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WELCOME TO THE 2017  
SHIMANO CATALOGUE
As one of the world’s leading fishing tackle companies, Shimano 
is committed to designing, developing and delivering excellent 
products across all fishing disciplines. At all price levels, from the 
most technologically advanced, to starter level, you will find Shimano 
products that offer outstanding value and performance.

This year sees many new products across all ranges, with specific focus on 
HAGANE. 

HAGANE is part of Shimano’s DNA. HAGANE is the manufacturing 
capability of Shimano, which sets Shimano apart from the competition. 
HAGANE allows reels to withstand long devoted use through  
toughness, precision engineering and innovation. The durability, 
smoothness and strength of the gearing (HAGANE Gear), efficient  
power transmission (X-SHIP) and the incredibly rigid reel body (HAGANE 
Body) creates the heart of HAGANE.    

For anglers wanting to experience the benefits of HAGANE, the new 
award winning Stradic FK is the reel everyone is talking about. Voted ‘Best 
Freshwater Reel’ at the prestigious ICAST exhibition, the Stradic FK is the 
perfect example of Shimano’s outstanding design and engineering capability.  

New models have also been added throughout the rod ranges for 2016, 
with specific models now making use of Nanoalloy. This technology 
produces a lighter, stronger, more responsive blank and is particularly 
beneficial for distance casting rods like the new TX9 carp rod and the 
Power Aero surf rod. To satisfy the ever increasing demand across Europe 
for rods designed for ‘Commercial’ type carp waters, the new Beastmaster 
Commercial range has been designed by Shimano UK Pro Anglers. For 
more traditional float and feeder fishing the Beastmaster AX float and DX 
feeder models are sure to be as popular as their predecessors.
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ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΑΙ 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Το κεντρικό γρανάζι HAGANE κατασκευάζετε 
από την Shimano με τεχνολογία Cold 
Forging , χωρίς την ανάγκη για πρόσθετη 
μεταλλοτεχνία. Αυτό παρέχει χαμηλό βάρος 
, μακροχρόνια απαλή λειτουργία, δύναμη και 
ενέργεια στην καρδιά του μηχανισμού. Τα 
παραδοσιακά die-cast γρανάζια είναι λιγότερα 
ανθεκτικά όταν έχουμε μεγάλα φορτία. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά συνεργάζονται και 
προσφέρουν απίστευτη ακρίβεια στη χρήση. 
Τοποθετώντας το γρανάζι πηνίου κοντά στο 
κέντρο του κεντρικού γραναζιού κίνησης 
μεγαλύτερη δύναμη μεταφέρεται από τη 
μανιβέλα στο ρότορα .Το γρανάζι πηνίου 
υποστηρίζεται από 2 ρουλεμάν A-RB. Αυτό 
δημιουργεί περισσότερη σταθερότητα.

Τα A-RB ρουλεμάν κλειστού τύπου έχουν μια 
ασπίδα προστασίας. Η προστασία αυτή μειώνει 
τη φθορά, βελτιώνει την αποδοτικότητα και 
προσφέρει απίστευτα απαλή λειτουργία.

Τα S A-RB ρουλεμάν έχουν υψηλή αντιδιαβρωτική 
προστασία και μια επιπλέον ασπίδα για την άμμο 
,τη σκόνη και το αλάτι. Τα S A-RB χρησιμοποιούνται 
στους μηχανισμούς για ψάρεμα στη θάλασσα.

Το σχεδιασμένο με απίστευτη ακρίβεια 
γρανάζι μεταδίδει μέγιστη δύναμη από 
την μανιβέλα στο ρότορα .Αντέχει στις 
καταπονήσεις ,απαιτεί λιγότερη προσπάθεια 
και προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις 
μειώνοντας στο ελάχιστο τις φθορές . 

Είναι μια μικρή υποδοχή που επιτρέπει την 
άμεση λίπανση των εσωτερικών λειτουργιών 
του μηχανισμού με εγκεκριμένο λιπαντικό της 
Shimano. Κάποια κορυφαία μοντέλα διαθέτουν 
και υποδοχή λίπανσης στο roller της μισινέζας .

