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Üdvözlünk az SBS Tactical Baits világában! A világ legtöbb pont�horgászának ismerősen cseng az SBS név, hiszen ez a cég az elsők
között, több mint 30 éve foglalkozik bojlis alapan�agok és késztermékek kikísérletezésével, tökéletesítésével. Az SBS magas minőségű termékeinek és fol�amatos termékfejlesztéseinek köszönhetően
a csali g�ártó cégek meghatározó tagjává nőtte ki magát az évek
során. A cég több tulajdonosváltást is megélt, de az SBS fejlődése
mindvégig töretlen maradt. Az SBS Tactical Baits tulajdonjoga 2008
decemberében eg� mag�ar cégcsoport kezébe került, mel�nek
vezetője Kovács Zoltán. Mint az SBS termékek eg�ik legelkötelezettebb híve, 2001 óta ismeri és használja a cég termékeit. 2003 óta az
SBS termékek mag�arországi forgalmazója. Teszthorgászként és versen�horgászként is rendkívül eredmén�es múlttal rendelkezik.
Az SBS eg�edülálló, világszínvonalú weboldalakkal is rendelkezik, ahol a megszokotthoz képest lén�egesen több információ
található a forgalomba kerülő termékek tulajdonságairól és felhasználási lehetőségeiről. A cég új irán�vonalának megfelelően
fig�elmet fordít a match, feeder, vag� rakós bottal horgászókra is,
ezért eg�re több termék jelenik meg az ő kedvükért. Az ebben a
katalógusban megjelent termékek is részletes leírással rendelkeznek, a lehető legtöbb információval. Reméljük, az SBS Tactical Baits
legújabb katalógusa eln�eri tetszéseteket és a benne található
információk segítségével sikerül eligazodni a csali választás rejtelmes világában!
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Tisztelt Pontyhorgászok!
Kovács Zoltán vag�ok, az SBS Tactical Baits tulajdonosa. Elkészült
legújabb katalógusunk, amel� az új termékek és a régi kedvencek
mellett számos praktikus tanácsot tartalmaz, hog� horgászataitok
alkalmával még sikeresebbek leg�etek. Ahhoz, hog� kimagasló fogási eredmén�eket érhessetek el, néhán� alapvető dologra szeretném felhívni a fig�elmeteket. Az SBS rendkívül széles termékpalettával rendelkezik. A siker zálogának eg�ik legsarkalatosabb pontja
a horgászatra szánt csali, valamint a csali ízesítésének hel�es kiválasztása. Ebben szeretnék segítséget n�újtani nektek, hiszen saját
tapasztalatomból tudom, hog� ekkora termékpalettáról nem kön�n�ű a választás! A megfelelő csali kiválasztásában a termékek leírásai lesznek segítségetekre, hiszen nag�on sok hasznos információt
találhattok bennük.
Amenn�iben a leírt információk alapján sikerült eldöntenetek,
hog� mel�ik csalit szeretnétek használni a horgászat során, a következő lépés a csali ízesítésének a kiválasztása. Ahhoz, hog� ebben is
megkönn�ítsük a dolgotokat, a termékek ízesítései mellett megtaláljátok az időszakra szóló ajánlást is, mel�eket ikonokkal jelöltünk.
Három féle ikont találtok: Tavaszi–Őszi, N�ári, és 4 évszakos, azaz
minden ízesítés ennek a három kategóriának valamel�ikébe esik.
A termékleírások és az ikonok segítségével könn�űszerrel kiválaszthatjátok a horgászatra szánt csalit, ami már szinte garancia a
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sikerre! A hel�es csaliválasztással nag� lépéssel kerültök közelebb
ahhoz, hog� ti is megtapasztaljátok az SBS termékeinek rendkívüli
fogósságát!
Hosszas előkészítő munka eredmén�eként 2013-ban SBS
Tackle Pro néven horgokkal, zsinórokkal és különböző, pont�horgászatban nélkülözhetetlen kiegészítőkkel jelentünk meg a piacon. Ezek a termékek mind ol�an minőséget képviselnek, amel�ek
megfelelnek az SBS hag�omán�osan magas minőségi követelmén�einek. A termékek forgalmazásának ötlete messzire n�úlik viszsza. Versen�eink alkalmával rengeteg, végszerelékhez kapcsolódó
kiegészítőt próbáltunk ki. Talán nem túlzás azt állítanom, hog� a
különböző horgok, kapcsok, forgók minőségileg igen változatos
képet mutattak. Rangos nemzetközi versen�en, kiélezett versen�szituációban bizon� az is előfordult már velünk, hog� a szokásosnál
több halvesztésnek köszönhetően rövid idő alatt több hel�ezéssel
visszacsúsztunk a versen� hajrájában. Éppen ezért az SBS Tackle
Pro termékek kiválasztásánál is a minőség és a megbízhatóság volt
az első számú szempont, hog� akár versen� körülmén�ek között is
a lehető legtöbb halat sikerüljön szákba terelni. Ne habozz, válaszd
bátran a minőséget!
Talán nem árulunk el nag� titkot azzal, hog� a 2018. évi szezonra is készültünk SBS újdonságokkal! Az utóbbi évek trendjét
követve újabb, népszerű termékek kerülnek forgalomba kisebb
kiszerelésekben, hiszen sok horgász nem használ el eg� szezon
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alatt eg� 100 gr-os pop up-ot, vag� eg�szerre nincs szüksége eg�
1 kg-os Premium pasztára. A kisebb csomagolás kedvezőbb árral is
jár, reméljük ezekkel a változtatásokkal is segítjük majd a felkészülést a jövőbeni horgászatokra. Rendhag�ó módon a nag�közönség
számára is elérhetővé teszünk eg� ol�an terméket, amel� még
csak most lép a tesztelési fázis utolsó fokozatába! Úg� gondoltuk,
hog� a tesztelésre most nem csak az SBS csapattagokra számítunk,
hanem minden ol�an horgászra, aki szeretné kipróbálni a Test#1
Feeder Groundbait-et (további információ a termékleírásban)!
A mag�arországon fol�amatosan versen�ző SBS csapatok (SBS
SziKo Team, SBS Halcatraz TiZo Team) évek óta különböző, PVA hálóba való pellet keverékeket és etetőan�agokat használnak, nag�
sikerrel. A PVA Bag Pellet Mix-ek és a PVA Bag Mix-ek mostanra jutottak el a termékfejlesztés azon fázisába, hog� végre az idei évtől
minden horgász számára elérhetővé válnak! Lássuk hát részletesen, hog� mil�en új termékek jelennek meg 2018-tól az SBS termékpalettáján!
Végül engedjétek meg, hog� néhán� gondolat erejéig kitérjek
a match, feeder és rakós botos horgászmódszereket kedvelő horgásztársaimra. Az SBS különböző termékei régóta nag�on népszerűek az ő köreikben is. Az SBS rájuk is gondolva tovább bővítette
a különböző kisméretű csalik, dipek és attraktorok kínálatát, ezért
katalógusunkban a nekik is ajánlott termékeket külön ikonnal
láttuk el. Remélem, hog� az általuk megosztott információk hoz-
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zásegítenek benneteket ahhoz, hog� tovább tökéletesíthessétek
horgásztudásotokat. Eg� dolgot azonban soha ne felejtsetek el!
A legdrágább horgászfelszerelések és csalik megvásárlásánál is
fontosabb az, hog� sportszerűen és kíméletesen bánjatok a kifogott hallal, hiszen az nem ellenség, hanem nemes ellenfél! Catch &
Release!
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Kovács Zoltán
versen�horgász, az SBS Tactical Baits tulajdonosa
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Cégtörténeti események
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1981 Az SBS Baits International cég megalapítása
2002 Az SBS cég a Des Ta�lor üg�nökség kezébe kerül Martin
Kowaltól, a cég előző tulajdonosától.
2003 Kovács Zoltán elindítja a termékek mag�arországi forgalmazását.
2008 Az SBS Tactical Baits Des Ta�lortól a Kovács Zoltán által vezetett cégcsoport kezébe kerül.
2010 Arculat és design váltás, új weboldal, új termékkatalógus,
és a termékek új csomagolásának megjelenése.
2012
• Az SBS megállapodást köt Steve Howarddal a World Carp
Classic Media igazgatójával, aki a továbbiakban tanácsadóként és szakíróként segíti a cég munkáját.
• 7 n�elven elérhető eg�séges arculatú honlap.
2013 SBS Tackle Pro cég megalapítása. Pont�horgászatban használatos kiegészítők forgalmazásának elindítása.
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•
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•
•

Az SBS Szi-Ko Team (Szigetfalvi András - Kovács Zoltán)
aran�érmes a Palotási Big Carp Kupán.
A Romániai Sensor Carp Team 100 órás 1016,25 kg-os világrekord fogása a IV. Maconka Nemzetközi Bojlis Kupán.
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Versenyeredmények és rekordok:
2005

•

•
•

2010

•
•

A Madine tavon megrendezett World Carp Classicon a
Team Event versen�t az SBS csapatai n�erik.
SBS Szi-Ko Team (Szigetfalvi András – Kovács Zoltán) ezüstérem a szerbiai Palicson rendezett pont�fogó kupán.
A leng�el nemzeti pont� rekord kerül megdöntésre a
franciaországi Rainbow tavon 30,2 kg-os súll�al. Csali:
Frankfurter Sausage + Frankfurter Bait Dip.
Az SBS Szi-Ko Team (Szigetfalvi András – Kovács Zoltán)
96 órás Világrekord eredmén�e a Jászkiséri Bojlis Kupán
966 kg-os fogással.
Az SBS Szi-Ko Team (Szigetfalvi András – Kovács Zoltán)
g�őzelem a VIII. Maconka Nemzetközi Bojlis Kupán.
Rob Hales a Rainbow tavon 40,80 kg súl�ú rekordpont�a az SBS csalival fogott eddigi legnag�obb pont�. Csali:
Premium Pop Up M1.
Az SBS Szi-Ko Team (Szigetfalvi András – Kovács Zoltán)
aran�érmes a XIII. Maconka Nemzetközi Bojlis Kupán.
A romániai Tata-Nitu Carp Team g�őzelme a XV. Maconka
Nemzetközi Bojlis Kupán.
Az SBS Szi-Ko Team (Szigetfalvi András – Kovács Zoltán)
aran�érmes az I. Móri Nemzetközi Bojlis Kupán.
www.sbsbaits.com
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Az SBS Szi-Ko Team (Szigetfalvi András – Kovács Zoltán)
világrekord fogást állít fel és aran�érmes a II. Móri Nemzetközi Bojlis Kupán 96 óra alatt kifogott 1415 kg hallal.
A Kovács Zoltán – Szigetfalvi András (segítő Novák Dániel) összetételű csapat a Madine tavon megrendezett
World Carp Classic versen�en az Ultima szektor legnag�obb haláért járó díjat n�eri el eg� 24,80 kg-os pontt�al.
Csali: 20+ Premium Ace Lobworm.
Új mag�ar rekord születik a Rainbow tavon. A halat
G�öng�ösi Imre, az SBS mag�ar teszthorgásza fogta ki,
36,75 kg-os súll�al. Csali: 20+ Premium Ace Lobworm.
A Szala� Árpád – Remus Lenghel összetételű SBS – PB
Product csapat az I. Székel� – Őzetan�a Bojlis Versen�en
1426 kg-os összfogással a 100 órás pont�fogó versen�ek
történelmében újabb világrekordot állít fel.
Az SBS Szi-Ko Team (Szigetfalvi András – Kovács Zoltán) a
IV. Professzionális Maconka Bojlis Kupán a II. hel� mellett
új rekordot állít fel a versen� alatt megfogott 24 db 10 kg
feletti pontt�al. Csali: Flumino F-Code termékek + Premium C2 bojli.
Des Ta�lor, az SBS tanácsadója, neves szakíró és horgász
eg�éni rekordot állít fel a Rainbow tavon eg� 34,08 kg-os
tükörpontt�al. Csali: 20+ Premium Phaze1.
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Az olaszországi Bolsena tavon megrendezett World
Carp Classic g�őztesei az SBS csalikkal horgászó PVTV
színeiben induló Micula Péter – Pongrácz Norbert (segítő Németi Zoltán) összetételű csapat. Csali: Flumino
Groundbait Z-Code, Premium C1 Method Mix, Premium
C1 bojli.
Az olaszországi Bolsena tavon megrendezett World Carp
Classicon az SBS színeiben horgászó Steve Howard –
Dann� Ormiston (segítő S�lvia Howard) összetételű csapat a PVTV szektor g�őztese.
Az olaszországi Bolsena tavon megrendezett World
Carp Classicon az SBS színeiben horgászó Milos Antic –
Domenico Ungaro páros az összetett versen� előkelő 9.
hel�én végez.
Pámer László a Rainbow tavon 37,90 kg-os fogással új
mag�ar nemzeti rekordot állít fel. Csali: Premium Ace
Lobworm Pop Up.
Új fogási rekord az SBS életében! Az SBS csapattagok
2014-ben 26 darab 20 kg, vag� annál nehezebb pont�ot
fogtak csak Mag�arországon, amel�ből hét darab volt 25
kg feletti, a legnag�obb hal súl�a pedig kereken 30 kg.
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2015

•
•
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2016

2017

Az SBS Tizo Team (Gaál Tibor, Nag� Zoltán, Pigniczki Ferenc) n�erte a Deseda tavon megrendezett, három fordulós VII. Országos Pont�fogó Bajnokságot
Az SBS SziKo Team (Kovács Zoltán-Szigetfalvi AndrásBessen�ei G�örg�) 964,82 kg összfogással I. hel�ezést
ért el a IX. Professzionális Bojlis Európa Kupán, ahol új
tórekordot jelentő, 25,87 kg-os tükörpontt�al a versen�
legnag�obb haláért járó díjat is elhozták. 32 darab hallal megdöntötték az eg� versen�en fogott 10 kg feletti
halak rekordját, és megfogták a versen� legnag�obb koi
pont�át is (9,95 kg).

•

Az SBS Halcatraz Tizo Team (Gaál Tibor, Nag� Zoltán)
megvédte a bajonki címét, az SBS SziKo Team (Szigetfalvi
András, Kovács Zoltán) pedig az előkelő 3. hel�en végzett a VIII. Országos Pont�fogó Bajnokságon.

•

AZ SBS Halcatraz Tizo Team (Gaál Tibor, Nag� Zoltán) a
XIX. Országos Pont�fogó Bajnokság összetett harmadik
hel�én végzett.
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Az SBS kínálatában megtalálható ízesítések

A

B

10
C

Ace Lobworm (csaliféreg-giliszta-tintahal-polip)
Alcoholic (alkoholos)
Bananarama (banán)
Belachan (rák)
Bergamot (bergamot)
Bio Big Fish (halas)
Black Caviar (fekete kaviár)
Black Pepper (feketebors)
Black Pepper & Plum (feketebors-szilva)
Black Squid (fekete tintahal)
C1 (vajkaramella-tigrismog�oró)
C2 (tintahal-áfon�a)
C3 (fűszer-g�ümölcs)
Corn (kukorica)
Cranberr� (áfon�a)
Cranberr� & Black Caviar (áfon�a-fekete kaviár)
CSL (kukoricacsíra likőr)

F

G

H
K

Fish (halas)
Fish & Liver (hal és máj)
Fish 100 (halas)
Fishmeal (halas)
F-Code (halas)
Frankfurter Sausage (frankfurti kolbász)
Frank� (fűszeres)
Fresh Pineapple (friss ananász)
Fruit (g�ümölcs)
Garlic (fokhag�ma)
Geranium (geranium)
GLM (zöldajkú kag�ló)
Gold Top (mézeskalács)
Green Crab (zöld rák)
Hot & Spic� (erősen fűszeres)
Kelp (tengeri moszat)
Krill (rák)
Krill & Chili (rák-chili)
Krill & Halibut (rák-óriás laposhal)
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L
M

N

P

Liver (máj)
M1 (fűszeres)
M2 (halas-vérlisztes)
M3 (fűszeres-vajkaramella)
M4 (máj)
Match Special (hideg vízi ananász)
Mixed (veg�es)
Natural (natúr)
N-But�ric (vajsav)
N-But�ric Corn (vajsav-kukorica)
N-But�ric Crab (vajsav-rák)
N-But�ric Pineapple (vajsav-ananász)
Phaze1 (fűszeres-szilva)
Pineapple (ananász)
Pineapple & Banana (ananász-banán)
Plum & Shellfish (szilva-kag�ló)
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R
S

T

Red Crab (vörös rák)
Red Salmon (vörös lazac)
Scopex (scopex)
Shellfish (kag�ló)
Shrimp & Krill (rák)
Spic� (fűszeres)
Squidd� (tintahal)
Squid & Octopus (polip-tintahal)
Squid Octopus & Strawberr� Jam
(polip-tintahal-eperkrém)
Strawberr� Jam (eperkrém)
Sweet (édes)
Sweet Plum (édes szilva)

U
V

W

Z

Undercover (halas-büdös)
Ver� Sour (erősen savan�ú)
Ver� Sweet (erősen édes)
White Chocolate (fehér csokoládé)
White Peppercorn (fehérbors)
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Z-Code (zig rig módszerhez ajánlva)

The Edge
Tutti Frutti
Tigernut (tigrismog�oró)
Tuna & Pineapple (tonhal-ananász)
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Jelmagyarázat
A 2012-es World Carp Classic bajnokai

A 2012. évben Bolsenában megrendezett World Carp Classic versen�t a romániai Micula Péter – Pongrácz Norbert (segítő Németi Zoltán)
összetételű csapat n�erte. Külön szeretnénk nekik köszönetet mondani azért, hog� az SBS cég termékeit használták a világ legrangosabb
pont�horgász versen�én! A csapatot a fantasztikus sikerhez az SBS céggel közös tesztelés alatt lévő csalik segítették hozzá. Az új, vajkaramella-tigrismog�oró ízvilágú csalik a C1, azaz a Competition1 nevet kapták, amel�ek a Premium termékcsalád tagjaivá váltak. A g�őztes
csapat a bolsenai World Carp Classicon Premium C1 Method Mixet, Flumino Groundbait Z-Code-ot, Premium C1 bojlit és Premium C1 Pop
Up bojlit használt. A C1 csalikat elsősorban vadvizekre, illetve felmelegedő és lehűlő vizekre ajánljuk.
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A 2012-es World Carp Classic bajnokai Kovács Zoltánnal, az SBS tulajdonosával és Ross Honey-val, A WCC alapítójával és
főszervezőjével.
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Jelmagyarázat
Világrekord fogás

Az SBS SZi-Ko Team 2011. június 20–24. között megrendezett 96 órás móri nemzetközi pont�fogó versen�en új világrekordot állított fel,
1415,05 kg-os fogással. A siker kulcsa az a 10 hónap alatt kifejlesztett csalikombináció volt, amel� a halakból igen intenzív táplálékszerzési
reakciót vált ki. A világrekorder csalik azóta a Flumino nevet viselik, ezek közé tartozik a Flumino Groudbait, Flumino Groundbait Mixer,
Flumino Pop Ups és Flumino Liquid Concentrate. Az SBS cég a versen�en g�őztes csaliösszeállítást eg� csomagban is piacra dobta, mel� az
All In Flumino Box nevet viseli. A Flumino termékek forgalomba kerülése óta horgászaink nag� megelégedéssel használják, és nag�szerű
versen�eredmén�ekkel igazolják a Flumino termékcsalád létjogosultságát.
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A Világrekord fogás egyik emlékezetes pillanata. Az SBS Szi-Ko Team ezzel az amurral lépte át az 1000 kg-os álomhat árt.
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Jelmagyarázat
Finomszerelékes termékek

Sok finomszerelékes horgász használja megelégedéssel az SBS termékeit. Mivel eg�re több il�en termék található meg az SBS palettáján,
ezért a katalógusban a fent látható ikonnal láttuk el azokat a termékeket, amel�eket ők is eredmén�esen alkalmazhatnak horgászataik
során. Ezek a csalik ug�anazon magas minőségű an�agok felhasználásával készülnek, mint a többi SBS termék, a különbség csak a csali
méretében rejlik! Minőségi beltartalom, intenzív aromásítás és rendkívüli fogósság jellemzi az SBS finomszerelékes horgászoknak is szánt
termékeit!
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Rob Hales az SBS M1-es szériájának köszönheti a
képen látható 40,80 kg-os rekordfogását

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

www.sbsbaits.com

Tartalom

SBS TRACKLE PRO

18

FLUMINO TERMÉKEK

30

KÉSZ BOJLIK, BOJLI MIXEK
ÉS PASZTÁK

45

KIS KISZERELÉSŰ CSALIZÓ
BOJLIK ÉS PELLETEK

18

59

süll�edő/sinkers

60

kikönn�ített/wafters

64

lebegő/pop ups

70

DIPEK

78

PELLETEK

84

METHOD MIXEK

94

AROMÁK

101

ATTRAKTOROK

105

ADALÉKOK

114

RUHÁZAT ÉS EGYÉB

123

RECEPTEK

129

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

www.sbsbaits.com

2016-ban az SBS SziKo Team 964,82 kg-os összfogással I. helyezést ért a IX. Professzionális Bojlis Kupán, ahol a tórekordot jelentő fogás
mellett (25.87 kg), 32 darab 10 kg feletti hallal újabb rekordot állítotak be és megfogták a versenyen legnagyobb koi pontyát is (9,95 kg)
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SBS Tackle Pro

Újdonság! Tackle Pro termékek az SBS kínálatában!

20

Az SBS elérkezettnek látta az időt arra, hogy minőségi horgokkal, előkezsinórokkal, forgókkal, és a pontyhorgászok
számára nélkülözhetetlen kiegészítőkkel jelenjen meg
piacon. A kínálatban megjelenő termékek mind ol�an magas
minőséget képviselnek, amel�ek versen�körülmén�ek között
is megállják a hel�üket. A tesztelési fázis eredmén�eként sikerült ol�an termékeket fejleszteni, amel�ek között mindenki
megtalálhatja az általa meghorgászni kívánt területre való, legmegfelelőbb zsinórt, horgot, vag� eg�éb kiegészítőt. A jövőben a választék folyamatos bővülésére lehet számítani, de
az SBS-től megszokottan csak magas minőségi követelményeknek megfelelő termékek kerülhetnek be a kínálatba.
Ha a végszerelék összeállításakor a megbízhatóság és a minőség az elsőszámú szempont, akkor válaszd az SBS Tackle Pro
termékeket!
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Challenger
előkezsinór

Discovery
előkezsinór

Az SBS Tactical Tackle Pro
megalkotta a Challenger extra lág� előkezsinórt, amell�el
a csali természetes mozgását
imitálhatjuk. Kiválóan csomózható, színösszetételének
köszönhetően tökéletes álcázást biztosít. Sel�mes tapintású, rendkívül lág�, nag�
csomótűrő képességű előkezsinór, amel� tökéletesen elfekszik a fenéken, ug�anakkor
a horog és a csali ellenállás
nélkül jut a hal szájába.

A tökéletesen kör keresztmetszetű D�neema szálas
Discover� fonott előkezsinór
számos hel�zetben n�újt tökéletes megoldást minden
pont�horgász számára. Azon
ritka zsinórok eg�ike, amel�
garantáltan elfekszik a fenéken. Ez a könn�en köthető
előkezsinór színösszetételének köszönhetően tökéletes
álcázást biztosít a víz alatt, íg�
használatával a legóvatosabb
pont�ok is g�anútlanul veszik
fel a horogcsalit.

Hossz: 10 m
Szakítószilárdság:
15 lb, 25 lb
Szín: terepszínű

Hossz: 10 m
Szakítószilárdság:
15 lb, 25 lb
Szín: barna
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Bodyguard
Coated
előkezsinór

Dive Master
Leadcorefree
Leader

Az SBS Bod�guard Coated
Hooklink bevonatos előkezsinórja rengeteg variálási lehetőséget biztosít a különböző
típusú előkék elkészítéséhez.
A különlegesen lág� bevonat
elsősorban a távoli dobásokhoz lett kifejlesztve, amel�
megakadál�ozza az előke
felcsavarodását a főzsinórra.
A bevonat könn�en eltávolítható, g�ors süll�edésének
köszönhetően pillanatok alatt
a fenékre fekteti az előkénket.

Talán nem túlzás azt állítani, hog� a Dive Master
Leadcorefree Leader minden horgász álma. Az
ólombetét nélküli, körszövött zsinór nag�ban
megkönn�íti szerelékünk álcázását. A süll�edési
képessége vetekszik a leadcore-ral, azonban nem
merev, ezáltal felveszi a mederfenék alakját, elősegítve ezzel a még tökéletesebb álcázást. Rendkívüli hajlékon�ságának és magas kopásállóságának
köszönhetően a sziklás mederfenékkel is könn�en
megbirkózik. A speciális eljárással szövött an�agnak köszönhetően a fárasztás és a merítés során is
biztosak lehetünk abban, hog� sérülés nélkül kerülhet a hal a matracra. Kitűnően fűzhető, ráadásul
a 20 lb-s zsinórt horogelőkének is alkalmazhatjuk.

Hossz: 10 m
Szakítószilárdság:
15 lb, 25 lb
Szín: barna, olívzöld

Hossz: 10 m
Szakítószilárdság:
20 lb, 45 lb
Szín: sötétbarna-iszap-sóder
www.sbsbaits.com
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Gravity
ólombetétes
zsinór
22

Az SBS Gravit� Leadcore a legújabb fejlesztésű ólombetétes zsinór, amel�et
tapasztalt teszthorgászaink segítségével fejlesztettünk ki. Különleges bevonatának köszönhetően bármil�en mederfenéken bevethetjük, hiszen kiváló
álcázóképessége miatt szinte láthatatlan. Eg�edi fejlesztésű ólommagjának
köszönhetően süll�edési sebessége
páratlan, kiválóan fekteti a fenékre szerelékünket. Finom textilbevonatának
köszönhetően akkor sem sérti meg a halat, ha a fárasztás, illetve merítés során
esetlegesen annak úszóiba beleakad.
Kitűnően fűzhető, rendkívül kopásálló.
Hossz: 7 m
Szakítószilárdság:
45 lb
Szín: iszap

Masterpiece
monofil főzsinór
Az SBS Tackle Pro Masterpiece monofil
zsinórcsalád az új g�ártástechnológiának és a co-pol�mer alapan�agnak
köszönhetően jelentős csomótűrő,
valamint csökkentett emlékező képességgel, illetve nag� szakító szilárdsággal
rendelkezik. Az innovatív felületkezelésnek köszönhetően a kifogástalan UV
védelem mellett kiváló dobási tulajdonságokkal is rendelkezik.

Színek:
fluo sárga vagy fekete
Méret, szakítószilárdság, kiszerelés:
0.20 mm (3.5 kg) - 1500 m, 0.24
mm (4.5 kg) - 1750 m, 0.27 mm (6
kg) - 1525 m, 0.30 mm (7 kg) - 1240
m, 0.35 mm (9 kg) - 920 m, 0.40 mm
(11.4 kg) - 670 m.
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Masterpiece Tapered
Mono Leaders
dobóelőtét zsinór

Grip-Tip
horog

Ha a távdobás a cél, akkor elengedhetetlen a
dobóelőtét zsinór használata. A 0.26 mm-ről
0.58 mm-re felvastagodó monofil zsinór tökéletesen ellenáll a nag� dobásoknál keletkező
erőhatásnak, ug�anakkor a vékon� résznek köszönhetően a lehető legmesszebb repíti a végszereléket. A csomagban 5 db, eg�enként 15
méter hosszú, víztiszta zsinór található.

Az SBS Tackle Pro Grip-Tip horgot a klasszikus forma és a vékon� an�ag jellemzi, azonban
ez ne tévesszen meg senkit! A
karomhoz hasonló kialakítás
lehetővé teszi a biztonságos
akadást és a legkemén�ebb
hel�zetekben is kiállja a próbát! Sötétszürke színű, csillogásmentes bevonattal.

