






Kínálatunkkal arra törekszünk, 
hogy a modern és gondolkodó 
pontyhorgászok minden 
igényének megfeleljünk. 

HORGOK

Termékeink azoknak az kifinomult pontyhorgászoknak 

is a segítségükre vannak, akik folyamatosan figyelik a 

halak viselkedését, és ezért alkalmazkodni tudnak a 

változó körülményekhez. De nekik is szükségük van 

olyan apróságokra, amelyek segítségével kapásra tudják 

ingerelni, ki tudják fogni életük nagy fogását, amelyért 

akár heteket-hónapokat töltenek a vízparton. És már 

engedhetik is vissza.



Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Claw Point 
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve
• Egyenes horoghegy , rendkívül hegyes
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített

Ez az a a horogfajta melyre azt mondják hogy mindenre alkalmas. Nyújtott egyenes és tű éles horoghegy a tökéletes akadást szolgálja. Egyenes 
a horogszára és maga a horog ultra könnyű, az óvatosan táplálkozó és kicsiket szívó pontyokat is becsaphatjuk ezzel a horoggal.  Bátran 
extrém terhelés alá helyezhetjük  a horgot mert a kovácsolt vas anyag elpusztíthatatlan. A Claw Point Hook- ot használhatjuk fekvő és hóember 
csalizási módhoz illetve popupok - hoz vagy lebegő csalikhoz egyaránt. Black Line Aligner - rel lesz tökéletes a végszerelék.  

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

CurvX 
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
• Egyenes horoghegy , rendkívül hegyes
• Ultra-könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített

A CurvX horog a cég zászlóshajója. Azonnali akadást eredményez akár horogbefordító nélkül is. Hajlított szár , egyenes hosszú hegy és 
megerősített anyag jellemzi. Alkalmas akár Ronnie Rig  vagy German Rig elkészítéséhez de ideális fekvő vagy hóember csalikhoz. Remekül tartja 
a halat akadók között ezért minden terepviszonyra bátran javasoljuk.  Black Line Aligner - rel javíthatunk az akadás gyorsaságán.

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

CurvX Wild 
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
• Egyenes horoghegy , rendkívül hegyes
• Ultra-könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített
• Hosszabb horogszár ami  nagyobb szögben van hajlítva   az azonnali hibátlan akadásért

A CurvX Wild a CurvX tovább fejlesztett változata. Tulajdonságaik megegyeznek a horogszár alakja és hosszaik eltérnek. CurvX Wild akár 
horogbefordító nélkül is stabil tartást , gyors és hatékony akadást biztosít számunkra. Extra Hajlított szár , egyenes hosszú hegy és megerősített 
anyag jellemzi. Alkalmas akár Ronnie Rig  vagy German Rig elkészítéséhez de ideális fekvő vagy hóember csalikhoz. Remekül tartja a halat 
akadók között  is extrém igénybevételnél ezért minden terepviszonyra bátran javasoljuk. Method Feeder horgászatban is remekül teljesít kis 
méretben! 

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

CurvX SZAKÁLL NÉLKÜLI 

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
• Egyenes horoghegy , rendkívül hegyes
• Ultra-könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített
• Szakáll nélküli horog

A CurvX horog a cég zászlóshajója. Azonnali akadást eredményez akár horogbefordító nélkül is. Hajlított szár , egyenes hosszú hegy és 
megerősített anyag jellemzi. Alkalmas akár Ronnie Rig  vagy German Rig elkészítéséhez de ideális fekvő vagy hóember csalikhoz. Remekül tartja 
a halat akadók között ezért minden terepviszonyra bátran javasoljuk.  Black Line Aligner - rel javíthatunk az akadás gyorsaságán. A szakáll nélküli 
CurvX horog  segít a halvédelemben és a kíméletesebb, kisebb sebet üt a hal szájában   fárasztás közben.

www.sedofishing.hu
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DARAB / CSOMAG

Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

CurvX Wild
SZAKÁLL NÉLKÜLI 

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
• Egyenes horoghegy , rendkívül hegyes
• Ultra-könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített
• Hosszabb horogszár ami  nagyobb szögben van hajlítva   az azonnali hibátlan akadásért
• Szakáll nélküli horog 

A CurvX Wild a CurvX tovább fejlesztett változata. Tulajdonságaik megegyeznek a horogszár alakja és hosszaik eltérnek. CurvX Wild akár 
horogbefordító nélkül is stabil tartást , gyors és hatékony akadást biztosít számunkra. Extra Hajlított szár , egyenes hosszú hegy és megerősített 
anyag jellemzi. Alkalmas akár Ronnie Rig  vagy German Rig elkészítéséhez de ideális fekvő vagy hóember csalikhoz. Remekül tartja a halat 
akadók között  is extrém igénybevételnél ezért minden terepviszonyra bátran javasoljuk. Method Feeder horgászatban is remekül teljesít kis 
méretben! A CurvX Wild szakáll nélküli horog segít a halvédelemben és a kíméletesebb, kisebb sebet üt a hal szájában   fárasztás közben.

www.sedofishing.hu

4 6 8 10 10



Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

www.sedofishing.hu

Claw Point
SZAKÁLL NÉLKÜLI 

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve
• Egyenes horoghegy , rendkívül hegyes
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített
• Szakáll nélküli horog 

Ez az a a horogfajta melyre azt mondják hogy mindenre alkalmas. Nyújtott egyenes és tű éles horoghegy a tökéletes akadást szolgálja. Egyenes 
a horogszára és maga a horog ultra könnyű, az óvatosan táplálkozó és kicsiket szívó pontyokat is becsaphatjuk ezzel a horoggal.  Bátran 
extrém terhelés alá helyezhetjük  a horgot mert a kovácsolt vas anyag elpusztíthatatlan. A Claw Point Hook- ot használhatjuk fekvő és hóember 
csalizási módhoz illetve popupok – hoz vagy lebegő csalikhoz egyaránt. Black Line Aligner – rel lesz tökéletes a végszerelék. A Claw Point 
Barbless  szakáll nélküli horog segít a halvédelemben és a kíméletesebb, kisebb sebet üt a hal szájában   fárasztás közben.
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Krank
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
•  Befelé hajlított horoghegy
• Horogszem 20fokban döntve
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített

Ezt a horogtípust senkinek sem kell bemutatni. Elengedhetetlen kelléke a lebegő csalit használó horgászoknak.  Használhatjuk D - righez , Zig 
rig-hez, popuphoz esetleg hóemberhez. The Krank horognak rövid szára és hatalmas öble van, emiatt a kisebb horgokkal is jó akadást tudunk 
elérni. A horog úgy lett megtervezve hogy a hal alsó szájába akadjon és akadás után biztosan tartsa a halat fárasztás közben. A horog formája 
garantálja a tökéletes akadást.

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Krank Chod 
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
•  Befelé hajlított horoghegy
• Horogszem 20 fokban kifelé döntve - CHOD típus
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített

SEDO Krank CHOD hatékonysága megkérdőjelezhetetlen lebegő csalik terén. Ez a horogtípus kifejezetten mederfenék feletti ( lebegő csalis 
) pontyhorgászatra alkalmas, akár sűrűn benőtt vízinövényes terepen. Angliában jelenleg a legnépszerűbb csali felkínálási mód a CHOD Rig. 
A kifelé hajlított horogszem segít a merev előkén megfelelő pozícióban tartani a horoghegyet hogy az első beszívásnál sem tudja már a hal 
kifújni a csalit.  Alkalmazott csali típusok popupok, plasztik csalik, különböző dippelhető habszivacsok. Method Feeder horgászatra is javasoljuk 
rendkívüli horoghegye és akadási tulajdonságai miatt.

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Krank SZAKÁLL NÉLKÜLI 

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
•  Befelé hajlított horoghegy
• Horogszem 20fokban döntve
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített
• Szakáll nélküli horog

Ezt a horogtípust senkinek sem kell bemutatni. Elengedhetetlen kelléke a lebegő csalit használó horgászoknak.  Használhatjuk D - righez , Zig rig-
hez, popuphoz esetleg hóemberhez. The Krank horognak rövid szára és hatalmas öble van, emiatt a kisebb horgokkal is jó akadást tudunk elérni. 
A horog úgy lett megtervezve hogy a hal alsó szájába akadjon és akadás után biztosan tartsa a halat fárasztás közben. A horog formája garantálja 
a tökéletes akadást. A szakáll nélküli Krank horog segít a halvédelemben és a kíméletesebb, kisebb sebet üt a hal szájában   fárasztás közben.

www.sedofishing.hu

4 6 8 10 10



Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Krank Chod
SZAKÁLL NÉLKÜLI 

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
• Befelé hajlított horoghegy
• Horogszem 20 fokban kifelé döntve - CHOD típus
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített
• Szakáll nélküli horog
SEDO Krank CHOD hatékonysága megkérdőjelezhetetlen lebegő csalik terén. Ez a horogtípus kifejezetten mederfenék feletti ( lebegő csalis 
) pontyhorgászatra alkalmas, akár sűrűn benőtt vízinövényes terepen. Angliában jelenleg a legnépszerűbb csali felkínálási mód a CHOD Rig. 
A kifelé hajlított horogszem segít a merev előkén megfelelő pozícióban tartani a horoghegyet hogy az első beszívásnál sem tudja már a hal 
kifújni a csalit.  Alkalmazott csali típusok popupok, plasztik csalik, különböző dippelhető habszivacsok. Method Feeder horgászatra is javasoljuk 
rendkívüli horoghegye és akadási tulajdonságai miatt. A szakáll nélküli horog segít a halvédelemben és a kíméletesebb, kisebb sebet üt a hal 
szájában   fárasztás közben.

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Open Water LS
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve
• Egyenes horogpont , rendkívül hegyes
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített

Mondhatni a legfogósabb horog amit nyílt vízen használni lehet. A horog különlegessége hogy egyaránt a hal szájában homorú és domború 
felületen is azonnal akadást eredményez a horog ezáltal kifújhatatlannak mondjuk az Open Water LS-el elkészített végszerelékünket. Akasztás 
után stabilan tart a horog fárasztás végéig.  Black Line Aligner - rel lesz tökéletes a végszerelék.  Fekvő és lebegő csalikhoz egyaránt használhatjuk.

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Long Bow
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve
• Egyenes extra hosszú horogpont , rendkívül hegyes
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített
• Horogszem 10 fokos dőlésszögben

Long Bow a legóvatosabban táplálkozó pontyokat könnyedén megakasztja, speciális hosszú kiképzése által kifújhatatlan a halak számára 
. Egyenes hosszú szár gyors fordulást és az egyenes extra  hosszú hegy hirtelen és mély akadást biztosit. Felhasználási területe teljesen 
univerzális fekvő , Hóember vagy popup bojli  csalizáshoz egyaránt. Köthetjük akár D Rig - ként vagy pedig blowback rig -ként egyaránt. A horog 
hatékonyságát javítja a SEDO KickR horog befordító.

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Tilted 
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
• Hajlított horoghegy
• Horogszem 15 fokban döntve 
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített

A megdöntött szárú horog  két közkedvelt típus ötvözete. Wide Gape és az Anti Snag hook - ot gyúrták össze.  A Tilted hook - nak 15 fokban meg 
van döntve a horogszára ezért a horoghegy és a horogszár kisebb szöget zár be mint a horog öble. Ezáltal hatalmas stabilitást ad a horognak 
akadáskor és a horog kiakadás esélye minimálisra csökkent. Felhasználási módja a Tilted Hooknak igen széles. Nyílt vízen, akadókban extrém 
környezetben is megállja a helyét. Bármilyen csalizási formához alkalmas, süllyedő, hóember vagy popuphoz egyaránt. Black Line Aligner - rel 
lesz tökéletes a végszerelék.  

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Tilted SZAKÁLL NÉLKÜLI 

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
• Hajlított horoghegy
• Horogszem 15 fokban döntve 
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített
• Szakáll nélküli horog

A megdöntött szárú horog  két közkedvelt típus ötvözete. Wide Gape és az Anti Snag hook - ot gyúrták össze.  A Tilted hook - nak 15 fokban meg van döntve a horogszára ezért a horoghegy 
és a horogszár kisebb szöget zár be mint a horog öble. Ezáltal hatalmas stabilitást ad a horognak akadáskor és a horog kiakadás esélye minimálisra csökkent. Felhasználási módja a Tilted 
Hooknak igen széles. Nyílt vízen, akadókban extrém környezetben is megállja a helyét. Bármilyen csalizási formához alkalmas, süllyedő, hóember vagy popuphoz egyaránt. Black Line Aligner 
- rel lesz tökéletes a végszerelék.  A szakáll nélküli Tilted horog segít a halvédelemben és a kíméletesebb, kisebb sebet üt a hal szájában   fárasztás közben.

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Wide Claw
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
• Megnövelt anyagvastagság, legkeményeb terepre fejlesztve
• Középhosszú szár
• Nehezen kifújható horogtípus
• Egyenes horoghegy , rendkívül éles
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített

Egy igazán univerzális horog típus a Wide Claw.  A legfontosabb tulajdonságok egy horogba öntve. Egyenes hosszú hegy, nagy horog öböl, 
középhosszú  szár a jó akadás érdekében és vastag anyag. Alkalmazhatjuk rengeteg végszerelékhez, legyen szó akár popupról, hóember vagy 
süllyedő csalizási technikáról. Megerősített anyagszerkezete lehetővé teszi hogy a legzordabb terepen is bevessük a pontyok ellen. Black Line 
Aligner-el fokozhatjuk az akadás hatékonyságát mely a horoggal együtt  Blow Back rigként működik a legtökéletesebben. 

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Wide Gape CL
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
• Befelé hajlított horoghegy
• Horogszem 20 fokban megdöntve
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített

A Wide Gape Classic horog típus visszanyúl a bojlizás gyökereihez.  Tradicionális a pontyhorgászok körében ez a horogforma és talán a legtöbbet 
használt horogfajta. Rövid szár, befelé hajló horoghegy és a horogszem pedig 20 fokkal befelé van fordítva. Szinte minden szituációban 
használható , bátran javasoljuk extrém terepre akadókban vagy akár hínárban. Tökéletes rig elkészítéséhez és a legjobb akadáshoz  javasoljuk 
KickR horogbefordítónkat. 

www.sedofishing.hu

2 4 6 8 10 10



Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Wide Gape
Extreme

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Megerősített teflon szerkezettel
• Egyenes horoghegy , rendkívül éles
• Horogszem 20 fokos dőlészögben
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag  élesített

Extrém környezetre és vadvízi horgászathoz javasoljuk a Wide Gape Extreme horgot. Megerősített szerkezete minden körülmények között 
megállja a helyét ugyanakkor a horog hegye tökéletes és ragadós maradt! A pontyhorgászoknál szinte a legnépszerűbb horog a Wide Gape és 
ezt a típust gondoltuk újra és fejlesztettük tovább a tökéletesebb akadás eredményéért.  A horog U alakú kiképzése és a befordított horogszem 
gyors és mély akadást biztosít  ezért biztonságosan tartja halunkat menekülés közben.  Tökéletes rig eléréséhez KickR horog befordítónkat 
javasoljuk.  Fekvő és hóember csalikhoz és rig-ekhez egyaránt.

