egyéni sikerek is születtek az Exner háza táján,
Milkovics Péter csapattársam a Nemzetek
Világbajnokságán a magyar válogatott tagjaKöszöntöm Önöket új termékismertetô kataként csapat és egyéni ezüstérmet szerzett. A
lógusunk kiadása alkalmából!
2012. év legnagyobb horgászsikere számomra
Szeretném megköszönni termékeink iránti
U14-es válogatottunk egyedülálló világbajnoki
folyamatos bizalmukat, mely lehetôvé teszi
sikersorozata volt. Egyéni arany és ezüstérmet
dinamikus fejlôdésünket a horgászcikkek
szereztünk Radácsi Kristóf és Sziklai Dominik
gyártása területén.
jóvoltából, csapatunk pedig világbajnok lett. A
Ez a bizalom most a gazdasági világválság idecsapat kapitányaként szeretném megköszönni
jén különösen fontos számunkra, hiszen ez
a MOHOSZ, a Walterland, a Timár Mix és a
teszi lehetôvé, hogy megállás nélkül fejleszteTubertini cégek támogatását. Gratulálok U23ni tudjuk termékeinket, kínálatunkat. Továbbra
as válogatottunknak is a világbajnoki csapat
is folyamatos gépparkunk fejlesztése, melyekelsôséghez és az egyéni ezüstéremhez, melyet
kel egyedülálló termékek gyártására vagyunk
Kaló Zoltán érdemelt ki. Ezúton is gratulálok
képesek Magyarország legnagyobb, legmoderversenyzôtársaimnak ehhez az egyedülálló
nebb úszógyártó üzemében.
sikersorozathoz. Akik nem járatosak a versenyTermékeinket több mint húsz országba exporhorgászat világában, talán nem is tudják,
táljuk a világ szinte minden részére, ahol az
Nagy Attila
milyen nagy áldozatokkal, keservesen kemény
horgászcikk-készítõ,
úszós horgászmódszereket kedvelik. Az áltaVilág- és Európa-bajn ok
munkával jár akár csak egy komolyabb
lunk gyártott horgászeszközök minôsége, gyárver senyhorgász
eredményt elérni ebben a gyönyörû sportban.
tókapacitásunk nagysága nemzetközi szinten
És hogy miért a versenyhorgászatról írok ilyen
is a legjobbak között van. Szenvedélyes horterjedelmesen a bevezetômben? A válasz
gászként, és a környezetünk védelme iránt
nagyon egyszerû, az Exner termékek nagy
elkötelezett emberként nagyon fontosnak tar2
része meg sem született volna, ha nincs ez a
tottam a 2007-ben átadott, közel 1000 m -es üzegyönyörû
sport,
és
a
vízparton értékes tapasztalással eltöltött sokmünk környezettudatos tervezését, és hogy az alkalmazott gyártósok versenyóra. Egyedülálló horgászeszközeink több mint 20 éven
technológiák ne elavult környezetszennyezô rendszerek legyenek.
Mint ahogy a bevezetô elsô soraiban említettem, a fejlesztést át csiszolódtak hozzáértô, kimagasló tudású versenyzôk kezei
továbbra is elsôdlegesnek tartom, így nem sajnáltuk az idôt, ener- között.
giát kiváló csapattársaimmal (Exner-Spro-Molnár-sziget Team) az Felgyorsult világunkban a versenyzés ma használt, csúcsszínvoúj termékek tesztelésére és a régebbi, de jól bevált szériák méret- nalú eszközei pillanatok alatt elérhetôvé válnak az újításokra
bôvítésére. Munkánk hatékonyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy fogékony, ügyes horgászok számára is
csapatunk maga mögé utasítva a világ összes klubcsapatát, világ- Kérem, tekintsék át kínálatunkat, melyet horgászok készítettek
bajnoki címet szerzett a szerbiai Golubac városában! Innovatív fej- horgászoknak!
lesztéseinket, mint például a „Delta” nevû folyóvízi úszónkat kiváló- Remélem, továbbra is részesei lehetünk horgász sikereiknek,
an tudtuk felhasználni a világsiker érdekében! De nagyon fontos görbüljön a bot az idei évben is.

Tisztelt Horgásztársak, Kereskedôk!

TERMÉKTARTÓ ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKAI
10001 ÁRCÉDULÁS AKASZTÓFÜL (5DB/CSOMAG)
Árlistakód: 7/36
Kiválóan alkalmas az általunk forgalmazott kiegészítõk (ólmok,
antennák, úszórögzítõk stb.) bemutatására, ill. gemkapocs
közbeiktatásával az általunk gyártott egypontos rögzítésû
(önsúlyos és mûanyag csúszó füllel ellátott) úszók darabonkénti bemutatására is. Speciális hullámos kiképzésének
köszönhetõen az egymás mögé helyezett termékek a bemutatódob forgatása esetén sem csúsznak el eredeti helyükrõl!
Minden akasztófülhöz többször feliratozható, kivehetõ, méretre
vágott mûanyag címkét biztosítunk. A címke alkoholos filctollal feliratozható. Újraírás elõtt denaturált szesszel vagy nitro festékhigítóval tisztára törölhetõ. A
tartóvillákat kopásálló ezüstszínû fémbevonattal láttuk el. Kiválóan alkalmazható a horgászboltokban már megtalálható perforált (lyukasztott) függõleges
bemutató falak esetében is, ha a lyukak távolsága megegyezik a mi bemutató állványunkéval (furattávolság: 8 mm)

10002 DUPLAVILLÁS AKASZTÓFÜL (5DB/CSOMAG)
Árlistakód: 7/37
Kiválóan alkalmas a hosszabb úszók oldalirányú mozgásának
megakadályozására, illetve az "EURO" lyukasztással ellátott termékek bemutatására. Az úszók antennáját a két villa közé helyezve, a bemutató állvány forgatása közben sem mozdulnak ki oldalirányban. A tartóvillákat kopásálló ezüstszínû fémbevonattal láttuk
el. Kiválóan alkalmazható a horgászboltokban már megtalálható
perforált (lyukasztott) függõleges bemutató falak esetében is, ha a
lyukak távolsága megegyezik a mi bemutató állványunkéval
(furattávolság: 8 mm)

10003 SPORTÚSZÓ-TARTÓ BOX (1DB/CSOMAG)
Árlistakód: 7/38
Szín: ezüst.
A mûanyag betétbe praktikusan, esztétikusan elhelyezhetõek a fém, karbon, üvegszál alsórésszel ellátott úszók. A
box elülsõ részére végig árcímke tartó sínt helyeztünk.
Minden boxhoz 8 db többször feliratozható, kivehetõ
mûanyag címkét biztosítunk. A címke alkoholos
filctollal feliratozható. Újraírás elõtt denaturált szeszszel vagy nitro festékhigítóval tisztára törölhetõ. A
tartóbox kiválóan alkalmazható önállóan, a horgászbolt kiszolgálópultjára helyezve is, és a boltokban már megtalálható perforált (lyukasztott)
függõleges bemutató falak esetében is, ha a
lyukak távolsága megegyezik a mi bemutató
állványunkéval
(furattávolság: 8 mm).
A tartó box nagyon fontos tulajdonsága,
hogy a belsõ betét az úszókkal együtt
kiemelve lehetõvé teszi a befogadó
fémház tetszõleges áthelyezését a perforált (lyukasztott) felületen bárhová,
így nagyon rövid idõ alatt átrendezhetjük a bemutató felületet.
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Árlistakód magyarázat: kereskedõ kollégáink segítségére alkalmazzuk ezt a rendszert, hogy pillanatok alatt
kikereshetõvé váljon árlistánkból a termék ára. Az elsõ szám az árlista oldalszámát,
a második szám pedig az oldalon belüli csoport számát jelöli!

Csapatunk, az Exner - Spro - Molnár-Sziget Team, 2011-ben a világ legjobb horgász klubcsapata lett. Amire külön büszkék vagyunk,
hogy ezt a címet elôször nyerte el magyar klubcsapat a versenyhorgászat történetében. A világbajnokságot a szerbiai Golubac városában rendezték. Ez a világverseny kiváló lehetôség volt a saját gyártású speciális folyóvízi „lapos“ úszóink megmérettetésére is.
A csapat tagjai voltak: Déri Gábor, Hegyes Zoltán, Milkovics Péter, Palotai Kristóf, Schmidt Attila, Tremmel Balázs.
Csapatvezetôk: Zelei József, Nagy Attila
Ezúton is szeretném megköszönni a Spro és Nevis magyarországi képviselôjének, a Top-Fish 2001 Kft-nek, a Timár-Mix
Kft-nek, a Parádi Agyag Nagyker-nek és a Molnár-Sziget HE-nek a csapat részére nyújtott jelentôs támogatást.

A verseny a világ egyik legszebb pályáján zajlott.
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Tréning közben az Exner Team.

Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy támogatója és szövetségi kapitánya is lehettem a
2012 évben világbajnoki
aranyérmes U14-es
csapatunknak.
A versenyt a festôi szépségű szlovéniai Radece városában rendezték. Egyedülálló siker ez, hiszen
nemcsak a csapat-aranyérmet,
hanem az egyéni dobogó arany- és
ezüstérmét is elhoztuk Radácsi
Kristóf és
Sziklai Dominik jóvoltából.
Csapattagok balról jobbra:
Varga Albert, Radácsi Kristóf,
ifj. Nagy Attila, Sziklai Dominik,
Bakó Péter
Csapatvezetôk:
Nagy Attila, Milkovics Péter,
Walter Tamás
Ezúton is szeretném megköszönni a Walterland-nak,
a Timár-Mix Kft-nek, a Parádi
Agyag Nagyker-nek és a Tubertini magyarországi képviselôjének, a Maros Mix Kft-nek
a csapat részére nyújtott jelentôs
támogatást.

Csapatunk meghatározó versenyzôje, Milkovics Péter, 2011-ben
az olaszországi Ostellato-ban
tagja volt az ezüstérmes magyar válogatottnak, és egyéniben szenzációs
világbajnoki ezüstérmet
szerzett.
Nagy öröm számunkra, hogy termékeinkkel segíthettük kiváló
versenyzônket.
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ifj. Nagy Attila
U14 kétszeres magyar bajnok,
világbajnok

Bakó Péter
U14-es magyar bajnok,
világbajnok

ifj. Hamar Ferenc
négyszeres utánpótlás magyar
bajnok, egyéni világbajnoki
bronzérmes
Sziklai Dominik
Csapat világbajnok,
egyéni világbajnoki
ezüstérmes

Varga Albert
U14 világbajnok

Radácsi Kristóf
Csapat világbajnok, egyéni
világbajnoki aranyérmes
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Barátom, Erdei Zsolt (Madár)
profi box világbajnokunk is
kevés szabad idejét szívesen
tölti horgászattal,
használja termékeinket.

„Bajnokok Klubja“
Egy sikeres horgászat Walter
Tamás kétszeres egyéni világbajnok és Cseh László sokszoros úszóbajnokunk
társaságában.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a
Trabucco Színész Horgászcsapat tagjai:
Trokán Péter, Reviczky Gábor, Baráth Attila,
Csöre Gábor is Exner termékekkel horgásznak.
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Több mint 25 év versenyzôi tapasztalatait használtuk fel a keverékek elkészítésénél. Az alapanyagok kiválasztásánál nem kötöttünk kompromisszumokat, kizárólag a legalkalmasabb fajtákat, legfrissebb minôséget alkalmazzuk. Garancia a kiváló minôségre a nemzetközileg is elismert magyar gyártóüzem, ahol
ezek a termékeink készülnek.
A csomagolás modern, aromazáró fóliával készül. A keverékeket 10x1kg (10 kg) / kartondoboz
gyûjtôcsomagolásban forgalmazzuk. A négyféle alapkeverék - a nagyon speciális esetek kivételével magas szintû megoldást kínál szinte minden víztípus (álló, áramló, folyó), és minden közkedvelt édesvízi halfaj eredményes horgászatára.
A fejlesztésben aktívan részt vettek az Exner-Spro - Molnár-Sziget versenycsapat tagjai is. Ennek köszönhetôen kiforrott receptúrákat tudunk ajánlani a gyakorlati használatot illetôen. A termékcsalád tagjai különbözô adalékok, aromák hozzáadása nélkül is maximálisan alkalmasak akár magas szintû
versenyeken való sikeres szereplésre is. Az általunk használt aromákat, aromakeverékeket - tapasztalataink alapján - a legjobb tudásunk szerint választottuk ki.
Alaphelyzetben kilogrammonként célszerû 5-6 dl vízzel nedvesíteni, majd 10-15 percig állni hagyni a keverékeket. Állás idô után beállítható további vízmennyiség hozzáadásával a kívánt végleges állapot. Nehezítésként különbözô horgászföldek használhatóak. Az utolsó nedvesítés után célszerû átrostálni az
etetõanyagot! És hogy mi is az a Formula P.F.G.? Perfect Fishing Groundbait, azaz tökéletes horgász etetôanyag!
Próbálják ki bizalommal új termékeinket! Keressék a horgászboltokban!

80010 Formula ponty

80020 Formula verseny

80030 Formula bodorka

80040 Formula folyóvízi

Árlistakód: 6/32

Árlistakód: 6/32

Árlistakód: 6/32

Árlistakód: 6/32

1kg/cs.

Erôsen nedvszívó, optimális tapadású
keverék a pontyok és kárászok számára,
de eredményesen lehet alkalmazni a különbözô keszegfélékre is. Édes gyümölcsös bázisú aromával készül. Speciális,
hatékony adalékanyaga a szentjánoskenyér. Nagy szemcseméretû alkotókat is
tartalmaz, ami köztudottan a nagytestû
halak csemegéje. Célszerû többször, alkalmanként kevesebb vízzel nedvesíteni
a kívánt állag eléréséhez. Magas szintû
versenyzésre is kiválóan alkalmas. Nagyon jól keverhetô a kívánt arányban a
„Formula verseny” etetôanyagunkkal. A
kellô tapadású keverék lehetôvé teszi
szemes anyagok (pl.: búza, kukorica)
nagy mennyiségû hozzáadását.
Kistestû keszegfélék
Állóvíz
100% Formula bodorka
+ löszös horgászföld
(szükség szerint)
+ szúnyoglárva, pinki
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1kg/cs.

Kiemelkedôen magas olajosmag tartalmú, édes bázisú egyedi aromakeverékkel ellátott etetôanyag. Nagyon
eredményes szinte minden édesvízi
(nem ragadozó) halfajra. A vízben jól
oldódik, hatását gyorsan fejti ki. Az átlagosnál nedvesebbre keverve lassan
folyó vízben is kiváló választás.
Folyóvízben eredményes összeállítás
a „Formula verseny” és a „Formula
folyóvízi” keverék, állóvízben jó megoldás a „Formula verseny” és a „Formula bodorka” keveréke (pl.: a
gyorsabb oldódást igénylô körülmények esetén). Optimális szemcsenagyságú. Magas szintû versenyzésre
is kiválóan alkalmas.

Ponty + kárász-keszeg
Állóvíz
50% Formula ponty
50% Formula verseny
+ csonti, vágott
giliszta

Ponty + kárász
Állóvíz
90% Formula ponty
10% szemes anyag
(kukorica, búza)
+ csonti,
vágott giliszta

1kg/cs.

Fûszeres aromabázisú, nagy olajosmag tartalmú, sötét színû,
finom szemcsézetû keverék. Önállóan alkalmazva kiváló a kisebb
testû keszegfélék horgászatához,
lazábban összenyomva a gombócot pedig vízközt eredményes
a nagyobb testû halakra is. Nagyon jól keverhetô a „Formula
verseny” és a „Formula folyóvízi” etetôanyagunkkal is. Bár a
„Formula bodorka” nevet adtuk a
keveréknek, a többi keszegféle
horgászatára is ajánljuk. Magas
szintû versenyzésre is kiválóan
alkalmas keverék!

Keszegfélék
Állóvíz
70% Formula verseny
30% Formula bodorka
+ löszös horgászföld
(szükség szerint)
+ szúnyoglárva, pinki,
csonti, vágott giliszta

1kg/cs.

A legnagyobb tapadású, legnehezebb keverékünk speciális, több komponensbôl
álló aromakeverékkel.A nagytestû folyóvízi halak számára nagyon vonzó,
nagyméretû szemcséket is tartalmaz. Erôs
áramlás (pl.: nagy szélben) vagy mély víz
esetén a folyóvízre alkalmas állagnál kicsit
szárazabbra keverve állóvízben is jó választás lehet. Folyóvízre érdemes kipróbálni a „Formula folyóvízi és a „Formula
bodorka” összeállítást is. Folyóvízi horgászatnál mindig célszerû nehezítô anyagot
használni: mosott kavicsot (nem változtatja a keverék tapadását) vagy folyóvízi horgászföldet (változtathatja a keverék
tapadását). Magas szintû versenyzésre is
kiválóan alkalmas keverék.

Vegyes méretû keszegfélék
Állóvíz
75% Formula bodorka
25% Formula verseny
+ löszös horgászföld
(szükség szerint)
+ szúnyoglárva, pinki,
csonti

Keszegfélék
Folyóvíz
60% Formula folyóvízi
40% Formula verseny
+ jól tapadó folyóvízi
horgászföld
+ szúnyoglárva, csonti,
vágott giliszta

80920 Exner Carbofram Evolution Match
8 (Ø9) - 10 (Ø9) - 12 (Ø12) - 14 (Ø12) - 16 (Ø12)
- 18 (Ø12) - 20 (Ø12) gr
Árlistakód: 4/9
Bemutatom Önöknek az Exner 2010-es világújdonságát, mely két
nagyon fontos ponton tartalmaz egyedülálló megoldásokat!
Elôször nézzük ennek a speciális, csúcskategóriás önsúlyos matchúszónak a súly kialakítását. A súly anyaga a réznél 2,2-ször, az
ólomnál pedig 1,6-szor (!) nehezebb speciális, környezetbarát fémötvözetbôl készül. Óriási elônye ennek a megoldásnak, hogy térfogatra sokkal kisebb súlyt lehet beépíteni, így jelentôsen nô a repülési
stabilitás és távolság. Az önsúly „fejét” alumíniumból készítjük, hogy
a lehetô legtöbb súlyt ki tudjuk venni az úszóból (pl.: slider technika
alkalmazásánál). Ennél optimálisabb összeállítású súlyt még nem
gyártottak horgászúszóhoz!
A másik nagyon jelentôs újítás az úszószárnál található.
A szárat ugyanis a botgyártás legjobb alapanyagából, azaz nagy tisztaságú szénszálból készítettük, így egyszerre egyenes, nagyon
könnyû, nagyon erôs, de rugalmas és rendkívül strapabíró lett!
Régebbi fejlesztésemet, a jól bevált cserélhetô úszószárat ennél a típusnál is beépítettük, így a Blue és Super match úszóinknál használható csereszárakat ennél a típusnál is alkalmazhatjuk!
Próbálja ki ezt a világszinten is egyedülálló termékünket!

Az új ötvözetbôl készült súly ugyanakkora méret esetén kb. fele
térfogatú, mint a régebbi, rézbôl készült önsúly. Így kisebb helyen
öszpontosul a beépített súly mennyisége, ami nagyon jó repülési tulajdonságokat eredményez.

