köszönhetően meghosszabbíthatjuk - ideális, ha hosszabb bottal pergetünk, például balinra, vagy 
épp tengeri pisztrángra.

Ez a merítő optimális védelmet nyújt a halak számára. A teljes háló egy lágy, elasztikus gumikeverékből készül, nem sérti meg a halak nyálkarétegét és a horog 
sem akad bele. A gumiháló nem szívja be a nedvességet, egyszerűen lemosható. A nyél fárasztás közben is könnyedén, teleszkóposan meghosszabbítható, 
hogy biztosabban megmeríthessük a zsákmányt.
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PROREX összecsukható csónakos merítő

PROREX csónakos merítő

Termékkód méret teljes hossz szállít. hossz hálómélység
15809-570 70x60 cm 230 cm 110 cm 55 cm
15809-580 80x70 cm 240 cm 110 cm 60 cm

Termékkód méret teljes hossz szállít. hossz hálómélység
15809-680 80x70 cm 220 cm 120 cm 70 cm
15809-610 100x90 cm 200 cm 120 cm 70 cm

NEW

NEW

Ez a minőségi és roppant terhelhető csónakos merítő a könnyebb szállíthatóság érdekében egyszerűen összecsukható. Ideális, ha nem maradhat a 
csónakban a merítő, hanem rendszeresen magunkkal kell vinnünk. Az alumínium, teleszkópos merítőnyél strapabíró, nagyobb falvastagságú a megszokottnál. 
A merítőnyélbe egy 70cm hosszú mércét gravíroztunk. A mély merítőháló speciális, víztaszító szilikonbevonattal készül, nem szív be szagokat és sokkal 
lágyabb, könnyebb mint a szokásos „rubber coated“, azaz gumibevonatú merítők. Kíméli a halak nyálkarétegét, a horog nem akad bele és a merítő összsúlya 
is csökken általa. A nyélzáró EVA borításához csatlakozik egy hurok, amibe kezünket bújtatva biztosíthatjuk a merítő fogását.
Kétféle méretben kapható: 70x60cm és 80x70cm.

Extrém erős és terhelhető csónakos merítő, extra erős, esztergált alumínium merítőfejjel. Az 1,2m hosszú merítőnyélbe egy 70cm hosszú mérőszalagot 
gravíroztunk, a maximális terhelhetőség elérése érdekében pedig a merítőnyél falvastagsága nagyobb a megszokottnál.
A mély merítőháló speciális, víztaszító szilikonbevonattal készül, nem szív be szagokat és sokkal lágyabb, könnyebb, mint a szokásos „rubber coated“, azaz 
gumibevonatú merítők. Kíméli a halak nyálkarétegét, a horog nem akad bele és a merítő összsúlya is csökken általa. A nyélzáró EVA borításához csatlakozik 
egy hurok, amibe kezünket bújtatva biztosíthatjuk a merítő fogását. A nagy méretű, 100x90cm-es merítőfej még lazac trollinghoz is elegendő, mind méretben, 
mind erősségét tekintve. Kétféle méretben kapható: 80x70cm és 100x90cm.
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Termékkód méret
15809-400 39x25x26 cm

Termékkód méret
15809-410 46x34x27 cm

Ez a nagyméretű válltáska számos aprócikk, papírok, stb. számára nyújt 
elegendő tárolóhelyet. Műcsalik tárolására és szállítására 2 nagy műcsalis 
doboz található benne, a megszokott 36x22,5x5,5cm-es méretben. 
Gumibevonatú alsó része megakadályozza, hogy alulról víz, nedvesség 
jusson a táskába. A két első zsebben bőven jut hely kisebb csalisdobozok, 
aprócikkek, jigfejek, stb. biztonságos tárolására. A párnázott vállszíj 
teljesen telepakolt, nehéz táska esetén is kényelmes. A táska külső anyaga 
víztaszító és kibír egy rövid záport anélkül, hogy teljesen megszívná magát 
vízzel.
Külső anyaga: 100% poliuretán (PVC bevonattal)
Bélés: 100% poliészter 

