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A múlt szezonban sokat gondolkodtunk és dolgoz-

tunk azon, hogy milyen új termékeket fejlesszünk 

ki, milyen irányba menjünk az etetőanyagok terén. 

Sok mindent figyelembe kellett venni a horgászok 

igényeitől a horgászmódszereken keresztül a 

fizetőképes keresletig, míg végül is eljutottunk a 

megvalósításig.

Elkészítettük az új etetők prototípusait, majd teszt-   

horgászaink, Gyulai Ferenc, Papp Zoltán, Dávid 

Szabolcs, Berényi Zoltán és Papp József vezeté-

sével, különböző vizeken tesztelni kezdtük azokat. 

Az Ő tapasztalatuk és tudásuk garancia arra, 

hogy termékeink hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 

Ön még eredményesebb legyen a vízparton, 

egyre több és nagyobb halat terelhes-

sen a merítőjébe, sok és kellemes 

élménnyel gazdagodjon.

Nagy áttörést hozott a 

csalizási módszerek 

tekintetében a Csal-

itüske. Ez az ötletes 

kis eszköz min-

denki számára 

rendkívüli módon 

megkönnyíti és 

meggyorsítja a 

csalizást abban 

az esetben, ha 

fűzött csalival 

akarunk horgász-

ni.

Könnyűszerrel csalizhatnak segítségével azok a 

horgászok is, akiknek rosszabb a látásuk, vagy kisebb 

a kézügyességük ahhoz, hogy a korábban csalizáshoz 

használt eszközöket, fúrókat, fűzőtűket, stoppereket és 

más eszközöket használják. A csalitüske használatával

 mindezek az eszközök elhagyhatók lettek.

Az hobbi horgászok számára 

tovább fejlesztettük az Eco-

nomic etetőanyag családot, 

mely jó minősége mellett igazi 

pénztárca barát is. 

A Winner szériát két új, 

versenyminőségű pontyos 

etetőanyaggal bővítettük ki. 

A még jobb eredmény 

elérése érdekében 

a Color Carp 

etetőnél a 

madárele-

del alapú pontycsalik gyártásában nagy tapasztalatokkal 

rendelkező angol Haith’s cég adalékát is felhasználjuk. A 

Ponty-Kárász Match etetőnek pedig elkészítettük a sötét színű 

változatát is.

.

Manapság egyre többen horgásznak feeder módszerrel, ezen 

belül is a method módszert használják a legtöbben, hiszen 

így lehet felkínálni legjobban és legeredményesebben a pel-

letek legkülönbözőbb fajtáit. Ehhez a módszerhez különleges 

etetők kellenek, melyek magas minőségűek, magas protein-

tartalommal rendelkeznek, homogén szemcsézetűek és nagy-

on jól oldódnak a vízben.

Azonban ezeknél az etetőknél nagyon nagy hangsúlyt fek-

tettünk azok könnyű felhasználhatóságára. A horgászok 

jelentős hányada ma már nem szeret a vízparton sok időt poc-

sékolni az etetőanyagok bekeverésére. Így megoldottuk ezt a 

problémát  is. Egyszeri víz hozzáadásával, némi várakozási 

időt követően, mialatt például összeállítható a horgászfelsz-

erelés, kész etetőt kapunk, melyet nem kell többször nedve-

síteni, vagy áttörni.

Bízva abban, hogy új termékeink ismét nagymértékben 

hozzájárulnak sikereikhez, kívánunk Önöknek halban gazdag 

horgász szezont.

 Papp József  

 TOP MIX
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256 WINNER Ponty-Kárász

Erősen sárga az aljzattól mindenképpen erősen elütő színű, kellemes, 

pastoncino-s, édes-citromos, közepesen durva őrlésű, nem aromázott 

etetőanyag. Helyesen nedvesítve jól tapadó, homogén etetőanyagot ka-

punk, melyben minden egyes szemcse jól kivehető, mégis könnyedén, egy 

nyomással gombócolható, könnyedén kezelhető, nagy terhelhetőségű, 

minimális mennyiségű visszaszálló szemcsével. Színe igen jól tartja 

magát, nem fakul ki, hosszútávon is szép sárga színű marad. Jellegze-

tesen finom illata a vízből kivéve is érezhető. Jó a tapadási készsége, sok 

élő és szemes anyagot tud szállítani. Könnyen megnyomható, ugyanakkor 

szépen és gyorsan bomlik a vízfenéken. Megfelelően bekeverve tapadási 

és bontási mutatói is kiválóak. Használatával a keszeges ettőanyagok 

“nagyhalassá” tehetők. Javasoljuk spiccbotos, rakósbotos, matchbotos és 

versenyhorgászathoz is, amikor a célhal a kárász és a ponty.

255 WINNER Ponty-Kárász Match

Erősen sárga az aljzattól mindenképpen erősen elütő színű, kellemes, kicsit süteményes, édes, nem aromázott illatú 

etetőanyag. 6,25 dl/kg vízzel kell bekeverni, így jól tapadó, homogén etetőanyagot kapunk, melyben minden egyes 

szemcse jól kivehető, mégis könnyedén, egy nyomással gombócolható, könnyedén kezelhető, nagy terhelhetőségű, 

minimális mennyiségű visszaszálló szemcsével. Okkeres színe igen jól tartja magát, nem fakul ki, hosszútávon 

is szép sárga színű marad. Jellegzetesen finom illata a vízből kivéve is érezhető. Úgynevezett egynyomásos 

etetőanyag. Jó a tapadási készsége, sok élő és szemes anyagot tud szállítani. Könnyen megnyomható, ugyanakkor 

szépen és gyorsan bomlik a vízfenéken. A tapadási és bontási mutatói is kiválóak.Ha a szemcsék kellően vannak 

nedvesítve, akkor kiterül a fenéken, és onnan nem mozdul sehová. Javasoljuk spiccbotos, rakósbotos, matchbotos 

és versenyhorgászathoz is, amikor a célhal a kárász és a ponty.

262 WINNER Ponty-Kárász Match Fekete

Közel fekete színű az aljzattól kevésbé elütő színű, kellemes, gyümölcsös, édes, nem aromázott illatú etetőanyag. Vízzel 

megfelelően bekeverve, jól tapadó, homogén etetőanyagot kapunk, mely könnyedén, egy nyomással gombócolható, könnyedén 

kezelhető, nagy terhelhetőségű, minimális mennyiségű visszaszálló szemcsével. Sötét színe igen jól tartja magát, nem fakul ki, 

jellegzetesen finom illata a vízből kivéve is érezhető. Úgynevezett egynyomásos etetőanyag. Jó a tapadási készsége, sok élő 

és szemes anyagot tud szállítani. Könnyen megnyomható, ugyanakkor szépen és gyorsan bomlik a vízfenéken. A tapadási és 

bontási mutatói is kiválóak. Ha a szemcsék kellően vannak nedvesítve, akkor kiterül a fenéken, és onnan nem mozdul sehová.

263 WINNER Color Carp

Az etető többféle édes aroma keverékével készül, adalékai édes jellegűek, egy részük pedig még pirított is, hogy fokozza az ízha-

tást. Tartalmaz még LT hallisztet és halas pelleteket is. A sárga szemcsék az angol Haith’s cég Red Factor™® nevű adaléka. 

Tulajdonságuk, hogy jelentősen megduzzadnak és úgy viselkednek, mint egy soft pellet. Bekeverésnél ügyelni kell a nedvesítésre, 

melyet legalább kettő, de inkább három lépésben célszerű elvégezni. A bekevert etető jellemzője, hogy térfogatát közel megdu-

plázza, szemcséi szépen különválnak és helyes nedvesítés után nem igényel áttörést. A helyesen megnyomott etetőgombóc 

gyorsan bomlik. Átnedvesedett szemcséi a fenéken maradnak. 
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254 WINNER Ponty Big One

Erősen sárga az aljzattól mindenképpen erősen elütő színű, nagyszemcsés, feketeszeder aromával készített, kicsit süteményes, édes, 

illatú etetőanyag. 6,25 dl/kg vízzel kell bekeverni, így jól tapadó, homogén igen nagyszemcsés etetőanyagot kapunk, melyben minden 

egyes szemcse jól kivehető, mégis könnyedén, egy nyomással gombócolható, könnyedén kezelhető, nagy terhelhetőségű, minimális 

mennyiségű visszaszálló szemcsével. Színe igen jól tartja magát, nem fakul ki, hosszútávon is szép sárga színű marad. Jellegzetesen 

finom illata a vízből kivéve is érezhető. Úgynevezett egynyomásos etetőanyag. Jó a tapadási készsége és nagyon gyorsan bont. Sok 

élő és szemes anyagot tud szállítani. Javasoljuk spiccbotos, rakósbotos, matchbotos és versenyhorgászathoz is, amikor a célhal a 

nagytestű kárász és a ponty

035 WINNER Ponty Aszalt Szilvás

A különféle, vízparton élő és termésüket vízbe hullató fák 

és bokrok gyümölcsei kedvenc csemegéi a pontyoknak és 

amuroknak. Ennek tudatában készült ez a magas fehérje 

tartalmú, valódi aszalt szilvát és más aszalt gyümölcsöket 

tartalmazó etetőanyag, amelynek aromáját és ízét az 

aszaltszilva-tartalma adja. Ponty és amur horgászatához 

kiválóan alkalmas teljes szezonos etetőanyag.

257 WINNER Ponty Red Halibut

Az angol Haith’s cég MarineRed™ adalékával készített 

magas minőségű pontyos etetőanyag. A MarineRed™ 

tartalmaz eredeti Robin Red® adalékot is, mely már 

hosszú idők óta a legkiválóbb és legnépszerűbb adalé-

ka csúcsminőségű bojliknak. Az etetőben felhasznált 

nagy mennyiségű vörös hallisztnek, a magas protein 

és olaj tartalmú összetevőknek és tonhal olajnak 

köszönheti az etető rendkívüli fogósságát. Igazi, min-

den évszakos etetőanyag, mely használható alapetet-

ésnek, illetve etetőkosaras horgászathoz is.

253 WINNER Piros Ponty

Élénk piros, az aljzattól mindenképpen erősen elütő színű, kellemes, süteményes, édes, pandoro 

kuglóf aromával készített nagyszemcsés etetőanyag. 6,25 dl/kg vízzel kell bekeverni, így jól tapadó, 

homogén etetőanyagot kapunk, melyben minden egyes szemcse jól kivehető, mégis könnyedén, egy 

nyomással gombócolható, könnyedén kezelhető, nagy terhelhetőségű, minimális mennyiségű vis-

szaszálló szemcsével. Piros színe igen jól tartja magát, nem fakul ki, hosszútávon is piros színű 

marad. Jellegzetesen finom illata a vízből kivéve is érezhető. Jó a tapadási készsége, sok élő és 

szemes anyagot tud szállítani. Könnyen megnyomható, ugyanakkor szépen é s gyorsan bomlik a 

vízfenéken. A tapadási és bontási mutatói is kiválóak. Javasoljuk spiccbotos, rakósbotos, matchbotos 

és versenyhorgászathoz is, amikor a célhal a kárász és a ponty. 
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058 WINNER Like by Gyulai Feri

Gyulai Ferenc, kétszeres Magyar Bajnok versenyhorgász receptje alapján összeállított magas minőségű keszeg és versenyhorgászathoz 

ajánlott etetőanyag. Szemcsézete apró, maximum középméretűnek mondható, így mindenféle hal szájába kényelmesen befér, íze édes, 

illata süteményszerű. Állagát nagyon széles skálán lehet beállítani, az átlagos etetőanyagokhoz képest minimális víz hozzáadásával is 

összetapad, jól dobhatóvá, lőhetővé válik. Így vízközti horgászatra is tökéletesen alkalmas, hiszen egy lassan süllyedő, gyorsan bomló 

etetőanyag gombócot készíthetünk, akár egy nyomással is. Nagy mennyiségű őrölt olajos magot tartalmaz, mint a négermag, kendermag, 

mogyoró és napraforgó. Jó minőségű mézeskalács őrleményből az átlagosnál nagyobb mennyiséget tartalmaz, ezért fokozottan kell ügyelni 

a víz hozzáadására, és minimum két fázisban megkeverni az etetőanyagot!

259 WINNER Márna

Magas crysalis (selyemhernyó báb) és parmezán sajt tartalmú, 

közepesen durva szemcsés, barna színű folyóvízi etetőanyag. 

Kiemelkedően sok benne a pirított olajos mag. Tapadása 

kiváló, kaviccsal jól nehezíthető, könnyedén szállítja a forrázott 

vagy az akár élő csontkukacot is.

258 WINNER Dévér

Az etetőanyag közepesen barna színű, finom őrlésű. Illatát tekintve határozott aromája nincs (pl. eper), mert nem használtunk hozzá aromát, 

így illatát az összetevők illategyüttese határozza meg (ez jellemző az új Winner széria minden tagjára). Kissé coco-belge illatú, de jön mellette 

édes illat, vanília, karamell, csoki stb. is. 1 kg etetőhöz 0,875 l víz kell, így adja a megfelelő állagot. Nedvesítésnél nem csomósodik össze, 

így egyszerűen bekeverhető. Célszerű azonban a vizet itt is két-három lépcsőben hozzáadni. Az első nedvesítést követően egy kicsit hagyni, 

majd néhány perc múlva újra nedvesíteni. Az etető a vízben gyorsan bomlik. Már vízbeéréskor is, és a vízoszlopban történő mozgása közben 

(süllyedés) is oldódnak le róla szemcsék, fokozva az azonnali csalogató hatást. Tartalmaz felszálló szemcséket is.

260 WINNER Sneci

A Winner széria snecis etetőanyaga az emberi orrnak 

némileg büdös, a benne rejtőző nagymennyiségű selyem-

hernyóbábnak köszönhetően. Alkalmas mind a száraz, mind 

a nedves snecizésre. A száraz azt jelenti, hogy az etetőt 

”földnedvesre”, éppen eldobhatóra keverjük, míg nedves 

etetés esetén a szokásos, tejfölsűrűségű etetőt készítünk. 

Durvább, kicsit nagyobb szemcséjű, egyértelműen a nagy-

obb snecik szelektálására készült. Bekeverésnél, amikor 

már úgy érezzük, hogy a megfelelő, tejfölsűrűségű állagot 

elértük, állni kell hagyni egy picit, és utána még vesz föl 

vizet. Így érhető csak el a tökéletes állag. A bekeverés után, 

a crysalis miatt, sötétebb árnyalatot vesz föl. Olajos jellegű, 

és a vízben nagy a terítése. Egyenletesen, folyamatosan 

hullik szét, és szemmel láthatóak benne a viszonylag nagy 

szemcsék. Ezáltal a nagyobb méretű küszöket célozzuk 

meg vele. Nem a vízfelszínen, hanem kicsit mélyebben, 

legalább 30 - 40 centin fejti ki igazán a hatását. Stabilan, 

megbízhatóan jön rajta a hal.
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241 EXTRA Piros Ponty

Erősen piros, az aljzattól jelentősen elütő színű, kellemes, szamócakrém aromával 

készített, közepesen durva őrlésű etetőanyag. 6 dl/kg vízzel kell bekeverni, így jól ta-

padó, homogén etetőanyagot kapunk, melyben minden egyes szemcse jól kivehető, 

mégis könnyedén, egy nyomással gombócolható, könnyedén kezelhető, minimális 

mennyiségű visszaszálló szemcsével. Piros színe igen jól tartja magát, nem fakul 

ki, hosszútávon is piros színű marad. Jellegzetesen finom illata a vízből kivéve is 

érezhető. Jó a tapadási készsége, sok élő és szemes anyagot tud szállítani. Könnyen 

megnyomható, ugyanakkor szépen és gyorsan bomlik a vízfenéken. Javasoljuk min-

den horgászmódszerhez, amikor a célhal a ponty és a kárász.

074 EXTRA Amur Hínár-Sás

Nagyon hatékony, vízinövény és kukoricacsíra alapú amuros etetőanyag, melynek illatanyagát az 

összetevők mellett sás és hínár kivonat is erősíti. Az etetőanyag gyártásban teljesen új alapany-

agok felhasználásával készített zöld színű etetőanyag, mely az amur horgászatához lett kifejlesz-

tve. Kiválóan alkalmas etetőkosaras horgászathoz is

068 EXTRA Special Feeder

Kifejezetten a feederbotos (etetőkosaras) horgászat számára készített 

etetőanyag keverék. Közepesen finom szemcsézetű, Red Bull ízesítésű, gy-

orsan oldódó, sok felszálló szemcsét tartalmazó etető. Aromaanyaga miatt 

elsősorban a pontyfélék horgászatához javasolt. Egyaránt alkalmas a hagy-

ományos etetőkosaras és feeder kosaras horgászathoz is.

240 EXTRA Ponty-Kárász

Sárga az aljzattól mindenképpen erősen elütő színű, vanília-karamell ízesítésű, 

közepesen durva őrlésű etetőanyag. Helyesen nedvesítve jól tapadó, homogén 

etetőanyagot kapunk, melyben minden egyes szemcse jól kivehető, mégis könnyedén, 

egy nyomással gombócolható, könnyedén kezelhető. Jellegzetesen finom illata a vízből 

kivéve is érezhető. Jó a tapadási készsége, sok élő és szemes anyagot tud szállítani. 

Könnyen megnyomható, ugyanakkor szépen és gyorsan bomlik a vízfenéken.

Javasoljuk spiccbotos, rakósbotos, matchbotos és etetőkosaras horgászathoz is, 

amikor a célhal a kárász és a ponty.