80923 Cserélhetô karbon
úszószár
Árlistakód 9/45
1 db/csomag
Vékony, karbon anyagból készített cserélhetô match úszószár. Teljesen körkörös és egyenes, így nem téríti el a dobás
optimális vonalától az úszót.
Nagyon könnyû, így nem lesz fejnehéz,
instabil az úszó. Csekély súlya miatt
gyorsan és látványosan jelzi a kapásokat. Sérülékeny a fizikai behatásokra
(mint a horgászbot tagok), így célszerû
horgászat után külön tárolni (pl.: horgászdobozban).
Alkalmazható a következô típusokhoz:
80920 Carbofram match, a 80901
Super match, 80651 Blue match (katalógus 8. oldal), 80520 Ultimate vario
slider (katalógus 10. oldal).

16 gr-os súly rézbôl (bal) és az új ötvözetbôl (jobb)

Ajánlott csereantennák és súlyozólamellák a katalógus 43. oldalán találhatók!
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BLUE MATCH & SUPER MATCH
10005 Csúszó úszórögzítô Árlistakód: 5/14
- Új, saját fejlesztésû úszórögzítôt készítettünk match úszóinkhoz, melynek segítségével szinte a teljes önsúly eltávolítható az úszótestbôl. Ezáltal extra zsinórólmozást (csúszó szerelék esetén használható) alkalmazhatunk, ami nyugodt szerelékvezetést tesz lehetôvé nagy vízmélység és erôs vízáramlás esetén is.

Az úszószár tetején lévô adapterhez Ø 3mm-es világítópatron csatlakoztatható!

Ø7- Ø9- Ø12- Ø15 mm-ben gyártjuk, így
minden változtatható önsúllyal ellátott
úszónkhoz alkalmazható! Segítségképpen
minden változtatható súllyal gyártott
úszó grammteherbírásánál feltüntettük az alkalmazott önsúly átmérôjét
milliméterben. További nagy elônye, hogy a
rögzítô és az általunk külön forgalmazott
vékony súlyozó lamellák segítségével
finomsúlyozható az úszó!
2 db / csomag

20007
EXNER VARIO SYSTEM 2
Sokszor méltánytalanul mellõzzük a teljes hoszszában pávatollból készült úszószárat, pedig
vannak esetek, mikor nagyon hasznos, illetve
nélkülözhetetlen. Például ilyen esetek:
- folyókon, csatornákon való úsztatás matchúszóval
- álló illetve folyóvizen fenéken sodortatott csalival illetve jelzõólommal történõ horgászat
- nagyobb csalival történõ horgászat ( pl. kukorica, gilisztacsokor, szendvicscsalik, gyurmák)

Tartozékként külön forgalmazzuk!
3db / csomag

20007

20006

Árlistakód:
5/20

Árlistakód:
5/19

Tartozékként külön is forgalmazzuk!
3db /csomag

20008 EXNER VARIO SYSTEM 3
És ha már semmi más nem segít, jöhet a jól bevált tonkin antenna. Nem túl távoli dobásoknál, kicsi csalikkal,
nagyon érzékeny kapások esetén használható.
(pl. kora tavasz, nyári kánikula, frontos idõ)

20008

20009

Árlistakód: Árlistakód:
5/21
6/22

6g (Ø9), 8g (Ø9),
10g (Ø9), 12g (Ø12),
14g (Ø12), 16g
(Ø12), 18g (Ø12)

80651
BLUE MATCH

Tapasztalatom szerint Magyarországon is egyre jobban terjed a távoli
match-botos horgászat. Ez a stílus nagy teherbírású úszókat kíván. A Blue-Match szériában találhatunk 28 g teherbírású méretet is. Az úszótest formája nagyon ideális a távoli dobásokhoz, az
önsúly rézlamellákkal változtatható. A pávatoll úszószár a beázásmentes mûanyag hüvelyben a
változó körülményeknek megfelelõen cserélhetõ az EXNER VARIO SYSTEM szerint. Az EXNER
VARIO SYSTEM a következõ elõnyöket tartalmazza a horgász számára:
- háromféle tetszés szerint cserélhetõ pávatoll úszószár (20006, 20007, 20008)
- kicsi szállítási helyigény, mivel kevesebb úszóval megoldható a teljes körû match horgászat;
- a pávatoll sérülése esetén nem kell eldobni az úszó legértékesebb részét, az önsúlyt a balsa
testtel, elég csak a szárat kicserélni;
- bármilyen erõsen sérül az úszószár, a balsatest beázásmentes marad;

8

Alapfelszereltségként ezzel a szárral szállítjuk mindkét
úszótípust. Vezetõszárnnyal és többféle antenna csatlakoztatására alkalmas adapterrel gyártjuk. A vezetõszárny stabillá teszi repülés közben az úszót, viszont
határozottan hátrányt jelent, ha az adott vízen erõsebben áramlik a víz teteje, mint az alsó vízrétegek (pl.
erõs szélben), mert ilyenkor az egész úszót természetellenes gyors sodródásra kényszeríti a lapkák nagyobb
felületébe is kapaszkodó áramlat. Az adapterhez csatlakoztathatók a 20001, 20002, 20003, 20004, 20005 típusú antennák.

Árlistakód: 4/9

Árlistakód: 4/9

A csatlakozó hüvelyek súlya mindössze 0,5 gr (2db)

20006 EXNER VARIO SYSTEM 1

80901
SUPER MATCH

80651
BLUE MATCH
4g (Ø7), 6g (Ø7), 8g (Ø9)
10g (Ø9), 12g (Ø9),
14g (Ø12), 16g (Ø12),
18g (Ø12), 20g (Ø12),
24g (Ø12), 28g (Ø12)

A kétfajta úszótesthez öszszesen 9 fajta antenna variációt tudunk alkalmazni.

80901
SUPER MATCH

Tartozékként külön forgalmazzuk!
3db /csom

20009 EXNER VARIO SYSTEM 4
(VELENCE)
Sikerrel alkalmazhatjuk, ha vízközt kell keresni a halakat,
mivel nagyon érzékeny építésû ez a cserélhetõ úszószár.
A szár pávatollból, az antennatartó vékony karbonszálból, az antenna pedig vékonyfalú mûanyagcsõbõl készül.
Figyelem! Nagyon érzékeny, így a szél feltámadása esetén szükség szerint változtatni kell az úszó olmozását,
mivel a zsinórra ható áramlat a vízfelszín alá sûlyesztheti
az antennát. Különbözõ hõmérsékletû vízben horgászva,
jelentõs különbséget tapasztalhatunk úszónk súlyozásánál. 2008-tól az antennák cserélhetôsége érdekében beépített adapterrel forgalmazzuk! Tartozékként külön

forgalmazzuk!

3db /csom

Ennél a típusnál a balsa testbe beépítettünk egy zárt mûanyag hüvelyt, melynek segítségével a pávatoll sérülése esetén is beázásmentes marad az úszótest. Ez a mûanyaghüvely lehetõvé teszi az
EXNER VARIO SYSTEM alkalmazását is, melynek segítségével rugalmasan alkalmazkodhatunk az adott körülményekhez. A háromféle zárt
festéses pávatoll szár közül bármelyiket alkalmazhatjuk, mivel a szárak
alsórésze ragasztás nélkül is húzószorosan illeszkedik a hüvelyben.

Ajánlott csereantennák és súlyozólamellák
a katalógus 43. oldalán találhatók!

HORIZON MATCH
80910 HORIZON MATCH
30g (Ø15) - 35g (Ø15) - 40g (Ø15) - 45g (Ø15) - 50g (Ø15)
Árlistakód: 4/9
Horizont (látóhatár) a neve ennek az Exner fejlesztésnek, mellyel eddig elérhetetlen dobótávolság is kivitelezhetõ, természetesen a megfelelõ horgászbottal. Javaslatom szerint 4,5, de inkább 4,8 m hosszú, minimum 30, de
inkább 40-50 g dobósúlyú match bot alkalmas erre a feladatra. Elsõdleges
szempont volt az úszó építésénél a könnyû, de erõs anyagok alkalmazása. A
test anyagául megint a balsafát választottuk, nem a poliuretán habot, mivel
nem ismerek a balsafánál könnyebb vagy azonos súlyú, szálszerkezettel
rendelkezõ anyagot. Márpedig a horgásztól 100 m-re becsapódó match úszó
extrém terhelésnek van kitéve. Az úszó szárát vastag mûanyagcsõbõl készítjük. Szokatlanul vastag, Ø15 mm önsúlyt készítettünk az új típushoz, melybe
a nagy terhelés miatt erõs forgókapcsot építettünk. Az antenna látható része
festett csõantenna, mely vastag, de mégis nagyon érzékeny.

A nyitott antennacsõ a jó láthatóság érdekében
megfordítható! Így a háttértõl függõen sárga
vagy piros antennavég egyaránt használható.

2007-tõl minden általunk gyártott súly
átmérõben Ø7- Ø9- Ø12- Ø15 forgalmazunk
nagyon vékony (Ø0,5mm) rézlamellákat az
úszók gyors, pontos beállítása érdekében. Bátran használhatunk Ø12mm súlyhoz Ø7x0,5mm
(0,12g) lamellát is a finomra súlyozáshoz.
(Nem probléma a méretkülönbség ebben az
esetben, de nem javasoljuk fordítva alkalmazni a
folyamatot Ø7mm
súlyhoz Ø12x0,5mm lamellát használni, hiszen a
súlytól kiálló vékony fém lamella megsértheti a
zsinórt)

30011
30012
30013
30014

2007-tõl egy új alkatrésszel javítjuk tovább lamellás önsúllyal gyártott úszóinkat. Az alkatrész
segítségével az önsúly teljes mennyisége a test
elõtt helyezhetõ el, így optimálissá téve repülésnél a súlyelosztást, ami a maximális dobótávolság elérését nagyban segíti. Az alkatrész anyaga
speciális mûanyag, ami kiváló szilárdsági tulajdonságokkal rendelkezik. A terhelési próbák folyamán a nagyon kicsi menetes réz anyát 15
kg-os terheléssel sem tudtuk kitépni az említett
mûanyagból. További hatalmas elõny, hogy a
könnyû alkatrész súly miatt tudtuk növelni a ragasztási felületet, így szélsõséges esetekben (pl.
kemény akciós bot+nagy úszó) sem szakad ki
dobáskor a teljes önsúly.

Finomsúlyozó lamellák
10db / csomag
Ø7x0,5mm (0,12g) Árlistakód: 6/34
Ø9x0,5mm (0,22g) Árlistakód: 6/34
Ø12x0,5mm (0,4g) Árlistakód: 6/34
Ø15x0,5mm (0,7g) Árlistakód: 6/34
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MICRO MATCH

ULTIMATE VARIO SLIDER

80520 ULTIMATE VARIO SLIDER
Kifejezetten „slider” (csúszó úszós) technikához kifejlesztett típus.
Akár a teljes terhelôsúly a zsinórra helyezhetô! A pontos antenna beállítást a
külön forgalmazott finomsúlyozó lamellákkal változtathatjuk. Ez nagyon hasznos
lehet, ha változik a szél, illetve a vízáramlás sebessége, vagy más súlyú (kisebb
vagy nagyobb) csalit szeretnénk alkalmazni. Az Exner Vario System csereszárakat is kiválóan használhatjuk ennél a
típusnál is (katalógus 6. oldal).
A csúszó úszórögzítô gumis részénél eltávolíthatjuk az úszót megkímélve a szállítási sérülésektôl.

80530 (NANO MATCH) – 80540 (MICRO MATCH)
Saját versenyhorgász pályafutásom folyamán is többször hiányát
éreztem kis teherbírású match úszóknak. A cserélhetô súlyos
match úszóknál általában probléma volt a variálható súly kicsi
mennyisége, így nem voltak alkalmazhatóak szélesebb körben.
Mi megoldottuk ezt a problémát úgy, hogy a nem változtatható súly
részt „súlytalanná” tettük, áthelyezve így a súlyt a variálható lamellákra. Így akár egy 3 gr-os Nano Match-nél 2 gr-ot is tehetünk
a zsinórra 1 gr-ot pedig az úszóba. A „Nano Match” úszót inkább
álló és áramló vízre ajánlom, a „Micro Match’ úszónkat pedig a test
kiképzése miatt álló és lassan folyó vízen egyaránt használhatják.

NANO MATCH
80520
6 (Ø9) - 8 (Ø9) 10 (Ø9) - 12 (Ø9) 14 (Ø9) g
Árlistakód: 4/9

80530
2 (Ø7) - 3 (Ø7) - 4 (Ø9)
- 5 (Ø9) - 6 (Ø9) g
Árlistakód: 4/9

80540
3 (Ø9) - 4 (Ø9) - 5 (Ø9)
- 6 (Ø9) - 7 (Ø9) - 8 g
Árlistakód: 4/9

30011
30012
30013
30014

Finomsúlyozó lamellák
Ø7x0,5mm (0,12g) Árlistakód: 6/34
Ø9x0,5mm (0,22g) Árlistakód: 6/34
Ø12x0,5mm (0,4g) Árlistakód: 6/34
Ø15x0,5mm (0,7g) Árlistakód: 6/34
10 db / csomag

Ajánlott csereantennák és súlyozólamellák a katalógus 43. oldalán találhatók!
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B R E AM DREAM

CARBON MAGIC SLIDER

80130 BREAM DREAM
Árlistakód: 4/9

6g (Ø9) - 8 (Ø9)10g (Ø12) - 12g (Ø12) 14g (Ø12)
Alapvetõen keszegfélék vízközti és fenékhorgászatára fejlesztettük ki ezt az úszótípust. Elsõdleges célok voltak a tervezésnél
a nagy stabilitás (hullámállóság) és a vékony méretekbõl, könnyû alapanyagok használatából adódó egyedülálló érzékenység. A
legnagyobb stabilitás érdekében nagy
átmérõjû, de rövid önsúlyt alkalmaztunk és
az úszótest legnagyobb átmérõjû részét közvetlenül az önsúly mellé helyeztük. A szárat
vékony sarkanda nádból készítettük, nem
pávatollból, így nagyon vékony és könnyû
antenna beépítése vált lehetõvé (a pávatoll
hasonló átmérõben már nem elég erõs) ami
páratlan érzékenységet biztosít. Az önsúly
lamellás kiképzése miatt rugalmasan változtatható az úszótestbe épített súly mértéke. A speciális antennakiképzés miatt
rendkívül jól láthatóak az elhúzós, és az
emelõs kapások is. Az antennaadapterhez
többféle antenna csatlakoztatható. Nagyon
érzékeny úszótípus.

80525
EXNER Carbon Magic Slider
Árlistakód: 9/45
6 (Ø9) - 8 (Ø9) -10 (Ø9) -12 (Ø12) 14 (Ø12)-16 (Ø12) gr
Egy újabb világújdonság az Exnertől! Legfőbb célom a típus elkészítésénél a piacon lévő slider úszók hibáinak és gyengéinek
kiküszöbölése volt.
Legnagyobb probléma az úszótest sérülése, mivel a pontos dobások érdekében rácsúsztatjuk az úszót a gömbólmokból készült fő súlyozásra. A dobás közben úszótesthez csapódó ólmok
végzetes sérüléseket okozhatnak. Egyik elterjedt megoldás a
flexibilis szivacs úszótest, de sajnos ennek az anyagnak közel
sincsenek olyan jó tulajdonságai, mint a balsafának, így én azt
a megoldást választottam, hogy egy vastag műanyag bevonattal megvédem a fizikai behatásoktól az úszótestet. A kicsavarható réz tüske lehetővé teszi az úszó finomsúlyozását. A másik
nagy kérdés az úszószár anyaga és formája. Kimagaslóan jó
tulajdonságai miatt (könnyű, egyenes, erős) egy csúcsterméknél szóba sem jöhetett más, mint a carbon az anyagválasztásnál. Sokat gondolkodtam, hogy milyen az ideális
szárvastagság, mert a túl vastag szár érzéketlenné, a túl vékony szár pedig repülés közben instabillá teszi az úszót. A tökéletes megoldást a kúpos szárkiképzés jelenti, mivel az alsó
vastagabb rész kiválóan vezeti dobásnál az úszót, a felső vékony rész pedig a legfinomabb kapásokat is kiválóan jelzi. Bátran próbálják ki ezt az egyedülálló horgászúszót! Az ajánlott
csereantennák és finomsúlyozó lamellák a katalógus 43. oldalán találhatóak!

Ajánlott csereantennák és súlyozólamellák a katalógus 43. oldalán találhatók!
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Ajánlott
úszók:
ADÉL,
EROSZ,
PARMA,
OTTO,
BALATON,
SUPER
MATCH,
BLUE
MATCH,

Az antennarészt mûanyagcsôbôl készítjük ennél a típusnál.
Variálható lamellás rézsúly, és nagyon jó aerodinamikai tulajdonságú úszótest jellemzi.
Árfekvése a fix ólomsúlyos és a cserélhetõ súlyos pávatoll úszok között helyezkedik el.

80550 (OTTO)
Árlistakód: 4/9

6g (Ø9) - 8g (Ø9) - 10g (Ø9) - 12g (Ø9)

80951 (BALATON)
Árlistakód: 4/9

Beázásmentes menetesen szétcsavarható réz patronsúllyal gyártjuk, mely sörétólommal tetszés szerint
tölthetõ. Az úszó szára erõs mûanyagcsõ. A jól látható multicolor antenna helyére világítópatron
helyezhetõ.

5 - 7 - 9 - 12 g

ULTIMATE
VARIO
SLIDER
KARBOFRAM

80350 ROCKET MATCH Árlistakód: 4/9
4+2 - 6+2 - 8+2 g

Speciális testformájának és arányainak köszönhetõen rakétaként száll a levegõben
ez a típus. Ezüst színûre bevonatozott fix réz önsúllyal gyártjuk. Antennája érzékeny,
de nagy dobástávolság esetén is jól látható. Az úszó szára sarkanda nádból készül.

Ezüst színûre bevonatozott fix réz önsúllyal gyártott match úszó. A fix rézsúly
alkalmazása környezetbarát és nagyon esztétikus kivitelezést tesz lehetõvé.
Az úszó szára sarkanda nádból készül.

80110 CLASSIC MATCH
Árlistakód: 4/9

2+1,5 - 3+1,5 - 4+2 - 6+2 - 8+2 - 10+2 12+2 - 14+2 - 16+2 - 18+2 g

HORIZON
MATCH

Önsúlyos típus, a nád antenna nagy teherbírása miatt nagyobb csalikat is alkalmazhatunk (pl. kukorica).
Széles méretválasztékban gyártjuk.

80100 (INEZ)
Árlistakód: 4/9

2+1,2 - 3+1,2 - 3+2 - 4+2 - 5+1,5 - 5+2 - 7+1,5 - 8+2 - 10+2 - 12+2 - 14+2 - 18+2 g

DORINA,
CLASSIC
MATCH,

80500 (ADÉL) Árlistakód: 4/9

Önsúlyos típus, alacsony súlypontja miatt hullámzó vízben is stabil marad.

3+1,5 - 5+2,5 - 8+3,5 g

ROCKET
MATCH

80510 (PARMA) Árlistakód: 4/9
2+1 -3+2 - 5+2 - 7+2 - 7+3 g

80150 (EROSZ) Árlistakód: 4/9

Önsúlyos mûanyagcsõ antennás match úszó. A multicolor antenna helyére 3mmes antenna helyezhetõ. Rövid kivitele sekély vízben is jól alkalmazhatóvá teszi.

Nagy terhelõsúllyal rendelkezõ modell. 2003 -tól a még jobb láthatóság érdekében multicolor
antennával gyártjuk. Az antenna helyére 3 mm -es világítópatron helyezhetõ.

