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etsimässä
JARi TuisKunEn

Avokelat eli haspelit koossa 1500–2000
sopivat vaikkapa kuhan jigittelyyn,
taimenen koskikalastukseen ja hauen
heittoon. Testasimme kyseisen kokoluokan
uutuudet jo ennen kesäsesongin alkua,
joten tässä vinkkejä uuden kelan ostoa
suunnitteleville.

L Avokeloissa mallien vaihtuvuus
on nykyisin nopeaa.
Otetaanpa esimerkiksi Abun
tuotekatalogi Nyt Nappaa ja sieltä malliksi Cardinal. Vuoden 2008
luettelossa esillä olleista 11 Cardinalista vuonna 2010 oli entisellään
enää neljä. Muita malleja oli joko
jollakin tavalla uudistettu tai ne oli
lakkautettu kokonaan. Ja kaikki tämä kahdessa vuodessa!
Onko moisessa mitään järkeä?
Alan kaupan, teollisuuden, työpaikkojen ja viime kädessä kansantaloudenkin kannalta on, sillä uutuudet myyvät paremmin ja antavat
kuvan innovatiivisesta, ajan hermolla pysyttelevästä toimijasta, joka ei
vanhoihin kaavoihin kangistu.
Mutta rehellisiä ollaksemme,
kyllä jo kaksi tai jopa kaksikymmentä vuotta sitten osattiin kasata aivan riittävän hyviä keloja, jotta
kehitys olisi voitu lopettaa siihen
paikkaan. Mutta koska näin ei ole
käynyt eikä tule käymään, uutuuksia riittää joka sesongille.
Edellisen kerran tarkastelimme
uutuushaspeleita tasan vuosi sitten (Erä 6–2010). Tuolloin työn alla oli kokoluokka 2000–2500. Nyt
vuorossa ovat pykälän verran pienemmät avokelat.
Jo viime syksynä lähetetyssä
testikutsussa pyysimme maahantuojilta kokoluokkaan 1500–2000
sopivia uutuuskeloja tai sellaisia,
joita Erässä ei ollut aikaisemmin
testattu.
Uusista malleista kelpuutimme
mukaan myös hieman poikkeavia
kokoja, ellei säädetyn kokoisia ollut tarjolla (maahantuojilla on kauden uutuuksia saatavilla edellisenä syksynä vasta rajallisesti).
Odotusten mukaisesti aineistoa
kertyi paljon. Reilun 50 kelan joukossa oli myös sellaisia, jotka voitiin sysätä syrjään aikaisemmin
testattuina tai joista oli mukaan
laitettu sekä etu- että takajarrullinen versio. Niistä valitsimme mukaan vain toisen ja silti koeveivattavaksi jäi 33 kelaa.
Mistä hyvän kelan tuntee?
Kelan käynti on herkkää, pehmeää ja pieniäänistä, parhaimmillaan
kammen saa pyörimään jopa puhaltamalla. Kela ei tutise veivattaessa eikä kampi lonksuta, toisin sanoen kuluttavia, kitkaa tuottavia

välyksiä voimansiirrossa ei ole.
Siimanohjainsanka loksahtaa napakasti auki-asentoon ja sulkeutuu
kelauksen alkaessa ilman ylimääräistä
jäykkyyttä. Koskaan sanka ei saa loksahtaa kiinni heittoa tempaistaessa,
eikä naputtaa rystysille kelattaessa.
Siima asettuu puolalle tasaisesti ja purkautuu heitoissa häiriöittä.
Puolalle mahtuu riittävästi siimaa.
Puolan reunassa on siimalukko, johon siiman saa helposti ja pitävästi lukittua säilytyksen ajaksi ilman,
että siima vahingoittuu.
Jarru päästää siimaa pehmeästi
ja nykimättömästi kireimmilläkin
säädöillä. Jarrutehon kasvu tapahtuu tasaisesti säätimestä väännettäessä. Jarrussa on riittävästi
voimaa, jotta isoakin kalaa pystyy
kunnolla käskemään ja tekemään
kunnon vastaiskun. Kovin voimaton jarru haittaa myös painavien
vieheiden heittämistä päästämällä siimaa heittokiskaisun aikana.
Jarrunsäädin on reilun kokoinen
ja hyvin muotoiltu, jotta jarruvoiman muuttaminen onnistuu helposti. Säätöalueen auki-asennosta
täyteen kireyteen soisi etujarrussa
olevan ainakin kahden kierroksen
mittainen, jottei kiristyminen tapahdu liian nopeasti ja aiheuta tahattomia virhesäätöjä.
Kammen nuppi on riittävän iso,
tarjoaa napakan kelausotteen eikä ole liukas. Kammen varsi on
mieluummin sorvattu kuin valettu kestävyyden parantamiseksi, ja
kammen saa näppärästi taitettua
kuljetuksessa.
Kelan roottori on täysin takaliikkeetön ja antireversesalpa riittävän kookas, jotta käyttäminen on
helppoa.
Yleisilmeeltään huippukela on
jämäkkä, usein vastaavan kokoista
halpahaspelia hiukan painavampi
laadukkaampien valmistusmateriaalien vuoksi. Tyylikkäästä ulkonäöstäkään ei ole haittaa.
Pakkauksessa mukana tulee vähintään yksi mieluiten metallinen
varapuola, ehkä myös kelapussi ja
kelaöljyä.
Takuu on pitempi kuin vuoden
mittainen.
Halvallakin saa hyvää
Ainakin kelatestaajan kannalta on
hiukan tylsä asia, että kelan hinta
sanelee pitkälle myös sen laadun.
K E L AT E R Ä 6 – 2 0 1 1
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Nykyiset kelamarkkinat ovat niin
ankarasti kilpailtuja, ettei ainakaan
alan isompien toimijoiden kannata silkkaa rahastusta yrittää. Kallis,
mutta huono tahraa helposti koko
kelamerkin maineen, eikä siihen
ole kellään varaa. Ei ainakaan pitäisi olla.
Alemman hintaluokan keloissa
sen sijaan odottaisi löytyvän heiveröisempiäkin esityksiä kuten jarrun pätkimistä, sangan laukeilua
kesken heiton, siiman epätasaista
puolautumista, kammen lonksottamista ja konehuoneen korinaa.
Vaan eipä hevin löydy.
Pitkän linjan kelatestaajina emme saata olla huomaamatta, että
taso on kohonnut myös halpissarjassa siitä, mitä se oli esimerkiksi 1990-luvulla. Jopa muutamalla
kympillä voi nykyään saada haspelin, joka toimii varsinkin uutena

Mutta aina ei korkea hintakaan
välttämättä takaa kelalle pitkää
ikää, kuten olemme vuosien saatossa monesti kokeneet.
Sanka tökkii

Kylmällä ilmalla joutuu pitämään hanskoja kädessä, jolloin muutamien
kelojen sanka saattaa naputtaa rystysille lyhyen kelajalan vuoksi.