246 EXTRA Nagy Ponty

Világos sárga, az aljzattól elütő színű,scopex-panettone 

aromával készített, durva őrlésű etetőanyag. 6,6 dl/kg víz-

zel kell bekeverni, így jól tapadó, homogén etetőanyagot 

kapunk, melyben minden egyes szemcse jól kivehető, 

mégis könnyedén, egy nyomással gombócolható, kön-

nyedén kezelhető, minimális mennyiségű visszaszálló 

szemcsével. Jellegzetesen finom illata a vízből kivéve 

is érezhető. Jó a tapadási készsége, sok élő és szemes 

anyagot tud szállítani. Könnyen megnyomható, ugyanak-

kor szépen és gyorsan bomlik a vízfenéken. Javasoljuk 

minden horgászmódszerhez, minden évszakban, amikor 

a célhal a ponty és a kárász.
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057 EXTRA Spice Dévér

Aroma nélküli, ahogy a neve is jelzi, 

fűszerkeverékkel ízesített etetőanyag. 

Az összetevők is úgy lettek megválasz-

tva, hogy a fűszerek íz és zamatany-

agát kihangsúlyozzák. Ez a törekvés 

az etetőanyag ízén is jól érezhető. Al-

kalmas minden keszegféle horgásza-

tához álló és folyó vízen egyaránt. Az 

EXTRA Spice Dévér etető más etetővel 

keverve különösen eredményes lehet 

verseny helyzetekben.

088 EXTRA Lacto Busa

Igen finom szemcsézetű, felhős etetéshez al-

kalmas, algatartalma miatt zöldre színeződő 

etetőanyag, busa horgászatához. Időnként igen 

eredményes sneci horgászatánál is. 

248 EXTRA Dévér

249 EXTRA Dévér, Fekete etetőanyag

Sötétbarna, illetve fekete színű, finom őrlésű, elsősorban fűszeres és coco belge ízesítésű etetőanyag. Nem 

használtunk hozzá aromát, így illatát az összetevők illategyüttese határozza meg. 1 kg etetőhöz 0,875 l víz 

kell, így adja a megfelelő állagot. Nedvesítésnél nem csomósodik össze, így egyszerűen bekeverhető. Célszerű 

azonban a vizet itt is két-három lépcsőben hozzáadni. Az első nedvesítést követően egy kicsit hagyni, majd 

néhány perc múlva újra nedvesíteni. Az etető a vízben gyorsan bomlik. Már vízbeéréskor is, és a vízoszlopban 

történő mozgása közben (süllyedés) is oldódnak le róla szemcsék, fokozva az azonnali csalogató hatást. Tar-

talmaz felszálló szemcséket is. Jól használható felhős etetéshez is.

Elsősorban dévér és karikakeszeg horgászatához ajánljuk az év bármely szakában.

252 EXTRA Bodorka, etetőanyag

Finom őrlésű, bodorka-fűszeres ízesítésű etetőanyag. Koriander-ánizs-

csillagánizs- édeskömény és még további öt fűszer keveréke adja ízesítését. 

Megfelelően nedvesítve gyorsan és egyenletesen bomlik a fenéken. Minden 

évszakban, kora tavasztól késő őszig eredményesen használható bodorkára 

és vörösszárnyúra. Eredményesen használható versenyen, ha kisméretű 

snecik vannak a vízben. Erősen felvizezve jól felhőzik, kiváló sneci etető 

készíthető belőle.

251 EXTRA Márna etetőanyag

A fenéktől erősen elütő, élénk piros színű, közepes 

szemcseméretű, sajt-crysalis tartalmú folyóvízi etetőanyag. 

Sok dehidratált kenyérmorzsát tartalmaz, ezért jól bomlik 

annak ellenére, hogy kiválóan tapad is. Sok élőanyagot és 

ballasztanyagot is elbír. Magas a parmezánsajt és crysalis 

tartalma, de ez az illatán is jól érezhető.

Elsősorban márna horgászatához ajánljuk.
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168 Carp Specimen Method Mix

Kifejezetten a pontyhorgászok, számára kifejlesztett nagyon magas protein tartalmú etetőanyag család tagja. Külön-

leges összeállítású, roppantott pelletek keveréke. Az etetőanyag magas, szénhidrát és 60% fölötti fehérjetartalmú, durva 

szemcsés, octopus aromával ízesített. Alkotó elemeinek ízvilága, az új irányzatot, a halas-fűszeres jelleget tükrözi, és 

a lehető legrövidebb időn belüli legeredményesebb horgászat céljainak figyelembevételével lettek összeválogatva. En-

nek megfelelően roppantott Halibut, Premium Carp és kukoricacsira pellet, továbbá különböző aminosavak ( L-serine, L-

glycine, L-alenine, L-lysine) keveréke. Szénhidrát tartalmú adalékai a ponty energiaszükségletét fedezik. Omega 3 zsírsav 

tartalma a gyors emésztést segíti elő, amely még kívánatosabbá teszi a halak számára. Jellemzően igen kevés mennyi-

ség kell belőle egy-egy horgászathoz. Más etetőkhöz is jól keaverhető, növeli azok protein tartalmát.

169 Fűszeres-Húsos Method Mix

Egyenletesen finom szemcsézetű, nyershús színű etetőanyag, mikropellettel. Többféle pellet, hallisztek, fűszer és hús 

kivonat van összedarálva, melyek egy különleges ízesítésű etetőanyagot alkotnak. A Fűszeres – Húsos Feeder etető 

minden tekintetben tökéletes nagytestű halak, ponty, dévér, compó és márna, horgászatához. A horgászati szituációnak 

megfelelően többféle módon használható. Egyszerűen csak felvízezve (0,5 l víz egy tasak etetőanyaghoz), jól át kell 

keverni és 30-45 percet állni hagyni, hogy az etetőanyag minden szemcséje jól felszívja a vízet. Ezután célszerű áttörni 

egy rostán. Egyformán használható minden etetőkosárhoz és feeder kosárhoz, vagy kissé szárazabbra készítve és 

gombócot gyúrva belőle, etetéshez is

170 Szuper Ponty Method Mix 

A kifejezetten a pontyhorgászok számára kifejlesztett nagyon magas protein tar-

talmú etetőanyag család tagja. Az etetőanyag magas, 60% fölötti fehérjetartalmú 

összetevői, fűszeres-frankfurti kolbász - hal ízvilága, az új irányzatot, a halas jel-

leget tükrözik, és a lehető legrövidebb időn belüli legeredményesebb horgászat 

céljainak figyelembevételével lettek összeválogatva. Ennek megfelelően alap-

ja a Halibut, Premium Carp és Koi pellet őrleménye, továbbá halfehérje liszt, 

glutén, sörélesztő capsaicin és különböző aminosavak ( L-serine, L-glycine, 

L-alenine, L-lysine) keveréke. Szénhidrát tartalmú adalékai a ponty energiaszük-

ségletét fedezik. Omega 3 zsírsav tartalma a gyors emésztést segíti elő, amely 

még kívánatosabbá teszi a halak számára.Egyenletesen finom szemcsézetű, 

vöröses színű etetőanyag, Premium Carp mikropellettel. Fehérje tartalma miatt, 

jellegzetesen büdös illatú, de ezáltal a pontyok számára igen vonzó.

167 Match Method Mix

A Match Method Mix a TOP MIX method mix etetőanyag családjának leg-

sokoldalúbban használható etetőanyaga. Az etetőanyag kizárólag magas 

minőségű ponty, koi ponty és tilápia pelletek valamint LT halliszt gondosan 

összeállított keverékének őrleménye. Protein tartalma 40% fölött van. Erősen 

halszagú és fekete színű. Bekeverése egyszerű, helyesen elkészítve sely-

mes tapintású, gyorsan bomló. Aroma nélküli, így az igényeknek megfelelően 

aromázható. Rendkívül egyszerű a bekeverése is, hiszen a tasak tartalmát egy 

vödörbe kell önteni, majd 7 dl víz hozzáadásával megkeverni és 20 percig állni 

hagyni. Ha nem akarjuk a tasak teljes tartalmát felhasználni, akkor a másik bek-

everési mód, amikor kettő egység etetőanyagot megkeverünk egy egység vízzel.

174 K2 Method Mix

A K2 etetőanyag a K2 magas minőségű, halnevelő gazdaságokban igen ma-

gas hatásfokkal használt, magas fehérjetartalmú pellet őrleménye. Barna színű, 

apró szemcsés, csl liquor felhasználásával method feeder módszerhez készített 

etetőanyag. Bekeverésénél ügyelni kell a víz helyes adagolására.
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165 Joghurt Polip Method Mix

A Joghurt-Polip Method Mix egyaránt használható verseny és kedvtelési célú 

horgászatoknál. Többféle ponty pellet és Green Betain pellet örleményének, 

keverékéből készül. Speciális és igen hatásos aromakeveréke alkalmassá teszi 

ponty horgászatához  tavasztól őszig. Jól használható erjesztett magvas alapete-

tésnél. Rendkívül egyszerű a bekeverése is, hiszen a tasak tartalmát egy vödörbe 

kell önteni, majd 7 dl víz hozzáadásával megkeverni és 20 percig állni hagyni. Ha 

nem akarjuk a tasak teljes tartalmát felhasználni, akkor a másik bekeverési mód, 

amikor kettő egység etetőanyagot megkeverünk egy egység vízzel.

166 Eper-Hal Method Mix

Édes-gyümölcsös jellegű, őrölt pontypelletek keverékéből, eper és hal aroma ke-

verékével készített minden időszakos etetőanyag. Az eper talán az egyik legfogós-

abb aroma ponty horgászatánál. A magas fehérjetartalmú pelletőrlemény pedig 

messzemenően kielégíti a pontyok energia igényét Alkalmas a hideg késő őszi, 

vagy kora tavaszi vizeknél is, de igen fogós meleg időszakban is. Egyaránt ered-

ményesen lehet használni ponty és kárász horgászatánál is. Rendkívül egyszerű 

a bekeverése is, hiszen a tasak tartalmát egy vödörbe kell önteni, majd 7 dl víz 

hozzáadásával megkeverni és 20 percig állni hagyni. Ha nem akarjuk a tasak 

teljes tartalmát felhasználni, akkor a másik bekeverési mód, amikor kettő egység 

etetőanyagot megkeverünk egy egység vízzel.

171 Csokoládé-Hal Method Mix

Édes-halas jellegű, Csokoládé és Hal aroma keverékével készített őrölt ponty pel-

letek keverékéből készített etetőanyag. A fura párosítás tökéletes összhangot alkot. 

Minden időszakos etetőanyag. Alkalmas a hideg késő őszi, vagy kora tavaszi vize-

knél is, de igen fogós meleg időszakban is. Egyaránt eredményesen lehet használ-

ni ponty, kárász és dévér horgászatánál is. Rendkívül egyszerű a bekeverése is, 

hiszen a tasak tartalmát egy vödörbe kell önteni, majd 7 dl víz hozzáadásával meg-

keverni és 20 percig állni hagyni. Ha nem akarjuk a tasak teljes tartalmát felhasznál-

ni, akkor a másik bekeverési mód, amikor kettő egység etetőanyagot megkeverünk 

egy egység vízzel.

172 Fokhagymás Sült Máj Method Mix

Kifejezetten meleg vizekre, igen fogós aroma keverékkel, többféle pontypel-

let örleményéből készített magas fehérjetartalmú etetőanyag. Különösen ponty 

horgászatához  javasolt intenzív pontyos vizeken. Rendkívül egyszerű a bekeverése 

is, hiszen a tasak tartalmát egy vödörbe kell önteni, majd 7 dl víz hozzáadásával 

megkeverni és 20 percig állni hagyni. Ha nem akarjuk a tasak teljes tartalmát fel-

használni, akkor a másik bekeverési mód, amikor kettő egység etetőanyagot meg-

keverünk egy egység vízzel.

173 Zöld Fűszeres Method Mix

A Zöld Fűszeres Method Mix a TOP MIX egyik legszélesebb körben felhasználható 

etetőanyaga. Egyaránt használható verseny és kedvtelési célú horgászatoknál. Tö-

bbféle ponty pellet örleményének keverékéből készül. Speciális és igen hatásos 

aromakeveréke alkalmassá teszi ponty, keszegfélék és kárász horgászatához 

kora tavasztól késő őszig. Semmihez sem hasonlítható különleges fűszeres jel-

lege mágnesként vonzza a halakat a horgunkhoz akkor is, amikor más csalit meg 

sem szagolnak. Rendkívül egyszerű a bekeverése is, hiszen a tasak tartalmát egy 

vödörbe kell önteni, majd 7 dl víz hozzáadásával megkeverni és 20 percig állni hag-

yni. Ha nem akarjuk a tasak teljes tartalmát felhasználni, akkor a másik bekeverési 

mód, amikor kettő egység etetőanyagot megkeverünk egy egység vízzel.



www.topmix.hu
09

091 SELECTOR XT21

Édes, panettone aromával és tigrismogyoró sziruppal készített nagyszemcsés, piros 

színű etetőanyag elsősorban nagytestű pontyok horgászatához. Magas “tourteau de 

mais” tartalma miatt sok vizet szív fel, így nedvesítését több lépcsőben kell elvégezni. 

Jól tapad, ezért sok szemes anyagot is keverhetünk hozzá. Kiválóan alkalmas verseny-

horgászathoz, de az eredményességre törekvő, etetőkosaras horgászatokhoz is.

093 SELECTOR XT41

Piros színű, nagyon finom lichi aromával készített etetőanyag. Kiváló kora tavasztól 

késő őszig. Az etetőanyag összetevői, ízei, színei, szemcse mérete mind-mind az lehető 

legrövidebb időn belüli legeredményesebb horgászat céljainak figyelembevételével 

lettek összeválogatva. Tartalmaz C.S.L. pellettet, mely önmagában is kiváló pontycsali. 

Jelentős mennyiségben tartalmaz nagyszemcsés fluor piros, narancs és sárga színű, 

édes morzsát. A fluor színnek köszönhetően fokozottan felkelti a halak kíváncsiságát, 

még zavarosabb vízben is. Az összíz hatást növeli az emelt mennyiségben felhasznált 

carruba is.

096 SELECTOR XT71

Igazi „minden idős” etetőanyag. Fekete színű, mézes-fűszeres-skót whisky ízesítéssel 

készül és jelentős mennyiségben tartalmaz Premium Carp pelletet is. Aroma keveréke 

intenzív és jól oldódik hideg és meleg vízben egyaránt. Az etetőanyag összetevői, ízei, 

színei, szemcse mérete mind-mind az lehető legrövidebb időn belüli legeredményes-

ebb horgászat céljainak figyelembevételével lettek összeválogatva. Tartalmaz C.S.L. 

pellettet, mely önmagában is kiváló pontycsali. Ez lassabban oldódik, így tovább a 

helyszínen tartja a pontyokat. Tartalmaz nagyszemcsés fluor piros, narancs és sárga 

színű, édes,morzsát. A fluor színnek köszönhetően fokozottan felkelti a halak kívánc-

siságát, még zavarosabb vízben is. Az össz ízhatást növeli az emelt mennyiségben fel-

használt carruba is.

097 SELECTOR XT81

Az etetőanyag összetevői, ízei az új irányzatot, a halas jelleget tükrözik, és a lehető 

legrövidebb időn belüli legeredményesebb horgászat céljainak figyelembevételével 

lettek összeválogatva. Ennek megfelelően alapja a halibut pellet őrleménye és látványos, 

feltűnő szemcséi (fluo morzsa), amelyek felkeltik a halak érdeklődését, továbbá epres 

Premium Carp pelletet is tartalmaz. 60% körüli proteintartalmát halfehérjeliszt, tengerihal 

liszt, magas minőségű halolaj és a glutén adja. Capsaicin és aminosav ( L-serine, L-gly-

cine, L-alenine, L-lysine) tartalma biztosítja a jó csalogató hatást, illetve a halak etetésen 

tartását. Omega 3 zsírsavtartalma a gyors emésztést segíti elő, amely még kívánatos-

abbá teszi a halak számára. A szükséges szénhidrát mennyiségét pedig a felhasznált 

gabonafélék finoman összeválogatott és előkészített keverékének őrleménye adja.
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ECONOMIC etetőanyagok

Gondolva a kisebb pénztárcájú horgászok jobban beszűkült anyagi lehetőségeire, készítettük ezt az alacsony árfekvésű 

etetőanyagot családot. Úgy gondoltuk, lehetőségeinkhez képest segítenünk kell azokon, akiknek egyre kevesebb telik ked-

venc szórakozásukra. Ennek szellemében elkészítettük ezt az etetőanyag családot, amely tízféle etetőből áll, 1 kg-os kisz-

erelésben, egészen speciális ízekkel. Tehát még egyszer, tízféle etető, tízféle alapetető, amelyek összetevői továbbra is a TOP 

MIX jó minőségű alapanyagai. Minden olyan alkotóelemet tartalmaznak, amelyek elősegíti a sikeres halfogást. Elsősorban 

ponty horgászatához készültek. Egyaránt alkalmasak alapetetésre, etetőkosaras, illetve feeder kosaras horgászathoz is. 

Kellően tapadnak, közepes az oldódási idejük.

175 Economic Méz-Málna

179 Economic Téli Ponty

180 Economic Vanília

181 Economic Méz

182 Economic Eper Málna

183 Economic Méz-Ánizs

160 Economic Sajtos

161 Economic Feeder

162 Economic Dévér

163 Economic Ponty-Kárász F1

164 Economic Ponty-Kárász F2
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100 Pole Paste, Halibut

A barna színű, HALIBUT paszta  szinte minden 

vízen bizonyított már. Közepesen halas illatú, magas 

fehérjetartalmú. Színe jól alkalmazkodik a legtöbb 

meder színéhez, ezért ezt minden víztípushoz aján-

lom. Édes, gyümölcsös és „büdös” jellegű aromák-

kal is működik, az aroma helyes megválasztásával a 

legtöbb horgászvízen eredményesen használható.