2+2 - 3+2 - 4+2 - 4+3 - 5+2 - 5+4 - 6+2 - 6+4 - 8+4 g

80000 (OLIVIA) Árlistakód: 4/9
2,5+1 - 3+1 - 4+1 - 5+1 g
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Speciális, saját fejlesztésû, érzékeny és jól látható antennával készített MATCH-úszó. Kicsi terhelõ
súlya (+1 gr) kis súlyú csalik alkalmazását teszi lehetõvé. (pl. csonti, szúnyoglárva, kenyér)

Ajánlott úszók.:

80600 (LIZA) Árlistakód: 4/9

Önsúly nélküli típus, ideális állóvízi feltolós horgászathoz.

2,5 - 4,5 - 7,5 - 11,5 g

80200 (LINDA) Árlistakód: 4/9

Önsúly nélküli típus, kiváló nyíltvízi pontyozó úszó.

3-4-6-8 g

80310 SPECIALISTA PEACOCK WAGGLER Árlistakód: 3/8
4 g (2,5+max. 1,5 g)
5 g (2,5+max. 2,5 g)
6 g (2,5+max. 3,5 g)
7 g (2,5+max. 4,5 g)
8 g (2,5+max. 5,5 g)

Bár nincs balsa teste ennek a cserélhetô súlyos pávatoll úszónak, a nagy teherbírású méretek távoli dobásokat tesznek lehetõvé. Az adapterhez többféle antenna csatlakoztatható. 2010-tôl a jobb repülési tulajdonságok érdekében a 6 gr-os úszómérettôl Ø 7 mm-rôl Ø 9 mm-re változtattuk a súly vastagságát, így
rövidebb lett az önsúly, ami javítja a repülési tulajdonságokat.

HANNA,
ATTILA,
OLIVIA,
INEZ,
OTTO,
‘SUPER
MATCH’,
‘BLUE
MATCH’,
ARAL,
EMMA,
SILV. STAR PEACOCK WAGGLER,
SPEC.SARKANDA
WAGGLER,
BREAM DREAM,
COLOR LINE 1-2-3,
GHOST LIGHT W.
CARBOFRAM

80320 SILVER STAR PEACOCK WAGGLER Árlistakód: 3/8
4 g (2,5+max. 1,5 g)
5 g (2,5+max. 2,5 g)
6 g (2,5+max. 3,5 g)
7 g (2,5+max. 4,5 g)

Változtatható önsúlyos pávatoll modell. A vastag antennakiképzés lehetõvé teszi a nagy csalik (akár kukorica) használatát is. Jelentõs mennyiségû ólom vízfenéken történõ vontatására alkalmas. 2010-tôl a jobb repülési tulajdonságok érdekében a 6 gr-os úszómérettôl Ø 7 mm-rôl Ø 9 mm-re változtattuk a súly
vastagságát, így rövidebb lett az önsúly, ami javítja a repülési tulajdonságokat.

80300 SPECIALISTA SARKANDA WAGGLER Árlistakód: 3/8
4 g (2,5+max. 1,5 g)
5 g (2,5+max. 2,5 g)
6 g (2,5+max. 3,5 g)
7 g (2,5+max. 4,5 g)

HORIZON
NANO MATCH
MICRO MATCH

Sarkanda-nádból készült cserélhetõ lapsúlyos úszó. Az antenna anyaga „inzert“ sarkanda-nád. Nagyon
széles körben alkalmazható típus. Kicsi és közepes méretû csalik alkalmazását is lehetõvé teszi az antenna teherbírása. 2010-tôl a jobb repülési tulajdonságok érdekében a 6 gr-os úszómérettôl Ø 7 mm-rôl Ø 9
mm-re változtattuk a súly vastagságát, így rövidebb lett az önsúly, ami javítja a repülési tulajdonságokat.

80330 CARBON STAR SARKANDA WAGGLER
Árlistakód: 3/8
4 -5 - 6 - 7 g

80800 GHOST LIGHT WAGGLER Árlistakód: 3/8

0,5+05 -1+0,5 - 1,5+0,5 - 1,5+1 - 2+1 - 2,5+1 - 3+1 g

Sarkanda nádból készült változtatható önsúlyos úszótípus. A festett multicolor
csõantenna érzékeny és jól látható. Az úszóhoz tartozékként adott szárnyas antennával még nagyobb dobástávolság válik lehetõvé. Az antenna helyére Ø3mm-es világítópatron helyezhetõ. 2010-tôl a jobb repülési tulajdonságok érdekében a 6 gr-os
úszómérettôl Ø 7 mm-rôl Ø 9 mm-re változtattuk a súly vastagságát, így rövidebb lett
az önsúly, ami javítja a repülési tulajdonságokat.

Átlátszó mûanyagcsõ úszó réz önsúllyal. A nagyon jól látható multicolor antenna helyére Ø3mm-es
világítópatron helyezhetõ. A súly levehetõ, így az úszótípus önsúly nélkül is használható.

80700 (HANNA)
Árlistakód: 3/8
1+0,7 - 1,5+0,7 - 2+1 - 2,5+1 - 3+1 g

Átlátszó, sekély vízben nagyon jól használható típus. A réz önsúly cserélhetõ, illetve szükség esetén leszerelhetõ az úszóról.

80730 (ATTILA)
4 g (2,5+max. 1,5 g)
5 g (2,5+max. 2,5 g)
6 g (2,5+max. 3,5 g)
7 g (2,5+max. 4,5 g)
8 g (2,5+max. 5,5 g)
Árlistakód: 3/8

A 80700-as típus nagyobb teherbírású változtatható önsúlyú változata. Átlátszó testkiképzése miatt nagyon alkalmas kicsi eresztékkel (sekély víz, vízközti horgászat) történõ horgászatra is. Az antenna helyére Ø 4,5 mm-es világítópatron helyezhetõ. 2010tôl a jobb repülési tulajdonságok érdekében a 6 gr-os úszómérettôl Ø 7 mm-rôl Ø 9 mm-re változtattuk a súly vastagságát, így
rövidebb lett az önsúly, ami javítja a repülési tulajdonságokat.
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25002 (DELTA)
3-4-5-6-8-10-12-15-20-25-30 gr
Árlistakód: 9/45

DELTA

Több éves kísérletezés eredménye ez a nagyon kiforrott úszóforma. Bátran kijelenthetem, hogy a legjobb testforma az általunk
gyártott, mert nagyon jól visszatartható erôs
folyóvízen, de ugyanakkor kiválóan jelzi a kapásokat, mivel az úszótest oldalán található
félköríves váll nem gátolja az antenna vízfelszínhez viszonyított dôlésváltozását. Tehát, ha
visszatartjuk erôsen a szereléket, akkor folyással ellentétes irányban kezd dôlni, ha elengedjük a szereléket, akkor a folyás
irányába dôl az antenna. Ez azért nagyon fontos, mert így a vízfelszín felett is pontosan
nyomon követhetjük a horog és az ólom viselkedését, ha túl magasra kerül a horog a fenéktôl, azonnal utána tudunk engedni a
szereléknek.
Több olyan „buta” folyóvízi úszó is van forgalomban, amit a „horgász szemének” gyártottak, tehát függetlenül a szerelék állásától,
mindig egyenesen áll az úszóantenna, abszolút láthatatlanná téve a vízfelszín alatti eseményeket. A mi DELTA, BUTTERFLY, BLADE és
DISC úszóink kiválóan vizsgáztak a legmagasabb szintû versenyhorgászatban is, hiszen
csapatunk az EXNER – SPRO – MOLNÁRSZIGET csapata 2011-ben a szerbiai Golubac városában folyóvízi pályán megnyerte a Klub
Világbajnoki címet!

25400 (DISC)
4-6-8-10-12-15-20-25-30 g
Árlistakód: 1/1

Közkedvelt forma a „korong” típusú folyóvízi úszók
között. Tôkesúlyt adó stabil acél alsószárral és többféle
antenna csatlakoztatására alkalmas antenna adapterrel gyártjuk. Nagyon érzékeny forma a szerelék állására, így gyorsan látható az úszó
antennáján a horog és az ólmozás pillanatnyi helyzete. Inkább szakaszos visszatartásra, vagy lassú vezetésre javaslom.

DISC

2011-ben páratlan világsikert ért el versenycsapatunk, az
EXNER-SPRO-MOLNÁRSZIGET TEAM, megnyertük a világ legrangosabb csapatversenyét, a Klubcsapat Világbajnokságot. A versenyt
Szerbiában, Golubac városában rendezték. A két folyóvízi szektorban hatalmas előnyt jelentettek innovatív speciális folyóvízi úszóink. Nagy öröm volt számomra, hogy a világ legsikeresebb
versenyhorgásza, Alan Scotthorne is az általunk gyártott folyóvízi
úszót használta a verseny folyamán.

„SERIA HOLLER 1-2“
(25300) Egyedülálló módon ötvözi a
folyóvízen nagyon fontos kiváló szerelék-visszatarthatóságot és a maximális érzékenységet. Holler László
versenyzõtársam kísérletezte ki ezt
az optimális úszóformát. A 25200
Blade (Penge) nevû úszónknál vastagabb és kerekebb kiképzésû, így
erõsebb vízfolyásra és erõsebb szerelék-visszatartásra is kiválóan alkalmas. Az úszótest csúcsának
speciális kiképzése nagyon jól látható kapásjelzést biztosít.

BLADE
25200 (BLADE)
0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 g
Árlistakód: 1/1
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BUTTERFLY
(25200) Holler László barátom és versenyzõtársam fejlesztette ki ezt az úszót. A kicsi méretek kiválóan használhatóak lassú folyású csatornákon, de akár áramló állóvizeken is. A test vékony
"penge" szerû kiképzése miatt nagyon alkalmas az úszó a folyamatos, a víz folyásánál lassabb csalivezetésre. Az úszó segítségével nagyon nyugodt, pattogásmentes szerelékvezetés érhetõ el. A már említett vékony testkiképzés miatt egyedülállóan érzékeny (pl. ha a hal minimális ólmot megemel a szerelék
súlyozásából, az úszótest nagyon látványosan jelez. Finom kapások esetén is ideális úszótípus. Érzékenyebb mint bármelyik eddig forgalomban levõ "lapos úszó".

25300 (BUTTERFLY)
0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 25 - 30 - 35 g
Árlistakód: 1/1

39250 RADECE 4-6-8-10-12-15-20 gr Árlistakód: 9/45

A magyar U14 válogatott 2012. évi világbajnoki címének megszerzéséhez nagy segítségünkre volt ez az úszó. Bár a szlovéniai Radece városánál rendezett
verseny alapvetôen nem bolognai botos verseny volt, mégis az elsô versenynapon egyik szektorban csak ezzel a módszerrel tudtunk eredményesek lenni.
Az ideális formájú csúszó úszóval problémamentesen meghorgászhatóak a nagyon mély (8-10 méteres) horgászvizek is.
A cserélhetô úszóantennával alkalmazkodhatunk akár a horgászat közben változó körülményekhez is (pl.: hullámzás, fényváltozások). A csúszó úszók nagy
elônye, hogy ütközôk között rögzítve fix (nem csúszó) úszóként is kiválóan alkalmazhatóak!

75000 (DIRKÉ) 4 - 6 - 8 - 11 - 14 g Árlistakód: 5/12
Mély folyóvizekre bolognai módszerhez ajánljuk ezt a két ponton megvezetett csúszó típust. Az antenna helyére világító patron helyezhetõ.

33250 (CLIO) 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 g Árlistakód: 5/12
Mélyvízben nagy csalikhoz ideális ez a balsa antennás, két ponton
megvezetett csúszó típus.

60250 (ALFONZ) 3 - 4 - 5 - 6 g Árlistakód: 5/12

Állóvízre alkalmas,
kétponton megvezetett csúszó modell.
A 75250-es modellhez hasonló , de vastagabb nyakkiképzése nagyobb
csalik alkalmazását is lehetõvé teszi.

Ajánlott
úszók pl.:
HILDA,
FLÓRA,
SACI,
LUCA,
CSILLA,
VILMA,
IRISZ,
ÁDÁM,
PAX,
PARISZ,
ROMULUS,
PLUTO,
REMUS,
ZEUSZ,
VÉNUSZ,
LUNA,
SAAR,
NÁPOLY,
IKAROSZ

39350 (NÁPOLY) 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 12 - 15 - 20 g
Árlistakód: 3/7
Központi zsinórvezetéses úszó, így a zsinór általi bevágódástól védett. Állóvízen kiváló spicbotos horgászathoz, csatorna jellegû vízen spicbothoz és
gyûrûs bothoz (match, bolognai) is kiváló választás. Az úszótest szükség esetén megfordítható a száron (pl. állóvízen szélcsendes idõben) jobb, ha a keskeny oldal helyezkedik el a vízfelszín irányába.

10600 (HILDA) 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 g Árlistakód: 3/7
Üvegszál alsórésszel és testen belüli zsinórvezetéssel gyártjuk ezt a cserélhetõ antennás
folyóvízi típust. (Az adapterhez 3 féle antenna csatlakoztatható.)

39700 (SAAR)6-8-10-12-15 g Árlistakód: 3/7
Gyakran használt sikeres bolognai úszóforma. A 3 féle vastagságú antenna használatát lehetõvé
teszi az úszótestbe épített adapter. Így alkalmazkodni tudunk a különféle fényviszonyokhoz és
csaliméretekhez is (vékony, kis felhajtóerejû antenna - kicsi csali, vastag antenna - nagy csali).

39300 (FLÓRA) 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 g Árlistakód: 3/7
Speciálisan bolognai módszerhez való típus, a mûanyag
adapterhez háromféle vastagságú antenna csatlakoztatható.
Az úszótestet a zsinór általi bevágódástól dupla acél vezetõfüllel védtük meg.
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75455 (WARTA)
1-2-3-4-6-8-10-12-14-16-18 gr

Árlistakód:9/45

Ajánlott
úszók pl.:
ALFONZ,
ERATO,
CLIO,
DIRKÉ
RADECE

Ez a testforma ideális az „elengedem-megtartom” típusú folyóvízi szerelékvezetéshez.
A központi zsinórvezetés garantálja a legjobb szerelék-vezethetôséget és a hosszú távú
sérülésmentességet. A legnagyobb igénybevételt is jól bírja ez az új modell.
Az úszó szára karbonból, az antennája mûanyagból készül.

75400 (ZELMA)

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 g
Árlistakód: 2/6
Nagyon jól visszatartható folyóvízi forma, acél alsószárral, mûanyag antennával.
Az új méreteket piros színnel jelöltük!

34100 (ÁGNES)
1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 g
Árlistakód: 2/6
Jól visszatartható folyóvízi forma acél alsószárral, és mûanyag antennával.

32100 (RITA)
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 g
Árlistakód: 2/6
Folyóvízi típus, gömbölyû formája miatt jól visszatartható. Acélszállal és
mûanyag antennával gyártjuk.

39000 (CSEPEL)
0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 g
Árlistakód: 3/6
Acél alsószállal és üvegszál antennával gyártott típus, kiemelkedõen jól
alkalmazható lassú vagy közepes áramlási viszonyok között.
Testen belüli zsinórvezetést alkalmaztunk a kisebb sérülékenység érdekében.

75450 (ILIÁSZ)
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 -18 g
Árlistakód: 2/6
Üvegszál alsórésszel és mûanyag antennával gyártott, belsõ zsinórvezetéses folyóvízi típus.
Az új méreteket piros színnel jelöltük!

39100 (ELIZA)
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 g
Árlistakód: 2/6
Erõs folyásban is jól visszatartható folyóvízi forma, üvegszál alsórésszel és mûanyag antennával készül, az úszótest belsõ zsinórvezetéses. Az új méreteket piros színnel jelöltük!

33450 (IKAROSZ)
2 -3 -4 - 5 - 6 -7 - 8 - 10- g
Árlistakód: 2/6
Ifjúsági világbajnoki arany- és bronzérmes versenyzõnk ifj. Katus Gyula ezt az úszót használta 2001-ben a Kunhegyesen megrendezett vb-n, ahol aranyérmet érdemelt ki egyedülálló teljesítményével. Nagy megtiszteltetés, hogy e termékünk révén kicsit mi is részesei
lehettünk ennek a sikernek is. Lássuk magát az úszót: üvegszál alsó rész, nagyon érzékeny, vékony üvegszál antenna és belsõ zsi-nórvezetés jellemzi ezt a típust. Nagyon jól
alkalmazható érzékeny kapások esetén. Használatához könnyû csalik illenek.
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10100 (DIANA) 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 g Árlistakód: 2/5
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55500 (PARISZ) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 g Árlistakód: 2/5
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Talán a legérzékenyebb úszóforma a karcsú, hegyes balsafa úszótest kiképzése miatt.
Ehhez az úszótesthez anyagában színezett üvegszál antennát választottam a jó
láthatóság, és a legnagyobb
érzékenység érdekében. Nagyon alkalmas a vízközti horgászatra is, mivel a könnyű
karbon úszószár miatt fokozatos az úszó beállása, így végig
jól látható a szerelék süllyedő
mozgása. Kicsi, könnyű csalik
illenek ehhez a modellhez (pl.:
pinki, szúnyoglárva, 1-2 szem
csonti).

39200 (PÁLMA)
0,2 - 0,5 - 0,8 - 1 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
Árlistakód: 2/6

Nagyon érzékeny úszó, acél antennája kicsi csalik használatát teszi
lehetõvé (pl. szúnyoglárva, pinki, csonti). A tömör acél alsószár
hullámzásban is kellõ mértékû tõkesúlyt ad az úszónak.

Csúcsmodell ez a típus a finomszerelékes horgászatban!
A központi zsinórvezetésnek
köszönhetően úgy állíthatjuk a
száron az úszótestet, ahogy a
körülmények megkívánják.
Például erős hullámzásban lehúzva a száron a testet mélyre
helyezhetjük a súlypontot, így
nagyon stabil lesz a szerelék,
de lassan folyó csatornán is
jól használhatjuk, ha az antenna tövéig felhúzzuk a testet.
Az antenna anyaga teherbíró
műanyagcső, így nagyobb
csalik is alkalmazhatóak. A
gyűrűs zsinórvezető szem
közvetlenül az antennacső
alatt van, így a legnagyobb
hullámzásban is mélyen tartható az úszó. A nagy méretválaszték garantálja, hogy
sekély és mély vízre egyaránt
találjunk megoldást.

39560 (MAGIC)
0,1-0,2-0,3-0,5-0,75-1-1,251,5-2 gr
Árlistakód: 9/45

Állóvízen, feltolós kapások esetén jól alkalmaztható forma,
üvegszál alsórésszel és mûanyag antennával.

33155 (SUPER BREAM)
0,3-0,5-0,8-1-1,25-1,5-22,5-3-4-5 gr
Árlistakód: 9/45

39550 (HUGO)
0,3 - 0,5 - 0,75 - 1
1,25 - 1,5 g
Árlistakód: 3/6

23100 (ÉVA)
0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
Árlistakód: 2/6

25100 (BEA)
0,3 - 0,5 - 0,7 - 1 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 g
Árlistakód: 2/6

35200 (LION )
0,3 - 0,5 - 0,7 - 1 1,5 - 2 g
Árlistakód: 3/6

37200, 35200
Nagyon érzékeny, elsõsorban
spicc- és rakósbotra alkalmas
úszótípusok. Az alsószár karbonból, az antenna vékony üvegszálból készül. Az antenna nem
teherbíró, így kis súlyú csalik
használata javasolt.
(pl. szúnyoglárva, pinki).
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37200 (LONDON )
0,3 - 0,5 - 0,8 - 1 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
Árlistakód: 3/6

22100 (KINGA )
0,3 - 0,5 - 0,75 - 1
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
Árlistakód: 2/6
21100, 22100, 23100, 25100
Álló és lassan áramló vízre alkalmas típusok,
acélszál alsórész és
mûanyag antenna jellemzi õket.

