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Fiskejournalens medarbetare Mathias Larsson och Martin 
Falklind ville lära sig gäddfiske med vertikaljigg. I den här 
artikeln får vi följa med dessa två noviser när de får en 

intensivkurs av ett fullblodsproffs.

TEXT Mathias Larsson redaktion@fiskejournalen.se

FOTO Martin Falklind & Mathias Larsson
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VERTIKAL  FISKE
EFTER   GÄDDA

Vertikalfiske efter gädda 
skiljer sig avsevärt 
mot det vi lärt oss från 
gösfisket. Metoden är 
dessutom supereffektiv 
under årets varmare 
dagar då gäddfisket 
vanligtvis kan vara trögt.
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FISKEN ÄR INTE...  sjöns största men dagens 
första och pampigt färgsprakande i det varma 
morgonljuset. Närapå stålgrön med ett stänk av 
guldgult och hyfsat bred över ryggen. En riktig 
skolboksgädda. Jag vaskar av händerna i vattnet 
nedanför relingen. Det är egentligen helt lönlöst då 
jag vet att doften sitter djupt förseglad i handfla-
torna. Doften av gädda. 

Kollegan Martin och jag har äntrat fiskeguiden 
Henrik Olssons skuta för att lära oss en ny fiske-
metod – att fånga gädda på vertikalfiske. Henrik 
har lagt hundratals timmar på att jaga vår älskade 
gädda med den för många gösförknippade fiskeme-
toden. Dessutom med enastående resultat. Nu ska 
vi gå intensivkursen.

Glöm gäddvädret
SMHI visar två till tre sekundmeter och stora glada 
solar. Jag rynkar på näsan och visar dagens skräck-
prognos för Martin som instämmer i att gäddan 
bör fiskas i skitväder. Henrik som har alla recepto-
rer påslagna fyller i:

– Vad snackar ni om? Svag sydvästlig vind, stabilt 
lufttryck och sol är biljetten till en lyckad fiskedag. 
Jag har haft de allra bästa fiskepassen i finväder. 
Solsken triggar dessutom den pelagiska gäddan att 
jaga. Den dämpade men ack så viktiga brisen får 
vattenytan att krusa sig lite – och då skyggar inte 
fisken lika lätt för båten. 

Henrik styr båten mellan några öar och vidare ut 
över öppet vatten. I samma stund som varvtalen i 
motorn sjunker kliver vår kapten in i djup koncen-
tration. Med vänsternäven på rorkulten och en lätt 
avslappnad ostbågekroppshållning börjar hans 
ögon vandra över skärmarna.  
Varenda pixel på Humminbird-

SOLSKEN TRIGGAR DESSUTOM  
DEN PELAGISKA GÄDDAN ATT JAGA.

Två sekund-
meter och sol 
hela dagen – 
perfekt väder 
för vertikal-
gädda!

Det feta 
ekot 
omvandlas 
till ett tunt 
streck – 
gäddan är 
blixtsnabb 
när den väl 
bestämt sig 
för att ta 
betet.

En i båten fiskar, 
ändå sitter hela 
besättningen på nålar.
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skärmarna synas och analyseras. Om och om igen.
Henrik berättar att vertikalfiske efter gädda fun-

kar alldeles utmärkt under 
större delen av året, om man 
bortser från leken. Gäddor 
som lever sitt liv pelagiskt 
spenderar inte mer tid än nöd-
vändigt på grunt vatten. 

– Jag har haft bäst resultat 
med den här fiskemetoden 
under sommarmånaderna. 
Man ska dock inte förakta 
årets sista månader. Jag har 
haft oslagbara fiskepass under 
höstkanten ända in i december 
då betesfisken står lite tätare, 
avslöjar Henrik och släpper 
ytterligare lite på gasen.

Håll kollen på betesbollen 
Solen klättrar högre upp på himlen och bjuder upp 
till strålande t-shirtväder. Sjön ligger nästan platt. 
Henrik kryssar fram och tillbaka över decimeter-
höga vågtoppar i hopp om att stöta på ett fiskbart 
eko, Martin och jag slappar på fördäcket. Ekolodet 
tecknar betesfiskstimmen som stora brandgula 
bollar här och var i frivattnet. Henrik förklarar:

– Nu kommer vi in i ett hett område. Tydliga 
betesfiskbollar en bra bit upp i pelagialen brukar 