101 Pole Paste,Black Halibut

A fekete színű BLACK HALIBUT erősen halas, halolaj-hali-

but jellegű. Tapasztalatom szerint a tiszta, mély bányatava-

kon használható a legeredményesebben. Jól illenek hozzá a 

gyümölcsös jellegű aromák.

“Tapasztalatom szerint a pasztaport célszerű a horgászat megkez-

dése elött legalább fél órával bekeverni, de még jobb, ha előző este 

megtesszük ezt. Fontos, hogy a szemcsék felpuhuljanak. Fontos 

a homogenitás. A megfelelő paszta a horgon jól megül, folyama-

tosan oldódik, közben a magja elég kemény marad, hogy a horgot 

megtartsa.”

Papp József  “

102 Pole Paste, Red Halibut

A vörös színű RED HALIBUT jelentős mennyiségben tartalmaz 

krill lisztet is, ez adja vöröses színét és fűszeres jellegét. A ma-

gas fehérjetartalom mellett jelentős a kitin tartalma is. A pellettel 

a bojlival erősen horgászott vizek sikercsalija. Jól aromázható, 

elsősorban a fűszeres jellegű aromák a hozzávalók.

103 Pole Paste, Green Betain

A zöld színű GREEN BETAIN a magas fehérje tartalma mellett green 

betaint is tartalmaz, színét is ennek köszönheti. Elsősorban a nagyon 

meleg nyári napokon adja a legjobb eredményeket. Főleg a büdös 

jellegű aromák mennek hozzá.

Harcsa Paszta

Célunk, a harcsa számára is vonzó szaganyagot létrehozni valami 

kultúrált formában, azon horgászok számára, akik szeretnének 

egy kicsit eredményesebbek lenni a harcsahorgászat területén. A 

gyúrmák kétféle ízesítéssel készültek. Az egyik halas, mely halolaj-

jal készült. Ehhez talán nem kell magyarázat. A másik Pióca-Na-

dály kivonattal készült. Nos, ehhez nagyon sokat kellett kutakodni, 

de végül is Angliában bukkantam a nyomára, nem titkoltan bojlis 

körökben. Ahonnét hozom a szúnyoglárva pellettet és szúnyoglárva 

kivonatot (ez utóbbit csak saját célra), azon a vonalon keresztül 

sikerült hozzájutnom. Ahogy vannak különböző kagylókivonatok, 

(Belachan, Srimp stb.) úgy vannak pl. giliszta kivonat, szúnyoglárva 

kivonat stb. is. Ez lett beledolgozva a Piócás-Nadályos gyúrmába, 

amely első szaglásra egy kicsit iszapszagú, egy kicsit fűszeres ha-

tású, de egy biztos, eredményes és nem csak harcsás körökben. 

Mindkét gyúrma igen hatásos nagy pontyokra is olyan vízeken, ahol 

nincs törpeharcsa.

288 Halas

289 Pióca - Nadály

Ponty paszta

A tészta, gyúrma, kenyérgyúrma évtizedek óta kétségkívül az egyik legsikeresebb pontycsalinak számít. 

Sajnos ez a csali az utóbbi években egy kicsit feledésbe merült és most éli reneszánszát. Időnként és he-

lyenként fenomenális fogásokat érhetünk el vele. A TOP MIX Paste alkalmazási területe határtalan, és ma-

jdnem az összes horgászmódszert felkínálja. Példáúl közvetlenül a horogra, egyeb felszerelés (ólom) nélkül, 

amikor is célirányosan pontyok után kutatunk. A Carp Paste egyedül.ll. dobosúlynak szolgál és elbújtatható 

benne a horog. Így csalinkat gyorsabban felveszik a halak. Nagyon szórakoztató módja a horgászatnak. A 

pontyozópasztát nemcsak a boilisok használhatják. Állaga, keménysége folytán horogcsalit is gyúrhatunk 

belőle. Vannak olyan Speciális horgok, amelyek kifejezetten erre a pasztára vannak készítve. A horog szárán 

található kosarat megtöltve a pasztával csalhatjuk kapásra a halakat, de a horog hegyet is eltakarhatjuk vele. 

Nagyon sikeres a hagyományos pelletek, bojlik burkolásánál is. A Carp Paste folyamatosan oldódik, így ízt és 

szemcséket szabadít fel, ezzel gyorsan felkelti magará a halak figyelmét. A Carp Paste kiválóan használható 

Method kosaras horgászatoknál is, de közvetlenül az ólomra is rányomható.

290 Szamócakrém

291 Aszalt szilva

293 Hínár - Sás, Amur

294 Szeder

295 Chilly

296 Frankfurti

297 Fűszeres

298 Májas
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Economic pelletek

Pontyfélék horgászatához kifejlesztett és optimalizált összetételű etető 

pelletek. Nyers összetevőket nem tartalmaznak, mert a gyártás magas 

hőfokon történik, így az alapanyagok kiadják igazi ízüket, zamatukat. A 

10 mm-es pelletek a vízbe érve azonnal oldódni kezdenek, de a teljes 

oldódási idő kb. egy óra. A Big Carp pellet emelt fehérjetartalommal 

készül, amelyet húsliszt és különféle maglisztek adagolásával érünk el. 

Gazdaságos, négykilós, hordfüles csomagolásban kerülnek forgalomba.

150 VANíLIA
151 SWEET CORN
152 ASzALT SzILVA
153 BIG CARP
154 Méz
155 AMuR

145 C.S.L. Pellet

Nyugat-Európai pontyhorgászok körében az 

egyik legkedveltebb a C.S.L. pellet. Kedvező 

tulajdonságait egyre több horgász kezdi felis-

merni, egyre többen használják a horgászataik 

során, az etetéseikhez. Meglehetősen gyors 

oldódásukkal pillanatok alatt felkeltik az ete-

tés környékén tartózkodó halak figyelmét. Az 

oldódás során, hosszú ideig az etetésen és az 

körül, közel a fenékhez csábító íz és illatfelhőt 

hoz létre. 6 mm-es méretben, vödrös kiszerelés-

ben kerül forgalomba. Közvetlenül használható 

etetéshez, bojlis előetetéshez, vagy akár PVA 

hálóba rakva közvetlen bojlizáshoz is. Teljes 

oldódási ideje kb. 1 óra.

METHOD FEEDER ETETŐ PELLET

Vonzó és sokoldalú, magas halliszt tartalmú etető pellet család. Régi vágy, hogy nagy területről odacsaljuk és az etetésen 

tartsuk a halakat az nélkül, hogy túletetnénk őket. Ez, a vízben oldódó pellet vonzó és kiegyensúlyozott ponty táplálék, mely 

tudja ezt. Az Etető pellet használható közvetlenül is etetésre, pl. jól lőhető rakós távolságra, de vízben feláztatva etetőkosárba 

nyomva, vagy két végén nyitott feeder kosárba töltve is kiváló és sokoldalú felhasználást biztosít. Oldódási ideje 15-30 perc. 

Felhasználási javaslat feeder kosaras horgászathoz: Tegyen a pelletből egy csalis edénybe amennyit fel kíván használni és 

öntsön rá annyi vizet (és aromát), hogy az ellepje, hagyja így ázni, annyi percig, ahány mm-es a pellet (célszerűen: 4,5 mm-es 

4,5 percig), majd öntse le róla a vizet és egy kicsit keverje meg. Ezután várjon tíz percet, és a pellet tökéletes állagú lesz az 

etetőkosárba.

124 Premium Carp etető pellet, 1,5 mm

125 Premium Carp etető pellet,  3 mm

132 Red Premium Halibut etető pellet 4,5 mm

123 K2 etető pellet

A K2 pellet magas minőségű, halnevelő gazdaságokban 

igen magas hatásfokkal használt, magas fehérjetar-

talmú, igen hatékony etetőpellet. Barna színű, 4 mm 

szemcseméretű. Egyaránt használható etetőanyagba 

keverve, feláztatva feederkosárba töltve, vagy közeli 

horgászathoz csak csúzlival belőve.
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Dutch Master sorozat

A szezonra a Sonubaits bemutatja a nagyszerű, európai stílusú, 

kenyér bázisú etetőanyagot amely a nemzetközi versenyhorgászat 

igényeinek megfelelően lett kifejlesztve. A lenyűgöző új Dutch Master 

Feeder és Silvercrush Groundbaits etetőanyagok a legjobb holland 

versenyhorgászok és a Sonubaits csapat nemzetközi versenyhorgász 

tagjainak, mint Des Shipp, Lee Edvards és Tommy Pickering segítsé-

gével lettek kifejlesztve.

GREEN sorozat

Nagyon gazdag magas minőségű 

hallisztben halolajban és étvá-

gyfokozókban, ez a különleges 

etetőanyag segít több halat tenni a 

haltartóba.

Tiger Fish sorozat

A Tiger Fish az a keverék, amelyet Tommy Pickering fejlesztett ki az elmúlt szezonban. Ez tigrismogyoró, 

pelletek és halliszt őrleményéből készült etetőanyag. Édes illatú keverék amely neves pontyhorgászok és 

különböző nagyhal horgászok elmondásai és tapasztalatai alapján lett összeállítva, akik meggyőződtek a 

tigrismogyoróról és annak hatékonyságáról.

S-PELLETS Epres

A már meglévő, 2007-ben nagy feltűnést keltett, halliszt-alapú S-Pellet kiegészítése céljából piacra dobtunk egy ep-

eraromás S-Pelletet, mellyel már tesztelése során versenyeket nyertek. Ha pellet horogcsaliról van szó, a Sonubaits 

S-Pelletnél nincs jobb! Minden S-Pellet horogcsali bőven tartalmaz olajat, vonzza a halakat, és kitűnik a beetetett 

etetőanyag közül. Könnyen használható, puhasága révén könnyen horogra tűzhető vagy hajszálelőkébe helyezhető, 

ám mégsem esik le. Halakat vonzó képessége terén pedig verhetetlen. 6-8-10 mm-es

Csokoládé-Hal sorozat

A Csokoládé – Hal egy új etetőanyag amely halliszt, őrölt pellet és csokoládé por keverékéből áll és további csalogató anyagokat is tartalmaz. 

Modern halliszt bázisú édes jellegű etetőanyag amely több és nagyobb halat vonz a horgunk közelébe. Első benyomásra a csokoládé – hal illat 

megtölti az orrunkat azzal a hihetetlen édes illattal, amelyet azonnal felismerünk és imádunk, de a csokoládé aroma alatt ott van az etetőanyag 

teljesen feltöltve halvonzó összetevőkkel.

Sonubaits etetők

Modern horgászok számára 

készített etetők, akik több és 

nagyobb halat akarnak fogni.
PASTE PELLET

A Paste Pellets a Sonubaits új, pépből készült pelletje. Pépből készültek – így rendel-

keznek annak minden előnyös tulajdonságával – ám pellet alakúak. Összepréselhető, 

felvesz bármilyen kívánt alakot, csali csomagolható bele, és – mivel pépből készül – kön-

nyen horogra tűzhető, illetve hajszálelőkébe helyezhető. Ideális lágy csali, amely megfelel 

a hallisztes, vagy halibutos pellet etetőanyagok helyettesítőjeként. A sült szalonnás pépes 

pellet pedig minden, löncshússal horgászó nagy kedvence, hiszen horogcsaliként is 

tökéletes A macskaeledeles pellet a pontyozó horgásztavak egyik leghatékonyabb csalija, 

ám a horgászat nem kellemes a halak számára. A Cat Meat Paste pép kifejlesztésével 

az erős íz megmaradt, ám a horgászat tisztább lett. Mivel a termék horgászatra szánt 

pellet, rettentően hatékony olyan helyeken, ahol a húsos 

macskaeledel tiltott. Macskaeledellel történő beetetéskor 

praktikus horogcsali. A White Fish a mesterséges horgász-

tavakban fellelhető valamennyi halfaj számára tökéletes új 

pépes pellet. Sült szalonna, Cat Meat, Hallisztes, Green, 

Halibut, White Fish
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Red Halibut 12-16 mm fúrt horogpellet

A TOP MIX fúrt horogpellet egy rendkívűl összetett, precízen adagolt alkotóelemekből összeállított, különösen magas tápértékű eledel. A termék alapja tengeri halliszt, 

rákliszt, finomított halolaj és más magas minősegű összetevők, amelyek nagyon vonzóvá teszik ezt a pelletet a legtöbb halfaj számára. A rendkívűl tiszta, magas koncen-

trációjú oldódó halfehérje (40%), valamint a közepes halolaj tartalom egy nem hétköznapi eledellé teszi ezt a pelletet, amelyet nagyon gyorsan elfedeznek, és előszeretettel 

fogyasztanak a halak. A jól kiegyensúlyozott összeállítás és ezek fizikai tulajdonságai tartják a pelletet keményen és stabilan a vízben órákkal azután is, hogy bedobtuk. Mivel 

a csali mérete hosszú időn át nem változik, ez adja a lehetőséget a nagy hal számára, hogy sokáig figyelhesse, mert a kishal nem tudja azt elvinni előle. A pellet összetevői las-

san szivárognak ki a vízbe és biztosítják az azonnali és tartós hatást. A modern technológiának köszönhetően törött szemek csak alig fordúlnak elő. A pellet alkalmas márnára, 

továbbá pontyos-kárászos tavakon is, különösen az új, 8 mm-es méret. A melegedő és meleg vízekben (15 Celsius-fok felett) igazán hatásos. Kora tavasszal és késő ősszel 

(+15 Celsius fok alatti hőmérsékletű vízben) különösen hatékony az ízesített, epres és ananászos, a melegebb vízekben pedig a „nagy klasszikus”, a frankfurti kolbászos és 

fekete szedres változat. Ezzel a fogós csalogató anyaggal nem cask etethet, hanem könnyedén csalizhat is. A középen található lyukon keresztül csak fel kell fűzni egy vékony 

hajszálelőkére, amely a horog öblébe kötve máris bevethető. Lassan (a víz hőmérsékletétől függően) 2-4 óra alatt puhúl fel teljesen, de akkor sem esik szét, megőrzi eredeti 

formáját. A pelletnek ezt a kis kiszerelésű változatát egy visszazárható dobozban hozzuk forgalomba.

A 12 mm-es fúrt

horogpellet dobozban

314 Red Halibut Fűszeres Hús

315 Red Halibut Eper

316 Red Halibut

317 Red Halibut Frankfurti

318 Red Halibut Ananász

319 Red Halibut Szeder

A 16 mm-es fúrt

horogpellet dobozban

320 Red Halibut Eper

321 Red Halibut

322 Red Halibut Frankfurti

323 Red Halibut Ananász

324 Red Halibut Szeder
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Pácolt üveges kukorica

Különleges pácolási eljárással készített, egy-

forma szemcseméretű, kézzel morzsolt, lé 

nélküli kukorica, eper (piros), méz (sárga) és 

vanília (natúr) és hínár-sás (zöld) ízesítéssel.

520 Méz

521 Eper

522 Vanília

523 Hínár - Sás
XT Üveges kukorica

A BIG Carp Selector XT etetőknek megfelelő, különleges  ízesítéssel 

készült Big Carp Selector XT üveges kukoricák különlegessége nem 

csak az ízesítésükben rejlik, hanem összetételükben is. Az üvegben a 

kiváló minőségű csemege kukorica mellé mega mais és tigrismogyoró 

is került. A mega mais egyértelműen azért, ha ki akarjuk szűrni a kisebb 

halakat, akkor azt tesszük a horogra. A tigrismogyoró azon kivűl, hogy 

kiváló ponty és amur csali, kellemesen édes ízt ad a kukoricának is, 

fokozva annak csalogató hatását.

492 Big Carp XT21 üveges kukorica 
( tejszínes mandula )

494 Big Carp XT41 üveges kukorica 
(trópusi gyümölcs)

495 Big Carp XT51 üveges kukorica 
(csoki-cherry)

496 Big Carp XT61 üveges kukorica 
(vegyes fűszeres)

497 Big Carp XT71 üveges kukorica 
(mézeskalács fűszer - whisky)

Üveges kukorica

Egyforma szemcseméretű, kézzel morzsolt 

kukorica, lében. Ízenként más színű és az íz-

esítésnek megfelelő ábrával ellátott címkével, 

tetején körcímkével.

500 Natúr

501 Vanília

502 Méz

503 Eper

506 Aszalt szilvás

509 Kék Kagylós

510 Amur /lucernás

511 Scopex

513 Páinka

514 Amur speciál (Hínár-sás)

586 Ponty mix tejsavas

Elsősorban ponty és kárász horgásza-

tához alánljuk ezt az öt magból (ku-

korica, búza, kendermag, repce és 

tigrismogyoró) álló keveréket.

587 Amur-mix hínár-sás

Az Amur -mixet négy féle magból (ku-

korica, búza, csillagfürt, repce), tejsavas 

eljárással erjesztettük, majd hínár-sás 

kivonattal kezeltük, miáltal kellemes, 

elsősorban az amurok számára ínycsik-

landó íz és zamatanyaggal láttuk el. A 

nyári hónapokban kiválóan alkalmas az 

amur horgászatához.
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424 Carp Specimen aroma

Tintahal és Polip aroma jól összehangolt 

keveréke. Elsősorban ponty horgászatához 

ajánlott olyan vizeken, ahol a halakat már 

bojlihoz, pellethez szoktatták. Kiválóan al-

kalmas pelletek, bojlik dipelésére és készíté-

séhez is. Felhasználása: 10 kg keverékhez.