0,3 - 0,5 - 0,8 - 1
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3
-4-5g
Árlistakód: 2/6

35150 (KREON)
0,3 - 0,5 - 0,7 - 1 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
Árlistakód: 2/6

31400 (HALLE)
0,5-0,75-1-1,5-2 g
Árlistakód: 3/6
31300 (BREDA)
31350 (MONS)
0,2-0,3-0,5-0,75-1- 0,3-0,5-0,75-1-1,251,25-1,5-2-2,5-3-4 g 1,5-2-2,5-3-3,5-4 g
Árlistakód: 3/6
Árlistakód: 3/6

Kiválóan használható folyóvízi modell, hosszú bambusz antennával.
A hosszó üvegszál alsórész nagyon stabillá teszi ezt az úszót. Egyaránt
alkalmas match botos, bolognai botos és spiccbotos horgászatra is.

37150 (KOZMOSZ)

Hosszú üvegszál alsórésszel és hosszú bambusz antennával készített modell. Az úszó mély
súlypontja miatt nagyon hullámálló, ideális fenéklakó halak horgászatához.

Üvegszál alsórésszel és súlyozható bambusz antennával készül,
ideális álló és lassan áramló vízre

Üvegszál alsórész és súlyozható bambusz antenna jellemzi
ezt a kedvelt álló és lassan folyó vízre alkalmas modellt.

Teherbíró bambusz antennával és karbon alsószállal gyártott úszó.
Keszeg és ponty horgászatára egyaránt alkalmas.

Karbon alsószállal és üvegszál antennával gyártott típus. A nagyon finom úszónyak az érzékeny
kapásokat is jól jelzi. Álló- és folyóvízen egyaránt jól alkalmazható.
Az új méreteket piros színnel jelöltük!

Klasszikus versenyúszó a legfinomabb horgászathoz. Karbon alsószállal és üvegszál antennával készítjük. Álló- és folyóvízen egyaránt jól alkalmazható forma.
Az új méreteket piros színnel jelöltük!

Ajánlott
úszók pl.:
LAMIA,
KREON,
KOZMOSZ,
GUSZTÁV,
ARIEL,
PÁLMA,
NOEMI,
ALIZ,
FANNI,
HELEN,
KINGA,
ÉVA,
BEA,
LONDON,
LION,
MORVA,
ODERA,
‘CARP.
LIGHT’,
CARP 1-23-4-5-6,
MONS,
BREDA
HALLE
PARMA
NAMUR
CENTRE

HESSEN

33150 (LAMIA)
0,5 - 0,8 - 1 - 1,2 1,5 - 2 - 2,5 - 3
-4-5g
Árlistakód: 2/6

33000 (ÁDÁM)
6 - 8 - 10 12 - 15 g
Árlistakód: 2/6

31450 (HESSEN) 0,3-0,5-0,75-1 g Árlistakód: 3/6
Teherbíró bambusz antennával és karbon alsószállal gyártott úszó. Keszeg és
ponty horgászatára álló és lassan folyó víz esetén is egyaránt alkalmas.

31500 (CENTRE) 0,3-0,5-0,75-1-1,25-1,5-2 g Árlistakód: 3/6
Az acél alsószál hullámzó vízben is stabillá teszi az úszót, a bambusz antenna nagyobb csalik alkalmazását is
lehetôvé teszi. Nagyon jó típus a dévérkeszeg horgászatához.

31150 (NAMUR) 0,3-0,5-0,75-1-1,5 g Árlistakód: 3/6
Karbon alsószállal és speciális karbon-mûanyagcsô antennával gyártjuk ezt a két típust. Az antenna jól
láthatóvá teszi az emelôs kapásokat is. Elsôsorban keszegfélék horgászatához ajánljuk mindkét úszót.
Az új méreteket piros színnel jelöltük!

31250 (PARMA) 0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3 g Árlistakód: 3/6
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29250 (LÉTÓ) 1 - 1,5 -2 - 2,5 -3 - 4 - 5 g Árlistakód: 2/6

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5
-4-5g
Árlistakód: 2/6

Állóvízre alkalmas balsa antennás modell.

0,3 - 0,5 - 1 - 1,5
-2-3-4-5g
Árlistakód: 2/6
Mély súlyponttal rendelkezõ állóvízi úszó,
acél szállal és mûanyag antennával.

ANETT,
POLLI,
FRIDA,
NELLI,
JUNO,
LUCIFER,
MARS,
LIDIA,
HUGO,
LAGUNA,
LONDON,
LION

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
Árlistakód: 2/6
75150 (LUCIFER)

0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 1,5 - 2 g
Árlistakód: 2/6
75300 (FRIDA)

0,1 - 0,15 - 0,2 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6
- 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5
-2-3-4g
Árlistakód: 2/6
30100 (NELLI)

75350 (JUNO)
0,3 - 0,5 - 0,8 1 - 1,25 1,5 - 2
- 2,5 - 3 - 4 g
Árlistakód: 2/6

Elsôsorban spiccbotos horgászatra javasoljuk. A test kiképzése
miatt jól láthatóak az emelôs kapások is. A mûanyagcsô antenna
lehetôvé teszi nagyobb csalik alkalmazását is.

Nagyon sikeres forma spiccbotos horgászathoz állóvízen.

Klasszikus TESSE forma, a kicsi méretek ideálisak apró halak horgászatához,
a nagyobb méretek pedig spiccbotos keszeg horgászathoz.

Álló és áramló vízre alkalmas úszó mûanyag antennával.

Nagyon érzékeny állóvízi úszó, spiccbotos horgászathoz ajánljuk.

75200 (POLLI)

75100 (ANETT) 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 g Árlistakód: 2/6

Fémszálas alsórésszel és balsa antennával készített modell, kiválóan alkalmas állóvízen nagyobb csalikkal való horgászatra.

31100 (HELEN)

28250 (MARS) 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 g Árlistakód: 2/6

Acél alsórésszel és balsa antennával készül. Álló vízre alkalmas modell.

Állóvízi típus, mély súlypontja miatt hullámálló. A vékony
nyak kiképzés miatt érzékeny az emelõs kapásoknál is.
Üvegszál asó szár és mûanyag antenna jellemzi.

Ajánlott
úszók pl.:

31200 (POZNAN)
1-1,5-2-2,5-3 g
Árlistakód: 3/6

Üvegszál alsó résszel és jól látható mûanyag antennával gyártott úszó típus

Acél alsórésszel, balsa antennával gyártott típus, álló és
lassan folyó vízre.

0,3 - 0,5 - 0,7 1 - 1,5 - 2 - 2,5 3-4-5-7-9g
Árlistakód: 2/6
33300 (SACI)
28150 (LUNA)
0,5 - 1 - 1,5 - 2 2,5 - 3 - 4 - 5 g
Árlistakód: 2/6
8 - 9 - 10 - 12 g

Árlistakód: 2/6

0,2 - 0,3 - 0,4 -0,5 g
Árlistakód: 4/11
33200 (LUCA)

0,3 - 0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 37100 (ARIEL)

0,3 - 0,5 - 0,8
- 1 - 1,5 - 2 - 2,5 3-4-5g
Árlistakód: 2/6

Álló és lassan áramló vízre nagyon kedvelt forma.
Acél alsó szállal és mûanyag antennával készül.

Álló és lassan áramló vízre alkalmas úszó, nagyon kedvelt
dévérkeszeg horgászatára, acél alsó szállal és mûanyag
antennával készül.

Jól látható, nagy teherbírású, balsa antennás modell, acél alsó szállal.
Nagyobb méretei ideálisak bolognai horgászatra is.

Üvegszál alsórésszel és balsa antennával készül. Nagyon alkalmas
a kisebb patakok, csatornák távolra úsztatós horgászatára.

Zömök formája miatt gyorsan folyó víz esetén is alkalmazható ez a
balsa antennás, acél alsószálas úszó.

29150 (KIRKÉ)
0,5 - 1 - 1,5 - 2 2,5 - 3 g
Árlistakód: 2/6

76300 (JUPITER) 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 g Árlistakód: 2/6

Mély állóvizek horgászatánál nagyon jól alkalmazható, üvegszál
alsórésszel és mûanyag antennával készült típus.

39500 (TÜNDE) 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 g Árlistakód: 2/6

Ajánlott
úszók pl.:

SACI,
LUCA,
CSILLA,
VILMA,
LUNA,
KIRKÉ,
VILMOS,
BODROG

35100 (ALIZ)

0,3 - 0,5 - 0,7 1 - 1,5 - 2 2,5 - 3 g
Árlistakód: 2/6

27100 (GRETA)

0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 g
Árlistakód: 4/11

26100 (ETA)

26100, 27100, 30600

30600 (STEFI)

Elsõsorban apróhalak (küsz, bodorka)
horgászatára alkalmas típusok, de
kora tavasszal és télen nagyobb testû
halakra is horgászhatunk velük.

0,03 - 0,06 - 0,1 0,15 - 0,3 - 0,5 g
Árlistakód: 4/11
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Központi zsinórvezetéses csõantennás állóvízi modell. Az úszótest a száron igény szerint

Figyelem: A vékonyfalú csõantenna nagyon érzékeny, de ugyanakkor nagyon sérülékeny is.

megfordítható. A vékony karbon szár és a kecses testforma miatt különösen alkalmas vízközti

Vízinövénybe akadva vagy hal leakadásakor a rakósbot gumi olyan igénybevételt jelenthet, hogy

horgászatra is (pl. bodorkázás, ahol "lassan beülõ" szerelékre van szükségünk). A kúpos

az antenna eltörhet. Ezért az úszó élettartalma folyamán esetleg cserélni kell az antennacsövet

kiképzésû antenna nagyon érzékennyé teszi ezt az úszót.

(vagy a tõben eltört antennát újra fel kell ragaszatni a karbonszál végére).

39600 (LAGUNA)
0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 - 2 g
Árlistakód: 3/6

39150 (VÁG)
0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 g
Árlistakód: 3/6
33350 (MORVA)
0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3 g
Árlistakód: 3/6

Központi zsinórvezetéses folyóvizi úszó. Erõs sodrásban is kiválóan
használható testforma. Felszerelésnél elõször le kell húzni a karbon
úszószárról a balsa testet, át kell fûzni a test középvonalában talál-

Központi zsinórvezetéses kúpos csõantennával gyártott állóvízi úszó. Hosszú karbon alsószár és kúpos mûanyagcsõ antenna
jellemzi. A nagyon sikeres bambusz antennás
"LAMIA" típus még érzékenyebbé tett változa-

ható mûanyagcsövön a zsinórt, a karbonszálat vissza kell helyezni
a mûanyagcsõbe és ezután 3 db szilikongumi csõvel rögzítjük a zsinóron.
Elõnyei:
- Nincsen zsinórvezetõ drótfül, így ennek a sérülése is kizárt.
- Nagyon jól visszatartható mivel a zsinór közvetlenül az antenna

ta.
Figyelem: A vékonyfalú csõantenna nagyon
érzékeny de ugyanakkor nagyon
sérülékeny is. Vízinövénybe akadva
vagy hal leakadásakor a rakósbot
gumi olyan igénybevételt jelenthet,
hogy az antenna eltörhet. Ezért az
úszó élettartalma folyamán esetleg
cserélni kell az antennacsövet
(vagy a tõben eltört antennát újra
fel kell ragaszatni a karbonszál végére).

tövében jön ki.
- Mivel a zsinór belül helyezkedik el , így az ereszték állításakor sem
vágja el az úszótestet.
- A karbon szár a jól látható csõ antennával együtt a szerelék megbontása nélkül cserélhetõ akár más színû antennára is (változó
háttér és fényviszonyok esetén).
Figyelem: A vékonyfalú csõantenna nagyon érzékeny de ugyanakkor nagyon sérülékeny is. Vízinövénybe akadva vagy
hal leakadásakor a rakósbot gumi olyan igénybevételt
jelenthet, hogy az antenna eltörhet. Ezért az úszó élettartalma folyamán esetleg cserélni kell az antennacsövet
(vagy a tõben eltört antennát újra fel kell ragaszatni a
karbonszál végére).
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36150 (VILMOS) 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1 - 1,5 -2 - 2,5 - 3 g Árlistakód: 2/6

21000 (GUSZTÁV) 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 g Árlistakód: 3/6

Nagyon áramlásálló forma, üvegszál alsó résszel valamint mûanyag antennával és
mûanyag antennatartó csészével gyártott széria. A nagyon kicsi méretek a sekély
vizek horgászatát is lehetõvé teszik.

76200 (BODROG) 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 g Árlistakód: 2/6

Finomszerelékes pontyhorgászatra készített típus. Bambusz antenna és karbon alsószál jellemzi. A rövid úszó sekély vízben is kiválóan alkalmazható.

Sekély vízben kifejezetten nagy csalikhoz (kukorica) készült úszótípus.
Az alsószál erôs karbonból van.

24030 (CARP 9) 0,1 - 0,3 - 0,5 g Árlistakód: 3/6

Vastag csôantennával készítjük, hogy nehéz csalik is alkalmazhatóak legyenek. Az
úszótest kiképzése az emelôs kapásokat is jól láthatóvá teszi. Erôs karbon alsószállal
készítjük.

24040 (CARP 10) 0,15 - 0,3 - 0,5 - 0,75 g Árlistakód: 3/6

24020 (CARP 8) 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 g Árlistakód: 3/6

3 mm-es világítópatron befogadására alkalmas, rakósbotos pontyozó úszó.
Belsõ zsinórvezetéssel gyártjuk a kisebb sérülékenység érdekében.
(Kivéve a 0,3 és 0,5 gr-os méret, ami nem belsõ zsinórvezetéses, de a kicsi testméret miatt a zsinór általi sérülés veszélye is kicsi.)

Teherbíró bambusz antennával és karbon alsószállal gyártjuk. Nagyobb csalikat alkalmazva ponty horgászatára is jól alkalmazható, hosszúbotos technikával.

24010 (CARP 7) 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 g Árlistakód: 3/6

Ideális úszó rakós botos nagyhalas horgászathoz (pl. ponty, amur). Kis teherbírású méretek és erõs alapanyagok jellemzik ezt a modellt (pl. vastag, nehezen törhetõ üvegszál szár). A vastag mûanyag antenna nagy csalik
használatát is lehetõvé teszi (pl. kukorica, különbözõ magvak, nagy csonti csokor). A test középvonalában vezetett zsinór a nagy igénybevételnél nem vágja
el az úszótestet.

23000 (CARP LIGHT) 0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 g Árlistakód: 2/6

Milyen úszókra van szükségünk a rakósbotos nagyhalazáshoz?
- Legyen rövid az úszó teljes hossza a pontyozásnál, amurozásnál gyakori sekély víz miatt.
-Legyen erõs az úszó szára a nagy igénybevétel miatt.
-Legyenek kicsi teherbírású méretek is, hogy a sekély vízben ne zavarjuk az óvatos halakat.
-Az antenna kellõen vastag legyen a nagyobb csalik elviseléséhez is.
Ez a modell pont ilyen!

22000 (ODERA) 0,1-0,3-0,5-0,75-1 g Árlistakód: 2/5

Acél alsó szárral gyártott Ø 3 mm-es világítópatron befogadására alkalmas úszó.
Az új méreteket piros színnel jelöltük!

Az anyagában kialakított és festett balsafa antenna nagyon jól látható és nagyobb
csalik alkalmazását is lehetõvé teszi. A belsõ zsinórvezetés megvédi az úszótestet a
zsinór általi bevágódástól. Az alsószál erõs carbonból készült.

27000 (CARP 6) 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 g Árlistakód: 3/6

„SERIA HAMAR“
Gyõrben élõ világbajnokunk vitathatatlan érdemeket szerzett a finomszerelékes nagyhal horgászat területén is.
Évente rengeteg speciális nagyhalfogó versenyen vesz részt. Az általa versenyenként!!! megfogott nagyhalak
mennyisége többször meghaladta a 100! Kg-ot is. Így erre a típusú horgászatra a hagyományos építésû úszók nem
feleltek meg a nagyfokú igénybevétel miatt. Közös fejlesztõmunkánk eredménye ez az öt új úszótípus, melyek
jellemzõje,hogy a kritikus pontokon (antenna, zsinórvezetés) teljesen új megoldásokat alkalmaztunk a tökéletes
eredmény érdekében. Próbálják ki Önök is ezeket az egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezõ úszókat!
29000 ‘SERIA HAMAR’ (CARP 3)
0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 1 - 1,5 - 2 g
Árlistakód: 3/6

28000 ‘SERIA HAMAR’ (CARP 4)
0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 g
Árlistakód: 3/6
26001 ‘SERIA HAMAR’ (CARP 2)
0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,25 - 1,5 - 2 g
Árlistakód: 3/6

26000 ‘SERIA HAMAR’ (CARP 1)
Központi zsinórvezetés, karbon-alsószál, tömör
mûanyag antenna. Ez a felszereltség teszi páratlanul strapabíróvá ezt az úszót. Nem kizárólag
ponty horgászatához ajánljuk, bár Hamar Ferenc
világbajnokunk nemritkán 80-100 kg pontyot is
megfogott naponta a tesztelések folyamán.

26001 ‘SERIA HAMAR (CARP 2)

26000 ‘SERIA HAMAR’ (CARP 1)
0,3-0,4-0,6-0,8-1-1,251,5-1,75-2-2,5-3 g
Árlistakód: 3/6

A 26000-es típus lefinomított változata, nagyon
alkalmas finom kapások vagy alacsony vízhõmérséklet esetén. Nem kizárólag ponty horgászatához ajánljuk. Az antenna és az alsószál egy
karbon anyagból lett kialakítva. Ennél a típusnál is
központi zsinórvezetést alkalmaztunk. Célszerû az
úszót a vastag antennarész tetejéig súlyozni.

28000 ‘SERIA HAMAR’ (CARP 4)
24000 ‘SERIA HAMAR’ (CARP
5) 0,1-0,2-0,3-0,5-0,75-1 g
Árlista kód: 3/6

Erõs karbonszárral és vastag mûanyagcsõ antennával szereltük fel a modellt, így kellõen stabil és
teherbíró lett. Belsõ zsinórvezetést és speciális
erõs zsinórvezetõ fület alkalmaztunk.

29000 ‘SERIA HAMAR’ (CARP 3)
Vastag mûanyagcsõ antennát alkalmaztunk, hogy
a kicsi méretû úszók is elbírják a nagyobb csalit.
A karbon-alsószál könnyen kezelhetõvé teszi ezt
az úszót (gyors horgászat esetén kevésbé gubancolódik a szerelék). A speciális zsinórvezetés erõs
igénybevétel esetén is stabil marad.

24000 ‘SERIA HAMAR’ (CARP 5)
Az anyagában kialakított festett balsafa antennarész különösen nagy csalik alkalmazását teszi
lehetõvé kicsi úszóméret esetén is. A zsinór vezetése egyedülálló módon az úszó tetején, és az
úszótesten belül történik. Az alsószál anyaga erõs
karbonszál.