ΥΛΙΚΑ

Η Shimano χρησιμοποιεί Μαγνήσιο σε επιλεγμένο 
αριθμό μηχανισμών υψηλής ποιότητας όπου 
είναι απαραίτητη η εξοικονόμηση βάρους. Το 
Μαγνήσιο προσφέρει εξοικονόμηση βάρους 
έως 10% σε σύγκριση με το Αλουμίνιο.

Η Shimano χρησιμοποιεί Αλουμίνιο σε 
πολλές διαφορετικές μορφές.

Το Diecast Αλουμίνιο χρησιμοποιείται σε 
πολλούς τύπους μηχανισμών και πολύ συχνά 
στον κορμό και τον ρότορα των Big Pit. 

To Cold Forged Αλουμίνιο χρησιμοποιείται σε Round ,  
Fly μηχανισμούς και στις πομπίνες. Οι 
πομπίνες δημιουργούνται από ένα ενιαίο 
κομμάτι Αλουμινίου που με επεξεργασία 
Cold Forging αποκτά απίστευτη δύναμη.  

Το Machined Αλουμίνιο χρησιμοποιείται για τις 
καλύτερες σειρές multiplier όπου η ακρίβεια , η 
δύναμη και το μικρό βάρος είναι πολύ σημαντικά. 

Υβριδικά τμήματα επίσης παράγονται από 
τον συνδυασμό Αλουμινίου και XT7.

Το CI4+ είναι η προηγμένη έκδοση του CI4. 
Αυτό το υλικό είναι 2,5 φορές πιο ανθεκτικό 
και χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση 
βάρους σε πολλούς κορυφαίους μηχανισμούς 
της Shimano Η  χρήση CI4+  στον κορμό και 
τον ρότορα προσφέρει αξιοσημείωτη ακαμψία 
για καλύτερη απόδοση με ακρίβεια.

Αποκλειστικό υλικό που δημιουργήθηκε με την 
διαδικασία inter-fusion Άνθρακα και Πολυαμιδίου 
. Το ίδιο ισχυρό με ένα μέταλλο διατηρώντας το 
χαμηλό βάρος ενός συνθετικού. Θα το βρείτε στον 
κορμό και τον ρότορα πολλών μηχανισμών .

Είναι η βελτιωμένη έκδοση του δοκιμασμένου 
και αξιόπιστου συνθετικού υλικού XT-7 
.Χρησιμοποιείται σε κάποιους απ τους νέους 
μηχανισμούς και είναι ελαφρύ και στιβαρό .

Είναι το αρχικό συνθετικό υλικό της Shimano 
. Χρησιμοποιείται σε μεσαίας τιμής και 
οικονομικούς μηχανισμούς και πομπίνες 
και είναι αξιόπιστο, ισχυρό και ελαφρύ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΤΗΣ ΜΙΣΙΝΕΖΑΣ

Το Aero Wrap και το προηγμένο X Aero Wrap 
είναι εξαιρετικά συστήματα κατανομής 
της μισινέζας ειδικά σχεδιασμένα για 
να προσφέρουν άριστο αποτέλεσμα. 
Πυκνές παράλληλες σπείρες μειώνουν 
την απώλεια ενέργειας την ώρα της 
ρίψεις .Το Aero Wrap II είναι το καλύτερο 
σύστημα κατανομής στον κόσμο .

Το σύστημα κατανομής Varispeed , και η νέα 
έκδοση Varispeed II , κινείται με δύο μεταβλητές 
ταχύτητες ώστε να στρώσει άριστα την 
μισινέζα στη πομπίνα. Αυτό παρέχει άνετες 
μακρινές ρίψεις .Θα το βρείτε σε οικονομικούς 
και μεσαίας κατηγορίας μηχανισμούς .