423 Zöld Fűszeres aroma

Speciális és igen hatásos aromakeverék 

ponty, keszegfélék és kárász horgászatához 

kora tavasztól késő őszig. Semmihez sem 

hasonlítható különleges fűszeres jellege 

mágnesként vonzza a halakat a horgunk-

hoz akkor is, amikor más csalit meg sem 

szagolnak. Kiválóan alkalmas pelletek, bojlik 

dipelésére és készítéséhez is. Felhaszná-

lása: 10 kg keverékhez.

422 Joghurt-Polip aroma

Joghurt és Polip aromákból készített igen 

hatásos aromakeverék ponty horgászatához 

tavasztól őszig. Kiválóan alkalmas pelletek, 

bojlik dipelésére és készítéséhez is. Fel-

használása: 10 kg keverékhez.

455 Fűszeres-Húsos Ponty aroma

A kifejezetten a pontyhorgászok számára kifejlesz-

tett chilly paprika, bors és még számos fűszerből, 

továbbá húskivonatból készült magas protein 

tartalmú, ízfokozóval tuningolt folyékony adalék. 

Összetevői, ízvilága, az új irányzatot, a fűszeres-

húsos jelleget tükrözik, és a lehető legrövidebb 

időn belüli legeredményesebb horgászat céljainak 

figyelembevételével lettek összeválogatva. A 

Fűszeres – Húsos Ponty aroma minden tekintet-

ben tökéletes nagytestű halak, ponty, dévér, 

amur horgászatához. A horgászati szituációnak 

megfelelően többféle módon használható.

450 Ponty aroma

Édes jellegű, rendkívül kellemes aromakeverék, 

ponty horgászatához.

Javasolt adagolás: 10 - 25%.

454 Halibut olaj

Ez nem aroma, bár ide van sorolva. Igazi laposhal-

ból (halibut) készült olaj. Ponty horgászatához, 

meleg vizekben ajánlott a használata. Elsősorban 

a nagyobb pontyok kedvelik.

427 Like by Gyulai Feri 
aroma

“Nagyon édes, karamellás jellegű igen ha-

tásos aromakeverék elsősorban keszegfélék 

és kárász horgászatához tavasztól őszig. 

Az édes jellege miatt nem egyszer eredmé-

nyesen használható ponty horgászatához is. 

Kiválóan alkalmas pelletek, bojlik dipelésére 

és készítéséhez is. Felhasználása: 10 kg ke-

verékhez.”

420 Csoki-Hal aroma

Édes jellegű, Csokoládé és Hal aroma keverék. A fura 

párosítás tökéletes összhangot alkot. Minden időszakos 

aroma. Alkalmas a hideg késő őszi, vagy kora tavaszi 

vizeknél is, de igen fogós meleg időszakban is. Egyaránt 

eredményesen lehet használni ponty, kárász és dévér 

horgászatánál is. Kiválóan alkalmas pelletek, bojlik dipelé-

sére és készítéséhez is. Felhasználása: 10 kg keverékhez.

421 Eper-Hal aroma

Édes-gyümölcsös jellegű, Eper és Hal aroma keverék. 

Minden időszakos aroma. Alkalmas a hideg késő őszi, 

vagy kora tavaszi vizeknél is, de igen fogós meleg 

időszakban is. Egyaránt eredményesen lehet használni 

ponty és kárász horgászatánál is. Kiválóan alkal-

mas pelletek, bojlik dipelésére és készítéséhez is. 

Felhasználása: 10 kg keverékhez.

425 Fokhagymás Sült Máj aroma

Meleg vizekre készült igen fogós aroma keverék. 

Különösen ponty horgászatához javasolt pontyos 

vizeken. Kiválóan alkalmas pelletek, bojlik dipelé-

sére és készítéséhez is. Felhasználása: 10 kg ke-

verékhez.

428 Hideg Vízi aroma

Kifejezetten hideg és lehűlt vizekhez ajánlott Vörös 

Áfonya és Koriander aroma keverék. Egyaránt 

eredményesen használható ponty, kárász dévér 

és keszegfélék horgászatához. Kiválóan alkalmas 

pelletek, bojlik dipelésére és készítéséhez is. Fel-

használása: 10 kg keverékhez

426 Amur Hínár-Sás aroma

Hínár és Sás kivonatból készített keverék, kife-

jezetten amur horgászatához. Kiválóan alkal-

mas pelletek, bojlik dipelésére és készítéséhez 

is.Felhasználása: 10 kg keverékhez.

452 Feeder aroma

Többféle természetes gyümölcs aromából összeállí-

tott intenzív aromakeverék. Az etetőkosaras 

horgászok aromája. Ponty, amur és kárász 

horgászatához. Javasolt adagolás: 10 - 25%.

451 Dévér aroma

“A legklasszikusabb dévér aroma, Spekulatius 

fűszerkeverék, kókusz és fűszervanília keveréke. 

Sok év óta versenyeken is bizonyítja fogósságát.

457 édeskukorica aroma

Édeskukorica kivonatból készített pontyaroma. 

Használatával etető és csali anyagaink illatát a legfi-

nomabb édes, csemege kukoricáéval megegyezővé 

varázsolhatjuk.”

453 Márna aroma

Sajtos összetételű aroma, elsősorban márna 

horgászatához, de alkalmas minden hova, ahol az 

etetőanyag sajtos jellegét akarjuk megvalósítani.
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Bait Dipek

Ezek a dipek sűrűbb állagúak, mint a már megszokott folyékony aromák, ennek köszönhetően 

megtapadnak bármilyen horogcsalin, és egyenletesen vonják be azt. Mártsa bele, vagy áztas-

sa be horogcsaliját 5-30 percig, majd a folyékony aroma bevonja, és a halakat közvetlenül a 

horoghoz csalja. Az ebbe belemártott csali a bedobás után a rárakódott sűrű massza jelentős 

részét magával viszi a mederfenékre. Minimális része, már süllyedés közben is leoldódik, 

hogy utat mutasson a vízközt mozgó halaknak a csali irányába. A fenéken fekvő mozdulat-

lan csalira a finom aromával és az arról leváló, legördülő szemekkel lehet felhívni a halak 

figyelmét. Így egy olyan „mozgó”, finom íz és illatfelhőben úszó csalit tudunk létrehozni, amely 

nem kerülheti el a mederfenéken táplálék után kutató halak figyelmét.

429 Fűszeres Máj

430 Fűszeres Hús

431 Fekete Szeder

432 Robin Red

433 Aszalt szilva

434 Eper

460 – 472 Aroma Spray

A horogra tűzött csalik aromásítását tudjuk 

megoldani vele. Jól használható még, a meg-

gyúrt etetőgombocok extra aromázásához is. 

Az aroma úgy van elkészítve, hogy a csalira 

fújva, arról lassan oldódik le, így biztosítva van 

a hosszú csalogató hatás.

460 Vanília

461 Méz

462 Eper

466 Sajtos

467 Aszalt szilva

471 Hínár - Sás

472 zöld lucerna

270 – 274 Etető és szemesanyag ragasztó

Etető és szemesanyag ragasztásához szolgáló kukorica alapú ra-

gasztó anyag, amely többféle ízesítéssel kerül forgalomba. Szinte 

bármitbármivel össze lehet vele ragasztani. Pl.: egybe ragasztható a 

csonti a kukoricával és kaviccsal. Etetőanyaghoz, még annak száraz 

állapotában célszerű hozzákeverni.

 270 Natúr

 272 Vanília

 273 Méz

 274 Eper

408 Ponty aroma

Természetes gyümölcscukor alapú aroma. 

Már maga a gyümölcscukor is kiváló ízfokozó, 

ha pontyra használjuk, de ezt még fokoztuk 

tejszínes szamóca aromával. Használható 

etetőanyagba keverve, vagy alapozó etetésnél 

közvetlenül az etetőgombócokra szórva.

413 Dévér aroma

Természetes, szőlőcukor alapú aroma. 

Erős karamell-kókuszvanília aromakeverék, 

mely szőlőcukorra lett felhordva, így igen 

édes ízű is. Használható etetőanyagba ke-

verve, vagy alapozó etetésnél közvetlenül az 

etetőgombócokra szórva.

435 Méz

436 Méz-Whisky

437 Garlic

438 Hínár-Sás

439 zöld lucerna

Távcsali aromák

Kis kiszerelésű, rendkívűl intenzív aromák. Egy flakon tartalma alkalmas 2 kg etetőanyag 

ízesítésére. Használhatók továbbá bármilyen horgaszcsalik ízesítésére, aromázására. 

Egymással keverhetők, így sok ízvariációt ki tudunk keverni.

414 Vanília

415 Méz

416 Eper

417 Kagyló

418 Ánizs

419 Tűzőszúnyog



www.topmix.hu
19

228 FLuO morzsa édes

Különleges és egyedül álló  adalékok ezek a flou színű 

morzsák. Rendkívűl élénk színüknek és nagyon finom 

édes ízüknek köszönhetően kiváló csalogató hatást 

biztosítanak. Még zavarosabb, sötétebb vizekben is 

láthatók a szemcsék, fokozva az ízhatást a láthatóság 

hatásával. A tesztek során egyértelműen kiderült, 

hogy feltűnő színük ellenére nem riasztják, hanem a 

halak kíváncsiságát fokozva, növelik az etetőanyag 

fogósságát. Jól használhatók folyóvizi horgászat nál 

is. Az új Big Carp XT etetőinkben is ezeket a fluo mor-

zsákat használjuk.

Angolmorzsa

Olaszországból származó, piros és sárga színű, magas minőségű 

süllyedő morzsa. Minden fajta hal kedveli és előszeretettel válogat-

ja ki az etetőanyag egyéb szemcséi közül. Ezért célszerű minden 

etetőhöz 2-10%-ban hozzákeverni.

201 Angolmorzsa piros

202 Angolmorzsa sárga

205 Angolmorzsa piros-sárga

235 Löszös agyag

Világosbarna színű, lösz tartalmú agyag, mely a 

vízben gyorsan szétoldódik, ezért alkalmas felhős 

etetéshez is. Felhasználása etetőanyaghoz ke-

verve 5-50%-ban, továbbá szúnyoglárva vízbe jut-

tatásához.

236 Folyóvízi barna agyag

Sötétbarna színű, zsíros, lassan oldódó, nehéz ag-

yag, fenéken és folyóvízben történő horgászathoz. 

Felhasználása etetőanyaghoz keverve 5-50%-

ban, továbbá szúnyoglárva vízbe juttatásához. A 

két agyag keverékéből tetszőleges állagú agyag 

keverhető.

238 Mosott kavics, 1,6 - 3 mm

Vizzel tisztára mosott, egyenletes szemcsézetű kavics. Felhaszná-

lása etetőanyag, csonti és szemes anyag ragasztásánál súly-

ozáshoz.

212 PV 1 Collant

Belgiumból importált magas tápértékű 

etetőanyag ragasztó. Javasolt felhasználási 

arány: 5 - 20%. A magasabb értéket folyó víznél 

kell alkalmazni. Halfajok: ponty, dévér, paduc, 

márna.

215 Halliszt

Északi tengeri, magas minőségű tengeri halból készült liszt. Magas tápé-

rtéke miatt szinte minden pontyos etetőanyaghoz keverhető, elsősorban 

meleg jellegű vizeknel célszerű használni.
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237 Szúnyog szétválasztó por

Sötétbarna lösz száraz, nagyon finomra őrölt por változata. Kiválóan 

alkalmas szúnyoglárva szétválasztására. A szúnyoglárvára kis mennyi-

séget szórva, finoman összekeverjük azzal. Ha a lárva eleg friss volt, 

szálaira bontja azt és sokáig élve tartja, hiszen teljesen természetes 

anyag. Alkalmas továbbá túlnedvesített lösz visszaszárítására is. 500 g

230 Sajtliszt

100 %-ban szárított parmezán sajt őrlemenye. A márnás 

etetőanyagok adalékanyaga. Áztatott kenyérrel keverve kész 

márnacsemegét kapunk. A boilis horgászok is alkalmazzák 

a sajtot a meleg nyári időszakban, így érdemes a pontyos 

etetőket is megbolondítani egy kis sajttal. Javasolt felhaszná-

lási arány: 5-30%.

TOP GuM

100% arabgumi, mely Szaud-Arábiából 

érkezik. A legkiválóbb csonti ragasztó. 

Nagy ragasztó hatása miatt kevés kell 

belőle. A vízben gyorsan feloldódik. A 2005. 

évi EB-n Alan Scotthorn és az angol csapat 

is ezt használta.

280 TOP GuM 200 g

281 TOP GuM 500 g

222 Pastoncino piros

223 Pastoncino sága

A TOP MIX Pastoncino egy különleges adalékanyag. 

Amely nem más, mint olajos, súllyedő, citrom aromával 

kezelt, édes, közepes szemcseméretű „nehéz mor-

zsa” és négermag keveréke. A hangsúly a rendkívűl 

intenzív citrom aromán van, amely főként a nyári meleg 

vizekben hatékony. A szétbomló etetőanyagban virító 

apró (piros vagy sárga) szemcséket a halak megeszik. 

Az ízletes falatok sokáig a horgászhelyen tartják őket. 

Őshazájában, Olaszországban a kárászos, pontyos ke-

verékek nélkülözhetetlen összetevője. Hazánkban a jó 

dévéres keverékekből sem maradhat ki. A sárga színűt 

a zavaros, a piros színűt a tiszta vizekben célszerű bev-

etni.

208 Tourteau de mais, őrölt

Előnye, hogy sokkal gyorsabban felázik, tehát előbb 

használható, mint a darabos változata.

210 Tourteau de mais Extra

Olaszországban gyártott, extra minőségű, nagy dara-

bos, az eddigieknél magasabb olajtartalmú kukorica 

pogácsa, melyet feláztatva, esetleg aromával keverve 

adagolunk az etetőanyaghoz. Felhasználása: horgászat 

előtt legalább fél órával be kell áztatni, célszerűen egy 

tasak tartalmat 2 liter vízzel, esetleg aromát hozzáadni, 

majd folyamatosan 4-5 kg száraz etetőanyaghoz keverni. 

Minden halfajhoz ajanlott, de különösen kedveli a dévér, 

ponty és kárász.
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VECTOR X Carp

Lenyűgöző kidolgozású, nagyon karcsú, könnyű, gyors, Olaszországban gyártatott pontyos rakósbot. A 43,6 mm-es nyélátmérő könnyű és gyors kezelhetőséget biztosít. A nyél előtti 

tag is szuperkarcsú, 40,8 mm átmérőjű és elég erős, ha ebben a hosszban akarjuk használni. A különleges felületkiképzés megakadályozza a bot letapadását, még nedvesen sem 

tapad a kezünkbe. A tagok csatlakozásai lekerekítettek és megerősítettek. Több órás teszthorgászatok során sem tapasztaltuk, hogy a bot tagjai szétlazulnának. A 60 cm hosszú mini 

toldó megfordítható, így használható a nyél és a nyél előtti előtti tagba is.

Fontos tudni, hogy a bothoz 10 évig tudunk alkatrészt biztosítani azonnal raktárról, vagy néhány hetes átfutással.

KóD  MEgNEvEZéS  HOSSZ  SúLy NyéL áTMéRŐ SPICC áTMéRŐ MAX. ZSINóR SZáLL. HOSSZ
602  VECTOR X CARP 12,70 M 940 GR 43,6 MM 3,2 MM 0,25 MM 186 CM
6021 KIT 3 3,50 M
6022 KIT 4 5,00 M
6023 CuP KIT 2 3,50 M

T-REX CARPERIOR 1300 rakóbot

Elegánsan lenyűgöző megjelenésű bot kifejezetten a rakósbottal nagyhalra horgászók számára készült. A viszonylag karcsú, rugalmas bottest a tapadásgátló felület és bot minden 

részlete ezt az igényt elégíti ki. Az igen erős nyéltag a fogó és könyöklő résznél, különleges gumival bevont, woven carbon erősítést kapott. Az egyedülálló gumi bevonat révén a 

fogó- és könyöklő rész jól tapad, ezáltal biztos, csúszásmentes, rendkívűl kellemes fogást biztosít. Az őszi-téli hideg időkben a gumizás melegérzése sem elhanyagolható szempont. 

A bottagok ezüst színűek, kivéve az első 4 tagot. Ennek a felület kiképzésnek a célja, a nap hősugárzásának visszaverése. Ez kettős célt szolgál, egyrészt a bot nem melegszik fel an-

nyira, mint a fekete színű botok, nem égeti kezünket, másrészt, mivel a bot nem melegszik fel olyan mértékben, így karakterisztikáját is megtartja. Az ezüst bevonat praktikus éjszakai 

horgászatoknál is, hiszen a bot sokkal jobbal látható, mint a fekete színű botok, amely a biztonság mellett a bot könnyebb kezelését is segíti. A bottagok végei gömbölyítettek. Ez a bot 

összerakását rendkívül megkönnyíti. Nincs szükség további a bot összerakását segítő kúposító eszközökre.

Fontos tudni, hogy a bothoz 10 évig tudunk alkatrészt biztosítani azonnal raktárról, vagy néhány hetes átfutással.