Useimpien nykykelojen koneiston rassaaminen on hankalaa, sillä
purkaminen vaatii usein roottorin ja monien siihen liittyvien osasten
irrottamista. Helpompia tapauksia edustavat kuvan Spro Serum ja
Daiwa Caldia.

lähes huippukelan veroisesti.
Tietenkään ei voida odottaa, että heppoisemmista materiaaleista
kasattu tuote kestäisi isältä pojalle.
Mutta jos sillä kesän pari (harvoin
kalalla käyvä jopa vuosikymmenen) mukavasti pärjäilee, ei sijoitus
varmaankaan ole ollut kehnommasta päästä.
Ja takuuhan (yleensä vähintään
2 v) on voimassa myös tällaisille keloille, jos ihan kättelyssä henkensä
heittävät.
Eri asia tietenkin on, kuinka kannattavaa halpisten suosiminen on
ekologisesti. On melkoisen varmaa,
että kahdenkympin ”kertakäyttökeloja” suosivan hiilijalanjälki on
reilusti suurempi kuin yhteen pitkäikäiseen kalakaveriin sijoittavan.
22
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Vaikka kelat pääpiirteissään toimivat hienosti, pikku ongelmiakin
löydettiin.
Ylivoimaisesti harmillisin osa oli
jälleen siimanohjainsanka, ja nimenomaan laukaisutahmeus kelaamaan ryhdyttäessä. Vaiva koski
varsin tasapuolisesti niin halpoja
kuin kalliitakin keloja.
Kyseistä ilmiötä ei esiinny käytännössä lainkaan silloin, kun roottorille saadaan tietty ”lähtönopeus”
ennen sangan saapumista laukeamispisteeseensä. Tällöin sanka loksahtaa kelausasentoon kevyesti
kuin ihmisen mieli.
Ongelmat syntyvät, kun piste

Kalleimmissa Shimanoissa kuten kuvan Biomasterissa on kyljessä
huoltoreikä (kammen juurella suojaruuvi poistettuna), jonne voi
tiputella öljyä pakkauksen mukana tulevasta öljypullosta.

Näin keloja testattiin
L Heittoja, tuhansia heittoja –30 asteen pakkasista +30 asteen helteisiin
sekä monenlaisissa keleissä siltä väliltä. Muistiinpanoja kelojen toiminnasta,
rakenteesta, toteutuksesta. Purkamista ja kokoamista. Vertailemista porukalla
ja yksin. Jarrutestejä kaloilla ja ilman.
Näinhän se lyhykäisyydessään etenee. Aikaa testaamiselle jäi nopeimpienkin kelatoimittajien tapauksessa vajaa puoli vuotta, myöhäisimmät gladiaattorit saapuivat areenalle vasta loppusuoran jo häämöttäessä.
Koska testi aikataulullisista syistä (seuraavan kauden malliuutuudet saapuvat maahantuojille yleensä aikaisintaan syksyllä) sijoittuu keskelle vuoden
kylmintä ja pimeintä ajanjaksoa, keloja joudutaan paljon pyörittämään myös
talvikoskilla. Pakkasia viime talvena totisesti riitti, mikä osaltaan pudotti testipäivien määrää jonkin verran.
Talven ankeista olosuhteista johtuen yksi viikon testireissu toteutettiin
myös etelän lämmössä. Siellä päästiin kunnolla kiusaamaan myös niitä noin
tusinaa kelaa, jotka jäykistyivät pakkasessa pahoin.
Koska keloja oli jälleen runsaasti, yhdellekään niistä ei pystynyt järjestämään kovin pitkää testijaksoa, vaikka kammenpyörittelyyn osallistui useampia henkilöitä. Valitettavasti on jälleen todettava, että kaikki kestävyysongelmat eivät välttämättä ehdi nousta pintaan näin lyhyessä ajassa, joten
takuulaput kannattaa pitää tallessa jopa viiden tähden keloiksi arvostelluilta.

saavutetaan liian hitaalla kelausvauhdilla. Sanka ei suostukaan
sulkeutumaan, vaan kammesta
joutuu vääntämään voimalla. Mittasimme jousivaa’alla laukaisussa
tarvittavan voiman, joka oli pahimmillaan yli kolmen kilon ja yleisesti
kahden kilon luokkaa. Se on paljon.
Ilmiö on kiusallinen, kun vieheeseen pitäisi saada kelauskontakti
välittömästi sen pudottua veteen
(esim. matalia koskia kalastettaessa). Ei ole yksi eikä kaksi viehettä,
jotka itsekin olen tämän vuoksi
pohjaan jättänyt. Vaikka ongelman
pystyy helposti kiertämään muistamalla alkukiihdytys, käytännössä
asia välillä unohtuu.
Jähmeällä laukaisulla on toisaalta hyvä peruste. Se ehkäisee sii-

lista.Suomalaistenkalojenväsyttelyssätämäeiuseinkaanolemikään
ongelma,jaohuitasiimojakäytettäessä sitä voi pitää jopa etuna.
Muttapainaviavieheitäheitettäessä heikkojarruisen kelan siima
saattaatempaisuvaiheessaluistaa
ja vaikuttaa heiton pituuteen ja
tarkkuuteen.
Etu- vai takajarru?
Jarrusäätimensijainnillaeiloppupeleissäolepaljonkaanmerkitystä, kunhan jarru muuten pelaa.
Nykyteknologialla toimiva jarru
pystytäänrakentamaankumpaan
päähän kelaa hyvänsä jopa halvemmanhintaluokankeloissa.Jos
olettakajarrulliseentottunut,voit
sellaiseensijoittaajatkossakin.
Valinnanvaraaeitakajarrullisissakuitenkaanoleläheskäänyhtä
paljonkuinetujarrullisissa,varsin◀ Viva V7LTX 2000FD kunnostautui kuhien narraamisessa.

manohjainsanganvahinkolaukeamisiakeskenheiton.Monillalienee
kokemuksia keloista, joiden sangatovatniinherkkiä,ettärajumpi
tempaisuloksauttaasangankiinni tahattomasti. Seurauksena äkkipysäyksestävoiollasiimankatkeaminenjaennätyspitkäheitto,
olenpanähnyteräänkatkaisevan
vapansakintällaisessatyötapaturmassa.
Toinensankaankohdistuvaongelma,jokavaivasierityisestiCardinaleja,olilaukeamisenjääminen
puolitiehenkelaamaanryhdyttäessä.Ilmiölläonselväyhteyshyvin
pehmeään ja vastuksettomaan
sanganlaukeamiseen. Tosin joillakinvaivailmenivasta(kovassa)
pakkasessa.
Jarrut parantuneet
Takavuosientavallisinvitsausnykivä,kiinnihirttävä,lähtökitkainen
jarru ei enää tunnu suuremmin
vaivaavanedeshalpiksia,jotenaikoinaan Erä-lehdistä tutut jarrukäyrämittaukset olisivat nykyisin
enimmäkseenajanhaaskausta.
Kireimmilläsäädöilläalkaausein
pientänykimistäesiintyä,mikäsekinmonessatapauksessajohtuusiimanleikkaantumisestalöyhähkösti
kelatunsiimapakansisälle,einiinkäänjarrustaitsestään.Siitäkinpääsee,kunjarruahiemanlöysätään.
Muutamatkelatsaivatmoitteitajarruvoimanpuutteesta.Niissä
jarrusäädintäeipystyvääntämään
niinkireällekuinjoskusolisiaiheel24
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Takajarrullisissa keloissa esiintyy toisinaan ns.
taistelujarru kuten tässä Shimano Exagella (oik.).
Varsinainen jarrunsäädin on siksi muotoiltu
vähemmän käteen istuvaksi, koska siihen ei
väsytystilanteessa tarvitse kajota. Normaaleissa
takajarrukeloissa kuten Cardinal 202i:llä säädin
saa olla paremmin kouraan sopiva.