80905 ‘SERIA HAMAR MATCH’ Árlistakód: 4/9
4g (Ø7) - 6g (Ø7) - 8g (Ø9) - 10g (Ø9) - 12g (Ø9) 14g (Ø12) - 16g (Ø12) - 18g (Ø12) - 20g (Ø12)

Nem raktározott típus, gyártás külön
rendelésre!
Minimálisan rendelhetô darabszám:
100 db/ típus/méret
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Pávatoll antennával és változtatható önsúllyal gyártott
típus. Az úszótestbe épített speciális mûanyag hüvelybe
apró sörétólmok (maximum Ø2 mm) helyezhetôk, megkönnyítve a finomsúlyozást. A durva súlyozást lamellák segítségével végezhetjük el. Az antennatartó adapterhez
többféle antenna csatlakoztatható. 7 féle antennát csomagolunk minden úszóhoz.

különösen sok és értékes tapasztalatot szerzett a vizek partján. Nem raktározott úszótípusok! Legyártás külön rendelésre! Minimálisan rendelhetô darabszám: 100 db/típus/grammsúly
A TOP MIX által gyártott termékekrôl bôvebb információt talál a www.topmix.hu weboldalon.

3

80908 (STRADIVARI MATCH) 6g (Ø9) - 8g (Ø9) - 10g (Ø12) - 12g (Ø12) - 14g (Ø12) - 16g (Ø12) - 18g

33451 (ATTY) 2-3-4-5-6-8-10 g Árlistakód: 8/44

és 2007-2008-2009-ben megnyerte az USA egyéni bajnokságát! Tudni kell róla, hogy pályafutása folyamán rengeteg idôt töltött horgászattal, így

25

Központi zsinórvezetéses folyóvízi úszótípus, karbon alsószállal.
Az úszótest formája nagyban elôsegíti az ideális csalivezetést.

Papp József a TOP MIX termékek fejlesztôje és gyártója adott útmutatásokat az oldalon található úszók elkészítéséhez. Nagyon ered-

Belsô zsinórvezetéses úszó, kúpos csôantennával, karbon alsószállal.
A kisúlyozható csôantenna nagyon érzékennyé teszi az úszót.

ményes versenyzôi pályafutás tapasztalatai tükrözôdnek vissza ezekben a termékekben. Papp József magyar egyéni bajnok, többszörös válogatott,

33352 (RONIN) 0,3-0,5-0,75-1-1,25-1,5-2-2,5-3 g Árlistakód: 8/44

Erôs szélben is stabil marad az acél alsószár miatt ez a típus. Az érzékeny üvegszál
antenna kicsi csalik alkalmazását teszi lehetôvé.

33356 (MONY) 0,3-0,5-0,75-1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3 g Árlistakód: 8/44

Nagyon jól látható típus lassan folyó és állóvízen egyaránt. Karbon alsószállal és
anyagában színezett üvegszál antennával gyártjuk.

33355 (TIBY) 0,3-0,5-0,75-1-1,25-1,5-2-2,5-3 g Árlistakód: 8/44

Hosszú karbon alsószárral és vékony, de jól látható üvegszál antennával készítettük ezt az úszót. Érdekessége,
hogy a tökéletes szerelékvezetés érdekében nem alkalmaztunk zsinórvezetô drótfület, hanem szilikoncsôvel
lehet rögzíteni a zsinórt az üvegszál antennára.

35201 (VITA) 0,3-0,5-0,75-1-1,5-2 g Árlistakód: 8/44

Nagyon jól látható típus lassan folyó és állóvízen egyaránt.
Karbon alsószállal és anyagában színezett üvegszál antennával gyártjuk.

33455 (GUCY) 0,2-0,3-0,5-0,75-1-1,25-1,5-2-2,5-3 g Árlistakód: 8/44

Nagyon erôs kivitelû, belsô zsinórvezetéses úszótípus. Ideális rakósbotos pontyozáshoz is.
Az antenna vastagsága kicsi méretû csalik (csontkukac, szúnyoglárva) használatát teszi lehetôvé.

26008 (JOCY) 0,3-0,5-0,75-1 g Árlistakód: 8/44

Nagyon erôs kivitelû, belsô zsinórvezetéses úszótípus, ideális rakósbotos pontyozáshoz is.
Az antenna vastagsága lehetôvé teszi a nagyobb csalik (kukorica, giliszta) alkalmazását is.

26009 (LACY) 0,3-0,5-0,75-1-1,25-1,5-2-2,5-3 g Árlistakód: 8/44

Apróhalas úszó, vékony üvegszál antennával.

75351 (LILY) 0,3-0,5-0,75 g Árlistakód: 8/44

SERIA PAPP
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80907 (SARCANDA) 6-8-10-12-14-16-18 g Árlistakód: 8/44

Sarkanda nád antennával készített match úszó. Az antennatartó adapterhez többféle antenna csatlakoztatható.
A gyártás során minden úszóhoz 6 féle különbözô antennát helyezünk a csomagba.

Pávatoll antennával készített típus. Az antennatartó adapterhez többféle antenna csatlakoztatható, melyek lehetôvé teszik a széleskörû használhatóságot.
A gyártás során 6 féle különbözô antennát helyezünk a csomagba. Az úszótest formája álló és lassan folyó vízen is jól alkalmazható.

(Ø12)Árlistakód: 8/44

Nagyon jól látható multicolor antennával gyártott, változtatható önsúlyos úszótípus. Ideális a változó színû háttér (nádas, növényes) elôtti horgászathoz.

90702 (CARP FLOAT) 6-8-10-12 g Árlistakód: 8/44
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26111 Seria Carp 2 Árlistakód: 8/43

0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 - 2 g

0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g

0,3 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,25 - 1,5 - 2 g

8 - 10 - 12 - 14 g

8 - 10 - 12 - 14 g

6 - 8 - 10 - 12 g

4-5-6g

Sarkanda - nádból készült cserélhetô lapsúlyos úszó. Az antenna teherbírása lehetôvé teszi a szokottnál nagyobb csalik használatát is. Rövid távolságra és felszíni matchezésre kiválóan alkalmazható.

80301 Sarkanda Árlistakód: 8/43

Rövid pávatoll szárú match úszó. Elônyösen alkalmazható sekély vizekben és kis távolságra egyaránt. A testet úgy alakítottuk, hogy megerôltetés nélkül a kellô távolságra tudjuk
dobni, valamint a cserélhetô rézlamellák segítségével a zsinórra feltehetô ólom mennyiségét is variálhatjuk. Élénk színû, vastag csôantennával kerül forgalomba.

90005 Seria Carp match Árlistakód: 8/43

Univerzális match úszó, amely minden körülmények között megállja a helyét, valamint 2 in 1 funkciója lehetôvé teszi a normál és a slider úszós horgászatot is. A úszótest kialakításánál arra törekedtünk, hogy a lehetô
legegyenesebb röppályán repüljön az úszó - ezt az egyenes sarkanda szárral stabillá téve - úgy néz ki megtaláltuk. Ez leveszi a terhelést botról és használójáról egyaránt.
Kétféle antennával kerül forgalomba: a jól megszokott színes csôantenna és hosszú üvegszáron levô vékony csôantenna, amely a keszeghorgászatnál mutatja meg igazi varázsát.

80131 Seria Match 1 Árlistakód: 8/43

Keszeg, illetve finom pontyhorgászatra kialakított speciális pávatollúszó. A cserélhetô rézlamellák mellett slider adapterrel is bôvíthetô.

80351 Seria Match 2 Árlistakód: 8/43

A két új úszó közül a Carp 1 testesíti meg mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket egy horgász elvárhat egy pontyos úszótól. A vékony, 3cm hosszú,
mûanyag csôantenna a nagyobb méretû csalik használatára is alkalmas, karcsúsága miatt pedig mm-es pontossággal súlyozható. Az úszótesten átmenô zsinórvezetés a legextrémebb körülmények között is sérülésmentességet biztosít a fatestnek és a zsinórnak. A karbonszár erôssé és stabillá teszi az úszót.

26222 Seria Carp 1 Árlistakód: 8/43

A bambusz antenna a lehetô legérzékenyebb súlyozást teszi lehetôvé. Keszeghorgászatra alkalmas, mind a nyári nagy melegben, mind a halak kapókedvét csökkentô téli idôszakban. Az úszótestet úgy alakítottuk ki, hogy a kis méret ellenére kellô stabilitást biztosít - szeles idôben - a vízoszlop felsô rétegét mozgató áramlatoknál.

31301 Seria Bream Árlistakód: 8/43

A Carp 2-es úszó a Carp 1-es érzékenyebb változata. Különlegessége a nagyon rövid, vékony csôantenna. Nagyon finom horgászatra alkalmas,
fôleg a hideg vízben, az érzékeny kapások jelzésénél van nagy szerepe. Szintén belsô zsinórvezetéses test védi az úszót a sérülésektôl.

Nem raktározott típusok, gyártás külön
rendelésre! Minimálisan rendelhetô
darabszám: 100 db/ típus/méret

SERIA TÍMÁR

Timár Gábor
Gyönyű, Jókai u. 54., 9071-Hungary
Tel/Fax:
00-36-353-008
Mobil:
+36 20 9437 641
+36 20 9439 642
+36 20 4673 052
e-mail: timar@timarmix.hu
web: www.timarmix.hu

SERIA ROTTER
Rotter Ernő barátom több éve kiválóan képviseli az Exner termékeket Németországban. Hozzáértése versenyhorgász múltjából ered. Kitartása, maximalizmusa még versenytársai által is
elismert. A fanatikus horgász és üzletember már évekkel ezelőtt felismerte, hogy a minőségi
termékekre mindig megvolt, és véleményem szerint meg is lesz a kereslet, hiszen a horgászok
többsége is tisztában van vele, hogy az innovatív kiváló horgászeszközök nélkül nem lehet igazán eredményes. Ernő Németországban él és dolgozik, így pontosan ismeri a német horgászcikk piac sajátosságait. Ezért kért meg új típusok gyártására, melyek ezidáig hiányoztak
kínálatunkból. Felismerte, hogy a horgászúszók sérülékeny eszközök, így készíttetett Németországban egy speciális szivacsot, mely megvédi az úszókat a sérülésektől. A szivacsot beszabhatjuk a horgászláda rekeszeibe, vagy bármilyen, úszók tárolására alkalmas dobozba.
Speciális termékek. Igényes horgászoknak!

www.exner.de
80155 ROTTER KNICKLICHT WAGGLER
4+2-6+2-8+2-10+2-12+2 gr
ÁRLISTAKÓD 9/45

35110 ROTTER BREAM
1-1,5-2-3-4-5 gr
ÁRLISTAKÓD: 9/45

Elôször a német horgászok részérôl merült fel az igény, egy vastag (Ø 4,5) világítópatronnal is
használható, kedvezô árfekvésû, de strapabíró típus iránt. Magam is úgy gondoltam, hogy hiányzik
egy ilyen felszereltségû úszó a kínálatunkból, így 2013-tól gyártjuk ezt a modellt.

Ez az új típus kiválóan alkalmas finom úszós módszerekkel, fenéklakó halak horgászatára. A test feletti nagy balsafa bóbita lehetővé teszi az úszó súlypontjának mélyre helyezését, így nagyon hullámálló lesz a szerelékünk. Kiválóan jelzi a
húzós és a feltolós kapásokat egyaránt. Az antenna anyaga jól látható és nagyon érzékeny anyagában színezett üvegszál. A test karcsú formája gyorsan jelzi a legkisebb kapásokat is. Az úszószárat üvegszál anyagból készítjük.

40022
Speciális úszótároló szivacsbetét.
Árlistakód: 9/45
1 db/csomag
Mérete 40 x 40 x 4 cm.
Könnyen a horgászláda méretére szabható, így közel és biztonságban tárolhatók kedvenc úszóink. Megvédi a
gördüléses festékkopástól és a különbözô fizikai behatásoktól az úszókat. Nem
kell keresnünk a kiválasztott terméket,
mivel jól áttekinthetô a készletünk.
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57000 (AAL)
4-6-8 g
Árlistakód: 4/10
Német területen nagyon
népszerû úszótípus, partközeli sügér és
angolna horgászatra, illetve
folyóvízen pisztráng horgászatára.
Az úszótestbe világítópatron helyezhetõ.
A beépített önsúly nyugodt csali vezetést
tesz lehetõvé.

40362 (WALES) 0,3 - 0,5 - 0,7 - 1 g

Árlistakód: 1/2

NAGYON KEDVEZÔ ÁR!
40360 (BEDFORD) 5 - 6 - 7 - 8 - 9 g Árlistakód: 1/2
Az antenna helyére Ø 3 mm világítópatron helyezhetõ.

40358 (LONDON) 3 - 3,5 - 4 - 5 g

Árlistakód: 1/2

Tipikusan angol stílusú úszók, az úszótest válogatott balsafából készül. Match és spiccbotos horgászatra egyaránt kiválóan alkalmazható típusok. Spiccbotra különösen alkalmasak szélben az egypontos rögzítés miatt.
(A zsinór a vízfelszín alatt tartható.) Angol stílus szerint könnyen önsúlyozhatóak úgy, hogy sörétólmokat csíptetünk a
zsinórvezetõ-fül mindkét oldalára (ezzel az eresztékállítást is megoldjuk egyben).

40351 (WATFORD) 1,5 - 2 - 2,5 g

Árlistakód: 1/2

40352 (BIRMINGHAM) 0,75 - 1 - 1,25 g

Árlistakód: 1/2

40353 (BRISTOL) 1,5 - 2 - 2,5 g

Árlistakód: 1/2

40356 (OLDHAM) 1,5 - 2 - 2,5 g

Árlistakód: 1/2

40355 (BOLTON) 1,5 - 2 - 2,5 g

Árlistakód: 1/2

40359 (OXFORD) 3,5 - 4 - 4,5 g

Árlistakód: 1/2

40357 (CAMBRIDGE) 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g

Árlistakód: 1/2

40354 (MANCHESTER) 1,5 - 2 - 2,5 g

Árlistakód: 1/2

40361 (KINGSTON) 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 g

Árlistakód: 1/2

40350 (MÓRIC) 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 g Árlistakód: 1/2
Érzékeny típus,hosszú, súlyozható tonkin antennával készítjük. Fínom match botos
horgászatra és spiccbotra egyaránt jól használható. Spiccbotra különösen alkalmas
egypontos rögzítése miatt erõs szélben. (A zsinór besûlyeszthetõ a vízfelszín alá.)
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HUNGARICUM SZÉRIÁK
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60110 Hungaricum „6” Árlistakód: 2/4
2-3-6 gr

60410 Hungaricum „5” Árlistakód: 2/4
2-4-6 gr

elképzelése szerint. Kiválóan látható multicolor (fény hatására erôsen fluoreszkáló) csíkos, üvegszál antennát kaptak ezek a szériák. És nagyon
fontos változtatás az is, hogy a speciális formájú csúcsbóbitához Ø 3 mmes világítópatron csatlakoztatható, a patron zacskójában található PVC csô
segítségével.
Az úszótestek teteje jól látható festést kapott, és tökéletesre igazítottam az
alkatrészek arányait. Próbálják ki Önök is ezeket a nagy odafigyeléssel kialakított típusokat!

60210 Hungaricum „4” Árlistakód: 2/4
3-4-5 gr

60320 Hungaricum „3” Árlistakód: 2/4
2-3-4-5 gr

60620 Hungaricum „2” Árlistakód: 2/4
3-4-5-6 gr

60610 Hungaricum „1” Árlistakód: 2/4
3-4-5-6 gr

Nem véletlenül választottam a Hungaricum nevet ennek a 6 úszószériának.
Valaha réges-régen a magyar horgászcikk készítô vállalatnak (HOKÉV) úttörô szerepe volt az üvegszálas balsafatestes, láthatósági bóbitákkal ellátott úszótípusok meghonosításában világszerte. A cég már régen nem
létezik, de ezen felépítésû úszók sikere máig töretlen. Én jelentôsen továbbfejlesztettem az úszókat a mai kor igényei szerint. Két szériánál HUNGARICUM 1, HUNGARICUM 2 - változtatható lett pillanatok alatt az
úszótest helyzete az üvegszál száron (fel-le elcsúsztathatóak) a horgász

3-4-5-6g

90000 (BIANCA)
Árlistakód: 2/4
4-6-9g

90001 (CARP STRONG)
Árlistakód: 2/4
6-7-8-9g

CARP STRONG

Egy újabb egyedülálló Exner fejlesztés! Félig match, félig feltolós pontyozó úszó. A változtatható önsúlyos test a
rövid pávatoll szárral nagy dobástávolságot tesz lehetôvé. A vékony, több jelzôbóbitával ellátott antennarész lehetôvé teszi a klasszikus állócsalis feltolós ponty vagy keszeg horgászatot is.

90002 (HARD MATCH CARP) 6g (Ø7) - 8g (Ø9) - 10g (Ø9) - 12g (Ø9) - 14g (Ø12) g Árlistakód: 4/9

Üvegszál antennás pontyozó úszó, patronos réz önsúllyal (az önsúly mértéke a patronba helyezett sörétolmokkal szabályozható).

Hosszú üvegszál antennás modell, feltolós horgászathoz ajánljuk.

60500 (ILMA)
Árlistakód: 2/4

Ajánlott
úszók pl.:

90003 (PELLET STAR)
10 - 15 - 20 g
Árlistakód: 4/9
Angol típusú, változtatható önsúllyal gyártott horgászúszó.
Akár keményebb match bottal
is használhatunk nehéz, nagy
csalikat a ponty és amur horgászata során. ( Pl.: kukorica,
pelletek, tigrismogyoró, gyurmák) Rövid kivitele miatt sekély vízben is kiválóan
használható. Az intenzíven telepített pontyos vizekben nagyon jól használható típus.

CHAMPION

60600
2-3-4-5-6g

KATA,
DORINA,
ANNA,
EMMA,
HELGA,
EDIT,
ILMA,
BIANCA,
NIKÉ,
EDINA,
ERNA,
LEILA,
ARAL,
‘CARP
STRONG’,
‘CHAMP.
CARP.’
LOLA

CARP

Árlistakód: 2/4
A halállomány fogyatkozásának egyenes következménye, hogy nem csak
a verseny felszereléseket finomítják le a gyártók, hanem a ponty és a ragadozóhalas eszközök gyártásánál is felismerhetõ ez a folyamat. Ezt a modellünket mi
is lefinomítottuk. A végeredmény egy nagyon érzékeny és hullámálló úszó lett.
A beépített kiváló minõségû alkatrészek (pl. a botgyártásból már jól ismert karbonszál) kecses, vékony méretezést tesznek lehetõvé. Nem kizárólag ponty,
hanem minden békés hal horgászatára kiváló választás.