SKA JAG VERTIKAL-
FISKA GÄDDAN SÅ 
VILL JAG HA EN 
KLAR, RELATIVT 
DJUP SJÖ MED 
RIKLIGA MÄNGDER 
BYTESFISK…

Om det finns gös i sjön du fiskar i bör 
du undvika risken att fånga dem dju-
pare än 10 meter. Gösen, till skillnad 
från gäddan, har svårt att klara av 
tryckförändringar och klarar sig följ-
aktligen dåligt om de fångas för djupt. 
Gäddan som kan reglera sin simblåsa 
kan enkelt fångas på 20 meter. Van-
ligtvis när man fiskar gös så place-
rar man betet tämligen nära fisken. 
Alltså motsatsen mot vertikalfiske 
efter gädda där betet gärna placeras 
hela fem meter över fisken. Fiskar 
du högt över ekot, gör kraftiga rörel-
ser och låt aldrig fisken komma nära 
betet innan du hastigt vevar undan – 
då avskräcker du de flesta gösar. På 
så vis har Henrik ännu inte krokat en 
enda gös på djupt vatten av misstag.

KAPTEN OLSSON:
VAR RÄDD 
OM  GÖSEN

NYA KLASSIKER
HI-LO
Nu med en förbättrad konstruktion där det krävs att man 
trycker in nosen för att ändra läge på hakskeden. Det gör 
att skeden hålls i rätt läge så du får ännu bättre möjlighet att 
fiska på rätt djup. Tålig mot rost, lätt att byta krokar med de 
nya krokinfästningarna och i fem fångstgivande storlekar, från 
den minsta på 8 centimeter upp till den nya jätten på hela 20 
centimeter och 110 gram. 

ATOM 55 GRAM 
Atom har funnits i Abu Garcias sortiment i många, många år. Nu kommer en ny storl-
ek på 55 gram och 11 centimeter, med sin tyngd kastar du det enkelt även med grövre 
gäddspön. Fiska gärna hem det med spinnstopp för att trigga hugg. Finns i sju färger.

NY 
STORLEK!

20 CM
110 G
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VILKA RÖRELSER 
DU GÖR ÄR INTE 
SÅ NOGA OCH 
DET FINNS INGEN 
ANLEDNING ATT 
VARA FÖRSIKTIG 
SOM VID GÖSFISKE.

Hugget från en 
pelagisk gädda 
som bestämt 
sig för att dräpa 
betet är brutalt. 
Fokus och hård 
broms är A och O.

Oftast räcker det med en trekrok 
för att gäddan ska fastna. 
Dessutom blir avkrokningen enklare 
och skonsammare för fisken.
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locka till sig rovfisk. 
Den här sjön är en per-

fekt arena för den här metoden. Ska man 
vertikalfiska gäddan så vill jag ha en klar, 
relativt djup sjö med rikliga mängder 
bytesfisk, exempelvis nors eller siklöja. 
Större delen av gäddorna i den här typen 
av sjöar har oftast anammat en helt pelagisk 
livsstrategi, till skillnad från de gäddor som lever 
i de grumligare sjöarna. Vertikalfiske som metod i 
dessa vatten är enligt mig riktigt produktivt.

Helt oväntat bromsar vår kapten båten. Tvärt. 
Kaffet rinner över muggkanten. På ekolodsskär-
men, strax över en grupp betesfiskar, tornar ett fint 
eko upp sig. Henrik släpper snabbt ner jiggen och 
klarlägger tekniken:

– Eftersom den pelagiska gäddan alltid är i 
rörelse gäller det att få ner betet så fort du bara kan 
när fisken befinner sig rakt under båten. Precis 
som nu. Stanna betet högt över fisken, gärna fyra 
till fem meter över. En gädda tittar alltid uppåt och 
genom att hålla ett rejält avstånd mellan fisk och 
bete ökar chansen att fisken ska intressera sig för 
betets mörka siluett mot den ljusa vattenytan.

Till skillnad mot gösfisket, där man oftast pre-
senterar jiggen med diskreta rörleser, fiskar Hen-
rik gäddjiggen i yviga rörelser med spöet, varvat 
med snärtiga ryck och snabba darrningar, upp 
och ner genom vattenmassorna. 

– De rörelser jag gör är inte primärt för att 
locka gäddan att hugga utan mer för att den ska 
uppmärksamma betet. Vilka rörelser du gör är 
inte så noga och det finns ingen anledning att 
vara försiktig som vid gösfiske. Betet ska märkas! 
Gäddan ska triggas till hugg, berättar Henrik och 
vevar upp linan ett halvt varv. 