Ez a vállra vehető pergetőtáska számos műcsali és aprócikk számára nyújt 
elegendő tárolóhelyet. Műcsalik tárolására és szállítására 3 nagy műcsalis 
doboz található benne a megszokott 36x22,5x5,5cm-es méretben. 
Gumibevonatú alsó része megakadályozza, hogy alulról víz, nedvesség 
jusson a táskába. A két első zsebben bőven jut hely kisebb csalisdobozok, 
aprócikkek, jigfejek, forgókapcsok, stb. biztonságos tárolására. A párnázott 
vállszíj teljesen telepakolt, nehéz táska esetén is kényelmes. A táska 
külső anyaga víztaszító és kibír egy rövid záport anélkül, hogy teljesen 
megszívná magát vízzel.
Külső anyaga: 100% poliuretán (PVC bevonattal)
Bélés: 100% poliészter

NEW NEW

PROREX válltáska PROREX műcsalis táska
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Termékkód méret
15809-420 46x34x27 cm

Termékkód méret
15809-425 46x35x33 cm

Termékkód méret
15809-451 36x22.5x8.5 cm
15809-452 36x22.5x5.5 cm

NEW Ha rendszeresen nagyméretű műcsalikkal, wobblerekkel, jerkbaitekkel, 
swimbaitekkel ered a kapitális rablóhalak nyomába, akkor jó hasznát 
veszi majd a PROREX XL3 műcsalis táskának. Ez a táska elképesztő 
mennyiségű tárolóhelyet kínál az XL-méretű műcsalik számára is. A táskát 
3 nagy és mély, 36x22,5x8,5cm méretű műcsalis dobozzal együtt adjuk, 
melyek elsőrangúak olyan nagyméretű műcsalik, jerkbaitek, swimbaitek 
tárolására, melyek a normál, lapos dobozokba nem férnek bele. A nagy 
első- és a két oldalzsebben kisebb dobozok és aprócikkek számára még 
rengeteg hely marad. Gumibevonatú alsó része megakadályozza, hogy 
alulról víz, nedvesség jusson a táskába. A táska külső anyaga víztaszító 
és kibír egy rövid záport anélkül, hogy teljesen megszívná magát vízzel. 
A jókora fő rekeszben a dobozokon túl elég helyet hagy nagyobb dolgok 
számára is, beosztása tépőzáras határolókkal tetszőlegesen variálható.
Ideális táska csónakos horgászatra!
Külső anyaga: 100% poliuretán (PVC bevonattal)
Bélés: 100% poliészter

NEW

PROREX műcsalis doboz
NEW

Ez az extra méretű műcsalis és általános pergető válltáska számos műcsali 
és aprócikk számára nyújt elegendő tárolóhelyet. Műcsalik tárolására 
és szállítására 2 nagy műcsalis doboz található benne a megszokott 
36x22,5x5,5cm-es méretben, valamint egy extra mély, 36x22,5x8,5cm-
es méretű műcsalis doboz is jár hozzá, ami szintén prímán belefér. A 
mély doboz olyan nagyméretű műcsalikhoz is ideális, melyek a lapos 
dobozokban egyáltalán nem férnek el. Ideális csónakos horgászathoz. 
Gumibevonatú alsó része megakadályozza, hogy alulról víz, nedvesség 
jusson a táskába. A két első- és a két oldalzsebben bőven jut hely 
kisebb csalisdobozok, aprócikkek, jigfejek, stb. biztonságos tárolására. 
A párnázott vállszíj teljesen telepakolt, nehéz táska esetén is kényelmes. 
A jókora fő rekeszben a dobozokon túl elég helyet hagy nagyobb dolgok 
számára is, beosztása tépőzáras határolókkal tetszőlegesen variálható. 
A táska külső anyaga víztaszító és kibír egy rövid záport anélkül, hogy 
teljesen megszívná magát vízzel.
Külső anyaga: 100% poliuretán (PVC bevonattal)
Bélés: 100% poliészter

 TOPLOADER  TOPLOADER

PROREX műcsalis táska XL

PROREX műcsalis táska XXL
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