KóD MEGNEVEzéS HOSSz MINITOLDó SúLy NyéL ÁTM.  SPICC ÁTM. MAX. zSINóR SzÁLL. HOSSz
608 T-REX CARPERIOR 13.00 12,70 M 0,80M 1080 GR 47 MM 2,5 MM 0,25 170 CM
6081 KIT3 3,20 M
6082 KIT4 4,74 M
6183 CuP KIT2 3,35 M

VECTOR CX 1250 rakósbot

Pontyozásra termett, különösen erős, de ugyanakkor rendkívül gyors és jól kiegyensúlyozott bot, amely könnyű és gyors botkezelést biztosít. Extrém körülményekre is alkalmas, ne-

héz, akár akadós terepen is. A bottagok felső végei lekerekítettek, így gyorsan és biztonságosan lehet azokat összerakni. A bottest többrétegű carbonból készült (Multi-Layer Sistem). 

Hosszú spicces, melynek átmérője visszavágás nélkül 3,2 mm, tehát gyakorlatilag minden járatos gumimérethez alkalmas. A háromtagos topszet is hosszú, 3,80 m, így elég a mélyebb 

vizek meghorgászásához is. A nyéltag párhuzamos kialakítású, kellemes fogású, 47 mm átmérőjű. A nyél előtti tag is festett és erős kialakítása miatt 11 m hosszban nyéltagnak is 

használható. Fontos tudni, hogy a bothoz 10 évig tudunk alkatrészt biztosítani azonnal raktárról, vagy néhány hetes átfutással.

KóD MEGNEVEzéS HOSSz SúLy NyéL ÁTM. SPICC ÁTM. MAX. zSINóR SzÁLL. HOSSz
603 VECTOR CX 12,50 M 940 GR 47 MM 3,2 MM 0,28 MM 186 CM
6031 KIT 3 3,80 M
6032 KIT 4 5,52 M
6033 CuP KIT 3,80 M

VECTOR EX 9.60/11.20 rakósbot

Különösen erős, de ugyanakkor rendkívül gyors, karcsú és jól kiegyensúlyozott bot, amely nagyon gyors botkezelést biztosít. Az EXTREME CARP rakósbot továbbfejlesztett változata. 

Extrém körülményekre is alkalmas, nehéz, akár akadós terepen is. A nyéltag könyöklő része keresztszál szövéses carbon erősítést kapott, ezért szinte lehetetlen megroppantani. A 

bottagok felső végei lekerekítettek, így gyorsan és biztonságosan lehet azokat összerakni. Az 5-8 tag alsó része is woven carbon erősítéssel van ellátva. Maga a bottest többrétegű 

carbonból készült (Multi-Layer Sistem). Az alapbot 9,60 m hosszú, melyhez külön, rendelhető egy toldó, mellyel a bot 11,20 m-re toldható. Így, ha valaki kezdetnek vásárol egy 9,60-as 

botot és a rakósbotozást megkedvelve azt tovább akarja bővíteni, a toldóval ezt megteheti, nem kell másik botot vásárolnia. A 9,60-as változat kiválóan megfelel MARGIN botnak is. A 

bothoz természetesen top-set -ek és etető top set is kapható.

Fontos tudni, hogy a bothoz 10 évig tudunk alkatrészt biztosítani azonnal raktárról, vagy néhány hetes átfutással.

KóD MEGNEVEzéS HOSSz SúLy NyéL ÁTM. SPICC ÁTM. MAX. zSINóR SzÁLL. HOSSz
604 VECTOR EX 9.60 9,60 M 680 GR 40 MM 3 MM 0,25 MM 160 CM
6041 TOLDó 9,60/11,20 1,70 M 290 GR 43 MM
6042 KIT 3 3,75 M
6043 CuP KIT 2 3,75 M
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STRADIVARI CLASSIC MATCH I

A STRADIVARI UL Match bot továbbfejlesztett, rövidebb, akár egykezes változata. Pillekönnyű, igen karcsú, homokolt felületű, gyors, HM 62 carbonból készült csúcsminőségű, 

specifikusan a versenyhorgászat számára kifejlesztett match bot. A STRADIVARI botoknál megszokott, a tenyérbe pontosan illeszkedő parafa nyél és a nyél fölötti woven carbon 

erősítés elegánssá teszik a botot. A gyűrűk is carbon szállal vannak a botra kötve, amely szintén csökkenti a bot súlyát. A bottal a rövidebb távolságok, sekélyebb vízek, csatornák, 

tökéletesen meghorgászhatók.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy SZáLL. HOSSZ
641 STR CLASSIC MATCH I  3,60 M 2 - 11 GR 3 13 + 1 140 GR 126 CM

STRADIVARI CLASSIC MATCH II, III, IV

A STRADIVARI Matchbotok továbbfejlesztett változata. Pillekönnyű, igen karcsú, homokolt felületű, gyors, HM 62 carbonból készült csúcsminőségű, specifikusan a versenyhorgászat 

számára kifejlesztett botok. A STRADIVARI botoknál megszokott, a tenyérbe pontosan illeszkedő parafa nyél és a nyél fölötti woven carbon erősítés elegánssá teszik a botot. A gyűrűk 

is carbon szállal vannak a botra kötve, amely szintén csökkenti a bot súlyát. A botokkal a versenyhorgászat során minden feladat megoldható, legyen az dévérezés, vagy egyeb 

apróhalazás, a 0,08-as előkétől a 0,20-ig. Classic Match II : ultra ligth akciójú, karcsú, könnyű bot, elsősorban keszegfélék horgászatához, kifejezetten vékony előkékhez. Classic 

Match III : ligth akciójú, könnyű, kezes bot dévér horgászatához. A botnak a pontyok sem jelentenek akadályt, de nem igazán arra való. Classic Match IV : medium akciójú, könnyű, 

gyors bot, dévér, kárász horgászatához nagyobb úszokkal, nagyobb távolságra.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy SZáLL. HOSSZ
642 STR CLASSIC MATCH I. 3,90 M 2 - 11 GR 3 13 + 1 170 GR 136 CM
643 STR CLASSIC MATCH III. 3,90 M 4 - 12 GR 3 14 + 1 160 GR 136 CM
644 STR CLASSIC MATCH IV. 3,90 M 5 - 15 GR 3 14 + 1 180 GR 136 CM

STRADIVARI CARP MATCH I, II

A finomszerelékes pontyhorgászat számára kifejlesztett csúcsminőségű matchbot. Pillekönnyű, igen karcsú, homokolt felületű, gyors, HM 52 carbonból készült csúcsminőségű, speci-

fikusan az igényes pontyhorgászat számára kifejlesztett botok. A STRADIVARI botoknál megszokott, a tenyérbe pontosan illeszkedő parafa nyél és a nyélfölötti woven carbon erősítés 

elegánssá teszik a botot. A gyűrűk is carbon szállal vannak a botra kötve, amely szintén csökkenti a bot súlyát. A botokkal a finomszerelékes pontyhorgászat során csaknem minden 

feladat megoldható. Carp Match I: ligth akciójú, könnyű, kezes bot ponty horgászatához. A rugalmas botnak a nagytestű pontyok sem jelentenek akadályt. Rugalmassága miatt egész 

vékony előkéket is használhatunk. A bot középső tagjan is kéttalpas gyűrűk vannak. Carp Match II: medium akciójú, könnyű, gyors bot, ponty, amur horgászatához nagyobb úszokkal, 

nagyobb távolságra. A bot kellően rugalmas és erős, könnyedén megbírkózik a nagytestű halakkal is. A bot középső tagján is kéttalpas gyűrűk vannak.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy SZáLL. HOSSZ
645 STR CARP MATCH I. 3,90 M 6 - 14 GR 3 14 + 1 165 GR  136 CM
646 STR CARP MATCH II. 3,90 M 8 - 18 GR 3 14 + 1 185 GR  136 CM
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ISIS NEW ASTERX MATCH uL

Különlegesen lágy bot, melynek átmérője a nyél fölött nincs 10 mm. Teljes egészében saját tervézes. Angolosra kialakított stílusa (van feje a botnak) miatt könnyen és nagy távolságra 

dobhatók vele a viszonylag kicsi úszók is. A tesztek során a nagy pontyokat is remekűl bírta, bár nem igazán a nagy pontyokra terveztem. A finom match botos horgászok kedvelt 

botja lesz, hiszen akar 0,06-os előkével is használható. A velencei pálya ideális botja. A rövidebb, 3,60 m-es változat igazi kuriózum. Egykezes bot, nem nagy távolságú, de nagyon 

gyors horgászatra. Ideális bot csatorna horgászáthoz

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy SZáLL. HOSSZ
690 ISIS NEW ASTERIX MATCH uL 3,90 M 3 - 12 GR 3 13 + 1 195 GR 137 CM
691 ISIS NEW ASTERIX MATCH uL 3,60 M 3 - 12 GR 3 13 + 1 165 GR 126 CM

ISIS NEW ASTERX MATCH L

Nagyon könnyű, gyors és finom match bot. Nyél fölötti átmérője alig több, mint 10 mm és ezzel az általam ismert második legkarcsúbb bot. Kifejezetten finom horgászatra, vékony 

előkékhez lett tervezve. A tesztek során a bottal több nagy pontyot is szákba terelhetünk , de ez nem az igazi használati területe.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy SZáLL. HOSSZ
692 ISIS NEW ASTERIX MATCH L 3,90 M 5 - 15 GR 3 13 + 1 195 GR 137 CM

ISIS NEW ASTERX MATCH M

Igazi minden igényt kielegítő allround jellegű match bot. Egyaránt használható keszegezéshez és pontyozáshoz, akár 0,09 előkétől kezdve. A bot kialakítása és anyaga miatt rendkívűl 

kezes, nagyon jól fáraszthatók vele a nagytestű halak is. A matchbotozást kedvelő horgászok kedvelt botja, hiszen minden feladat megoldható vele.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy SZáLL. HOSSZ
693 ISIS NEW ASTERIX MATCH M 3,90 M 8 - 18 GR 3 13 + 1 220 GR 137 CM
694 ISIS NEW ASTERIX MATCH M 4,20 M 8 - 18 GR 3 14 + 1 240 GR 146 CM
695 ISIS NEW ASTERIX MATCH M 4,50 M 8 - 18 GR 3 15 + 1 260 GR 157 CM

ISIS NEW ASTERX MATCH H

Magas igényeket kielégítő pontyos match bot. Elsősorban nagyobb testű halak horgászatához, illetve nagy távolságú horgászathoz ajánlom. A 30 gr-os úszó is könnyedén és nagy 

biztonsággal dobható vele. A bot kialakítása és anyaga miatt rendkívűl kezes, nagyon jól fáraszthatók vele a nagytestű halak. A második tagon is kéttalpas gyűrűk vannak, melyek 

biztosítják a még nagyobb terhelhetőséget. A Match Medium bottal jól kiegészítik egymást.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ  DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy SZáLL. HOSSZ
696 ISIS NEW ASTERIX MATCH H 3,90 M 10 - 25 GR 3 13 + 1 220 GR 137 CM
697 ISIS NEW ASTERIX MATCH H 4,20 M 10 - 25 GR 3 14 + 1 240 GR 146 CM
698 ISIS NEW ASTERIX MATCH H 4,50 M 10 - 25 GR 3 15 + 1 260 GR 157 CM

T-REX Carp Match SQ

Remekbe szabott pontyos match bot, mely a T-REX Carp Match bot továbbfejlesztett változata. A T-REX Carp Match botok mellé kerülnek a palettára ezek az SQ jelzéssel ellátott 

botok. A botok a négyzethálósan (SQuare) szőtt carbon szálaknak köszönhetően lényegesen könnyebbek lettek, ugyan akkor megtartották rugalmasságukat és erősségüket. Dobó 

tulajdonságaik is lényegesen javultak, hiszen a modern anyagnak köszönhetően javult a botok rezgés csillapítása is. A botok parafa nyéllel készültek, amely minőségüket is jellemzi. 

Finoman megmunkált (12 + 1 db) SIC gyűrűk vezetik a zsinórt. A bot tagok „hamis csapos” illesztésűek, köszörült felülettel.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy
733 CARP MATCH SQ 3,90 M 6 - 30 GR 3 13 + 1 290 GR
734 CARP MATCH SQ 4,20 M 6 - 30 GR 3 14 + 1 315 GR

T-REX Carp Match

A T-REX botok jellemzője a rendkívül nagy rugalmasság és teherbírás. A Carp Match bot a nagytestű halak horgászatához ajanlott három részes bot, SIC gyűrűkkel.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy
710 CARP MATCH 3,90 M 6 - 30 GR 3 13 + 1 290 GR
711 CARP MATCH 4,20 M 6 - 30 GR 3 14 + 1 315 GR 
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T-REX SEVERE Bolo

Nagytestű halak horgászatához és folyóvízi horgászathoz kifejlesztett keresztszál erősítésű, karcsú felépítésű bolognai bot, mely hihetetlenül erős, mindamellett rendkívül gyors. A 

rendkívül szép design emeli a bot rangját. A spicctagon 2 db, a második tagon 1 db kézzel kötött csúszógyűrű segíti az egyenletes teherelosztást.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy
717 SEVERE BOLO 7,00 M 5 - 50 GR 7 9 + 1 480 G

T-REX Tele Carp

Ezek a 50-150 gr dobósúlyú botok azoknak készültek, akik megbízható, erős és kis helyet foglaló botokat kedvelnek. Ezek a keresztszál szövéses, HM Carbonból készült 50-150 gr 

dobósúlyú teleszkópos rendszerű pontyozó botok azoknak készültek, akik helyhiány miatt nem akarnak nagyobb szállítási hosszú botokat, de ugyanakkor ragaszkodnak a magas 

minőséghez. Erős, megbízható, végig elegáns parafanyéllel rendelkező botok. A botokon erősített, fémgyűrűs, SIC betétes gyűrűkön fut a zsinór, melyek garantálják annak hosszú 

élettartamát. A botok három hosszméretben kaphatók.

 
KóD Név HOSSZ DOBó SúLy TAg gyűRűK  SZ. HOSSZ SúLy:
725 TELE CARP 3,30 M 50 - 150 G 8 8 74 CM  420 G
726 TELE CARP 3,60 M 50 - 150 G 8 8 74 CM  430 G
727 TELE CARP 3,90 M 50 - 150 G 8 8 74 CM  460 G

T-Rex Carp Feeder CF botok

T-REX botok jellemzője a rendkívűl nagy rugalmasság és teherbírás. A T-REX Carp Feeder továbbfejleszett változata ez a CF jelzesű, keresztszál erősítésű feeder bot. A keresztszál 

erősítés javítja a bot teherbírását, karakterisztikáját, továbbá igen elegáns megjelenést is biztosít számára. A bot a nagytestű halak horgászatához, álló és folyóvizre egyaránt ajánlott 

három részes bot, SIC gyűrűkkel.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy SZáLL. HOSSZ
745 CARP FEEDER CF 3,60 M 30 - 110 GR 3 + 3 14 + 1 360 GR 140 CM
746 CARP FEEDER CF 3,90 M 30 - 110 GR 3 + 3 14 + 1 390 GR 150 CM

T-REX Carp Specialist 3.00

Ez a bot a pontyhorgászat közepesen erős módszereihez készült. Rendkívűl rugalmas és a carbon cső testbe épített üvegszálas tömör spicce jól jelzi a kapásokat, amennyiben ezt 

használjuk kapásjelzőnek.Alkalmas etetőkosaras és úszós horgászathoz egyaránt. Használhatjuk a botot folyóvizi fenekezéshez is, érzékeny spicce jól jelzi a kapást.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy
724 CARP SPECIALIST 3,00 M 40 - 195 GR 2 6 + 1 510 GR
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ISIS Willowy Spin 300

Magas minőségű karcsú pergető botok, amelyek anyaga rugalmas IM9 carbon. A botokat minden pergető horgászatot kedvelőnek ajánlom. A karcsú, rugalmas botokkal akár a több kilós 

halakat is könnyen szákba terelhetjük. A három dobósúly tartományú botok a pergető horgászat széles skáláját átfogják. A sok kiváló tulajdonság mellé szép, elegáns design is tartozik. 

A matt feketére lakkozott, parafanyelű botok bothoz simuló LSG gyűrűkkel és minőségi orsótartóval vannak szerelve.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy
680 WILLOWy SPIN 1 3,00 M 5 - 22 GR 2 9 + 1 200 GR
681 WILLOWy SPIN 2 3,00 M 20 - 45 GR 2 9 + 1 220 GR
682 WILLOWy SPIN 3 3,00 M 40 - 80 GR 2 9 + 1 230 GR

ISIS TRAVEL Spin 300

Kis szállítási helyet igénylő négyrészes pergetőbot. Precíz és jól kidolgozott akciójú, elegáns megjelenésű, parafa nyelű bot. A zsinórvezető gyűrűk magas minőségű SIC betétesek.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy
683 TRAVEL SPIN 3,00 M 40 - 80 GR 4 6 + 1 320 GR

T-REX Power Catfish

Rendkívül jó akciójú, rugalmas, de ugyan akkor igen erős harcsázo botok. Speciális, bothoz simuló gyűrűzésük biztosítja a maximális teher átadást és együtt dolgozást. Nagytestű halak 

kifárasztásához megfelelő nyélkiképzés és rendkívül díszes kötések teszik teljessé a botokat. Egyaránt alkalmasak álló és folyóvizi horgászathoz, a 2.40 m-es pedig kuttyogatni is kiváló.

KóD MEgNEvEZéS HOSSZ DOBóSúLy TAgOK gyűRűK SúLy
736 POWER CATFISH 2,40 M 100 - 450 GR 2 7 + 1 420 GR
737 POWER CATFISH 2,70 M 100 - 450 GR 2 8 + 1 495 GR
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KORUM KXi 50/60 nyeletőfékes orsó

Erősek, robosztusak és megbízhatóak, ez mondható el a KXi nyeletőfékes orsókról. A CAD tervezésű hajtómű forgác-

solással készült, így a fogaskerekek pontosabban illeszkednek és jobban működnek a legnagyobb terhelés alatt is. 