Kiszerelés: 5 db/csomag
Szín: víztiszta
Méret: 0.26-0.58 mm
Szakítószilárdság: 4-16 kg

Méret: 2, 4, 6, 8
Kiszerelés:
10 db/csomag
Szín: sötétszürke

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Enigma horog
Az SBS Tackle Pro Enigma
horgai az akadók közelében
történő horgászatokhoz lettek
kifejlesztve. Ez a különösen
erős horog nem fogja cserbenhag�ni használóját még a legnehezebb körülmén�ek között
sem. Az SBS Tackle Pro Enigma
sötétszürke, tompa színnel
rendelkezik.

Méret: 4, 6
Kiszerelés:
10 db/csomag
Szín: sötétszürke

Enforcer
horog
Az SBS Tackle Pro Enforcer horgai kemén�, akadós terepre
ajánlott, megbízható horgok.
Kifújás elleni kialakítása tökéletessé teszi a horgot minden
ol�an szituációban, ahol g�ors
akasztás és kemén� fárasztás
szükséges. Az SBS Tackle Pro
Enforcer szürke színű csillogásmentes bevonattal rendelkező
horog.

Méret: 4, 6
Kiszerelés:
10 db/csomag
Szín: sötétszürke
www.sbsbaits.com
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Forgókapocs
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A horgász-szerelékek eg�ik kulcsfontosságú eleme a forgókapocs,
ezért megbízhatónak kell lennie.
Az SBS szerelékekben ez az elem
általános, ezért eg�etlen méretben
készül. A legtöbb végszerelék tartalmaz eg� vag� több il�en forgót,
számos eg�éb kiegészítő is e forgó
alkatának méretéhez illeszkedik. A
forgó szeme kör alakú, közepe hengeres, színe fekete.

Méret: 8
Kiszerelés:
10 db/csomag
Szín: fekete

Gyorskapcsos
forgó
Az Quick Change Swivel eg� forgóval
eg�beépített g�orskapocs, amell�el
pillanatok alatt végrehajtható az előkecsere. A forgókapocs eg� megszokott és eg� lezáratlan, horog alakú
szemmel rendelkezik. Az előkehurkot a lezáratlan szemre az előke felől
ráhúzott gumi hüvell�el (Anti Tangle
Sleeves) rögzíthetjük.

Méret: 8
Kiszerelés:
10 db/csomag
Szín: fekete

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Karikás forgó

Heli-Chod forgó

Az Ring Swivel eg� g�űrűs forgókapocs, amel�nek eg�ik szemébe eg�
kis átmérőjű g�űrűt erősítettek.
Használatának alapelve az, hog�
a merev szerelékben legalább
eg� ol�an pont leg�en, ami körül
szabadon mozoghat az előke. Ez
nag�ban megnövelheti csalink természetes mozgását.

A Heli-Chod Swivel (Chod-rig és helikopter g�orskapocs) 8-as méretű
forgóját használva g�orsan cserélhetjük előkezsinórunkat, íg� alkalmazkodva a fol�amatosan változó
körülmén�ekhez. A nag� szemű
forgó használatát elsősorban helikopteres és Chod-rig rendszerekhez
ajánljuk. Gubancgátló gumihüvel�
(Anti Tangle Sleeves) használata
minden esetben ajánlott, hiszen
íg� biztosan nem csúszik ki az előke végfüle a g�orskapocsból. Tökéletesen illeszkedik a biztonságos
ólomelhag�ó rendszerekhez, a méretéből adódóan kompatibilis más
g�ártók hasonló termékeivel, azok
ólmaival, végszerelék kiegészítőivel.

Méret: 8
Kiszerelés:
10 db/csomag
Szín: fekete

Méret: 8
Kiszerelés:
10 db/csomag
Szín: fekete
www.sbsbaits.com
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Nagyszemű
forgó
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Gumigyöngy

N�olcas méretű, erős forgó, aminek
eg�ik szeme lén�egesen nag�obb,
íg� szabadabb mozgást adhatunk
az előkénkek. Alkalmazása helikopter és chod szerelékek előkéinél
igazán előn�ös.

A csomag 10 darab gumiból készült átfúrt gol�ót tartalmaz, amel�
felhasználhatósága tekintetében
rengeteg variációs lehetőséget kínál. A forgókapocsra dobás közben
óriási erő hat, azonban a Rubber
Bead gumigol�ó közbeiktatásával,
mindezt redukálhatjuk.

Méret: 8
Kiszerelés:
10 db/csomag
Szín: fekete

Kiszerelés:
10 db/csomag
Szín: zöld

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Kötésvédő
ütköző
A csomag 10 darab gumiból készült
átfúrt ütközőt tartalmaz, amel� kettős funkcióval bír: megelőzhetjük a
kötések mentén kialakuló sérüléseket és a dobáskor a forgóra ható
nag� erőhatást is csillapíthatjuk.

Méret: 8
Kiszerelés:
10 db/csomag
Szín: zöld

Gumiharang
A Buﬀer Hood igén�es an�agokból
készült gumiharang. A félig merev,
és rugalmas gumiból készült eszköz
g�orsan felhel�ezhető, valamint biztonságosan tart. Speciális an�agának köszönhetően a hideg vízben
sem kemén�edik be. Univerzális
kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik, eg�es in-line ólmok használatához is alkalmas.

Kiszerelés:
4 db/csomag
Szín: zöld
www.sbsbaits.com
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Gyorskapocs

Előkegyűrű

Horogbefordító

A Quick Link különlegesen erős,
sokoldalúan alkalmazható g�orskapocs. Eg�szerűen erősítetjük segítségével az ólmot a szerelékünkhöz, de tökéletesen felhasználható
a végszerelékeknél is. Az SBS Takcle
Pro Quick Link lehetővé teszi az
ólom, vag� előke g�ors cseréjét.

Ezek az előkeg�űrűk fémből, teflonbevonattal készülnek. A vékon�
teflonbevonat segít abban, hog� a
g�űrű – és ezzel a felkínált csali is –
a legszabadabban mozogjon.

A Line Aligners abban n�újt segítséget, hog� a horog a legmegfelelőbb hel�zetben álljon az előkén,
íg� téve biztosabbá az akadást.
Használata eg�szerű, a horogelőkére felfűzve rá kell húzni a horog
szárára. Nem kell hozzá gőz, mint a
zsugorcsőhöz!

Kiszerelés:
10 db/csomag
Szín: fekete

Méret: 3 mm, 3.7 mm
Kiszerelés:
10 db/csomag
Szín: fekete
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Kiszerelés:
7 db/csomag
Szín: zöld

Gubancgátló
gumihüvely
Az SBS Tackle Pro Anti Tangle
Sleeves gumi hüvell�el eg�szerűen
rögzíthetjük az előkénket a quick
change típusú rendszereken, amel�
a dobások során gubancgátlóként is
funkcionál.

Kiszerelés:
15 db/csomag
Szín: zöld
www.sbsbaits.com

Heli-Chod
System
Az SBS Tackle Pro Heli-Chod S�stem
chod vag� helikopter szerelék elkészítéshez használható szett, amel�
4 db szilikon hüvel�t és nég� darab
g�öng�öt tartalmaz. A SBS Tackle
Pro Heli-Chod Buﬀer különlegessége, hog� an�agösszetételének köszönhetően nem csúszik el a szerelékről, azonban kézzel a megfelelő
hel�re húzhatjuk.

Kiszerelés:
4 db/csomag
Szín: zöld

Biztonsági
ólomkapocs
készlet
Az SBS Tackle Pro Safet� Clip csomag használatával eg�szerűen öszszeállíthatóak az ólomkapcsos végszerelékek. A biztonsági kapocsba
hel�ezett ólom az elakadást követően könn�en kipattan, íg� sikeresen fol�tathatjuk tovább a hal
fárasztását. További fontos funkció,
hog� esetleges zsinórszakadás esetén a megakasztott hal könn�en
meg tud szabadulni az ólomtól.
Az ólmok cseréje g�ors és eg�szerű!

Kiszerelés:
6 db/csomag
Szín: zöld
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Bojli fűzőtű

20+ bojli fűzőtű

A bojli fűzőtű alkalmazásával
g�orsan és eg�szerűen felfűzhető
a csalit a hajszálelőkére. N�ele kén�elmes fogást biztosít, a tű végén
biztonsági kapocs található. A fekete-sárga színű, SBS logóval ellátott,
csúszásmentes fogant�únak köszönhetően könn�en megtaláljuk
még akkor is, ha esetleg elejtjük a
parton.

Ezzel az erős és rugalmas an�agból készült fűzőtű segítségével a
kemén�ebb, 20+ Premium bojlik is
könn�edén felfűzhetőek a hajszálelőkékre. A fekete-sárga színű, SBS
logóval ellátott, csúszásmentes fogant�únak köszönhetően könn�en
megtaláljuk még akkor is, ha esetleg elejtjük a parton.

Kiszerelés:
1 db/csomag

Kiszerelés:
1 db/csomag

www.sbsbaits.com
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Fűzőtű
kis méretű
csalikhoz
30

Fűzőtű kemény
csalikhoz

Ez eg� ol�an fűzőtű, amel�et elsősorban kis méretű horogcsalik
használatához ajánlunk. A vékon�,
rozsdamentes tű heg�es fejével
könn�en átszúrhatjuk a legkisebb
horogcsalit is. A fekete-sárga színű,
SBS logóval ellátott, csúszásmentes
fogant�únak köszönhetően kön�n�en megtaláljuk még akkor is, ha
esetleg elejtjük a parton.

Ez eg� ol�an fűzőtű, amel�et elsősorban a kemén�ebb bojlik vag�
magok (mint például a tigrismog�oró) használatához ajánlunk. A
vastag és erős an�agból készült
rozsdamentes heg�es fejével kön�n�en átszúrhatjuk a horogcsalit. A
fekete-sárga színű, SBS logóval ellátott, csúszásmentes fogant�únak
köszönhetően könn�en megtaláljuk még akkor is, ha esetleg elejtjük
a parton.

Kiszerelés:
1 db/csomag

Kiszerelés:
1 db/csomag

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

PVA fűzőtű

Leadcore fűzőtű

Több csali felfűzésére alkalmas erős
an�agból készülő fűzőtű. Hosszúsága alkalmassá teszi több bojli
vag� pellet felhel�ezésére, akár
PVA szalagra is. Segítségével kön�n�edén belemárthatjuk hosszabb
dip-es flakonba. A fekete-sárga
színű, SBS logóval ellátott, csúszásmentes fogant�únak köszönhetően könn�en megtaláljuk még akkor
is, ha esetleg elejtjük a parton.

A vékon� leadcore fűzőtű segítségével könn�edén fűzhetünk ólombetétes zsinórt, de alkalmas kis
méretű, és puha csalik fűzésére is!
A fekete-sárga színű, SBS logóval
ellátott, csúszásmentes fogant�únak köszönhetően könn�en megtaláljuk még akkor is, ha esetleg
elejtjük a parton.

Kiszerelés:
1 db/csomag

Kiszerelés:
1 db/csomag

www.sbsbaits.com

Fűzőtű készlet
Az SBS Tackle Pro fűzőtű-szett
összesen három tagból áll, a különböző fűzőtűkkel felfűzhetünk
bojlit, kis méretű horogcsalit, vag�
akár kemén�ebb tigrismog�orót
is a hajszálelőkére. A fekete-sárga
színű, SBS logóval ellátott, csúszásmentes fogant�únak köszönhetően könn�en megtaláljuk még akkor
is, ha esetleg elejtjük a parton.

Kiszerelés:
1 db bojli fűzőtű, 1 db fűzőtű kis
méretű csalikhoz és 1 db fűzőtű
kemény csalikhoz

SBS
zsinórvágó olló

PVA mesh
system

A borotvaéles, rozsdamentes
acélból készült, eg�ik pengéjén
fogazott SBS fonott zsinórvágó
olló segítségével eg� mozdulattal vághatunk el fonott, monofil,
fluorocarbon vag� vastagabb
leader zsinórokat is. Az SBS arculatára jellemző sárga-fekete színű
eszköz mind a bal-, mind a jobbkezesek számára jó fogást biztosít,
amel� örök darabja az igazi pont�horgászok szerelékes dobozának.

Számos hel�zetben kiemelkedő jelentősége van a koncentrált etetésnek, amel�et a legprecízebb módon
a horogra akasztott mikro-szövésű
PVA (polivinil-alkohol: nedvesség
hatására oldódó an�ag) hálóba töltött néhán� szem bojlival, pellettel
vag� stick-mix-szel érhetünk el. Az
SBS PVA háló tökéletesen és g�orsan oldódik hideg vízben is. Nincs
mellékíze, amel� negatív irán�ba
befol�ásolná a felkínált csalink hatékon�ságát. A szett eg� 5 méter
hosszú, 25 milliméter átmérőjű PVA
hálót, eg� töltőcsövet és eg� tömörítő rudat is tartalmaz. A PVA Mesh
Set-hez PVA utántöltő is vásárolható
(PVA Mesh Refill).

Kiszerelés:
1 db/csomag

Kiszerelés: 5 m
Átmérő: 25 mm

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

PVA mesh refill
A PVA Mesh Set-hez akár külön is
vásárolhatunk PVA hálót, 25 milliméteres átmérővel, 5 méteres
kiszerelésben. A modern pont�horgászat eg�ik elengedhetetlen eszköze ez a segédeszköz, különösen
ha közvetlenül a horogcsali köré
szeretnénk közvetlenül elhel�ezni
a hálóba tett csalogatóan�agokat.

Kiszerelés: 5 m
Átmérő: 25 mm

www.sbsbaits.com
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Flumino termékek

Az első Flumino csalik megszületése a 2011-es esztendőre n�úlik vissza. Az SBS Szi-Ko Team világrekord
eredménye óta, – amelyet Flumino csalikkal sikerült elérni – folyamatosan bővült a kínálat ezen
csalik területén az SBS kínálatában. Ennek oka, vásárlóink ugrásszerűen megnövekedett érdeklődése a
Flumino termékek iránt, amel� azt mutatja számunkra,
hog� nem csak mi használjuk rendkívüli eredmén�ességgel ezeket a csalikat. A termékek eg�re nag�obb
kínálata miatt a Flumino termékek ezen túl önálló termékkategóriát képeznek, hiszen íg� mindenki kön�n�edén áttekintheti a g�orsan bővülő választékot és
g�orsan ki is választhatja a horgászatra szánt legideálisabb csalit. Amint az vásárlóink körében már ismert, a
Flumino termékek a legg�orsabb eredmén� elérésére
kikísérletezett csalik. Sikeresen alkalmazhatóak versen�hel�zetben, ug�anakkor a rövid, eg�napos horgászatok alkalmával is. Külön felhívjuk a figyelmet az
újdonságként piacra került Flumino Ready-Made
bojlira, amely rendkívül jó ár-érték arányával hívja fel magára a figyelmet, és oldódó változatban is
kapható. Az All In Flumino Boxokból is érdemes mindig magunknál tartani, hiszen a csomag minden ol�an
szükséges csalit tartalmaz, amel�re eg� eredmén�es
horgászatkor szükség lehet.
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STINAORS
LUOM
EUFR

READY-MADE BOILIES

SOLUBLE

STINAORS
EUFR
LUOM

READY-MADE BOILIES

Flumino
Ready-Made Boilies

Soluble Flumino
Ready-Made Boilies

Szeretnél kipróbálni egy nagyon hatékony, de megfizethető csalit? Ha
igen, akkor teg�él eg� próbát a Flumino termékcsalád legújabb termékével! A Flumino bojli várhatóan nag�on sok pont�horgász kedvence lesz,
hiszen alapját a már sokat bizon�ított Flumino Groundbait jelenti, amel�et
nag�on sok horgásztársunk használ eredmén�esen. Természetesen ol�an
adalékan�agok is a mixbe kerültek, amel�eket az SBS előszeretettel használ
más csalijainál is. A Flumino bojli főzött változatát elsősorban az erős halállomán�ú vizekre érdemes magunkkal vinnünk. Fontos megjegyeznünk,
hogy ezzel a bojlival rendkívül gyors eredményt érhetünk el, azonban
a halak eltelhetnek vele egy idő után. A Flumino Ready-Made bojli az
egynapos, vagy a pár órás horgászatok verhetetlen csalija. Ha igazán
gyors eredményt szeretnél elérni, akkor válaszd a Flumino termékeket!

A Flumino bojli oldódó változata. Ezzel a változattal még g�orsabban az
etetésünkre fognak találni a pont�ok! Szeretnél kipróbálni egy nagyon
hatékony, de megfizethető csalit? Ha igen, akkor tegyél egy próbát a
Flumino termékcsalád legújabb termékével! A Flumino bojli várhatóan
nag�on sok pont�horgász kedvence lesz, hiszen alapját a már sokat bizon�ított Flumino Groundbait jelenti, amel�et nag�on sok horgásztársunk
használ eredmén�esen. Természetesen ol�an adalékan�agok is a mixbe kerültek, amel�eket az SBS előszeretettel használ más csalijainál is. A Flumino
bojli oldódó változatát elsősorban az erős halállomán�ú vizekre érdemes
magunkkal vinnünk. Fontos megjegyeznünk, hogy ezzel az odódó
bojlival rendkívül gyors eredményt érhetünk el, azonban a halak eltelhetnek vele egy idő után. A Soluble Flumino Ready-Made bojli az
egynapos, vagy a pár órás horgászatok verhetetlen csalija. Ha igazán
gyors eredményt szeretnél elérni, akkor válaszd a Flumino termékeket!

Kiszerelés: 1 kg
Méret: 20 mm
Ízesítések:
Pineapple
, Squid & Octopus

Kiszerelés: 1 kg
Méret: 20 mm
Ízesítések:
Pineapple
, Squid & Octopus
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All In Flumino Box
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Szeretnél kipróbálni egy világrekorder csalit? Ha igen, akkor most előtted is itt a lehetőség! Kovács Zoltán és az SBS
Szi-Ko Team ennek a csali kombinációnak köszönhetően terelt szákba 1415,04 kg halat a II. Móri Nemzetközi Pontyfogó Kupán. A doboz egy komplett összeállítást tartalmaz. A csomagban 1 kg Flumino Groundbait etetőanyag, 500
ml Flumino Groundbait Mixer folyadék, 2 tasak 10 mm-es Flumino Pop Up horogcsali, és 2 db 2 ml-es Concentrated
Flavours aroma található. Fontos megjeg�eznünk, hog� a tesztelések alatti kiemelkedő eredmén�eket a dobozban található összes csali eg�idejű használatával sikerült elérni. A másik fontos tapasztalat az, hog� nem minden esetben könn�ű
megtalálni azt az ízkombinációt ami működik, de ha megtaláltuk, akkor hihetetlen g�orsan képes adni a halat.
A termék kiválasztását az 500 ml-es folyadék ízesítése dönti el, amelyből 2 hideg és 2 meleg vízre való szerepel a
kínálatban. A többi csali állandó a csomagban. Az etetőan�ag elkészítése rendkívül eg�szerű. Keverjük össze az 1 kg por
alakú etetőan�agot az 500 ml fol�adékkal. Tökéletes állagú gombócokat kapunk, mel�et etetőkosárba, pasztaólomba, vag�
PVA hálóba is tölthetünk. Ezután fűzzük fel az ananász, vag� tintahal és polip ízesítésű lebegő horogcsalit a hajszálelőkére,
majd az 2 ml-es, azonos ízesítésű aromából cseppentsünk rá 1–2 cseppet, és készen is vag�unk a csalizással. Ha az egyik
horogcsali nem működne valamilyen okból, úgy ne vesztegessük az időnket, fűzzük fel a másik ízesítést! A csomagban
pontosan ezért, azaz a variációk sokrétűsége kedvéért szerepel 2 féle ízű Pop Up csali. A dobozban található összes csalinak
van eg� közös tulajdonsága: mindeg�ikük erőteljes táplálkozási reakciót vált ki a halakból, eg�üttes használatukkor azonban
ez a reakció még sokkal intenzívebben jelentkezik. Ha kíváncsi vagy rá, hogy mivel ért el világrekord fogást az SBS Szi-Ko
Team, akkor válaszd az All In Flumino Boxot!
Flumino Groundbait:
Mennyiség: 1 kg
Flumino Groundbait Mixer:
Mennyiség: 500 ml
Ízesítések: Match Special
, Cranberry
, N-Butyric Acid , Pineapple
Világrekorder termék.
Flumino Pop Ups:
Méret: 10 mm
Mennyiség: 12 db / Ízesítés
Részletes magyarázat a 10-11. oldalon.
Ízesítések: Pineapple , Squid & Octopus
Ajánlott
időszak
–
jelmagyarázat:
Concentrated Flavours:
Mennyiség: 2 ml/ízesítés
Tavaszi - Őszi
Nyári
Négy évszakos
Ízesítések: Pineapple , Squid & Octopus
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Az SBS
2011.
20–24.
között
megrendezett
96 órás
mórimóri
nemzetközi
pontyfogó
versenyen
Az
SBSSZi-Ko
SZi-KoTeam
Team
2011.június
június
20–24.
között
megrendezett
96 órás
nemzetközi
pontyfogó
versenyen
1415,05 kg-os fogással világrekordot állított fel.

1415,05 kg-os fogással világrekordot állított fel.
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Soluble All In Flumino Box
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Szeretnél kipróbálni egy világrekorder csalit? Ha igen, akkor most előtted is itt a lehetőség! Kovács Zoltán és az
SBS Szi-Ko Team ennek a csali kombinációnak köszönhetően terelt szákba 1415,04 kg halat a II. Móri Nemzetközi Pontyfogó Kupán. A doboz egy komplett összeállítást tartalmaz, melyben 1 kg Flumino Groundbait etetőanyag, 500 ml Flumino Groundbait Mixer folyadék, 2 tasak 16 mm-es oldódó, extrán aromásított Flumino Pop
Up horogcsali található. A doboz tartalma szinte megegyezik az All In Flumino Boxszal, csak annyi a különbség
közöttük, hogy ehhez a termékhez oldódó horogcsali jár, valamint nem jár hozzá Concentrated Flavours aroma. Fontos megjeg�eznünk, hog� a tesztelések alatti kiemelkedő eredmén�eket a dobozban található összes csali eg�idejű használatával sikerült elérni. A másik fontos tapasztalat az, hog� nem minden esetben könn�ű megtalálni azt az
ízkombinációt ami működik, de ha megtaláltuk, akkor hihetetlen g�orsan képes adni a halat.
A termék kiválasztását az 500 ml-es folyadék ízesítése dönti el, amelyből 2 hideg és 2 meleg vízre való szerepel a
kínálatban. A többi csali állandó a csomagban. Az etetőan�ag elkészítése rendkívül eg�szerű. Keverjük össze az 1 kg
por alakú etetőan�agot az 500 ml fol�adékkal. Tökéletes állagú gombócokat kapunk, mel�et etetőkosárba, pasztaólomba, vag� PVA hálóba is tölthetünk. Ezután fűzzük fel az ananász, vag� tintahal és polip ízesítésű oldódó – lebegő horogcsalit a hajszálelőkére, és készen is vag�unk a csalizással. Ha az egyik horogcsali nem működne valamilyen okból, úgy
ne vesztegessük az időnket, fűzzük fel a másik ízesítést! A csomagban pontosan ezért, azaz a variációk sokrétűsége
kedvéért szerepel 2 féle ízű Pop Up csali. A dobozban található összes csalinak van eg� közös tulajdonsága: mindeg�ikük
erőteljes táplálkozási reakciót vált ki a halakból, eg�üttes használatukkor azonban ez a reakció még sokkal intenzívebben
jelentkezik. Ha kíváncsi vagy rá, hogy mivel ért el világrekord fogást az SBS Szi-Ko Team, akkor válaszd az All In
Flumino Boxot!
Flumino Groundbait:
Mennyiség: 1 kg
Flumino Groundbait Mixer:
Mennyiség: 500 ml
Ízesítések: Match Special
, Cranberry
, N-Butyric Acid , Pineapple
Soluble Flumino Pop Ups:
Méret: 16 mm
Mennyiség: 12 db/ Ízesítés
Ízesítések: Pineapple
, Squid & Octopus
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Világrekorder termék.
Részletes magyarázat a 10-11. oldalon.
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FLUMINO
GROUNDBAIT

Flumino Groundbait
Az All In Flumino Box termékei külön-külön is elérhetőek bármely
pontyhorgász számára! Ez egy rendkívül vonzó összetevőket tartalmazó, gyors eredmény elérésére képes etetőanyag, mely teljes mértékben megegyezik az All In Flumino Boxban lévő etetőanyaggal. Vízbeérést követően g�orsan bont az etetőkosárból, vag� pasztaólomból. Rövid
idő alatt jelentős felhőt képez, mel�ben az ott tartózkodó halak sokkal bátrabban táplálkoznak. Az etetőanyag bekeverését Flumino Groundbait
Mixerrel ajánljuk. A többféle ízesítésű folyadék lehetőséget nyújt arra,
hogy megfelelően alkalmazkodni tudjunk a horgászatra kiválasztott
időszakhoz. Ezek után már csak eg� fol�adék koncentrátummal tehetjük
az etetőan�agot még fogósabbá. Ez a Flumino Liquid Concentrate, ami eg�
zöldes színű, erősen fluoreszkáló, magas amino tartalmú segédcsali, amiből mindössze néhán� csepp kell az etetőkosárban lévő gombócra, vag� a
horogra akasztott PVA-ra. A Flumino Groundbait amur horgászatára is
kiváló etetőanyag! A legtöbb amurt a Flumino Pop Up ananász ízesítésű csalijával sikerült szákba terelni. Ha igazán gyors eredményt szeretnél elérni, akkor válaszd a Flumino termékeket!
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Mennyiség: 1, 5 és 10 kg
Ízesítés:
Natúr

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Flumino Pop Ups

Soluble Flumino Pop Ups

Ez a termék azonos az All In Flumino Boxban megtalálható csalival,
azonban ahogyan a többi Flumino termék, ez is megvásárolható
külön. A világrekord felállításakor használt két ízesítésben, azaz
ananász és a tintahal & polip ízesítésben kerül forgalomba. Három
méretben kerül a dobozba, így a csalit horgunk méretéhez tudjuk
igazítani. Nem csak a Flumino termékekhez ajánljuk, hiszen nag�szerűen
kombinálható bármil�en Method Mixszel, vag� Groundbaittel. Ha igazán
gyors eredményt szeretnél elérni, válaszd a Flumino termékeket!

Ez a termék azonos az oldódó All In Flumino Boxban megtalálható
csalival, azonban ahogyan a többi Flumino termék, ez is megvásárolható külön. A világrekord felállításakor használt ananász és a tintahal & polip ízesítésben kerül forgalomba. Ennek a horog csalinak
az érdekessége az, hogy oldódó tulajdonsága és élénk színe mellett
extra aroma mennyiséggel lett ellátva. Ez a három tulajdonság teszi
kiemelten hatékonnyá. Intenzíven telepített vizeken nagyságrendekkel eredményesebbek lehetünk vele, mint egy sima lebegő csalival. 16
mm-es méretben kerül kiszerelésre. Nem csak a Flumino termékekhez
ajánljuk, hiszen nag�szerűen kombinálható bármil�en Method Mixszel,
vag� Groundbaittel. Ha igazán gyors eredményt szeretnél elérni, válaszd a Flumino termékeket!