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Wide Gape
Extreme Chod

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve 
• Egyenes horoghegy , rendkívül éles
• Horogszem 20 fokban kifelé döntve - CHOD típus
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített

SEDO Wide Gape Extreme CHOD - ot Extrém környezetre és vadvízi lebegő csalis horgászathoz javasoljuk. Ez a horogtípus kifejezetten 
mederfenék feletti ( lebegő csalis ) pontyhorgászatra alkalmas, akár sűrűn benőtt vízinövényes terepen. Megerősített szerkezete minden 
körülmények között megállja a helyét ugyanakkor a horog hegye tökéletes és ragadós marad ami elengedhetetlen a CHOD tipusú horgásznál! A 
kifelé hajlított horogszem segít a merev előkén megfelelő pozícióban tartani a horoghegyet hogy az első beszívásnál sem tudja már a hal kifújni 
a csalit.  Alkalmazott csali típusok popupok, plasztik csalik, különböző dippelhető habszivacsok. 

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Wide Gape
Extreme Chod
SZAKÁLL NÉLKÜLI

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

•  Teflon szerkezettel megerősítve 
•  Egyenes horoghegy , rendkívül éles
•  Horogszem 20 fokban kifelé döntve - CHOD típus
•  Ultra könnyű
•  Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
•  Kémiailag élesített
•  Szakáll nélküli horog 

SEDO Wide Gape Extreme CHOD - ot Extrém környezetre és vadvízi lebegő csalis horgászathoz javasoljuk. Ez a horogtípus kifejezetten mederfenék feletti ( 
lebegő csalis ) pontyhorgászatra alkalmas, akár sűrűn benőtt vízinövényes terepen. Megerősített szerkezete minden körülmények között megállja a helyét 
ugyanakkor a horog hegye tökéletes és ragadós marad ami elengedhetetlen a CHOD tipusú horgásznál! A kifelé hajlított horogszem segít a merev előkén 
megfelelő pozícióban tartani a horoghegyet hogy az első beszívásnál sem tudja már a hal kifújni a csalit.  Alkalmazott csali típusok popupok, plasztik csalik, 
különböző dippelhető habszivacsok. A szakáll nélküli horog segít a halvédelemben és a kíméletesebb, kisebb sebet üt a hal szájában   fárasztás közben.

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Wide Gape
Extreme
SZAKÁLL NÉLKÜLI

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Megerősített teflon szerkezettel
• Egyenes horoghegy , rendkívül éles
• Horogszem 20 fokos dőlészögben
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített
• Szakáll nélküli 
Extrém környezetre és vadvízi horgászathoz javasoljuk a Wide Gape Extreme horgot. Megerősített szerkezete minden körülmények között megállja 
a helyét ugyanakkor a horog hegye tökéletes és ragadós maradt! A pontyhorgászoknál szinte a legnépszerűbb horog a Wide Gape és ezt a típust 
gondoltuk újra és fejlesztettük tovább a tökéletesebb akadás eredményéért.  A horog U alakú kiképzése és a befordított horogszem gyors és 
mély akadást biztosít  ezért biztonságosan tartja halunkat menekülés közben.  Tökéletes rig eléréséhez KickR horog befordítónkat javasoljuk.  
Fekvő és hóember csalikhoz és rig-ekhez egyaránt. A  Wide Gape Extreme szakáll nélküli horog segít a halvédelemben és a kíméletesebb, kisebb 
sebet üt a hal szájában   fárasztás közben.

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Wide Gape CL
SZAKÁLL NÉLKÜLI

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve
• Befelé hajlított horoghegy
• Horogszem 20 fokban megdöntve
• Ultra könnyű
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Kémiailag élesített
• Szakáll nélküli horog 

A Wide Gape Classic horog típus visszanyúl a bojlizás gyökereihez.  Tradicionális a pontyhorgászok körében ez a horogforma és talán a legtöbbet használt 
horogfajta. Rövid szár, befelé hajló horoghegy és a horogszem pedig 20 fokkal befelé van fordítva. Szinte minden szituációban használható , bátran javasoljuk 
extrém terepre akadókban vagy akár hínárban. Tökéletes rig elkészítéséhez és a legjobb akadáshoz  javasoljuk KickR horogbefordítónkat. A Wide Gape CL 
Barbless szakáll nélküli horog segít a halvédelemben és a kíméletesebb, kisebb sebet üt a hal szájában  fárasztás közben.

www.sedofishing.hu
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Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

www.sedofishing.hu

Extreme River
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve
• Speciális szögletes forma, stabil akadás miatt
• Legextrémebb igénybevételhez
• Extrém hegyes , óriás horogöböl  befelé hajlított horogheggyel
• Kémiailag élesített
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében

Az Extreme River horogformát kifejezetten nehéz terepre javasoljuk, legyen az bedőlt fa, sűrű vízinövény vagy sziklás terep. Ezeket a vizeket 
kevés kapás és nagy hal egyedsúly jellemzi , tehát szükség van a 100%os hibátlan akadásra hogy sikeresen zárjuk a horgászatunkat. A horog 
sikere az alakjában rejlik, extra széles horogöböl , minimálisan befelé hajló horoghegy és a stabil tartást elősegítő szögletes kovácsolt horogtest. 
Horog jellemzően a hal legkeményebb szájrészébe akad és a szögletes és széles formának köszönhetően mélyen és stabilan akad. 

2 4 6 8 10 10



Horgok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Extreme River
SZAKÁLL NÉLKÜLI

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Teflon szerkezettel megerősítve
• Speciális szögletes forma, stabil akadás miatt
• Legextrémebb igénybevételhez
• Extrém hegyes , óriás horogöböl  befelé hajlított horogheggyel
• Kémiailag élesített
• Fejlett acéltechnológia és ipari kovácsolási folyamat a tartósság érdekében
• Szakáll nélküli horog 

Az Extreme River horogformát kifejezetten nehéz terepre javasoljuk, legyen az bedőlt fa, sűrű vízinövény vagy sziklás terep. Ezeket a vizeket 
kevés kapás és nagy hal egyedsúly jellemzi , tehát szükség van a 100%os hibátlan akadásra hogy sikeresen zárjuk a horgászatunkat. A horog 
sikere az alakjában rejlik, extra széles horogöböl , minimálisan befelé hajló horoghegy és a stabil tartást elősegítő szögletes kovácsolt horogtest. 
Horog jellemzően a hal legkeményebb szájrészébe akad és a szögletes és széles formának köszönhetően mélyen és stabilan akad. 

www.sedofishing.hu

4 6 8 10 10



Kiegészítők, aprócikkek

A végszerelékek típusa és azok felhasználásának módja 

úgyszintén végtelennek tűnik. Ráadásul gyakran merül 

fel egy-egy új megoldás, amely hozzásegít minket a 

sikerhez. Mi is folyamatosan fejlődünk és új technikákat 

alkalmazunk, amelyek ha beválnak, felkerülnek 

termékpalettánkra.

FORGÓK, 
KAPCSOK, 
APRÓCIKKEK



Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Fast Bait Screw
with Round Ring

MÉRETEK [mm] DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Lehetővé teszi a gyors csali váltást
• Megerősített, nagy teherbírású építés

Teljesen álcázott sötét felület mely rejtve marad a vízfenéken. A bojlisok csalitüskéjének is nevezik. Gyors és biztonságos csali felhelyezést 
és rögzítést tesz lehetővé horgunkra. Legyen az bojli, popup, szemes nagy szemű magvak vagy pedig bármilyen plasztik csali imitáció. A 
fémkarikába bujtatott horgon természetes mozgást tud végezni a tüskén a felfúrt csali. Használata egyszerű, csak csavarjuk bele az általunk fel 
kívánt csaliba a csali csavart. Ring rig stopperral zárjuk le a horog öblét hogy a csali csavar ne tudjon lecsúszni a horogról.

www.sedofishing.hu
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Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Long Fast Bait Screw
with Swivel

MÉRETEK [mm] DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Lehetővé teszi a gyors csali váltást
• Megerősített, nagy teherbírású építés
• Extra hosszú változat
• Forgókapocs a természetes mozgásért
• Bármilyen csalizási módhoz

Teljesen álcázott sötét felület mely rejtve marad a vízfenéken. A bojlisok csali tüskéjének is nevezik. Gyors és biztonságos csali felhelyezést és rögzítést tesz 
lehetővé horgunkra. Legyen az bojli, popup, szemes nagy szemű magvak vagy pedig bármilyen plasztik csali imitáció. A megnyújtott csavar építése lehetővé 
teszi hogy akár hóembert vagy pedig nagyobb bojlit csavarjunk fel a csavarra és biztonságosan tartsa. A forgókapocsba bujtatott horgon természetes 
mozgást tud végezni a csavaron a felfúrt csali, akár az apróhalak bojli pörgetését és szépen kivédi előke csavarodás nélkül. Használata egyszerű, csak 
csavarjuk bele az általunk fel kívánt csaliba a csali csavart. Ring rig stopperral zárjuk le a horog öblét hogy a csali csavar ne tudjon lecsúszni a horogról.

www.sedofishing.hu
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Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Long Fast Bait Screw
with Ring

MÉRETEK [mm] DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Lehetővé teszi a gyors csali váltást
• Megerősített , nagy teherbírású építés
• Extra hosszú változat
• Bármilyen csalizási módhoz

Teljesen álcázott sötét felület mely rejtve marad a vízfenéken. A bojlisok csali tüskéjének is nevezik. Gyors és biztonságos csali felhelyezést és rögzítést tesz 
lehetővé horgunkra. Legyen az bojli, popup, szemes nagy szemű magvak vagy pedig bármilyen plasztik csali imitáció. A megnyújtott csavar építése lehetővé 
teszi hogy akár hóembert vagy pedig nagyobb bojlit csavarjunk fel a csavarra és biztonságosan tartsa. A fémkarikába bujtatott horgon természetes mozgást 
tud végezni a csavaron a felfúrt csali. Használata egyszerű, csak csavarjuk bele az általunk fel kívánt csaliba a csali csavart. Ring rig stopperral zárjuk le a 
horog öblét hogy a csali csavar ne tudjon lecsúszni a horogról.

www.sedofishing.hu
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Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Micro Swivel
with Ring

DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Természetes mozgás a csalinak
• Újrahasználható  
• Bármilyen csalizási módhoz
• Ultra könnyű 

Teljesen álcázott sötét felület mely rejtve marad a vízfenéken. Kialakítása a csali természetes mozgását nem akadályozza, legyen az forgásról 
vagy csak egy csali libbenésről szó. Ultra könnyű ezért a popupok felhajtó erejét nem rontja. Bátran használhatjuk, CHOD Rigen , BlowBack 
rigen, Ronnie rigen és még sorolhatnánk, a felhasználási lehetőség végtelen.  A modern pontyhorgászat és csalizás nélkülözhetetlen eleme.

www.sedofishing.hu
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Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Rolling Swivel
Long Barrell

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Lehetővé teszi a gyors végszerelékek cseréjét
• Megerősített, nagy teherbírású építés

Teljesen álcázott sötét felület mely rejtve marad a vízfenéken.  Tökéletesen kompatibilis a SADO- Lead Clips-el és a Running rig system-el. 
Ezekben a rendszerekben a forgókapocs beleszorul  a system belsejébe és csak kapás esetén old ki és válik szabadonfutóvá a végszerelékünk.  
Alkalmazható horog csalihoz is a csalit a horoghoz rögzítjük vele és a nagyszemű fémkarika szabadabb mozgásteret ad a csalinknak.  Teljesen 
sima felületű forgókapocs maximális biztonságot nyújt és zökkenőmentes forgást és ellenáll az extrém terhelésnek.

www.sedofishing.hu

8 20



Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Flexi Ring Swivel
Long Barrell

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Lehetővé teszi a végszerelékek gyors cseréjét
• Megerősített, nagy teherbírású építés
• Nagy méretű  Ó-gyűrűs végződés

Teljesen álcázott sötét felület mely rejtve marad a vízfenéken.  A forgókapocsba épített nagyszemű fémkarika lehetővé teszi a karikára rögzített 
előke vagy csali szabadabb és természetes mozgását.  Tökéletesen kompatibilis a SEDO- Lead Clips-el és a Running rig system-el. Ezekben a 
rendszerekben a forgókapocs beleszorul  a system belsejébe és csak kapás esetén old ki és válik szabadonfutóvá a végszerelékünk.  Alkalmazható 
horog csalihoz is a csalit a horoghoz rögzítjük vele és a nagyszemű fémkarika szabadabb mozgásteret ad a csalinknak.  Teljesen sima felületű 
forgókapocs maximális biztonságot nyújt és zökkenőmentes forgást. 

www.sedofishing.hu

8 10



Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Quick Lock Swivel 
with Ring

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Lehetővé teszi a gyors végszerelékek gyeréjét
• Megerősített, nagy teherbírású építés

Teljesen álcázott sötét felület mely rejtve marad a vízfenéken.  Biztonságos használatát Anti-Tange  Sleeves-el javasoljuk.Tökéletesen 
kompatibilis a SADO- Lead Clips-el és a Running rig system-el. Ezekben a rendszerekben a forgókapocs beleszorul  a system belsejébe és csak 
kapás esetén old ki és válik szabadonfutóvá a végszerelékünk.  Alkalmazható horog csalihoz is a csalit a horoghoz rögzítjük vele és a nagyszemü 
fémkarika szabadabb mozgásteret ad a csalinknak.  Teljesen sima felületű forgókapocs maximális biztonságot nyújt és zökkenőmentes forgást 
és ellenáll az extrém terhelésnek.

www.sedofishing.hu

8 10



Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Quick Lock Swivel
Long Barrell

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Lehetővé teszi a gyors végszerelék cseréjét
• Megerősített, nagy teherbírású építés

Teljesen álcázott sötét felület mely rejtve marad a vízfenéken.  Biztonságos használatát Anti-Tange  Sleeves-el javasoljuk. Tökéletesen 
kompatibilis a SADO- Lead Clips-el és a Running rig system-el. Ezekben a rendszerekben a forgókapocs beleszorul  a system belsejébe és csak 
kapás esetén old ki és válik szabadonfutóvá a végszerelékünk.  Alkalmazható horog csalihoz is a csalit a horoghoz rögzítjük vele és a nagyszemű 
fémkarika szabadabb mozgásteret ad a csalinknak.  Teljesen sima felületű forgókapocs maximális biztonságot nyújt és zökkenőmentes forgást 
és ellenáll az extrém terhelésnek.

www.sedofishing.hu

8 10



Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Ronnie Quick
Connect Swivel

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Újra hasznosítható
• Speciálisan a Ronnie Rig-hez építve
• Megerősített, nagy teherbírású 
• Fémkarika végződés a természetesebb mozgásért

Ronnie Swivelt kifejezetten a “ Ronnie rig “ gyors és hatékony elkészítéséhez tervezték. A horogfület belebújtatjuk a horogszembe és a horgot 
rögzítjük SEDO Extreme Shrink Tube-al. Ajánlott horog típusok a hatékonyabb működéshez Krank és CurvX alakú horgok bármekkora nagyságban 
. Alkalmazási módja kifejezetten fenék felett lebegő csalik, ha szükséges ólompasztával tartjuk a végszereléket kibalanszírozva a vízfenék alján. 
Teljesen álcázott sötét felület mely rejtve marad a vízfenéken. Gyengén táplálkozó halak becserkészésére javasoljuk a Ronnie Rig-et. 

www.sedofishing.hu

8 10



Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Speed Quick
Link

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Lehetővé teszi a gyors végszerelékek cseréjét 
• Megerősített, nagy teherbírású építés

A Speed Quick Link, tökéletes megoldás horgászat közben végszerelékek, előkék, ólmok, markerek  vagy feeder horgászatban etetőkosarak 
gyors eltávolítására illetve cseréjére. Mindenféle kötözés nélkül egy gyorsan mozdulattal le tudunk róla cserélni bármit.  Extra erős anyaga  matt 
sötét szürke csillogás mentes anyaggal van bevonva.  Tökéletes álcázást nyújt a végszerelékünkben.   

