
GUIDELINE lanserar prisbelönta  
”Microwave Line Control System”  

på LPXe haspelspön 

Mest innovativa nyheten på EFTTEX och ICAST mässorna 2013.

Kanske den mest spännande nyheten på många år inom design av spinnspön.  
Lanseringen av American Tackle Company’s Microwave Line Control System har 
väckt större uppmärksamhet än något annat på fiskemässorna runt om i världen  
under den gångna säsongen.
 Konceptet bygger på en unik första linföraring försedd med en andra ring av mindre 
diameter monterad på samma ram. Denna tar effektivt bort alla slingor som bildas när 
linan hasplas av rullen och skickar sedan linan helt utan störningar vidare genom ett 
noga avvägt antal små sk. Microguides.  
 Detta medför klart minskad friktion genom ringarna, vilket ger längre kast, bättre 
precision och eliminering av vindknutar som annars lätt uppstår i första ringen under 
kast. Det ger också ett spö som blir lättare i toppen, något som medför en snabbare 
dämpning av klingan och en helt ny kastkänsla.

Guideline kommer som ett av de första företagen i världen att använda detta unika 
linkoncept på en av sina spöserier under 2014. Efter noggrant testande under det  
senaste året, kommer nu ett utvalt antal spön ur den populära LPXe haspelserien att 
bli riggade med det revolutionerande ringkonceptet.
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Dan Paluch, American Tackle Company’s europeiske försäljningschef är imponerad 
över de nya LPXe Microwave haspelspönas egenskaper och design. Efter att ha testat 
dem tillsammans med Guidelines produktchef, Leif Stävmo under en helgs öringfiske 
i västjämtland uttryckte han belåtenhet över att ett företag som Guideline, med stark 
tradition i innovativ produktutveckling nu tar upp konceptet och bygger in det i en 
högkvalitets spöserie.

Dan förklarar de främsta egenskaperna med det nya ringkonceptet som en mycket 
speciell ”känsla” i spöet när man kastar: 
”Känslan ” är en reducering av vibrationer som normalt orsakas av linans cirkelformade rotation 
när den lämnar rullen och pressas genom ringarna. Denna friktion minskar linhastigheten och 
reducerar kastlängden. De flesta fiskare använder en hel del kraft för att kompensera för detta, 
vilket i sin tur medför minskad precision i kastet. Det här konceptet medger mindre kraftinsats 
för att uppnå samma kastlängd, detta i sin tur tillåter större fokus på precision, samtidigt som 
det minskar tröttheten i armarna under en fiskedag!” 

En av Europas mest kända och populära fiskeprofiler, Matt Hayes, som har en egen 
fiskeprogramserie på Discovery Channel, var begeistrad över ringkonceptets fördelar 
när han testade några Microwave-spön tidigare under sommaren:
”Det här ringkonceptet kommer att förändra sättet som spinnspön designas på för all framtid. 
Man blir djupt imponerad över den kastlängd och precision som uppnås med så liten kraft-
insats. Spöna blir extremt topplätta och klingan dämpas omedelbart, vilket leder till en härlig 
känsla i kastet.”

De nya Guideline LPXe Microwavespöna kommer att finnas tillgängliga på markna-
den i slutet av 2013. För mer information, vänligen kontakta Guidelines marknads-
chef, Espen Myhre på +47 913 14 331 eller e-mail: espen@guideline.no

GUIDELINE designar, utvecklar och marknadsför utrustning inom sportfiske med fokus på flugfiske.  
Baserat på vår erfarenhet erbjuder vi ett attraktivt sortiment av produkter som passar alla nivåer, färdigheter 
och förväntningar.
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The Microwave Reductione guide eliminates all coiling 
from the reel spool already at the first guide and creates 
a straight path of the line through all remaining guides.The Microwave Reduction guide.
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Sticky Note
Med Microwave konceptet reduceras alla linslingor från rullen redan i den första unika linförarringen för att därefter glida i en rak linje utan störningar genom övriga ringar. 
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Sticky Note
Microwave linförarring.