Kiszerelés: 100 gr
Méret: 10, 12, 14 mm vegyesen a dobozban
Ízesítések:
Squid & Octopus
, Pineapple
Ajánlott etetőanyag: Flumino Groundbait, Eurostar Groundbait,
Premium Method Mix
Ajánlott használat: hajszálelőke

Világrekorder termék. Részletes magyarázat a 10-11. oldalon.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Kiszerelés: 100 gr
Méret: 16 mm
Ízesítések:
Squid & Octopus , Pineapple
Ajánlott etetőanyag: Flumino Groundbait, Eurostar Groundbait,
Premium Method Mix
Ajánlott használat: hajszálelőke

www.sbsbaits.com

All In Flumino Box F-Code
A Flumino termékcsalád sikerére, és horgászaink igényeire való tekintettel az SBS cég egy új terméket fejlesztett ki. Az F-Code elnevezést a Fishmeal, azaz az etetőanyag többféle, nagyon jó minőségű halliszt tartalma miatt kapta. Ezen tulajdonsága miatt jelentősen eltér a hagyományos Flumino etetőanyagtól. Az All
In Flumino Box F-Code komplett csomag tartalma: 1 kg többféle hallisztet tartalmazó Flumino Groundbait F-Code
etetőan�ag, 500 ml Flumino Groundbait Mixer, és 1-1 tasak Cranberr� (áfon�a - narancsszínű) és Black Squid (fekete tintahal – fekete színű) 10 mm-es Pop Up horogcsali, valamint 2x2 ml aroma Cranberr� és Black Squid ízesítésekben. A csomag ízesítésének a kiválasztását a Groundbait Mixer ízesítése határozza meg, amelyből két féle
– Liver (máj) és Undercover (halas) – kerül forgalomba. Az etetőan�ag színe sötétbarna, ezért ha csalinkat nem
szeretnénk kiemelni az etetésről, úg� a sötétbarna színű Pop Up-ot kínáljuk fel hozzá, ha azonban horogcsalinkat
szeretnénk feltűnővé tenni, úg� az élénk színű fluro narancssárga Pop Up-ot alkalmazzuk!
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Az F-Code eredményei önmagukért beszélnek: az SBS Szi-Ko Team a 2012-es Országos Pontyfogó Bajnokság III. fordulójában Maconkán 410,66 kg-os teljesítménnyel új rekordot állított fel. Az O.B. történetében
ennyi halat még senkinek nem sikerült fognia 48 óra alatt. A IV. Professzionális Maconka Európa Kupán
pedig a 2. hely mellett, a verseny alatt 24 db 10 kiló feletti pontyot terelt szákba az SBS Szi-Ko Team az All
In Flumino Box F-Code segítségével, ami új rekord az Európa Kupák történetében. Ha igazán gyors eredményt szeretnél elérni, akkor válaszd a Flumino termékeket!

Flumino Groundbait F-Code:
Mennyiség: 1 kg
Flumino Groundbait Mixer:
Mennyiség: 500 ml
Ízesítések:
Liver
, Undercover
Flumino Pop Ups F-Code:
Méret: 10 mm
Mennyiség: 12 db/ízesítés
Ízesítés:
Cranberry
, Black Squid
Concentrated Flavours:
Mennyiség: 2 ml/ízesítés
Ízesítések:
Cranberry
, Black Squid
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Soluble All In Flumino Box F-Code
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Ez a termék az All In Flumino Box F-Code oldódó változata. Az F-Code elnevezést a Fishmeal, azaz az etetőanyag
többféle, nagyon jó minőségű halliszt tartalma miatt kapta. Ezen tulajdonsága miatt jelentősen eltér a hag�omán�os Flumino etetőan�agtól. A komplett csomag tartalma szinte teljesen megeg�ezik a főzött változatéval, különbség
csupán ann�i közöttük, hog� ebben a csomagban nem található külön aroma, valamit a horogcsalik oldódóak, és 16
mm-es méretűek. A Box tartalmának többi része állandó. A csomag ízesítésének a kiválasztását a Groundbait Mixer
ízesítése határozza meg, amelyből két féle – Liver (máj) és Undercover (halas) – kerül forgalomba. Az etetőan�ag
színe sötétbarna, ezért ha csalinkat nem szeretnénk kiemelni az etetésről, úg� a fekete színű Pop Up-ot kínáljuk fel hozzá,
ha azonban horogcsalinkat szeretnénk feltűnővé tenni, úg� az élénk színű fluro narancssárga Pop Up-ot alkalmazzuk!
Az F-Code eredményei önmagukért beszélnek: az SBS Szi-Ko Team a 2012-es Országos Pontyfogó Bajnokság III.
fordulójában Maconkán 410,66 kg-os teljesítménnyel új rekordot állított fel. Az O.B. történetében ennyi halat
még senkinek nem sikerült fognia 48 óra alatt. A IV. Professzionális Maconka Európa Kupán pedig a 2. hely mellett, a verseny alatt 24 db 10 kiló feletti pontyot terelt szákba az SBS Szi-Ko Team az All In Flumino Box F-Code
segítségével, ami új rekord az Európa Kupák történetében. Ha igazán gyors eredményt szeretnél elérni, akkor
válaszd a Flumino termékeket!

Flumino Groundbait F-Code:
Mennyiség: 1 kg
Flumino Groundbait Mixer:
Mennyiség: 500 ml
Ízesítések:
Liver
, Undercover
Flumino Pop Ups F-Code:
Méret: 16 mm
Mennyiség: 12 db / Ízesítés
Ízesítések:
Cranberry
, Black Squid

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői
a 6-7. oldalon találhatók

Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk! Részletes magyarázat a 12. oldalon.

www.sbsbaits.com

FLUMINO
GROUNDBAIT
F-CODE

Flumino Groundbait F-Code
Az All In Flumino Box termékek külön-külön is elérhetőek bármely
pontyhorgász számára. A Flumino Groundbait F-Code többféle, nag�on
jó minőségű hallisztet tartalmaz. Magas protein tartalom, és sötétbarna
szín jellemzi. Egész évben eredményesen használható etetőanyag, de
legjobb eredményeket a nyári hónapokban érhetjük el vele. Az etetőanyag bekeverését Flumino Groundbait Mixer folyadékkal ajánljuk.
A többféle ízesítésű fol�adék lehetőséget ad arra, hog� különleges, eg�edi ízesítésű etetőan�agot készíthessünk belőle. Ezek után már csak eg�
fol�adék koncentrátummal tehetjük az etetőan�agot még vonzóbbá. Ez
a Flumino Liquid Concentrate, ami eg� zöldes színű, erősen fluoreszkáló,
magas amino tartalmú segédcsali, amiből mindössze néhán� csepp kell az
etetőkosárban lévő gombócra, vag� a horogra akasztott PVA-ra. Ha igazán
gyors eredményt szeretnél elérni, akkor válaszd a Flumino termékeket!
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Kiszerelés: 1, 5 és 10 kg
Ízesítés:
F-Code

Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók
Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk!
Részletes magyarázat a 12. oldalon.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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All In Flumino Box Z-Code
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Ez a komplett csomag szintén az SBS legújabb termékfejlesztéseinek eredményeként látott napvilágot. Biztosan
mindannyian kerültetek már olyan helyzetbe, amikor az addigi jól bevált csalik és technikák teljesen hatástalannak bizonyulnak. Ennek a jelenségnek az egyik leggyakrabban előforduló oka az, hogy a halak nem a fenék
közelében tartózkodnak és nem is ott táplálkoznak. Az All In Flumino Box Z-Code termék ennek a helyzetnek az
eredményes horgászatát teszi lehetővé. A Z-Code név a vízközti horgászatra kifejlesztett szerelékre, a Zig-Rigre
utal. Az All In Flumino Box Z-Code komplett csomag tartalma: 1 kg Flumino Groundbait Z-Code etetőan�ag, 500 ml
Flumino Groundbait Mixer, 1-1 tasak Pineapple (ananász – sárga színű) és Black Squid (fekete tintahal – fekete színű) 14
mm-es Pop Up horogcsali, valamint 2x2 ml aroma Pineapple és Black Squid ízesítésekben. Az etetőan�ag különlegessége
az összetételében rejlik.
A Z-Code etetőanyag az élénk fluro színű részecskék és a magas proteintartalmú pelletek liftező tulajdonságának
köszönhetően az egész vízoszlop magasságában dolgozik. Erőteljes felhősítő hatással is rendelkezik, amitől a halak
még bátrabban táplálkoznak. Ha az etetőan�agot pasztaólomra, vag� etetőkosárba szánjuk, akkor adagoljuk hozzá az
500 ml Groundbait Mixert. Ha azonban spombbal, vag� etetőrakétával etetünk, akkor adjunk hozzá még kb. 500 ml-t a
tó vizéből is, hiszen ekkor az etetőan�agot nag�on lág�ra, szinte tocsogósra ajánlott hígítani. A tesztelési fázisban ez
a termék is kiemelkedőt alkotott. A 2012-es Bolsenai World Carp Classic győztesei, Micula Péterék is használták
a Z-Code-ot, köszönhetően a viszonylag magas aljnövényzetnek. Még eg� versen� g�őzelem köthető a termékhez,
mel�et az SBS Happ� Carp Gang csapata ért el az ABK IV. Bojlisokk versen�én. Ha igazán gyors eredményt szeretnél
elérni, akkor válaszd a Flumino termékeket!
Flumino Groundbait Z-Code:
Mennyiség: 1 kg
Flumino Groundbait Mixer Z-Code:
Mennyiség: 500 ml
Ízesítések:
Pineapple
, Undercover
Flumino Pop Ups Z-Code:
Méret: 14 mm
Mennyiség: 12 db/ízesítés
Ízesítések:
Pineapple
, Black Squid
Concentrated Flavours:
Mennyiség: 2 ml/ízesítés
Ízesítés:
Pineapple
, Black Squid
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk!
Részletes magyarázat a 12. oldalon.
A 2012-es World Carp Classic bajnokai.
Részletes magyarázat a 8-9. oldalon.
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Soluble All In Flumino Box Z-Code
Ez a termék az All In Flumino Box Z-Code oldódó változata. Biztosan mindannyian kerültetek már olyan helyzetbe, amikor az addigi jól bevált csalik és technikák teljesen hatástalannak bizonyulnak. Ennek a jelenségnek az
egyik leggyakrabban előforduló oka az, hogy a halak nem a fenék közelében tartózkodnak és nem is ott táplálkoznak. Az oldódó All In Flumino Box Z-Code termék ennek a hel�zetnek az eredmén�es horgászatát teszi lehetővé. A
Z-Code név a vízközti horgászatra kifejlesztett szerelékre, a Zig-Rigre utal. A komplett csomag tartalma szinte teljesen megeg�ezik a főzött változatéval, különbség csupán ann�i közöttük, hog� ebben a csomagban nem található külön
aroma, valamit a horogcsalik oldódóak, és 16 mm-es méretűek. A Box tartalmának többi része állandó. Az etetőan�ag
különlegessége az összetételében rejlik.
A Z-Code etetőanyag az élénk fluro színű részecskék és a magas proteintartalmú pelletek liftező tulajdonságának
köszönhetően az egész vízoszlop magasságában dolgozik. Erőteljes felhősítő hatással is rendelkezik, amitől a halak
még bátrabban táplálkoznak. Ha az etetőan�agot pasztaólomra, vag� etetőkosárba szánjuk, akkor adagoljuk hozzá az
500 ml Groundbait Mixert. Ha azonban spombbal, vag� etetőrakétával etetünk, akkor adjunk hozzá még kb. 500 ml-t a
tó vizéből is, hiszen ekkor az etetőan�agot nag�on lág�ra, szinte tocsogósra ajánlott hígítani. A tesztelési fázisban ez
a termék is kiemelkedőt alkotott. A 2012-es Bolsenai World Carp Classic győztesei, Micula Péterék is használták
a Z-Code-ot, köszönhetően a viszonylag magas aljnövényzetnek. Még eg� versen� g�őzelem köthető a termékhez,
mel�et az SBS Happ� Carp Gang csapata ért el az ABK IV. Bojlisokk versen�én. Ha igazán gyors eredményt szeretnél
elérni, akkor válaszd a Flumino termékeket!
Flumino Groundbait Z-Code:
Flumino Groundbait Mixer:
Ízesítések:
Pineapple
Flumino Pop Ups Z-Code:
Ízesítések:

Pineapple

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Mennyiség: 1 kg
Mennyiség: 500 ml
, Undercover
Méret: 16 mm
Mennyiség: 12 db/ízesítés
, Black Squid

Négy évszakos

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk!
Részletes magyarázat a 12. oldalon.
A 2012-es World Carp Classic bajnokai.
Részletes magyarázat a 8-9. oldalon.
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FLUMINO
GROUNDBAIT
Z-CODE
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Flumino Groundbait Z-Code

Flumino Groundbait Mixer

Az All In Flumino Box termékek külön-külön is elérhetőek bármel� pont�horgász számára. A Flumino Groundbait Z-Code különlegessége az öszszetételében rejlik. A Z-Code etetőanyag az élénk fluro színű részecskék liftező tulajdonságának köszönhetően az egész vízoszlop magasságában dolgozik. Erőteljes felhősítő hatással is rendelkezik, amitől a
halak még bátrabban táplálkoznak. Az etetőanyag bekeverését Flumino
Groundbait Mixer folyadékkal ajánljuk. Ha az etetőan�agot pasztaólomra, vag� etetőkosárba szánjuk, akkor adagoljunk hozzá 500 ml Groundbait
Mixert. Ha azonban spombbal, vag� etetőrakétával etetünk, akkor adjunk
hozzá még kb. 500 ml-t a tó vizéből is, hiszen ekkor az etetőan�agot nag�on lág�ra, szinte tocsogósra ajánlott hígítani. Ezek után már csak eg�
fol�adék koncentrátummal tehetjük az etetőan�agot még vonzóbbá. Ez
a Flumino Liquid Concentrate, ami eg� zöldes színű, erősen fluoreszkáló,
magas amino tartalmú segédcsali, amiből mindössze néhán� csepp kell az
etetőan�agra. A 2012-es Bolsenai World Carp Classic győztesei, Micula
Péterék is használták a Z-Code-ot, köszönhetően a viszonylag magas
aljnövényzetnek. Ha igazán gyors eredményt szeretnél elérni, akkor
válaszd a Flumino termékeket!

A világrekorder All In Flumino Box termékei külön-külön is megvásárolhatóak, mint ahogyan a Flumino Groundbait Mixer folyadék is. Nég�
féle ízesítésben kerül forgalomba, amiből kettőt hideg vízre, kettőt pedig
n�ári horgászatokhoz ajánlunk. Ezt a terméket az All In Flumino Boxban is
megtalálható etetőan�aghoz fejlesztette ki a g�ártó, amell�el fantasztikus
párosítást alkot. Az 1 liter folyadék pontosan 2 kg Flumino Groundbait
etetőanyag bekeveréséhez elegendő mennyiség. A bekevert etetőanyag csalogató hatását tovább fokozhatjuk az attraktorok között
megtalálható Flumino Liquid Concentrate-tel. Ebből a fluoreszkáló,
magas amino tartalmú folyadék koncentrátumból elég csak néhány
cseppet tenni az etetőkosárban lévő etetőanyagra, vagy a bejuttatni
kívánt PVA hálóra. Ezután már csak eg� ízben jól harmonizáló horogcsalit kell kiválasztanunk hozzá és kezdődhet a horgászat. Ha igazán gyors
eredményt szeretnél elérni, akkor válaszd a Flumino termékeket!

Kiszerelés: 1, 5 és 10 kg
Ízesítés:
Z-Code
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Kiszerelés: 1 L
Ízesítések:
N-Butyric , Pineapple , Match Special
, Cranberry
Liver , Undercover
Adagolás: 500 ml / 1 kg Flumino Groundbait
Ajánlott etetőanyag: Flumino Groundbait

,
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Flumino
Liquid Concentrate
A Flumino termékcsalád egyik legfontosabb tagja, mely nem más,
mint egy floureszkáló, magas amino tartalmú folyadék koncentrátum. Két, eltérő tulajdonsággal rendelkező fol�adék kerül forgalomba: a
mederfenéken szétterülő horizontális, és a vízoszlop teljes magasságában
dolgozó vertikális. A horizontálisat alapozó etetéshez ajánljuk, melyet
a gombócokra csepegtetve juttassunk be az etetésre. A vertikálissal
PVA hálóra, vagy pasztaólomra csepegtetve érhetjük el a legjobb hatást. Ha a halak vízközt tartózkodnak, akkor a PVA hálóra juttatott vertikális
fol�adék segítségével a mederfenékig tudjuk őket csalogatni, ezt követően
táplálkozásra késztetni. Fontos megjegyeznünk, hogy a folyadék a csalira csepegtetve sokkal kevésbé hatékony, mint az előbb említett módokon alkalmazva. Ha igazán gyors eredményt szeretnél elérni, akkor
válaszd a Flumino termékeket!
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Kiszerelés: 20 ml
Tulajdonság:
Horizontális (mederfenéken elterülő), Vertikális (függőlegesen, a vízoszlop teljes magasságában dolgozik)
Adagolás:
Néhány csepp az etetőanyagra vagy PVA hálóra
Ízesítés:
Natúr

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

www.sbsbaits.com

46

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

www.sbsbaits.com

Kész bojlik, bojli mixek és paszták

Az SBS cég több mint 30 éve foglalkozik alapan�agok és késztermékek kikísérletezésével, mel�hez európai teszthorgászok segítségét is igén�be veszi. A tesztelés hosszú
időszaka alatt szerzett tapasztalatok alapján kerülnek piacra a teszthorgászok által is legjobbnak vélt kész összeállítások. Az SBS kész bojli palettáján megtaláljuk a nagyon jó
minőségű alapanyagokat tartalmazó, kedvező árfekvésű, Eurostar és a még komplexebb, plusz vitaminokat, ízfokozókat és ásványi anyagokat tartalmazó, csúcskategóriás Premium bojlicsaládot.
Az Eurostar legnépszerűbb ízei továbbra kaphatóak 3 in 1 Turbo Bait Dippel! Az eddig meglévő Longlife, Soluble és Bio bojlikon kívül felhívjuk a figyelmet a nemrég
debütált 20+ szériára, melyet a cég a kifejezetten nagy halak horgászatára fejlesztett ki. A Bio széria semmilyen hosszú idejű tárolást elősegítő adalékanyagot nem
tartalmaz, raktárkészleten és a boltok polcain nem lesz elérhető, kizárólag rendelés útján lehet hozzájutni! A soluble (oldódó) bojli a cég saját fejlesztésű terméke,
mely rövid idő alatt fantasztikus népszerűségre tett szert, ennek eredményeként
az Eurostar és a Premium termékcsalád összes tagja elérhető oldódó változatban
is! A rendkívül g�ors hatást kifejtő, főzés nélkül elkészített csali a Gold Treasure hozzáadásával készül. Fogóssága sok vízen nag�ságrendekkel nag�obb a hag�omán�os
bojlikhoz képest, mert a főzési eljárás elhag�ásával a bennük megtalálható értékes öszszetevők veszteség nélkül maradnak meg a bojliban!
Az SBS cég rendkívül széles kész bojli palettával rendelkezik, ami azt jelenti az
SBS márkanevet választók számára, hogy bármilyen időjárási körülmények közt,
bármely időszakra megtalálhatják az eredményes horgászathoz az ideális csalit!
Ennek kiválasztásában próbálunk segítséget nyújtani az ízesítések időszakra szóló ajánlásával
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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EUROBASE

SOLUBLE

EEUURROOSBTAASRES

READY-MADE BOILIES

READY-MADE BOILIES

EuroBase Ready-Made Boilies
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Minden horgász számára elérhető minőség, elérhető áron! Tudjuk,
hog� nag�on sok pont�horgász várta már azt a pillanatot, amikor az SBS
eg� mindenki számára megfizethető termékkel jelenik meg a piacon. Az
SBS minőség természetesen ennél a terméknél is garantált! Sokan kérdezhetik joggal: hog�an lehetséges il�en kedvező ár úg�, hog� mindez
nem jár jelentős minőség romlással? A válasz eg�szerű: kísérletezés, fejlesztés és állandó tesztelés. Igaz, hog� az SBS legdrágább adalékan�agai
nem találhatóak meg az összetevők között, azonban sikerült eg� könn�en
emészthető, akár hosszabb, több napos horgászaton is jól működő csalit
összeállítani. Fontos megjegyeznünk, hogy a felhasznált aromák ennél
a csalinál is megegyeznek a magasabb árfekvésű termékeknél használt, jó minőségű aromákkal! Ezt a csalit elsősorban olyan helyzetben
ajánljuk, amikor versenyen kívüli horgászatra készülünk, illetve olyan
szituációban, ahol indokolt a nagy mennyiségű etetés! Nag� vízterület,
intenzíven telepített tározó, fol�ó, minden típusú horgászvíz számításba jöhet ennél a csalinál. Ha több napra, vagy nagy, természetes vízre mész
horgászni, akkor vidd magaddal az EuroBase Ready-Made bojlit! Szerintetek is megér egy próbát?

Kiszerelés: 1 kg
Méret: 20 és 24 mm
Ízesítések:
Tigernut , Krill , Squid & Octopus
Strawberry Jam
, Garlic

, Frankfurter Sausage

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Soluble EuroBase
Ready-Made Boilies
Minden horgász számára elérhető minőség, elérhető áron! Tudjuk,
hog� nag�on sok pont�horgász várta már azt a pillanatot, amikor az SBS
eg� mindenki számára megfizethető termékkel jelenik meg a piacon. Az
SBS minőség természetesen ennél a terméknél is garantált! Sokan kérdezhetik joggal: hog�an lehetséges il�en kedvező ár úg�, hog� mindez nem
jár jelentős minőség romlással? A válasz eg�szerű: kísérletezés, fejlesztés és
állandó tesztelés. Igaz, hog� az SBS legdrágább adalékan�agai nem találhatóak meg az összetevők közt, azonban sikerült egy könnyen emészthető, akár hosszabb, több napos horgászaton is jól működő csalit összeállítani, amely oldódó változatban is forgalomba kerül. Fontos megjegyeznünk, hogy a felhasznált aromák ennél a csalinál megegyeznek a
magasabb árfekvésű termékeknél használt, jó minőségű aromákkal!
Ezt a csalit elsősorban olyan helyzetben ajánljuk, amikor versenyen
kívüli horgászatra készülünk, illetve olyan szituációban, ahol indokolt
a nagy mennyiségű etetés! Oldódó tulajdonsága miatt g�orsan az etetésünkre találnak a halak. Szerintetek is megér egy próbát?

Kiszerelés: 1 kg
Méret: 20 és 24 mm
Ízesítések:
Tigernut , Krill , Squid & Octopus
Strawberry Jam
, Garlic

, Frankfurter Sausage

,
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EEUURROOSSTTAARRS

EUROCATCH

READY-MADE BOILIES

READY-MADE BOILIES

HIGH POWER

EEUURROOSSTTAARRS

READY-MADE BOILIES

+ 3 in 1
Turbo Bait Dip

Eurocatch ReadyMade Boilies

Eurostar Ready-Made
Boilies

Eurostar Ready-Made
Boilies

Új bojliszéria az SBS kínálatában! Az Eurocatch
főzött bojlik esetében ol�an attraktív és könn�en
emészthető csalikat hoztunk létre, amel�ek minden pont� számára vonzó táplálékot jelentenek
az év bármel� időszakában. A gondosan összeállított alapmixek értékes attraktorokat tartalmaznak, és az Eurobase és Eurostar szériában már jól
bevált ízekkel karöltve (Squid & Octopus, Frankfurter Sausage, Garlic, Strawberr� Jam) remek
eg�üttest alkotnak. A „kevert” ízek használói jól
tudják, hog� sok horgászhel�en az eddig szokatlan ízek, csalikombinációk hozzák meg a várvavárt sikert. Az Eurocatch bojlik Shrimp & Krill, és
Tuna & Pineapple ízesítések esetében biztosan
állíthatjuk, hog� sokak kedvencei lesznek.

Az Eurostar az SBS legkedvezőbb árfekvésű kész bojlija, melynek receptje európai
teszthorgászok tapasztalatai alapján, hosszú
évek alatt nyerte el végleges összetételét. A
nag�on jó, minőségi alapan�agokat tartalmazó
keverékből a készre főzött bojlik tartalmaznak
minden ol�an szükséges alapösszetevőt, amire
a pont�oknak táplálékfelvételkor szükségük van.
Az Eurostar kész bojlik között forgalomba kerülő karakterek a horgászok által Európa-szerte
legszívesebben alkalmazott ízesítések alapján
kerültek kiválasztásra. Az édestől a keverten át
az egészen büdös jellegű ízekig választhatunk
az ízesítések közül, amiket időszaktól függően
alkalmazhatunk a sikeres horgászat érdekében!

Kiszerelés: 1 kg
Méret: 20 mm
Ízesítések:
Frankfurter Sausage , Garlic ,
Shrimp & Krill
, Squid & Octopus ,
Strawberry Jam
, Tuna & Pineapple

Kiszerelés: 1 és 5 kg
Méret: 16 és 20 mm
Ízesítések:
Strawberry Jam
, Sweet Plum
,
Squid & Octopus , Squid Octopus &
Strawberry , Frankfurter Sausage
,
Shellfish , Cranberry & Black Caviar
,
Green Crab , Plum & Shellfish
,
Fish & Liver , Garlic , Belachan ,
Cranberry
, Pineapple & Banana
,
Krill & Chili

Az SBS legkedvezőbb árfekvésű kész bojlija
mellé egy dipet adunk, mely párosításhoz továbbra is nagyon kedvező áron lehet hozzájutni! A kiválasztott bojlival megeg�ező ízesítésű
3 in 1 Turbo Bait Dip (50 ml) használatával jelentősen megnövelhetjük esél�ünket a halfogásra,
különösen abban az esetben, ha a horgászatra
viszon�lag rövid idő áll rendelkezésünkre. A
dipbe mártott csalink fol�amatos íz és illatan�ag
kibocsájtásával fogja felkelteni az etetésen tartózkodó pont�ok érdeklődését. A párosítás a
legnépszerűbb Eurostar ízesítésekben érhető
el, a kiválasztott bojlihoz az azonos ízű 3 in 1
Turbo Bait Dip tartozik.
Kiszerelés: 1 kg
Méret: 20 mm
Ízesítések:
Strawberry Jam
, Sweet Plum
,
Squid & Octopus , Frankfurter Sausage
,
Shellfish , Cranberry & Black Caviar
,
Plum & Shellfish
, Fish & Liver ,
Garlic , Belachan
,
Squid Octopus & Strawberry ,
Green Crab

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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FREEZER

SOLUBLE HIGH POWER

READY-MADE BOILIES

READY-MADE BOILIES

EEUURROOSSTTAARRS

Freezer Eurostar Boilies
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Figyelem! Ez a termék csak megrendelésre kapható! Az SBS egy forradalmi újításának köszönhetően elérhetővé tette a horgászpiacon
garantáltan legfrissebbnek számító tojással készített bojlit! A kizárólag megrendelés alapján g�ártott termékcsalád kimagaslóan eg�edi előn�e, hog� semmil�en hosszú idejű tárolást elősegítő (ezáltal fogósságát
csökkentő) adalékan�agot nem tartalmaz, ezen felül aromazáró csomagolásban kerül forgalomba! Ezen főzött bojlik alkalmasak a fehér és kistestű
halak szelektálásra, illetve legjobb csali azokra a vizekre, ahol nem ritka, ha
a kapások között több óra is várakozással telik el. Ezek a csalik az otthon
elkészített bojliknál is fogósabbak, hiszen a legoptimálisabb g�ári receptek
alapján készülnek és az SBS cég legféltettebb kiegészítőit is tartalmazzák,
mel�ek mások számára nem hozzáférhetőek. A népszerű Eurostar széria
összes ízesítésében, és eg�edi receptek alapján is megrendelhető! Amenynyiben bontatlan csomagolásban 2 héten belül nem kerül felhasználásra a termék, úgy le kell fagyasztani, így ezután hónapokig veszteség nélkül megőrzi fogósságát!