På skärmen syns jiggen som ett sicksackmöns-
ter över gäddekot som nu bildat ett kraftigt sträck 
tvärs över skärmen. 

Veva ifrån ekot
Gäddan glider långsamt upp mot den sicksack-
ande jiggen. Henrik förklarar att gäddan verkar ha 
uppmärksammat betet där uppe. Helt plötsligt sät-
ter ekot en vansinnig fart upp mot betet. Det röda, 
feta ekot på skärmen omvandlas till en tunn sytråd 
som på millisekunden skjuter upp mot jiggen. Hen-

rik gör några snabba vevtag. Några till. Explosion. 
Spöet i snäv båge mot vattenytan. Henrik grimase-
rar glädjefyllt, sätter press på fisken och fastslår: 

– När jag ser att gäddan intresserat sig för betet 
och börjar närma sig uppåt brukar jag göra 

några vevtag för att trigga attacken. Oftast 
kommer hugget precis som nu, i en helt 

galen fart. Du hinner knappt reagera. Om 
du inte gör de där viktiga vevtagen så hän-

der det inte allt för sällan att fisken skjuter 
upp som en missil mot betet för att stanna en cen-
timeter ifrån. Bluffen är synad och du får veva upp 
och leta upp en ny fisk.

Henrik lyfter in en schysst 90-centimetare i 
båten och kommenterar den snygga gröngula teck-
ningen som sträcker sig runt hela fisken – inte en 
vit fläck syns på buken. Fisken gapar girigt över den 
kraftiga jiggen som sitter fastgjuten i käkvinkeln. 
Martin och jag tar lite bilder när Henrik krokar loss 
och ger fisken en duktig skjuts tillbaka ner i vatt-
net. 

– Om det skulle vara så att fisken är lite trög och 
inte blixtattackerar betet så ser jag ändå alltid till 
att veva ifrån. Så fort den glider in ett par meter 
under betet så vevar jag hastigt upp några varv. 
Ibland får jag hålla på så en fem, sex gånger innan 
det utlösande hugget kommer. Kommer gäddan för 
nära och hinner studera betet i det klara vattnet så 
är det kört, berättar Henrik och torkar av händerna 
på en liten handduk.

Själv har jag fiskat en hel del gös på vertikalen 
och fått en och annan slumpgädda på metoden men 
ändå känner jag mig lite skärrad över den för mig 
alldeles nya fiskeupplevelsen. Vilken mersmak!

I ständig rörelse
Den pelagiska gäddan är hela tiden i rörelse vilket 
försvårar fisket men samtidigt vässar utmaningen. 
Henrik berättar att det inte är ovanligt att man får 
släppa flera gånger på en och samma fisk, ändå har 
fisken kanske inte ens sett betet.

– Det är vanligt att man släpper betet strax 
bakom gäddan, utanför dess synfält. Båten kanske 
ligger över fisken när man började släppa men när 
betet är nere på rätt djup så har gäddan flyttat sig 
ett par meter framåt och missar således betet. Får 
du ingen reaktion när du släpper ner betet över 
gäddekot så gäller det att inte ge upp direkt utan 
följa efter fisken. Det är alltså mycket viktigt att ta 

KOMMER GÄDDAN 
FÖR NÄRA OCH 
HINNER STUDERA 
BETET I DET 
KLARA VATTNET 
SÅ ÄR DET KÖRT.

En 20 centimeter lång 
Westin Mega Teez 
apterad med 40 gram bly 
och en trekrok i storlek 
3/0 är enligt Henrik 
det ultimata betet. 
Kroppen tillsammans 
med den breda stjärten 
är bastant och bred i 
profilen vilket skapar en 
maffig siluett mot den 
ljusa vattenytan. Jiggar 
med paddel eller curltail 
fångar också fisk men 
är lite besvärligare att 
fiska då de har ett större 
vattenmotstånd och 
därmed kräver mycket 
bly.
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reda på vilken riktning gäddan simmar för att 
kunna positionera om båten och presentera 
betet korrekt, avslöjar Henrik.

Ratta in ekolodet
Att tyda loden och att köra båten är enligt Hen-
rik det svåra med den här metoden, och det 
kräver sina timmar på vattnet för att bli duktig. 
Här sållas helt enkelt agnarna från vetet. Det är 
precis som i gösfisket – lägger du mycket tid på 
marinelektronik och båtkontroll så lyckas du 
bättre med fisket.