www.sedofishing.hu

8 10
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Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Oval Rig
Black Ring

MÉRETEK [mm] DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Végszerelékekhez  és csalikhoz
• Megerősített, nagy teherbírású építés
• Teflon bevonatú külső

Ovális fémkarika mérete 4.5mm. Extra erős anyaga  matt sötét szürke csillogás mentes anyaggal van bevonva.  Tökéletes álcázást nyújt a 
végszerelékünkben.   Rengeteg végszereléknek alkotóeleme és tartozéka mint például: D-rig, Chod Rig, Line aligner rig, Bow back rig és Anti 
eject.  Felhasználásának még rengeteg módja van.

www.sedofishing.hu
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Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Rig Ring Black MÉRETEK [mm] DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Rigekhez és csalikhoz
• Megerősített, nagy teherbírású építés

Teljesen álcázott sötét felület mely rejtve marad a vízfenéken.  Fémkarika 3 különböző méretben érhető el 2mm 3.1 mm és 3.7mm. Extra erős 
anyaga  matt sötét szürke csillogás mentes anyaggal van bevonva.  Tökéletes álcázást nyújt a végszerelékünkben.   Rengeteg végszereléknek 
alkotóeleme és tartozéka mint például: D-rig, Chod Rig, Line aligner rig, Bow back rig és Anti eject.  

www.sedofishing.hu
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Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Tear Drop Rig
Black Ring

MÉRETEK [mm] DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Rigekhez  és csalikhoz
• Megerősített, nagy teherbírású építés
• Teflon bevonatú külső

Ovális háromszög alakú fémkarika mérete 4.5mm. Extra erős anyaga  matt sötét szürke csillogás mentes anyaggal van bevonva.  Tökéletes 
álcázást nyújt a végszerelékünkben.   Rengeteg végszereléknek alkotóeleme és tartozéka mint például: D-rig, Chod Rig, Line aligner rig, Bow 
back rig és Anti eject.  Felhasználásának még rengeteg módja van.

www.sedofishing.hu

4.5 20



Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Quick Lock Safety 
Swivel Long Barrell

DARAB / CSOMAG

• Nem fényvisszaverő szín
• Lehetővé teszi a gyors végszerelék cseréjét
• Megerősített, nagy teherbírású építés
• Biztonsági fémkapoccsal rendelkezik
• Stabil előketartás a legkeményebb terepviszonyok között is
• 5 db

Teljesen álcázott sötét felület mely rejtve marad a vízfenéken.  Biztonságos használatát Anti-Tange  Sleeve Mini vagy Long-al javasoljuk. 
Tökéletesen kompatibilis a SEDO- Lead Clips-el és a Running rig system-el. Ezekben a rendszerekben a forgókapocs beleszorul  a system 
belsejébe és csak kapás esetén old ki és válik szabadonfutóvá a végszerelékünk.   Biztonsági fém kapocs zár rendszerének az előkénket tökéletes 
biztonságban tudhatjuk, a gyors záras fém adapter legnagyobb biztonságban tartja előkénket. Elsődlegesen akadókba vagy vízinövényekkel teli 
terepre javasoljuk illetve ha a szerelékünket kapás után szabadonfutóvá hagyjuk. 

www.sedofishing.hu
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Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Helicopter Quick Lock
Swivel - Long Barell

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Helicopter szerelékekhez  kompatibilis
• Távdobáshoz javasolt
• Gyors kapcsos forgókapocs
• Távdobásra alkalmas
• Fekete matt rejtőzködő szín
• Megerősített nagy teherbírású 
• Óriási forgókapocs fül
• 8-as méret

Teljesen álcázott sötét felület mely rejtve marad a vízfenéken.  Helyes használatát Anti-Tange  Sleeve mini vagy long típussal javasoljuk a 
biztonságos előkecsere és feltekeredés elleni védelem miatt. A forgókapocs óriási fém fül miatt tökéletes választás helikopter végszerelékek 
összeállításához és távdobáshoz is. A dobás utáni kezdeti előke forgás után szépen követi majd a leader zsinórunkat gubancodás mentesen 
érkezik csalinkkal a vízbe. A óriási fül szorulás mentesen pörög dobáskor a SEDO Helicopter Beads Adapteren.

www.sedofishing.hu

8 10



Krank, CX Wild, WG Extreme

A három legjobban bevállt előkét készítettük el neked,  

kiváló minőségű SEDO termékekből állnak, kézzel, 

pontyhorgászok által összeállítva. Nincs más dolgod, 

mint, hogy a főzsinórra kötöd és már is bevethető.

ELŐKÖTÖTT
BOJLIS
ELŐKE



Előkötött bojlis előke - SEDO Intelligent Fishing Tackle

CX Wild Water Blow Back 
Előkötött Bojlis Előke

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• CurvX Wild Horog
• Black Mini Line Aligner
• Flexible Silicon Rig Tube
• Shadow hooklink 25lbs – Camo Brown
• 2db / csomag
• Elérhető 4-es és 6-os és 8-as méretben

Egyik legjobban akadó horogformánkat a SEDO CurvX Wild-ot választottuk és ebből készítettünk egy nagyon fogós Carp Riget a Blow Back 
riget. Hosszú egyenes hegye és döntött horog szár szinte egyből mélyen akad. Az akadás hatékonyságát növeltük MINI Black Line Alignerrel . 
Bármikor bevethető szinte univerzális Carp Rig és a horgászok körében legtöbbet használt nagyponty horgászat közben. Bátran használhatjuk 
akadóban vagy akár nyílt vízen. Alkalmazható süllyedő és hóember csalizási típusoknál egyaránt. Shadow hooklink előkezsinórból van építve 
melynek rengeteg microszála biztosítja az előkezsinór védelmét a biztonságos fárasztáshoz a legkeményebb terepviszonyok között is.

www.sedofishing.hu
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Előkötött bojlis előke - SEDO Intelligent Fishing Tackle

• Krank horog
• KickR Colours – Black
• Flexible Silicon Rig Tube
• Shadow hooklink 25lbs – Camo Brown
• 2db / csomag
• Elérhető 4-es és 6-os és 8-as méretben

Krank Specialist a nevében is benne van, speciálisan nagypontyhorgászatra építettük. A horog szárán levő szilikoncső megvezeti a horgot úgy 
hogy tökéletes akadási pozícióba kerüljön. Az akadás gyorsaságát és hatékonyságát KickR Colors – Black-el növeltük melyhamarabb fordítja a 
horgot a pontos akadáshoz, ennek eredményeként mélyebbre akad és nagyobb húst fog a hal szájában. Az akadás biztonságát növeli még az 
elfordított horoghegy. Alkalmazható süllyedő és hóember csalizási típusoknál egyaránt. Shadow Hooklink előkezsinórból van építve melynek 
rengeteg microszála biztosítja az előkezsinór védelmét a biztonságos fárasztáshoz a legkeményebb terepviszonyok között is. 

www.sedofishing.hu

Krank Specialist 
Előkötött Bojlis előke 4 6 8 2

MÉRETEK DARAB / CSOMAG



Előkötött bojlis előke - SEDO Intelligent Fishing Tackle

WG Extreme Colours Ronnie 
Carp Rig Előkötött bojlis előke

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Wide Gape Extreme horog
• Ronnie connect Swievel
• KickR colours Befordító – Pink & Yellow
• Fast Bait Screw with round Rig
• Invisible bait stops
• Shadow hooklink 25lbs – Camo Brown
• 2db / csomag
• Elérhető 4-es és 6-os méretben

Ronnie Rig első számú felkínálási mód a lebegő csalik körében. Szinte bármikor alkalmazható. Elsősorban javasoljuk lehűlő és melegedő vizekben , illetve 
gyengén táplálkozó pontyok megfogásában segít. A WG Extreme Colours Ronnie Rig egy agresszív egyenes hegyű horogból a SEDO Wide Gape Extreme-
ből lett építve, a tűhegyes hegy a hal szájában az első kontakt után ragad és mélyre akad. Vizuális Hi- Viz hatás növelésére Pink és Yellow horogrögzítőt 
alkalmaztunk. TIPP: Elastic Tungsten Putty – ólompasztával súlyozzuk ki az előkénket úgy hogy a popup a riggel együtt lassan merüljön vízbeéréskor

www.sedofishing.hu

4 6 2



Big carp fishing is a diverse sport that can be pursued on 
big, open waters, densely overgrown shorelines, in

deep-water mines/gravel pits, or in tiny ponds.



A nagy pontyok horgászata 
sokrétű. 

KIEGÉSZÍTŐK,
STOPPEREK,
FŰZŐTŰK

Lehet művelni a nyílt vizek bedőlt fákkal tarkított 

részein, vízinövénnyel sűrűn benőtt vizeken, mély 

vizű bányatavakban, de apró tavacskákban is, szóval 

mindenütt, ahol célhalunk él. De mindenhol azonos 

a cél: elejteni a legnagyobb pontyot és sértetlenül 

visszaengedni. Eközben élvezni a természetet, és 

vigyázni rá, hogy az elkövetkező generáció számára is 

elérhető legyen ez a csodálatos szenvedély. 



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Anti Tangle Sleeve
Mini

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• Stabil tartás
• Rövidített kialakítás a rövid előkékhez

Forgókapcsunkra húzva megakadályozza hogy a főzsinórunkra tekeredjen a hajszál előkénk.  Alkalmazható Rolling Swivel long barel vagy akár 
Quick lock Swivel long barel.  bármilyen pontyhorgász módszerhez elengedhetetlen , legyen akár behúzós vagy távoli dobós horgászat. A 
végszerelék fenékre érése után megfelelő pozícióba állítja előkénket aminek nagyon fontos szerepe van kapás esetén a megfelelő akadáshoz.  
Bármilyen előke zsinórhoz javasoljuk, legyen az fonott vagy fluocarbon. 

www.sedofishing.hu

mini 20



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Anti Tangle Sleeve 
Long

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• Stabil tartás

Forgókapcsunkra húzva megakadályozza hogy a főzsinórunkra tekeredjen a hajszál előkénk.  Alkalmazható Rolling Swivel long barel vagy akár 
Quick lock Swivel long barel.  bármilyen pontyhorgász módszerhez elengedhetetlen , legyen akár behúzós vagy távoli dobós horgászat. A 
végszerelék fenékre érése után megfelelő pozicióba állítja előkénket aminek nagyon fontos szerepe van kapás esetén a megfelelő akadáshoz.  
Bármilyen előke zsinorhoz javasoljuk, legyen az fonott vagy fluocarbon. 

www.sedofishing.hu

long 20



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

D-Rig Aligner
Long

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Tökéletes horogfordítás
• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• Speciális D - Rig típusú kialakítás 

D-rig  aligner, Long kifejezetten a D Rig csalizási módban nyújt hatékony és gyors megoldást. Rengetegen nem tudják vagy csak sok időt 
pazarolnak el a megfelelő D rig elkészítésére. Nos ezt a problémát mostantól egy mozdulattal meg tudjuk oldani.  AD-rig  aligner, Longmegfelelő 
pozícióban tartja a horgunkat az azonnali akadáshoz ezért a ponty számára szinte kifújhatatlan ez a kombináció.  A “D” Műanyag fülbe húzhatunk, 
fémkarikát, Gyors karikás csali csavart, és akár forgókapcsot is, ezekután csak a tetszőleges csalit kell rögzítenünk a D rig-en. Ezt az aligner 
típust alkalmazhatjuk fekvő és lebegő csaliknál egyaránt!

www.sedofishing.hu

long 10



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Extreme Shrink
Tube

MÉRETEK [mm] DARAB / CSOMAG

• A lehűlés után keményedik meg
• Extrém zsugorodás
• Extra hosszú élettartam

Shrink Tube felhasználása sokoldalú és kompakt megoldásokat nyújt a pontyhorgász számára. A végszerelék készítésénél használható Line  
Alignerként , German vagy pedig Ronnie Rig alkotóelemeként melyben stabilan és pozicioban tartja a horgot. Hő hatására 2mm - röl 0.9mm - re 
zsugorodik. Speciális tulajdonsága hogy melegedésre felkeményedik ami annyit tesz hogy akár éles szögben is fixálni tudjuk a Shrink Tube-
ot. Forgó kapcsok védelmére  vagy hajszálelőke fixálásra is használhatjuk. Bármely horoghoz használhatjuk 2-es  és 8-as méret között.  Forró 
gőzzel zsugorítsunk és tartsuk pozícióban a zsugorcsövet amíg fel nem keményedik illetve le nem hűl.

www.sedofishing.hu

2.0-0.9 10



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Flexible Silicone
Rig Tube 2m

MÉRETEK [mm] DARAB / CSOMAG

• Kompatibilis az összes Végszerelékkel
• Rigek-hez ajánlott
• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható

A Szilicon Rig Tubenak többfajta felhasználási módja van. A hajszálelőkénket rögzíthetjük vele a horog öblén illetve egész szárán. Vagy pedig 
dobáskor felcsavarodás mentessé tesszük főzsinórunk utolsó 30cm-es szakaszát.  Sötét színe teljesen beleolvad a fenékmederbe ezáltal 
láthatatlanná teszi végszerelékünket.  Kompatibilis Lead Clips systemmel. Külső mérete 2mm belső furat mérete 1mm.

www.sedofishing.hu

1.0 1



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Free Run Rig
KÉSZLET / CSOMAG

• Kompatibilis a 8-as forgókapoccsal méretekkel
• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható

Ez a vég szerelék rendszer etxrém környezetbe ajánlott ahol nem biztos hogy fel tudjuk húzni halunkat a vízfelszínre , víz alatti fák között és 
vízinövényeken át menekülő pontyokra lett kifejlesztve. A végszerelék rendszer lényege hogy kapásnál kipattan a műanyag karika a run clipsből  
azonnal szabadonfutó lesz a hal és az ólomsúly a kontakt nullára csökken. Tartalmaz a szerelék egy Free Run Clipset, Free run karikát és egy 
Speed Lins gyorskapcsot. 

www.sedofishing.hu
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Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

KickR D-Type
Line Aligner

DARAB / CSOMAG

• Kompatibilis minden horoggal
• Tökéletes horogfordítás
• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• Speciális D - Rig típusú kialakítás 

KickR D Type kifejezetten a D Rig csalizási módban nyújt hatékony és gyors megoldást. Rengetegen nem tudják vagy csak sok időt pazarolnak 
el a megfelelő D rig elkészítésére. Nos ezt a problémát mostantól egy mozdulattal meg tudjuk oldani. A KickR D Type megfelelő pozícióban 
tartja a horgunkat az azonnali akadáshoz. A “D” Műanyag fülbe húzhatunk, fémkarikát, Gyors karikás csalicsavart, és akár forgókapcsot is.  
Használhatjuk akár apró Method Feederezésben alkalmazott 6-8mm -es csaliktól a bojlizásban használt 20mm lebegő csalikig, popupokig.

www.sedofishing.hu
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Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

KickR
Line Aligner

DARAB / CSOMAG

• Kompatibilis minden horoggal
• Tökéletes horogfordítás
• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható

KickR vagy más nével Line Aligner Short. KickR elengedhetetlen kelléke a tökéletes végszerelékhez és az akadáshoz. Szerepe hogy a hal 
szájában minél hamarabb megfelelő pozícióba helyezze a horgot az akadáshoz.  Gyors és stabil akadást érhetünk el vele. Kompatibilis minden 
horoggal és sötét színe segít rejtve maradni végszerelékünknek a mederfenéken.  Erős anyaga miatt akár több horogon is alkalmazhatjuk 
miután kicsorbult a horgunk és menthetetlenné válik a rig.   Javasoljuk, fekvő , hóember és popup csalizási módokhoz. 

www.sedofishing.hu
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Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

KickR XL
Line Aligner

DARAB / CSOMAG

• Kompatibilis minden horoggal
• Tökéletes horogfordítás
• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• Hosszabb XL kialakítás a gyorsabb fordulásért

KickR elengedhetetlen kelléke a tökéletes végszerelékhez és az akadáshoz. Szerepe hogy a hal szájában minél hamarabb megfelelő pozícióba 
helyezze a horgot az akadáshoz.  Gyors és stabil akadást érhetünk el vele. Kompatibilis minden horoggal és sötét színe segít rejtve maradni 
végszerelékünknek a mederfenéken.  Erős anyaga miatt akár több horgon is alkalmazhatjuk miután kicsorbult a horgunk és menthetetlenné 
válik a rig.   Javasoljuk, fekvő , hóember és popup csalizási módokhoz. 

www.sedofishing.hu
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Our end tackle and hook types provide a wide range of reliable solutions 
for all types of anglers, from seasoned pros to the enthusiastic beginners.