Antireversesalvan avulla kelan roottori joko
vapautetaan pyörimään kumpaankin suuntaan
tai pyörimissuunnaksi valitaan pelkästään ”eteenpäin”. Jostain syystä nimenomaan kalleimmissa
keloissa kuten Shimano Rareniumissa salvasta
tehdään hyvin pieni ja hankalasti käsiteltävä, kun
taas Daiwa Freams Kix edustaa toista ääripäätä.

▼ Etujarrukelojen jarrunsäädin sijaitsee puolan edessä. Kuvassa
vasemmalla olevilla keloilla (Penn Fierce, Abu Revo Neos ja Cardinal
EX Pro) säädin on turhan pienikokoinen ja hankala, kun taas oikealla
ominaisuus on ratkaistu hiukan paremmin (Mitchell Gold, Daiwa
Legalis ja Okuma Epixor).

kaanhintahaarukanyläpäässä.Tämänsanotaanjohtuvanerityisesti
Amerikanmarkkinoista,jossatakajarrullisiaeijostainsyystäsuosita.
Eräisiintakajarrukeloihinliittyy
myösominaisuusnimeltätaistelujarru,jonkakehittiaikanaanShimanojajonkamuutamatmuutmerkit
ovatsittemminkopioineet.Taistelujarruilmeneeisokokoisenaliipaisimenavarsinaisenjarrunsäätimen
tyvelläjasitäkääntämällävoidaan
jarruvoimaa kasvattaa tai vähentäänopeasti.Sitäennenjarruon
perussäädettysopivaankireyteen.
Itse olen aikaisemmin pitänyt
ominaisuuttajotakuinkinturhana,
muttakäyttöäharjoiteltuaniolen
joutunut muuttamaan mieltäni.
Taistelujarruonihannäppärä,jos
sattuu vastatusten liukasliikkei-

sempien kalojen kuten taimenien
ja lohien kanssa.
Kalastaessa taistelujarru kannattaa säätää kireälle, jotta vastaiskuun saadaan tehoa, ja kalan
tartuttua liipaisin vipataan offasentoon jarrun hölläämiseksi ensisyöksyjen ajaksi.
Pakkanen jäykistää
Kalastustuntumaltaan samanlaisilta näyttävät avokelat voivat olla hyvinkin erilaisia. Erityisesti tämä tulee
esille pakkaskalastuksessa, jota mekin joudumme aikataulusyistä paljon
harrastamaan. Ja ilmaston lämpiämisen takia avovesikausi tulee ennusteiden mukaan muutenkin pitenemään talvikuukausien puolelle.
Vääränlaisten rasvojen vuoksi
osa keloista jähmettyy pahoin, osa
lievemmin. Vaikka kammen vääntäminen vielä onnistuu ilman voimanostajan hauista, jäykistynyt
kela menettää tuntuman vieheen
26
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▲ Kaksitonniset haspelit eivät
ole omimmillaan valtamerikäytössä, mutta kotimaan ankaran
talven vuoksi niitä testattiin
myös näissä oloissa.
▲ Toisin kuin hyrräkeloissa
haspeleissa tuplakampia
käytetään vain harvoin.
Viva tarjoaa mahdollisuuden
valita kumman hyvänsä.
Pakkauksesta löytyy myös
varapuola ja kelapussi.
F Kammen nupit ovat hyvin
erilaisia, eikä joka käteen
parasta mallia ole. Yleensä
hyvä nuppi on iso ja tahmea/
nyppyläpintainen pitävän
otteen saamiseksi. Vasemmalta Cardinal 202i RD:n
tuplakampi, Mitchell Gold,
Mitchell Bronze ja Penn
Sargus. Testiryhmän mielestä
viimemainittu on näistä
paras.

uittamiseen kokonaan.
Vertailussa oli mukana useita
keloja, joita ei ainakaan ilman rasvaremonttia pidä kylmemmälle
reissulle hyväksyä. Koska ongelman havaitseminen vasta kosken
rannalla on erittäin kiusallista, kannattaa asia tarkistaa pakastintestillä etukäteen jo kotona.
Oli myös mielenkiintoista havaita, ettei jäykistyminen koskenut
pelkästään edullisia, vaan joukossa oli arvokkaitakin keloja. Merkkikohtaisesti tarkastellen Okumat
hyytyivät pahimmin ja laajimmalla
rintamalla.
Kelausherkkyyden lisäksi kalastustuntumaan vaikuttavia asioita
ovat myös kelan paino, kammen
nupin malli, kelauksen tasaisuus,
koneiston äänekkyys ja välykset.
Sanka ei myöskään saa naputtaa
rystysille, vaikka hanskat kädessä
kampea väännettäisiin.
Kevyt kela on raskasta miellyttävämpi ja tunnokkaampi, joskaan
tässä kokoluokassa muutama kymmenen grammaa suuntaan tai toiseen ei suuria merkitse. Kehitys on

essa aivan eri lailla kuin nykyään, ja
saattoihan siinä jonkinlainen valkosormisuus uhata ahkeraa veivaajaa.
Nykyään kelat osataan tasapainottaa niin, ettei merkittävää tutinaa esiinny halvimmissakaan
malleissa. Sen sijaan klappia saattaa kammessa olla reilusti, mikä
luo huteran ja ”muovisen” vaikutelman. Runsas klappi ja rohiseva
kelaus ovat merkkinä huonosti yhteensopivista osista koneistossa ja
ensioireena sille, että kela tuskin
tulee kestämään kovin pitkään.
Abulla ongelmia,
Penn pelittää
Ylivoimaisesti suurimman kelakuorman testiin toimitti jälleen
Pure Fishing Finland Oy, joka edustaa merkkejä Abu, Mitchell, Penn
ja Shakespeare. Lähetys sisälsi ennätykselliset 21 kelaa, joista pienen
karsinnan jälkeen käsiin jäi vielä
reilu tusina.
Abun ylivoimaisesti mielenkiintoisin uutuus on Revo Neos 20S.
Nimelläänkin vallankumouksen
suuntaan vihjaileva haspeli on ko-

Shimano Biomaster ja kilon painoinen lusikkasiika.