EEUURROOSSTTAARRS

Soluble Eurostar
Ready-Made Boilies
Az Eurostar kész bojlicsalád receptje alapján elkészített oldódó változat, amely tojás hozzáadása nélkül készül. Összetétele teljesen megegyezik a főzött változattal, a tojást azonban a Gold Treasure adalékanyag helyettesíti. A két bojli között viszont van eg� óriási különbség. Az
oldódó változat főzés nélkül készül, ezáltal az értékes összetevők veszteség nélkül maradnak meg a bojliban. Ennek következtében csalink körül
olyan tápanyag dús felhő alakul ki, ami még az egyébként étvágytalan pontyokat is táplálkozásra ösztönzi. Használata az átlagosnál erősebb pont�állomán�ú vizekre javasolt, hiszen a csali a vízhőmérséklettől
függően 2–6 óra alatt ázik le a hajszálelőkéről. Figyelem! Horgászataink
során fokozottan ügyeljünk az oldódó bojli helyes tárolására, védjük
az esőtől és a párától, ellenkező esetben megindulhat az oldódási folyamat!
Kiszerelés: 1 és 5 kg
Méret: 20 mm
Ízesítések:
Strawberry Jam
, Sweet Plum
, Squid & Octopus ,
Squid Octopus & Strawberry , Frankfurter Sausage
, Shellfish ,
Cranberry & Black Caviar
, Green Crab , Garlic , Belachan ,
Cranberry
, Pineapple & Banana
, Krill & Chili

Kiszerelés: 1 kg
Méret: 16 és 20 mm
Ízesítések:
Strawberry Jam
, Sweet Plum
, Squid & Octopus ,
Squid Octopus & Strawberry , Frankfurter Sausage
, Shellfish ,
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók
Cranberry & Black Caviar
, Green Crab , Garlic , Belachan
Megrendelésre a gyár SBS alapanyagokból egyedi receptek alapján is elkészíti a kedvenc SBS Freezer bojlidat! Megrendeléseket a www.sbsbaits.com weboldalon
vagy ügyfélszolgálati telefonszámunkon adhatod le: 06-70/935-8720
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Az SBS Szi-Ko Team 2011-ben a World Carp
Classic pontyfogó versenyen a 7. helyezést
érte el, és elnyerte a szektor legnagyobb
halának járó díjat ezzel a 24,80 kg-os
tükörponttyal.
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Premium Ready-Made Boilies
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Az SBS rendkívüli energiát fektet abba, hog� évről évre a cég hag�omán�aihoz méltó, magas minőségű új termékeket állítson elő. A Premium
kész bojlicsaládba bekerülő új csalik száma évente csupán 1–2 termékkel
g�arapszik, vag� frissül, igazolva azt, hog� a Prémium széria közé valóban
csak a legjobban bevált receptek kerülhetnek. Ebben a termékcsaládban
találhatjuk meg a Bio Big Fish-t és az Angliában évek óta hatalmas népszerűségnek örvendő Ace Lobworm kész bojlikat. A Bio Big Fish és az Ace
Lobworm a német és angol pont�horgászok első számú csalijává nőtte ki
magát. Az M (Monument) és az AV (Avenue) széria is ebbe a családba tartozik. Ki ne hallott volna már az M1-es bojli fantasztikus sikereiről? 2009 májusában az M1-es bojli hozta meg Rob Hales Rainbow-tavi fantasztikus
tükörponty rekordját, mely a mérlegeléskor 40,8 kg-ot nyomott! 2012es újdonságként, Phaze1 ízesítéssel eg� új csali került be a szériába. Ez az
ízesítés Angliában már korábban elérhető volt és nag�szerű eredmén�eket
produkált. Édeskés alapíze miatt a hideg vízi horgászatok eg�ik legnépszerűbb csalijának ígérkezik. Újdonságként a C1 és C2 ízesítés is a Premium
kategória tagjává vált. A C1 ízesítésű termékekkel a Micula-PongráczNémeti összetételű román csapat megnyerte a 2012-es bolsenai Word
Carp Classicot!
Kiszerelés: 1 és 5 kg
Méret: 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Phaze1
, Ace Lobworm
, M1
M3 , M4 , Bio Big Fish , Krill & Halibut
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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20+ Premium Ready-Made Boilies
Az SBS a 20+ csali szériát nem titkoltan azzal a szándékkal alkotta meg, hogy a legfanatikusabb nagyponty horgászok igényeit is kielégítse. Az
SBS a világ legnag�obb nemzetközi pont�horgász versen�én, a 2011 évi World Carp Classicon és a Rainbow tavon is tesztelte ezt a csalit. A WCC-n az SBS
Szi-Ko Team a szektor legnagyobb haláért járó díjat nyerte el egy 24, 80 kg-os tükrössel (a halat Ace Lobworm ízesítésű csalival sikerült horogra
csalni), összesítésben pedig a 130 csapatból az előkelő 7. helyen végzett. Nem sokkal később a Rainbow tavon Kovács Zoltánnal horgászó Pámer
Lászlónak sikerült ezzel a csalival egy 34,20 kg-os tükörpontyot (M1-es ízesítéssel) fognia.
A 20+ elnevezés 3 fontos tulajdonságra utal. Elsőként a kifejezetten nag�, akár 20 kiló feletti pont�ok megfogásának a lehetőségére. Másodikként
méretére: csak 20 mm-es és nag�obb, azaz 20, 24 és 30 mm-es átmérőkben kerül forgalomba. Harmadikként tartósságát emelnénk ki. Eg� speciális adalékan�agnak köszönhetően az erős fehérhal állomán�ú vizeken is garantáltan kibír 20 órát, de a tesztelések alkalmával 72 óra után is a hajszálelőkén volt
a csali. A 20+ termékcsalád csúcsminőségű Premium szériára épül, a horogelőkén azonban lén�egesen tartósabb, mint a sima Premium bojli. Tartóssága
mellett kiemelendő, hog� a benne lévő értékes összetevők fol�amatosan, hosszan tartó hatást kifejtve ingerlik táplálkozásra a halakat.
Akik jártasak az igazán nagy pontyok horgászatában, azok jól tudják, hogy a minőség mellett, a megfelelő állagú, a fehérhalak folyamatos
támadásának ellenálló csali elengedhetetlen ebben a műfajban. Ha g�engébb halállomán�ú természetes vízen horgászol, vag� a kifejezetten nag�
pont�ok becserkészése a célod, akkor számodra a 20+ Premium Bojli az ideális választás! Újdonságként a C1 és C2 ízesítés is a Premium kategória tagjává vált. A C1 ízesítésű termékekkel a Micula-Pongrácz-Németi összetételű román csapat megnyerte a 2012-es bolsenai Word Carp Classicot!

Kiszerelés: 1 és 5 kg
Méret: 20, 24, 30 mm
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Phaze1

, Ace Lobworm

, M1

A 2012-es World Carp Classic bajnokai. Részletes magyarázat a 8-9. oldalon.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

, M2

, M3

, M4

, Bio Big Fish

, Krill & Halibut

Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

www.sbsbaits.com
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Ha a nagy pontyok becserkészése a célod, akkor
a nagy
pontyok
becserkészése
céaHa20+
Premium
termékcsalád
az ideálisaválasztás!
lod,
akkor
a
20+
Premium
termékcsalád
A csali fejlesztésének utolsó szakaszában sikerült
az ideális
választás!
csali 34,20
fejlesztésének
horogra
csalni
a képen Alátható
kg-os tükörutolsó
szakaszában
sikerült
horogra csalni
pontyot.
a képen látható 34,20 kg-os tükörpontyot.
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Freezer Premium Boilies
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A Premium bojlik az SBS kész bojlik csúcstermékei, mel�ből minden ízesítés készül Bio változatban is. Csak
külön megrendelésre g�ártja a cég, hiszen tárolása fag�asztás nélkül csak 2 hétig megoldható. Milyen
előnnyel rendelkezik ez az új termék az eddig piacon lévőkkel szemben? A frissesség varázsával és
aromatartó képességével mindenképpen, hiszen hosszú idejű tárolást elősegítő (ezáltal fogósságát
csökkentő) adalékanyagok nélkül, aromazáró csomagolásban kerül forgalomba! E főzött bojlik alkalmasak a fehér és kistestű halak szelektálásra és legjobb csali azokra a vizekre, ahol nem ritka, ha a kapások
között több óra is várakozással telik el. Ideális választás azoknak, akik kifejezetten nagyhalas horgászatra készülnek, hiszen megrendelhető 24 és 30 mm-es méretben is, ami alkalmas a nagy halak
szelektálására. Ezek a csalik az otthon elkészített bojliknál is fogósabbak, hiszen a legoptimálisabb g�ári
receptek alapján készülnek és az SBS cég legféltettebb kiegészítőit is tartalmazzák, mel�ek mások számára
nem hozzáférhetőek. Jelenleg az anyacég bontatlan csomagolásban 2 hétig garantálja szavatosságát
a termékcsaládnak! Amennyiben 2 héten belül nem kerül felhasználásra a termék, lefagyasztva hónapokig veszteség nélkül megőrzi fogósságát!

Kiszerelés: 1 kg
Méret: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 30 mm
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Phaze1
, Ace Lobworm

, M1

, M2

, M3

, M4

, Bio Big Fish

Megrendelésre a gyár SBS alapanyagokból egyedi receptek alapján is elkészíti a kedvenc SBS Freezer bojlidat!
Megrendeléseket a www.sbsbaits.com weboldalon vagy ügyfélszolgálati telefonszámunkon adhatod le:
06-70/935-8720
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

www.sbsbaits.com
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Új íz:
Krill &
Halibut

Soluble Premium Ready-Made Boilies
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Az SBS a Premium bojlicsalád minden tagját készíti oldódó változatban is. A komplex, számos
összetevőt tartalmazó Premium széria oldódó változataival fantasztikus eredmén�eket érhetünk el! A keverékek összetétele megegyezik a főzött Premium bojlikéval, az előállításbeli
különbség szintén a főzési eljárás kihagyását és a Gold Treasure adalékanyag hozzáadását jelenti. Az oldódó bojlik 2 tulajdonságukban is jelentősen különböznek a főzött változattól. Az eg�ik jelentős különbség az oldódó bojli állagából következő, vízben kifejtett hatásában
keresendő. A csali a vízbe érkezve szinte azonnal oldódni kezd és a felületéről leváló részecskék íz és illatfelhőt képezve erősítik fel az etetés környékén tartózkodó halak táplálékszerzési ingerét. Ezen tulajdonsága miatt az intenzíven telepített vizeken nagyságrendekkel eredményesebbek lehetünk vele! A másik jelentős különbség, hog� lén�egesen kevesebb ideig maradnak meg a hajszálelőkén, ezért ol�an hel�en, ahol a g�enge pont�állomán�
mellé jelentős fehérhal állomán� társul, inkább maradjunk a főzött változatnál! Figyelem! Horgászataink során fokozottan ügyeljünk az oldódó bojli helyes tárolására, védjük az esőtől
és a párától, ellenkező esetben megindulhat az oldódási folyamat! 2012-es újdonságként,
Phaze1 ízesítéssel új csali került be a szériába. Ez az ízesítés Angliában már korábban elérhető
volt és nag�szerű eredmén�eket produkált. Édeskés alapíze miatt a hideg vízi horgászatok eg�ik
legnépszerűbb csalijának ígérkezik. Újdonságként a C1 és C2 ízesítés is a Premium kategória tagjává vált. A C1 ízesítésű termékekkel a Micula-Pongrácz-Németi összetételű román
csapat megnyerte a 2012-es bolsenai Word Carp Classicot!
Kiszerelés: 1 és 5 kg
Méret: 20 mm
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Phaze1
, Ace Lobworm
Bio Big Fish , Krill & Halibut
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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QUEST

BASE MIX
Quest Base Mix
Ezek a keverékek az SBS Premium kategóriás mixei, amelyre méltán lehet büszke a cég mind népszerűségét, mind eredményességét
tekintve. A Quest Base Mixek az SBS cég legtöbb összetevőt tartalmazó,
legkomplexebb összeállításai. A keverékek közelmúltban elért eredményei alapján nyugodt szívvel ajánljuk a Quest Base Mixek bármelyikét azoknak, akik az SBS legjobb mixeiből szeretnének csúcsminőségű bojlit készíteni! Ebből a termékpalettából bármely időszakra
megtalálhatjuk a megfelelő összeállítást, természetesen az ajánlott
időszakok figyelembe vételével! A mix bármely tagja a Gold Treasure
adalékanyag hozzáadásával, főzés nélküli oldódó változatban is elkészíthető!
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Kiszerelés: 1, 5, 10 kg
Főzési idő: 10 mm 1 perc 10 mp 12 mm: 1 perc 20 mp, 14 mm:
1 perc 30 mp, 16 mm: 1 perc 40 mp, 18 mm: 1 perc 50 mp 20 mm:
2 perc 00 mp, 24 mm: 2 perc 10 mp
Ízesítések:
Ace Lobworm
, M1
, M2 , M3

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos
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IUMM
PPRREEMIU

BOMB PASTE

BOMB PASTE

Új kiszerelés!
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Soluble Premium
Bomb Paste – 1 kg

Soluble Premium
Bomb Paste – 300 gr

A közelmúltban világújdonságként bemutatkozó
Soluble Premium Paste ólomra is gyúrható változata, kizárólag egy kilós, gazdaságos kiszerelésben.
Az oldódó Premium pasztákkal megegyező ízesítésű és hasonló állagú ólompasztákat az ólomra és
method kosárba gyúrva kínálhatjuk fel szerelékünkön. Használatával még nag�obb íz és illatfelhőt hozhatunk létre horogcsalink közelében. Az átlagosnál erősebb pont�állomán�ú vizeken fantasztikus eredmén�eket érhetünk el vele! Kiválóan alkalmazható kapástalanság esetén is, hiszen a rendkívül g�ors lebomlási idő
következtében a Premium bojlikéval szinte megeg�ező
összetétel a legétvág�talanabb halakat is táplálkozásra
fogja késztetni!

Oldódó Premium paszták kedvező áron, új kiszerelésben! Az oldódó Premium pasztákat ólomra és method
kosárba g�úrva is felkínálhatjuk szerelékünkön, de kis
menn�iségben akár a horogcsalinkat is bevonhatjuk
vele. Használatával még nag�obb íz és illatfelhőt hozhatunk létre a horogcsalink közelében. Kiválóan alkalmazható kapástalan időszakokban is, hiszen a rendkívül g�ors lebomlási idő következtében a Premium
bojlikéval szinte megeg�ező összetétel a legétvág�talanabb halakat is táplálkozásra készteti!

Kiszerelés: 1 kg
Ízesítések:
Ace Lobworm
, C1 , C2 , C3
,
Krill & Halibut
, M1
, M2 , M3 , M4
Phaze1

Kiszerelés: 300 gr
Ízesítések:
Ace Lobworm
, C1 , C2 , C3
,
Krill & Halibut
, M1
, M2 , M3 , M4
Phaze1

,
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SOLUBLE

AR
TM
E PURREOMSIU
Új ízek!

BOMB PASTE

Soluble Eurostar
Bomb Paste
Szeretnél kipróbálni eg� rendkívül hatékon�, kedvező áru terméket? Ha igen, akkor
bátran vig�él magaddal az SBS új pasztájából, amel� az Eurostar széria legjobb
ízesítéseiben kerül piacra. Ez a termék a kísérletező kedvű horgászok számára is ideális lehet, hiszen a 300 grammos kiszerelés
lehetővé teszi azt, hog� eg� kisebb vag�on
elköltése nélkül is 4-5 féle ízesítéssel vágjunk neki a horgászatnak. Ha új dolgokra
vág�sz, akkor próbáld ki az SBS új Eurostar
szériás pasztáját!

Kiszerelés: 300 g
Ízesítések:
Belachan , Garlic ,
Frankfurter Sausage
,
Squid & Octopus , Strawberry Jam
Pineapple
, Krill Chilli ,
Tuna & Pineapple
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Kis kiszerelésű csalizó
bojlik és pelletek
Az SBS cég által forgalomba hozott csalizó bojlik és pelletek Sül�lyedő, Wafters és Pop Up változatban, számtalan ízesítésben kaphatóak. A zavarba ejtően széles választék nem véletlen. Az erősen
túlhorgászott angliai vizeken nagyon nehéz a pontyokat kapásra
bírni, ezért becserkészésük érdekében rengeteg új termék lát napvilágot. A forma és a csali állaga rengeteg változtatáson megy keresztül az eredményes horgászat érdekében. Ezek a különleges
formájú és állagú csalik egyre nagyobb szerephez fognak jutni napjainkban, hiszen a pontyhorgászok körében népszerű
vizek is egyre nagyobb terhelés alá kerülnek, ezáltal egyre
nehezebbé válik rajtuk a halfogás. A formai és állagi változtatásokon túl egyre nagyobb szerep jut a csali felkínálási módjának is.
A kora-tavaszi, késő-őszi időszakban (alacsony vízhőfok esetén), vagy ha a halak kapókedve nem az igazi, megnő a szerepe a különböző mértékben megkönnyített csalik alkalmazásának. A hideg vízben lelassult halak táplálékfelvétele nem azonos
a nyári időszakéval, így ekkor sokkal nagyobb eséllyel foghatunk
Wafters, vagy Pop Up horog csalikkal halat. Az SBS egyedülállóan
színes termékpalettáján biztosan megtaláljuk az időszaknak
megfelelő formájú, állagú és ízesítésű horogcsalit, melynek
kiválasztása és helyes felkínálása egyik legfontosabb része a
sikeres horgászatnak!
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Süllyedő / Sinkers

Az SBS eg�re több fig�elmet fordít a finomszerelékes horgászokra is. Az utóbbi
években finomszerelékes és a bojlis horgászat határai kezdenek összemosódni,
hiszen ezeket a módszereket alkalmazó
horgászok eg�mástól vesznek át sikeresen használt kellékeket és technikákat.
Nincs ez másként a csalikkal sem. Az SBS
kínálatban megtalálható csalizó bojlik és
pelletek számtalan variálási lehetőséget
biztosítanak horgászataink közben, leg�en szó bármel�ik horgászmódszerről. Az
apró változtatások jelenleg a legnag�obb
titkok, mel�eknek köszönhetően sokszor
eredmén�esebbek lehetünk horgászataink során, mint eg� átlag horgász. Ha a víz
hőfoka már elérte a 8 Celsius fokot és a
halak átlagosan, vagy annál intenzívebben táplálkoznak, bátran használjuk a
termékek széles skáláján megtalálható
süllyedő csalizó bojlikat és pelleteket!
Amennyiben a víz ennél hidegebb, vagy
a halak kapókedve gyenge, abban az
esetben a Wafters és Pop Up termékekkel leszünk eredményesebbek.

Premium Ready-Made
Boilies 150 gr

Eurostar Ready-Made
Boilies 150 gr

Az SBS rendkívüli energiát fektet abba, hog�
évről évre a cég hag�omán�aihoz méltó, magas
minőségű új termékeket állítson elő. A Premium
készbojli-családba bekerülő új termékek száma
évente csupán eg�-két termékkel g�arapszik,
vag� frissül, igazolva azt, hog� a Premium széria
közé valóban csak a legjobban bevált receptek
kerülhetnek. A kedvező árú, 150 gr-os, 20 mm-es
főzött Premium bojli elsősorban azok számára
lehet vonzó, akik az 1 kg-os kiszerelés megvásárlása előtt szeretnék kipróbálni a különböző
ízesítésű csalikat.

Az Eurostar kész bojlik között forgalomba kerülő karakterek a horgászok által Európa-szerte
legszívesebben alkalmazott ízesítések alapján
kerültek kiválasztásra. Az édestől a keverten át
az egészen büdös jellegű ízekig választhatunk
az ízesítések közül, amel�eket időszaktól függően alkalmazhatunk a sikeres horgászat érdekében! A kedvező árú, 150 gr-os, 20 mm-es főzött Eurostar bojli elsősoban azok számára lehet
vonzó, akik az 1 kg-os kiszerelés megvásárlása
előtt szeretnék kipróbálni a különböző ízesítésű
csalikat.

Kiszerelés: 150 gr
Méret: 20
Ízesítések:
Ace Lobworm
, Bio Big Fish , C1
C2 , C3
, Krill & Halibut , M1
M2
, M3 , M4 , Phaze1

Kiszerelés: 150 gr
Méret: 20
Ízesítések:
Frankfurter Sausage
, Krill & Chili ,
Squid & Octopus
, Strawberry Jam

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Soluble Premium
Ready–Made Boilies

Premium
Mini Dumbells

Corn Shaped Sinker
Boilies

Az oldódó csalik iránti igén� sarkallta az SBS céget arra, hog� kisebb, 250 grammos kiszerelésben is elérhetővé teg�e a Premium széria valamenn�i ízesítését. Ez a kiszerelés lehetőséget
biztosít arra, hogy aki nem győződött meg
még az oldódó bojli fogósságáról, de ki szeretné próbálni a terméket, a 250 grammos kiszerelés megvásárlásával ezt megtehesse. A
dobozban veg�esen található, 16, 18 és 20 mmes gol�ók lehetőséget biztosítanak arra, hog�
különböző típusú hel�eken különböző méretű
csalit kínálhassunk fel a halaknak. A méretválasztás lehetőségével azonnal változtathatunk
stratégiánkon, úg� ahog� ezt az adott hel�zet
megkívánja.
Kiszerelés: 250 gr
Méret: 16, 18, 20 mm vegyesen a dobozban
Ízesítések:
,
Ace Lobworm
, C1 , C2 , C3
M1
, M2 , M3 , M4

A Premium Mini Dumbells eg� igen különleges
horogcsali, ahol a lén�eg a megszokottól eltérő formában keresendő, hiszen a pont�ok sok vízen hozzászoktak a gol�ó formájú csalikhoz, ami miatt eg�re nehezebb horogra csalni őket. Ezt a különleges,
hordó formájú, kisméretű csalit óvatlanul fogják
felszippantani a legrafináltabb pont�ok is, hiszen
még nem találkoztak vele! A rendkívül intenzív illatú, 8 mm-es, a legnépszerűbb Premium ízekben
forgalomba kerülő horogcsali természetes plusz
attraktorokat, vitaminokat és ásván�i an�agokat is
tartalmaz.

Ezek a kisméretű 8–10 mm-es kukorica formájú bojlik az SBS saját fejlesztésű különleges csalijai, melyeket egyaránt eredményesen használhatnak a finomszerelékes és a
nagyhalas horgászok is. Kinézetre kukorica,
de annál mégis sokkal több, hiszen beltartalma
azonos eg� kiváló minőségű bojliéval. Süll�edő
és lezbegő változatban is elérhető, ami számtalan variációs lehetőséget biztosít használata
során. Rendkívül erőteljes illat jellemzi őket,
melyet a magas N-Butyric (vajsav) tartalma
tesz még ellenállhatatlanabbá a pontyok és
amurok számára! A téli hónapokban a White
Peppercorn ízesítéssel fantasztikus eredményeket érhetünk el!

Kiszerelés: 50 gr
Méret: 8 mm
Ízesítések, színek:
Ace Lobworm (barna)
, C1 (sárga),
C2 (barna) , C3 (barna)
, M1 (piros)
,
M4 (barna)
Ajánlott használat: hajszálelőke, szilikon előke,
horogra tűzve.
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait, Premium Method Mix, Carp Attract Groundbait
Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk!
Részletes magyarázat a 12. oldalon.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Kiszerelés: 60 gr
Méret: 8–10 mm
Ízesítések, színek:
Corn (sárga) , C2 (barna) , C3 (barna)
,
M1 (piros)
, M4 (barna) , Pineapple
(sárga)
, Squid & Octopus (barna) ,
White Pepper (fehér)
,
Krill & Halibut (barna)
Ajánlott használat:
hajszálelőke, szilikon előke.
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait,
Premium Method Mix, Carp Attract Groundbait
www.sbsbaits.com

CSL Hookers
A CSL Hookers horog pellet tulajdonképpen eg� pellet-bojli
hibrid csali. Nagy mennyiségben tartalmaz kukoricacsíra
kivonatot, jól oldódó, a pontyokat táplálkozásra késztető
attraktánsokat és betaint. 50–50%- ban bojlimixből és a CSL
pelletek alapan�agának számító keverékből áll. Ezeknek az
összetevőknek és a sokféle ízesítésnek köszönhetően bármel�
időszakban nag�on eredmén�esek lehetünk vele. Az etetéssel
akkor kerül a legjobb összhangba, ha alapozásként CSL Pelletet
és/vag� Betain Attract Pelletet is juttatunk a kiválasztott
hel�re. Minden dobozban a csalizó pelleteken kívül egy
25 ml-es flakonban, a tégelyen feltüntetett ízesítéssel
megegyező, étvágyfokozó stimulátorokat tartalmazó
folyadék található. A horgászat megkezdése előtt 24–48
órával érdemes a csalikat lelocsolni, hogy a horgászatig
kellő mennyiségű folyadékot tudjanak magukba szívni.

Kiszerelés: 150 gr
Méret: 16 mm
Ízesítések:
Tutti-Frutti
, Pineapple/Banana
,
Strawbwerry Jam
, Frankfurter Sausage
,
Scopex
, Squid & Octopus , Shellfish ,
Plum & Shellfish
, Black Caviar , Cranberry
Green Crab , Fish & Liver
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Soluble Premium Longlife
Ready-Made Miniboilies
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Ezzel a csalival a finomszerelékes horgászok is nag�szerű eredmén�eket érhetnek el! Az SBS ezentúl oldódó változatban is elérhetővé teszi a Premium Longlife
Read�mades Minibojlikat. Az oldódó bojlik a legg�orsabb
hatást kifejtő csalik, mel�ek csábító íz és illatfelhőjüknek
köszönhetően ellenállhatatlan csemegét jelentenek a
pont�ok számára. A dobozban 10, 12, 14 mm-es méretben vegyesen található csalizóbojlik az összes Premium ízben elérhetőek! Célszerű a horgászni kívánt
időszakhoz kiválasztani a csali fajtáját, mellyel akkor
lehetünk a legeredményesebbek, ha az alapozó etetésre szánt method mix és/vagy pellet összhangban
van csalizó bojlink jellegével!

Kiszerelés: 150 gr
Méret: 10, 12, 14 mm vegyesen a dobozban
Ízesítések:
Ace Lobworm
, C3
, M1
, M2 ,
M3 , M4
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait,
Premium Method Mix, Carp Attract Groundbait
Ajánlott használat: hajszálelőke, szilikon előke.
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Könnyített csalik / Wafters

A modern pont�horgászat hatalmas feg�vere ez a találmán�! A Pop Up horogcsalik térn�erése után nem sokkal eg� újabb fantasztikus ötlet pattant ki a pont�horgászok fejéből.
Hogyan lehetne becsapni a legrafináltabb
pontyokat akár hideg vízben is, amikor
nagyon gyengén táplálkoznak? Ennek a
csalinak a használatával még a leglehetetlenebb, legreménytelenebb helyzetben
is eredményesek lehetünk, ezért mindig
legyen nálunk! Parafaőrlemén� hozzáadásával készül, amel�nek a pontos adagolása
nag�on fontos tén�ező a bojlik előállítása során. Akkor tökéletes a csali, ha a vízben a
fajsúlya szinte a nullával egyenlő, így egy
akváriumba téve a víz aljára süllyedve a
legkisebb áramlatokra is érzékenyen reagál. Ez a tulajdonsága az alapja fantasztikus sikerének!

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Eurostar Boilie Wafters

Soluble Eurostar Wafters

Amenn�iben Eurostar szériás bojlival indulunk horgászni, akkor semmiképpen ne hag�juk otthon a bevetésre szánt bojlihoz azonos ízben kapható
wafters horogcsalit. Akiknek több alkalommal segítettek már ezek a speciális csalik a betlizés elkerülésében, azok tudják, hog� miről beszélünk. A dobozban vegyesen 16, 18, 20 mm-es golyók kerülnek kiszerelésre, tehát
egy dobozban 3 féle méretű csali található! Hideg vízi horgászataink
során jelentősen megnő az esélyünk a halfogásra a wafters használatával! A hideg vízi pontyhorgászat ideális csalija!