– Ja det finns liksom inga solklara genvä-
gar till att lära sig tyda ekolodsbilderna. För 
att hitta fisken behöver du 
behärska både det traditio-
nella 2D-lodet och den sido-
seende ekolodsbilden. Den 
sidoseende ekolodsbilden 
har olika namn beroende på 
märke, jag använder Hum-
minbird och då kallas det 
sidoseende visningsläget för 
Side Imaging. När jag söker 
den frivattenslevande gäddan 
måste jag ha en rimlig chans 
att hitta fisken på en relativt 
stor yta och det är där Side 
Imaging (SI) kommer in i 

bilden. Eftersom gäddan ofta står djupt, mellan 
10-20 meter, ibland djupare, så kör jag käns-
lighetsreglaget så högt det bara går för att ha 
möjlighet att tolka de dova ekona. Ja, ni ser, det 
här kan vara en träff, berättar Henrik och pekar 
på en liten prick på den svarta ekolodsskärmen 
och fortsätter:

– Att gäddan ofta står i direkt anslutning till 
betesfiskstimmen försvårar det hela ännu ett 
steg. Du får ta på dig lite andra glasögon än de 
du använder under gösfisket. Jag ställer oftast 
SI:n på 25 meter åt båda hållen, med andra ord 
söker jag inte särskilt brett. Oftast upptäcker 
jag gäddan på SI:n samtidigt som jag får ett 
svagt skuggeko på 2D-lodet. Att söka bredare 

anser jag vara lönlöst då det 
helt enkelt är för svårt att 
se fisken när de står så pass 
djupt och långt ut, särskilt om 
det är mycket betesfisk.

Vår kapten gör en lov runt 
en långsmal holme och vidare 
in i en större vik. Han skruvar 
lite på det vänstra ekolodet, 
trycker upp solbrillorna över 
pannan och pekar på den 
högra skärmen som är delad i 
två vertikala fält:

– 2D-lodet har jag delat upp 

Kapten 
Henrik 
Olsson.

Artikelförfattaren 
med en anständig 
pelagisk gädda.

Bluffen är synad. Det gäller att 
hela tiden veva ifrån fisken. 
Dags att leta upp en  
ny gädda.

Henriks båt är rustad till tänderna med 
elektronik och annan utrustning. För 
att vertikalfiska gädda krävs bara en 
bråkdel av detta.

3 ÅRS FRI SERVICE*

FISKELYCKA MED 
FYRHJULSDRIFT 
SOM STANDARD

Bränsleförbr bl. körn. 7,0 l/100 km. CO2-utsläpp: 161 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.
*Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

PREMIÄR FÖR NYA SUBARU OUTBACK
Har du rätt inställning kan vilken dag som helst bli ett äventyr att minnas. 
Med fyrhjulsdrift, automatlåda och förarassistanssystemet EyeSight som 
standard har vi bilen som tar dig dit. Resten är upp till dig. 

NYA Subaru Outback från 329.900:–
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DU FÅR TA PÅ DIG LITE 
ANDRA GLASÖGON ÄN 
DE DU ANVÄNDER TILL 
GÖSFISKET.

Snåla inte med 
tafslängden. När gäddan 
kommer i full fart 
underifrån så räcker det 
ibland inte ens med en 
meter lång titanvajer.

Trots att Henrik är 
övertygad om att 
betets profil är 
det viktigaste så 
vill han ända sätta 
ett personligt 
DNA på jiggen.

Som vi vet så skiftar 
gäddans humör – då 
kan det vara läge att 
rotera ett antal beten 
för att hitta rätt.

58  
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i två fönster, alltså två olika frekvenser. En 
låg frekvens med bred givarkon och en hög 
med snävare kon. Fönstret med den låga 
frekvensen funkar bra på djupt vatten ihop 
med SI:n, när jag söker fisk. Dock är den 
inte så exakt. Det är den smala ekolodsko-
nen som visar hur precist jag står över fis-
ken. Har du alltså inte en träff på den smala 
konen så befinner sig antagligen fisken 
för många meter bort från båten och 
skulle således inte kunna se ditt bete när 
du släpper ner det. Djupet på 2D-lodet 
sätter jag som standard på 22 meter, käns-
ligheten relativt högt då jag gärna vill ha 
mycket information på skärmen – man får 
leva med att det blir lite kladdigt. Som kom-
plement till 2D-lodet har jag alltid uppe ett 
litet Down Imaging-fönster. Fördelen med 
Down Imaging är att det separerar ekona 
bättre en det traditionella 2D-lodet. Är det 
mycket betesfisk under båten vill jag kunna 
se om det står en gädda tätt intill stimmet.