Önnek csak tekernie kell a hajtókart és érezni fogja a pontos mérnöki munka minőségét ennél az orsónál. Precízen 

állítható, letapadás mentes elsőfék és nyeletőfék jellemzi az orsót. A fék a lágyan indul akkor is, ha nagyon erősre 

van állítva. Az orsó a modern parti horgászat igényeinek megfelelően lett tervezve a nagy pontyoktól a márnákon 

keresztül METHOD feeder horgászatig, minden módszerhez kiválóan alkalmas.

Az orsó tartalékdobjának biztonságos tárolásához külön rendelhető a dobtartó doboz.

KXI50 0,20/280M, 0,25/240M, 0,30/200M, 0,35/160M
KXI60 0,20/310M, 0,25/265M, 0,30/220M, 0,35/170M
KXI80 0,20/380M, 0,25/320M, 0,30/280M, 0,35/240M

PRESTON INCEPTION 4000 or

Párhuzamos zsinórfektetési rendszer, amely megakadályozza a zsinór berakódását az extra méretű dobon. Hajlékony fém zsinór 

csíptető (kiakasztó), amely lágy műanyagba van illesztve és így maximálisan védi a zsinórunkat. Könnyűsúlyú magnézium házas 

felépítésű, amely védi a belső mechanikus elemeket, tovább növelve az orsó élettartamát. Ergonómiai kialakítású hajtókar fogan-

tyú, lágy fogású anyagból, hogy a maximális komfortot nyújtsa a hosszú használat alatt is.

MűSZAKI jELLEMZŐK:
-Könnyűsúlyú magnézium, kiegyensúlyozott rotor 

-Gépi kovácsolású nagyátmérőjű alumínium dob  

-Megerősített fékrendszer 

-Megerősített visszaforgás gátló rendszer 

-Rozsdamentes acél csapágyak 

-Rozsdamentes acélból készült üreges zsinórfelkapó kar 

-Nagyméretű zsinórfelszedő görgő 

-Repülőipari minőségű fogaskerekek 

-Rozsdamentes tengelyek 

-Jobb és balkezes kialakítás 

-Gépi megmunkálású alumínium hajtókar 

-Azonnali visszaforgás gátló 

-Kiegyensúlyozott kétkarú és erős egykarú hajtókar

AZ ORSó AjáNLOTT:
- úszós horgászathoz, nagyméretű úszók esetén is 

- közepesen nehéz feeder horgászathoz ORSó áTTéTEL ZSINóRKAPACITáS BEHúZáS/FORDULAT MAX. FéKERŐ SúLy
INC4000 5,1:1 0,23/150M, 0,28/100M 92,96 CM 9 Kg 289 gR

ORSó ÁTTéTEL zSINóRKAPACITÁS BEHúzÁS/FORDuLAT SúLy
PXRP4000 5,5:1 0,23/125M, 0,25/115M 680 MM 419 g
PXRP5000 5,5:1 0,23/150M, 0,28/110M 800 MM 435 gR

PRESTON PXR POWER 4000 - 5000 orsó

A 12 hónapos fejlesztés alatt alaposan letesztelték az új, PXR 4000 és 5000 típusú orsókat. A legkönyörtelenebb verseny 

szituációkban is megbízhatóan működtek és a holland kunzultánsunk kegyeit is elnyerte a hosszú feeder verseny soro-

zatokon. Az orsó 10 csapággyal van ellátva hogy erőfeszítés nélkül kitekerhessük a long cast dobbal messzire bedobott 

szereléket. Az orsó dobja polírozott alumínium és el van látva egy műanyaggal borított zsinórcsíptetővel, amely egyaránt 

alkalmas mono és fonott zsinórhoz is. A nagyméretű zsinórfelkapó görgő minimumra csökkenti a zsinór csavarodását a 

lágy fogású hajtókar pedig könnyűvé teszi a hosszú használatot. Tartalék alumínium dobbal kerül forgalomba.

A 4000 orsó az 5000 verzió kisebb változata, mely kiválóan alkalmas rövid távolságú feederezéshez, vagy match botos 

horgászathoz.Műszaki jellemzők:

-Rozsdamentes acél golyóscsapágyak 

-Rozsdamentes acél hajtómű 

-Áttétel: 5,5:1 

-Alumínium ház 

-Érzékeny első fék 

-Nagy teherbírású meghajtó szerkezet 

-Azonnali visszaforgás gátló 

-Kiegyensúlyozott kétkarú és erős egykarú hajtókar
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Paste Float

A tavalyi évben kezdtem behatóbban foglalkozni a rakósbotos pasztás pontyhorgászat-

tal. Sok időt vett el a módszer megtanulása és finomítása olyan szintre, hogy tanítani 

is tudjam. Azóta sokan használják kitűnő eredménnyel ezt a sikercsalit. Az idei évben 

tovább finomítottam a részleteket, sőt sikerrel használjuk már match és feederboton 

is. Utóbbiak egy következő írás témája lesz, azonban a rakósbotos módszernél mar 

adva kialakítottam az általam, a pasztás 

horgászathoz legjobban bevált úszótípust.

Sokféle úszót kipróbáltam az elmúlt egy év 

alatt, de a legjobban a most bemutatásra 

kerülő működött.  Hogy ne csak száraz tech-

nikai cikk legyen, az úszó ősbemutatójára a 

kiskorpádi Szigetes horgásztavat választot-

tam helyszínül. 

A nagy meleg miatt késő délután, csaknem alkonyatkor érkeztem a partra és a tó 

egy csendes, háborítatlan öblét néztem ki és oda pakoltam be cuccaimat. Néhány 

órás, kora éjszakába nyúló horgászatot terveztem. Ahogy pasztás horgászatnál 

szoktam, a helyszínre érve először a pasztát készítettem elő. A tavon leginkább 

bojlival horgásznak, ezért a Red Halibut pasztát választottam. Előkészítéshez min-

dig egy tálkát, történetesen a kézmosó tálat szoktam használni, mert ebben könnyű 

összekeverni a paszta port a vízzel. Ezt követően pedig egy csalisdobozba rakom 

a bekevert pasztát, mert azt le tudom takarni a tetejével és nem szárad ki, vagy ép-

pen nem nedvesedik át az esti párától. Még egy apró trükköt is bevittem, adtam a 

pasztához egy kevés, olyan 15% körüli, 1,5 mm-es etető pelletet. Ezáltal a nagyobb 

hal még jobban kedveli és az oldódási ideje is 

gyorsabb lesz.

Amíg a paszta ázott, addig összeraktam felsz-

erelésemet és előkészültem az etetéshez. Az 

a 15-20 perc, amíg a botot, merítőt és egyéb 

kütyüket összeraktam elég volt a pasztának is, 

hogy átnedvesedjen. Így aztán nekiláttam az 

etetésnek.

Az etetés egyszerű, csak tejsavas erjesztésű 

Ponty-mixet szoktam használni és 4-5 diónyi 

méretű paszta gombócot. Tíz csésze mag-mix 

került be alapnak és ennek a tetejére a pasztag-

ombócok. Amíg érett az etetés, elkészítettem 

a szereléket. Az úszókat délután kaptam meg, 

még „melegek” voltak, így nem volt időm otthon 

elkészíteni. 

Főzsinórnak szívesen alkalmazom a nagyon erős 

GBN zsinórt. Kicsit merev, de rakóson ez éppen nem hátrány. Előkének 0,08 mm-

es Power Pro fonott zsinórt használok a hajlékonysága miatt. A horog, ami nekem 

bejött a Gamakatsu 2260B típusú horga, illetve ennek a típusnak a feketére és A1 

Hard-ra keresztelt változata. Bevallom, sem méret, sem erősség, sem élességbeli 

különbséget nem találtam a két típus között. Legfeljebb az ára és a színe más.  A víz 

több, mint 2,5 m mély volt, így 0,75 gr-os Paste Float úszót szereltem fel. Most pedig 

nézzük kicsit részletesebben az úszót.

Paste Float úszó: 

Négy méretben, 0,30 – 0,50 – 0,75 és 1,00 gr és balsafa testtel készülnek . Az úszók 

szára carbonszál. Az antenna pedig a terhelhetőség miatt 3 mm-es csőantenna, mely 

patronban van, így kivehető, 

cserélhető, de világítópatron is 

használható hozzá.

A Paste Float úszósorozat

Erős, robosztus, jól látható, igazi pontyozó úszók. Az úszók antennája kivehető, cserélhető.  

Az antenna helyébe, éjszakai horgászathoz, világítópatron is behelyezhető.

Az úszó elég erős ahhoz, hogy kemény pontyozós igénybevételeknek is megfeleljen. 

Természetesen a cipőt ez sem bírja. Vastag antennája miatt jól látható, ugyanakkor 

elég érzékeny ahhoz, hogy a pasztás pontykapásokat jól jelezze. A vastag csőantenna 

terhelhető is, így jól kisúlyozható, de ami a lényegesebb, hogy a víz áramlását is jól bírja, 

amely viszont a pasztás horgászatnál fontos. És ami nekem még fontos volt, hogy vi-

lágítópatron is használható legyen hozzá, így szerelékcsere nélkül éjszaka is lehessen 

használni. A két kisebb méretet 0,6 – 1,2 m-es vízmélységnél és esetleg nagyon gyenge 

áramlásnál javaslom használni. A két nagyobbat pedig értelemszerűen. 

Ennyi útbaigazítás után pedig térjünk vissza a horgászathoz!

A felszerelés elkészítése és bemutatása kb. 30 percet vett igénybe, így joggal számíthat-

tam halak jelentkezésére már az eső berakásra. Elég lágy pasztával horgászom, így 

pasztacsészét is használok. Ennek még előnye, hogy 

egy kis pellet, vagy kukorica is betehető a pasztagom-

bóccal egyidejűleg.

Tulajdonképpen nem is csalódtam mert már az első 

berakásra kapásom volt, melyet el is hibáztam. Majd 

fogtam néhány dévért és akasztottam kívülről, félvízen 

nagytestű halat. Ennek nem nagyon örültem, mert azt 

jelentette, hogy a nagyhalak vízközt „kevernek”, ami 

a fenéken felkínált pasztánál nem éppen előnyös. 

Így aztán maradt a várakozás a legközelebbi „nagytestű fenéklakóra”.  A NAGYTESTŰ 

10 plusszos kicsivel 10 után ette meg a diónyi méretnél nagyobb gombócot. Szépen 

látszott az úszón ahogy beszívja, majd kiköpi. Sokat látott öreg rutinos rókához méltóan 

ezt megcsinálta vagy ötször, mire gyanú felett állónak ítélte azt és magáévá tette. Az 

úszó eltűnése jelezte ezt a döntését, majd 7 perc fárasztást követően a pontymatracra 

fektettem. A környékemen senki sem volt, így 

aztán kényte-

len voltam ott 

a matracon 

lefotózni.

Tulajdonképpen az úszó bemutatójára ez a hal tette fel a koronát. Természetesen kisebb 

halat is meg lehet fogni a használatával, de nekem most szerencsém volt és ismét sikerült 

egy 10 fölötti pontyot szákba terelni ráadásul akkor, mikor egy új terméket mutattam be.

Papp József 

Az ősbemutató helyszíne

Red Halibut Pole Paste , 

mely a bojlival erősen „fertőzött” 

vizeken nem szokott csalódást 

okozni.

Minden előkészítve, kezdődhet 

az etetés!

A szerelékkészítéshez használt 

alkotóelemek.

Talán kivehető a pontymatrac széle 

és arányosítható a hal.

12,26 kg –os hibátlan tükrös tette fel a koronát az 

úszó bemutatójára.

A lágyabb pasztákhoz 

pasztacsészét használok.
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820 -825 CARSTEN waggler úszó 
10-20g

A balsafa testű úszó szára szuper könnyű 

karbon csőből készül, ösúlya pedig a réznél 

közel kétszer nagyobb fajsúlyú tungsten 

(wolfram) ötvözetből. 

- Rendkívül strapabíró, hőnek is jól ellenáll. 

Gyakorlatilag csak szándékosan, vagy 

véletlenül (rálép valaki) lehet tönkretenni. Ha 

nem szakad be, örökös darab. 

- Esztétikus és ezt a tulajdonságát végig 

megtartja. Nem jön le róla a festék. 

- Soha sem görbül el. 

- Mivel tökéletesen egyenes, ezért nagyon 

pontosan, precízen lehet vele meghorgászni 

az adott területet. 

- Használatával nő a dobástávolság. Mivel 

teljesen egyenes és a beépített súly is kisebb 

helyen van akár 10-20%-al is nagyobb dobás-

távolság érhető el használatával. 

- Egyenessége és a felhasznált carboncső kis 

súlya miatt tökéletesen egyenesen száll, így 

nem csak nagy dobástávolság és a pontos 

horgászat valósítható meg, hanem csökken a 

gubancolódás veszélye is. 

- A korábbi úszóknál használt rézsúlyok is 

használhatók hozzá, így azok használatával a 

legfinomabb beállítás is megvalósítható. 

- Minden úszó teljesen egyforma, méretsoron 

belül egymással külön egyedi besúlyozás 

nélkül cserélhetők.

1130 - 1132 SERIE CARP 1.  
3 -4 - 5 g

1136 -1138 SERIE CARP 2. 
3 - 4 - 5 g

Jól kiegyensúlyozott üvegszálantennás, csúszó ponty-

ozó úszók a feltolós és felfektetős módszerhez. Az úszó 

felső bóbitája úgy lett kialakítva, hogy a 3 mm-es világító 

patront ra lehet csatlakoztatni.

828 -831 CARBON Fine Match 
waggler úszó 8-14g

A balsafa testű úszó szára szuper könnyű 

karbon csőből készül, ösúlya pedig a rézből. 

- Rendkívül strapabíró, hőnek is jól ellenáll. 

Gyakorlatilag csak szándékosan, vagy 

véletlenül (rálép valaki) lehet tönkretenni. Ha 

nem szakad be, örökös darab. 

- Esztétikus és ezt a tulajdonságát végig 

megtartja. Nem jön le róla a festék. 

- Soha sem görbül el. 

- Mivel tökéletesen egyenes, ezért nagyon 

pontosan, precízen lehet vele meghorgászni 

az adott területet. 

- Használatával nő a dobástávolság. 

- Egyenessége és a felhasznált carboncső 

kis súlya miatt tökéletesen egyenesen száll, 

így nem csak a pontos horgászat valósítható 

meg, hanem csökken a gubancolódás 

veszélye is. 

- A cserélhető rézsúlyokkal a legfinomabb 

beállítás is megvalósítható. 

- A felhasznált kis átmérőjű carboncső szár 

szuperérzékenységet biztosít az úszónak. 

- Minden úszó teljesen egyforma, méretsoron 

belül egymással külön egyedi besúlyozás 

nélkül cserélhetők.

1145 - 1149 VECTO Fine Carp 
pontyozó úszó 
0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,00 gr

Rakósbotos pontyozáshoz kifejlesztett igen 

érzékeny kialakítású pontyozó úszó. Alakja, 

kialakítása lehetővé teszi a legfinomabb sz-

erelékkel történő pontyozást is, de ha szük-

séges, akár a legerősebb felszerelésünkre 

is használhatjuk. Metál piros színű, anten-

nára szerelt acél vezetővel ellátott, karbon-

szálas, strapabíró úszó. Üreges antennája 

lehetővé teszi a nagyobb csalik használatát 

is, és egyben magas láthatóságot biztosít.

1140 - 1143 VECTOR Carp 
pontyozó úszó 
0,3 - 0,5 - 0,75 - 1,00 gr

Rakósbotos pontyozáshoz kifejlesztett pontyozó 

úszó. Alakja, kialakítása lehetővé teszi a legfinomabb 

szerelékkel történő pontyozást is, de ha szükséges, 

akár a legerősebb felszerelésünkre is használhatjuk. 

Metál kék színű, antennára szerelt acél vezetővel el-

látott, karbonszálas, strapabíró úszó. Üreges anten-

nája lehetővé teszi a nagyobb csalik használatát is, 

és egyben magas láthatóságot biztosít.

Pasta úszók

Saját tapasztalatok alapján, rakósbotos pontyozáshoz és paszta csalis horgászathoz 

kifejlesztett úszó. Az úszótest balsafából készült, cserélhető antennás, carbon szárral, 

az antennatartóval egybeöntött zsinórvezető füllel. Az úszótestbe épített hüvelyből az 

antenna kivehető, más színűre, vagy éjszakai horgászathoz világítópatronra cserélhető. 

Az antenna súlya pontosan megegyezik a 3 mm-es világítópatron súlyával.
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1030-1039 RONIN 
úszók 0,3-3,0 g

Belső szálvezetéses balsa 

úszó, kúpos csőantennával, 

carbon szállal. A kisúlyozható 

cső antenna igen érzékennyé 

teszi az

1080-1086 JOCy 
pontyozó úszók 
0,2-1,0 g

Rakós botos pontyozáshoz tervezett belső 

zsinór vezetésű úszó, balsafa testtel és 1,5 

mm-es csőantennával. A nehéz igénybevé-

teleket is jól tűrő úszó a csőantenna felhajtó 

erejének köszönhetően finoman súlyozható 

és ennek ellenére a kisebb csali súlyát is 

képes megtartani, ami pontyozáskor, vagy 

lassan áramló vízen nem elhanyagolható. 

Mindemellet jó láthatóságot is biztosít.