Két forradalmian új ötlet eg� csaliban! Oldódó és balanszírozott horogcsali,
amel� a legnehezebb hel�zetben is bizon�ít! Az oldódó bojlik köztudottan
a legg�orsabb hatást kifejtő csalik, amel�ek csábító íz- és illatfelhőjüknek
köszönhetően ellenállhatatlan csemegét jelentenek a pont�ok számára.
További nag� előn�e, hog� parafaőrlemén� hozzáadásával készül, íg� eg�
oldódó és eg�ben wafters csalival vehetjük üldözőbe a halakat.

Kiszerelés: 100 gr
Méret: 16, 18, 20 mm vegyesen a dobozban
Ízesítések:
Strawberry Jam
, Sweet Plum
, Squid & Octopus
Frankfurter Sausage
, Garlic , Belachan

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári
Négy évszakos
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Kiszerelés: 100 gr Méret: 20 vagy 24 mm
Ízesítések:
Belachan , Garlic , Frankfurter Sausage
Squid & Octopus , Strawberry Jam

,

Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók
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Double Trick Boilie Wafters
A Double Trick bojli sikerére való tekintettel az SBS tovább fejlesztette ezt a nagyszerű csalit, amely ezentúl balanszírozott belső maggal
kerül forgalomba! A Double Trick Boilie Wafters az oldódó és a főzött
csalik összes előnyével rendelkezik. Egy olyan csaliról van szó, amelynek a közepe főzött, külső rétege viszont oldódó! A 14 mm-es belső
mag parafaőrleménnyel balanszírozott, ezáltal a külső, 6 mm-es réteg
leoldódása után a legóvatosabban táplálkozó pontyok megfogására
is jó esélyünk van. Használatával elkerülhetjük csalink leázását, ug�anis a
belső, főzött rész akár 24 órát is kibír a hajszálelőkén. A külső rész oldódási
ideje a vízhőfok függvén�e, 20 fokos víz esetén kb. 2–3 óra. A Double Trick
Boilie Wafters elérhető a csúcskategóriás Premium széria összeállításaiban!
Próbáld ki az SBS továbbfejlesztett Double Trick csaliját, amel� balanszírozott belső magjának köszönhetően még fogósabb elődjénél!

Kiszerelés: 150 gr Méret: 20 mm
Ízesítések:
Ace Lobworm
, C1 , C2 , C3
Krill & Halibut

, M1

, M2

, M3

, M4
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20+ Premium Boilie Wafters
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Az SBS a 20+ csali szériát nem titkoltan azzal a szándékkal alkotta meg, hogy a legfanatikusabb
nagyponty horgászok igényeit is kielégítse. Az SBS a világ legnag�obb nemzetközi pont�horgász
versen�én, a 2011 évi World Carp Classicon és a Rainbow tavon is tesztelte a 20+ szériába tartozó csalikat,
amel�ek kiemelkedő eredmén�eket hoztak. A 20+ Premium Wafters csali hasonlóan a süllyedő
változathoz, rendkívüli tartóssággal rendelkezik, balanszírozott jellegének köszönhetően pedig
a legóvatosabb pontyokat is becsaphatjuk vele.
A 20+ elnevezés ennél a terméknél is 3 fontos tulajdonságra utal. Elsőként a kifejezetten nag�, akár 20
kiló feletti pont�ok megfogásának a lehetőségére. Másodikként méretére: csak 20 mm-es és nagyobb,
azaz 20, 24, és 30 mm-es átmérőkben kerül forgalomba. Harmadikként tartósságát emelnénk ki. Eg�
speciális adalékan�agnak köszönhetően az erős fehérhal állomán�ú vizeken is garantáltan kibír 20 órát,
de a tesztelések alkalmával 72 óra után is a hajszálelőkén volt a csali. Tartóssága mellett kiemelendő,
hog� ezt a tulajdonságát úg� sikerült elérni, hog� semmivel nem lett zártabb a csali, a benne lévő értékes
összetevők fol�amatosan, hosszan tartó hatást kifejtve ingerlik táplálkozásra a halakat.
Akik jártasak az igazán nag� pont�ok horgászatában, azok jól tudják, hog� a minőség mellett, a megfelelő állagú, a fehérhalak fol�amatos támadásának ellenálló csali elengedhetetlen ebben a műfajban.
Ha gyengébb halállományú természetes vízen horgászol, vagy a kifejezetten nagy pontyok becserkészése a célod, akkor számodra a 20+ Premium Boilie Wafters az ideális választás! Újdonságként a C1 és C2 ízesítés is a Premium kategória tagjává vált. A C1 ízesítésű termékekkel a MiculaPongrácz-Németi összetételű román csapat megnyerte a 2012-es bolsenai Word Carp Classicot!
Kiszerelés: 250 gr Méret: 20, 24, 30 mm vegyesen a dobozban
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Ace Lobworm
, M1
, M2 , M3 , M4

, Krill & Halibut

Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók
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Premium Boilie Wafters

Soluble Premium Wafters

Az SBS kínálatában kapható legjobb minőségű wafters család a Premium
Wafters. Egy dobozban választhatóan vegyesen 10, 12, 14, vagy 16,
18, 20 mm-es golyók kerülnek kiszerelésre, tehát egy dobozban 3 féle
méretű csali található! A kiváló minőségben készülő hajszálelőkére szánt
csali elérhető valamenn�i Premium ízben. Biztosan sokan láttátok már a
ponty táplálkozását víz alatti felvételeken. A szívó mozdulatoknak köszönhetően a ponty szájába nem csak a megszerezni kívánt táplálék
kerül, hanem a szájától 15–20 cm-re lévő kis fajsúlyú vízi növényzet,
apró növényi törmelékek, falevelek is. Pontosan ez történik a wafters
használata során is. Ha nem a horogcsali a ponty által felszívni kívánt
táplálék, a könnyű fajsúlynak köszönhetően csalink akkor is a szájába
fog kerülni. Hidegvízi horgászataink során, amikor a víz hőmérséklete
nem éri el a 8 Celsius fokot, a lelassult anyagcsere következtében a halak táplálékfelvétele és annak intenzitása jelentősen csökken. Ebben
az esetben, illetve ha a halak étvágytalanok, a wafters használata a
legjobb megoldás!

Két forradalmian új ötlet eg� csaliban! Oldódó és balanszírozott horogcsali,
amel� a legnehezebb hel�zetben is bizon�ít! Az oldódó bojlik köztudottan
a legg�orsabb hatást kifejtő csalik, amel�ek csábító íz- és illatfelhőjüknek
köszönhetően ellenállhatatlan csemegét jelentenek a pont�ok számára.
További nag� előn�e, hog� parafaőrlemén� hozzáadásával készül, íg� eg�
oldódó és eg�ben wafters csalival vehetjük üldözőbe a halakat.

Kiszerelés: 100 gr
Méret:
10, 12, 14, vagy 16, 18, 20 mm vegyesen a dobozban
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Ace Lobworm
, M1
, M2 , M3 , M4
Krill & Halibut
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait, Premium Method Mix
Ajánlott használat: hajszálelőke, szilikon előke.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Kiszerelés: 40 és 100 gr
Méret: 10, 12, 14 vegyesen a dobozban (40 gr),
20 mm (100 gr), 24 mm (100 gr)
Ízesítések:
M1
, M4 , C1 , C2 , C3
www.sbsbaits.com
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Helyszín:
Rainbow
Lake
Helyszín: Rainbow
Lake
A hal
súlya:36,75
36,75kgkg
hal súlya:
Csali:
AceLobworm
Lobworm
- 20+
Premium
Csali: Ace
- 20+
Premium
bojlibojli
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Pop Ups

Szinte nincs olyan horgász, aki ne ismerné a Pop Up (lebegő) csalikat. Nagyon sokan használják egy félbevágott süllyedő
bojlival össze és kifelé fordítva is, illetve
vannak olyan horgászok, akik az úgynevezett hóember (1 szem süllyedő, 1 szem pop
up) felkínálási módra esküsznek. Rengeteg variációs lehetőséget rejt magában a
használata. Az SBS kínálatában a hagyományosan kerek formájú csalikon kívül
lebegő pelletet és kukorica formájú
lebegő bojlit is találhatunk. Túlzottan
iszapos, vagy sűrű vízinövényezettel benőtt aljzaton, kapástalan időszakokban,
illetve amur horgászatánál egyaránt sikeresen használhatjuk.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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20+ Premium Pop Ups
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Az SBS a 20+ csali szériát nem titkoltan azzal a szándékkal alkotta meg, hogy a legfanatikusabb nagyponty horgászok igényeit is kielégítse.
Az SBS a világ legnag�obb nemzetközi pont�horgász versen�én, a 2011 évi World Carp Classicon és a Rainbow tavon is tesztelte a 20+ szériába tartozó
csalikat, amel�ek kiemelkedő eredmén�eket hoztak. A 20 + Premium Pop Ups csali hasonlóan a süllyedő változathoz, rendkívüli tartóssággal rendelkezik, lebegő tulajdonságának köszönhetően pedig a legóvatosabb pontyokat is becsaphatjuk vele. Figyelem! Ez a csali a Pop Up csaliknál
megszokottól lényegesen nagyobb felhajtó erővel rendelkezik. A 20 mm-es lebegő csali képes elemelni eg� 20 mm-es süll�edőt, eg� 22 mm-es lebegő
eg� 24 mm-es süll�edőt, eg� 24 mm-es lebegő pedig eg� 30 mm-es süll�edő csalit is! Nem véletlenül rendelkezik ez a csali ekkora felhajtóerővel!
Az említett párosításokat a mederfenékre visszasúl�ozva a lehető legkibalanszírozottabb csali kombinációt fogjuk kapni, amivel könn�en becsaphatjuk a
legrafináltabb öreg pont�okat is. Mindezt úg�, hog� a csali méretének szelektív tulajdonsága miatt nem kell tartanunk a kisebb pontyok jelentkezésétől sem, azaz a maximális esélyt adjuk meg egy kapitális hal becserkészésére!
A 20+ elnevezés ennél a terméknél is 3 fontos tulajdonságra utal. Elsőként a kifejezetten nag�, akár 20 kiló feletti pont�ok megfogásának a lehetőségére.
Másodikként méretére: csak 20 mm-es és nagyobb, azaz 20, 22, és 24 mm-es átmérőkben kerül forgalomba. Harmadikként tartósságát emelnénk ki.
Eg� speciális adalékan�agnak köszönhetően az erős fehérhal állomán�ú vizeken is garantáltan kibír 20 órát, de a tesztelések alkalmával 72 óra után is a
hajszálelőkén volt a csali. Akik jártasak az igazán nagy pontyok horgászatában, azok jól tudják, hogy a minőség mellett, a megfelelő állagú, a fehérhalak folyamatos támadásának ellenálló csali elengedhetetlen ebben a műfajban. Ha gyengébb halállományú természetes vízen horgászol,
vagy a kifejezetten nagy pontyok becserkészése a célod, akkor számodra a 20+ Premium Pop Ups az ideális választás! Újdonságként a C1 és C2
ízesítés is a Premium kategória tagjává vált. A C1 ízesítésű termékekkel a Micula-Pongrácz-Németi összetételű román csapat megnyerte a 2012es bolsenai Word Carp Classicot!

Kiszerelés: 250 gr
Méret: 20, 22, 24 mm vegyesen a dobozban
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Ace Lobworm
, M1

, M2

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

, M3

, M4

, Krill & Halibut
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Creative Pop Ups

Mini Pop Ups

Leg�él kreatív és alkalmazkodj g�orsan a körülmén�ekhez! Az öt különböző színű, natúr, ízesítés nélküli pop
up és a dobozban található nég�féle aroma segítségével szinte korlátlan menn�iségű horogcsali-variáció
készíthető. A hideg napokon az óvatosan táplálkozó
halakat a visszafogottabb színű horogcsalikkal és édes
ízekkel ingerelhetjük kapásra, a n�ári kánikulában viszont az élénkebb színű pop up-ok kerülhetnek elő a
dobozból, amel�et erősen halas-büdös aromával ízesíthetünk! Akár többféle aroma is használható ug�anazon a horogcsalin, íg� eg�edi ízekkel lehetsz n�erő a
vízparton!

Extra lebegőképességgel rendelkező, könn�en fűzhető kis méretű fluro pop up, amel� a legjobb választás
azokon a napokon, amikor le kell finomítani a végszereléket. A method feederes technika kihag�hatatlan
horogcsalija!

Kiszerelés: 20 gr
Méret: 10 mm, 14 mm
Színek: fehér, fekete, narancssárga, citromsárga,
piros
A dobozban található aromák:
Mennyiség: 2 ml/ízesítés
Ízesítések:
M1
, Pineapple
, Strawberry Jam
Squid & Octopus
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Kiszerelés: 20 gr
Méret: 8 mm
Ízesítések:
Cranberry (narancssárga)
,
Frankfurter Sausage (citromsárga)
,
Pineapple (citromsárga)
,
Strawberry Jam (piros)
,
Squid & Octopus (citromsárga) , Garlic (fehér)
Natural (narancssárga, citromsárga, piros, fehér
színek vegyesen)

,

Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk!
Részletes magyarázat a 12. oldalon.
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

,

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos
www.sbsbaits.com

Premium Mini Pop Ups
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A kis méretű horogcsalik számos hel�zetben bizon�ítottak
már! A hideg vízi horgászatok első számú sztárjai, ug�anakkor
a finomszerelékes, elsősorban method technika szerelmesei
egész évben sikerrel alkalmazhatják a kiemelkedő lebegőképességgel rendelkező, könn�en fűzhető pop up-okat, amel�ek az idei évtől már a legnépszerűbb Premium ízekben is
kaphatóak!
Kiszerelés: 20 gr
Méret: 8 mm
Ízesítések, színek:
Ace Lobworm (barna) , C1 (sárga) , C2 (barna)
C3 (barna)
, M1 (piros)
, M4 (barna) ,
Krill & Halibut

,

Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk!
Részletes magyarázat a 12. oldalon.
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Új!
Soft Hooker
Pellets

Soluble Corn Shaped
Popper Boilies

Ezt a horogcsalit a finomszerelékes horgászok számára fejlesztette
ki az SBS. Ez a horogpellet egy viszonylag puha, kissé gumis állagú,
6–8 mm-es szemcseméretű csali. Puha állaga ellenére sem esik le dobás
közben a horogról, vag� a hajszálelőkéről. Puhasága mellett lebegő tulajdonsággal is rendelkezik. Lebeg, de csak annyira, hogy még egy kisméretű horgot sem emel el a fenékről. Sok ízesítésben kerül forgalomba,
ezért ezt a csalit bármel� időszakban sikeresen alkalmazhatjuk. Eg� ol�an
újdonság, amit feltétlenül érdemes kipróbálni!

Töretlen népszerűségnek örvendenek az SBS saját fejlesztésű, kukorica formájú bojlijai. Az idei évtől a lebegő (popper) verzió oldódó változatban is
kapható, amel�et eg�aránt eredmén�esen használhatnak a finomszerelékes és a nag�halas horgászok is. Hihetetlen vonzerő eg� kis csaliban!

Kiszerelés: 100 gr
Méret: 6–8 mm
Ízesítések:
Ace Lobworm
, M1
, M2 , M3
Ajánlott etetőanyag:
Eurostar Groundbait, Premium Method Mix, Carp Attract Groundbait
Ajánlott használat: hajszálelőke, szilikon előke, horogra tűzve.

Kiszerelés: 20 gr
Méret: 8–10 mm
Ízesítések:
Pineapple
, Strawberry Jam
M1
, Corn
, Squid & Octopus

Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk! Részletes magyarázat a 12. oldalon.
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

, White Pepper Corn

,

Négy évszakos
www.sbsbaits.com
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Euro Shelf Life Pop Ups

Premium Pop Ups

A népszerű Eurostar termékcsalád Pop Up szériája,
amely széles íz választékával és rendkívül kedvező
árával hívja fel magára a figyelmet! Ez a csali rendkívül
sokáig megőrzi lebegő tulajdonságát! A kísérletekkel bizon�ított minimális lebegési idő 48 óra! Rendkívül masszív
állagának köszönhetően a fehérhalak és a törpeharcsa sem
tudja megkezdeni a csali felületét, emiatt biztosak lehetünk
abban, hog� a hajszálelőkénken felkínált csali tökéletes állapotban lesz az első termetesebb hal megérkezéséig. Hideg
vízi horgászatnál a CSL Session dippel, 10 Celsius fok
feletti vízhőmérséklet esetén pedig a 3 in 1 Turbo Bait
dippel kombinálva jelentősen növelhetünk a fogási esélyeinken!

A Premium széria pop up csalijai fantasztikus eredményeket produkáltak az elmúlt
években! Az Ace Lobworm csali pop up változata hozta meg Warren Harrisonnak a
35,4 kg-os tőponty világrekordot a Rainbow tavon. Ha etetésre Premium bojlit használunk, akkor leg�en nálunk a hozzá tartózó pop up változat is! Többféle hel�zetre is megoldást kínál a pop up csalik használata. Törpeharcsás vízen sokan alkalmazzák sikerrel a
lebegtetést, kicselezve a kis mohó ragadozókat. Hóember felkínálási módot is alkalmazhatunk eg� szem süll�edő és eg� szem lebegő csali segítségével. Ez a kombináció bizon�os
mérettől képes szelektálni a pont�okat, valamint eg� nag�on könn�ű fajsúl�ú csalit kínálunk fel általa, amit óvatlanul fognak felszippantani az öreg, óvatos példán�ok is! Túlzottan iszapos, vagy sűrű vízinövényezettel benőtt aljzaton, kapástalan időszakokban,
illetve amur horgászatánál is egyaránt sikeresen használhatjuk, ezért mindig legyen
nálunk! Az idei évtől eg� dobozban választhatóan vegyesen 10, 12, 14, vagy 16, 18, 20
mm-es golyók kerülnek kiszerelésre, tehát egy dobozban 3 féle méretű csali található! Újdonságként a C1 és C2 ízesítés is a Premium kategória tagjává vált. A C1 ízesítésű termékekkel a Micula-Pongrácz-Németi összetételű román csapat megnyerte a
2012-es bolsenai Word Carp Classicot!

Kiszerelés: 40 gr
Méret:
14 vagy 16, 18, 20 mm vegyesen a dobozban
Ízesítések:
Squid Octopus , Frankfurter Sausage
,
Belachan , Garlic , Strawberry Jam
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Kiszerelés: 100 gr
Méret: 10, 12, 14, vagy 16, 18, 20 mm vegyesen a dobozban
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Ace Lobworm
, M1
, M2 , M3 , M4 ,
Krill & Halibut
Ajánlott etetőanyag:
Eurostar Groundbait, Premium Method Mix, Carp Attract Groundbait
Ajánlott használat: hajszálelőke, szilikon előke.

Négy évszakos
A 2012-es World Carp Classic bajnokai. Részletes magyarázat a 8-9. oldalon.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Premium M1 White Pop Ups
A horgászataink során szerzett tapasztalatokra alapozva kockázat nélkül kijelenthetjük, hog� a csali színének és ízének nag� jelentősége van
a halak táplálkozásában! A horogcsalik esetében eg� ízhez általában
eg� adott szín párosul, az M1-es Pop Up csalik például piros színűek
voltak, eddig... A piros szín általában jól működik, de sok esetben a fehér szín az, amel� a leginkább kontrasztos és feltűnően jól látható a
sötét, iszapos, vag� tőzeges aljzaton, felkeltve ezzel a halak érdeklődését. Mostantól az M1-es ízesítésű Premium Pop Up-ok tehát nemcsak
piros, hanem fehér színben is elérhetőek lesznek, íg� újabb horogcsali
variációkkal vehetjük üldözőbe a pont�okat!
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Kiszerelés: 100 gr
Méret: 10, 12, 14, vagy 16, 18, 20 mm vegyesen a dobozban
Ízesítés:
M1

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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CSL Hooker Pop Ups

Soluble Premium Pop Ups

A CSL Hooker Pop Ups tulajdonképpen egy lebegő
pellet-bojli hibrid csali. Nagy mennyiségben tartalmaz
kukoricacsíra kivonatot, jól oldódó, a pontyokat táplálkozásra serkentő attraktánsokat és betaint. 50–50%ban bojlimixből és a CSL pelletek alapan�agának számító
keverékből áll. Ezeknek az összetevőknek és a sokféle
ízesítésnek köszönhetően bármel� időszakban nag�on
eredmén�esen használhatjuk. Az etetéssel akkor kerül a
legjobb összhangba, ha alapozásként CSL Pelletet és/
vagy Betain Attract Pelletet is juttatunk a kiválasztott
helyre. Minden dobozban a csalizó pelleteken kívül
25 ml-es flakonban, a tégelyen feltüntetett ízesítéssel
megegyező, étvágyfokozó stimulátorokat tartalmazó
folyadék is található. A horgászat megkezdése előtt
24–48 órával érdemes a csalikat lelocsolni, hogy a horgászatig kellő mennyiségű folyadékot tudjanak magukba szívni.

Egy fantasztikus újdonság az a Pop Up csalik családjában,
ami lebeg és oldódik is! Két rendkívül sikeres csali eg�esítéséből jöhetett létre az SBS legújabb fejlesztése. A Soluble
Premium Pop Up a legkapástalanabb helyzetekben is lehetőséget ad arra, hogy eredményesek legyünk. Elsősorban intenzíven telepített vizekre és hidegvízi horgászatra
ajánlott, ezekben a helyzetekben ez a csali szinte verhetetlen! 12 Celsius fok alatti vízhőmérséklet esetén bárhol
használhatjuk ezt a nag�szerű csalit! A n�ári időszakban azonban a túlságosan erős fehérhal állomán�ú és törpeharcsás vizeken maradjunk a NEM oldódó Pop Up változatnál! Próbáld
ki ezt a csalit, hiszen a legextrémebb körülmén�ek között is
eredmén�es lehetsz vele! Újdonságként a C1 és C2 ízesítés
is a Premium kategória tagjává vált. A C1 ízesítésű termékekkel a Micula-Pongrácz-Németi összetételű román
csapat megnyerte a 2012-es bolsenai Word Carp Classicot!

Kiszerelés: 100 gr
Méret: 16 mm
Ízesítések:
Tutti-Frutti
, Pineapple/Banana
, Strawbwerry
Jam
, Frankfurter Sausage
, Scopex
,
Squid & Octopus , Shellfish , Plum & Shellfish
,
Black Caviar , Cranberry
, Green Crab ,
Fish & Liver

Kiszerelés: 100 gr
Méret: 16, 18, 20 mm vegyesen a dobozban
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Ace Lobworm
, M1
M3 , M4 , Krill & Halibut

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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,
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Új
kiszerelések!

Dark Fireflys Pop Ups Fluro Pop Ups
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Eg� igazán különleges és eg�edi csali az
SBS- től! A Lebegő bojli, mely lebegő tulajdonságán kívül még egy fontos dologgal
hívja fel magára a figyelmet. Mégpedig
azzal, hogy a sötétben halványan világít!
Sokszori megfig�elés eredmén�e az a tén�,
ami szerint a vízben világító dolgok felkeltik
a pont�ok érdeklődését. Az utóbbi időben
eg�re többen használják sikerrel az SBS fluoreszkáló horogcsalijait. Ezekkel a csalikkal
szemben a szkeptikus hozzáállás már a
múlté és egyre többen használják a rendkívüli eredmények hallatán.

Kiszerelés: 25 db / doboz
Ízesítések:
Frankfurter Sausage
, Squid &
Octopus , Strawberry Jam
,
Pineapple
Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk!
Részletes magyarázat a 14. oldalon.
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

Ez eg� rendkívül élénk színű lebegő csali! A pont�
köztudottan kíváncsi természetű hal és nag�on
sokszor nem képes leg�őzni kíváncsiságát. Ha Fluro
Pop Uppal csalizunk, akkor csalink élénk fluoreszkálásával ki fog tűnni a többi csali közül, felkeltve
ezzel a pont�ok érdeklődését. Erre a megfig�elésre
alapozva használják nag�on sokan eredmén�esen
ezt a csalit! A pineapple (ananász) ízesítésű fluro
pop up az eg�ik leghatékon�abb amur csali, 2–3
cm-re a fenéktől számítva hajszálelőkén meglebegtetve! A kínálatban újdonságként megtalálható új
színek és ízesítések további lehetőségeket kínálnak
a Fluro Pop Up csalik használatakor.
Kiszerelés: 100 gr
Méret:
10–12–14 vagy 16, 18,
20 mm vegyesen a dobozban
Ízesítések és színek:
Frankfurter Sausage - Piros
,
Squid & Octopus - Zöld
,
Strawberry Jam - Piros
,
Pineapple - Zöld
, Shellfish - Narancs ,
Cranberry - Narancs
, Garlic - Fehér ,
Bananarama - Fehér
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait,
Premium Method Mix, Carp Attract Groundbait
Ajánlott használat: hajszálelőke, szilikon előke.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Fluro Pop Ups
– 20 gr, 40 gr
A népszerű Hi Vis Fluro Pop Up termékcsalád kis
kiszerelésű szériája, amel� a legsikeresebb ízekkel és rendkívül kedvező árával hívja fel magára
a fig�elmet! Ha Hi Vis Fluro Pop Uppal csalizunk,
akkor csalink élénk fluoreszkálásával ki fog tűnni
a többi csali közül, felkeltve ezzel a pont�ok érdeklődését. Erre a megfig�elésre alapozva használják nag�on sokan eredmén�esen ezt a csalit!

Kiszerelés: 20 gr (10 mm), 40 gr (14 mm)
Méret: 10 mm, 14 mm
Ízesítések és színek:
Frankfurter Sausage - Sárga
,
Squid & Octopus - Sárga ,
Strawberry Jam - Piros
,
Pineapple - Sárga
,
Garlic - Fehér
Ajánlott etetőanyag:
Eurostar Groundbait, Premium Method Mix,
Carp Attract Groundbait
Ajánlott használat:
hajszálelőke, szilikon előke.
www.sbsbaits.com

Dipek

Az SBS egy régi horgászpraktikát fejlesztetett napjainkra arra
a szintre, hogy külön termékek jelenjenek meg a horgászboltok polcain a csalik íz- és illatanyag fokozásának, ezáltal még
fogósabbá tételének kedvéért. A különböző aromákkal, vitaminokkal, étvág�gerjesztő stimulátorokkal ellátott fol�adékok mára
már a legtöbb pont�horgász csali-repertoárjának fontos részét
képezik. A rendkívül sokféle alkalmazási módnak és ízesítésnek köszönhetően jelentősen növelhetjük fogási esélyeinket
az SBS Dipek használatával. A dipbe áztatott horogcsali körül
lassan szétáramló íz- és illatfelhő – a benne található étvágygerjesztő stimulátorok miatt –, a halak táplálékszerzési ingerét felerősítve fejti ki hatását. Nem árt azonban egy nagyon
fontos dolgot megjegyeznünk. Az ízesítés kiválasztásakor a
kimagasló fogási eredmén�ek elérésének érdekében fokozottan
üg�eljünk az időszaki ajánlás betartására! Nyári kánikulában kerüljük a pusztán édes jellegű dipek használatát, helyette inkább kevert, vagy büdös jellegű dipeket alkalmazzuk, hiszen
ilyenkor a magas vízhőfok miatt elpusztult kisebb élőlények
(férgek, lárvák, csigák) erőteljes szaga fog a vízben dominálni,
ezáltal a halaknak is ez lesz a természetes illat!