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Feeder Mini Black
Line Aligner 

DARAB / CSOMAG

• Kompatibilis 6 - 14 -es horogig.
• Erős gumi anyag
• Tökéletes horogfordulás
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• Speciális Feeder verzió
• Feeder és Method feederhez javasoljuk

Feeder Mini Black Line Alignert speciálisan finomszerelékes horgászoknak terveztük kis mérete és belső átmérője miatt. Feeder Line aligner 
elengedhetetlen kelléke a tökéletes végszerelékhez és az akadáshoz. Szerepe hogy a hal szájában minél hamarabb megfelelő pozícióba 
helyezze a horgot az akadáshoz.  Gyors és stabil akadást érhetünk el vele. Kompatibilis a feeder és methodfeeder horgászatban használt 
horogméretekkel 6-14es nagyságig.  Sötét színe segít rejtve maradni végszerelékünknek a mederfenéken.  Erős anyaga miatt akár több horgon 
is alkalmazhatjuk miután kicsorbult a horgunk és menthetetlenné válik a rig.   Javasoljuk kis pup, csali imitációkhoz vagy pedig oldódó csalikhoz. 

www.sedofishing.hu
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Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

KickR Color
Line Aligner

DARAB / CSOMAG

• Kompatibilis minden horoggal
• Tökéletes horogfordítás
• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• Hi - Visual  színek

KickR  Colour figyelem felkeltés horogbefordítóval. KickR elengedhetetlen kelléke a tökéletes végszerelékhez és az akadáshoz. Szerepe hogy a 
hal szájában minél hamarabb megfelelő pozícióba helyezze a horgot az akadáshoz, gyors és stabil akadást érhetünk el segítségével. Kompatibilis 
minden  bojlis  horoggal. Ha szeretünk a színekkel játszani akkor tökéletes megoldás a KickR COLOUR, még jobb feltűnést okoz a fenéken 
hóembernél, popupoknál vagy csak sima fekvő csaliknál alkalmazzuk. Popupunkhoz megfelelő színt tudunk választani ezért összhangban van 
a végszerelék a csalival. Erős anyaga miatt akár több horogon is alkalmazhatjuk miután kicsorbult a horgunk és menthetetlenné válik a rig.   

www.sedofishing.hu
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Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Lead Clip
With Fixer

DARAB / CSOMAG

• Nagyon tartós, kiváló minőségű anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• Sokoldalú, megbízható rendszer

Lead Clips a pontyhorgászok körében legtöbbször alkalmazott végszerelék rendszer része. A belseje úgy lett kialakítva hogy a 8-as számú 
forgókapocs egy pattanással beleszoruljon és tartson, viszont akció közben leold és a hal szabadon fut a főzsinórral.  A mellékelt fixáló pöcökkel 
a forgókapocs  clipsben elhelyezett szemét rögzítjük és ezáltal megakadályozzuk a szabadon futást illetve rögzítjük a forgókapcsot  a klips 
belsejében. A clips oldalsó füle kemény nagy szilárdságú műanyagból készült azáltal a legvadabb - legextrémebb helyzetekben sem törik el 
ezáltal megőrzi nekünk a szerelék súlyt. 

www.sedofishing.hu
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Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Line Aligner
Long

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Kompatibilis minden horoggal
• Erős gumi anyag
• Tökéletes horogfordulás
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható

Line aligner elengedhetetlen kelléke a tökéletes végszerelékhez és az akadáshoz. Szerepe hogy a hal szájában minél hamarabb megfelelő 
pozícióba helyezze a horgot az akadáshoz.  Gyors és stabil akadást érhetünk el vele. Kompatibilis minden horoggal és sötét színe segít 
rejtve maradni végszerelékünknek a mederfenéken.  Erős anyaga miatt akár több horgon is alkalmazhatjuk miután kicsorbult a horgunk és 
menthetetlenné válik a rig.   Javasoljuk, fekvő , hóember és popup csalizási módokhoz. 

www.sedofishing.hu

black 10



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Tail Rubber
DARAB / CSOMAG

• Kompatibilis Lead Clips-el
• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam
• Erős tartás 

Gumi harang megfelelő biztonságban tartja ólmunkat a Lead Clipsen. Dobásnál és fárasztásnál megfelelő stabilitást ad az ólomnak hogy azt 
ne veszítsük el. Erősített anyaga nem reped és nem szakad könnyen ezáltal stabil része rendszerünknek. Ha elhagyósra szeretnénk szerelni 
végszerelékünket, akkor a Lead clipsre csak minimálisan és lazán húzzuk rá a gumiharangot és kapáskor el tudjuk hagyni olmunkat.  Kompatibilis 
Lead Clipsel és azzal együtt egy fix vagy pedig elhagyós rendszert hozunk létre.  

www.sedofishing.hu
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Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Line Aligner
Long Camo Green

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Kompatibilis minden horoggal
• Erős gumi anyag
• Tökéletes horogfordulás
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• 10 db

Line Aligner elengedhetetlen kelléke a tökéletes végszerelékhez és az akadáshoz. Szerepe hogy a hal szájában minél hamarabb megfelelő 
pozícióba helyezze a horgot az akadáshoz.  Gyors és stabil akadást érhetünk el vele. Kompatibilis minden horoggal és sötét színe segít 
rejtve maradni végszerelékünknek a mederfenéken.  Erős anyaga miatt akár több horgon is alkalmazhatjuk miután kicsorbult a horgunk és 
menthetetlenné válik a rig.   Javasoljuk, fekvő, hóember és popup csalizási módokhoz.

www.sedofishing.hu
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Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Boilie Fluoro Hair 
Stops

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• Stabil tartás
• 200 / csomag

Bojli stoppert  a hajszálelőkénk végén csali levő rögzítésre használjuk, Három fajta verzióban érhető el két élénk színben pink és narancs illetve 
egy cleary - láthatatlan színben. Bármit rögzíthetünk vele, bojlit, pelletet, popupot, magokat vagy plasztik csalikat. 2 tábla és 200db stopper 
található 1 csomagban. 

www.sedofishing.hu

orange pink 200



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Boilie Mini Fluoro 
Hair Stops

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• Stabil tartás
• 200 / csomag
• Speciális apró csalikhoz is használható

Bojli stoppert  a hajszálelőkénk végén csali levő rögzítésre használjuk, Három fajta verzióban érhető el két élénk színben pink és narancs illetve 
egy Invisible  - láthatatlan színben. Bármit rögzíthetünk vele, bojlit, pelletet, popupot, magokat vagy plasztik csalikat. 2 tábla és 200db stopper 
található 1 csomagban. A stopper speciálisan kis méretben készült ezért bármilyen nehezen kis méretű csalikhoz is használható.  

www.sedofishing.hu

orange pink 200



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Invisible Hair
Stops

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• Stabil tartás
• 200 / csomag

Bojli stoppert  a hajszálelőkénk végén csali levő rögzítésre használjuk, Három fajta verzióban érhető el két élénk színben pink és narancs illetve 
egy cleary - láthatatlan színben. Bármit rögzíthetünk vele, bojlit, pelletet, popupot, magokat vagy plasztik csalikat. 2 tábla és 200db stopper 
található 1 csomagban. 

www.sedofishing.hu

transparent 200



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Boilie Mini Invisible 
Hair Stops  

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam; újrahasználható
• Stabil tartás
• 200 / csomag
• Speciális apró csalikhoz is használható

Bojli stoppert  a hajszálelőkénk végén csali levő rögzítésre használjuk, Három fajta verzióban érhető el két élénk színben pink és narancs illetve 
egy Invisible  - láthatatlan színben. Bármit rögzíthetünk vele, bojlit, pelletet, popupot, magokat vagy plasztik csalikat. 2 tábla és 200db stopper 
található 1 csomagban. A stopper speciálisan kis méretben készült ezért bármilyen nehezen kis méretű csalikhoz is használható.  

www.sedofishing.hu

transparent 200



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Extender Invisible
Hair Stops 

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Megerősített Gumi anyag
• Stabil Csali tartás
• Extra hosszú élettartam; Újrahasználható
• 3 fajta méret, 126db / csomag 

Extender Bojli stoppert  a hajszálelőkénk végén csali bojli  rögzítésre használjuk illetve a hajszál előke megtoldásához. Ha csali méretet kell 
váltanunk és nem szeretnénk új előkét kötni vagy cserélni akkor ez a hajszál előke meghosszabbító stopper a megoldás. 3 fajta méretben érhető  
egy táblán, tehát biztosan megtaláljuk a magunknak megfelelő méretet, a színe pedig láthatatlan ezért a kristálytiszta vízben sem okoz feltűnést 
a halaknak.  Bármit rögzíthetünk vele, bojlit, pelletet, popupot, magokat vagy plasztik csalikat. 2 tábla és 126db stopper található 1 csomagban. 

www.sedofishing.hu

transparent 126



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Mini Extender
Invisible Hair Stops   

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Megerősített Gumi anyag
• Stabil Csali tartás
• Extra hosszú élettartam; Újrahasználható
• 96db /cs

Extender Bojli stoppert  a hajszálelőkénk végén csali levő rögzítésre használjuk illetve a hajszál előke megtoldásához. Ha csali méretet kell 
váltanunk és nem szeretnénk új előkét kötni vagy cserélni akkor ez a hajszál előke meghosszabbító stopper a megoldás. A színe pedig láthatatlan 
ezért a kristálytiszta vízben sem okoz feltűnést a halaknak.  Bármit rögzíthetünk vele, bojlit, pelletet, popupot, magokat vagy plasztik csalikat. 
Csomag tartalmaz 2 táblát és 96db bojli stoppert.

www.sedofishing.hu

transparent 96



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Invisible Bait
Stops

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Láthatatlan, átlátszó
• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam
• Erős rögzítés

Ezeket a Stoppereket úgy tervezték hogy horogra húzás után  szabályozni tudjuk a horgon levő , forgókapocsra vagy karikára rögzített csalink 
mozgását a horog öblén illetve szárán. Teljesen láthatatlan a horgon mivel színtelen és átlátszó. A középen kialakított lukba fordítjuk bele a 
horoghegyet és így lassan felhúzzuk a horog öblére vagy szárára a stopperünket. Stabilan tart a gumi a horgon, nem szakad illetve nem pattan 
el.  Rengeteg righez alkalmazható illetve szükség eleme a tökéletes akadáshoz és a csali megfelelő pozicióban tartásához.  

www.sedofishing.hu

transparent 10



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Invisible Bait Screw 
with Swivel   

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Rejtőzködő szín
• Stabil tartás a kúpos csavar kialakítás miatt
• Beépített forgókapocs
• Extra hosszú élettartam; Újrahasználható
• 5db

Gyors és biztonságos csali felhelyezést és rögzítést tesz lehetővé horgunkra vagy hajszálelőkénkre. Legyen az bojli, popup, szemes nagy szemű 
magvak vagy pedig bármilyen plasztik csali imitáció. Több fajta felkínálási módot tudunk alkalmazni az Invisible Bait Screw-vel. Hajszálelőkénk 
végére, German rignek , D rignek vagy akár Ronnie rignek is alkalmazhatjuk. Kúpos csavar illetve menet kialakítása nagy stabilitást és tartást ad 
a betekert csalinak. Javasoljuk behúzós illetve dobós horgászathoz egyaránt. 

www.sedofishing.hu

transparent 5



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Back Lead Clips
Set 

TÍPUS DARAB / CSOMAG

• 5 darab komplett szett
• Zsinór süllyesztésre alkalmas ólom súllyal
• Szabályozható ólomelhagyás
• Biztonságos rendszer
• Gyorskapocs
• Könnyű csúszás a főzsinóron

Rengeteg helyen szükségünk van zsinór süllyesztésre, legyen az folyó, csatorna vagy kristálytiszta vízű bányató. 5db komplett szettet tartalmaz 
a csomag melyeken változtatni tudjuk a zsinór süllyesztő súly nagyságát egy mozdulattal cserélve . Biztonsággal tartja a főzsinóron, de ha 
akarjuk akkor el is hagyhatjuk a súlyt a záró  clips lazán hagyásával. Az adapter  fül kialakítása miatt   könnyedén csúszik főzsinórunkon a clips 
bármekkora nehezékkel.

www.sedofishing.hu

tartós 10



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Black Bait
Stops    

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Fekete rejtőzködő szín
• Erős gumi anyag
• Extra hosszú élettartam
• Erős rögzítés
• 10 db

Ezeket a Stoppereket úgy tervezték hogy horogra húzás után  szabályozni tudjuk a horgon levő , forgókapocsra vagy karikára rögzített csalink 
mozgását a horog öblén illetve szárán. Teljesen láthatatlan a horgon mivel fekete és rejtőzködő a színe. A középen kialakított lukba fordítjuk bele 
a horoghegyet és így lassan felhúzzuk a horog öblére vagy szárára a stopperünket. Stabilan tart a gumi a horgon, nem szakad illetve nem pattan 
el.  Rengeteg righez alkalmazható illetve szükség eleme a tökéletes akadáshoz és a csali megfelelő pozícióban tartásához.

www.sedofishing.hu

fekete 10



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Helicopter  Long
Casting Set

DARAB / CSOMAG

• Komplett helicopter rendszer
• Távdobáshoz fejlesztve 
• Csak felfűzni kell a főzsinórra
• 3 helicopter szett / csomag
• Egyszerű összeállítás, könnyű használat
• Helicopter Quick Lock Swievel, Buffer Sleeve,Beads Adapter, Speed link
• Camo zöld rejtőzködő szín

A távdobás egyik legnépszerűbb végszerelékét raktuk össze a szettbe, mind a 4 fontos alkotó elem 1 helyen. Használata egyszerű kibontás után 
3 komplett Helicopter  Long Casting Set -et találunk a csomagban. Praktikus, mert nem kell külön -  külön mindent csomagban megvenni és 3 
teljes helikopter szerelék a rendelkezésünkre áll.. Ezután csak az alkotóelemeket felfűzzük a főzsinórunkra vagy leadcore-unkra és készen áll a 
távdobásra. Az ólom és előke felhelyezése egyszerű és a gyorskapcsok segítségével csak 1 mozdulat. Rejtőzködő és magas minőségű anyagok 
remekül bírják az igénybevételt, mindemelett szinte láthatatlanok a víz alatt. 

www.sedofishing.hu

3 szett/csomag



Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Helicopter Buffer Sleeve  
Long Cast 

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Helicpoter szerelék fontos alkotó eleme
• Távdobáshoz tervezve
• Forgókapocsra vagy Speed link-re fokozatosan rászoruló
• Camo Green színben
• Kötésvédő szerepe van