1050-158 ATTy úszók 
1,0-10,0 g

Speciálisan folyóvizre, folyóvizi 

úsztatáshoz, vagy lassú vis-

szatartáshoz tervezett balsafa 

testű úszók, átmenő szárral és 

csőantennával, amely finom 

kisúlyozást is lehetőve tesz.

1060-1068 TIBy úszók 0.3-3.0 g

Balsafa úszók, szuper érzékenyen súly-

ozható üvegantennával, zsinorvezető füllel, 

carbon szárral. Egyaránt alkalmasak rakós-

botos és spiccbotos horgászathoz is.

1110-1118 MONy úszók 
0,3-3,0 g

A TIBY úszó acélszáras változata. Bal-

safa test, üvegszál antenna. Rendkívül 

érzékeny és az acél szár miatt stabil, 

nyugodt úszó. Enyhen hullámzó vízen 

csillapítja a hullámmozgásokat, nem 

emelgeti a csalit. Nagyon kényes ka-

pásoknál is javasolt használata.

1020-1027 VITA 
úszók 0,3-2,0 g

Precízen kidolgozott, rend-

kivül karcsú és érzékeny úszó 

keszegezéshez. Balsafa test, 

üvegszál antenna, carbon szár. 

A felső úszórögzítés az anten-

nára húzott szilikon csővel van 

megoldva, ezzel is növelve az 

úszó érzékenységet és vezeté-

sének pontosságát. úszót.

1100-1109 gUCy úszók 
0,2-3,0 g

Karcsú, balsafa testű, carbonszálas úszó üveg-

szál antennával. Igazi profi versenyúszó amely 

egyaránt használható rakosbotos és spiccbotos 

horgászathoz is.

1070-1079 LACy pontyozó 
úszók 0,3-3,0 g

Rakós botos pontyozáshoz tervezett belső zs-

inór vezetésű úszó, balsafa testtel és 1,5 mm-

es csőantennával. A nehéz igénybevételeket 

is jól tűrő úszó a csőantenna felhajtó erejének 

köszönhetően finoman súlyozható és ennek el-

lenére a csali súlyát is képes megtartani, ami 

pontyozáskor, vagy lassan áramló vízen nem 

elhanyagolható. Mindemellet jó láthatóságot is 

biztosít.
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Eagle Eye

Nagy távolságú matchbotos horgászathoz készített 

úszóantennák. Akár 70-80 méteres távolságról is jól 

láthatók. A szárnyak felrakásával a láthatóság tovább 

növelhető és a különböző színekkel a fényviszonyokhoz 

igazítható. A furulya antenna kivételével zárt antennák 

felhajtóerővel is rendelkeznek, mely előny a víz áram-

lásánál és ilyen távolságnál már a vízbe süllyedő zsinór-

nak is jelentős a súlya, melyet az antenna, az úszó víz 

alá süllyedése nélkül meg tud tartani.

wagger úszó antenna 
bristle for wagger floats

812
Feltűzhető

szárny

814

Multicolor

carbon

szárral 815

Egyszínű,

feltűzhető

816

Egyszínű

carbon

szárral 813

Multicolor,

feltűzhető

817

Furulya

antenna

842 Szilikon pellet karika

Különleges lágy és rugalmas szilikon karika, lényege, 

hogy a csalit nem kell feltűzni a horogra, hanem a kariká-

ba kell belefűzni, majd a karika peremén található apró 

lyukba, a horgot akasztani. A nagyobb szemes csalikat 

(pelletet) is belefűzhetjük a karikába, majd felakaszthatjuk 

a horogra. A karika megfelelő nyúlással rendelkezik és a 

vízben láthatatlan.

919 Etető csésze készlet

Az etető csésze rakósbotos horgászatnál a pontos, precíz 

etetés elengedhetetlen kelléke. Használatával pontosan a 

botunk spicce alá tudjuk csalogatni a halakat, továbbá, miv-

el nincs eldobott (rossz helyre dobott) gombóc, kukorica, 

csonti stb. , sokkal kevesebb etetőanyagot is kell használ-

nunk. A készlet egy kisebb, 100 ml-es és egy nagyobb, 250 

ml-es szuperkönnyű műanyagból készült csészét tartalmaz 

a hozzá tartozó csatlakozókkal, melyek a felszereléshez 

kellenek.

868 Világító patron tartó

Egy sokszor felhasználható ügyes kis eszköz éjszakai waggler úszós horgászathoz. 

Felszerelése egyszerű, az úszóból ki kell venni az antennát és a helyére be kell tenni 

a patron tartót, majd a megtört patront bele kell dugni a tartóba. A pontos illesztésnek 

köszönhetően úszónk továbbra is központos marad, nem csökken a dobás távolság és 

a patront sem veszítjuk el. A világító patron tartó kettő színben, piros és sárga került for-

galomba. Az alsó szára pontosan illeszkedik a waggler úszók adapterjébe, felső végébe 

pedig egy 4,5 mm –es világító patron helyezhető. A patrontartó természetesen minden 

waggler úszóhoz használható, amely antenna adapterrel van ellátva.843-844 Szilikon hajszálelőke

A szilikon hajszálelőke fűzött csalik egyszerű elkészí-

tésére és horogra akasztására szolgál. A szilikon gumi 

nemcsak rugalmas és lágy, hanem a vízben láthatatlan 

összeköttetést képez a horog és a csali között, ugyanis 

átveszi környezete színét. Kisebb csalikhoz a rövid, míg 

a füzérek és nagyobb csalik használata során a hosszabb 

előket javasoljuk.

Szilikon cső

Szinezetlen, vékonyfalú szilikoncső úszók 

rögzítéséhez. 50 cm/cs

870 SZILIKON CSŐ, 0.5 MM 
871 SZILIKON CSŐ, 0.6 MM 
872 SZILIKON CSŐ, 0.7 MM 
873 SZILIKON CSŐ, 0.8 MM 
874 SZILIKON CSŐ, 1.0 MM

858 Micro gyöngy

Matchbotos horgászatnál, amikor csúszó, vagy slider 

úszóval horgászunk, célszerű a zsinóron csúszó micro 

gyöngy ütköző kiegészítőként történő használata. A zs-

inórra felkötött fix ütköző méretét így minimalizálhatjuk, 

mely által megnő a dobástávolság és a zsinór élettarta-

ma, csökken a dobásnál a zsinór elakadásának veszé-

lye és csökken a kellemetlen hanghatás is. Használa-

ta: az úszó alá és fölé is fűzzünk a zsinórra egy-egy 

gyöngyöt. A helyes szerelési sorrend: horog - jelző ólom (ólmok) - fő ólom (ólmok) - alsó 

fix ütköző - gyöngy - úszó - gyöngy - felső ütköző.

úszósúlyozó cső

Az úszósúlyozó cső úszók vízparttól távoli, otthoni, pontos 

beállításához nyújt segítséget. Vízzel feltöltve szerelékeinket 

pontosan elkélszíthetjük még a horgászat előtt, nem kell azok 

elkészítésével a vízparton, értékes horgászidőnket pazarolva, 

bajlódnunk. Két méretben kerül forgalomba.

856 úSZóSúLyOZó CSŐ áTM. 110X800MM
857 úSZóSúLyOZó CSŐ áTM. 82X600MM



www.topmix.hu
36

Csalitüske

A TOP MIX új terméke, a csalitüske, rendkívül praktikus kis eszköz, forradalmian 

új csalizási módszer, melynek az igazi nagyszerűsége, pont az egyszerűsége.   

A fűzött-hajszálelőkés csalizásra ad egy alternatívát, mellyel nagyon felgyorsul 

és egyszerűsödik a fűzött csalis horgászat.  

Használatával nélkülözhető minden egyéb, 

korábban a csali felfűzéséhez használt  esz-

köz, fúró-fűzőtű-stopperek stb. Manapság 

nem hiányozhat egyetlen modern horgász sz-

erelékes táskájából sem. 

Akkor lássunk egy fotósorozatot lépésről lépésre, hogy mikképpen kell összeállítani 

egy ilyen végszereléket:

a szerelék alkotóeleme

képeken is látszik, milyen egyszerű a használata. Retten-

etesen meggyorsítja és leegyszerűsíti  a csalizást. A fel-

használásának összes lehetőségét itt nem tudtam bemu-

tatni, mert annak csak a horgászok fantáziája szabhat határt.

Tudom, hogy a fűzőtűs megoldásnak és a Korum Quickstop 

megoldásának is van egy rituáléja, ami sokaknak tetszik, de 

nekem az egyszerűsége, a gyorsasága és a használhatósá-

ga vonzó eme kis szerkezetnek.

Berényi Zoltán

Segal

3 méretben kerül forgalomba

a csalitüskén átbujtatom a zsinórt

egy végfül hurkot alakítok ki

szorosra húzom, mint amikor 

erőgumit kötök

felfűzöm rá a horgot és beállítom a 

távolságot

sokmenetes csomóval rögzítem a horgot

 pelletel csalizva

kukoricával csalizva

A 15mm-es 2-3 szem kukorica és egy 

techopufi használatával remek Amur csali 

lehet, vagy nagypontyokra vadászva 

15-25mm-es bojligolyók bevetésére is 

alkalmas

A 10mm-es a legjobb a csonti tűzéshez, 

illetve 2db 4-6mm-es puhapellethez, 

2 db kukoricához.

A 7mm-es nagyágyú, a kedvencem, egy 

szem 4-6mm-es puha pellet, egy szem 

kukorica tűzésére a legmegfelelőbb, a 

töltőszerszámos method feederezés 

remek kiegészítő fegyvere.
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Etetőanyag rosta

A földek, finom szemcseméretű etetőanyagok 

áttörésére és csontkukac mászatására szolgáló 

törősziták. Használatával az etetőanyag, föld ho-

mogénebb, jobban, gyorsabban bomló lesz.

895 KIS LyuKú, VöDöRRE
896 NAGy LyuKú, VöDöRRE
897 KIS LyuKú, DézSÁRA
898 NAGy LyuKú, DézSÁRA

859 Zsinórjelőlő

Horgászzsinóron a dobástávolság 

megjelölésére szolgál. Használatával 

mindig pontosan az etetésre tudunk 

horgászni. Elérhető: Fehér, sárga, pi-

ros, fekete, illetve fluor színekben.

860 Fenékmérő készlet

A vízmélység pontos, precíz bemérésére szol-

gál. A horgot be kell akasztani a fülbe, majd a 

teflon cső felhúzásával rögzíteni. Ha nem a 

horoghoz akarjuk a fenéket mérni, akkor a tef-

lon csövet lejjebb húzva, a fül kampójánál fogva 

a fenékmérőt akasszuk a jelző ólom, vagy a 

főólom fölé és úgy mérjük be a vízmélységet. A 

készletben 3 db különböző súlyú fenékmérő ta-

lálható, 5 - 10 - 20 g-os méretben. Az 5 grammos 

elsősorban match és spicc botos horgászatnál 

javasolt a vízmélység pontos beállításához. 

A 10 g-os finomabb felszereléseknél, iszapos 

fenéknél és alacsony vízmélységnél, a 20 g-os 

mélyebb vízeknél, vagy folyó vízen célszerű. A 

fenékmérő készletben 3 db tartalék teflon cső is 

található. 

Slider adapter

A waggler úszókról levéve a lamellákat, azok he-

lyére becsavarható ez a slider adapter, melyhez 

természetesen az úszó csatlakozót is adjuk. Így 

nem szükséges külön slider úszó beszerzése, 

hanem a waggler úszó egyszerűen átalakítható. 

A slider úszóknál pedig a másik készlet használ-

ható, melyben nincs adapter, csak az úszócsat-

lakozó.

910 Etető és agyag nedvesítő vAPO 300 ml

Etetőanyag és agyag egyenletes felvízezésére, után nedvesí-

tésére használjuk. A nedvesítendő anyag felületét bespriccel-

jük a VAPO-val, majd azt egyenletesen elkeverjük. A műveletet 

többször meg kell ismételni egészen addig, amíg az megfelelő 

nedves lesz. Ha a nedvesítő vízhez aromát, édesítőt is töltünk, 

azt is egyenletesen lehet eloszlatni akár az etetőben, akár az 

agyagban. A flakon oldalán a kalibráció segít a felhasznált foly-

adék mennyiségének figyeléséhez, illetve az aromakeverékek 

arányának beállításához. 

Fix úszórögzítő

A waggler úszók zsinóron való elcsúszás mentes 

rögzítésére szolgál. Praktikus megoldás a 

rögzítőn az a rovátkolt rész, ahová a zsinórt tek-

erjük az elcsúszás ellen. A rovátkák nem enge-

dik tekeres közben a zsinórt lecsúszni és ezáltal 

könnyebb a csatlakozó rögzítése.

865 FIX úSZóRögZíTŐ 3 DB KICSI
866 FIX úSZóRögZíTŐ 3 DB NAgy 

Csalitüske

Forradalmian új csalizási mód! A csalitüske használatával 

egyszerűen, gyorsan csalizhat! Nem kell fúró, fűzőtű és stopper! 

A csalitüske puha csalik hajszálelőkés használatához készült. 

A sok korábbi csalizási kellék elhagyható, rendkívűl egyszerűvé 

teszi a csalizást. Egyszerűen csak bele kell tűzni a csaliba és már 

horgászhatunk is! A tüske szárán található két szakáll jól rögzíti a 

csalit, így puha pelletteknél sem jelent problémát a 100 méteres 

dobás. Nem repeszti szét a pelletet! Három méretben, 7 - 10 és 15 

mm hosszban kerül forgalomba, így a csali méretéhez választható a 

csalitüske hossza.

877 CSALITÜSKE 7 MM
875 CSALITÜSKE 10 MM
876 CSALITÜSKE 15 MM
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909 Etetőanyag keverő dézsa

Etető keverő dézsa etetőanyagok és 

adalékok, pl. föld bekeveréséhez. Alacsony 

oldala kényelmessebbé teszi a keverést. 

908 Etetőanyag 
keverő vödör

17 l-es, nemzetközileg 

is elfogadott, kalibrált

(belül literes osztás-

sal) etetőanyag keverő 

vödör.

Szúnyogmászató szita csalisdobozhoz

A 16x16 cm-es csalisdobozokhoz használható szita, amely a dobozokra, vagy 

a dobozokba helyezhető. A szúnyoglárva letisztítására szolgál. A dobozt fel kell 

tölteni vízzel majd rá, vagy bele kell helyezni a szitát. Fontos, hogy a szitát is 

ellepje a víz. Ezután rá kell önteni a szúnyoglárvát, mely gyorsan átmászik a 

szitán. Ezt segíti a szita fehér színe, amelyről a lárvák menekülnek az alattuk 

lévő sötét vízbe.

854 SzúNyOGMÁSzATó SzITA
855 SzúNyOGMÁSzATó SzITA, PEREMES

841 Limitáló csalisdoboz készlet

A versenyeken limitált élőanyag mennyiségeket ennek az edény készletnek a segít-

ségével tudják pontosan kimérni. Helyigénye minimális, mivel az edényeket oly mó-

don szállíthatjuk, hogy a kisebb dobozokat a nagyobba helyezhetjük, így a végén 

egy nagy dobozban foglal helyet a teljes szortiment. A készletben 5 darab doboz 

van. 1 literes a legnagyobb, amibe a következő méreteket lehet rakni, 3/4 literes, 

1/2 literes, 1/4 literes, és egy kicsi 1/8 literes. A dobozok fedelei is eltérnek a meg-

szokottól! Két részből állnak. Levehetjük az egészet, mint ahogy azt megszokhat-

tuk egy hagyományos csalis doboztól vagy csak a fedő középső részét. Hasznos 

és praktikus és a aki a versenyzéssel is kacérkodik, annak csupán egyszer kell 

megvenni. A rendkívül jó minőségű műanyag csalis edény készlet, hosszú időn 

keresztül kiszolgálja gazdáját.

849 Csalis doboz

Egyszerű kivitelű, 8 x 8 cm méretű, fu-

ratolt tetejű csalisdoboz, csontkukac, 

giliszta tárolásához.

Csalis doboz, szita aljú

Minőségi kivitelű 16x16 cm méretű szitaszövet aljú csal-

isdobozok, tetővel, csontkukac és giliszta tárolásához. 

A dobozok belső falán térfogat skálával literben és pint-

ben. Ez versenyeken a limit ellenőrzésnél szükséges. A 

dobozokban a nyári melegben is biztonságosan tárol-

hatók a csalik, nem tudnak befulladni.

Csalis doboz

Minőségi kivitelű 16x16 cm méretű csalisdobozok, tetővel, csontkukac és giliszta 

tárolásához. A dobozok belső falán térfogat skálával literben és pint-ben. Ez verse-

nyeken a limit ellenőrzésnél szükséges.

848 CSALIS DOBOz, NéGy REKESzES
852 CSALIS DOBOZ TETŐvEL, 1/2 L
853 CSALIS DOBOZ TETŐvEL, 1 L

850 CSALIS DOBOZ TETŐvEL, SZITA ALjú, 1/2 L
851 CSALIS DOBOZ TETŐvEL, SZITA ALjú, 1 L
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Bottartó top-set tartó

Igényesen kidolgozott állítható lábú bottartók 8 és 

12 bot számára.

KóDSzÁM MéRET
987 8 BOTOS
988 12 BOTOS

984 Feeder bottartó

Feeder botos horgászathoz ajánlott bottartó. A botot több pozícióban 

helyezhetjük bele elcsúszás mentesen

Bottartó, top-set tartó hátsó támasszal

Összeszerelt spiccbotok és topset -ek kényelmes és biztonságos elhely-

ezésére szolgál. A tartó hátsó megtámasztással van felszerelve. Így akár 

meredek botelhelyezésnél sem csúsznak vissza botjaink, illetve pl. verse-

nyen, a pontos ereszték beállítását is segíti a hátsó ütköztetés. A bottartó 

magasságát a teleszkópos lábakkal állíthatjuk, melyek bármely pozícióban 

rögzíthetők.Első bottartóként ne használható.