Χρησιμοποιείται σε κάποιους μηχανισμούς 
Shimano για spinning στη Θάλασσα .Αυτό το 
σύστημα κατανομής είναι απλό αλλά προσφέρει 
άριστο στρώσιμο της μισινέζας ή του νήματος . 

H AR-C έχει ειδικό σχεδιασμό με κωνικό χείλος 
στην άκρη και επιτρέπει στην μισινέζα να 
ξετυλιχθεί με λιγότερη τριβή και σε μικρότερες 
σπείρες ώστε να έχουμε  πιο μακρινές και 
ακριβείς ρίψεις .Οι πομπίνες AR-C μειώνουν 
μπερδέματα και κόμπους λόγο αέρα ειδικά όταν 
χρησιμοποιείται νήμα και είναι πλέον διαθέσιμες 
σχεδόν σε όλους τους μηχανισμούς Shimano.

One speed Oscillation -η πομπίνα 
κινείται με σταθερή ταχύτητα.

Two speed Oscillation - η πομπίνα κινείται 
με δύο διαφορετικές ταχύτητες.  

Slow Oscillation -η πομπίνα κινείται 
πολύ σιγά επιτρέποντας περισσότερες 
σπείρες μισινέζας ανά περιστροφή. 

Super Slow Oscillation - η πομπίνα 
κινείται πάρα πολύ αργά δημιουργώντας 
παράλληλες σπείρες μισινέζας..

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
Όλα τα καλάμια και οι μηχανισμοί του Καταλόγου 
εμφανίζονται σε πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών για να 
επιλέξετε με βάση τις ανάγκες σας.

Η Shimano φημίζεται για την τεχνολογική της 
ανωτερότητα και τις καινοτομίες. Παρακάτω 
είναι μια επισκόπηση των πιο σημαντικών 
χαρακτηριστικών των μηχανισμών.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΦΡΕΝΑ

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Κωδικός προϊόντος
Ο κωδικός προϊόντος 
χρησιμοποιείται για να 
προσδιορίζετε το μοντέλο .Ο 
αριθμός (1000) δηλώνει το μέγεθος 
του μηχανισμού . 

Βάρος
Προσδιορίζει το βάρος του 
μηχανισμού σε γραμμάρια.

Λόγος Μεταβολής 
Προσδιορίζει τον αριθμό 
περιστροφών της πομπίνας για κάθε 
μία περιστροφή της μανιβέλας .

Χωρητικότητα (mm/μ)
Η χωρητικότητα της πομπίνας 
παρουσιάζετε σε διάμετρο 
(mm) και μήκος (μέτρα).

Ρουλεμάν
Ο αριθμός των ρουλεμάν στον 
μηχανισμό και ο τύπος. Το RB 
προσδιορίζει ένα επιπρόσθετο 
ρουλεμάν roller .

Ανακτηση
Προσδιορίζει το μήκος της μισινέζας 
ή του νήματος, σε εκατοστά ,που 
τυλίγετε στην πομπίνα σε κάθε 
περιστροφή της μανιβέλας .

Μέγιστη Ρύθμιση Φρένου σε Κιλά 
Προσδιορίζει την μέγιστη 
δύναμη του φρένου του 
εκάστοτε μηχανισμού σε κιλά.

Έξτρα Πομπίνα 
Κάποιοι μηχανισμοί διαθέτουν έξτρα 
πομπίνα. Στην κολώνα με το εικονίδιο 
αυτό , προσδιορίζετε ο αριθμός .

20 - 30 2.00 150

25 - 40 2.00 150

20 - 30 2.50 200

25 - 40 2.50 250

SANTDX21ML 2.10 108 133 9 2 7-21

SANTDX21M 2.10 108 146 9 2 10-30

SANTDX24L 2.40 123 142 10 2 3-14

SANTDX24ML 2.40 123 152 10 2 7-21

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

Μήκος 
Μεταφοράς (εκ) Αριθμός Οδηγών

Διαβάθμιση 
Μισινέζας

Βαρίδιο 
Ρίψης Βάρος Jig

Κωδικός προϊόντος
Ο κωδικός προϊόντος 
χρησιμοποιείται για να 
προσδιορίζετε το μοντέλο .