Helicpoter Buffer Sleeve távdobásokhoz tervezve, elengedhetetlen alkotóeleme a helicopter végszerelékneknek. Extrém távokat érhetünk el 
megfelelő Long Cast rendszerrel melynek alapvető alkotóeleme a Helicopter Buffer Sleeve - Long Cast . Kúpos alakú hüvely energomikus és 
nem tanusít nagy ellenállást dobáskor. Belső szerkezete tökéletesen védi a belső kötést melyet forgókapocsra  vagy speed-linkre készítünk. 

www.sedofishing.hu

camou green 10



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Helicopter Beads 
Adapter Long Cast 

DARAB / CSOMAG

• Helicpoter szerelék fontos alkotó eleme
• Távdobáshoz tervezve
• Camo Green színben
• Stabil tartás a Dobóelőkén
• Kompatibilis a Helicopter  Quick Lock Swievel  - Long barell forgókapoccsal
• Levehető gyöngy fejjel

Helicpoter Beads Adapter  távdobásokhoz tervezve, elengedhetetlen alkotóeleme a helicopter távdobó végszerelékneknek. Extrém távokat 
érhetünk el megfelelő Long Cast rendszerrel melynek kulcsofontosságú eleme  a Helicopter Beads Adapter  - Long Cast . Felső gyöngy levehető 
amíg felhelyezzük a  Helicopter  Quick Lock Swievel  - Long barell forgókapocsot. Ezután a gyöngyöt visszahelyezzük az adapterre és készen 
állunk a távdobásra. Lead-Core előtét zsinór használatát javasoljuk melyen stabil tartást ad minden dobási helyzetben!

www.sedofishing.hu

10



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Hybrid Lead Clips Integrated 
Quick Lock Swivel  

DARAB / CSOMAG

• Integrált quick lock swivel forgókapocs
• Ólom elhagyó rendszer
• Kompatibilis Lead Core-al vagy Mono Leader zsinórral
• Akadóban és nehéz terepre javasoljuk
• Kiváló választás távdobásra
• 5db/ csomag

Egy különleges Lead clips melybe integráva van a gyors kapcsos forgókapocs. Ezáltal kapásnál biztosan elhagyjuk ólmunkat vagy nehezékünket. 
A gumiharanggal tudjuk szabályozni hogy milyen erős legyen az önakasztás erőssége kapás után. Kapás pillanatában a Gumiharang hátra 
csúszik ezáltal egy „Free Run Rig”-et kapunk és halunk szabadon tud úszni akadók vagy vízinövények vagy bármilyen tereptárgyak között.

www.sedofishing.hu

5



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Maggot Fast Clips  
DARAB / CSOMAG

• Csontkukac leghatékonyabb felkínálása 
• Élezett clipsz hegy
• Rejtőzködő sötét szín
• Rozsdamentes extra erős anyag
• Biztonsági gyors  kapocs

Maggot Clips-et legfőképp tavaszi , őszi és téli időszakban használjuk és készítünk belőle egyedi végszereléket és csalifelkínálási módot. A 
Maggot Fast Clips  3 fajta méretben érhető el, a méretek az élőcsali befogadó képességétől térnek el egymástól. Kisebb Clipset fűzhetjük 
Popupok fölé, vagy süllyedő bojli alá, a nagyobbakat akár szólóban süllyedő csaliként is felkínálhatjuk. A clips hegye tűhegyes ezért könnyedén 
tudunk vele dolgozni és felfűzni a csontkukacot. A biztonsági kapocs fixen zár de könnyű kezelni  illetve ki-be kapcsolni. Nagyobb méreteknél 
kisebb lebegő csalikat vagy gumikukoricát is fűzhetünk a Clipsre.

www.sedofishing.hu
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 Wherever our fishing takes us, the goal is the same: catching the 
biggest carp and letting it go unharmed, while enjoying nature and 

preserving this wonderful sport for the next generation.



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Quick Release Free
Running Set  

DARAB / CSOMAG

• Komplett szabadon futó rig
• Gyors kioldás kapásnál
• Rejtőzködő szín
• Minden helyzetre javasolt
• 4 szett / csomag

Manapság a halvédelem alapvető eszköze a Quick Release Free  Running Set. Alkalmazhatjuk bármilyen környezetben, nyílt terep, bányató 
vagy vízinövényekkel tarkított akadós víz. Kapás pillanatában azonnal kioldó záró gyöngy, ezután szabadon fut a hal a végszerelékünkkel. Sötét 
színe jól rejtőzködik a mederfenéken. A csomag 4db komplett szettet tartalmaz melyben megtalálható a Quick Release Free Running rig és az 
ólomnak a Speed link gyors felhelyezéshez. 

www.sedofishing.hu

4 szett/csomag



Forgók, kapcsok, aprócikkek - SEDO Intelligent Fishing Tackle

XCasting  Lead Clip With 
Tail Rubber Reinforced  

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Megerősített Lead Clips Tail Rubberrel 
• Fém fül mely törhetetlen és fekete matt színre festve
• Távdobásra építve
• Extrém távok elérhetőek vele
• 5komplett szett / csomag

Xcasting Lead Clips With Tail Rubber egy különleges robosztus kiadás távdobásra. Minden részében megerősítve, nyugodtan használhatjuk 
extrém távra hiszen erre lett tervezve és építve. A gumi harang tökéletesen passzom a Lead Clipshez , mely egy matt és csillogás mentes fém 
füllel van ellátva. Távdobáshoz használt ólmok garantáltan nem fogják eltörni hiszen  ennek a terhelésnek a  többszörösére tervezték. Extrém 
súlyokkal is használhatjuk vagy akadós terepen elhagyós módszerhez. Elérhető zöld színben és 5db komplett szett van a csomagban.

www.sedofishing.hu

camo green 5



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Hook-Link Sinker
Heavy 

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Stabil tartás az előkén
• Dobható
• Tungsten tartalmú
• 9db

Hooklink sinker-t kifejezetten az előkénk mederfenéken tartásához fejlesztették ki. Hosszúkás formája és nehéz anyag biztosan nem engedi az 
előkénket meghurkolódni a fenéken. Egy mozdulattal könnyű felhelyezni az előke hosszára, akár 2-3 darabot is használhatunk egy előkére ha 
magas a fehér hal állomány illetve folyóvízen horgászunk. Alkalmazhatjuk Popup szerelékek kisúlyozására , előkezsinór lesúlyozására vagy akár 
CHOD előke fenéken tartására.

www.sedofishing.hu

black 9



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Elastic Tungsten 
Putty 

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Könnyen gyúrható
• Univerzális, bármilyen righez alkalmazhatjuk
• Rejtőzködő szín
• Remek tapadási tulajdonságok

Tungsten Putty-t azaz wolfrám ólompaszta nélkül el sem lehet képzelni a modern horgászatot. Alkalmas rigek, végszerelékek  precíz 
kisúlyozásához vagy akár vékonyan bevonva előkénket egy csipet pasztával tökéletesen le tudjuk súlyozni.  Könnyen gyúrható és remekül ragad 
akár fém vagy fonott előke felületére, újrahasználható és visszafejthető a végszerelékünkről. 

www.sedofishing.hu

black 1



Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Boilie Inox
Fast Drill Needle

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Korrózióálló rozsdamentes acél
• Biztonságos fogás
• Bármilyen keménységű csali megfúrható
• Inox anyag
• Élezett fúróhegy

A Fúró  anyaga rozsdamentes anyagból készült ezért a korrózió nem fenyegeti. Bármilyen csalit megfúrhatunk vele legyen az extra kemény 
vagy pedig vaj puha, mindent megfúrhatunk vele szétrepedés nélkül. Boilie Inox  Fast Drill Needle kicsi és kompakt. Speciálisan élezett fúróhegy 
bármekkora keménységű anyaggal megbirkózik és sokáig tartja a fúró élét.  

www.sedofishing.hu
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Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Boilie Inox
Quick Lock Needle

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• korrózióálló rozsdamentes acél
• Biztonságos fogás
• Bármilyen csalikkal használható
• Inox anyag
• Gyorskapcsos végű fűzőtű

A fűzőtű anyaga rozsdamentes anyagból készült ezért a korrózió nem fenyegeti. 
A gyorskapocs vége egy gyors zárban végződik, amikor átszúrjuk a Boilie inox  Quick Lock Needle -ket a csalin és a hajszál előke hurkát beillesszük 
a gyorskapocsba biztonságban áthúzzuk a hajszálelőkét a csali belsejében. Egy Boilie Hair Stoperrel fixáljuk a hajszálelőkét.  Vékony furatot hagy 
maga után ezért apróbb magokat , popupokat , vagy bármely nagyobb bojlit felfűzhetjük hajszálelőkénkre sérülés vagy szétrepedés nélkül. 

www.sedofishing.hu
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Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Boilie Inox Bait Needle 
- Hard Boilie

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Korrózióálló rozsdamentes acél
• Biztonságos fogás
• Bármilyen csalikkal használható
• Tökéletes hegy
• Vastag és megerősített anyag
• Legkeményebb horogcsalik átszúrására is alkalmas

A fűzőtű anyaga rozsdamentes anyagból készült ezért a korrózió nem fenyegeti..  Megerősített és vastag anyagú a tű ezért képes a legkeményebb 
horogcsalinkat is biztonsággal átszúrni. Csúszásmentes biztonsági fogantyú megakadályozza a kezünkben való csúszást nagyobb erő kifejtés 
közben.

www.sedofishing.hu
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Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Boilie Inox Quick 
Lock Needle - Long

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Korrózióálló rozsdamentes acél
• Biztonságos fogás
• Bármilyen csalikkal használható
• Inox anyag
• Gyorskapcsos végű fűzőtű
• Extra hosszú kialakítás, akár kész PVA csomagok felfűzéséhez is

A fűzőtű anyaga rozsdamentes anyagból készült ezért a korrózió nem fenyegeti. A gyorskapocs vége egy gyors zárban végződik, amikor átszúrjuk 
a Boilie inox  Quick Lock Needle -ket a csalin és a hajszál előke hurkát beillesszük a gyorskapocsba biztonságban áthúzzuk a hajszálelőkét a csali 
belsejében. Egy Boilie Hair Stoperrel fixáljuk a hajszálelőkét.  Vékony furatot hagy maga után ezért apróbb magokat , popupokat , vagy bármely 
nagyobb bojlit felfűzhetjük hajszálelőkénkre sérülés vagy szétrepedés nélkül. Alkalmas továbbá PVA zsákok vagy hálós hurkák, csomagok  
felfűzésére az előkénkre. 

www.sedofishing.hu
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Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Boilie Inox
Bait Needle Slim

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• korrózióálló rozsdamentes acél
• Biztonságos fogás
• Bármilyen csalikkal használható
• Inox anyag
• Tökéletes hegy

A fűzőtű anyaga rozsdamentes anyagból készült ezért a korrózió nem fenyegeti. Gyorskapcsos tűvég kialakítást könnyű és gyors csali felhúzást 
jellemzi.  Vékony furatot hagy maga után ezért apróbb magokat popupokat , vagy bármely nagyobb bojlit felfűzhetjük hajszálelőkénkre sérülés 
vagy szétrepedés nélkül. 

www.sedofishing.hu
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Kiegészítők, stopperek, fűzőtűk - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Inox Knot Puller 
SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Biztonságos csomó szorítás
• Műanyag tartós markolat
• Erősített anyag

A végszerelékünk vagy pedig bármely csomó megszorítására alkalmazzuk az utolsó lépésben. Akár a horog öblébe vagy akár az előke öblébe 
akasszuk a Knot Puller-t és egyenletes egyre erősebb húzással megszorítjuk a csomónkat. Biztonságos Műanyag markolat biztosítja a stabil 
tartást.

www.sedofishing.hu
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SEDO strives to meet the needs of 
the modern, thoughtful carp angler



UV-VÉDELEM

AQUALINE
FŐZSINÓROK

SEDO Aqua zsinórok a legfejlettebb technologiával 

készültek Japán CoPolymer alapanyagból legmagasabb 

fokú igénybevételhez a horgászat minden területén.

Az Crystal azaz a víz alatt láthatatlan zsinórt tiszta vízű  

vagy letisztult bányatavakhoz vagy folyókhoz javasoljuk.



Aqualine monofil főzsinórok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Aqua Crystal
Line 

• Víz alatt Láthatatlan
• Extrém lágy
• Magas Kopásállóság
• Nagy szakítószilárdság és csomótűrés
• Szuper alacsony memória
• UV védelem

Vízbeérés után szinte láthatatlan lesz a halak számáram ezért nem kelt feltűnést. Zsinórnak süllyedő anyaga van , vízbeérés után könnyű megfeszíteni. A 
SEDO Aqua zsinórok nagyon lágyak és könnyű kezelni illetve csomót kötni, úgy hogy a kötés utolsó mozzanatában nem ég meg a zsinór és sértetlen marad a 
csomó összehúzásánál. Hatalmas és extrém szakító szilárdság jellemzi csomónál és nélküle is. Szuper alacsony memoriája nem hagyja hogy bármilyen törés 
vagy sérülés keletkezzen a zsinóron használat közben és a bevágás pillanatában azonnali kontaktunk van a hallal. A gyártási technológia utolsó lépése egy 
UV Védelemmel ellátott bevonat  mely megóvja a zsinórt a napsütéstől, és különböző természeti hatásoktól ezért nem következik be használat közben egy 
hirtelen minőségromlás és használhatatlanság, ezért egy minőségben tartós zsinórt vehetünk kézbe.

www.sedofishing.hu
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Aqua Ultra
Yellow Line 

Aqualine monofil főzsinórok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

www.sedofishing.hu

HOSSZMÉRETEK

300m 1200m0.20 0.225 0.25 0.28 0.30 0.35 0.40 300m 1200m

0.20

0.225

0.25

0.28

0.30

0.35

0.40

• Extrém lágy
• Magas Kopásállóság
• Nagy szakítószilárdság és csomótűrés
• Szuper alacsony memória
• UV védelem
• Ultra sárga jól látható szín
SEDO Aqua zsinórok a legfejlettebb technologiával készültek Japán CoPolymer alapanyagból legmagasabb fokú igénybevételhez a horgászat minden területén. Az Ultra  Yellow színt 
bármikor és bármilyen körülmények között jól látjuk, dobásnál, fárasztásnál napos vagy borult időben illetve éjszakai fárasztásoknál minimális fénynél is! Zsinórnak süllyedő anyaga van , 
becsapódás  után könnyű megfeszíteni. A SEDO Aqua zsinórok nagyon lágyak és könnyű kezelni illetve csomót kötni, úgy hogy a kötés utolsó mozzanatában nem ég meg a zsinór és sértetlen 
marad a csomó összehúzásánál. Hatalmas és extrém szakító szilárdság jellemzi csomónál és nélküle is. Szuper alacsony memoriája nem hagyja hogy bármilyen külső behatás miatt  sérülés 
keletkezzen a zsinóron használat közben Bevágás pillanatában azonnali kontaktunk van a hallal, erős kirohanásoknál kontrolálja a hal védekezését. A gyártási technológia utolsó lépése 
egy UV Védelemmel ellátott bevonat  mely megóvja a zsinórt a napsütéstől, és különböző természeti hatásoktól ezért nem következik be használat közben egy hirtelen minőségromlás és 
használhatatlanság, ezért egy minőségben tartós zsinórt vehetünk kézbe.