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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3 in 1 Fluro Powder Dip
A doboz alsó részében 150 gr rendkívül vonzó illattal és ízesítéssel rendelkező pordip található, amel� vízbe érkezést követően rövid idő alatt leoldódik csalink felületéről. A felső részben a rendkívül élénk színű fluro por található, amiből 25 gramm van a dobozban. A fluro por is rendelkezik
ízesítéssel, viszont csalinkról nem oldódik le! A termék nevéből következően ezt a segédcsalit 3 féle módon használhatjuk horgászataink során. Az
első felhasználási módot ajánljuk a legtöbb hel�zetre. E szerint az intenzíven telepített, viszonylag csekély vízmélységű (2 m) tavakon elégséges az
ízesített pordipet használnunk. Ezeken a vizeken (kiváltképp magasabb vízhőfok esetén) rendszerint zavaros a víz. Ebben a zavaros vízben a
ponty kizárólag szaglószervére hagyatkozva táplálkozik, ezért a fluro por használata felesleges. Nedvesítsük be csalink felületét, majd forgassuk meg
a pordipben. Vízbe érkezést követően a pordip leoldódik csalinkról és elterül körülötte. Az íg� keletkezett illatfelhővel fogja a közelben tartózkodó halakat
a csalink közelébe vonzani. A második felhasználási mód éppen ennek az ellenkezője. Mélyebb bányatavakban, vagy tiszta víz esetén (tavasszal és
ősszel a sekélyebb vizű tavakon is!) kifejezetten megnő a jelentősége a fluro por használatának. Itt eg�szerűen mártsuk csalinkat a vízbe, majd utána
forgassuk meg a fluro porban. A fluro por vízbe kerülve sem oldódik, ezért a csalin a por élénk színének és illatan�againak köszönhetően fogja felkelteni a
pont�ok érdeklődését. A harmadik lehetőség a kétfajta por együttes használata, mely szintén tiszta, áttetsző víz esetén alkalmazható sikeresen.
Ebben az esetben először a fluro porral vonjuk be csalink nedves felületét, majd újranedvesítés után forgassuk bele az ízesített pordipbe. Az ízesített rész csalinkról leoldódva, a pordip pedig annak felületén, élénk színével hívja fel magára a fig�elmet. Fig�elem! A fordított sorrend alkalmazása nem
ajánlott, mert abban az esetben a pordippel eg�ütt a fluro por is leoldódik csalink felületéről!

Kiszerelés: 175 gr
Ízesítések és színek:
Ace Lobworm - piros, Garlic

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

- zöld, M1

- piros, M2

Négy évszakos

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

- piros, M4

- piros, N-Butyric

- piros

Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk! Részletes magyarázat a 12. oldalon.
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

www.sbsbaits.com
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3 in 1 Turbo Bait Dip

Corn Booster Dip

A 3 in 1 Turbo Bait Dip elnevezés nem a véletlen műve, hiszen 3 féle
alkalmazási mód is rendelkezésünkre áll a termék használatakor. Első
és eg�ben a legelterjedtebb felhasználási mód, amikor a felkínált csalit a fol�adékba mártjuk. A sűrű fol�adék a vízbe érkezés után fol�amatosan oldódódva képez illatfelhőt, mel� kb. 30–40 perc elteltével fog teljesen leoldódni a csaliról, majd elterül körülötte! Második felhasználási mód, amikor PVA
hálóra juttatunk a fol�adékból. Vízbe érkezve a háló feloldódása után a fol�adék a vízközt fog elterülni. A harmadik felhasználási mód, ha a csalizásra
szánt bojliból néhán� szemet a dipben hag�unk. A dip hihetetlen módon
megkeményíti a golyókat. Minél tovább hagyjuk őket a sűrítményben,
annál keményebb és aromásabb horogcsali lesz az eredmény! Az SBS
3 in 1 Turbo Bait Dip az egyik legnépszerűbb és legszélesebb körben
használható termék, melyet sikerrel alkalmaznak a finomszerelékes
és a nagyhalas horgászok is. Akár élő csalit, vagy kukoricát is ízesíthetünk vele! Az Eurostar bojlikkal azonos ízesítésekben kapható, PVA
barát termék!

Erős kukorica illattal rendelkező dip, ami a Corn Shaped bojlihoz lett
kifejlesztve, de szinte bármilyen csalit érdemes belemártani. A finomszerelékesek körében is nag� népszerűségnek örvendő 50 ml – es kiszerelésben kapható terméket egész évben sikeresen használhatjuk. Kockázat
nélkül kijelenthetjük, hog� ezt az illatot minden pont� táplálékforrásnak
fogja tekinteni! PVA barát termék!

Kiszerelés: 80 ml
Ízesítések:
Strawberry Jam
, Sweet Plum
, Squid & Octopus
Squid Octopus & Strawberry , Frankfurter Sausage
, Shellfish
Cranberry & Black Caviar
, Green Crab , Tutti Frutti
,
Garlic , Belachan , Cranberry
Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk! Részletes magyarázat a 12. oldalon.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

,

Kiszerelés: 50 ml
Ízesítés:
Corn

Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos
www.sbsbaits.com

Premium Bait Dip
A csúcskategóriás Premium széria dipjei, mely az SBS legjobb
dipsorozata. Ha Premium bojlival csalizunk, könn�edén még fogósabbá
tehetjük csalinkat a hozzá illő sűrű fol�adék használatával. A dip összetevői között megtalálható aromák, vitaminok és különböző étvágygerjesztő stimulátorok tökéletes összhangja teszi valamennyi Premium
Bait Dipet rendkívül ellenállhatatlanná. Fokozottan fig�eljünk az időszaki ajánlásra, hiszen hiába a legjobb csali is, ha azt nem a megfelelő időszakban alkalmazzuk. Az M3 édes-fűszeres 4 évszakos dipjeivel bármelyik
hónapban kimagasló eredményeket érhetünk el, míg az M1, az Ace
Lobworm, a felmelegedő és lehűlő vízben lesz a leghatásosabb. A nyári kánikulák legfogósabbja az M2. Az SBS Szi-Ko Team több versenyen
elért aranyérmét köszönheti a felmelegedő és lehűlő vízben egyaránt
rendkívül hatásos M1 bojli–AV1 dip kombinációjának! A Premium
dipeket bátran alkalmazzuk PVA termékek használatakor, hiszen a folyadék nem víz bázisú, így nem oldja a PVA termékeket! Újdonságként
a C1 és C2 ízesítés is a Premium kategória tagjává vált. A C1 ízesítésű termékekkel a Micula-Pongrácz-Németi összetételű román csapat
megnyerte a 2012-es bolsenai Word Carp Classicot!

Kiszerelés: 250 ml
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Phaze1
M3 , M4 , Krill & Halibut

, Ace Lobworm

, M1

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

, M2
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Pelletek

A pelletek napjainkra a sikeres horgászat elengedhetetlen csalijává
váltak. Az SBS kínálatában megtalálható pelleteket rendkívül tápláló összetételüknek köszönhetően imádják a pont�ok. Az egyes
típusok nagyon eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek állagban, beltartalomban, szemcseméretben, oldódási időben és
olajtartalomban egyaránt. Ezen különbözőségeknek és az SBS
rendkívül széles választékának köszönhetően számos lehetőség rejlik felhasználásukban, etetési stratégiánk kialakításában. A hideg vízre való, g�ors oldódású, alacson� olajtartalmú CSL
pelleteken át, a legkapástalanabb időszakokra meg oldást n�újtó
micro pelleteken keresztül a komplex pelletkeverékig, és a n�ári
horgászatokra ideális magas olajtartalmú halas pelletekig, minden időszakra és hel�zetre van megoldás. Ha csak néhány órás
horgászatra van időnk, akkor nyilvánvalóan a gyors oldódású
pelletek fogják a leggyorsabban etetésünkre csalni a halakat.
Ha nagyhalas horgászatra készülünk, akkor a lassú oldódású,
nagy szemcseméretű, olajos pelletek használata az ajánlatos.
Fel tudjuk építeni etetési stratégiánkat úg� is, hog� először g�ors
oldódású pelletekkel etetünk, majd amikor a halak megtalálták az
etetésünket, válthatunk lassabb oldódásúra a hel�ben tartásuk érdekében. Az ismertetők végén található információk nagy segítségünkre lehetnek a helyes csaliválasztásban!

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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PVA Bag Pellet Mix

Bomb Pellet Mix

Ki ne hallott volna a koncentrált, horogcsali köré összpontosuló etetési
technika sikeréről? A szerelékre akasztott PVA hálóba csomagolt finomságokkal felkelthetjük az etetésre érkező halak fig�elmét, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hog� felveg�ék a hajszálelőkén felkínált horogcsalinkat.
A nég�féle, 2-3 mm-es pelletekből álló keverékek mindeg�ike magas fehérjetartalommal bír. Az Fishmeal fantázianevű Pellet Mix ízesítés nélkül,
ug�anakkor magas halolajtartalma miatt lehet vonzó a halak számára a
n�ári hónapokban. Az M1-es ízesítésű termék az SBS népszerű aromájának és a Robin Red tartalmának köszönhetően az év bármel� napján lehet
elutasíthatatlan csemege a halak számára. A Scopex és Strawberr�, édes
ízvilágú termékek elsősorban a hideg vízi időszakokban hozhatnak áttörést
a kapástalan időszakokban.
A pelletkeverék temrészetesen szárazon is betölthető a PVA hálóba, de ha
azt szeretnénk hog� kissé felpuhuljanak a pelletszemek, akkor 100 grammonként 5 ml fol�adék hozzáadását javasoljuk!

Ez az újdonság lehetőséget n�újt eg� rendkívül változatos, csak pelleteket
tartalmazó etetés létrehozására. A Bomb Pellets Mix nagyon tartalmas,
magas fehérjetartalmú pellet keverék, mely szemcseméretei miatt kifejezetten alkalmas a nagy pontyok szelektálására. Abban az esetben,
ha horgászhel�ünkön nem engedél�ezett a csónak használat, a partról kell
megoldanunk etetőan�agunk bejuttatását a kiszemelt hel�re. Ez a termék
erre a hel�zetre is megoldást kínál! A vödörben található pellet ragasztó és
víz hozzáadásával ol�an gombócokat formálhatunk belőle, mel�ek parit�t�a segítségével nag� távolságra bejuttathatóak. Az etetést íg� horgászhel�ünktől 100 méter feletti távolságban is kialakíthatjuk. A Mixben található többféle pellet garancia arra, hogy a pontyokat a lehető leggyorsabban etetésünkre csábítsuk, majd hosszú ideig ott is tartsuk őket.
A pelletek oldódási ideje a lehető legszélesebb skálán mozog. 4 órától
14 óráig tart akár csak egy gombóc teljes lebomlási ideje, melyet az
SBS 10 és 20 mm közötti szemcseméretű pelletekkel garantál.

Kiszerelés: 500 gr
Méret: 2-3 mm
Ízesítések:
Fishmeal
, M1

Kiszerelés: 5 kg
Méret: 10–20 mm
Oldódási idő: 4–14 óráig
Ízesítések:
Ace Lobworm
, M1
, M2

, Natural

, Scopex

, Strawberry Jam

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

, M3

, Krill & Halibut

Négy évszakos
www.sbsbaits.com

ATTRACT BETAIN
CARP PELLETS
Attract Betain Carp Pellets
Betain tartalmú pont� pellet, amel� az SBS eg�ik legfontosabb és legszélesebb körben felhasználható etető pellete. Az Attract Betain Carp Pellets
minden Eurostar ízesítésben kapható. Amint vízbe kerül, azonnal elkezdi
a benne lévő fontos étvág�gerjesztő an�agok kibocsájtását, mell�el a legóvatosabb pont�ok érdeklődését is felkelti. 1 óra elteltével olyan puhává
válik, hogy a fenéken csak nagyon óvatosan táplálkozó halak is gyanútlanul felszippantják. Az etető pellet kiválasztását igazítsuk az időszaki
ajánláshoz és a használni kívánt csalink ízesítéséhez, ami által eg� nag�on
jó összhangban lévő, sikeres kombinációt kapunk. Közepesen lassú oldódási idő, alacson� olajtartalom és könn�ű emészthetőség jellemzi ezt a
nag�szerű csalit.
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Kiszerelés: 1, 5, 10 kg Méret: 6 mm
Oldódási idő: 3–6 óra
Ízesítések:
Strawberry Jam
, Sweet Plum
, Squid & Octopus ,
Squid Octopus & Strawberry , Frankfurter Sausage
,
Shellfish
, Cranberry & Black Caviar , Green Crab ,
Tutti Frutti
Ajánlott használat: szilikon karika
Ajánlott etetőanyag:
Eurostar Groundbait, Premium Method Mix, Carp Attract Groundbait
Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk! Részletes magyarázat a 12. oldalon.
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+ ajándék:
Corn Steep Liquor

CSL Pellets

CSL Pellets

Az eg�ik legkedveltebb SBS pellet a Corn Steep Liquor, vag�is kukoricacsíra likőr alapú pellet. E pellet jelentőségét eg�re több pont�horgász kezdi
felismerni, ezért eg�re többen használják horgászataik alkalmával. G�ors
oldódásával pillanatok alatt felkelti az etetés körn�ékén tartózkodó halak
fig�elmét. A gyors oldódás bekövetkeztével ez a pellet rendkívül csábító íz- és illatfelhőt hoz létre, amely órákon keresztül a fenéktől számítva 10–15 cm-es magasságban felhőt képez, melyet az arra úszó halak
hatalmas íz- és illatfelhővé kevernek! A pont�okat szinte megőrjíti ez a
vékon� illatréteg, mohón turkálnak benne a táplálék után. Amenn�iben
csak CSL pellettel etetünk, akkor csak a horgon felkínált csali lesz az eg�etlen táplálékforrás, mel�et a halak megtalálnak. A CSL pellet sokoldalúságát
bizon�ítja, hog� PVA tasakokban, hálókban koncentráltan felkínálva is fantasztikus hatást g�akorol a halakra. Method Mixszel gombócba gyúrva
kiváló, parittyázásra is alkalmas etetőanyagot állíthatunk össze belőle. Rendkívül gyors oldódási idő, alacsony olajtartalom és könnyű
emészthetőség jellemzi az SBS talán legnépszerűbb pelletjét.

Az SBS cég 5 kilós CSL Pelletjéhez egy 500 ml-es fl akon, 10 kilós kiszerelésű termékéhez pedig egy 1 literes flakon, a pellet csalogató hatását jelentősen növelő Corn Steep Liquor jár ajándékba. A likőrrel meglocsolt, előáztatott pellet azonnal dolgozni kezd vízbe érkezést követően,
íg� még g�orsabb hatást érhetünk el ezzel az eljárással. Abban az esetben
is nag� segítségünkre lesz, ha PVA háló vag� zacskó segítségével szeretnénk koncentrált etetést létrehozni csalink körül. A likőr ug�anis nem oldja a PVA termékeket, íg� a hálóba, zacskóba, vag� akár PVA szalagra szánt
an�agokat is meglocsolhatjuk vele, leg�en szó pelletről, bojliról, vag� akár
magokról. Method Mixszel gombócba g�úrva kiváló, paritt�ázásra is alkalmas etetőan�agot állíthatunk össze belőle! Rendkívül gyors oldódási idő,
alacsony olaj tartalom és könnyű emészthetőség jellemzi az SBS talán
legnépszerűbb pelletjét.

Kiszerelés: 1 kg Méret: 3, 5 és 8 mm
Oldódási idő: szemcsemérettől függően 0.5–2 óra
Ízesítés:
CSL
Ajánlott használat: szilikon karika
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait, Premium Method Mix,
Carp Attract Groundbait

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Kiszerelés: 5 és 10 kg – ajándék Corn Steep Liquorrel
Méret: 3, 5 és 8 mm Oldódási idő: 1 óra
Ízesítés:
CSL
Ajánlott használat: szilikon karika
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait, Premium Method Mix,
Carp Attract Groundbait
Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk! Részletes magyarázat a 12. oldalon.

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos
www.sbsbaits.com
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Eg� tiszta kukorica aromájú pellet, mel�nek fő összetevői nag�mértékben hasonlítanak az Attract Carp Betain Pellets
összetevőire. Ízesítéséből adódóan
egész évben sikeresen etethetünk
vele, könnyű emészthetősége miatt a
halak szívesen fogyasztják és visszajárnak az etetésünkre. 3 mm-es szemcsemérete miatt a finomszerelékes
horgászok is előszeretettel használják etetőanyagba illetve method mixbe keverve. Közepesen g�ors oldódási
idő, alacson� olajtartalom és könn�ű
emészthetőség jellemzi ezt a pont�ok
által egész évben szívesen fog�asztott
csalit.
Kiszerelés: 1 kg Méret: 3 mm
Oldódási idő: 1–2 óra
Ízesítés:
Corn
Ajánlott etetőanyag: Eurostar
Groundbait, Premium Method Mix,
Carp Attract Groundbait

PRE-DRILLED HIGH OIL

P E L L E T S

P E L L E T S

HEUARLOSI TBAURST

PELLETS

Corn Pellets

HI GH OI L

HEUARLOSI TBAURST

High Oil Halibut
Pellets

Pre-Drilled High
Oil Halibut Pellets

Szinte már mindenki számára ismert a Halibut
pelletek fogóssága, ezért az SBS cég palettájáról sem
hiányozhat a megszokott minőségben, de mégis a
magyar piaci viszonyokhoz igazított versenyképes
áron. Lassú oldódási idejének és nag�on magas halliszt
tartalmának köszönhetően a n�ári horgászatok ideális
etetőpelletje. Könnyen emészthető összetevői mellett minőségi olajtartalom segíti a gyors anyagcserét, ezzel késztetve a halakat intenzív táplálkozásra.
A különböző szemcseméretek segítenek az általunk kiválasztott célcsoportba tartozó halak szelektálásában is.
Más pelletekkel keverve kiváló pelletmixet készíthetünk,
mel� az eltérő oldódási időnek köszönhetően hosszú ideig képes az etetésen tartani a pont�okat. Nagyon lassú
oldódási idő, rendkívül magas olajtartalom és könnyű
emészthetőség jellemzi az SBS Halibut pelletjét.

Összetétele teljesen azonos a kisebb szemcseméretű Halibut pelletekével, különbség csupán
ann�i van köztük, hog� az előfúrt változat 12,
16, és 20 mm-es méretben kapható. A 3 féle
szemcseméretű pelletek mindegyike átfúrt
állapotban kerül csomagolásra, hogy etetésünk mellett hajszálelőkén is felkínálhassuk. A nyári horgászatok ideális nagyhalas
csalija. Agyonhorgászott vizeken, kapástalanság idején néha ez az egyetlen csali,
amivel kapást tudunk elérni! Nagyon lassú
oldódási idő, rendkívül magas olajtartalom
és könnyű emészthetőség jellemzi az SBS
legjobb nagyhalas nyári pelletjét.

Kiszerelés: 1 kg Méret: 4, 6, 8, 10 mm
Oldódási idő: 4–6 óra
Ízesítés:
Fish
Ajánlott használat: szilikon karika
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait, Premium
Method Mix, Carp Attract Groundbait

Kiszerelés: 1 kg
Méret: 12, 20 mm
Oldódási idő: 8–12 óra
Ízesítés:
Fish

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók
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+ ajándék:
Corn Steep Liquor

Multimix
Proactive Pellets

Multimix Proactive
Pellets

Ez a termék megújult összetétellel jelentkezik. A
Multimix Proactive Pellet vegyes olajtartalmú, többféle
pelletet tartalmazó keverék. Lebomlási ideje 10 perctől
egészen 4 óráig tart, melynek köszönhetően a pontyokat
sokáig etetésünkön tudjuk tartani. Veg�es oldódási idő,
alacson� olajtartalom és könn�ű emészthetőség jellemzi az
SBS Multimix Proactive Pelletjét. Eg� nag� hatásfokú keverék,
amel� a következő pelleteket tartalmazza:

Ez a termék megújult összetétellel jelentkezik. A Multimix
Proactive Pellet vegyes olajtartalmú, 6 féle pelletet tartalmazó keverék. A népszerű 5 és 10 kg-os kiszerelés ebben az évben is 500 ml (5 kg), ill. 1 liter (10 kg) ajándék
Corn Steep Liquorrel kerül forgalomba. Lebomlási ideje 10
perctől egészen 4 óráig tart, mel�nek köszönhetően a pont�okat sokáig az etetésünkön tudjuk tartani. Veg�es oldódási
idő, alacson� olajtartalom és könn�ű emészthetőség jellemzi
az SBS Multimix Proactive Pelletjét. A Multimix a következő
pelleteket tartalmazza:

1. CSL Pellet 3 és 5 mm • 2. Halibut Stick Pellet 3 mm • 3.
Halibut Pellet 6 mm • 4. Attract Carp Betain Pellet 3mm • 5.
Rainbow Pellet 3mm • 6. M1 Pellet 6 mm • 7. Corn Shaped
Sinker Boilies 8-10 mm (csak a Corn-N-But�ric ízesítés tartalmazza).
Kiszerelés: 1 kg Méret: 3–6 mm
Oldódási idő: 10 perc – 4 óra
Ízesítések:
Vegyes
, Corn - N-Butyric
Ajánlott használat: szilikon karika
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait, Premium
Method Mix, Carp Attract Groundbait
Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk! Részletes magyarázat a 12. oldalon.
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1. CSL Pellet 3 és 5 mm • 2. Halibut Stick Pellet 3 mm • 3.
Halibut Pellet 6 mm • 4. Attract Carp Betain Pellet 3mm • 5.
Rainbow Pellet 3mm • 6. M1 Pellet 6 mm

Kiszerelés: 5 és 10 kg – ajándék Corn Steep Liquorrel
Méret: 3–6 mm Oldódási idő: 10 perc – 4 óra
Ízesítés:
Vegyes
Ajánlott használat: szilikon karika
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait, Premium
Method Mix, Carp Attract Groundbait
www.sbsbaits.com

PREMIUM

PELLETS

EDGE
MATCH
PELLETS

Premium Pellets

The Edge Pellets

A legjobb minőségű pelletek az SBS kínálatában. Mint minden termékkategóriában, így a pelleteknél is a Premium név garantálja a
csúcsminőséget. A legkomplexebb pelletek, amelyek a legtöbb öszszetevőt tartalmazzák. Kiválasztásuknál törekedjünk arra, hog� a hajszálelőkén felkínált csalinkkal összhangban leg�en, ezzel eg�ütt fokozottan
üg�eljünk az időszakra való ajánlás betartására! Ha ezeket a szempontokat
fig�elembe vesszük, valamint etetési stratégiánkat is jól választjuk meg, akkor ol�an horgászélmén�ekben lesz részünk, amel�re sokáig emlékezni fogunk! Újdonságként a C1 és C2 ízesítés is a Premium kategória tagjává
vált. A C1 ízesítésű termékekkel a Micula-Pongrácz-Németi összetételű román csapat megnyerte a 2012-es bolsenai Word Carp Classicot!

Az Edge fantázianévvel ellátott sörélesztő alapú étvágyfokozók – legyenek azok folyékony vagy szilárd állapotúak – elengedhetetlenül
fontos szerepét egyre több horgász ismeri fel. Nag� menn�iségben tartalmaz Edge extractot! Alapanyaga CSL pellet, tehát egy gyors lebomlási idejű pellet. Természetes alapanyagokat, sörélesztőt és titkos,
speciális összetevőket tartalmaz. E kiváló terméket használhatjuk magában is, de bármely SBS etetőanyaghoz hozzáadva jelentősen növelhetünk annak csalogató hatásán! Méretéből adódóan etetőanyagba
keverve remekül csúzlizható és kosarazható mixet kapunk!

Kiszerelés: 1, 5 és 10 kg Méret: 6 mm
Oldódási idő: 1–4 óra
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Ace Lobworm
, M1
, M2 , M3 ,
M4 , Krill & Halibut
Ajánlott használat: szilikon karika
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait, Premium Method Mix,
Carp Attract Groundbait

Kiszerelés: 1 kg Méret: 3 mm
Ízesítés:
The Edge
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait, Premium Method Mix,
Carp Attract Groundbait

Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk! Részletes magyarázat a 12. oldalon.
A 2012-es World Carp Classic bajnokai. Részletes magyarázat a 8-9. oldalon.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos
www.sbsbaits.com

95

M

ICRO
AT C H

PELLETS

MicroMatch Betain
Pellets
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A termék egészen kisméretű, 1,5 mm átmérőjű
pelleteket tartalmaz. Az SBS cég elsősorban a finomszerelékes horgászmódszerek kedvelőinek ajánlja.
Alacson� olajtartalmának köszönhetően, akár a téli hónapokban is komol� eredmén�eket érhetünk el használatával. Mint neve is jelzi, a benne található betainnak
köszönhetően az egyik leghatásosabb étvágyfokozót tartalmazza. Alacsony olajtartalom, gyors lebomlási idő és könnyű emészthetőség jellemzi. Ízben
harmonizáló SBS etetőan�aggal kombinálva kiváló, csúzlizásra és etetőkosárba g�úrásra is alkalmas mixet állíthatunk össze. Három nag�on népszerű ízesítéssel kerül
forgalomba.

Kiszerelés: 1 kg
Méret: 1,5 mm
Ízesítések:
Strawberry Jam
, Scopex
,Fishmeal
Ajánlott etetőanyag: Eurostar Groundbait, Premium
Method Mix, Carp Attract Groundbait
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Method Mixek

Az SBS Method mixei, a pontyhorgászat bármelyik válfaját űző
horgászok első számú etetőanyag keverékei. A magas minőségi
összetevőket tartalmazó keverékek használata a leghatékon�abb
módja a pont�ok minél g�orsabb etetésre csábításának. Azokon a
vizeken, ahol nem engedél�ezett a csónakhasználat, vag�is az etetést csak partról lehet elvégezni, ott előtérbe kerülnek a különböző
etetési technikák. Az etetőan�ag nag� távolságra való bejuttatásának napjainkra legelterjedtebb és leghatékon�abb módszere a
paritt�ázás. Az SBS cég által forgalomba hozott method mixek
alkalmasak a parittyával való etetésre, mert összetételüktől
függetlenül jó tapadási tulajdonsággal rendelkeznek, ezáltal
masszív gombóccá gyúrhatóak. Etetésünket még tartalmasabbá tehetjük, ha a kiválasztott method mixhez különböző oldódási idejű pelleteket és felezett, illetve egész bojlit is
adunk. Az ily módon összeállított gombócokat egy erős alapozó etetésként parittyával bejuttatva, egyszerre legalább 3
előnyhöz jutunk:
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1. A Method mixből g�úrt gombóc masszív állagának köszönhetően hatalmas távolságra juttatható be
2. A Method mix azonnali oldódásával és felhősítésével nag�on
g�orsan az etetésünkre fogja csalni a halakat.
3. A Method mixbe kevert különböző oldódási idejű pelletek és
bojlik gondoskodnak a halak hosszú ideig történő hel�ben tartásáról.
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

www.sbsbaits.com

TEST#1

Feeder Groundbait Új!

EUROSTAR
GROUNDBAIT

Test#1 Feeder Groundbait

Eurostar Groundbait

Tesztelj Te is velünk! Az SBS termékek mindeg�ike hosszú, akár több éves
fejlesztési és tesztelési fol�amaton meg� keresztül, és csak a kiemelkedő
eredmén�eket hozó, tökéletesen teljesítő prototípusokból lesz mindenki számára elérhető, megvásárolható csali. Most kivételt teszünk, hiszen
a Test#1 Feeder Groundbait megjelenésével eg� ol�an feeder horgászoknak szánt etetőan�ag érhető el bárki számára, amel� már sikeresen teljesítette a fejlesztési szakaszok szigorú próbáit, de most ért az utolsó, legizgalmasabb fázisba: a TESZTELÉSI szakaszba! Próbáld ki, és teszteld le Te
is a magas fehérje- és halolajtartalmú SBS Test#1 Feeder Groundbait etetőan�agot és oszd meg velünk a vélemén�ed, fejlesztési ötleteidet, az SBS
hivatalos elérhetőségein!

