CsÃ¡szÃ¡rmix HorgÃ¡szbolt
MosonmagyarÃ³vÃ¡rlegnagyobb horgÃ¡szboltja
CsÃ¡szÃ¡r IstvÃ¡n

SPRO DragMaster EX-Class 830

VÃ©gre elkÃ©szÃ¼lt a Spro rÃ©gÃ³ta vÃ¡rt harcifÃ©kes orsÃ³ja! Mi is az a harcifÃ©k, mire valÃ³? Az orsÃ³
fÃ©kerejÃ©t elsÅ‘ kÃ¶rben a hÃ¡tsÃ³ rÃ©szÃ©n talÃ¡lhatÃ³ fÃ©kerÅ‘ szabÃ¡lyzÃ³ tekerÅ‘gombbal tudjuk
precÃ-zen beÃ¡llÃ-tani. Ebben nincs semmi kÃ¼lÃ¶nleges, hiszen az orsÃ³ eddig Ãºgy mÅ±kÃ¶dik, mint egy
normÃ¡l hÃ¡tsÃ³ fÃ©kes orsÃ³. Azonban nemegyszer elÅ‘fordul a fÃ¡rasztÃ¡s (harc) sorÃ¡n, hogy a
beÃ¡llÃ-tott fÃ©kerÅ‘ nem megfelelÅ‘, a fÃ©ket lazÃ-tani vagy kemÃ©nyÃ-teni kell. KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen
felÃ©rtÃ©kelÅ‘dik a harcifÃ©k szerepe extrÃ©m mÃ³don lefinomÃ-tott vÃ©gszerelÃ©k hasznÃ¡lata sorÃ¡n.
Ha a horogelÅ‘kÃ©nk nagyon vÃ©kony (0,14 mm-nÃ©l vÃ©konyabb) Ã©s termetes hal akad horgunkra, ezt
a dupla fÃ©krendszert olyan tÃ¡g hatÃ¡rok kÃ¶zÃ¶tt, olyan precÃ-zen hangolhatjuk, hogy a halnak esÃ©lye
sem marad a szakÃ-tÃ¡sra. E mÅ±szaki megoldÃ¡s elÅ‘nye, hogy fÃ¡rasztÃ¡s kÃ¶zben Ãºgy
â€žjÃ¡tszhatunkâ€• a fÃ©kkel, hogy az eredeti, hÃ¡tul beÃ¡llÃ-tott alap fÃ©kerÅ‘t nem kell mÃ³dosÃ-tanunk,
hiszen elegendÅ‘ a harcifÃ©k billenÅ‘karjÃ¡t balra (ekkor lazÃ-tjuk) vagy jobbra (ekkor kemÃ©nyÃ-tjÃ¼k)
elfordÃ-tani. HasznÃ¡lata gyerekjÃ¡tÃ©k! A harcifÃ©kes orsÃ³k mÃ¡r tÃ¶bb neves orsÃ³gyÃ¡rtÃ³
kÃ-nÃ¡latÃ¡ban felfedezhetÅ‘k, de olyan, mint amilyen a Spro DragMaster EX-Class 8000, garantÃ¡ltan nincs
egyik cÃ©gnek sem! Ennek az orsÃ³nak a harcifÃ©kje ugyanis nyeletÅ‘fÃ©kkÃ©nt is funkcionÃ¡l! No, de
hogyan? Nincs mÃ¡s teendÅ‘, mint a tekerÅ‘gombbal beÃ¡llÃ-tani a zsinÃ³r szakÃ-tÃ³szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡nak
megfelelÅ‘ fÃ©kerÅ‘t, majd a harcifÃ©k billenÅ‘karjÃ¡t teljes egÃ©szÃ©ben el kell fordÃ-tani balra. Ekkor
annyira kilazÃ-thatÃ³ az orsÃ³ fÃ©kje, hogy â€“ kapÃ¡s esetÃ©n â€“ a hal szinte ellenÃ¡llÃ¡s nÃ©lkÃ¼l
hÃºzhatja le az orsÃ³ dobjÃ¡rÃ³l a zsinÃ³rt! A bevÃ¡gÃ¡s elÅ‘tt nincs mÃ¡s teendÅ‘, mint a billenÅ‘kart
kÃ¶zÃ©pÃ¡llÃ¡sba visszatolni, majd bevÃ¡gni, Ã©s kezdÅ‘dhet a harc! Ã•gy egyetlen orsÃ³
megvÃ¡sÃ¡rlÃ¡sÃ¡val szinte 3 orsÃ³hoz jutunk egyszerre! Egy normÃ¡l mÃ³don hasznÃ¡lhatÃ³ hÃ¡tsÃ³ fÃ©kes
orsÃ³hoz, egy rendkÃ-vÃ¼l tÃ¡g tartomÃ¡nyok kÃ¶zÃ¶tt hangolhatÃ³, dupla fÃ©krendszerrel ellÃ¡tott
harcifÃ©kes orsÃ³hoz, Ã©s vÃ©gÃ¼l, de nem utolsÃ³sorban egy nyeletÅ‘fÃ©kes orsÃ³hoz! KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen
ajÃ¡nlott ez az orsÃ³tÃ-pus a feeder- Ã©s pickerbotos horgÃ¡szoknak. A 20-as, 30-as mÃ©retek a 2,7 Ã©s 3
mÃ©ter hosszÃº pickerbotokra ideÃ¡lis vÃ¡lasztÃ¡snak bizonyulnak. A legkisebb (20-as) mÃ©ret a hosszÃº
bolognai botokon is kivÃ¡lÃ³ szolgÃ¡latot tehet. A 40-es a 3,6, mÃ-g az 50-es mÃ©ret a 3,9; mÃ©ter hosszÃº
feederbotokat teszi verhetetlen pÃ¡rossÃ¡. A 830-as orsÃ³ zsinÃ³rtÃ¡rolÃ³ kapacitÃ¡sa: 150 m / 0,30 mm.
Most bevezetÅ‘ Ã¡ron kaphatÃ³!

MÃ©ret:
CsapÃ¡gyÂ
(db):

30
8
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OrsÃ³hÃ¡zÂ
anyaga:
FÃ©krendszer:
Ã•ttÃ©tel:
TÃ¶megÂ (g):
DobÂ anyaga:
PÃ³tdobÂ (db):
PÃ³tdobÂ
anyaga:

grafit
hÃ¡tsÃ³fÃ©k+harcifÃ©k
5,3:1
320
fÃ©m
1
carbon

Az eladÃ³rÃ³l

VÃ¡sÃ¡rlÃ³i vÃ©lemÃ©nyek: MÃ©g senki sem nyilvÃ¡nÃ-tott vÃ©lemÃ©nyt errÅ‘l a termÃ©krÅ‘l.
KÃ©rjÃ¼k, jelentkezzen be Ã©s Ã-rja meg a vÃ©lemÃ©nyÃ©t.
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