Färgen är underordnad formen
Henrik tar upp en betesbox och lirkar fram 
en röd märkpenna. Han plockar upp en av 
jiggarna som ligger på durken, färglägger 
jiggstjärten och räcker över betet tillsam-
mans med spöet till Martin.

Henrik berättar att han tror att betets 
färg och rörelsemönster är underordnat när 
det gäller gäddans benägenhet att ta betet, 
och att den framför allt har mycket svårt att 
se skillnad på färger i starkt motljus.  Ändå 
roterar han ett antal färger för att matcha 
det rådande ljusförhållandet.

– Under soliga dagar uppfattar jag det som att 
gäddan ser vad som helst, men om det är mulet så 
har jag haft mest framgång med mörkare färger. 
Jag vill än en gång understryka vikten av betets 
profil. Det är den du ska lägga fokus på, säger Hen-
rik och plockar upp ett större bete i 30-cen-
timetersklassen och fullföljer utlägg-
ningen;

– Ibland använder jag större beten. 
Ett större bete är lättare att 
upptäcka och i vissa 

vatten triggar de även till fler hugg än ett 
mindre. Problemet med ett stort bete är att 
det krokar sämre. Den övertända gäddan 
har en besynnerlig förmåga att knöla ihop 
eller faktiskt totalt missa ett större bete när 
de satsar hundra procent med attackvin-
keln rakt underifrån. Jag använder enbart 
”non-actionmodeller”, de har en bra siluett 
och ett lågt vattenmotstånd som gör att de 
sjunker snabbt och hastigt pendlar tillbaka 
in under skrovet vid finjustering av båtens 
position.

Tafsen som Henrik apterat över jiggen är 
minst en meter lång och består av en krim-
pad titanvajer med snabblås för flinka byten 
mellan olika beten.

– Anledningen till den minst sagt långa 
tafsen är att gäddan tar betet med en sådan 
våldsam kraft underifrån. Risken är över-
hängande att huvudlinan hamnar i käften 
på gäddan om du snålar med tafslängden. 
Ibland händer det trots meterlång tafs, 
säger Henrik. 

Det perfekta betet
Henrik visar upp en kraftig silvergulgrön jigg med 
en stor platt v-formad stjärt och snackar med tjus-
ning om dess egenskaper.

– Enligt mig så är det här nästintill det ultimata 
betet för den här metoden. Betet har en bred profil 
och är storleksmässigt som en rejäl siklöja. Lagom 
för gäddan att svälja utan besvär. Jag tacklar alltid 

1. Fiska i rätt typ av sjö. Välj en sjö 
som är djup, klar och hyser rikligt 
med pelagisk betesfisk, där finns 
garanterat mycket gädda med en 
utpräglat pelagisk livsstil.

2. Leta upp stim med betesfisk, gäd-
dan är där. 

3. Fiska ditt bete högt över gäddan, 
den upptäcker det lättare då. 

4. När gäddan stiger och kommer 
nära betet, veva ifrån så att den inte 
synar bluffen.

5. Använd en stor trekrok istället för 
jiggskalle med enkelkrok, då krokar 
du fler gäddor. 

6. Var extra snabb vid hanteringen 
av gäddor som tagit på djupt vatten. 
Även om gäddan kan reglera sin sim-
blåsa innebär tryckförändringen en 
extra påfrestning. Ju fortare den får 
simma tillbaka, desto bättre.

OLSSON

6 TIPS FRÅN
KAPTEN

det här betet 
med endast en trekrok, 

men den måste vara stor och krokböjarna 
ska ha ett brett gap. Kroken ska sticka ut lite 

på sidorna av betets fulla bredd för att kroka så bra 
som möjligt. En krok räcker och som bonus under-
lättas avkrokningen avsevärt. Färgen på betet är 
vad jag kommit fram till det minst viktiga även om 
jag ibland kladdar lite på mina beten för att sätta 
mitt personliga ID på dem. Jag är dock övertygad 
om att det mesta handlar om betets silhuett, ett 

Ibland kan det vara läge att testa ett 
riktigt stort bete. Här har Henrik bytt 
ut shaden mot en bred V-stjärt vilket 
ger ett mindre vattenmotstånd och en 
bredare kontur.
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På Wiredaholms Golf 
& Konferens finns 
förutom trevligt 

boende och god mat även norra 
Europas största samling av Calvados.

ensamt sårbart offer som får gäddan att attackera, 
konstaterar Henrik och ger order till Martin att 
släppa på en fisk som av ren slump dyker upp precis 
under båten.