Μήκος (μ)
Προσδιορίζει το μήκος του καλαμιού 
όταν είναι σε πλήρη ανάπτυξη .

Μήκος Μεταφοράς (εκ)
Προσδιορίζει το μήκος του καλαμιού 
όταν δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη . 

Βάρος
Προσδιορίζει το βάρος του 
καλαμιού σε γραμμάρια.

Αριθμός Οδηγών 
Προσδιορίζει τον συνολικό αριθμό 
των οδηγών του καλαμιού.

Αριθμός Στελεχών
Προσδιορίζει τον συνολικό αριθμό 
των στελεχών του καλαμιού.

Βαρίδιο Ρίψης
Προσδιορίζει το ιδανικό 
βαρίδιο ώστε το καλάμι να 
λειτουργήσει σωστά .

Διαβάθμιση Μισινέζας 
Στα καλάμια για θάλασσα η 
διαβάθμιση είναι σε Lbs.

Ποιότητα Γραφίτη
Στα καλάμια Specimen 
το test είναι σε Lbs.

Βάρος Jig
Στα καλάμια Jigging το ιδανικό 
βάρος των jigs είναι σε γραμμάρια .

HYPERGEAR

ALUMINIUM

MAGNESIUM

XGT-7

XT-7

Aerowave

Oscillation

Μήκος 
(μ) Βάρος

Ποιότητα  
Γραφίτη

Αριθμός  
Στελεχών

Βάρος

Λόγος Μεταβολής

Χωρητικότητα 
(mm/μ)

Ρουλεμάν

Ανακτηση

Μέγιστη Ρύθμιση 
Φρένου σε Κιλά

Έξτρα  
Πομπίνα

Κωδικός  
προϊόντος

Κωδικός προϊόντος

Kg

lbSTL1000FE 175 5,0:1 0,20mm-130m 14 x S A-RB + 1 RB 63 3 RD15000

STL2500FE 225 5,2:1 0,20mm-210m 14 x S A-RB + 1 RB 76 10 RD15000

STL3000FE 225 6,0:1 0,30mm-130m 14 x S A-RB + 1 RB 88 10 RD15000

STL4000SFE 270 5,2:1 0,30mm-120m 14 x S A-RB + 1 RB 80 11 RD15000

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά  Σ Ύ Μ Β Ο Λ Α Μ Π Ρ Ο Σ Τ Ι Ν Ά  Φ Ρ Έ Ν Α
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S P I R I T

H A G A N E  E X P L A I N E DH A G A N E  E X P L A I N E D

HAGANE GEAR IS 
PRECISION COLD-FORGED 

FOR SMOOTHNESS AND IMMENSE 
STRENGTH.

MICROMODULE GEAR 
HAS SUPER-REFINED TEETH 

FOR ULTRA SMOOTH 
TRANSMISSION.    

X-SHIP CREATES 
A STRONG GEARING 

FOUNDATION TO COPE 
WITH  

EXTREME PRESSURE.  

HAGANE BODY PROVIDES 
HIGHLY DURABLE 

PROTECTION FOR INTERNAL 
COMPONENTS.

OUR GOAL
 ETERNALLY SMOOTH REELING 

HAGANE is Shimano’s reel design concept which aims at ‘eternally smooth reeling’. We’ve taken our unique 
metalworking technology, including precision cold forging, to extreme levels in pursuit of the reels that only we 

can produce. Shimano reels, with their impressive smoothness and overwhelming strength, backed by the 
HAGANE Concept, have been the favourites of discerning anglers for years. The more you use it, the more you realize 
the value of HAGANE. These reels truly reflect Shimano’s unflinching determination and commitment to excellence.

TECHNOLOGY
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The concept is simple... to provide water resistance without creating a heavy 
rotation feeling. There are three key areas of the reel that require protection; the 
roller clutch, the body and the line roller.

