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TACTICAL SKAGIT SH HEAD
CENA:

169,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
PRODUCENT: EGO FLY FISHING EQUIPMENT

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
TACTICAL SIZE CHART: 3# (10 G / 150 GR) 2,5 M,
4# (13 G / 200 GR) 2,7 M, 5# (15G / 225 GR) 3,0 M,
6# (17 G / 260 GR) 3,3 M, 7# (18 G / 275 GR) 3,5
M, 8# (19 G /300 GR) 3,7 M, 9# (21 G / 330 GR) 3,9
M

OPIS PRZEDMIOTU
Głowica rzutowa Tactical Skagit do wędek jednoręcznych
Tactical skagit to krótka głowica o proﬁlu skagitowym do wędek
jednoręcznych oraz wędek typu Switch. W serii Tactical
Skagit znajdziecie 5 krótkich głowic, do których wraz ze wzrostem masy
będziecie mogli podpiąć coraz cięższe, tipy tonące i zastosować
odpowiedni cięższe strimery. Dzięki tym głowicom, otwierają się przed
wami nowe możliwości. Przede wszystkim ciężki streamer już przestaje
być problemem. Poza tym możliwości zarezerwowane jak dotąd dla
sprzętu DH, łowienia daleko i ciężko, obławiania głębszych rynien,
rzucania daleko gdy nie ma miejsca z tyłu, stają teraz otworem dla
posiadaczy wędek jednoręcznych.
Głowice Tactical sprawdzą się również wyśmienicie w połączeniu z
poliliderami na mniejszych rzekach, łowiąc z wody, gdzie brakuje miejsca
do rzutów znad głowy. Posiadając taką głowice w swoim muchowym
inwentarzu będziemy w stanie podać strimera w bardzo trudnych
technicznie miejscach, dostępnych jak dotąd tylko dla spinnigu. Na
przykład z zarośniętego brzegu, nie wchodząc do wody, wystarczy tylko
odrobina przestrzeni na wodzie.
Istotnym elementem podczas budowania pętli D jest utrzymanie ciągłego
napięcia pomiędzy kotwicą a wędką, brak jakiejkolwiek pauzy przełoży
się na głębsze naładowanie kija i dalszy rzut.
Głowica została specjalnie zwężona od strony łączenia z runningiem tak
aby łatwo wchodziła w przelotki.

Delikatna pętelka wyciągnięta z grubego rdzenia głowicy stawia mniejsze
opory w powietrzu i w wodzie, nie zakłóca prowadzenia muchy oraz łączy
głowicę z tipem w sposób delikatny bez zgrubienia na łączeniu.
Do głowic Tactical polecamy nową rozbiegówkę - EGO SHOOTING LINE

EGO TACTICAL SKAGIT from EGO FLY FISHING
EQUIPMENT on Vimeo.
EGO TACTICAL SKAGIT SH from EGO FLY FISHING
EQUIPMENT on Vimeo.
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