90001
Több sikeres pontyozó horgász keresett meg azzal a kéréssel, hogy készítsünk egy nagyon strapabíró úszót az akadós, nehéz terepen való ponty és amúr horgászathoz, mivel
ilyen körülmények között még a legjobb minõségû úszó is csak rövid ideig állja a megpróbáltatásokat. Elég arra az esetre gondolnunk, ha egy termetes ponty "beúszik" a nádasba a szerelékünkkel. Törik az úszóantenna, esetleg kiszakad a rögzítõfül az úszótestbõl. Mi készítettünk egy ilyen extra erõs modellt.
De lássuk magát az úszót:
- Az úszótest teljes hosszába rézbetét húzódik, és mivel ebbe a csõbe van beragasztva az úszó antennája, így az magából az úszótestbõl nem tud kitörni.
- Az antenna anyagában színezett, napfény hatására erõsen fényvisszaverõ hatású Ø 1,5 mm vastag nagyon rugalmas üvegszál.
- Az úszót a zsinórhoz rögzítõ forgókapocs méretét több számmal nagyobbra vettük, mint a 90000 típusnál, így a fonott zsinór által átadott dinamikus erõhatásokat is bírni fogja.
- A finom súlyozás érdekében a söréttel tölthetõ réz patronhüvelyt meghagytuk felszereltségként. A réz tõkesúly hullámzásban is stabilan tartja az úszót. Ez a típus nem az olcsó
árfekvésû úszók közé tartozik, köszönhetõen a felhasznált anyagok kiváló minõségének és a viszonylag bonyolult legyártásnak.
De mindenképpen érdemes megfontolni a beszerzését, mert valószínûleg már rövidtávon is ki tudjuk használni az új széria elõnyeit.
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60400 (ERNA)

2-3-4-5-6g
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1-2-3-4-56-8g

60100 (EDIT)

2-3-4-5-6g

60200 (EDINA)

60300 (LEILA)
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 g

40750 (NIKÉ)
2-3-5-7g

60700 (LOLA)
2-4-6-8g

Kiváló feltolós úszó keszegfélék, ponty és amur horgászatához. A felsõ bóbitára világítópatron
(Ø3 mm) helyezhetõ. Javaslom a por hatóanyagú világítópatron használatát, mivel ez könnyebb a
folyadékos patronnál, és így nem teszi tönkre az érzékeny úszó egyensúlyát. Jól látható és
építésébõl adódóan nagyon stabil. A test I. osztályú balsafa, a szár erõs carbonszál.
Árlistakód: 2/4

Üvegszál alsórésszel és antennával gyártott modell, speciális zsinórvezetõ
szemmel, melynek segítségével a szerelékrõl az úszó rövid idõ alatt eltávolítható.
Árlistakód: 2/4

Állóvízre alkalmas, üvegszál antennás típus. Kisebb méretei feltolós
horgászathoz, nagyobb méretei ragadozóhak horgászatához alkalmasak.
Árlistakód: 2/4

Ennél a formánál alacsonyan van a súlypont, így hullámálló. Árlistakód: 2/4

Jól látható, erõs, üvegszálas antenna és balsafa bóbita jellemzi. Árlistakód: 2/4

Keszegfélék és ponty horgászatára alkalmas állóvízen. Árlistakód: 2/4

90400 (ANNA)
4 - 6 - 8 - 10 12 - 16 g
Árlistakód: 2/3

90100 (EMMA)
2+1 - 3+1 - 4+2 6+2 -8+2 g
Árlistakód: 2/3

90600 (COLOR LINE 1)
3+1- 4+1- 5+1 7+1 - 9+1 -11+1 g
Árlistakód: 2/3

90700 (COLOR LINE 2)
4+2 - 5+2 - 6+2 8+2 g
Árlistakód: 2/3

90701 (COLOR LINE 3)
4+2-6+2-8+2-10+2 g
Árlista kód: 2/3

Mély súlypontja miatt hullámzásban is stabil marad ez a modell.

Árlistakód: 2/3

90350 (ARAL)
4 g (3+max1g) (Ø7)
6 g (4+max2g) (Ø7)
8 g (4+max4g) (Ø7)
Árlistakód: 2/3

Multicolor antennával és variálható réz önsúllyal gyártott modell

Változtatható önsúllyal és jól látható multicolor antennával gyártott úszótípus. A nyújtott testforma különösen
érzékennyé teszi ezt a modellt. Állóvízi horgászathoz ajánljuk.

Jól látható multicolor antennás állóvízi úszó.

Ezüst színûre bevonatozott fix rézsúllyal gyártott multicolor antennás úszótípus, az antenna nagyon jól látható
változó fényviszonyok és háttér esetén is. A bevonatozott rézsúly környezetbarát és nagyon esztétikus.

90600 (COLOR LINE 1) - 90700 (COLOR LINE 2)
Nagy méretválasztékban gyártott ólomönsúlyos multicolor antennás szériák +1 illetve +2 gr zsinórterhelési
lehetõséggel. Békés halak horgászatára rossz látási viszonyok között is jól alkalmazhatóak.

Ólom önsúlyos multicolor antennával gyártott úszó, ideális változó színû háttér (pl. nádas, árnyékos víz)
elõtti horgászatra. A speciális többszínû antenna kevés fény hatására is jól látható.

A kis méretek feltolós módszerhez, a nagy méretek ragadozóhalak horgászatához alkalmazhatók.

Az oldalon található úszók kiegészítô tartozékai megtalálhatóak a 42. oldalon!

90300 (KATA)

2-3-4-5-6g
Árlistakód: 2/3

90200 (HELGA)
3-4-56-7-8g

90500 (DORINA)

6g (Ø9) - 8g (Ø9) 10g (Ø9) - 12g (Ø9)

Árlistakód: 2/3
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40900 (HURON)
2-3-4-6g
Árlistakód: 1/2

40700 (KITTI)
1-2-3-4-5g
Árlistakód: 1/2

Állóvizen és csatorna
jellegû folyóvízen is
alkalmazható egypontos rögzítésû
úszótípus.
Az antenna
helyére
3 mm -es
világítópatron
helyezhetõ.

Folyóvízi úsztatásra és
sekély állóvizeken is
alkalmazható típus.

80740 (GENOVA)
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
Árlistakód: 1/2

40200 (BELLA)
2-3-4-5-6-8g
Árlistakód: 1/2
Folyóvízi típus,
messzire elúsztatva is
jól látható az antennája.

40300 (LILI)

Angliában nagyon népszerû, önsúly nélkül
gyártott rövid pávatoll
úszó. Nagyon alkalmas
lassú folyók, csatornák
horgászatára, de jól
használható sekély
állóvízben is.

2-3-4-5-6g
Árlistakód: 1/2

40500 (KAROLA)
2-4-6g
Árlistakód: 1/2

Folyóvízi típus,
lassú úsztatásra.

Álló és áramló vízre is alkalmas úszó.

40650 (HERMÉSZ)
1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 - 12 g
Árlistakód: 1/2

40101 (KLÁRA)
Árlistakód: 1/2

Álló és folyó vízre is alkalmas
típus, az antenna helyére
világító patron helyezhetõ.

Folyóvízi típus, teherbíró
balsa antennával. Ideális
a matchbotos folyóvízi
technikához.

2-3-4-5-6 gr
40850 (AURÉL)
3-4-5-6g
Árlistakód: 1/2

56500 (KORNÉL)
3-4-6g
Árlistakód: 4/10
Az 56000 típus központi zsinórvezetéses változata. Különösen alkalmas,
ha nagyon pontos dobások
szükségesek. (pl. hínármezõk szélei,
tisztásai, nádöblök)

Hosszú test kiképzése érzékennyé
teszi ezt az állóvízi úszót.
Az antenna helyére
világítópatron helyezhetõ.

40400 (MARA)
2 -4 - 6 g
Árlistakód: 1/2

29300 (JEROMOS)
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
Árlistakód: 1/2
Angol típusú érzékeny
folyóvízi modell egypontos rögzítéssel.
Különösen alkalmas
match botos folyóvízi
horgászatra.

40800 (SÁRA)
2 -3 -4 - 5 - 6 -7 g
Árlistakód: 1/2

Állóvízi úszó, rövid
kivitele miatt
sekély vízen is jól
alkalmazható.

Folyóvízi úsztatásra és sekély
állóvizeken is alkalmazható
balsa antennás modell

80720 (PÉTER) 0,5 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 -2 - 2,5 - 3 g Árlistakód: 1/2
56000 (MIDASZ)
2 - 4 - 6 - 8 g Árlistakód: 4/10
Kistestû ragadozók horgászatára alkalmas úszó, (pl. sügér, domolykó,
pisztráng), rövid mérete miatt sekély
vízben is jól alkalmazható, az antenna
helyére világítópatron helyezhetõ.
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80710, 80720 Árlistakód: 1/3
Egyszerû kivitelû, kedvezõ árfekvésû úszók. Az átlátszó, rövid test nagyon alkalmas a
kora tavaszi sekélyvízi horgászatra. A vékonyított antennás modell kisebb, a vastagabb antennás modell nagyobb csalik használatát teszi lehetõvé.

80710 (SIMON) 0,6 - 0,8 - 1,2 g Árlistakód: 1/2

29900 Devil
Árlistakód: 4/10
50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 gr
Ez a speciális úszóforma (rövid úszótest,
központi zsinórvezetés, dupla világítópatron
használati lehetôség) többszöri próba és
átalakítás után nyerte el végsô formáját,
mely garantálja a jó láthatóságot és a kicsi
helyekre való pontos bejuttatást
(pl.: akadók, növénylyukak).
A harcsázás ideális eszköze, ha nem kell
extra nagy csalit használni! Extra erôs
felépítésû, nagyon strapabíró úszótípus
zártcellás poliuretán habból.

Nagyon erõs kivitelû, belsõ zsinórvezetéses harcsázó úszó. A nagy méretek (pl. 250 g)
extra nagy csalihalak alkalmazását is lehetõvé
teszik. A zártcellás poliuretánhab test sérülés
esetén is beázásmentes marad. A bóbita tartó
csõbe és a végdugóba is világítópatron
helyezhetõ.

30000 (SAMUEL)
80 - 120 - 160 - 250 g
Árlistakód: 4/10
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50000 (IMOLA)
10 - 15 - 20 - 25 - 30 g
Árlistakód: 4/10

(55000) Nagyméretû úszó ragadozóhalak horgászatához. A nagy terhelhetõség
nagy csalik alkalmazását is lehetõvé teszi. A bóbita tetejébe ( a felsõ multicolor antenna helyére ) világítópatron helyezhetõ. Az antenna vastag (Ø4,5mm),
és nagyon jól látható multicolor csõbõl lett kialakítva.

ICE STAR,
ICE CHAMPION
PREDATOR
VILNIUS
RIGA

52000 (BÍBORKA)
15 - 20 - 25 - 30 - 35 g
Árlistakód: 4/10

54000 (DORKA)
15 - 20 - 25 - 30 - 35 g
Árlistakód: 4/10

55100 (RIGA) 8-10-12-15-20 g Árlistakód: 4/10

IMOLA,
DORKA,
ORSI,
DÓRA,
ELLA,

53000 (ORSI)
20 - 25 - 30 - 35 g
Árlistakód: 4/10

Nagy terherbírású úszó ragadozóhalak horgászatához. A
Világítópatron befogadására is
alkalmas ez a ragadozóhalak mûanyag antenna a balsa bóbitáBelsõ zsínórvezetéses modell,
horgászatához készített típus. val eltávolítható és helyére világíideális társ, ha pontos dobásotópatron helyezhetõ.
kat kell alkalmazni (pl. hínárlyukak, nádöblök).

A hosszú, anyagában színezett üvegszál antenna, és a 2 db antennabóbita jól láthatóvá teszik ezt a típust. Az antenna tetejébe Ø4,5 mm-es világítópatron helyezhetô. A test alatti üvegszál hosszabbítás nagy stabilitást ad az úszónak hullámzó
vízen is. Ideális típus csukára, süllôre egyaránt.

Ragadozóhalak horgászatára
alkalmas modell, a mûanyag
antenna a balsa bóbitával eltávolítható, helyére világítópatron helyezhetõ.

50900 (VILNIUS) 6-8-10-15-20-25-30 gr Árlistakód: 4/10

50150 (APOLLON)
4 - 6 - 10 - 14 - 20 g
Árlistakód: 4/10

50100 (ELLA)
4 - 6 - 10 - 14 - 20 g
Árlistakód: 4/10

A színes multicolor antennának köszönhetôen nagyon jól látható ez a
ragadozó halak horgászatára alkalmas típus. Az antenna tetejébe
Ø4,5 mm–es világítópatron helyezhetô. A test alatti üvegszál hoszszabbítás nagy stabilitást ad az úszónak hullámzó vízen is.

51000 (DÓRA)
6 - 8 - 12 - 16 g
Árlistakód: 4/10

Ragadozóhalak horgászatára alkalmas,
a balsa bóbita tetejébe világítópatron
helyezhetõ.

Belsõ zsinórvezetéses modell, ideális lékhorgászatra és nehéz terepen való horgászathoz (pl. nád, hínár).

Ragadozóhalak horgászatára ideális típus,
jól látható balsa bóbitával.

Ajánlott
úszók pl.:

55000 (PREDATOR)
30 - 35 - 40 - 45 - 50 g
Árlistakód: 4/10

ICE STAR - ICE CHAMPION
Speciálisan ragadozóhalak horgászatához alkalmazható úszók. Schäffer Károly egyéni világbajnoki ezüstérmes versenyhorgászunk kísérletezte ki ezeket az úszótípusokat. Külön figyelmet fordított az úszók „gerinc“ részére. Látható, hogy mindkét típusnál jelentõs teherviselõ
rész található ezen a ponton, ezáltal a nagyobb csalihal sem tudja könnyen víz és jég alá meríteni a teljes úszóantennát. Így nagyon ideálisak lékhorgászatra is. Festésük egyedülállóan jól látható.

50510 (ICE STAR) 6 -8 - 10 - 12 - 14 g Árlistakód: 4/10

60310 (ICE CHAMPION) 6 -8 - 10 - 12 - 14 - 16 g Árlistakód: 4/10

50200, 50300, 50400, 50500
Világítópatron befogadására alkalmas típusok, a speciális kúpos záródugó felsõ furatába Ø 3 mm-es világítópatron, az átlátszó mûanyagcsõbe pedig a Ø 4 vagy Ø 4,5 mm-es világítópatron helyezhetõ.
Nappali horgászatra is nagyon alkalmasak, mivel mind a négy típust multikolor antennával gyártjuk.
Az antenna nincs beragasztva a záródugóba, így kihúzása után Ø 3 mm-es világítópatron helyezhetõ a furatba.
Mindegyik típusnál fényvisszaverõ piros színre festettük az úszótest tetejét a még jobb láthatóság érdekében.
Ragadozó és békéshalak horgászatához éjszaka és nappal is nagyon jól alkalmazható típusok.

Ajánlott
úszók pl.:
Központi zsinórvezetéses, elsôsorban
csuka horgászatára alkalmas típus.
A zsinórvezetés pontos dobásokat
tesz lehetôvé.
Csónakos vontatásra is kiváló úszóforma (ahol a horgászrend engedélyezi ezt a módszert).

50160 Szilveszter
Árlistakód: 9/45
10-15-20-25 gr

LILLA,
IDA,
OLGA,
DON,
ELLA,
DÓRA,
HERMÉSZ,
AURÉL

50200 (LILLA)
7 - 10 - 17 g
Árlistakód: 2/5

50300 (IDA)
6 - 8 - 10 g
Árlistakód: 2/5

50400 (OLGA)
3-5-8g
Árlistakód: 2/5

50500 (DON)
3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 14 g
Árlistakód: 2/5
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90009 Feeder etetôúszó 15-20-25 gr
Árlistakód: 6/32
Ez a speciális termék bármelyik fenekezô horgászmódszer esetén nagy segítségünkre lehet. Olyan zsinórszakaszra csatlakoztassuk, ahol bedobás után zsinórt adagolva szabadon felemelkedhet az úszó a felszínre pontosan jelezve a szerelék helyét a vízfenéken. Ezután csúzlizva rövid idô alatt pontosan, nagymennyiségû etetôanyagot
juttathatunk a horog környékére. Etetés és zsinóron a dobótávolság megjelölése után vegyük le az úszót, és megkezdhetjük a horgászatot!

50170 Mûcsali és csali lebegtetô fej
0,2-0,3-0,4-0,5 - 0,75 - 1 gr
Árlistakód: 4/10
6 db/csomag 3 piros-3 sárga

50620 (FISH BOMB 2)
6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 g
Árlistakód: 5/13
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50610 (FISH BOMB 1)
6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 g
Árlistakód: 5/13

FISH BOMB 2 - VÉGSZERELÉK

„BOMBARDA” vagy „SBIROLINO” néven Olaszországban került forgalomba elôször
ez a ragadozó halak horgászatára kiválóan alkalmas eszköz. Mi továbbfejlesztettük
az eredeti változatokat, melyek típusonként egyfajta süllyedési tulajdonsággal rendelkeznek (úszó, lassan vagy gyorsan süllyedô). Az új „Exner fejlesztésû” eszközök
(FISH BOMB 1 átmenô szerelékre, FISH BOMB 2 végszerelékre) a változtatható önsúlynak köszönhetôen egyaránt használhatóak úszó, lassan, illetve gyorsan süllyedô kivitelben!
Minden méretet +6 gr súllyal (Pl. 20 gr-os „FISH BOMB 1” 26 gr önsúllyal van felszerelve) hozunk forgalomba. A + gr súly garantálja a gyors süllyedést, ha például a súlyt levesszük +2 gr súlyt használunk (20 gr-os „FISH BOMB 1” 18 gr súllyal),
akkor úszó (nem süllyedô) eszközt kapunk. A „FISH BOMB 1-2” segítségével nagy
dobástávolságot érhetünk el, használhatjuk hagyományos fenekezô szerelékre - például süllôzésnél -, de ideális többfajta pergetô horgászmódszerhez is. Csalinak használhatunk halszeletet, mûlegyet, súly nélküli twistert és gumihalat egyaránt.
Elsôsorban ragadozó halak horgászatára alkalmas eszközök, foghatunk a segítségükkel süllôt, kôsüllôt, balint, csukát, sügeret, pisztrángot, fekete sügeret egyaránt.

FISH BOMB 1 - ÁTMENÔSZERELÉK

Segítségével könnyedén lehet twistert,
gumihalat, vagy akár természetes csalikat is lebegtetni a vízfenék felett. A villantók süllyedését is hatékonyan lassíthatjuk
anélkül, hogy a dobástávolság jelentôsen csökkenne.
A zsinóron megütköztethetô cérna illetve gumi ütközôvel,
vagy akár sörétólommal is!

