
ALPI N A KI CKBACK
NYHET !

Isfiskebua lanserer nå en stangholder som gir tilslag ved napp og fanger fisk. Laget i aluminium og temperaturbestandig plast.

Denne modellen passer for stenger i størrelsen 50-80cm litt avhengig av vinkel og aksjon i stanga. Stikker kan også brukes. Fester

du en bjelle i stangtuppen er det lett å høre når fisken biter. Et spennende og morsomt fiske.

STENGER

KI CKBACK passer best for stenger som har snellefeste med

håndtak bak snella. Stanga bør være i glassfiber fordi dette er

et materiale som tåler godt å stå oppspent over tid. Videre må

stanga ha en toppøgle som har feste for en tynn snor uten at

du behøver å bruke hullet hvor sena skal være. Snella må ha

stopp eller sperre sl ik at snøre ikke sl ipper ut når stanga

spretter opp ved napp. En haspelsnel le el ler fluesnelle med

sperre eller passer fint. Du kan også bruke en pilkestikke med

lengde på ca 50 - 60cm cm og som har toppøgle som tåler

feste for utløsersnor. H usk bare på å stramme skruen ti l

snørespolen sl ik at spolen låser når stikken spretter opp.

OPPSPENNING / FISKE

Først fester du en "løkke" i toppøglen ti l stanga du skal bruke. Bruk en sterk tynn snor (1 mm) f. eks

murersnor el ler en tykk fiskesene som du har l iggende. Fold så ut bena ti l stangholderen og sti l l inn

riktig lengde og vinkel som passer den stanga du bruker. I kke spenn opp stanga for stramt ti l å begynne

med, prøv deg fram. Det lønner seg å slippe ut sene og agn ti l ønsket dybde før du setter stanga i

holderen og spenner opp. Fest løkka i toppøglen ti l stanga i utløsermekanisnen. Det er mulig du må

justere l itt på lengden på armen ti l utløsermekanismen før du finner ut hva som passer best for stangen

din. Du kan justere på følsomheten ti l utløsermekanismen ved hjelp av strammeskruen. Plasser

stangholderen sl ik at utløsermekanismen ligger over senter i pi lkehul let. Dekk gjerne ti l hul let med en

isoporplate.
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