Med ljusets hastighet
Fisken reagerar omedelbart på betet och innan 
Martin ens hinner ställa frågan om han placerat jig-
gen rätt så smäller det till i spöet. Martin ser skakad 
men nöjd ut. Gäddan tar lina och sticker ut i sidled 
med full energi. Fajten håller i sig en stund och 
Martin är tvungen att springa ett halvt varv i båten 
för att hänga med i den tillsynes skitsura fiskens 

tempo. Slutligen övermannas gäddan av den styva 
spöklingan och landar efter någon minut i Henriks 
stora håv. Även den här gäddan är av toppkvalité – 
bred, kompakt och jämntjock hela vägen till stjärt-
fenan. Martin som känner sig lite överrumplad av 
det snabba handlingsförloppet sätter sig på för-
däcket och pustar ut. Henrik skrattar och tillägger:

– Det är just det här som är kul, en frisk fläkt 
jämfört med tröga gösar. Allt sker med ljusets has-
tighet. 

Henrik som ändå lagt mycket tid på metoden blir 
fortfarande förbryllad över att gäddan är så läskigt 
snabb. Dessutom fajtar en 
stor pelagisk gädda hårt 
vilket förmedlas störtskönt 
genom den lätta vertikalut-
rustningen. Kort och gott 
ett superkul sommarfiske.

Solen dimper sakta ner 
bakom talltopparna akter-
över, den ljumna kvälls-
brisen värmer skönt om 
nacken när vi glider genom 
den igenvuxna kanalen som leder till rampen. Tyst-
naden ligger som ett behagligt täcke över båten. 
Alla verkar nöjda. Jag tänker för mig själv vilken 
outnyttjad resurs den pelagiska gäddan är för oss 
sportfiskare. Att gemene man inte behöver leta 
särskilt långt hemifrån för att hitta helt ofiskade 
vatten, nästan oavsett var i Sverige du bor. Och det 
bästa av allt – belöningen. När du behärskar meto-
den så är hög medelvikt och stenhårda hugg i strå-
lande solsken ett faktum. 

Vill du också fiska med Henrik och gå intensivkursen
i vertikalfiske efter gädda? Hör av dig till Henrik och
hans företag Fishing in Sweden. Henrik guidar även på
bland annat gös och röding. Kontakt: booking1
@Fishing-in-Sweden.com, Tel. 076-815 20 29

Trevligt boende i närhe-
ten av Henriks fiskere-
gioner och god mat ord-
nas på Wiredaholm Golf 
& Konferens. Kontakt: 
info@wiredaholm.se, 
Tel. 0390-31140

VILL DU GÅ EN INTENSIVKURS?

HÄR ÄTER & BOR DU BRA!

NÄR DU BEHÄRSKAR METODEN 
SÅ ÄR HÖG MEDELVIKT OCH 
STENHÅRDA HUGG I STRÅLANDE 
SOLSKEN ETT FAKTUM.

DET ÄR JUST DET HÄR SOM 
ÄR KUL, EN FRISK FLÄKT 
JÄMFÖRT MED TRÖGA GÖSAR.

Examensprovet 
är godkänt. 
Dags att testa 
metoden från 
egen båt på 
eget vatten.
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FJÄRRKONTROLL
KLAR ATT ANVÄNDA

MED DEN
MEST EXAKTA GPS:EN

SMYGANDE TYST
DRIFT

ANSLUTNING FÖRBEREDD
FÖR LOWRANCE ®

ENKEL ATT ANVÄNDA
FÄLL IHOP OCH FÄLL UPP

STARKT, ANODISERAT
ALUMINIUMFÄSTE

DIGITAL ® POWER 
MANAGEMENT

-UTRUSTAD

KORROSIONS- 
SKYDD 

MED INKAPSLAD 
ELEKTRONIK

EXKLUSIV 
KOMPOSITAXEL

MED LIVSTIDSGARANTI

PINPOINT  ® GPS- 
KOMPATIBEL 
OCH FÖRBEREDD 
FÖR LOWRANCE

Nya Xi3 är det senaste tillskottet i Xi-serien. 
Den är trådlös vid leverans, så det finns inget 
behov för dyra tillval. 
Du har direktkontroll med den smidiga 
handkontrollen, oavsett var i 
båten du befinner dig.

NYA 

Låst, laddad och redo 
att stanna vid fisken.
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