A Carp Attract Groundbaithez hasonló, ám több összetevőt tartalmazó etetőanyag, felső kategóriás aromával ízesítve, amely a minőségén
túl a kedvező árával hívja fel magára a figyelmet. Ez a termék akár
verseny körülmények között is megállja a helyét. Könnyen és gyorsan
emészthető alapanyagokból állítottuk össze annak érdekében, hogy
a halakat sokáig az etetésünkön tudjuk tartani. Időszaktól függően
válasszunk ízesítést, de akár két féle etetőan�agot is összekeverhetünk, ha
van kedvünk kísérletezni. Az Eurostar Groundbaitet akár versenyre is
magaddal viheted, mert bárhol meg fogja állni a helyét!

Kiszerelés: 800 g
Ízesítések:
Natural (natúr)
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Kiszerelés: 1 kg
Ízesítések:
Squid & Octopus , Frankfurter Sausage
Garlic , Strawberry Jam

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

, Belachan

,

Négy évszakos
www.sbsbaits.com
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+ ajándék:
Corn Steep Liquor

METHOD MIX
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Premium Method Mix

Premium Method Mix

Mint minden kategóriában, a method mixeknél is a Premium jelenti
a legmagasabb minőséget. A Nitro és a Premium Method Mixek közötti első különbség összetételükben keresendő. A Premium Method Mixek
még több összetevőt tartalmazó, még komplexebb keverékek. Ezen kívül
más tulajdonságukban is különböznek eg�mástól. A Premium Method
Mixek lassabban bomlanak le a vízbeérkezést követően, ezáltal tartósabban tudják helyben tartani az etetésünkre érkező halakat. Paritytyázáshoz ajánlott különböző pelletekkel és felezett bojlival együtt
gombócba gyúrni, ami által egy ellenállhatatlanul csábító etetőanyag
keveréket kapunk.

Mint minden kategóriában, a method mixeknél is a Premium jelenti
a legmagasabb minőséget. A Nitro és a Premium Method Mixek közötti első különbség összetételükben keresendő. A Premium Method Mixek
még több összetevőt tartalmazó, még komplexebb keverékek. Ezen kívül
más tulajdonságukban is különböznek eg�mástól. A Premium Method
mixek lassabban bomlanak le a vízbeérkezést követően, ezáltal tartósabban tudják helyben tartani az etetésünkre érkező halakat. Paritytyázáshoz ajánlott különböző pelletekkel és felezett bojlival együtt
gombócba gyúrni, ami által egy ellenállhatatlanul csábító etetőanyag
keveréket kapunk.

Kiszerelés: 1 kg
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Ace Lobworm
, M1
, M2 , M3 , M4
Krill & Halibut
Ajánlott folyékony adalékok: Corn Steep Liquor, Whisky Link,
Spicy Robin Red, Spicy Stim Match
Ajánlott pelletek: CSL, Attract Betain Carp, High Oil Halibut,
Multimix Proactive, The Edge, MicroMatch Betain

A 2012-es World Carp Classic bajnokai. Részletes magyarázat a 8-9. oldalon.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

,

Kiszerelés: 5 és 10 kg – ajándék Corn Steep Liquorrel
Ízesítések:
C1 , C2 , C3
, Ace Lobworm
, M1
, M2 , M3 , M4
Krill & Halibut
Ajánlott folyékony adalékok: Corn Steep Liquor, Whisky Link,
Spicy Robin Red, Spicy Stim Match
Ajánlott pelletek: CSL, Attract Betain Carp, High Oil Halibut,
Multimix Proactive, The Edge, MicroMatch Betain

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

,

Négy évszakos

Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk! Részletes magyarázat a 12. oldalon.

www.sbsbaits.com
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Premium PVA Bag Mix

PVA Bag Mix

A koncentrált, minél pontosabb etetés napjainkra a sikeres pont�horgászat
elengedhetetlen kellékévé vált. A Premium PVA Bag Mix segítségével
rendkívül vonzóvá tehetjük csalink közvetlen környezetét úgy, hogy
kis mennyiségű, de nagyon magas tápértékkel rendelkező etetőanyagot juttatunk a kiválasztott helyre. A keverék alapja a Premium Method
Mix, mel�hez más összetevőkön kívül kisméretű pelletet is hozzáadunk. Ha
a pontos, koncentrált etetés híve vag�, akkor feltétlen próbáld ki az SBS Premium PVA Bag Mixét!

Ki ne hallott volna a koncentrált, horogcsali köré összpontosuló etetési
technika sikeréről? A PVA Bag Mix segítségével rendkívül vonzóvá tehetjük
a csalink közvetlen körn�ezetét úg�, hog� kis menn�iségű, de nag�on magas tápértékkel rendelkező etetőan�agot juttatunk a kiválasztott hel�re. Ez
a finomra őrölt keverék alkalmas arra, hog� különböző PVA barát fol�ékon�
összetevőkkel összekeverve, (pl. Corn Steep Liquor, Premium Spod Juice
stb.) ol�an jól formázható Stick Mix-et kapjunk, amel� könn�en PVA hálóba
tölthető.
Az N-But�ric ízesítésű mixet elsősorban n�árra ajánljuk, amel� a vajsavtartalmán túl, fermentált magok őrlemén�eit is tartalmazza. A Fish1 ízesítésű
termék magas halliszttartalmával hívja fel magára a fig�elmet, és különlegessége, hog� liftező szemcséket tartalmaz, amel� a vízoszlop teljes magasságában dolgozik! A Fish2 kimondottan a meleg vízi horgászatok sztárja lehet, hiszen magas fehérje- és halolajtartalmának köszönhetően joggal
őrülnek meg érte a n�áron táplálkozó pont�ok!

Kiszerelés: 1 kg
Ízesítések:
Ace Lobworm
, M1
, M2 , M3 , M4
Ajánlott folyékony adalékok:
Spod Juice, Corn Steep Liquor, Whisky Link,
Spicy Robin Red, Hot & Spicy Stim Match

,

A 2012-es World Carp Classic bajnokai. Részletes magyarázat a 8-9. oldalon.

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Kiszerelés: 800 gr
Ízesítések:
N-Butyric , Fish1 , Fish2
Javasolt adagolás:
100 gr PVA Bag Mixhez, 25 ml folyadék

Négy évszakos

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Aromák

Napjainkra az aromák a jó minőségű bojlik egyik legfontosabb összetevőivé váltak.
A jó minőségű aromáknak több kritériumnak is meg kell felelniük ahhoz, hog� segítségükkel az etetésünkre csaljuk a halakat. Ezek között az eg�ik feltétel, hog� ne tartalmazzanak erősen keserű ízt, ami a kifinomult érzékszervekkel rendelkező halak számára riasztó
lehet. Nag�on fontos feltétel az is, hog� főzésállóak leg�enek, hiszen hiába használunk
akár többszörös menn�iségben ol�an aromát, ami nem bírja a főzést, a ráköltött összeg
csak „ablakon kidobott pénz”. Az SBS aromái a piacon kapható legmagasabb minőséget képviselik. A végtelen variációs lehetőségeknek köszönhetően teljesen egyedivé varázsolhatjuk az általunk elkészített bojlit. A házi bojli készítésekor jellemzően
maximum 3 féle íz szokott a tésztához kerülni. Ennél több aroma használata a jelen kor
tapasztalatai szerint felesleges. Talán a legelterjedtebb a 2 féle íz használata, amivel nag�on jó működő kevert ízű bojlikat készíthetünk. Az SBS aromái két csoportba sorolhatóak. Olaj és Etil-alkohol alapúak. Az olaj alapú aromák között találhatjuk meg
a Concentrated és a Premium Flavours aromákat. Az olaj bázisú aromák a 8 Celsius foknál melegebb vizű horgászatokra ajánlott aromák. Ennél hidegebb vízhőfok
esetén ugyan is az olaj megdermedhet, ami gátolja az arománk szabad kiáramlását
a bojliból. Erre az esetre az etil-alkohol alapú EA Range Flavours kínál nagyszerű
megoldást. Ez az aroma a 8 Celsius foknál alacsonyabb vízhőmérséklet esetén is – az
etil-alkoholnak köszönhetően – nagyszerűen fog dolgoz ni. A megvásárolni kívánt
termékek kiválasztásakor mindenképpen vegyük figyelembe a vízhőfokot és az
időszakra szóló ajánlást!

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Concentrated Flavours
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Nagy töménységű aroma, hatalmas ízválasztékkal. Olaj bázisú aroma
lévén 8 Celsius foknál melegebb vízben fejti ki tökéletesen hatását. A rendkívül sokféle íz lehetőséget biztosít arra, hogy teljesen egyedivé varázsoljuk az általunk elkészített, bevetésre szánt csalikat. Az aromák és
adalékan�agok kis menn�iségű változtatásának köszönhetően senki nem
tud majd a miénkkel azonos csalit elkészíteni, íg� méltán lehetünk büszkék
a megalkotott csalival elért fogási eredmén�einkre!

Kiszerelés: 10 és 50 ml
Adagolás: 6–10 ml/alapmix
Ízesítések:
White Chocolate
, Tutti-Frutti
, Green Lipped Mussel ,
Strawberry Jam
, Maple
, Scopex
, Shellfish ,
Plum & Shellfish
, Black Caviar , Sweet Plum
, Cranberry
Green Crab , Red Crab , Fresh Pineapple
, Bananarama
,
Fish & Liver

,

Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos
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Premium Flavours

EA Range Flavours

Premium Liquid Attract

A Premium aromák rendkívüli töménységgel
rendelkeznek, éppen ezért 1 kg bojlimixhez
akár 4 ml aroma hozzáadása is elegendő. Az
aromáknál is a Premium jelenti a csúcsminőséget. Ezt az olaj bázisú aromacsaládot is 8 Celsius
foknál magasabb vízhőmérséklet esetén ajánljuk. A töménységének köszönhetően egy 50
ml-es flakon tartalma akár 12 kg bojli elkészítéséhez is elegendő. Ezzel rendkívül gazdaságossá tehetjük a bojli készítést, miközben a legjobb minőségű aromát használhatjuk. Minden
SBS aroma főzésálló, vagyis az íz és illatanyagok a főzés során 2 percig jelentős veszteség
nélkül maradnak meg a bojliban.

Az SBS Etil-alkohol tartalmú aromái igazi hideg
vízi aromák. Igazi hatásukat hideg vízben tudják
kifejteni a legjobban. Etil-alkohol tartalmuknak köszönhetően a 4–8 Celsius fokos vízben
sem dermednek meg, ezáltal tudják biztosítani a csalinkból arománk optimális kiáramlását. A két legnépszerűbb édes ízben kerülnek
forgalomba.

A Premium Liquid Attractok az SBS termékpalettájának gyöngyszemei. Ol�an fol�adékról
van szó, amel� aromát, vitaminokat és étvág�gerjesztő stimulátorokat is tartalmaz. A csúcsminőséget jelentő Premium széria valamenynyi összeállításában forgalomba kerül. Kiválasztását igazítsuk a megfelelő Quest Base
Mixhez, amelyhez hozzáadva fantasztikusan
fogós bojlit készíthetünk. Fokozottan ügyeljünk az időszakra szóló ajánlás betartására!

Kiszerelés: 10 és 50 ml
Adagolás: 4–8 ml/alapmix
Ízesítések:
Frankfurter Sausage
, Squid
& Octopus , N – Butyric Pineapple
,
N – Butyric Crab , Black Pepper & Plum

Kiszerelés: 50 ml
Adagolás: 6-10 ml
Ízesítések:
Strawberry Jam

, Cranberry

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári
Négy évszakos
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Kiszerelés: 50 ml
Adagolás: 10 ml/1 kg alapmix
Ízesítések:
Ace Lobworm
, M1
, M2

, M3

www.sbsbaits.com
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Attraktorok

Az attraktorok számos összetevőt tartalmazó komplex folyadékok,
amelyek csalink vonzóbbá tételét hivatottak szolgálni. Az SBS ebben a termékkategóriában fantasztikusan széles termékpalettával rendelkezik. A cég kisebb kiszerelésű, nagy töménységű attraktorai
jelentik a bojlikészítés lelkét. A fogós bojlik elengedhetetlen kellékei, amelyeket természetes összetevőik sokszínűsége tesz a halak
számára ellenállhatatlanná. A rendkívül széles választéknak köszönhetően biztosan megtaláljuk az elképzelésünknek megfelelő, bojlink
jellegéhez illeszkedő attraktort. Az Attract Natural semleges ízesítésével
bármil�en bojlihoz használható, de ízesített attraktorok is megtalálhatóak az SBS választékában. Az Attract Natural Flavour Links 14 féle ízben áll
rendelkezésre, íg� ezzel az adalékan�aggal akár az általunk készítendő
bojli jellegét, ízesítését is meghatározhatjuk. A nagyobb kiszerelésben
található attraktorok elsősorban az etetőanyagok és pelletek vonzóbbá tételében lehetnek nagy segítségünkre. Többnyire a method
mixek és a pelletek tuningolására alkalmasak, de akár szemes magokat is beáztathatunk segítségükkel. A rendkívül népszerű Corn
Steep Liquor natúr és ízesített változata és a hideg víz esetén szintén nagyon hatásos Whisky Link is az SBS rendkívül népszerű adalékanyagai közé tartozik.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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The Attracts

Attractamino

Az SBS attraktorai jelentik a bojlikészítés lelkét. Ezeket a termékeket nem lehet utánozni!
Az Attract Natural, – mel�et több mint 15 éve
használnak a pont�horgászok teljes megelégedéssel – a cég eg�ik legrégebb óta forgalomban
lévő attraktora. Pontos összetétele titkos, de
természetes összetevői többek között vitaminokat, magas tápértékű fehérjét és étvágyfokozókat tartalmaznak folyékony formában.
Eg� flakon Attract Natural 5 kg bojli elkészítéséhez elegendő fol�adékot tartalmaz. Bármilyen
jellegű bojlihoz javasoljuk az év bármely időszakában!

Az SBS attraktorai jelentik a bojli készítés lelkét. Ezeket a termékeket nem lehet utánozni!
Az Attractamino gazdag aminosavakban,
előáztatott májban, lépben, vitaminokban,
ásványi anyagokban és természetes eredetű
összetevőkben. Az Attractamino-t már régóta
használják a pont�horgászatban, rendkívül vonzó összetételének köszönhetően népszerűsége
töretlen. Eg� flakon Attractamino akár 10 kg bojli
elkészítéséhez elegendő fol�adékot tartalmaz.
Natúr jellege révén bármilyen bojlihoz javasoljuk az év bármely időszakában!

Kiszerelés: 125 ml
Adagolás: 25 ml / 1 kg alapmix
Ízesítés:
Natúr

Kiszerelés: 250 ml
Adagolás: 20–60 ml / 1 kg alapmix
Ízesítés:
Natúr

Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

www.sbsbaits.com

Attractamino PPC

Corn Steep Liquor

Az SBS attraktorai jelentik a bojli készítés lelkét. Ezeket a termékeket nem lehet utánozni! Az Attractamino PPC egy előemésztett tápanyagforrás. Elsődleges vonzereje a PPC-ben (foszforilkolamin) keresendő, mel� rendkívül vonzó, táplálkozásra ösztönző illatan�agot szivárogtat a csaliból. Az Attractamino-PPC egy közkedvelt pontycsalogató
anyag, melyben folyadék formájában megtalálható a friss máj, lép,
aminosavak és különböző ásványi anyagok. Ez a fol�adék felhőt képez
a fenéken, mel�nek köszönhetően rendkívül csábító illatot hag� maga
után. Ajánlott adagolás 1 kg bojlimixhez 20–60 ml. Bármely évszakban sikeresen alkalmazható!

A kukoricacsíra likőr az elmúlt 10 évben az egyik legnépszerűbb rendelkezésre álló folyékony táplálék- kiegészítő lett a ponty horgászata
során. Az SBS piacvezető a kukoricaáztató termékek területén, ami a
közel 20 éves tesztelésnek, használatnak köszönhető. Az illatozó aromában gazdag, sűrű kukoricacsíra likőr kukoricaőrlemén�ből készül, amel�et a pont� szinte mindig ellenállhatatlannak talál. 30%-os proteintartalommal, pontosan meghatározott aminosav profillal, természetes és
jól oldódó cukrokkal, valamint vitaminokkal és ásványi anyagokkal
rendelkezik. Kiválóan alkalmas etetések előtt a pelletek csalogatóhatásának növelésére, amit úg� érhetünk el, hog� bőven belocsoljuk őket a
likőrrel. Az CSL Pelletek legnépszerűbb áztató adalékanyaga az SBS
attraktor kínálatában!

Kiszerelés: 250 ml
Adagolás: 20–60 ml / 1 kg alapmix
Ízesítés:
Natúr

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Kiszerelés: 500 ml
Adagolás: 30–50 ml / 1 kg alapmix
Ízesítés:
Corn Steep Liquor
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Corn Steep
Liquor Flavored
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A Corn Steep Liquor ízesített változata, amely népszerű
ízesítésekkel kerül forgalomba. A kukoricacsíra likőr az
elmúlt 10 évben az egyik legnépszerűbb rendelkezésre
álló folyékony táplálék-kiegészítő lett a ponty horgászata
során. Az SBS piacvezető a kukoricaáztató termékek területén, ami a közel 20 éves tesztelésnek, használatnak köszönhető. Az illatozó aromában gazdag, sűrű kukoricacsíra likőr
kukoricaőrlemén�ből készül, amel�et a pont� szinte mindig
ellenállhatatlannak talál. 30%-os proteintartalommal, pontosan meghatározott aminosav profillal, természetes és
jól oldódó cukrokkal, valamint vitaminokkal és ásványi
anyagokkal rendelkezik. Kiválóan alkalmas etetések
előtt a pelletek csalogatóhatásának növelésére, amit úgy
érhetünk el, hogy bőven belocsoljuk őket a likőrrel. Az
CSL Pelletek legnépszerűbb áztató adalékanyaga az SBS
attraktor kínálatában!

Kiszerelés: 500 ml
Adagolás: 30–50 ml / 1 kg alapmix
Ízesítések:
Sweet Plum
, Strawberry Jam
, Frankfurter
Sausage
, Squid & Octopus , Fish & Liver
SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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The Original
Whisky Link
A The Original Whisky Link olyan természetesen előállított pálinkafőzdéből származó
szirup, amely 40% jól oldódó fehérjekivonatot tartalmaz, valamint megtalálhatóak
benne a szabad aminosavak és a cukrok.
Rendkívül gazdag alkoholos illatokban, mel�et
köztudottan kedvelnek a pont�ok és az amurok. Nagyon fontos szerepe van a hideg vízre
szánt oldódó bojli elkészítésénél. Alkoholos
tartalma miatt meggátolja a Gold Treasure
kikristályosodását, ezzel elősegíti a tökéletes oldódást. Ideális áztató fol�adék pelletre,
kukoricára, eg�éb szemes magvakra és bojlira
is. Bojlikészítésnél is fontos adalékan�ag. Használatával – alkoholos tartalma következtében
– arománk a leghidegebb vízben is kitűnően
dolgozni fog.

Kiszerelés: 500 ml
Adagolás: 20–40 ml / 1 kg alapmix
Ízesítés:
Alkoholos

The Tonic
Az SBS attraktorai jelentik a bojlikészítés lelkét.
Ezeket a termékeket nem lehet utánozni! A The
Tonic attraktor alkalmazásától kimagasló eredmén�
várható. A teljes egészében természetes, vízben
oldódó tápan�agforrás ideális a bojlimixek és a
horog-csalik csalogató hatásának fokozásához. Ezt
a koncentrált, természetes formulát az alapkeverékekhez legjobb saját magában adagolni 30
ml/1000 gramm arányban. A The Tonic jelentős
tápan�ag menn�iséggel járul hozzá alapmixünk
tartalmához, íg� a legkemén�ebb, legnehezebb vizekre készülve is fogós bojlit kaphatunk használatával. A The Tonic nagyon hideg vízben is remekül
működő attraktor!
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Kiszerelés: 250 ml
Adagolás: 30 ml / 1 kg alapmix
Ízesítés:
Natúr
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Négy évszakos
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Spicy
Robin Red

Hot & Spicy
Stim Match

Ez a termék olyan folyékony étvágyfokozó, mely eredeti Robin Red
koncentrátumot tartalmaz. A Robin
Redtől kapott fűszeres jellege miatt
minden időszakban sikeresen alkalmazható. Ez a termék kimondottan a
finomszerelékes horgászoknak készült, amelynek használatával bármely etetőanyag keveréket lényegesen fogósabbá tehetünk, mert
az erősen fűszeres íz étvágyfokozó
hatással van a halakra. Ízben harmonizáló Method Mixszel és különböző pelletekkel kombinálva kiváló,
fűszeres ízesítésű mixet állíthatunk
össze.

Egy erősen fűszeres jellegű étvágyfokozó stimulátor, amely a fűszeres, halas
etetőanyagok kiváló adalékanyaga a
tavaszi és őszi időszakban! Színe sötétzöld. Ez az étvág�fokozó többszörösére
erősíti a groundbait mixek hatékon�ságát,
miközben javítja a tapadó képességüket!
Ízben harmonizáló SBS etetőan�aggal és
pellettel kombinálva eg� rendkívül vonzó,
erősen fűszeres ízesítésű mixet állíthatunk
össze. Magvak és pelletek ízesítésére is
alkalmas, nagyszerű étvágyfokozó!

Kiszerelés: 500 ml
Ízesítés:
Fűszeres
Adagolás: 100 ml/1 kg Method mix
Ajánlott etetőanyag:
Eurostar Groundbait, Premium Method Mix, Carp Attract
Groundbait

Kiszerelés: 500 ml
Ízesítés:
Erősen fűszeres
Adagolás: 100 ml/1 kg Method mix
Ajánlott etetőanyag:
Eurostar Groundbait, Premium Method
Mix, Carp Attract Groundbait

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Gold Treasure Spicy
Ez a vörös színű adalékanyag teljesen azonos a klasszikus
értelemben vett Gold Treasure-rel, de Spicy Robin Redet is
tartalmaz. A Gold Treasure ezzel a fűszeres attraktorral eg�ütt
még erősebb csalogató hatással rendelkezik. Nagyon különleges fűszeres kukorica illata van. Az szinte minden tapasztalt
horgász számára eg�értelmű, hog� ez a két összetevő különkülön is mil�en fontos szerepet tölt be napjaink pont�horgászatában. A Gold Treasure Spicy-ban ez a két rendkívül fontos illat ötvöződik, ezért a nagyhalas és a finomszerelékes
horgászok is egyaránt nagyon szívesen használják! A Gold
Treasure Spicy jelentős módon növeli a method mixek és
groundbaitek vízben kifejtett hatását is. Magvak és pelletek
ízesítésére is alkalmas, nagyszerű étvágyfokozó!
Kiszerelés: 225 és 900 ml
Ízesítés:
Fűszeres – kukoricás
Ajánlott adagolás: 150 ml / 1 kg Method mix
Ajánlott etetőanyag:
Eurostar Groundbait, Premium Method Mix, Carp Attract
Groundbait

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos

Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk! Részletes magyarázat a 12. oldalon.

www.sbsbaits.com
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Új ízek!

Premium Spod Juice

116

Különlegesen sűrű állagú, rendkívül magas tápértékű folyadék, melyet az SBS elsősorban a magvak és
pelletek beáztatására, fogósabbá tételére kifejlesztett
ki. A benne áztatott pelletek és magvak – sűrű állagának
köszönhetően – nag�szerűen veszik fel a Spod Juice aromáját. Adagolhatjuk az etetésre szánt Method Mix bekeveréséhez is, amellyel erős tapadású, jól csúzlizható gombócokat kapunk. A legjobb minőséget jelentő Premium
ízekben kerül forgalomba, mely garancia arra, hogy
minden helyzetre és bármely időszakra megtaláljuk a
megfelelő ízesítést!

Kiszerelés: 1 L
Ízesítések:
C1 , C2 ,C3
, Ace Lobworm
, M1
, M2 ,
M3 , M4 , Krill & Halibut
Adagolás: 200 ml/1 kg Method Mix
Ajánlott etetőanyag:
Eurostar Groundbait, Premium Method Mix, Carp
Attract Goundbaits

Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Eurostar Boost Juice
Eg� sokoldalúan felhasználható sűrű fol�adék, amel� számos
hel�zetre megoldás n�újt, hiszen használhatjuk pelletre, bojlira,
magmixre vag� etetőan�agra locsolva. A magas minőségű öszszetevőkből álló PVA-barát csalogatóan�aggal nag� eséll�el vehetjük üldözőbe a halakat.

Kiszerelés: 300 ml
Ízesítések:
Squid Octopus , Frankfurter Sausage
, Belachan
Garlic , Strawberry Jam
, Krill Chilli ,
Pineapple
, Tuna & Pineapple

,

Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk! Részletes magyarázat a 12. oldalon.
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CSL Groundbait Mixer
Az SBS kukoricacsíra likőr alapú folyékony adalékanyaga,
amely fehérjedús tápanyagokat, termeszetes cukrokat, szabad aminosavakat, vitaminokat és ásvanyi sókat tartalmaz.
A pont�ok számára rendkívül vonzó összetevőkkel rendelkezik.
Erős hatású adalékként tisztán ajánlott használni, de vízzel hígítva is lehet, utóbbi esetben hígítsunk fel 1 liter CSL Groundbait
Mixert 1 liter vízzel, az íg� kapott 2 liter fol�adék 5 kg Groundbait
etetőan�ag bekeverésére elegendő. Hag�junk időt arra, hog�
bekeverés után az etetőan�ag szemcséi teljesen felvehessék a
fol�adékot. A CSL Groundbait Mixer jól használható pelletek,
gyurmák, magvak és húsos csalik ízesítésére is.
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Kiszerelés: 1 L
Ízesítések:
Match Special
, Tutti Frutti , Shellfish ,
Squid&Octopus , Strawberry Jam ,
Frankfurter Sasuage
Ajánlott adagolás: 500 ml / 1 kg Method mix
Ajánlott etetőanyag:
Eurostar Groundbait, Premium Method Mix, Carp Attract
Goundbaits
Ezt a terméket finomszerelékes horgászoknak is ajánljuk! Részletes magyarázat a 12. oldalon.
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Adalékok

Ebben a kategóriában az SBS a bojlikészítéshez szinte elengedhetetlen – legjobban bevált adalékanyagait találjuk.
A Betaintól az Edge-en át a Robin Reden keresztül a Black
Pepper olajig számos olyan jól bevált étvágyfokozó található a
palettán, amelyeknek a pontyok nem tudnak ellenállni. A horgászokat mindig is foglalkoztatta az a kérdés, hog� mivel tudnák
csalijaikat még vonzóbbá tenni a halak számára. A megfig�elések
alapján a pont� étvág�át nag�mértékben, pozitívan befol�ásolják
az édes, a sós, a savan�kás és a fűszeres ízek is. Hasonló hatással
rendelkeznek még a természetes táplálékot jelentő kivonatok, illetve a máj kivonat is. Ezekre a megfig�elésre alapozva kerülhettek aztán forgalomba a különböző por és fol�adék formában lévő
étvág�fokozó keverékek. Ezek az adalékok ol�an pozitív stimuláló
hatással vannak a pont�ok étvág�ára, aminek következtében nem
tudnak ellenállni nekik. A legkülönfélébb keverékek napjainkra
a pont�horgászatot komol�an űzők feg�vertárának nélkülözhetetlen eszközeivé váltak. Az SBS cég rendelkezik a legnagyobb
hatásfokú étvágygerjesztő anyagok teljes palettájával, mely
egy jól működő, fogós bojli elengedhetetlen részét képezi és
minden helyzetre megoldást kínál!
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Preserved Egg Liquid

Geranium Oil

Ezt a fol�adékot a bojli tökéletes állagának a
kedvéért hozta forgalomba az SBS. Könnyebbé teszi a bojlikészítést és tökéletesen helyettesíti a tojást. Semmil�en kellemetlen ízt
nem okoz használata. 6-9 hónapig megőrzi a
szavatosságát az a csali, amit a Preserved Egg
Liquid fol�adékkal készítünk el. Az ajánlott
adagolás körülbelül 500 ml 1 kg alapmixhez, de az adagolandó pontos mennyiség
függ az alapmix összetevőinek arányától is.