Aqualine monofil főzsinórok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Aqua Ultra
Orange 

• Extrém lágy
• Magas Kopásállóság
• Nagy szakítószilárdság és csomótűrés
• Szuper alacsony memória
• UV védelem
• Ultra narancssárga jól látható szín
SEDO Aqua zsinórok a legfejlettebb technologiával készültek Japán CoPolymer alapanyagból legmagasabb fokú igénybevételhez a horgászat minden területén. Az Ultra  Yellow színt 
bármikor és bármilyen körülmények között jól látjuk, dobásnál, fárasztásnál napos vagy borult időben illetve éjszakai fárasztásoknál minimális fénynél is! Zsinórnak süllyedő anyaga van , 
becsapódás  után könnyű megfeszíteni. A SEDO Aqua zsinórok nagyon lágyak és könnyű kezelni illetve csomót kötni, úgy hogy a kötés utolsó mozzanatában nem ég meg a zsinór és sértetlen 
marad a csomó összehúzásánál. Hatalmas és extrém szakító szilárdság jellemzi csomónál és nélküle is. Szuper alacsony memoriája nem hagyja hogy bármilyen külső behatás miatt  sérülés 
keletkezzen a zsinóron használat közben Bevágás pillanatában azonnali kontaktunk van a hallal, erős kirohanásoknál kontrolálja a hal védekezését. A gyártási technológia utolsó lépése 
egy UV Védelemmel ellátott bevonat  mely megóvja a zsinórt a napsütéstől, és különböző természeti hatásoktól ezért nem következik be használat közben egy hirtelen minőségromlás és 
használhatatlanság, ezért egy minőségben tartós zsinórt vehetünk kézbe..

www.sedofishing.hu
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Dobókesztyű 

• Valódi marhabőr
• Extra puha bőr felület
• Magas fokú érzékenység használat közben
• Erősített varrással és Extra  kopásállósággal
• Bármilyen dobós horgászathoz, spodozáshoz
• Tökéletes védelem
• Extra Soft és Soft kivitelben

SEDO Limited edition dobókesztyűk, csak limitált darabszámban elérhetőek. Különlegességük hogy kézzel készülnek hagyományos eljárással ami sok időt vesz igénybe a gyártási folyamat 
során. Precíz kidolgozás, teljesen egyedi tervezés és az eredmény nem marad el. Aki használja az tudni fogja hogy ezaz a dobókesztyű amit eddig keresett. Extra puha valódi marhabőrből 
készült a  kesztyű ezáltal dobáskor pontosan érezzük a monofil vagy pedig a fonott damilt az ujjunk hegyén dobáskor és ezáltal a damil eleresztését is precízen tudjuk kontrolálni. Mindemelett 
tartós darab , anyaga miatt és hosszú távon nagy segítségünkre lesz!  Javasoljuk pontyozáshoz, feederezéshez, pergetéshez egyaránt! Extra Soft – vajszínű bőr és az picivel vastagabb és 
erősebb kivitel pedig a Soft – Fekete.

Kiegészítők - SEDO Intelligent Fishing Tackle

www.sedofishing.hu

TÍPUSOK

Extra soft - homok színű Soft - fekete



SEDO strives to meet the needs of 
the modern, thoughtful carp angler



SHADOW termékek

FONOTT ELŐKE
ZSINÓROK

A SEDO – Intelligent Fishing Tackle a hal kifogása és 

megóvása mellett a természetvédelmet is céljául tűzte 

ki, melyre csak az intelligens horgász képes, hiszen 

ezzel hozzájárul a jövő megteremtéséhez.



Fonott előkezsinórok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Shadow
Hooklink

SZÍNEK DARAB / CSOMAGSZAKÍTÓSZILÁRDSÁG

• Ultra kopásállóság és csomótűrés
• Álcázott külső réteg, mikro szálas megerősítés
• 100%ban követi a mederfenék vonalát, Süllyedő
• Optimalizált szerkezeti tulajdonságok
• Természetes csali mozgás
• 20 méteres tekercsen

A Shadow előke zsinór családot a legóvatosabban táplálkozó pontyok sem tudják észrevenni. Rendkívül magas kopásállóság  és emellett fonott 
mikro szálas belső szerkezeti  megerősítést kapott. A zsinór tapintása teljesen természetes és rugalmas, ezért a kritikus pillanatban mindig a 
horoghoz igazodik amikor a hal  szájában van már a csali.  Az előkezsinór gyorsan süllyed ezért tökéletesen követi a mederfenék vonalát és az 
álcázó terepminta bevonat teljesen észrevehetetlenné teszi a halak számára. Extrém helyzetekben is ultra kopásállóságot biztosít az előkéknek 
mindemellett rendkívül magas a csomótűrése.  

www.sedofishing.hu

camo green camo brown 115lbs-6.8kg 25lbs-11.3kg 35lbs-15.9kg



DARAB / CSOMAG

SHADOW X PROTECT
termékek

BEVONATOS 
ELŐKEZSINÓR
XPROTECT 

X-Protect hámozható előkezsinórt úgy terveztük hogy 

a külső  merev borítás kifogástalan védelmet nyújtson 

a belső lágy fonott damilnak. Használhatjuk sziklás 

vagy akadós terepen, de a kagyló kemény éle sem 

tudja kikezdeni  a védelmet. Távdobásra is tökéletesen 

alkalmas illetve erősen fehér halas horgászvizeknél is 

felcsavarodás elleni védelmet nyújt.  A külső réteget 

könnyen eltávolítjuk és így egy extra puha előkezsinór áll 

rendelkezésünkre, melyből könnyedén bármilyen riget 

készíthetünk. Két rejtőzködő színből tudunk választani , 

a tekercs pedig 20 métert zsinórt tartalmaz. 



Fonott előkezsinórok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Shadow X Protect
Coated Hooklink

SZÍNEK DARAB / CSOMAGSZAKÍTÓSZILÁRDSÁG

• Merev kiváló védelem a belső előkének
• Könnyen hámozható
• Belső fonott zsinór extra lágy
• Rejtőzködő szín
• Megerősített szerkezet
• 20m

X-Protect hámozható előkezsinórt úgy terveztük hogy a külső  merev borítás kifogástalan védelmet nyújtson a belső lágy fonott damilnak. 
Használhatjuk sziklás vagy akadós terepen, de a kagyló kemény éle sem tudja kikezdeni  a védelmet. Távdobásra is tökéletesen alkalmas illetve 
erősen fehér halas horgászvizeknél is felcsavarodás elleni védelmet nyújt.  A külső réteget könnyen eltávolítjuk és így egy extra puha előkezsinór 
áll rendelkezésünkre, melyből könnyedén bármilyen riget készíthetünk. Két rejtőzködő színből tudunk választani , a tekercs pedig 20 métert 
zsinórt tartalmaz. 

www.sedofishing.hu

camo green camo brown 1/20m15lbs-6.8kg 25lbs-11.3kg 35lbs-15.9kg



Fonott előkezsinórok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Power Xcore
Lead-core Leader 

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Könnyen fűzhető
• Tökéletesen követi az aljzatot
• Megerősített szerkezet
• Ólombetétes
• Gyors merülés
• 45lbs ; 10 méteres tekercs 

Power Xcore egy extra nehéz ólombetétes zsinór, vízbeérés után tökéletesen követi a meder aljzatot , mind emellett nagyon gyorsan merül. 
Megerősített külső szerkezete tökéletes védelmet nyújt külső behatások ellen, legyen az kő kagyló vagy bármilyen éles természetes tárgy. 
Remekül kezelhető és vékony fűzőtűvel  könnyen fűzhető az ólombetétes zsinór. Egy tekercsen 10 méter található a 45lbs szakító szilárdságú 
zsinórból mely rejtőzködő színnel rendelkezik. 

www.sedofishing.hu

45lb/10mcamo brown



Fonott előkezsinórok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Lead Clips Xcore 
Carp System

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Azonnal használható, előre elkészített rendszer
• Kész végszerelék
• 100cm hosszú / 45lbs szakítószilárdságú Lead Core
• 2db / csomag
• Dobós és behúzós horgászathoz egyaránt

SEDO Fishing termékekből összeállított Rendszer, 2db komplett Lead Clips  Underwater Carp System végszerelék . A szett tartalmaz: előre 
két oldalon  fűzött Lead Core 100cm  , SEDO Tail Rubber, SEDO Lead Clips, SEDO Quick lock Swivel long barel. Kibontás után csak felkötjük 
a főzsinórunkra a végszereléket ami előre össze van állítva egy biztonsági csomóval, az előkét beakasszuk a Quick Lock Swivel-be és már 
horgászhatunk is. Nem kell többet bajlódnunk a Lead Core visszafűzésével. Használható behúzós és dobós horgászathoz egyaránt! 

www.sedofishing.hu

camo brown 2db/100cm/45lb



Fonott előkezsinórok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Free Run Xcore
Carp System 

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Azonnal használható, előre elkészített rendszer
• Kész végszerelék
• 100cm hosszú / 45lbs szakítószilárdságú Lead Core
• 2db / csomag
• Dobós és behúzós horgászathoz egyaránt

SEDO Fishing termékekből összeállított Rendszer, 2db komplett Free Run  Underwater Carp System végszerelék . A szett tartalmaz: előre két 
oldalon  fűzött Lead Core 100cm  , SEDO Free Run Rig szettet , SEDO Quick lock Swivel long barel. Kibontás után csak felkötjük a főzsinórunkra a 
végszereléket ami előre össze van állítva egy biztonsági csomóval, az előkét beakasszuk a Quick Lock Swivel-be és már horgászhatunk is. Nem 
kell többet bajlódnunk a Lead Core visszafűzésével. Használható behúzós és dobós horgászathoz egyaránt! 

www.sedofishing.hu

45lb/10mcamo brown



Fonott előkezsinórok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

Naked Power Xcore 
Carp System 

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Azonnal használható, előre Visszavart leadcore 
• Kész végszerelék
• 100cm hosszú / 45lbs szakítószilárdságú Lead Core
• 2db / csomag
• Dobós és behúzós horgászathoz egyaránt

A szett tartalmaz: előre két oldalon vissza fűzött  Power Xcore Lead Core 100cm. Tetszés szerint használható lead clips-el,, helikopter szereléknek 
vagy akár Chod rendszernek.  Nem kell többet bajlódnunk a Lead Core visszafűzésével. Használható behúzós és dobós horgászathoz egyaránt! 

www.sedofishing.hu

camo brown 2db/100cm/45lb



Fonott előkezsinórok - SEDO Intelligent Fishing Tackle

www.sedofishing.hu

Helicopter  Long
Cast Xcore Carp System

SZÍNEK DARAB / CSOMAG

• Komplett  „Long Cast” helicopter rendszer
• Távdobáshoz fejlesztve 
• 2db Helicopter Long Cast  szett / csomag
• Azonnal használható , előre elkészített rendszer
• Kész végszerelék
• 80cm hosszú / 45lbs szakító szilárdságú Leadcore
• 2db Long Cast  szett / csomag

SEDO Fishing termékekből összeállított Rendszer, 2db komplett Helicopter - Long Cast  Carp System végszerelék . A szett tartalmaz: előre 
két oldalon  fűzött Lead Core 80cm  , SEDO Helicopter Quick Lock Swievel, Buffer Sleeve, Beads Adapter, Speed link-et. Kibontás után csak 
felkötjük a főzsinórunkra a végszereléket ami előre össze van állítva egy biztonsági csomóval, az előkét beakasszuk a Quick Lock Swivel-be és 
már horgászhatunk is. Nem kell többet bajlódnunk a Lead Core visszafűzésével. Használható behúzós és dobós horgászathoz egyaránt, illetve 
extrém távok eléréséhez!

black 2 szett/csomag



High Quality Japanese 
Carbon Steel

NEON HORGOK



KEVLAR

www.neonhooks.com

NEON KEVLAR
• Legnépszerűbb békéshalas  horogforma 

• Extreme sharpness

• High Carbon Steel - Black nickel coated

Legnépszerűbb horogforma a békés halas horgászok körében. 

Egyszerűségében rejlik a tökéletessége. Rövid szár és nagy öböl jellemzi 

ezért szinte minden édesvízi békés halfajra alkalmas mérettől függően. 

Horogszemmel van ellátva a horog és extrém hegyes. 

MÉRETEK

DARAB / CSOMAG

4 6 8 10 12 14 16

10



MAGMA

www.neonhooks.com

NEON MAGMA
• Modern horogforma

• Extreme sharpness

• High Carbon Steel - Black nickel coated

Az ősrégi módszerek és a legújabb fejlesztésű horgok össze lettek gyúrva egy 

igazán fogós horoggá. Minden pozitív tulajdonságot tartalmaz amit a múlt és 

a jelen magában hordoz.  Hosszú egyenes szár, Wide gape típusú horogöböl 

és egy igazán tökéletes  tűhegyes egyenes hegy.

MÉRETEK

DARAB / CSOMAG

4 6 8 10 12 14 16

10



NAVAGA

www.neonhooks.com

NEON NAVAGA
• Fogós tengeri horogtípus

• Extreme sharpness

• High Carbon Steel - Black nickel coated

A Navaga horgot a tengeri horgászatból emelték illetve formálták át az édesvízi 

horgászathoz. Csontosabb szájú halakhoz használták eredetileg és ezért az  

édesvízi horgászatban sincsen ellenfele. Speciális hosszúszárú kialakítása, 

nyújtott íves öble és egyenes hegye azonnali akadást eredményez. 

MÉRETEK

DARAB / CSOMAG

4 6 8 10 12 14 16

10



NAUTICA

www.neonhooks.com

NEON NAUTICA
• Modern Feeder horogforma

• Extrém hegyes

• Japán szénacél

• Black nickel bevonat 

A modern nagyhalas horgászatból emeltük át ezt a  horogformát és 

elkészítettük a finomszerelékes kiadását. Ívelt horogszára és egyenes 

hegye remekül akad és tartja a békéshalakat fárasztás közben, Ez a típus 

a nehezen kifújható horgok közé tartozik ezért javasoljuk bármilyen békés 

halas módszerhez, Feeder, Method feeder és úszózáshoz.
MÉRETEK

DARAB / CSOMAG

4 6 8 10 12 14

10



TITAN
NEON TITAN
• Ősi japán horogforma 

• Extreme sharpness

• High Carbon Steel - Black nickel coated

Egyik legősibb Japán  horogforma megtestesítője, mondhatni hogy a 

legelső.  Ezzel a típussal a Japán Harcos keszegre horgásztak mely az utolsó 

pillanatig hevesen védekezett a titánok erejével.  Tipikus öblös horog, erősebb 

anyagvastagság jellemzi az átlaghorognál.

MÉRETEK

DARAB / CSOMAG

1 2 4 6 8 10 12 14 16

10

www.neonhooks.com



STINGRAY

www.neonhooks.com

NEON STINGRAY
• Fogós  tengeri horogtípus

• Extrém hegyes

• Hatalmas horogöböl

• Japán Szénacél

• Black Nickel Bevonat 

A Stingray egy univerzális horogtípus. Hatalmas horogöböl és tűhegyes hegy 

jellemzi. Bátran alkalmazhatjuk a legtöbb horgászmódszernél. Csalizhatunk 

akár úszós módszernél  élő csalival, kukoricával vagy akár hajszálelőkével 

Feeder horgászmódszernél. Erős anyaga garantálja hogy a legnagyobb halat 

is szákba tereljük.MÉRETEK

DARAB / CSOMAG

4 6 8 10 12 14 16

10





WIDEG CARP

www.neonhooks.com

NEON WIDEG CARP
• Legősibb Nagyhalas Bojlis horogforma

• Extrém hegyes

• Japán szénacél

• Teflon bevonat

A nagyhalas bojlis horgászat legelső használt horga a Wide Gape. Manapság 

etalonná vált sok horgász szemében és népszerűsége töretlen. Nagy öböl, 

tűhegyes befelé hajló hegy és egyenes szár jellemzi. Biztonsággal és remekül 

akad és ebben a nagy horogöböl van a segítségére.  Szinte bármikor használható 

a modern pontyhorgászatban, és univerzális a mert szinte bármilyen righez 

megfelelő alapanyag.
MÉRETEK

DARAB / CSOMAG

2 4 6 8

10



CURVED CARP

www.neonhooks.com

NEON CURVED CARP
• Modern Nagyhalas Bojlis horogforma

• Extrém hegyes

• Japán szénacél, megerősített horogszerkezet.