kuitenkin menossa keveään suuntaan, kuten testin muutamat huippumallit osoittavat.
Kammen nuppi voi olla joskus
avainasemassa, tarttuuko kala kiinni vai karkaako. Liukas, pienikokoinen nipukka saattaa luiskahtaa kädestä juuri kriittisellä hetkellä kalan
iskiessä, jolloin vastaiskusta tulee
huti. Vaikka iso nuppi saattaa näyttää hölmöltä pienessä kelassa, niin
haittaa ei sellaisesta ainakaan ole.
Pitkäaikaiset lukijamme muistanevat Erän testihistoriasta kelan,
jonka testaajat puolileikillisesti sanoivat aiheuttavan metsurintautia.
Tuohon maailmanaikaan avokelat
vielä tutisivat kammesta veivatta-

koisekseen poikkeuksellisen kevyt, mikä on saatu aikaan ns. NanoShield-teknologian avulla.
Rungon mainostetaan olevan
kolme kertaa hiilikuidusta valmistettua kestävämpi ja 50% alumiinirunkoa kevyempi. Grammoina
ilmaistuna kela on noin 50 g köykäisempi kuin vastaavan kokoiset
normihaspelit, eli mistään mahtimullistuksesta ei sentään ole kysymys. Kelan lisäksi keventyy kukkarokin kiitettävästi, 349 eurolla.
Niinikään Abun kalliimpiin haspelisarjoihin kuuluva Sorön saa
uudeksi jäsenekseen sinisen Sorön
S20:n. Sarjalle ominainen kumimaisen nahkea pinnoite on säilytet-

ty alumiinikuoren katteena. Erot
vuosi sitten testaamaamme Sorön
SX20:en vaikuttavat lähinnä kosmeettisilta. Puolan ulkonäköä on
muutettu, vara- ja vakiopuola ovat
nyt samankokoiset ja yksi kuulalaakeri on hävinnyt jonnekin.
Abut ovat testikokemustemme
mukaan kärsineet ajoittaisista laatuongelmista, eivätkä ne näytä legendaarista ruotsalaismerkkiä vieläkään rauhaan jättäneen. Tässä
testissä löytyi luvattoman paljon
toimintahäiriöitä juuri Cardinaleista, jopa kalleimmissa hintaluokissa.
Vaikea sanoa, voidaanko osaa vioista selittää sillä, että käytössämme
olleet kelat olivat vasta myyntimiesten näytemalleja eikä tuotantoversioita. Tosin maalaisjärjellä ajatellen
luulisi, että myyntimiesmallien vasta hyviä pitäisikin olla.
Jo muutamia vuosia markkinoilla ollut Mitchell Avocet -sarja saa
kolmannen jatko-osan, kun Avocet
Gold III, Silver III ja Bronze III saapuvat kauppoihin. Ne edustavat
edullista–keskihintaista kastia ja
ovat saaneet imagoihinsa sopivat
mitalivärit. Gold on luonnollisesti
kallein, Bronze halvin. Kustakin on
saatavana sekä etu- että takajarrullinen versio.
Penn tunnetaan maailmalla laadukkaista merikalastusvälineistään, mutta löytyy mallistosta
paljon hyvää myös suomalaisille
pienvesien vieheenviskojille.
Repertuaari sai kolme uutta alumiinirunkoista kelasarjaa: Battle,
Fierce ja Sargus. Kaikki ovat vähäisiä kosmeettisia eroja lukuun ottamatta toistensa kaltaisia. Fiercestä on tehty trion karvalakkimalli
ohentamalla sankaa ja karsimalla
pari kuulalaakeria sekä varapuola. Penneille tuttu kookas T-kampi
leimaa näitäkin keloja, ja välitys
kaikilla on huippuluokkaa (6,2:1).
Yleisvaikutelma Penneistä oli erinomainen.
Laadukkaita Shimanoja
ja Daiwoja
Shimanoita edustava Normark
Suomi Oy marssittaa esiin sellaisen
joukon uutuuskeloja, että meidän
katselmukseemme niistä valikoitui vain osa. Mallimerkinnät ovat
suurimmaksi osaksi tuttuja kuten
Exage, Rarenium, Sienna, Solstace
ja Technium, uutuutena kalliimpien
osastoon tulee Biomaster.
Suuria mullistuksia eivät nämä
kelat tuo, mutta Shimanon hyvä
perusosaamisen taso on säilytetty.
Mukana mallistossa on tavallista
runsaammin takajarrullisia, joista
mm. Exagen ja Biomasterin yhteyteen on liitetty taistelujarru.
Myös Daiwan tehtaalla ovat
28
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suunnitteluinsinöörit ahkeroineet.
Tosin maahantuojalta Elorannalta
testiin saapui vain osa uutuuksista.
Testaamistamme keloista kallein
oli Daiwa Certate, jossa huomiota
herättää roottorin erikoinen muotoilu. Erittäin ilmavalla designillä
on kuulemma päästy paitsi kevyempään myös vahvempaan lopputulokseen. Toinen kelaan kätkeytyvä erikoisuus on Mag Sealed
-systeemi, jossa keskiakselin ympärillä on erityinen magneettinen
nestekalvo estämässä kaikenlaisen
lian ja kosteuden tunkeutumisen
sisälle koneistoon.
Muissa Daiwoissa oli tyydytty
pääosin vanhoihin teknisiin ratkaisuihin, jotka nekään eivät huonoja ole, sillä yleisvaikutelma viidestä testatusta Daiwasta oli erittäin
myönteinen. Vain korkeahko hinta
saattaa olla näiden kelojen menestyksen esteenä.
Kun vielä muutama vuosikymmen sitten ”Made in Japan” oli rihkamalaadun synonyymi, nykyisin
Japanissa syntyvät kenties maailman laadukkaimmat (mutta myös
kalleimmat) haspelit kuten Daiwan
lippulaivamallit. Vähän huokeammat kelansa japanilaisfirma teettää
Kiinassa ja Thaimaassa, kaikkein
halvimmat Vietnamissa.
OPM Kalastustarvike Oy:lle hiljattain siirtyneiltä Okuma-keloilta ei
malliuutuuksia ainakaan Suomen
markkinoille ilmestynyt, mutta mukana on silti neljä Erässä aikaisemmin testaamatonta versiota. Etujarrullisille Okumille luonteenomaista
on hyvin ohut runko, kookas jarrunsäädin ja tavallista lyhyempi väli kelajalan ja siimanohjainsangan
välillä. Yleisvaikutelma merkistä oli
pahaa pakkasjäykistymistä ja rystysille naputtamisen riskiä lukuun
ottamatta hyvä.
Aivan uutena merkkinä markkinoille työntyy Wigglerin maahantuoma Spro (sanoista Sports Professionals), jonka omistajina ovat
samat tahot kuin Gamakatsun
koukkutehtaalla eli japanilaiset.
Firman päämaja sijaitsee Hollannissa (perustettu vuonna 1994). Kelat
tehdään lukemattomien muiden
tavoin Kiinassa.
Spro-haspelit edustavat ainakin Suomeen tuotavalta osaltaan
halvemman hintaluokan osaamista, keloista kalleinkin maksaa vain
55 euroa. Vaikka firman mainoskorulauseissa sanotaan Spron ”työskentelevän tiiviisti lukuisten eurooppalaisten huippukalastajien
kanssa kehittääkseen kalastusvälinemarkkinoiden parhaat tuotteet”,
ei testaamiltamme keloilta sellaisia
ominaisuuksia löytynyt. Mutta hintalaatusuhde tuntuu olevan melko ok.