80150

90100

60200

39980 Ragadozóhalas úszócsomag (csuka)
Árlistakód: 6/28
Kifejezetten csuka horgászatához állítottuk
össze ezt az úszócsomagot, így nagy, 15-30
g-os úszókat tartalmaz. 4 db úszó/csomag
50000 15gr 1db
55000 30gr 1 db
50900 15gr 1 db
53000 20gr 1db

50000

11800

10100

33200

31100

25100

50100

50150

51000

50300

53000

55000

39990 Ragadozóhalas úszócsomag (süllô)
Árlistakód: 6/28
Ideális típusok és méretek a süllô horgászatához. Található a csomagban 3 db világítópatron befogadására alkalmas, és 1 db, úgynevezett központi
zsinórvezetéses csúszó úszó.
50100 6gr 1db
50300 8gr 1db
50150 10gr 1db
51000 12gr 1db

39970 Keszegezô úszócsomag
Árlistakód: 6/28
Többféle csalitípus alkalmazható álló, illetve lassan folyó vizeken ezekkel az úszókkal. A vékony
antennás kisebb (pl.: csonti, pinki, szúnyoglárva), a vastag antennás úszók nagyobb (pl.: kukorica, giliszta, pelletek) csalik használatát teszik
lehetôvé. 2 Db vékony mûanyag, 2 db vastag
mûanyag (Ø 3 mm-es világítópatron használható), 1 db balsa antennás úszó/csomag.
10100 3gr 1db
11800 5gr 1db
25100 2gr 1db
33200 5gr 1db
31100 3gr 1db

50900

90400

60500

90000

60600

90500

39950 Pontyos úszócsomag (match)
Árlistakód: 6/28
Finomszerelékkel nyíltvízi ponty, kárász és keszegfélék horgászatára alkalmas úszókat tartalmaz ez a csomag.
2 db fix és 2 db változtatható súlyos úszó/csomag.
90002 10gr
1db
90500 6gr
1 db
80150 4+3gr 1db
90100 8+2gr 1 db

39960 Pontyos úszócsomag (feltolós)
Árlistakód: 6/28
Feltolós módszerrel ponty, kárász és keszegfélék horgászatára alkalmas úszókat tartalmaz a csomag. Javaslom ezeknél a típusoknál a jelzôólmot (a horog
feletti ólom) a vízfenékre fektetni! 4 db önsúly nélküli és 1 db önsúlyos úszó/csomag.
60200 5gr 1db
60500 4gr 1 db
60600 4gr 1 db
90000 6gr 1db
90400 4gr 1db

90002

A legjobb tudásom szerint válogattam össze az öt új úszócsomaghoz a típusokat és az úszóméreteket. Magam is rendszeresen használom ezeket a
termékeinket. Szeretném megkönnyíteni horgásztársaimnak egy-egy célzott halfajhoz vagy horgászmódszerhez az úszóválasztást. Ajándékozásra is
ideálisak a csomagok, ha tudjuk, milyen halra, milyen módszerekkel horgászik, akinek szánjuk.
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70005, NATURAL DROP 1
Árlistakód: 11/5
Gramm db/tasak
0,30
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

9
8
8
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

EXNER NATURAL DROP 1-2
70005-70006
Teljesen ólommentes, speciális ötvözetbõl készült horgászsúlyok. 100%-osan környezetbarát anyagból készítjük õket, melynek
fajsúlya 73% az ólomhoz képest.
Meggyõzõdésem, hogy ezen környezetbarát termékek fokozatosan egyre nagyobb piacot hódítanak világszerte a horgászat
területén is. A jól bevált cseppformát nagy
méretválasztékban forgalmazzuk csúszó
(70005) és fix (70006) kivitelben egyaránt.

EXNER VARIO DROP
70007 EXNER VARIO DROP
(6DB ÓLOM/ CSOMAG)
0,5 - 0,7 - 1 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 -3 - 3,5 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 g
Árlistakód: 11/7

70006, NATURAL DROP 2
Árlistakód: 11/6
Gramm
0,30
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

db/tasak
8
8
7
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2

70007
Nagyon praktikus cseppólom, mivel ugyanaz az ólom
alkalmazható csúszó és fix kivitelben is a beépített
króm-acél csõ segítségével. Javaslom, hogy a csúszó variáció felszerelése esetén is hagyjuk rajta a súlyon a szilikon gumi rögzítõket, így rugalmasan fog
ütközni mind az alsó, mind a felsõ ütközõhöz (pl. sörét
vagy styl ólmokhoz)

EXNER MAGIC GLOBE
Egy forradalmian új és tökéletes megoldás a szerelékek zsinórkímélõ elkészítéséhez. Az ólmok nem sértik meg (mivel szilikon csövön vannak rögzítve) és mivel teljesen központosan vannak felszerelve még gyors folyóvízben sem csavarják a zsinórt. Hatalmas elõny, hogy többször felhasználhatóak, igény szerint pillanatok alatt le- és felszerelhetõek, ill. más méretre
cserélhetõek a szerelék megbontása nélkül. További nagy elõny, hogy a szerelék tönkremenetele esetén az ólmok kellõ mértékû
visszanyitásával a teljes ólomsor sérülésmentesen áthelyezhetõ az új szerelékre, ill. eltehetõ késõbbi felhasználásra.
De például tárolhatjuk az úszókat a súlyozó ólomsorral együtt is, így sokkal gyorsabban készíthetünk új szereléket.
A forgalomban lévõ nagy sörétólmok és átfúrt gömbólmok összes hibáját kiküszöböli, illetve elõnyeiket egyesíti.

70008 EXNER MAGIC GLOBE (6DB
ÓLOM/CSOMAG)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 g
Árlistakód: 11/8
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Szerelési javaslat:
1. Kicsit nyissuk szét a kiválasztott gömbólmokat egy
éles tárgy segítségével (pl. olló, horgászkés)
2. Fûzzük fel sorban az ólmokat a szilikon csõre úgy,
hogy majdnem egymáshoz érjenek
3. Gyengén nyomjuk össze fogó segítségével az ólmokat úgy, hogy éppen megszoruljanak a szilikon csövön.
4. Vágjuk le a szilikon csövet az alsó és a felsõ ólom
mellett úgy, hogy 2-3 mm-t mindkét oldalon álljon ki a
csõ.
5. Fûzzük át a szerelék zsinórját az ólomsoron és a kívánt mértékben nyomjuk össze fogó segítségével a súlyokat annak megfelelõen, hogy csúszó ill. fix ólomsort
kívánunk alkalmazni.

Cégünk már több éve forgalmazza ezeket a kiváló minõségû forgácsolt és mûanyagbevonattal
ellátott cseppólmokat. A kétféle forma lehetõvé teszi, hogy minden körülmények között tudjunk
alkalmazkodni a különbözõ vízfolyási viszonyokhoz. Mindkét formát forgalmazzuk csúszó
(mûanyagbetéttel) és fix kivitelben is, így teljes megoldást kínálunk a szerelékek optimális elkészítéséhez. Az ólmok megfelelõ alkalmazását mutatják magyarázó ábráink.

Gramm

db/tasak

Gramm

db/tasak

0,30
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00

7
7
7
6
6
6
5
5

2,25
2,50
2,75
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

5
5
5
4
4
4
4
3

felsõ ütközõ STYL-ólom

CSÚSZÓ CSEPPÓLOM
70001 (EXNER PB CLASSIC 1) Árlistakód: 10/1
Csúszó kivitel, álló illetve lassan folyó vizeken is
jól alkalmazható forma.

- EXNER PB STAR 1 - EXNER PB CLASSIC 1 - EXNER NATURAL DROP 1 EXNER VARIO DROP alsó ütközõ sörétólmok
(minimum 3 db)

Gramm

db/tasak

Gramm

db/tasak

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00

6
6
6
5
5
5
5
5
4

3,50
4,00
4,50
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00

4
4
4
3
3
3
3
3
3

Gramm

db/tasak

Gramm

db/tasak

0,30
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00

6
6
5
5
5
5
5
4

2,25
2,50
2,75
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

4
4
4
4
4
3
3
3

70003 (EXNER PB STAR 1) Árlistakód: 10/3
Csúszó kivitel, lassan és gyorsan folyó vizeken
is jól alkalmazható forma.

felsõ rögzítõ szilikoncsõ
hossza: rögzítõ tüske + 3 mm

70002 (EXNER PB CLASSIC 2) Árlistakód: 10/2
Fix kivitel, álló illetve lassan folyó vizeken
is jól alkalmazható forma.

FIX CSEPPÓLOM
- EXNER PB STAR 2 - EXNER PB CLASSIC 2 - EXNER NATURAL DROP 2 alsó rögzítõ szilikoncsõ
hossza: rögzítõ tüske + 3 mm

Gramm

db/tasak

Gramm

db/tasak

1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00

4
3
3
3
3
3
3
3
3

3,50
4,00
4,50
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00

4
3
3
3
3
3
3
3
3

70004 (EXNER PB STAR 2) Árlistakód: 10/4
Fix kivitel, lassan és gyorsan folyó vizeken is
jól alkalmazható forma.
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40003 EXNER DARK
PC
(2DB/CSOMAG)
Árlistakód: 6/32
Fekete etetõanyag borító csészék, méret: 140+240ml

40005 EXNER CRISTALL PC
(2DB/CSOMAG) Árlistakód: 6/32
Átlátszó etetõanyag borító csészék, méret: 140+240ml. Kiváló minõségû EXNER gyártmányok. Az
etetõcsésze használat fontosságát bizonyítja, hogy manapság minden új rakós bothoz gyárilag adnak,
vagy opcióban biztosítanak "pole cup" topsetet. Nagyon hasznos lehet, ha pontosan kell etetni (pl. a mederviszonyok miatt) vagy ha kevés darabszámú halat lehet fogni, de akkor is nagyon praktikus, ha a halak
érzékenyen reagálnak a vízbe csapódó etetõanyag-gombócok által keltett zajra (pl. sekély vízben). Nagyon alkalmas szemestakarmányok (pl. kukorica, búza,pelletek) pontos bejuttatására is.

20015 Csúcsbóbita
ÁRLISTAKÓD: 9/45
3 db/csomag
Az Ø 3,5 mm-es multicolor
antennára húzható csúcsbóbita. Az Ø 3 mm-es felsô
csészébe világítópatron
helyezhetô.
Alkalmazható a következô
típusokhoz: 90100 - 90350
- 90400 - 90500 - 90700 90701
(katalógus 33. oldal)
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20016 Csúcsbóbita
ÁRLISTAKÓD 9/45
3 db/csomag

20014 Bóbita
ÁRLISTAKÓD: 9/45
3 db/csomag

Az Ø 3 mm-es multicolor antennára húzható csúcsbóbita. Az Ø
3 mm-es felsô csészébe világítópatron helyezhetô.
Alkalmazható a következô típusokhoz: 80330 - 80800 (katalógus 13. oldal)
80951-80510-80150-90600 (katalógus 12. oldal)
50200 - 50300 - 50400 - 50500
katalógus 37. oldal

Ø 3,5 mm-es multicolor antennás úszókhoz alkalmazható bóbita. Segítségével
rossz fényviszonyok között is
jól látható az úszóantenna.
Átmenôfuratos, így bárhol
rögzíthetô az úszószáron.
Alkalmazható a következô típusokhoz: 90100 - 90350 90400 - 90500 - 90700 90701 (katalógus 33. oldal)

19001

20001

20001, 20002, 20003

19001, 19002, 19003

SPECIÁLIS ÜVESZÁL-SZÁRAS MATCH
ÚSZÓ ANTENNA (10DB/CSOMAG)

SPECIÁLIS ÜVESZÁL-SZÁRAS MATCH ÚSZÓ
ANTENNA (10DB/CSOMAG)

Árlistakód: 5/16

Árlistakód: 5/16

19002

20002

20003

Az univerzális használhatóság érdekében 2003-tól 3 féle antennacsõ hosszúsággal gyártjuk. Így az antennák gyors
cseréjével tudunk alkalmazkodni a horgászat során megváltozott körülményekhez (pl. ha feltámad a szél és az
érzékeny antennát a víz alá süllyeszti,
vagy ha nagyobb méretû csalival szeretnénk horgászni, akkor a hosszabb
méretet kell alkalmazni, ha érzékenyebbé szeretnénk tenni a szereléket, akkor a
rövidebb változatot használjuk.
Alkalmazható: Carbofram, Dream, Carp
Strong, Blue Match, Super Match, Miriam
típusokhoz.

20001
20002
20003

Felépítésében hasonló a 20001-2-3 típusú
antennákhoz, de itt vastagabb antennacsövet alkalmaztunk a még jobb láthatóság és
még nagyobb teherbírás (nagyobb csalik alkalmazását teszi lehetõvé) érdekében.

19003

19001
19002
19003

Antennacsõ hossza : 60 m
Antennacsõ hossza : 45 m
Antennacsõ hossza : 30 m

Antennacsõ hossza : 60 m
Antennacsõ hossza : 45 m
Antennacsõ hossza : 30 m

20005
(5 db / csomag)
Árlistakód: 5/18
Speciális matchúszó antenna, melynek segítségével a távoli dobások esetén is láthatóak maradnak az érzékeny
kapások. A nagy átmérõjû antennacsõ messzirõl is jól látszik, de mivel
a víz szabadon közlekedik a csõ belsõ részében, így nagyon érzékeny
marad. További nagyon nagy elõnye ennek a saját fejlesztésû antennának, hogy a kétszínûre festett antennacsõ (fluorescent sárga - fekete,
fluorescent piros - fekete), a látási viszonyoknak megfelelõen megfordítható a bordás adapteren.
Pl. alkalmazható: Carboframe, Carp Strong, Blue Match, Super Match,
Miriam típusokhoz.

18001-18002
Árlistakód: 5/18
A cserélhetô antennás match
úszókhoz készítettük ezeket a
nappal és éjjel is kiválóan látható antennákat.
A 18001-es Ø 3 mm-es, a
18002-es típus Ø 4,5 mm-es világítópatron befogadására alkalmas. Használhatók pl. 80901,
80651, 80520, 80130, 80907,
80908, 80351, 90005, 80131,
90002 –es típusokhoz.

20013 Multicolor
antenna
Árlistakód: 9/45
3 db/csomag
Vastag (Ø 5 mm) jól látható
multicolor úszóantenna.
Alkalmazható a következô típusokhoz: 80901, 80651 (katalógus 8. oldal)
80520, 80530, 80540 (katalógus 10. oldal) 80920 (katalógus
7. oldal)
80310 (katalógus 13. oldal)

30008 Ø7X1 MM ÚSZÓSÚLYOZÓ LAMELLA (10DB/CSOMAG)
Árlistakód: 6/34

30009 Ø9X1 MM ÚSZÓSÚLYOZÓ LAMELLA (10DB/CSOMAG)
Árlista kód: 6/34

Speciális multicolor úszó
antenna, alkalmazható a 80901,
80651, 10600, 39300, 39700,
80310 típusú úszókhoz.

Súlya: 0,45g/db.

Minden Ø9mm-es változtatható rézsúllyal szerelt úszónkhoz alkalmazható.

30010 Ø12X1 MM ÚSZÓSÚLYOZÓ LAMELLA (10DB/CSOMAG)
Árlista kód: 6/34

Súlya: 0,8g/db.

Minden Ø12mm-es változtatható rézsúllyal szerelt úszónkhoz alkalmazható.

20004
(5 db / csomag)
Árlistakód: 5/17

Súlya: 0,24g/db.

Minden Ø7mm-es változtatható rézsúllyal szerelt úszónkhoz alkalmazható.

2007-tõl minden általunk gyártott súly átmérõben
Ø7- Ø9- Ø12- Ø15 forgalmazunk nagyon vékony (0,5mm) rézlamellákat
az úszók gyors, pontos beállítása érdekében. Bátran használhatunk
Ø12mm súlyhoz Ø7x0,5mm (0,12g) lamellát is a finomra súlyozáshoz
(Nem probléma a méretkülönbség ebben az esetben, de nem javasoljuk
fordítva alkalmazni a folyamatot Ø7mm súlyhoz Ø12x0,5mm lamellát
használni, hiszen a súlytól kiálló vékony fém lamella megsértheti a zsinórt)

Finomsúlyozó lamellák
10 db / csomag

30011
30012
30013
30014

Ø7x0,5mm (0,12g) Árlistakód: 6/34
Ø9x0,5mm (0,22g) Árlistakód: 6/34
Ø12x0,5mm (0,4g) Árlistakód: 6/34
Ø15x0,5mm (0,7g) Árlistakód: 6/34
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Speciális zsinórjelölô kréta
30030/W (fehér), 30030/Y (sárga) 30030/B (fekete)
Árlistakód: 7/39 1 db/csomag
A pontos horgászat nélkülözhetetlen eszköze. Három színben forgalmazzuk, így lehetôvé válik bármilyen színû zsinór hatékony megjelölése. A három jól látható különbözô
színnel ugyanazon zsinóron is készíthetünk többféle dobástávolságra jelet anélkül, hogy eltévesztenénk a következô dobás hosszát.
A horgászat folyamán célszerû a
jelet többször felújítani a horgászzsinóron a jó láthatóság érdekében!

40020 Úszó-és szereléktartó doboz
Árlistakód: 7/39 1 db/csomag
Sérülésmentesen helyezhetôk el a különbözô típusú horgászúszók
és kiegészítôk a strapabíró mûanyagdobozban. Az úszók élettartama
többszörösére hosszabbítható meg a doboz alkalmazásával.

30003 Kúpos záródugó
Árlistakód: 6/27
A nagyon sikeres, dupla világító patron használati lehetõséggel gyártott szériáinkhoz (50200, 50300, 50400, 50500) 2004-tõl külön is forgalmazzuk.
Csomagolási egység 10 db / csomag

30004-30005
VILÁGÍTÓPATRON BETÉTEK
(2DB/CSOMAG)
30001 és 30002
Úszóantenna
Ø3 és Ø4,5 mm
Árlistakód: 6/26

(világítópatron méretek)
Csomagolási egység:
10 db / csomag
(6 db piros, 4 db sárga)

Árlistakód: 6/31
Ø3mm és Ø4,5mm világítópatron betétek, melyeknek érdekessége, hogy száraz
(nem a szokásos folyékony) hatóanyagot tartalmaznak. Hosszantartó, nagyon
intenzív fénykibocsátásra képesek. Javasoljuk, hogy ne a szokásos
módon (a patron megtörésével) aktivizáljuk a hatóanyagot, hanem a patron
összenyomásával, így kevésbé sérül a mûanyag hordozótok.

30006-30007
SZÁRNYAS ÚSZÓANTENNÁK
(5DB/CSOMAG) Árlistakód: 6/33
Mindazon úszókhoz alkalmazhatók, amelyekbe
Ø3mm és Ø4,5mm-es világítópatron
befogadására alkalmas hüvelyt építettünk.
Match úszók esetén növelik a dobástávolságot,
a láthatóságot és a repülési stabilitást. A többi úszó
esetén (pl. ragadozóhalas típusok) nagymértékben
javítják a láthatóságot.

20010 Úszórögzítõ szilikoncsõ
Ø 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,7 0,8 - 1 - 1,3 - 1,6 mm
Árlistakód: 6/23

20011-20012 Árlistakód: 9/45
Négyféle vastagságú szilikon csövet tartalmazó készletek. Mindegyik méretbôl 14 cm hosszúságú csô található a csomagban.
20011 0,3-0,4-0,5-0,7 mm x 14 cm/csomag
20012 0,8-1-1,3-1,6 mm x 14 cm/csomag
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8 féle méretben forgalmazzuk. Nagyon nagy rugalmasságú szilikongumiból készül, ezáltal nem tágul ki
és nem vágja el a horgászzsinór. Hosszú idõn keresztül is csúszásmentesen rögzíti a horgászúszót. Nagy
nyúlása miatt egyféle méretû csõ többféle méretlépcsõ
áthidalására is alkalmas. Javasoljuk, hogy a kellõ szorítóhatás érdekében mindig 0,1 mm-el na-gyobb legyen
a rögzítendõ alkatrész, mint a csõ névleges belsõ mérete. Például 0,7 mm belsõ méretû csövet tegyünk 0,8
mm-es acél, karbon vagy üvegszál alsószárra.

Elõre elkészített spiccbotos szerelékek 21100-Z-7510-ZZ -ig. Ha nincs idõnk vagy kedvünk komplett szerelékek gyártásához, akkor nagy
segítségünkre lehetnek. Álló- és folyóvízi típusok egyaránt találhatók közöttük. 2010-tôl kiegészítettük ezt a termékcsoportot is 2 új típussal, a meglévô típusokat több új mérettel. Az új méreteket piros színnel jelöltük.
A két új típusú úszóba Ø 3 mm-es világítópatron helyezhetô.
Árlistakód: 6/24

1

2
1. 21100-Z
2. 22100-Z
3. 25100-Z
4. 31100-Z

3

4

0,8 - 1,2 -1,5 -2 g
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
1 - 1,5 - 2 - 3 g
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g

12. 7510-ZZ 0,5 g

5

6
5. 32100-Z
6. 33200-Z
7. 35100-Z
8. 37100-Z

7

8

9

10

2-3-4g
0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
0,3 - 0,5 - 0,7 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
0,8 - 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g

Árlistakód: 6/25

Kifejezetten csalihalak és apróhalak fogására készítettük ezt a szereléket.
Praktikussági szempontok miatt 2 db szereléket helyeztünk 1 tárolólétrára, így
ha az egyik szerelék tönkremegy, még mindig van kéznél egy hibátlan szerelék, ezáltal nem hiúsul meg a csalihalfogás. További elõnye, hogy a két
szerelék így kicsi helyet foglal.