KóDSzÁM MéRET
989 12 BOTOS
990 8 BOTOS

845 Top szet tartó cső, átm.40mm x 160 cm

846 Top szet tartó cső,  átm.50mm x 180 cm

847 Rakósbot tartó cső,  átm.60mm x 180 cm

Rakósbotok és topset-ek biztonságos tárolására és szállítására 

szolgálnak. Megóvják a botokat és a topset-eket a karcolódások-

tól, szennyeződésektől és a külső mechanikai behatásoktól.

993 Állítható alumínium bottartó állvány

26 férőhelyes, alumíniumból készült, állítható magasságú 

horgászbot tartó állvány. Rendben, kishelyen tárolhatjuk 

rajta horgászbotjainkat, akár felszerelt állapotban is.

985 “v” görgő 6 golyó csapággyal

Minőségi kivitelű V görgő rakósbotos horgászáthoz. A görgők 2-2 golyóscsapágyon futnak, bizto-

sítva ezzel a gyors és sima botkezelést. A görgőket felnyitás után csavarral lehet rögzíteni, a görgő 

lábakon műanyag borítás biztosítja a bot védelmét. A lábak több pozícióban rögzíthetők, hosszúk 

egyszerűen állítható. Bélelt hordozó táska is tartozik görgőhoz. A görgő súlya: 2340 g

986 Rakós botos görgő

Minőségi kivitelű négylábú görgő rakósbotos 

horgászáthoz. Teleszkópos állítható lábbal.
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929 EvA etetőkeverő

ÁTM.30 X 24 CM
100% -ban vízmentes etetőkeverő, mely tartozéka további kettő darab, félkör alakú, benne elhelyezhető kisebb 

keverő/tároló edény. Alkalmas etetőanyag keverésére és tárolására, zárható fedelével pedig megvédi azt a 

kiszáradástól. A két kis edényben pedig további etetőanyagot, pelletet, kukoricát, élőanyagot tárolhatunk, mely-

eket az etetőkeverőben tárolt etetőanyag tetejére is elhelyezhetünk, mely fedelének lezárásával óvhatjuk azokat 

is a kiszáradástól, vagy a nap melegétől, illetve esőtől.

926 EVA kerek száktartó

ÁTM. 55 X 10 CM
EVA anyagból készült víz és szagmentes száktartó. Horgászat után 

nem kell megvárni, hogy a vizes haltartó és merítőháló megszáradjon, 

és elviselni, hogy a büdös víz az autóba csöpögjön, vagy elviselni a 

nedves szák nem igazán kellemes szagát. A száktartó használatával 

ezek a kellemetlenségek kiküszöbölhetők. A száktartó teljesen víz és 

szagmentes tárolást és szállítást tesz lehetővé. Vigyázzunk, hogy a 

nedves, vizes haltartó hálót ne felejtsük benne hosszú ideig, mert a 

több napig nedvesen benne tárolt hálónak kinyitás után olyan elviselhe-

tetlen szaga lesz, melyet csak rémálmunkban tudunk elképzelni. 

927 EVA szögletes, kétrészes száktartó

55 X 15 CM
EVA anyagból készült víz és szagmentes száktartó. Horgászat után 

nem kell megvárni, hogy a vizes haltartó és merítőháló megszár-

adjon, és elviselni, hogy a büdös víz az autóba csöpögjön, vagy 

elviselni a nedves szák nem igazán kellemes szagát. A száktartó 

használatával ezek a kellemetlenségek kiküszöbölhetők. A szák-

tartó teljesen víz és szagmentes tárolást és szállítást tesz lehetővé. 

Belül két részre osztott, így a nedves háló mellett tárolt másik háló, 

nem veszi át annak nedvességét. Kívül egy nagyméretű zseb bizto-

sít további tárolási lehetőséget.

928 EVA táska

40 X 25 CM
EVA anyagból készült 100% -ban víz és szag-

mentes horgásztáska. Megvédi a benne tárolt 

eszközeinket, ruháinkat a nedvességtől, de akár a 

benne tárolt folyadék sem tud kiszivárogni belőle, 

így akár az elvitelre szánt hal tárolására és szállí-

tására is alkalmas.
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LuXuRy egybotos 
matchbot tartó

Elegáns megjelenésű, 

biztos védelmet adó bot-

tartó egy szerelt match 

bot számára. A botot a 

csőbe, az orsó védő lezip-

pzározása után, bele kell 

dugni, majd az orsóvédőt 

vissza zippzárazni. Puha 

gumi fogantyúval és 

állítható vállpánttal segíti 

a szállítást.

920 152 X 7,5 CM

LuXuRy merev bottartó

Rendkívül elegáns merev bottartó, sz-

erelt botok tárolására és szállítására. 

Egy fő rekeszes, amelyben a botokat 

tepőzarral lehet rögzíteni. Alja merev, 

mely szintén a botok védelmét szolgálja. 

Egy zippzáras oldal zsebje van. Puha 

gumi kézi fogantyú és állítható vállpánt 

segít a szállításban.

921 MEREV BO TTARTó 148 CM
922 MEREV BOTTARTó 162 CM

953 Pergető táska

Egyszerű tervezésű táska egy nagy fő résszel, két 

tépőzáras első zsebbel és két levehető oldal zsebbel.

31 X 24 X 14 CM

954 Pergető táska

Két csatos oldalzsebbel a biztonságosabb 

tárolás érdekében. Hátúl hálóval bélelt zseb 

a felszerelések jobb tárolása érdekében.

28 X 24 X 14 CM

TopCam terepmintás száktartó

A legigényesebb, igazi erdő hatású terepmintás és fekete 

színű anyag kombinációjával készített igényes, szép kidol-

gozású száktartók, erős zippzárral, TOP MIX logó-s zip-

pzárhúzóval. 55 cm-es átmérővel készülnek, egy és kettő 

fakkos kivitelben.

947 SzIMPLA
948 DuPLA

TopCam terepmintás 
botzsákok

A legigényesebb, igazi erdő hatású 

terepmintás és fekete színű anyag 

kombinációjával készített igényes, 

szép kidolgozású botzsákok, erős 

zippzárral, TOP MIX logó-s zip-

pzárhúzóval. Három hosszban 

készülnek, kettő -három és négy 

fakkos kivitelben.

KóD HOSSz FAKK
938 120 CM 2
939 120 CM 3
940 120 CM 4
941 140 CM 2
942 140 CM 3
943 140 CM 4
944 160 CM 2
945 160 CM 3
946 160 CM 4

949 TopCam feeder etetőkeverő

Feederes horgászatokhoz ajánlott, elegáns, terepmintás, fedeles, kivehető 

betétes, kisméretű etetőkeverő. Átmérője és magassága egyaránt 20 cm, 

így űrtartalma 6,3 liter, mely bőven elég a feederkosarakba szánt etetőanyag 

bekeverésére és tárolására. Teteje zipzárral zárható, így meggátolja az 

etetőanyag kiszáradását. Betétje tépőzárral kivehető és így könnyen tisztán-

tartható.
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936 Team TOP MIX 
száktartó, szögletes

Két fakkos száktartó szö-

gletes haltartó hálókhoz, kézi 

fogantyúval és vállpánttal.

50 X 60 X 15 CM

952 Tartozék táska

A horgászat kellékeinek tárolására 

és hordozására készített táska. 

Bottartók, letűzők, láda tartozékok, 

görgők és sok más hosszú kellék 

szállítását lehet vele praktikusabbá 

tenni.

80 X 20 X 20 CM

978 Hátizsák

A kerékpáron, motorkerékpáron 

közlekedő, vagy gyalogtúrázó 

horgászok számára ajánljuk ezt a 

közepes méretű igényes kivitelű 

hátizsákot.

950 Etető keverő

Etetőanyag keverésére és tárolására szolgál. A kishelyen elferő etetőkeverő 

tetejét zippzárral le lehet zárni, így a benne tárolt etetőanyagot és csalit 

meg lehet óvni a kiszáradástól, vagy éppen a nedvességtől. Zippzározható 

tetővel.

 
MéRET 35 X 20

937 Száktartó

Szimpla és dupla kivitelű száktartók, kézi 

fogantyúval és vállpanttal, haltartó háló 

és merítőfej tárolásához és szállításához.

MéRET 55 CM

Team TOP MIX szereléktes táska

Két méretben készülnek ezek a horgászfelszerelések és ruhák elegáns és kényelmes szállí-

tására és tárolására kialakított táskák. Mindkét táska műanyag aljra van építve, így akár vízbe 

téve sem ázik el a benne tárolt felszerelés és ruha. A 934 taska olyan nagy, hogy bőven elfér 

benne minden cuccunk. Elől egy nagy zippzáros és egy csattal zárható rész található, míg mind-

két oldalt egy-egy csattal zárható zseb van. A vállpánt vállra akasztható része párnázott. A 935 

táska valamivel kisebb. Ezen is négy zseb, egy-egy nagyobb elöl és hátúl, és egy-egy kisebb 

oldalt. A vállpánt vállra akasztható része párnázott. A táskák zippzárjai erősített kivitelűek és a 

húzoján TOP MIX embléma található, mely a táská eredetiségét jelzi.

934 67 X 56 X 34 CM
935 55 X 47 X 34 CM

Botzsákok

A botzsákok királykék színben, egy, kettő és 

három fakkos kivitelben, egy oldalzsebbel, 

párnázott vállpánttal és tépőzárral össze-

fogható kézi fogantyúval készülnek. Az erős 

anyag, a strapabíró zippzár, a kellő helyeken 

való megerősítés, a varrások szép eldol-

gozása egyaránt a termék magas minőségét 

tükrözi.

KóDSzÁM CM FAKKOK
961 120 2
962 120 3
964 140 2
965 140 3
966 160 1
967 160 2
968 160 3 
971 210 2
972 210 3
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Verseny haltartó

Kétféle lyukbőséggel készített fémkeretes haltartó háló. A 

háló elején található egy, a háló teljes hosszában végigfutó 

nagyobb lyukbőségű csík. Ez a hálóban lévő víz jobb ára-

moltatására és ezáltal a tárolt halak biztosabb élvetartására 

szolgál. A háló alapjában véve sűrű szövésű, a beleépített 

csík azonban 10 mm lyukbőségű. Ezáltal a nagyon apró halak 

tárolására nem alkalmas. Elsősorbanversenyhorgászoknak 

ajánljuk.

894 VERSENy HALTARTó, 
ALu KERETTEL ÁTM.45 CM 2,5 M

Verseny haltartó szögletes

Aprólyukú, finom szövésű, puha anyagból készített 

alumínium keretes haltartó háló. Finom anyaga 

nem sérti meg a halakat, azok sokáig élve tarthatók 

benne. Az apró hálószemekbe a kárászok és pon-

tyok bodnártüskéi sem akadnak bele. Elsősorban 

versenyhorgászoknak ajánljuk

893 50*40 CM 2,5 M

Merítőháló ALU nyéllel

Igényesen kialakított teleszkópos alumínium 

nyelű merítőháló. A háló különlegessége az 

igényes kialakítás mellett a halkimélő anyagból 

készített háló, amely nem súrolja le a halról a 

nyálkát és mindemellett könnyen szárad.

888 45*45 CM 185 CM 2 TEL.
889 45*45 CM 245 CM 3 TEL.

Merítőfej gumibevonatos hálóval

Erős, esztétikus kidolgozású összecsukható 

merítőfej. Az erős, különleges kialakítású alumínium 

csőből készült keret rendkívül merev, nem jelent 

gondot a nagysúlyú halak merítése sem. A merítőfej 

hálója gumibevonatot kapott.

882 öSSzECSuKHATó 45*45 CM
883 öSSzECSuKHATó 50*50 CM

640 STRADIvARI merítőnyél

2,75 m hosszú, kétrészes, rakós rendszerű merítőnyél versenyhorgászathoz. Rendkívűl karcsú, de ugyan akkor erős, high modulus carbon anyagból készült. Súlya és átmérője miatt 

könnyen kezelhető, gyors használatot tesz lehetővé.

699 ISIS merítőnyél

Három részes, high modulus carbonból készült 3 m hosszú, rakós rendszerű merítőnyél általános használatra. Kiváló minőségű carbon anyaga miatt elég 

karcsú, könnyű és könnyen kezelhető.

639 vECTOR Carp rakós merítőnyél

Elsősorban pontyhorgászathoz tervezett és gyártott high modulus carbon anyagú, rakós rendszerű merítőnyél. Rendkívül erős, merev, de ugyan akkor 

könnyű. Három részes, de a merítőfej felőli része csak egy rövidke darabból áll, azzal a céllal, hogy szákolás után a halat, annak megfogása nélkül tudjuk 

mérlegelni, szákba tenni, vagy vissza engedni. Ajánlott minden módszerhez, ahol a ponty, vagy más nagytestű hal a célhal.

Haltartó háló gumibevonatos

Erős, esztétikus kidolgozású alumínium keretes, apró lyukú haltartó háló. Az erős, különleges kialakítású alumínium csőből készült keret 

rendkívül merev, nem jelent gondot a nagysúlyú halak tárolása és kiemelésé sem. A fej szintén erős, több fokozatban állítható. A haltartó 

hálója gumibevonatot kapott, ami számos előnnyel jár. Egyik, hogy nagyon strapabíró. Másik előnye, hogy kevésbé akad bele a halak 

bodnártüskéje. Továbbá nagyon gyorsan szárad, hiszen anyaga nem szívja be a vízet, csak a felülete lesz nedves. Végezetül pedig a 

halkimelő tulajdonsága. Mivel nincsenek a hálón csomók, nem dörzsöli le a halról a nyálkát, megsértve ezzel annak folyamatosságát, utat 

nyitva a fertőzéseknek.

891 HALTARTó HÁLó, GuMIBEVONATOS, ALu KERETTEL ÁTM. 45 CM 2,5 M
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Thermacell szúnyogriasztó

903 Mosquito Jackie Camou A Thermacell No Mosquitos szúnyogriasztó egy 

kb. 20 négyzetméteres szúnyogmentes területet biztosít bármilyen szabadidős 

tevékenység esetén, legyen az vadászat, horgászat, de a kempingezők is 

előszeretettel használják. A rovarriasztó készülék könnyű, áramforrásmentes és 

hordozható. Egy palack kb. 12 órán keresztül riasztja el a szúnyogokat és más 

vérszívó ízeltlábúakat. Egy órányi szúnyogmentes kerti parti, vagy esti cser-

kelés mindössze 185 Forintba kerül (48 órás utántöltő szett vásárlása esetén).  

 

További fontos jellemzői: 

- 98%-os hatékonyság 

- szagtalan 

- a különböző spray-ekkel és krémekkel ellentétben nem érintkezik a 

bőrfelülettel közvetlenül, így nem vált ki allergikus reakciókat. 

- az USA hadserege számára tesztelt és az Environmental Protec-

tion Agency által engedélyezett hatóanyag. 

- jelenleg is használják Irakban, Kuwaitban és Afganisztánban. 

 

Az összes ThermaCell No Mosquitos szúnyogriasztóhoz ugyanolyan 

utántöltő csomag használható. Egy palacknyi folyékony gáz 12 órán 

keresztül, egy riasztólapocska 4 órán át használható. Az utántöltő 

csomag hosszú időn keresztül tárolható, és mind a megkezdett 

gázpalackot, mind pedig a riasztólapot nyugodtan a készülékben 

hagyhatjuk (hűvös, száraz helyen tárolandó). Miután szakaszosan 

üzemeltethető riasztóról van szó, nem kell egy lapocskát azonnal 

elhasználni. Például ha esténként csak egy órán keresztül tart a 

szúnyoginvázió, a készülék akármikor kikapcsolható, s egy lapocska 

így négy estére elegendő. A lapocskában található szintetikus 

hatóanyag neve D-Allethrin, mely egy természetes inzekticidnek, a 

Pyrethrin-nek felel meg (melyet egyébként a krizanténból vonnak ki!) 
TOP MIX Ernyők

Vízhatlan nylon és PVC horgászernyők, amelyek az 

esőtől, az erőteljes napsütéstől és széltől is egyaránt 

védik a horgászt és a csalit. A fej több állásba dönthető 

és fixen, csavarral rögzíthető, így nem akadályozza a 

horgászt dobás közben sem.

911 NyLON ERNyŐ, EXTRA KöNNyű
(1,29 KG) 220 CM
913 NyLON CSALIERNyŐ, 100 CM
914 PvC FEEDER ERNyŐ 250 CM

906 Team TOP MIX

polár pulóver piros, hímzett felirattal, címerrel

Team TOP MIX pólók

901 PóLó, GALLéROS, RöVID uJJú, TOP MIX LOGOVAL
902 PóLó, KEREK NyAKú, RöVID uJJú, TOP MIX LOGOVAL.

905 Team TOP MIX

polár mellény piros, hímzett felirattal, 

címerrel

800 THERMACELL 
SzúNyOGRIASzTó KéSzÜLéK

801 THERMACELL 
48 óRáS UTáNTöLTŐ
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1186 BUDAPEST, KöZDűLŐ U. 46-50.
TEL./FAX: +36(1) 280-5376

E-MAIL: NAgyKER@TOPMIX.HU

7200 DOMBóVÁR, IVANICH u. 66.
TEL/FAX: +36 74 463 667

EMAIL: TOPMIX@TOPMIX.HU