Yli 100 euron avokelat
Daiwa
Certate 2000

Hinta: 549 €
Paino: 230 g
Siimatila: 190 m/0,20 mm
Välitys: 4,8:1
Kuulalaakerit: 9
Muuta: Alumiinirunko, varapuola
puuttuu, etujarru, kankainen kelapussi, takuu 3 v.
Erikoista: Useita perusmalleista
poikkeavia rakenteellisia yksityiskohtia, mm. täysin vesitiivis
koneisto.
Kiitämme:
+ tasaista, erittäin voimakasta jarrua (jarrunsäätimen toimintaalue peräti 5,5 kierrosta)
+ napakkaa, varmatoimista sankaa
+ herkkää ja hiljaista kelausta
+ välysten puuttumista
+ tyylikästä, hieman omaperäistä
muotoilua
Moitimme:
– tahmeahkoa sanganlaukaisua
– varapuolan puuttumista
– turhan pientä antireversesalpaa
– hintaa
Erän suositus: Daiwa Certate
2000 on teknisesti maailman
edistyneimmäksi mainostettu
kela, jota kelpaa vaativammankin veivata. Sangan laukeamistahmeus tuntuu seuraavan avokeloja laatuun ja hintatasoon
katsomatta.

★★★★★

0€
(yli 10

)

lat
avoke

suhteissa pärjää tappiin saakka.
Ison välityksen ja siimatilan
vuoksi omiaan vaikkapa koskikalastukseen.

★★★★★

Daiwa Bradia 2004

Hinta: 319 €
Paino: 250 g
Siimatila: 100 m/0,285 mm
Välitys: 4,8:1
Kuulalaakerit: 7+1
Muuta: Alumiinirunko, varapuola
puuttuu, etujarru, takuu 3 v.
Erikoista: Testikeloista ainoa, jossa
kampi taittuu kätevästi napista
painamalla. Päärattaan voitelumahdollisuus yhden ruuvin takana.
Kiitämme:
+ jämäkkää, täsmällisesti toimivaa
sankaa
+ pehmeää jarrua
+ herkkää kelausta
+ kookasta antireversesalpaa
+ välysten puuttumista
+ koneiston helppoa rasvattavuutta
Moitimme:
– hieman voimatonta jarrua
– varapuolan puuttumista
Erän suositus: Daiwa Bradia 2004
on jämerä japanilaisvalmisteinen
peruskela, josta isoja moitteita
on mahdoton löytää. Sangan
äänekkyys voi kesäillan rauhaa
hiukan häiritä.

★★★★★

Penn Battle 2000

Hinta: 119 €
Paino: 280 g
Siimatila: 238 m/0,20 mm
Välitys: 6,2:1
Kuulalaakerit: 6+1
Muuta: Alumiinirunko, alumiininen varapuola, etujarru, takuu
2 v.
Erikoista: Koneiston saa esille
roottoria irrottamatta.
Kiitämme:
+ varmatoimista, jämäkkää sankaa
+ sopivan vahva jarru ei niskoittele
kireämmilläkään säädöillä
+ hyvänkokoista kammen nuppia
+ välysten puuttumista
+ erittäin herkkää kelausta
+ isoa välitystä
Moitimme:
– pienehköä jarrunsäädintä
Erän suositus: Penn Battle 2000
on hyvännäköinen ja toiminnaltaan erittäin miellyttävä kela, jolla Suomen kalastusolo-

Daiwa Caldia 2000

Hinta: 229 €
Paino: 230 g
Siimatila: 100 m/3,5 kg
Välitys: 4,7:1
Kuulalaakerit: 6+1
Muuta: Alumiinirunko, varapuola
puuttuu, kankainen vapapussi,
etujarru takuu 3 v.
Erikoista: Helmiäisvalkoinen väri
erottuu joukosta. Päärattaan voitelumahdollisuus yhden ruuvin
takana.
Kiitämme:
+ erittäin täsmällisesti toimivaa
sankaa lähes ilman laukeamisvastusta
+ pehmeää ja voimakasta jarrua
+ herkkää kelausta
+ kookasta antireversesalpaa
+ koneiston saamista (osittain) esille vain yhden ruuvin avaamisella
Moitimme:
– varapuolan puuttumista

Erän suositus: Daiwa Caldia 2000
jatkaa konstailemattomien Caldia-sarjan laatukelojen perinnettä. Tätä on ilo käyttää. Vielä kun
raaskisivat pakata mukaan varapuolan.

★★★★★
Shimano
Biomaster 2500RA

Daiwa Certate 2000

Penn Battle 2000

Daiwa Bradia 2004

Daiwa Caldia 2000

Hinta: 199 €
Paino: 280 g
Siimatila: 240 m/0,20 mm
Välitys: 5,0:1
Kuulalaakerit: 7+1
Muuta: Hiilikuiturunko, alumiininen varapuola, kankainen kelapussi, kelaöljyä, takajarru, takuu
3 v (Normark käyttöturva).
Erikoista: Hiilikuiturunko tässä
hintaluokassa. Öljyruuvi kelan
kyljessä.
Kiitämme:
+ napakkaa ja luotettavaa sankaa
+ erittäin tasaista jarrua
+ herkkää kelausta
+ helppoa huollettavuutta
+ taistelujarrun tuomaa jarrunsäädön helppoutta
Moitimme:
– jarrun voimattomuutta

echo 500c
399€

echo 300c
249€

echo 150
129€

echo 100
109€

Kaksikeilainen anturi
luotaa laajalta alueelta.
Katselukulma on jopa
60/120o (mallit 150-550).
echo 550c
499€

Garmin echo määrittää kaikuluotaimien käytön
helppouden ja suorituskyvyn uudelle tasolle.
Voit luottaa, että jokainen echo-kaikuluotain
piirtää erittäin tarkan ja yksityiskohtaisen kuvan
kaloista ja pohjasta.

echo erottaa pienemmätkin kalat
tai ilman

Uudet Garmin echot sisältävät kaiken tarvittavan,
myös peräpeilianturin.

menoy12042011

Pääset vesille nopeammin ja helpommin.

echo 200
199€

KARTTAPLOTTERIT

• TUTKAT

•

MITTARIT

• VHF

• AUTOPILOTIT

•

MERIKARTAT

•

KAIKULUOTAIMET

Erän suositus: Viva V7LTC 2000FD
on tyylikäs ja muuten varmatoiminen kela, mutta siimanohjainsanka temppuili ajoittain. Kymmenen vuoden takuu antaa
käyttöturvaa pitkäksi aikaa.