• Teflon bevonat

Legnépszerűbb horogforma a bojlis nagyhalas horgászatban. Remek akadási 

tulajdonságai vannak akár horogbefordító nélkül is, ezt elősegíti a befelé 

görbített horogszár illetve a tűhegyes egyenes horoghegy. Alkalmas fekvő, 

hóember vagy akár popup csalikhoz egyaránt.  Alkalmazhatjuk nyílt terepen 

vagy akár akadós nehéz horgászvízen mert biztosan tartja az általunk 

megakasztott halakat. 
MÉRETEK

DARAB / CSOMAG

2 4 6 8

10



TITAN





TITAN

www.neonhooks.com

NEON TITAN BIGFISH
• Ősi japán horogforma

• Extrém hegyes

• Japán szénacél

• Black nickel bevonat

• Megerősített szerkezet

Egyik legősibb Japán horogforma megtestesítője, mondhatni hogy a 

legelső. Ezzel a típussal a Japán Harcos keszegre horgásztak mely az utolsó 

pillanatig hevesen védekezett a titánok erejével. Tipikus öblös horog , erősebb 

anyagvastagság jellemzi az átlaghorognál.

MÉRETEK / PIECE/PACKAGE

1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0

10 8 8 7 6 5



Horgok
Forgókapcsok, karikák
Kiegészítők, fűzőtűk
Előke zsinórok, Flourocarbon
Orsók



Horgok - ASHIMA Magyarország

C410 Indispensable 
Carp

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Japán szénacél
• Visszahajlított horog hegy
• Hagyományos széles öblű forma
• Elérhető 2 - 8-as  méretig

A  horog neve jelentése “ Elengedhetetlen”,  hogy ha egyszer beakad a hal szájában akkor nem menekül és stabilan tart. Univerzális horog forma 
mely használható popup, hóember és süllyedő csalikhoz. Kisebb méreteit Method Feederezéshez is bátran javasoljuk ha egy tartós horoggal 
szeretne horgászni. 

www.sedofishing.hu

2 4 6 8 10



Horgok - ASHIMA Magyarország

C415 Indispensable 
Carp SZAKÁLL NÉLKÜLI

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Japán szénacél
• Visszahajlított horog hegy
• Hagyományos széles öblű forma
• Elérhető 2 - 8-as  méretig
• Szakáll nélküli verzió

A  horog neve jelentése “ Elengedhetetlen”  hogy ha egyszer beakad a hal szájában akkor nem menekül és stabilan tart. Univerzális horog forma 
mely használható popup, hóember és süllyedő csalikhoz. Kisebb méreteit Method Feederezéshez is bátran javasoljuk ha egy tartós horoggal 
szeretne horgászni. Szakáll nélküli verziót egyre több tavon megkövetelik, a halak védelmében. 

www.sedofishing.hu

2 4 6 8 10



Horgok - ASHIMA Magyarország

C420 Anti Eject
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Japán szénacél
• Legnagyobb halak tökéletes megakasztására fejlesztették ki
• Önakasztó forma
• Elérhető 2 - 8-as  méretig

A  horog neve jelentése “ kifujhatatlan” , a legnagyobb halak megakasztásához és fárasztásához tervezték ezt a formát. Egész europa szerte az 
egyik legnépszerübb horog forma. Leghatékonyabb sűlyedő vagy hóember csalizási módszerekhez.  Kisebb méreteit Method Feederezéshez is 
bátran javasoljuk ha egy tartós horoggal szeretne horgászni.  

www.sedofishing.hu

2 4 6 8 10



Horgok - ASHIMA Magyarország

C425 Anti Eject
SZAKÁLL NÉLKÜLI

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Japán szénacél
• Legnagyobb halak tökéletes megakasztására fejlesztették ki
• Önakasztó forma
• Elérhető 2 - 8-as  méretig
• Szakáll nélküli verzió

A  horog neve jelentése “ kifujhatatlan” , a legnagyobb halak megakasztásához és fárasztásához tervezték ezt a formát. Egész europa szerte az 
egyik legnépszerübb horog forma. Leghatékonyabb sűlyedő vagy hóember csalizási módszerekhez.  Kisebb méreteit Method Feederezéshez is 
bátran javasoljuk ha egy tartós horoggal szeretne horgászni. Szakáll nélküli verziót egyre több tavon megkövetelik, a halak védelmében. 

www.sedofishing.hu

2 4 6 8 10



Horgok - ASHIMA Magyarország

C430 Goliath
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Japán szénacél
• Nagy nyomás alatt levő vizekre,
• Egyenes hegy és ultra vékony könnyű  anyag
• Elérhető 2 - 8-as  méretig

A  Goliath  egy fél hosszú szárú horog melynek egyenes a hegye, anyagvastagsága pedig vékony ezáltal ultra könnyű. A legóvatosabban 
táplálkozó pontyokat is megfogja megakasztja, bátran használhatjuk jégolvadás után és persze előtte is, tehát egy non stop horog.  Bármilyen 
csalizási módszerhez javasoljuk, befordítóval növelni tudjuk hatékonyságát. Akadóba nem javasoljuk.  Kisebb méreteit Method Feederezéshez 
is bátran javasoljuk ha egy tartós horoggal szeretne horgászni. 

www.sedofishing.hu

2 4 6 8 10



Horgok - ASHIMA Magyarország

C440 Excalibur
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Japán szénacél
• Nehéz terepre és folyóvizekre
• Nagy öblű és extra vastag húsú horog 
• Elérhető 2 - 8-as  méretig

Az Excalibur egy extrém terepre kifejlesztett horog típus, egyedülállóan hatalmas öble van és anyaga keményített, tehát bármilyen extrém 
helyzetben megállja a helyét. Használhatjuk bátran folyóvízen, töklevelesben vagy fás - akadós terepen. akadás után hatalmas húst fog ezért 
biztonsággal tartja  a halakat.

www.sedofishing.hu

2 4 6 8 10



Horgok - ASHIMA Magyarország

C887 Heavy Carp
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Japán szénacél
• Nehéz terepre és folyóvizekre
• Extrém hegyes, univerzális forma
• Elérhető 2 - 10-es  méretig

Heavy Carp a cég zászlóshajója és ez egyik legtöbbet eladott horgok között tartják számon. Rengeteg nagyhalat köszönhetnek ki a horgászok 
Európa szerte. Extrém hegyes és egyenes heggyel rendelkezik. Minden adott a nagyhalfogáshoz. Bátran használhatjuk akadóban, folyóvizeken 
nehéz terepen, a horog bírni fogja. Nagy népszerűsége miatt elérhető 2 - 10-es méretig. Kisebb méreteit Method Feederezéshez is bátran 
javasoljuk ha egy tartós horoggal szeretne horgászni. 

www.sedofishing.hu

2 4 6 8 10 10



Forgók, kiegészítők - ASHIMA Magyarország

Swivels
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Matt fekete szín  
• 8 - as méret  
• 25kg szakító szilárdság  
• 10db / csomag   

Matt fekete színű forgókapcsot találunk a csomagban melynek 25kg a szakító szilárdsága. 8-as méret jellemzi mely kompatibilis a piacon levő 
összes Lead clips-el vagy hasonló termékekkel. 

www.sedofishing.hu

8 10



Forgók, kiegészítők - ASHIMA Magyarország

Ring Swivels
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Matt fekete szín  
• 8 - as méret  
• 25kg szakító szilárdság  
• 10db / csomag   

Matt fekete színű forgókapcsot karikával  találunk a csomagban melynek 25kg a szakító szilárdsága. 8-as méret jellemzi mely kompatibilis a 
piacon levő összes Lead clips-el vagy hasonló termékekkel.  

www.sedofishing.hu

8 10



Forgók, kiegészítők - ASHIMA Magyarország

Quick Lock Swivels 
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Matt fekete szín  
• 8 - as méret  
• 25kg szakító szilárdság  
• Egyedülálló gyorskapocs rendszer
• 10db / csomag   

Matt fekete színű forgókapcsot karikával  találunk a csomagban melynek 25kg a szakító szilárdsága. 8-as méret jellemzi mely kompatibilis a 
piacon levő összes Lead clips-el vagy hasonló termékekkel.  Egyedülálló és biztonságos gyorskapocs rendszerrel rendelkezik. Anti tangléval is 
lezárhatjuk a quick lock végét. 

www.sedofishing.hu

8 10



Forgók, kiegészítők - ASHIMA Magyarország

Loop Link
DARAB / CSOMAG

• Matt fekete szín  
• 10db / csomag   
• Biztonsági kapocs  
• Nyújtott verzió
   

Biztonsági gyorskapocs rendszer melyet sok fajta területen tudunk használni a horgászatban.  Stabilan és biztonságban tartja az előkénket, 
vagy akár az ólmunkat. Használata egyszerű és gyors. 

www.sedofishing.hu

10



Forgók, kiegészítők - ASHIMA Magyarország

RVS Rig Ring
MÉRETEK DARAB / CSOMAG

• Matt fekete szín  
• 10db / csomag   
• Lapított kialakítás   
• Két méretben kapható 

Matt fekete szín láthatatlan a víz alatt, bátran használhatjuk előkék készítéséhez. legyen az D-rig, chod, Blow back rig és még sorolhatnám.

www.sedofishing.hu

3mm 4mm 10



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Shrink Tube Clear

• Magas minőség
• Zsugorodás után extra keménység
• 10db /cs

   

Zsugorcsövünk magas minőséget képvisel, extra zsugorodással húzódik össze. Bármilyen viz hőmérsékleten megtartja merev alakját. Átlátszó 
színben észrevehetetlen a halak számára, 10db /csomag.  

www.sedofishing.hu

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

1.6mm 2.4mm 10



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Rig Tube - Brown

•  Rugalmas tartós anyag 
•  1mm / 2méter
•  Rejtőzködő barna szin

   

Rig tube könnyen használható és könnyű rajta átbujtatni bármilyen damilt. 1mm a belső átmérője és 2mm a külső. Használhatjuk rigekhez vagy 
akár távdobáshoz használt végszerelékhez.    

www.sedofishing.hu

MÉRETEK DARAB / CSOMAG

1mm/2m 10



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Anti Tangle Sleeve
Brown

• Rugalmas tartós anyag 
• Rejtőzködő barna szin
• Kompatibilis a 8as forgókapoccsal

   

Atni tanglét bátran használhatjuk Swivel vagy gyorskapcsos forgókapocs lezárásához, így az előkénk sokkal nehezebben vagy nem is fog 
gubancolódni bedobáskor és behúzáskor.    

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

20



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Tail Rubbers
Brown

• Tartós anyag    
• 8-as forgóval kombinálható  

   

Ashima Tail Rubbert  camo Barna színben szállítjuk, tökéletesen kompatibilis, illetve stabilan zárja le a lead clipsset.   

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

10



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Line Aligner
Short & Long

• Merev tartás a horognál  
• Átlátszó barna szín
 

A line aligner shortot középhosszú és hosszú  szárú horgokhoz javasoljuk. Merev tartása miatt biztonsággal akad majd horgunk a megfelelő 
helyre. Egyedi átlátszó barna színt kapott. elérhető Long - nyújtott és Short rövid verzióban.

A line aligner longot középhosszú és rövid szárú horgokhoz javasoljuk. Merev tartása miatt biztonsággal akad majd horgunk a megfelelő helyre. 
Egyedi átlátszó barna színt kapott. elérhető Long - nyújtott és Short rövid verzióban.     

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

10

MÉRETEK

short long



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Bait Protector
18-22mm & 22-30mm

• rugalmas tartós anyag 
• Clear átlátszó szin 
• Védelem a csalinak 

   

Ashima volt az első aki hőre zsugorodó csalivédő fóliát dobott piacra 2008-ban. Tökéletes védelmet nyújt 18-30-as méretű csaliknak. Vágjuk le 
a megfelelő méretet, vonjuk be vele a csalinkat és forró víz felett pár másodperc alatt körbezárja és rázsugorodik csalinkra.  

www.sedofishing.hu

MÉRET/CSOMAG

18-22mm/50cm/1db 22-30mm/50cm/1db



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Bait Bands
Medium & Large

• Tartós Latex anyag    
• 20db / csomag
• Kiváló nyúlási képesség

 

Ashima Bait Bands rendkívül tartós latex anyagból készült, külön leges tulajdonsága hogy lassan fáradnak el. Csalizhatunk vele fémkarikára 
forgókapocsra vagy akár a horog öblére.  Két fajta méretben elérhetőek medium és large.

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

20

MÉRETEK

medium large



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Boilie Stops - Clear

•  Tartós anyag    
•  Láthatatlan a víz alatt  
•  Tökéletes csalitartás 

Ashima Boilie Stops úgy lett kialakítva hogy tökéletesen tartsa a csalit, mind emellett minimális nedvességet engedjen be a csali belsejébe. 
Ezzel gátolva az idő előtti felpuhulást. Színe a víz alatt szinte láthatatlan és tartós anyagból készült.     

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

10 strips



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Lead Clip Set

• Tartós anyag    
• 5db teljes szett
• Rejtőzködő barna szín

 
Ashima Lead Clip SET komplett végszerelék szettet tartlamaz. 5db 8as forgó, 5db lead clips, 5db Tail rubber, 5db 30cm-es rig tube.  Hatalmas 
segitség hogy nem kell külön megvásárolni minden alkotóelemet hanem egy kész végszereléket kapunk melyet egy csomóval rögzíteni kell a 
főzsinóron. 

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

5



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Marker
Medium & Long

•  Lakozott jól látható felső rész    
•  Távolról remekül látható
•  Nagy felhajtó erővel rendelkezik
•  Nagy távolságra dobható

Ashima Marker úszó nélkülözhetetlen a távdobós horgászatban. Remek felhajtó erővel rendelkezik illetve a különleges felső rész festése miatt 
rikító piros szint kapott mely le van kezelve ezért nem fogja kiszívni a nap és a víz a színét. A rakéta szerű úszóvég hatalmas távolságra segít 
bejuttatni az úszót melyet még biztonsággal meg is tudunk dobni, vagy etetni. Elérhető Medium és Long verzióban is.     

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

1pc

MÉRETEK

medium long



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Back Leads

• Tökéletes zsinór sülyesztés  
• Speciális bevonat 
• 2db / csomag
• Tartós kapocs

 Ashima Back Leads -et zsinór süllyesztésre használjuk. Egyedi rejtőzködő bevonattal rendelkezik a 30grammos ólom. A Kapocs egy speciális 
biztonsági kapocs , csak végszükség esetén old ki ezért folytathatjuk tovább a fárasztást.  2db-ot tartalmaz 1 csomag.

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

2

MÉRETEK

30g



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Diamond Hook File

•  Visszaállítja a sérült horoghegyet
•  Gyémánt bevonatos
•  Biztonságos markolat

Gyémánt bevonatos horogélező tökéletes megoldás az enyhén sérült horgok hegyének visszaállítására.  Az élező felülete finom és gyémánt 
bevonatos. Markolata kézreálló, kényelmes és biztonságos.    