11

12
9. 75150-Z
10. 75200-Z
11. 75400-Z
13. 76400-Z
14. 11300-Z

40001 SZERELÉKTÁROLÓ LÉTRA 250 mm
10005 Csúszó úszórögzítô Árlistakód: 5/14

40002 Szereléktároló létra

Árlistakód: 6/30

8 féle méretben forgalmazzuk, ezáltal a különbözõ méretû úszókkal készült
szerelékek tárolása sérülésmentesen megoldható.
Méretek: 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 260 - 310 mm

13

14

1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 g
1 - 1,5 - 2 - 3 g
1-2-3-4g
0,75 -1 - 1,5 - 2 - 3 g
1 - 1,5 - 2 - 3 g

Árlistakód: 6/29
2 db / csomag

Saját fejlesztésû úszórögzítôt készítettünk match úszóinkhoz, melynek segítségével szinte a teljes
önsúly eltávolítható az úszótestbôl. Ezáltal extra zsinórólmozást (csúszó szerelék esetén használható) alkalmazhatunk, ami nyugodt szerelékvezetést tesz lehetôvé nagy vízmélység és erôs vízáramlás
esetén is. Ø7- Ø9- Ø12- Ø15 mm-ben gyártjuk, így minden változtatható önsúllyal ellátott úszónkhoz alkalmazható! Segítségképpen
minden változtatható súllyal gyártott úszó grammteherbírásánál
feltüntettük az alkalmazott önsúly átmérôjét milliméterben. További nagy elônye, hogy a rögzítô és az általunk külön forgalmazott vékony súlyozó lamellák segítségével finomsúlyozható az úszó!

10007 Csúszóúszó-rögzítõ adapter (5db / csomag) Árlistakód: 5/14
Egyszerûen megoldható segítségével a mély vizek úszós horgászata is. Kicsi lyukbõsége miatt gyöngy nélkül, csak
cérna vagy damil ütközõvel is használható. Saját súlya : 0,25 g

10008 Forgós fix úszórögzítõ (3 db / csomag) Árlistakód: 5/15
Gyorsan és csúszásmentesen rögzíthetõ vele az úszó. A rögzítésnél még hosszú fárasztás esetén sem sérül meg
a zsinór. Maximum 12 g teherbírású úszóig ajánljuk. Saját súlya : 0,3 g

10009 Forgós fix úszórögzítõ (3 db / csomag) Árlistakód: 5/15
Erõsebb kivitelû rögzítõ, mint a 10008-as cikkszámú termék. 12 g teherbírású úszó felett ajánljuk a használatát.
És hogy miért nem elegendõ ez az egy típus? Ugyan ez a termék erõs, de a beépített anyagok miatt (nem üvegszál, hanem rozsdamentes acél tengely, erõsebb forgó és kapocs) nehezebb, mint a 10008-as cikkszámú rögzítõ.
Ez a pár gramm dobás közben mozgó súlytöbblet a kisebb úszóknál dobási pontatlanságot eredményez. A rögzítõ
súlya : 0,45 g Használata 12 g teherbírású úszó felett javasolt.

10006 Forgós fix úszórögzítõ (kicsi) (3 db / csomag) Árlistakód: 5/15
A legkisebb általunk gyártott fix úszórögzítõ. Különösen ajánljuk a balsatest nélküli match úszókhoz. A rögzítõ csekély önsúlya még a kis teherbírású úszóknál sem okoz dobási pontatlanságot. Saját súlya : 0,15 g
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40014-F Exner sárga sapka Árlistakód: 9/45
40014-S Exner kék-sárga sapka Árlistakód: 9/45
40016 Exner horgászpóló Árlistakód: 9/45
40019 Exner két színû polár pulóver

Árlistakód: 9/45

Póló méretek: M - L - XL
Mosásálló hímzéssel felíratozott

Azoknak a horgászoknak akik hisznek termékeinkben és megjelenésükben is
szeretnének egy sikeres csapathoz tartozni.
Póló méretek: M - L - XL - XXL
A sapka és a póló is mosásálló hímzéssel feliratozott, hogy hosszú távú társaink
lehessenek legnagyobb horgászélményeink folyamán.

40018 Exner vászonkötény
Árlistakód: 9/45
Mosásálló, hatékonyan megvédi ruházatunkat a horgászat közben
keletkező szennyeződésektől.

40025 Exner frottírkötény
Árlistakód: 9/45
Mosásálló, hatékonyan megvédi ruházatunkat a horgászat közben keletkező
szennyeződésektől.
A lábak közötti hasíték
megkönnyíti a versenybotok kezelését.
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40013 Exner kéztörlõ Árlistakód: 7/42
Aktív versenyhorgászként folyamatosan az a cél lebeg a
szemem elõtt, hogy a horgászat folyamán használt
eszközöket saját tapasztalataim alapján továbbfejlesszem, praktikus irányban változtassam. Bár apró, de állandó problémáim közé tartozott, hogy a versenyek folyamán hol a
vízbe, hol a földre esett kéztörlõt keresgélni kellett. A mi kéztörlõnk a láda, oldalstég
vagy a lábrács szabad lábára húzható, és így praktikusan használható a leesés veszélye
nélkül. További nagy elõnye, hogy nem foglalja az értékes helyet az oldalstégen, így
nem lassítja a horgászatunkat. Ha derékra szeretnénk rögzíteni, a rávarrott pánt azt is
lehetõvé teszi. Erõsen nedvszívó anyaga könnyûvé teszi a kéz tisztántartását.

10005-R

10004-R

szélesség x magasság
400 x 560 mm

szélesség x magasság
750 x 1350 mm

szélesség x magasság
260 x 730 mm

szélesség x magasság
250 x 880 mm

A 2006-os évben elõször forgalmazott hatszögû terméktartó állványunk nagyon kedvezõ piaci fogadtatása egyértelmûen a termékcsalád bõvítésére irányította a figyelmünket. Szeretnénk kereskedõ partnereink igényeit maximálisan kiszolgálni a különbözõ felületeken (pult, fal, aljzat) elhelyezhetõ különbözõ méretû és formájú
termékbemutató állványokkal. A kínálat tartalmaz kicsi (10007-R pultra helyezhetõ) és kifejezetten nagy felületek árufeltöltésére alkalmas (10006-R fali, 10000 forgatható hatszög) termékeket egyaránt. Ha az Ön boltjában kihasználatlan felület van, melynek a havi költségeit mindenképpen fizetnie kell, célszerû lehet valamelyik
terméktartóval betölteni a haszontalan teret. Fontos célom volt a tervezésnél, hogy a már meglévõ kiegészítõink kompromisszum nélkül jól használhatóak legyenek
az új állványoknál is. Így minden általunk forgalmazott állványhoz kiválóan alkalmazható a 10001 cikkszámú árcédulás akasztófül, a 10002 cikkszámú duplavillás
akasztófül és a 10003 cikkszámmal ellátott sportúszó-tartó box is. Remélem, hogy ez az egyedülállóan univerzális rendszer elnyeri tetszésüket!

10006-R

10007-R

10004 -R Exner forgatható négyszög terméktartó állvány
Árlistakód: 7/35

10005-R Exner forgatható háromszög terméktartó állvány
Árlistakód: 7/35

Kisebb helyigénye van, mint a hatszög állványunknak. A kellõ stabilitás
érdekében kizárólag pultra helyezhetõ formában forgalmazzuk. A talp szintezõ csavarokkal állítható billegés ellen. Hasznos palástfelülete
(ahol árut helyezhetünk el) kb. 0,7nm
Szín: ezüst-fekete.

A legkisebb forgatható bemutató állványunk. A kellõ stabilitás érdekében
kizárólag pultra helyezhetõ formában forgalmazzuk.
A talp szintezõ csavarokkal állítható billegés ellen.
Hasznos palástfelülete (ahol árut helyezhetünk el) kb. 0,4nm
Szín: ezüst-fekete

10006-R Exner horgászcikk bemutató fal
Árlistakód: 7/35

10007-R Exner pultra és falra egyaránt helyezhetõ bemutató állvány
Árlistakód: 7/35

Nagyon nagy falfelületek hasznossá tehetõk az üzletben, hiszen a szabad felülettõl
függõen több darab is elhelyezhetõ egymás mellett vagy alatt. A matricatartó lemez
takarja a 3 falra akasztási pontot és esztétikus, domború hatást kelt a vevõ számára. Nemcsak szembõl, hanem oldalirányból nézve is figyelemfelkeltõ. Ha nem kizárólag Exner termékek bemutatására használjuk például gyönyörû Wobbler vagy
villantó bemutató táblát készíthetünk belõle. Hasznos palástfelülete
(ahol árut helyezhetünk el) kb. 0,9nm
Szín: ezüst-fekete

Ez a típus a legkisebb termékkínáló állványunk. Nagyon esztétikusan helyezhetõek el
rajta pl. zacskós kiegészítõink (pl. különbözõ antennák, úszórögzítõk, ólmok stb.) de
akár horgászúszókkal is praktikusan feltölthetõ. Ha a pulton nincs hely, a lyukasztott
tábla leemelhetõ a talpról és akár falra vagy szabad bútorfelületre is szerelhetõ. A
matricatartó lemez takarja a 2 falra akasztási pontot és esztétikus, domború hatást
kelt a vevõ számára. Szembõl és oldalirányból nézve is figyelemfelkeltõ.
Hasznos palástfelülete (ahol árut helyezhetünk el) kb. 0,2nm
Szín: ezüst-fekete

Az árlista szerinti ár a kiegészítõk nélküli állványokra vonatkozik!
10004-R

10005-R

10006-R

10007-R
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10000 EXNER FORGATHATÓ HATSZÖG TERMÉKTARTÓ ÁLLVÁNY
Árlistakód: 7/35
Szín: ezüst - fekete.
Hasznos palástfelület: 1,3 m2
Horgászcikk-kereskedõ vásárlóink régi igényét próbáljuk kielégíteni
ezzel az általunk tervezett, egyedülállóan univerzális, forgatható bemutató állvánnyal, mely egyaránt elhelyezhetõ az árusító pulton, ill. egy
közbetét csõ alkalmazásával (a csomag tartalmazza) a bolt talapzatán
is. A hatszög henger felületén bárhol elhelyezhetõ kiegészítõket külön
forgalmazzuk, így mindenki a saját igényei szerint állíthatja össze az állványt, annak megfelelõen, hogy milyen összetételben (különbözõ úszók
és kiegészítõk) kívánja bemutatni termékeinket. A henger aljánál katalógustartók lettek kialakítva.
A stabilitás érdekében nehéz acél anyagból készített talprész a talaj
egyenetlenségeit kiküszöbölõ szintezõ csavarokkal lett ellátva. Opti-
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málisan kihasználva a perforált bemutató felületet, nagy mennyiségû
árucikk nagyon esztétikus bemutatására alkalmas. Beszerzése hamar
megtérülõ beruházás, hiszen tudjuk, hogy a termékek eladása nagyban
függ a bemutatás minõségén is.
Ezen az állványon minden árucikk kiválóan látható, segítve ezáltal a nem
célirányos vásárlást is, hiszen mi magunk is hányszor döbbentünk rá
már késõn, kint a vízparton, hogy mit is felejtettünk el megvásárolni a
horgászboltban. Tudomásom szerint ehhez hasonló, célirányosan a horgászboltok igényeit figyelembevevõ bemutatóálllvány eddig nem került
forgalomba.
Az árlista szerinti ár a kiegészítõk nélküli állványra vonatkozik!

egyéni sikerek is születtek az Exner háza táján,
Milkovics Péter csapattársam a Nemzetek
Világbajnokságán a magyar válogatott tagjaKöszöntöm Önöket új termékismertetô kataként csapat és egyéni ezüstérmet szerzett. A
lógusunk kiadása alkalmából!
2012. év legnagyobb horgászsikere számomra
Szeretném megköszönni termékeink iránti
U14-es válogatottunk egyedülálló világbajnoki
folyamatos bizalmukat, mely lehetôvé teszi
sikersorozata volt. Egyéni arany és ezüstérmet
dinamikus fejlôdésünket a horgászcikkek
szereztünk Radácsi Kristóf és Sziklai Dominik
gyártása területén.
jóvoltából, csapatunk pedig világbajnok lett. A
Ez a bizalom most a gazdasági világválság idecsapat kapitányaként szeretném megköszönni
jén különösen fontos számunkra, hiszen ez
a MOHOSZ, a Walterland, a Timár Mix és a
teszi lehetôvé, hogy megállás nélkül fejleszteTubertini cégek támogatását. Gratulálok U23ni tudjuk termékeinket, kínálatunkat. Továbbra
as válogatottunknak is a világbajnoki csapat
is folyamatos gépparkunk fejlesztése, melyekelsôséghez és az egyéni ezüstéremhez, melyet
kel egyedülálló termékek gyártására vagyunk
Kaló Zoltán érdemelt ki. Ezúton is gratulálok
képesek Magyarország legnagyobb, legmoderversenyzôtársaimnak ehhez az egyedülálló
nebb úszógyártó üzemében.
sikersorozathoz. Akik nem járatosak a versenyTermékeinket több mint húsz országba exporhorgászat világában, talán nem is tudják,
táljuk a világ szinte minden részére, ahol az
Nagy Attila
milyen nagy áldozatokkal, keservesen kemény
horgászcikk-készítõ,
úszós horgászmódszereket kedvelik. Az áltaVilág- és Európa-bajn ok
munkával jár akár csak egy komolyabb
lunk gyártott horgászeszközök minôsége, gyárver senyhorgász
eredményt elérni ebben a gyönyörû sportban.
tókapacitásunk nagysága nemzetközi szinten
És hogy miért a versenyhorgászatról írok ilyen
is a legjobbak között van. Szenvedélyes horterjedelmesen a bevezetômben? A válasz
gászként, és a környezetünk védelme iránt
nagyon egyszerû, az Exner termékek nagy
elkötelezett emberként nagyon fontosnak tar2
része meg sem született volna, ha nincs ez a
tottam a 2007-ben átadott, közel 1000 m -es üzegyönyörû
sport,
és
a
vízparton értékes tapasztalással eltöltött sokmünk környezettudatos tervezését, és hogy az alkalmazott gyártósok versenyóra. Egyedülálló horgászeszközeink több mint 20 éven
technológiák ne elavult környezetszennyezô rendszerek legyenek.
Mint ahogy a bevezetô elsô soraiban említettem, a fejlesztést át csiszolódtak hozzáértô, kimagasló tudású versenyzôk kezei
továbbra is elsôdlegesnek tartom, így nem sajnáltuk az idôt, ener- között.
giát kiváló csapattársaimmal (Exner-Spro-Molnár-sziget Team) az Felgyorsult világunkban a versenyzés ma használt, csúcsszínvoúj termékek tesztelésére és a régebbi, de jól bevált szériák méret- nalú eszközei pillanatok alatt elérhetôvé válnak az újításokra
bôvítésére. Munkánk hatékonyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy fogékony, ügyes horgászok számára is
csapatunk maga mögé utasítva a világ összes klubcsapatát, világ- Kérem, tekintsék át kínálatunkat, melyet horgászok készítettek
bajnoki címet szerzett a szerbiai Golubac városában! Innovatív fej- horgászoknak!
lesztéseinket, mint például a „Delta” nevû folyóvízi úszónkat kiváló- Remélem, továbbra is részesei lehetünk horgász sikereiknek,
an tudtuk felhasználni a világsiker érdekében! De nagyon fontos görbüljön a bot az idei évben is.

Tisztelt Horgásztársak, Kereskedôk!

TERMÉKTARTÓ ÁLLVÁNYOK TARTOZÉKAI
10001 ÁRCÉDULÁS AKASZTÓFÜL (5DB/CSOMAG)
Árlistakód: 7/36
Kiválóan alkalmas az általunk forgalmazott kiegészítõk (ólmok,
antennák, úszórögzítõk stb.) bemutatására, ill. gemkapocs
közbeiktatásával az általunk gyártott egypontos rögzítésû
(önsúlyos és mûanyag csúszó füllel ellátott) úszók darabonkénti bemutatására is. Speciális hullámos kiképzésének
köszönhetõen az egymás mögé helyezett termékek a bemutatódob forgatása esetén sem csúsznak el eredeti helyükrõl!
Minden akasztófülhöz többször feliratozható, kivehetõ, méretre
vágott mûanyag címkét biztosítunk. A címke alkoholos filctollal feliratozható. Újraírás elõtt denaturált szesszel vagy nitro festékhigítóval tisztára törölhetõ. A
tartóvillákat kopásálló ezüstszínû fémbevonattal láttuk el. Kiválóan alkalmazható a horgászboltokban már megtalálható perforált (lyukasztott) függõleges
bemutató falak esetében is, ha a lyukak távolsága megegyezik a mi bemutató állványunkéval (furattávolság: 8 mm)

10002 DUPLAVILLÁS AKASZTÓFÜL (5DB/CSOMAG)
Árlistakód: 7/37
Kiválóan alkalmas a hosszabb úszók oldalirányú mozgásának
megakadályozására, illetve az "EURO" lyukasztással ellátott termékek bemutatására. Az úszók antennáját a két villa közé helyezve, a bemutató állvány forgatása közben sem mozdulnak ki oldalirányban. A tartóvillákat kopásálló ezüstszínû fémbevonattal láttuk
el. Kiválóan alkalmazható a horgászboltokban már megtalálható
perforált (lyukasztott) függõleges bemutató falak esetében is, ha a
lyukak távolsága megegyezik a mi bemutató állványunkéval
(furattávolság: 8 mm)

10003 SPORTÚSZÓ-TARTÓ BOX (1DB/CSOMAG)
Árlistakód: 7/38
Szín: ezüst.
A mûanyag betétbe praktikusan, esztétikusan elhelyezhetõek a fém, karbon, üvegszál alsórésszel ellátott úszók. A
box elülsõ részére végig árcímke tartó sínt helyeztünk.
Minden boxhoz 8 db többször feliratozható, kivehetõ
mûanyag címkét biztosítunk. A címke alkoholos
filctollal feliratozható. Újraírás elõtt denaturált szeszszel vagy nitro festékhigítóval tisztára törölhetõ. A
tartóbox kiválóan alkalmazható önállóan, a horgászbolt kiszolgálópultjára helyezve is, és a boltokban már megtalálható perforált (lyukasztott)
függõleges bemutató falak esetében is, ha a
lyukak távolsága megegyezik a mi bemutató
állványunkéval
(furattávolság: 8 mm).
A tartó box nagyon fontos tulajdonsága,
hogy a belsõ betét az úszókkal együtt
kiemelve lehetõvé teszi a befogadó
fémház tetszõleges áthelyezését a perforált (lyukasztott) felületen bárhová,
így nagyon rövid idõ alatt átrendezhetjük a bemutató felületet.