★ ★ ★ ★ 1/2
Abu Garcia
Sorön S20

Shimano Biomaster 2500RA

Shimano Rareniun Cl4 1000FA

Abu Garcia Revo Neos 20S

Viva V7LTC 2000FD

– hyvin pienikokoista antireversesalpaa
Erän suositus: Shimano Biomaster
2500RA on käyttökelpoinen kela
paremman luokan takajarrullista
etsivälle. Tässä hintaluokassa takajarrulliset eivät ole enää kovin
tavallisia.

★★★★★
Shimano Rareniun
Cl4 1000FA

Hinta: 279 €
Paino: 170 g
Siimatila: 140 m/0,20 mm
Välitys: 5,0:1
Kuulalaakerit: 6+1
Muuta: Cl4-runko, alumiininen
varapuola, kankainen kelapussi,
kelaöljy, etujarru, takuu 3 v (Normark käyttöturva).
Erikoista: Rungon Cl4-hiilikuidun
sanotaan tekevän kelasta 25%
vastaavankokoista normikelaa
kevyemmän. Öljyruuvi helpottaa huoltoa.
Kiitämme:
+ erittäin pehmeää, tasaista ja voimakasta jarrua
+ napakasti toimivaa sankaa
+ isoa, pehmeää kammen nuppia
+ herkkää kelausta
+ huollon helppoutta
Moitimme:
– sangan laukeamisen tahmeutta
– pienikokoista antireversesalpaa
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Erän suositus: Shimano Rareniun
Cl4 1000FA on kevyt, tyylikäs ja
laadukas työkalu UL-kalastukseen. Siimatilaa pienestä koosta
huolimatta reilusti.

★★★★★
Abu Garcia
Revo Neos 20S

Hinta: 349 €
Paino: 210 g
Siimatila: 100 m/0,16 mm ja 120
m/0,25 mm
Välitys: 5,1:1
Kuulalaakerit: 13
Muuta: Nano-runko, alumiininen
varapuola, etujarru, takuu 2 v.
Erikoista: Erittäin kevyt runko
(50% alumiinia kevyempi). Kaksi
erilaisilla siimatiloilla varustettua
puolaa. Hiilikuitupinnoite kammen tyvellä. Peräti 13 kuulalaakeria.
Kiitämme:
+ tehokasta, nykimätöntä jarrua,
jossa runsaasti säätövaraa
+ varmatoimista, kuuluvasti loksahtavaa sankaa
+ herkkää kelausta
+ klapin puuttumista kokonaan
+ kookasta solukuminuppia
Moitimme:
– matalaa jarrusäädintä
– erittäin pientä antireversesalpaa
– rohisevaa kelausta
– jarrutuksessa ”huojuvaa” puolaa

Erän suositus: Abu Garcia Revo
Neos 20S on kokoluokassaan
kevyt ja mukava käyttää, ellei
muutamia epäergonomisia yksityiskohtia ja yllättävän rohisevaa
kelausta oteta huomioon. Puola
tutisee jarrutuksessa ilmeisesti vinon akselinsa vuoksi, joten
hienosäätö tuntuu jääneen testin toiseksi kalleimmalla kelalla
jotenkin puolitiehen.

★ ★ ★ ★ 1/2

Viva V7LTC 2000FD

Hinta: 135 €
Paino: 290 g
Siimatila: 200 m/0,20 mm
Välitys: 5,0:1
Kuulalaakerit: 7+1
Muuta: Alumiinirunko, alumiininen varapuola, kangaspussi, takuu 10 v.
Erikoista: Räjäytyskuva puuttuu.
Peräti 10 vuoden takuu.
Kiitämme:
+ todella tasaista ja vahvaa jarrua
+ herkkää kelausta
+ kammen nuppia
+ pitkää takuuta
Moitimme:
– siimanohjainsangan jäämistä joskus puoliasentoon
– pientä antireversesalpaa
– jarruvoiman nopeaa kasvua aivan
säädön lopussa

Hinta: 119 €
Paino: 260 g
Siimatila: 220 m/0,20 mm
Välitys: 5,1:1
Kuulalaakerit: 6
Muuta: Alumiinirunko, alumiini varapuola, etujarru, takuu 2 v.
Erikoista: Runko pinnaltaan kumimaisen nahkea. Puolan pohjalla
kaksi kumilenkkiä estämässä kuitusiiman luistamista.
Kiitämme:
+ erittäin pehmeää ja hiljaista sanganlaukaisua
+ tasaista, nykimätöntä jarrua
Moitimme:
– jarruvoiman loppumista kesken
– sangan jäämistä puoliasentoon
pakkasella
– pienikokoista jarrunsäädintä
Erän suositus: Abu Garcia Sorön
S20 on asiallinen kela, jos jarrulta
ei vaadita isoja kireyksiä eikä kalasteta talvella. Siimanohjainsanka toimi kuin unelma lämmössä,
mutta pakkasessa sangan joutui
auttamaan joka kerralla käsin
paikalleen.

★★★★
Viva V7LTX 2000FD

Hinta: 159 €
Paino: 280 g
Siimatila: 190 m/0,20 mm
Välitys: 5,0:1
Kuulalaakerit: 9+1
Muuta: Alumiinirunko, alumiininen varapuola, neopreenikotelo, tuplakampi varaosana, takuu
10 v.
Erikoista: Tuplakampi vaihtoehtona. Puolan takareuna pinnoitettu hiilikuitulevyllä. Räjäytyskuva
puuttuu. Peräti 10 vuoden takuu.
Kiitämme:
+ tasaista ja voimakasta jarrua
+ erittäin herkkää kelausta
+ välysten puuttumista
+ kammen vaihtomahdollisuutta
+ pitkää takuuta
Moitimme:
– sanganlaukaisun ongelmia (jäi
toisinaan puoliasentoon)
– pientä antireversesalpaa
Erän suositus: Viva V7LTX 2000FD
on oikein näpsäkkä kela kevyehköön heittokalastukseen,
vanhemmiten ilmennyttä san-

Bomber Herky Jerky on kaksinkertainen
Erä-Lehden testivoittaja. 52 Ottiväriä.
+
ERÄ 14/2010

Legendaarisesta
Bomber B15A:sta
saatavana nyt
108 väriä.

UUTUUS!
Herky Jerky
JuniorTestivoittajan
”pikkuveli.”

LONG A
(15A)
LONG A
(15J)

BOMBER LYÖ KAIKEN!

HEAVY DUTY
LONG A
(16A)

DEEP LONG A
(24A)

Bomberin 38:sta mallista ja 108:stä
Värivaihtoehdosta löytyy sopiva
Viehe kaikille petokaloille.
Kestävä rakenne ja herkkä
Uinti on tehnyt bomberista
Yhden maailman
Suosituimmista vieheistä.

DEEP LONG A
(25A)

Wally Stinger
Huippu-uutuus Cotton Cordellilta!
Wally Stingerin liike, profiili ja värit
tekevät siitä täydellisen kuhavieheen.