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

1pc



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Heavy Duty
Boilie Needle

• Erősített anyagvastagság   
• Clips nélküli tűvég 
• Ergonómikus fogantyú

Ashima Heavy Duty Needle   egy vastag csappantyú nélküli fűzőtű, bátran használhatjuk keményebb magokhoz szárított bojlikhoz. Ergonómikus 
fogantyú kialakítása biztonságos markolatot eredményez. 

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

1



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

•  Univerzális fűzőtű   
•  Csappantyús vég  
•  Ergonómikus fogantyú

Ashima Standard Boilie  Needle   egy vékony csappantyús  fűzőtű, bátran használhatjuk magokhoz kisebb vagy nagyobb bojlikhoz. Ergonómikus 
fogantyú kialakítása biztonságos markolatot eredményez.     

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

1pc
Standard
Boilie Needle



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Splicing Needle

• Univerzális fűzőtű
• Vékony csappantyús vég
• Ergonómikus fogantyú
• Leadcore fűzéséhez is alkalmas

Ashima Splicing Needle egy vékony csappantyús fűzőtű, bátran használhatjuk magokhoz kisebb vagy nagyobb bojlikhoz. Lead core fűzéséhez 
is alkalmas! Energomukis fogantyú kialakítása biztonságos markolatot eredményez.

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

1



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

•  Tökéletes tapadás a horogra  
•  Univerzális felhasználás 
•  20db / csomag

Ashima Hook Beads  anyaga tökéletes tapadást biztosít a horog felületén.  Gyöngy pozíció váltásakor  a horgon tudjuk szabályozni a horog hegy 
behatolási szögét.  20 darabot találunk egy csomagban. Alkalmazhatjuk Ronnie rig-hez,  German righez és még sorolhatnám.      

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

20Hook Beads



Kiegészítők, fűzőtűk - ASHIMA Magyarország

Line Hanger

• Műanyag biztonsági klipsz
• Jól látható fluoro szín
• Piros és sárga verzióban
• Éjszakai világítós patronnak kialakított alsó rész

Line Hanger elengedhetetlen az éjszakai horgászathoz. Jól látható fényvisszaverő színekkel rendelkezik.  Fényvisszaverő csíkot is kapott mely 
fejlámpa megvilágításakor egyértelműen jelzi a hanger és a zsinórunk helyzetét ezáltal nem fogjuk összeszedni elektromos motorral vagy 
kishajóval. Könnyű súlya miatt nem zavarja a kapást illetve a zsinórt sem húzza lefelé. Biztonsági műanyag kapoccsal érkezik mely leold ha a 
hanger valahova beakadna, megfeszülne.

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG
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red yellow



Előkezsinórok, fluorocarbon - ASHIMA Magyarország

• Extrém lágy
• Csúszásmentes csomózhatóság
• Süllyedő
• Sima és kombi előkékhez is javasolt

Excalibur előkezsinórt univerzálisan használhatjuk, nyilt vízen vagy  akár nehéz terepre. Két féle szakító szilárdságban érhető el 15 és 25lb-ben. 
Színe barna a kiszerelés pedig 20 méteres tekercs. Különleges tulajdonsága hogy csúszásmentes csomóval  tudunk előkét kötni és az előke 
anyaga pedig süllyedő és barna színű. Bármilyen puha anyagú vagy kombi előke elkészíthető belőle.    

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

1Excalibur
MÉRETEK

15lbs/20m/brown 25lbs/20m/brown 



Előkezsinórok, fluorocarbon - ASHIMA Magyarország

• Merev külső bevonat
• Könnyen  eltávolítható
• Puha belső fonott zsinór 
• Megerősített külső és belső szerkezet
• Gyorsan sülyed

Debark egy egyedileg fejlesztett bevonatos előke zsinór, különleges PVC bevonatot kapott mely extra kopásálósággal rendelkezik és védelmet 
nyújt a belső puha fonott előkezsinórnak. Használhatjuk távdobásra, behúzáskor, vagy bármilyen extrém terepen. Gyorsan süllyed és simul a 
fenékhez.    

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

20
Debark
Coated

MÉRETEK

18lbs/28lbs/38lbs/10m 



Előkezsinórok, fluorocarbon - ASHIMA Magyarország

• 100% tisztaságú fluorocarbon 
• Könnyen csomózható , kopásálló
• Vízben láthatatlan 
• Alacsony memóriás 

A legóvatosabban táplálkozó halakra használhatjuk előkék megkötésére. 100% tisztaságú Fluorocarbon teljesen láthatatlan a víz alatt. Könnyen 
csomózható és remek a kopásálló képessége mindemelett kevés a zsinór memóriája. Készíthetünk belőle Kombi riget, D riget vagy Chod riget. 

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

1
Poltergeist 
Fluorocarbon   

MÉRETEK

20lbs/25lbs/20m 



Orsók - ASHIMA Magyarország

• Gyorsfék
• Nyelető fék
• Teflon lamella
• 0.35mm / 400 méter
• 4.6:1
• 650gr
• 6+1 golyós csapágy 

Távdobásra és nagy távolságra való behúzásra javasoljuk ezt az orsót, izzig vérig nagyhalas orsó.  Nyújtott dobja segít az extrém dobásokban. 
Megjelenése tekintélyt parancsoló, matt fekete színben semmi felesleges dolog. Rózsafa fogantyú igazán elegánsá teszi .  Zsinór kapacitás 
0.35mm - 400 méter. Elöl teflon gyorsfékkel van ellátva hátul pedig egy nyeletőfék kapott helyet. Mind emellett 6+1 golyóscsapággyal rendelkezik 
és 650gr az orsónak a súlya. 4.6:1 forgási sebessége és csendes futás jellemzi.     

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

1
Free Runner
FFX - XL 10000

MÉRETEK

10000



Orsók - ASHIMA Magyarország

• Gyorsfék
• Nyelető fék
• Teflon lamella
• 0.35mm / 250 méter
• 4.7:1
• 450gr
• 6+1 golyós csapágy 
 
Bojlis vagy feeder botokra egyaránt használhatjuk az orsót. Megjelenése tekintélyt parancsoló, matt fekete színben semmi felesleges dolog. 
Rózsafa fogantyú igazán elegánsá teszi .  Zsinór kapacitás 0.35mm - 250 méter. Elöl teflon gyorsfékkel van ellátva hátul pedig egy nyeletőfék 
kapott helyet. Mind emellett 6+1 golyóscsapággyal rendelkezik és 450gr az orsónak a súlya. 4.7:1 forgási sebessége és csendes futás jellemzi.     

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

1
Free Runner
FFX - M 6000

MÉRETEK

6000



Orsók - ASHIMA Magyarország

Ashima Aluminium 10000 FFX - XL Pótdob

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

1
Free Runner FFX - XL 
10000 PÓTDOB

MÉRETEK

10000



Orsók - ASHIMA Magyarország

Ashima Aluminium 6000 FFX-M Pótdob

www.sedofishing.hu

DARAB / CSOMAG

1
Free Runner FFX - M 
6000 PÓTDOB

MÉRETEK

6000
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Powerkick Generátorok
Ultralight és csendes.



Powerkick Generátorok
Ultralight és csendes.



Generátorok - POWERKICK

Powerkick 800 Outdoor Ultra csendes 

A powerkick 800 Outdoor generátorunkat kifejezetten kültéri használatra,  pontyhorgászat, kempingezés, hajótulajdonosoknak gyártjuk. Színe 
speciális sötétzöld. Ideális akkumulátorok, munka akkumulátorok, Ipadok, lámpák, kamerák, mobiltelefonok, könnyű háztartási gépek töltésére. 
A 800-as modellt belül egy 4 ütemű 40 köbcentis motor hajtja meg, maximális teljesítménye 800W.  Hosszú távú használat esetén maximális 
teljesítmény 700W. Nagyon könnyű és praktikus szerkezet kis mérete és súlya miatt: ( 40cmX 21cm X 36cm ) , súlya mindössze 8,5kg! Benzin 
tartály 2,1 literes  űrtartalommal rendelkezik mely 4 óra üzemidőre elegendő. A 800-as modellt egy speciális inverter vezérli ( Fordulatszámot 
és az áramfogyasztást szabályozza) , mely lehetővé teszi a rendkívül csendes üzemelési hangot. ( 56db 7 méteres távolságon ) A generátor CE 
tesztelt és rendelkezik GS tanúsítvánnyal is.

• Zajszint 58db
• Maximum / Folytonos kimenet 800 / 700 Watt
• Benzintartály 2,1 Liter
• Üzemanyag: E10 ( korábban Euro 95 ) vagy E5
( Korábban Euro 98 )  

• Működési idő ( Teli tartállyal ) 4 óra
• Súly 8,5kg
• Szikrafogót tartalmaz
• 230 V-os aljzat 1db
• 12 V-os aljzat 1db

www.sedofishing.hu



Generátorok - POWERKICK

Powerkick 1200 Industry Ultra csendes 

A powerkick 1200 Industry  generátorunkat könnyűipari  használatra javasoljuk. Színe kék. Ideális akkumulátorok, munka akkumulátorok, 
Ipadok, lámpák, kamerák, mobiltelefonok, könnyű ipari gépek töltésére. A 1200-as modellt belül egy  60 köbcentis motor hajtja meg, maximális 
teljesítménye 1200W.  Hosszú távú használat esetén maximális teljesítmény 1100W. Nagyon könnyű és praktikus szerkezet kis mérete és súlya 
miatt: ( 45cmX 24cm X 40cm ) , súlya 12! Benzin tartály 3 literes  űrtartalommal rendelkezik mely 4 óra üzemidőre elegendő. A 1200-as modellt 
egy speciális inverter vezérli ( Fordulatszámot és az áramfogyasztást szabályozza  ) , mely lehetővé teszi a rendkívül csendes üzemelési hangot. 
( 56db 7 méteres távolságon ) A generátor CE tesztelt és rendelkezik GS tanúsítvánnyal is. 

• Zajszint 58db
• Maximum / Folytonos kimenet 1200 / 1100 Watt
• Benzintartály 3 Liter
• Üzemanyag: E10 ( korábban Euro 95 ) vagy E5
( Korábban Euro 98 )  

• Működési idő ( Teli tartállyal ) 4 óra
• Súly 12kg
• Szikrafogót tartalmaz
• 230 V-os aljzat 1db
• 12 V-os aljzat 1db

www.sedofishing.hu



Generátorok - POWERKICK

Powerkick 2000 Industry Ultra csendes 

A powerkick 2000 Industry  generátorunkat könnyűipari és szabadidős   használatra javasoljuk. Színe kék. Ideális  lakókocsiban, piacon, csónakban, 
mobilházban, autoiparban, könnyű szerzámok, számítógép, TV-k, erősítők , lámpák  töltésére. A 2000-as modellt belül egy  99 köbcentis 4 
ütemű motor hajtja meg, maximális teljesítménye 1800W.  Hosszú távú használat esetén maximális teljesítmény 1700W. Nagyon könnyű és 
praktikus szerkezet kis mérete és súlya miatt: ( 53cmX 28cm X 46cm ) , súlya 18,5kg! Benzin tartály 3,7 literes  űrtartalommal rendelkezik mely 
3,5 óra üzemidőre elegendő. A 2000-es modellt egy speciális inverter vezérli ( Fordulatszámot és az áramfogyasztást szabályozza  ) , mely 
lehetővé teszi a rendkívül csendes üzemelési hangot. ( 58db 7 méteres távolságon ) A generátor CE tesztelt és rendelkezik GS tanúsítvánnyal is. 

• Zajszint 58db
• Maximum / Folytonos kimenet 1800 / 1700 Watt
• Benzintartály 3,7 Liter
• Üzemanyag: E10 ( korábban Euro 95 ) vagy E5
( Korábban Euro 98 )  

• Működési idő ( Teli tartállyal ) 3,5 óra
• Súly 18,5kg
• Szikrafogót tartalmaz
• 230 V-os aljzat 2db
• 12 V-os aljzat 2db

www.sedofishing.hu



Generátorok - POWERKICK

Powerkick 3000 Industry  Ultra csendes 

A powerkick 3000 Industry  generátorunkat könnyűipari és szabadidős   használatra javasoljuk. Színe kék. Ideális, rendezvényeken, építőiparban, 
piaci furgonokhoz, kültéri rendezvényekhez, nyaralókhoz. A 3000-as modellt belül egy  149,5 köbcentis 4 ütemű motor hajtja meg, maximális 
teljesítménye 3100W.  Hosszú távú használat esetén maximális folytonos teljesítmény 2800W. Praktikus szerkezet kis mérete és súlya miatt ( 
a piacon található hasonló kategóriában a legkönnyebb gép ) : ( 62cmX 34cm X 51cm ) , súlya 37,5kg! Benzin tartály 7,5 literes  űrtartalommal 
rendelkezik mely 4óra üzemidőre elegendő. A 2000-es modellt egy speciális inverter vezérli ( Fordulatszámot és az áramfogyasztást 
szabályozza  ) , mely lehetővé teszi a rendkívül csendes üzemelési hangot. ( 58db 7 méteres távolságon ) A generátor CE tesztelt és rendelkezik 
GS tanúsítvánnyal is. 

• Zajszint 58db
• Maximum / Folytonos kimenet 3100 / 2800 Watt
• Benzintartály 7,5 Liter
• Üzemanyag: E10 ( korábban Euro 95 ) vagy E5
( Korábban Euro 98 )  

• Működési idő ( Teli tartállyal ) 4 óra
• Súly 37,5kg
• Szikrafogót tartalmaz
• 230 V-os aljzat 2db
• 12 V-os aljzat 2db

www.sedofishing.hu





Vízálló Ragasztó - STORMSURE

Vízálló Ragasztó

A STORMSURE flexibilis puha, vízálló univerzális ragasztó mely szinte minden anyagot képes ragasztani. Rendkívül sokoldalú az élet minden területén de főként kültéri eszközök melyek érintkeznek 
vízzel vagy nedvességgel, illetve hajlékony vagy puha anyagokra fejlesztették ki. Legyen az lyukas esernyő, kiszakadt sátor, elszakadt pontybölcső, kilukadt pontymatrac, sérült PVC felfújható 
gumicsónak bármely márkából!

Alkalmazható anyagok a következők: STORMSURE szinte minden felületen ragasztani képes , de ezekből a legfontosabbak, neoprén, PVC, Gumi, Bőr, Lélegző és bevont szövetek, fa, fém, Poliuretán.

Alkalmazható sérüléseknél: Repedések, kis lukak, vágások, horzsolások, anyag hiány pótlások ( Gumicsónak vagy csizma talp ) , Mellcsizma javításban, sátor javításban, csónak szivárgásban 
bármilyen nedves ruhában és a lehetőség végtelen.

Speciális tulajdonság: Száradás után teljes mértékben vízálló és flexibilis! Ezért alkalmazható minden kényes felületen ami kültéren van és vízzel érintkezik! Bátran összehajthatjuk ragasztás után 
gumicsónakunkat, sátrunkat vagy bármely eszközt, a STORMSURE ugyanúgy tart tovább!
Elengedhetetlen kellék, horgászoknak, vadászoknak, túrázóknak, búvároknak, vízi sport kedvelőinek.
Ürtartalma 5gr.

www.sedofishing.hu





INFORMÁCIÓK
CÉGADATOK

Név:  Knitliné Gál Mónika E. V.

Cím:  Sáska utca 13., Budapest, 1213, Magyarország

Telefon: +36702228025

Email:  sedofishing@gmail.com

Adószám: 67233867-2-43

Bankszámlaszám: 

  K & H Bank 10400968 - 50526781 - 77761002

Köszönjük az érdeklődést!

www.sedofishing.hu

www.neonhooks.com

www.boilieroller.hu

MÁRKÁK:

Design by CanvArte - www.canvarte.com