A geránium olaj fő származási helye Dél
Afrika, Kína és Egyiptom. Esszenciális
olajának különlegesen finom, citrusos
jellegű illata van. A pont�horgászatban
használt eg�ik leghatásosabb természetes
olaj. Rendkívül jól passzol az édes, illetve az
édes-büdös jellegű mixekhez. A Bergamot
olajhoz hasonlóan néhány csepp is elegendő belőle az alapmixbe.

Kiszerelés: 1000 ml
Adagolás: 500 ml / 1 kg alapmix
Ízesítés:
Natúr

Kiszerelés: 20 ml
Adagolás:
10–20 csepp / 1 kg alapmix
Ízesítés:
Geranium
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Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos
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Bergamot Oil

Special Pop Up Mix

Cork Powder

A bergamot fa eredetileg Ázsia trópusi vidékeiről származik, de ma már Olaszországban, Span�olországban is termesztik. Olaját terméséből préseléssel n�erik ki. Illata kellemes, friss
gyümölcsre emlékeztető. A víznél kisebb
sűrűségének köszönhetően illata könnyen
terjed a vízben. Igen nagy koncentrációjú
esszenciális olaj, ezért bojli készítéshez elegendő néhány csepp belőle. Az adagolást
vegyük komolyan ennél a terméknél!

Ezt a terméket az SBS cég a házi bojlikészítés szerelmeseinek kedvéért hozta forgalomba. Az eg�edi
receptek alapján elkészített házi bojli mellé, ezzel az
adalékan�aggal bárki elkészítheti saját, eg�edi lebegő bojliját is. A Pop Up Powderrel rendkívül könn�ű
dolgozni, csupán a hel�es adagolásra kell fig�elni
használatakor. Az elkészítéshez adagoljunk 50%
alapmixet és 50% Pop Up mixet, amely arány a súlyukra értendő, tehát pl. 100 gramm alapmixhez
100 gramm Pop Up Mixet! Az adalékanyagokból
és aromából a szokásos mennyiség háromszorosát adjuk a mixhez, majd gyúrjuk össze a tésztát.
Rollerezés után hagyjuk néhány órát állni a kész
golyókat. Erre azért van szükség, mert a Pop Up Mix
a szokásosnál lassabban veszi át az adalékan�agok zamatait. Néhány órás pihentetés után főzzük a golyókat 2 percig. Ezzel el is készítettünk saját Pop
Up bojlinkat, amelyet már csak szárítanunk kell.
A minimális szárítási idő 3 nap. A Special Pop Up
Mixszel te is elkészítheted saját egyedi, lebegő
bojlidat!

Eg�re több pont�horgász számára lehet ismerős a kikönn�ített csali fogalma. A wafters
bojlik előkelő helyet foglalnak el kész termékeink között, azonban ha házilag készítünk ilyen csalit SBS alapanyagokból,
akkor parafa őrleményre is szükségünk
van. A segítségével elkészített kikönn�ített
csalival a leglehetetlenebb, legremén�telenebb hel�zetben is eredmén�esek lehetünk.
Ez a csali akkor a legtökéletesebb, ha a
fajsúlya a vízben szinte a nullával egyenlő,
így egy akváriumba téve a víz aljára sülylyedve a legkisebb áramlatokra is érzékenyen reagál.

Kiszerelés: 20 ml
Adagolás: 10–20 csepp / 1 kg alapmix
Ízesítés:
Bergamot

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári
Négy évszakos

Kiszerelés: 150 gr
Adagolás: 25 gr / 1 kg alapmix
Ízesítés:
Natúr

Kiszerelés: 200 gr
Adagolás: 50–50% Alapmix és Pop Up Mix
Ízesítés:
Natúr

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

www.sbsbaits.com

Liquid Molasses

Garlic Oil

HCI Betain

A pont�horgászok körében a melasz az eg�ik legrégebb óta használt
fol�ékon� adalékan�ag. Étvág�fokozó hatása régóta közismert.
Rendkívül magas cukortartalma
révén szinte ellenállhatatlanná
varázsol bármilyen etetőanyagot, illetve csalit. Ez akkor is igaz,
ha magában, de akkor is, ha más
adalékan�aggal eg�ütt használjuk.
A pont� nag�on szereti az édes és
fűszeres ízeket is, ezért Robin Reddel eg�ütt nag�szerű hatást érhetük el vele. Bojli készítéskor 30–60
ml folyadék hozzáadásával tehetjük csalinkat vonzóbbá. Tésztánk
állagának is jót tesz, hiszen tulajdonságainak köszönhetően öszszefogja azt, nagyban megkönynyítve ezzel a rollerezést.

A fokhagyma olaj az egyik legelterjedtebb és legsikeresebb adalékanyag
a pontyhorgászatban. Időszaktól és
vízhőfoktól függetlenül erre az erősen
fűszeres ízre szinte mindig biztonsággal alapozhatjuk csali választásunkat.
A pont� köztudottan nag�on kedveli a
fűszeres ízeket, íg� a fokhag�ma ízét is.
Étvág�fokozó hatása mellett az emésztésükre is pozitívan hat. Sok horgász használja a fokhag�ma ízesítést erősen törpeharcsás vizeken, hiszen érdekes módon
a törpeharcsa nem rajong érte. Az SBS
fokhag�ma olaja rendkívüli tömén�séggel bír. Éppen ezért az adagolásnál óvatosnak kell lenni, hiszen túladagolva
ez az adalékanyag is fordított reakciót
válthat ki a halakból. Ezt a nag�szerű
segédan�agot bátran használhatjuk az év
bármel� időszakában!

Az SBS Betain 98%-os tisztaságú,
nagymértékben táplálkozásra ingerlő, a pontyokra hihetetlen hatással lévő por alakú adalékanyag.
Az eg�ik legismertebb étvág�fokozó,
amit a pont�horgászok az egész világon ismernek és nag�-nag� előszeretettel használnak. Több mint
30 év óta használják a haltenyésztésben, aminek következtében a
tenyészhalaknál magasabb táplálékfelvételt, ezáltal adott idő
alatt nagyobb egyedsúlyt érnek
el. Kihag�hatatlan eg� jó minőségű
bojliból, használata nélkül bojlink jelentősen veszít fogósságából. Most
rendkívül kedvező áron juthat hozzá a 250 grammos kiszereléshez!
Használatával szinte garantált a
siker!

Kiszerelés: 500 ml
Adagolás: 30–60 ml / alapmix
Ízesítés:
Erősen édes

Kiszerelés: 20 ml
Adagolás: 10-20 csepp /1kg alapmix
Ízesítés:
Fokhagyma

Kiszerelés: 250 gr
Adagolás: 5–10 gr/alapmix
Ízesítés:
Betain

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus
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Concentrated
Robin Red®
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Eredeti Haith’s termékek az SBS kínálatában! A
Haith’s cég több, mint 75 éves múltra tekint vissza,
az SBS pedig 25 éve tőle vásárolja a Robin Red®-et,
amel� a pont�horgászok körében az eg�ik legkeresettebbnek számító adalékan�ag. A Haith’s a hamisítások és visszaélések visszaszorítása érdekében levédette a Robin Red®-et, az SBS céggel
pedig meghosszabbította együttműködését.
Ennek eredményeként az SBS egyike azon kevés
cégeknek, akik mostantól a Haith’s három újdonságát, a Robin Gold™-ot, a Robin Green™-t,
és a Robin Orange™-t is forgalmazhatják.

Kiszerelés: 300 gr
Adagolás: 5–10 gr/ 1kg alapmix
Ízesítés:
Fűszeres
A ROBIN RED® regisztrált védjeggyel rendelkező termék, a ROBIN GOLD™, ROBIN
GREEN™ és a ROBIN ORANGE™ védjeggyel rendelkező termékek, amelyek tulajdonosa a John E Haith Limited.

The Edge Extract

Flavatract & Flavone

Az Edge Extract egy olyan jól oldódó, íz és
illatanyagokkal táplálkozást stimuláló adalékanyag, amely a halakból rendkívül erős
táplálékszerzési ingert vált ki. Kissé savanykás íz és nagyon finom szemcsés, porózus
állag jellemzi. Étvágyfokozó hatása révén
rendkívül széles felhasználási lehetőségekkel rendelkezik. Használhatjuk method mixekhez, csemegekukoricához, pelletekhez,
bojli alapmixekhez, pasztákhoz, de akár élő
csalikhoz is! Nélkülözhetetlen adalékanyag,
legyen szó etetésre, vagy horogra szánt csali
elkészítéséről!

Kiszerelés: 250 gr
Adagolás: 5–10 gr/ 1kg alapmix
Ízesítés:
Natúr

Az SBS étvágyfokozó sorozata, mely az eddigiek mellett Squid néven, egy további új
ízesítéssel kerül forgalomba. A Flavatract
& Flavone ol�an por alakú adalékan�ag mel�
fő aromaként is megállja a hel�ét az alapmixhez adagolva. Étvág�gerjesztő stimulátort,
emésztést g�orsító an�agokat, ízfokozókat és
n�omelemeket is tartalmaz. 15 évnyi kutatás
eredménye ez a termék, mely komplex öszszetételével járul hozzá ahhoz, hogy még
több pontyot sikerüljön matracra fektetnünk, majd gyors fotózás után visszaengednünk. Bármilyen etetőanyaghoz, alapmixhez, pasztához adagoljuk, jelentősen
növeljük fogási esélyeinket! Rendkívüli töménységgel rendelkezik, ezért vigyázzunk
az adagolással! Egy kiló alapmixhez 5-6
gramm Flavattract & Flavone is elegendő!
Az új squid ízesítés versenyeken pordipként
is rendkívüli eredményeket produkált, az
SBS teszthorgászai rengeteg halat tereltek
szákba a segítségével.

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári
Négy évszakos

Kiszerelés: 100 gr
Adagolás: 5–6 gr/ 1kg alapmix
Ízesítések:
Fish , Gold Top
, Squid
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Green Lipped
Mussel Extract
A zöldajkú kagyló kivonata rendkívül tömény
étvágygerjesztő adalékanyag, amely a ponty
természetes eredetű táplálékai közé tartozik.
Ug�an ez eg� tengeri kag�ló szárítással n�ert por
alakú kivonata, de tartalmát és ízét tekintve nag�on hasonlít az édesvízi kag�lókhoz. Az egyik
legsikeresebb és legnépszerűbb étvágyfokozó koncentrátum, aminek fantasztikus eredményeket köszönhetnek a pontyhorgászok.
Nag�on magas fehérje tartalmú táplálékforrás,
ami miatt a pont�ok nem tudnak neki ellenállni.
Finom szemcsézettel és rendkívül porózus állaggal rendelkezik. Alapmixekbe, pasztákba, de
akár benedvesített horogcsalira is használhatjuk. Alkalmazásával rendkívüli mértékben növelünk fogási esélyeinken. Figyelem!
Nagyon nagy koncentrációval rendelkező
kivonat, mely kismértékben adagolva is elegendő a kívánt hatás elérésére!
Kiszerelés: 100 gr
Adagolás: 1–20 gr/ 1kg alapmix
Ízesítés:
GLM

Kelp Powder

Black Pepper Oil

A Kelp Powder a tengeri barna moszat szárítással nyert kivonata. Ez a tengeri növén� Norvégia partjainál található meg nag� kiterjedésű
területeken. Nag�on finom szemcsézetű por,
mel� igen erős és jellegzetes illattal rendelkezik.
Igen magas E-vitamin tartalommal rendelkezik, különleges íze és illata miatt különösen
szeretik a pontyok. Főleg a nyugat- európai
országokban népszerű étvágyfokozó koncentrátum, de hazánkban is egyre többen
ismerik fel a pontyokra gyakorolt vonzerejét, sőt vannak, akik nem is hajlandóak bojlit
gyúrni nélküle! Igen nag� tömén�séggel rendelkező adalékan�ag, ezért tartsuk be a javasolt
adagolást!

Black Pepper Oil, azaz Fekete bors olaj. Régi
megfig�eléseken alapszik, hog� a pont�ok
imádják az erősen fűszeres ízeket. A fekete bors
esszenciális olaj olyan horgászok számára
ajánlott, akik egyedi, semmihez sem hasonlítható csalit, etetőanyagot szeretnének kézhez kapni. Az adagolásával viszont nag�on óvatosan kell bánni, mert ez a termék az átlagosnál
is tömén�ebb és túladagolás esetén könn�en
elképzelhető, hog� riasztó hatást válthatunk ki
a halaknál. Az SBS bojlimixek közül az M1-es
elképzelhetetlen fekete bors esszenciális olaj
nélkül, a bojli különleges, fűszeres jellegét ez
az olaj adja meg.

Kiszerelés: 300 gr
Adagolás: 1–20 gr/ 1kg alapmix
Ízesítés:
Tengeri moszat

Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók
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Kiszerelés: 20 ml
Adagolás: 20 csepp/1kg alapmix
Ízesítés:
Fekete Bors

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári
Négy évszakos
www.sbsbaits.com
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High Taste
Liquid Sweetener
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A High Taste Liquid Sweetener egy rendkívül
édes, nagy töménységű, étvágyfokozó hatású természetes édesítőszer. Köztudott, hog� a
pont� az édes ízeket természetes táplálékként
azonosítja. Elengedhetetlen összetevője az édes
mixeknek, de azokhoz az alapmixekhez is használható, amel�ekhez háttér ízként édes aromát
használunk. Elsősorban a tavaszi és őszi horgászatokhoz készítendő bojlikba javasoljuk.
Édes íze tavasszal a vízben megjelenő édeskés jellegű friss nád, hínár és sáshajtásokkal
fog harmonizálni, az őszi időszakban, a télre készülve pedig könnyen hasznosítható,
magas energiaforrású táplálékként fogja a
ponty fogyasztani.
Kiszerelés: 50 ml
Adagolás: 3–5 ml /1kg alapmix
Ízesítés:
Erősen édes

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Liquid Liver

N-Butyric Acid

Liquid Liver, azaz a májpor folyékony változata.
A legtöbb pontyhorgász előszeretettel használja a májport a halas alapmixek elengedhetetlen
kiegészítőjeként. Hátrán�a, hog� rendkívül borsos
az ára. Ennek ellensúlyozásaként találta ki az SBS
cég, hogy a máj kivonatot folyékony formájú sűrítményként hozza forgalomba. Előnye, hogy a
tojáshoz és az egyéb folyékony kiegészítőkhöz
hozzáadva az alapmixben egyenletesen keveredik el. Nag�on gazdag aminosavakban és vitaminokban. Az SBS rendívül sok májkivonatot próbált
ki a tesztelések alkalmával, de ez bizon�ult a legfogósabbnak az összes közül. A gazdaságos kiszerelés
12 kg alapmixhez elegendő fol�adékot tartalmaz. A
Liquid Liver ellenállhatatlan vonzerővel rendelkezik, ezért a halas alapmixek kihagyhatatlan
adalékanyaga!

Az N-Butyric Acid, más néven a tejsavó
halakra gyakorolt pozitív hatására sokan
rájöttek már. A tejsavó nem más, mint a
kukorica tejsavas erjedése során keletkezett, étvágyfokozó hatású értékes tápanyagforrás! Eg� kiváló minőségű bojli elkészítésénél ez az adalékan�ag sem hián�ozhat.
Adagolásával nagyon óvatosan kell bánni,
mert annyira tömény, hogy néhány csepp
elegendő a megfelelő hatás eléréséhez!
Azokon a vizeken, ahol többnyire kukoricával táplálkoznak a halak, kimagasló
eredményt érhetünk el használatával. Az
amur szinte megőrül ezért az erősen savanyú ízért, ezért ha amur horgászatra készülünk, akkor hígított formában dipként
is sikeresen alkalmazhatjuk!

Kiszerelés: 250 ml
Adagolás: 20 ml /1kg alapmix
Ízesítés:
Máj

Négy évszakos
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Kiszerelés: 20 ml
Adagolás: 10 csepp /1kg alapmix
Ízesítés:
Erősen savanyú
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók
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The Gold Treasure
Az SBS Gold Treasure olyan különleges adalékanyag, ami által bárki
elkészítheti egyedi, igazán fogós oldódó bojliját. Ezentúl a népszerű
225 ml-es kiszerelés mellett egy új, 900 ml-es gazdaságos kiszerelés
is elérhetővé vált a Gold Treasure-t előszeretettel használók számára.
A 0,9 literes kiszerelés azok kedvéért vált elérhetővé, akik egyszerre nagyobb mennyiségű oldódó bojlit szeretnének elkészíteni. Ez a
menynyiség 4 kg alapmixhez elegendő. Az oldódó bojli az SBS cég sikertermékévé vált az elmúlt években. Ez a csali intenzíven telepített horgászvizeken fantasztikus eredmén�eket produkált. A Gold Treasure adalékan�ag vízbe kerülve oldódósával járul hozzá bojlink összetevőinek lebomlásához, ami által eg� rendkívül vonzó íz és illat felhő jön létre etetésünkön.
Az oldódó bojli főzés nélkül készítendő! A 2 féle ízesítés a garancia arra,
hogy bármely időszakra elkészíthetjük az SBS nevétől immáron elválaszthatatlan, fantasztikus sikereket elért oldódó bojlit!
Kiszerelés:
225 ml és 900 ml
Adagolás:
225 ml Gold Treasure + 150 ml ásványvíz / 1kg alapmix
Ízesítés:
225 ml: Corn 900 ml: Corn

Ajánlott időszak – jelmagyarázat:
Tavaszi - Őszi
Nyári

Négy évszakos
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Winterised Omega
Red Salmon Oil
A vörös lazac halolaj a legjobb olajok egyike, amelyet bármely mix
elkészítésénél, bármely időszakban sikeresen használhatunk. Nyári
használatra is tökéletesen alkalmas olaj, azonban hideg vízben páratlan tulajdonságokkal bír. Hatalmas előn�e a többi olajjal szemben, hog�
alacson� vízhőfok esetén sem dermed meg, ezáltal nem csökkenti arománk
kiáramlását a bojliból. Laza szerkezetének köszönhetően nem sűrűsödik, amiről könnyen meggyőződhetünk, ha egy kis pohárral berakunk
belőle a hűtőbe. Hideg vízi bojli készítése esetén az EA Range aromával együtt használva kapjuk a legoptimálisabb párosítást. Az etil-alkohol tartalmú aroma ezzel a halolajjal tökéletesen fejti ki hatását 4–8 Celsius
fokos vízhőmérséklet esetén is. A Winterised Omega Red Salmon Oil 98%os emészthetőségével szinte verhetetlen a maga nemében. Egész évben
használható halolaj!

Kiszerelés: 500 ml
Ajánlott adagolás: 40 ml
Ízesítés:
Red Salmon
Az ízesítések felsorolása és magyar megfelelői a 6-7. oldalon találhatók
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Ruházat és egyéb

A sikeres horgásztúrák elengedhetetlen eszköze a jó minőségű és
praktikus SBS öltözet.
Az SBS logóval ellátott ruházati termékek kén�elmes viseletet n�újtanak akár a vízparton, akár a hétköznapokon.

SBS
baseball sapka

SBS vízhatlan
baseball sapka

Kiváló minőségű baseball
sapka. Hímzett SBS logóval az
elején és Real Big Catch logóval az oldalán.

Kiváló minőségű vízhatlan unisex baseball sapka. Mérete a
hátulján található csúsztatható
csattal állítható. Hímzett SBS
logóval az elején és Real Big
Catch logóval az oldalán.

www.sbsbaits.com
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SBS Flexfit
Baseball sapka
Hat panelből álló, fekete színű, fullcap stílusú SBS Flexfit® baseball sapka, sildjén n�olc
dísztűzéssel, tetején praktikus szellőzőn�ílásokkal. A sapka belsejében található
gumibetétnek köszönhetően tökéletesen
felveszi a fej formáját, komfortos érzetet
biztosítva a viselője számára. A minimalista
stílusú fehér SBS logó flokkolási eljárással
került fel a sapka jobb oldalára. An�aga
98% pamut és 2% elasztán.

SBS téli sapka SBS galléros
póló
Klasszikus formájú téli
kötött sapka hímzett SBS
logóval, fekete színben, az
alján sárga csíkkal, amel�
bárhol megállja a hel�ét,
leg�en szó horgászatról
vag� városi használatról.

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

SBS
kereknyakú
póló

Kiváló minőségű galléros póló,
az elején SBS logóval, a hátulján
Kiváló minőségű kerekReal Big Catch logóval és feliratn�akú póló, az elején SBS
tal!
logóval, a hátulján Real
Big Catch logóval és felMéret: S, M, L, XL, XXL
irattal!
Anyaga: 100% pamut
Szín: Fekete, fehér
Méret: S, M, L, XL, XXL
30 °C-on mosható
Anyaga: 100% pamut
Szín: Fekete, fehér
30 °C-on mosható
www.sbsbaits.com

SBS
kapucnis felső

SBS Softshell
kapuсnis felső

SBS zippzáras
kapucnis felső

SBS Softshell
nadrág

Bebújós kapucnis felső. Elején
sárga-fehér csíkkal és SBS logóval, hátulján Real Big Catch
felirattal és logóval.

Kapucnis, zippzáras felső. An�aga softshell, amel�nek köszönhetően szélálló, vízlepergető és
lélegző tulajdonságokkal bír.
Elején SBS logóval, hátulján Real
Big Catch logóval és felirattal.

Zippzáras kapucnis felső. Elején
sárga-fehér csíkkal és SBS logóval, hátulján Real Big Catch felirattal és logóval.

Hosszú szárú nadrág. An�aga
softshell, mel�nek köszönhetően szálálló, vízlepergető és
lélegző tulajdonságokkal bír.
Elején SBS logóval ellátva.

Méret: S, M, L, XL, XXL
Anyaga:
67% pamut 33% műszál
Szín: Fekete
30 °C-on mosható

Méret: S, M, L, XL, XXL
Anyaga: Softshell
Szín: Fekete
30 °C-on mosható

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

Méret: S, M, L, XL, XXL
Anyaga:
67% pamut 33% műszál
Szín: Fekete
30 °C-on mosható

Méret: S, M, L, XL, XXL
Anyaga:
Softshell.
Szín: Fekete
30 °C-on mosható

www.sbsbaits.com
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SBS bögre
SBS logóval ellátott kerámia
bögre, amel�ből igazán jó
esik eg� forró kávé vag� tea
akár otthon, akár a vízparton.
Fontos tudnivaló: a bögre
tisztítását ajánlott kézzel végezni, a mosogatógépben
végzett tisztítás nem ajánlott!

SBS thermo
bögre
Leg�en szó hideg vag� meleg italról,
itt a legjobb megoldás! A SBS logóval ellátott, levehető tetejű thermo
bögre űrtartalma 330 ml. Ne mosd
mosogatógépben!

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro Termékkatalógus

SBS vödör

SBS molinó

Erős, biztonsággal zárható fekete,
műan�ag vödör SBS logóval ellátva,
amel�ben frissen tárolhatunk 5 kg
csalit.

SBS molinó SBS és Real Big
Catch logóval és felirattal.
Méret: 100x75 cm

www.sbsbaits.com

A
20+ Premium
tesztelése
során
négynégy
nap alatt
A 20+
Premiumszéria
széria
tesztelése
során
napkét
alatt
35
kg
feletti
példányt
sikerült
szákba
terelni.
A
képen
két 35 kg feletti példányt sikerült szákba terelni.látható
A
toponty
súlya 35,17
kg. súlya 35,17 kg.
képen látható
tőponty
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Díjátadó
ünnepség
a 2011-ben
megrendezett
Carp
Díjátadó ünnepség
a 2011-ben
megrendezett
World Carp World
Classic verseClassic
versenyen,
ahol
Kovács Zoltán
Szigetfalvi
Andnyen, ahol
Kovács Zoltán
és Szigetfalvi
András és
a szektor
legnagyobb
rás
a szektor
haláért
járó díjat
veszi
át Robert
haláért
járó díjatlegnagyobb
veszi át Robert
Valkeneer-tol
és Ross
Honey-tól.
Valkeneer-től és Ross Honey-tól.
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Receptek
Ace Lobworm bojli 1 kg:
• Ace Lobworm Quest Base Mix 1 kg
• 12 tojás (főzött bojlihoz) vagy 225 ml Gold
Treasure + 150 ml víz (oldódó bojlihoz)
• Ace Lobworm Liquid Attract 8 ml
• Natur Attract 25 ml
• Attractamino 25 ml
• Winterished Omega Red Salmon oil 30 ml
• Betain HCl 5 gr (kb. 1 evőkanál)
• The Edge Extract 10 gr (kb. 2 evőkanál)
• Flavone Fish 2 gr (kb. 1 teáskanál)
• Só 10 gr (kb. 1 púpozott evőkanál)

M1 bojli 1 kg:
• M1 Quest Base Mix 1kg
• 13 tojás (főzött bojlihoz) vagy 225 ml Gold
Treasure + 150 ml víz (oldódó bojlihoz)
• M1 Liquid Attract 8 ml
• Black Pepper Oil 10 csepp
• Natur Attract 25 ml
• Attractamino 25 ml
• Winterished Omega Red Salmon oil 30 ml
• Robin Red 5 gr (kb. 1 evőkanál)
• Betain HCl 5 gr (kb. 1 evőkanál)
• The Edge Extract 10 gr (kb. 2 evőkanál)
• Flavone Fish 2 gr (kb. 1 teáskanál)
• Só 10 gr (kb. 1 púpozott evőkanál)

M3 bojli 1 kg:
• M3 Quest Base Mix 1 kg (0,5 kg Cream Seed –
0,5 kg M1)
• 5 db és 6 db tojás (főzött bojlihoz) vagy 2x
112,5 ml Gold Treasure + 2x75 ml víz (oldódó
bojlihoz)
• M3 Liquid Attract 2x 4 ml/ 2x
• Attractamino 2x 20 ml/ 2x
• Winterished Omega Red Salmon oil 2x15 ml/ 2x
• Betain HCl 2x 2,5 gr (2x kb. 1 tk.)
• The Edge Extract 2x 5 gr (2x kb. 1 evőkanál)
• Flavone Fish 2x 1 gr (2x kb. fél evőkanál)
• Só 2x 5 gr (2x kb. 1 evőkanál)
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Energofish Kft. - nagykereskedés • Budapest, Helsinki u. 75.
Haldorádó Centrum • Kiskunhalas, Széchenyi út 49.
Fly Zoo Kft. • Szombathely, Thököly u. 36.
Halcapone Horgászcentrum • Mátészalka, Jármi út 6.
Rácvárosi Horgászbolt • Pécs, Rácvárosi út 10.
Tati Horgászbolt • Debrecen, Skalnitzky u. 30.
Hal.hu A horgászok boltja • Siófok, Fő út 107.
Halcatraz Horgászcentrum • Nyíregyháza, Szegfű u. 58.
Horgászparadicsom Horgászbolt • Eger, Maklári u. 82.
K-Fish Horgászcentrum • Szeged, Kossuth Lajos sugárút 69-71.
Szúnyog Horgászbolt • Nagykanizsa, Kalmár út 7.
Anno Store Kft. • 1074 Budapest, Alsó erdősor 3.
Bátor 2009 Kft. • 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám 108.
Carpmania • 7631 Pécs , Csikor Kálmán utca 28.

SBS Baits In Europe Kft.
4405 Nyíregyháza, Debreceni u. 195.

709358720 
Fax: +36 42310641

Tel.: +36

E-mail: info@sbsbojli.hu • Website: www.sbsbaits.com/hu