Tukkumyynti: WIGGLER AB
Myyntiedustaja Suomi (Länsi-Suomi)
Myyntiedustaja Suomi
Heikki Laurikainen
Puh 040 5846076
hlfishky@gmail.com

Juha Viiperi
Puh 0400 664775
juha.viiperi@gmail.com

loksahtavaa sankaa
+ kepeää kelausta
Moitimme:
– varapuolan puuttumista
Erän suositus: Daiwa Legalis 2000
on keskihintainen, konstailematon kela, jossa kaikki toimii. Sopii vaikkapa jigikelaksi hitaahkon
välityksensä puolesta.

★★★★★
Abu Garcia Sorön S20

Viva V7LTX 2000FD

–100 €
(yli 50

)

lat
avoke

Penn Fierce 2000

Cardinal 502i SDH

Daiwa Legalis 2000

Hinta: 79 €
Paino: 250 g
Siimatila: 238 m/0,20 mm
Välitys: 6,2:1
Kuulalaakerit: 4+1
Muuta: Alumiinirunko, varapuola
puuttuu, etujarru, takuu 2 v.
Erikoista: Koneiston saa esille ilman roottorin irrottamista.
Kiitämme:
+ napakkaa sankaa
+ varmatoimista jarrua
+ isoa ja tahmeaa kammen nuppia
+ herkkää kelausta
+ isoa välitystä
Moitimme:
– tahmeaa sanganlaukaisua
– pienehköä jarrunsäädintä
– varapuolan puuttumista
Erän suositus: Penn Fierce 2000
on hieman kalliimpien Penn
Battlen ja Sarguksen karvalakkipainos, mutta sanganlaukaisun tahmeutta lukuunottamatta mainiosti palvellut kela, jossa
rahalle saa vastinetta.

★★★★

1/2

Penn Sargus 2000

Penn Fierce 2000

Penn Sargus 2000

ganjousen löystymistä lukuunottamatta. Tarjoaa harvinaisesti
kaksi erilaista kampea.

★★★★
Cardinal 502i SDH

Hinta: 129 €
Paino: 280 g
Siimatila: 100 m/0,20 mm ja 200
m/0,20 mm
Välitys: 5,1:1
Kuulalaakerit: 7
Muuta: Hiilikuiturunko, alumiininen varapuola, etujarru, takuu
2 v.
Erikoista: Tuplakampi. Puolat siimatilavuudeltaan erilaisia, matalampi tarkoitettu ohuille siimoille.
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Kiitämme:
+ pehmeää, sopivan vahvaa jarrua
+ erittäin herkkää kelausta
+ reilun kokoisia, solukumitettuja
kammen nuppeja
Moitimme:
– erittäin tahmeasti laukeava sanka lopetti toimintansa kokonaan
muutaman käyttötunnin jälkeen
– myös antireversesalvan sopimus
päättyi alkuunsa
Erän suositus: Cardinal 502i SDH
on tuplakampensa vuoksi ”erilainen” haspeli, joka ei kuitenkaan
kestänyt käyttöä kuin hetken.
Ilman em. ongelmia vähintään
neljän tähden kela.

★

50-100 euron
avokelat
Daiwa
Legalis 2000

Hinta: 99 €
Paino: 240 g
Siimatila: 190 m/0,20 mm
Välitys: 4,7:1
Kuulalaakerit: 5
Muuta: Alumiinirunko, varapuola
puuttuu, kankainen kelapussi,
etujarru, takuu 3 v.
Erikoista: –
Kiitämme:
+ virheettömästi toimivaa, riittävän
voimakasta jarrua
+ hyvin muotoiltua jarrusäädintä
+ täsmällistä, kuuluvasti ja herkästi

Hinta: 99 €
Paino: 260 g
Siimatila: 238 m/0,20 mm
Välitys: 6,2:1
Kuulalaakerit: 5
Muuta: Alumiinirunko, alumiininen varapuola, etujarru, takuu
2 v.
Erikoista: Konehuoneen saa esille
roottoria irrottamatta.
Kiitämme:
+ napakasti ja jämptisti toimivaa
sankaa
+ tasaista ja riittävän vahvaa jarrua
+ kookasta kammen nuppia
+ välysten puuttumista
+ herkkää kelausta
+ isoa välitystä
Moitimme:
– sangan hienoista laukeamistahmeutta
– pienehköä jarrunsäädintä

Erän suositus: Penn Sargus 2000
on hintaluokassaan parhaimman pään kela, jossa on Pennien tapaan reilu siimatila ja iso
välitys. Vaikka koskikalastukseen.

★ ★ ★ ★ 1/2

Mitchell Avocet
Gold III 2000 FD

Mitchell Avocet Gold III 2000 FD

Okuma Octana OT-20

Shimano Exage 2500RC

Cardinal EX Pro 2000 FD

Hinta: 69 €
Paino: 260 g
Siimatila: 200 m/0,20 mm
Välitys: 5,2:1
Kuulalaakerit: 7+1
Muuta: Polymeerirunko, hiilikuituinen varapuola, etujarru, takuu 2 v.
Erikoista: Näyttävä musta-kulta
design.
Kiitämme:
+ äänekkäästi loksahtavaa, varmatoimista sankaa
+ tasaista ja vahvaa jarrua
+ reilun kokoista, näppyläpintaista
kammen nuppia
+ herkkää kelausta
Moitimme:
– tahmeahkoa sangan laukeamista
– lievää pakkasjäykkyyttä
Erän suositus: Mitchell Avocet
Gold III 2000 FD on tyylikkääs-

ti viimeistelty, hinta-laadultaan
mainio kela kevyehköön heittokalastukseen. Talvikoskella hienoinen jäykkyys kiusasi.

★★★★

vaikkapa meritaimenen ja muiden liukasliikkeisten petojen taltuttamiseen.

★★★★
Cardinal
EX Pro 2000 FD

Okuma
Octana OT-20

Hinta: 69 €
Paino: 240 g
Siimatila: 130 m/0,20 mm
Välitys: 5,0:1
Kuulalaakerit: 7+1
Muuta: Hiilikuiturunko, alumiininen
varapuola, etujarru, takuu 2 v.
Erikoista: Runko-osassa ei yhtäkään ruuvia näkösällä.
Kiitämme:
+ erittäin tasaista jarrua
+ kookasta jarrunsäädintä
+ napakkaa siimanohjainsankaa
Moitimme:
– sanganlaukaisun lievää tahmeutta
– rystysille naputtamisen vaaraa
– lievää jähmettymistä pakkasessa
Erän suositus: Okuma Octana OT20 on kalliimpaa Epixoria aavistuksen miellyttävämpi. Saatavana myös takajarruversio, joka
sekin palveli koekäytössämme
suuremmitta moitteitta. Kelajalan ja sangan väli saisi olla pitempi, sillä ongelmia ilmenee varsinkin hanskat kädessä.

Hinta: 89 €
Paino: 260 g
Siimatila: 200 m/0,20 mm
Välitys: 5,1:1
Kuulalaakerit: 6+1
Muuta: Hiilikuiturunko, hiilikuituinen varapuola, etujarru, takuu 2 v.
Erikoista: Kelan mustat osat kuminaisen nahkeita.
Kiitämme:
+ voimakasta, melko tasaista jarrua
ja isohkoa jarrunsäädintä
+ herkkää ja varmaa sankaa

+ kelauksen herkkyyttä
Moitimme:
– sanganlaukaisun nahkeutta
– kammen klappia
– rystysille naputtamisen riskiä
Erän suositus: EX Pro 2000 FD on
keskihintainen Cardinal, jossa on
keskiverto ominaisuudet. Ei loista, muttei petäkään.