1.  The Drag Area: This is the most critical area when it comes to balancing water 
resistance and performance. In order to achieve water resistance without 
damaging the light and smooth rotation, a surface protection coating that 
causes water to bead on the surface has been added. This beading action 
prevents water from flowing into the small crevices where mechanisms align.

2.  The Body Area: To protect the body, COREPROTECT utilizes a series of 12 different 
seals and a flat body joint with surface treatment. The anti-reverse switch has 
also been removed from the body in order to enhance protection. 

3.  The Line Roller: The line roller is a sealed one piece design that provides water 
resistance and low maintenance. The sealed design does not require oil as part of 
regular maintenance.      

COREPROTECT prevents water entering the body, from under the 
rotor at the front of the body, and also into the Roller Bearing unit.

Developed to shift the reel’s centre of gravity closer to the rod. This has 
been achieved by moving the worm shaft oscillation mechanism 19mm 
from the bottom of the reel to the top. By moving the centre of gravity 
closer to the anglers hand position, the G Free Body helps to reduce 
fatigue and enhance casting comfort. 

ROTATION INERTIA REDUCED BY 14%. 
QUICKRESPONSE  HAS BECOME EVER SHARPER.
The new design of the Magnumlite Rotor produces unprecedented light 
rotation. The rotor profile,  which was previously symmetrical,  is now 
asymmetrical. The bail arm mechanism, which was  previously  situated on 
the same side as the line roller, has been moved to the opposite side. This 
improves balance and combined with a lightweight line roller, titan bail and 
optimum arrangement of rotor thickness, a 14% saving in rotation inertia has 
been achieved increasing sensitivity to previously unreached levels.

STIFF AND STRONG. ROTOR RIGIDITY IMPROVED 
BY UP TO 30%. 
Evolution of the rotor design not only contributes to low inertia and 
sensitivity. The rotor rigidity on line roller side is also an important factor, 
which can effect drag performance. The newly developed Magnumlite Rotor 
offers excellent rigidity with up to 30% less deflection under maximum 
pressure. 

See the benefits for yourself on the Vanquish FA and  
Stradic Ci4+ FB 

OLD

NEW

New rotor design is stiffer with less 
deflection under extreme load.

Redesigned Magnumlite Rotor now has the bail arm mechanism on the opposite side to 
the line roller for improved balance and lighter overall weight.

Standard rotor design has more deflection 
under extreme load.

THE FUTURE IS HERE...
NEW MAGNUMLITE ROTOR

R E E L  T E C H N O L O G Y  E X P L A I N E DR E E L  T E C H N O L O G Y  E X P L A I N E D

Shimano Shielded Anti-Rust Bearings have undergone a special heat treatment resulting in high metal 
strength and long lasting corrosion resistance. Because of their treatment, these bearings will last at 
least 10 times longer than standard stainless steel ball bearings in high salinity environments. These 
Shielded A-RB bearings use either a rubber shield or stainless steel shield (depending on bearing size) 
for the ultimate in corrosion resistance and contaminant protection against sand, salt or dust.

Shimano Anti-Rust Bearings are specially treated stainless steel bearings to drastically increase the metal strength  
and corrosion resistance of the bearing. These bearings will last at least 10 times longer than standard stainless steel ball bearings  
in high salinity environments. Although these bearings are not shielded like the Shimano Shielded A-RB bearings this does not 
automatically implicate that these bearings are more fragile or vulnerable. Sometimes the actual positioning of a A-RB bearing in 
a Shimano reel can already rule out the chance of contamination by any sand, salt or dust and thus making the need for additional 
shielded protection unnecessary.

Shimano Shielded Stainless Steel Bearings use either a rubber shield or stainless steel shield (depending on bearing size) for optimal 
corrosion resistance and contaminant protection against sand, salt or dust.

Shimano Stainless Steel Bearings are of great corrosion resistance. Stainless steel bearings have better corrosion resistance against 
rust or stain than ordinary steel bearings do. 

BALL BEARINGS EXPLAINED

Design evolution delivers a new level of lightweight performance.