★ ★ ★ 1/2
Okuma
Epixor EF 20b

Hinta: 89 €
Paino: 230 g
Siimatila: 130 m/0,20 mm
Välitys: 5,0:1
Kuulalaakerit: 9+1
Muuta: Alumiinirunko, alumiini-

nen varapuola, etujarru, takuu
2 v.
Erikoista: Koneiston saa esiin
avaamalla yksi ruuvi ja poistamalla takaosan ”konepelti”. Peräti 10 laakeria.
Kiitämme:
+ todella pehmeää jarrua ja isoa
jarrunsäädintä
+ napakasti toimivaa, paksua siimanohjainsankaa
+ huollon helppoutta
Moitimme:
– sanganlaukaisun jäykkyyttä varsinkin uutena
– jarrun hienoista voimattomuutta
– kohtalaista klappia
– lievää pakkasjäykistymistä ja muutenkin tahmeahkoa kelausta
Erän suositus: Okuma Epixor EF
20b:n tahmea sanganlaukaisu
ja pakkasella nahkea kelaus hie-

Okuma Epixor EF 20b

Shimano Solstace 2500 FI

Spro Passion RD 620

Cardinal C202i RD

Daiwa Crest 2000

Mitchell Avocet Silver III 2000 FD

★★★★

Shimano
Exage 2500RC

Hinta: 99 € (kampanja)
Paino: 280 g
Siimatila: 240 m/0,20 mm
Välitys: 5,2:1
Kuulalaakerit: 4+1
Muuta: Hiilikuiturunko, alumiininen varapuola, takajarru, takuu
3 v (Normark käyttöturva).
Erikoista: –
Kiitämme:
+ varmatoimista sankaa
+ pehmeää ja nykimätöntä jarrua
+ kätevää jarrun taistelusäädintä
Moitimme:
– jarrun voimattomuutta
– jäykistymistä pakkasessa
Erän suositus: Shimano Exage
2500RC:n edeltäjä Exage RB valittiin hintaluokkansa parhaaksi
jigihaspeliksi Erässä 9–2009, eikä
”pojassakaan” isompia ongelmia
havaittu, ellei rasvojen pahanlaista pakkashyytymistä lasketa.
Ihan napakka taistelujarrukela
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man häiritsivät kuulalaakerien
määrästä huolimatta. Mutta kesävesillä pärjäilee.

★ ★ ★ 1/2
Shimano
Solstace 2500 FI

Hinta: 79 €
Paino: 270 g
Siimatila: 130 m/3,5 kg
Välitys: 6,2:1
Kuulalaakerit: 3+1
Muuta: Hiilikuiturunko, varapuola
puuttuu, etujarru, takuu 3 v (Normark käyttöturva).
Erikoista: –
Kiitämme:
+ napakkaa, luotettavasti toimivaa
sankaa
+ pehmeää ja riittävän voimakasta jarrua
+ kookasta kammen nuppia
+ nopeaa välitystä
Moitimme:
– jähmeähköä kelausta
– pahaa pakkasjäykistymistä
– kammen runsasta klappia
– varapuolan puutetta
Erän suositus: Shimano Solstace
2500 FI on suositun mallin ties
kuinka mones evoluutio, jonka
miinukset saattoivat johtua osin
siitä, että kyseessä oli käsin koottu mallikela eikä tuotantoversio.
Nopeine välityksineen sopiva
vaikka koskikalastukseen, muttei
näine rasvoineen talvikäyttöön.

★ ★ ★ 1/2
Spro
Passion RD 620

Hinta: 55 €
Paino: 280 g
Siimatila: 170 m/0,24 mm
Välitys: 5,1:1
Kuulalaakerit: 5+1
Muuta: Hiilikuiturunko, varapuola puuttuu, takajarru, takuu 2 v.
Erikoista: Pakkauksen kuvassa olevalla kelalla T-nuppi, toisin kuin
kelalla oikeasti. Rungossa kumimaisen tahmea pinnoite.
Kiitämme:
+ jämäkkää, äänekästä sankaa
+ tasaista ja voimakasta jarrua
+ erinomaisen herkkää, joskin rohisevaa kelausta
Moitimme:
– kammen klappia sekä pituus- että
poikkisuunnassa
– varapuolan puuttumista
Erän suositus: Spro Passion RD
620 on hölskyvän kammen ja
tavallista äänekkäämmän kelauksen vuoksi muovisen tuntuinen kela, mutta toiminnassa ei
ongelmia ilmennyt. Hinta–laatu
kohdallaan.

★ ★ ★ 1/2

Cardinal
C202i RD

Hinta: 79 €
Paino: 300 g
Siimatila: 200 m/0,20 mm
Välitys: 5,1:1
Kuulalaakerit: 5
Muuta: Hiilikuiturunko, hiilikuituinen varapuola, takajarru, takuu
2 v.
Erikoista: Tuplakampi.
Kiitämme:
+ pieniäänistä, pehmeää sangan
laukaisua
+ voimakasta, melko tasaista jarrua
ja hyvää säädintä
+ herkkää ja tasaista kelausta
Moitimme:
– sanganlaukaisun tahmeutta
– sangan jäämistä herkästi puoliasentoon (varsinkin pakkasessa)
– lievää pakkasjäykistymistä
– painoa
Erän suositus: Cardinal C202i
RD:ssä havaitut, Cardinaleille
näköjään tyypilliset sankaongelmat vähensivät tämänkin mallin
tähtisaalista. Muilta ominaisuuksiltaan peruskauraa takajarrullisten kelojen ystävälle.

★★★
Daiwa Crest 2000

Hinta: 59 €
Paino: 270 g
Siimatila: 190 m/ 0,20 mm
Välitys: 4,7:1
Kuulalaakerit: 5
Muuta: Hiilikuiturunko, varapuola
puuttuu, etujarru, takuu 3 v.
Erikoista: Erityisen suuri klappi
kammessa.
Kiitämme:
+ vahvaa, nykimätöntä jarrua
+ napakkaa, äänekästä sankaa
+ hyvin muotoiltua jarrunsäädintä
Moitimme:
– sangan laukaisun tahmeutta
– kammen runsasta klappia ja löystymistä kalastuksen aikana
– varapuolan puuttumista
Erän suositus: Daiwa Crest 2000
on testissä mukana olleista Daiwoista selvästi vaatimattomin
ominaisuuksiltaan, mutta eipä
ole hintakaan hirveä.

★★★
Mitchell Avocet
Silver III 2000 FD

Hinta: 59 €
Paino: 260 g
Siimatila: 200 m/0,20 mm
Välitys: 5,2:1
Kuulalaakerit: 5+1
Muuta: Polymeerirunko, hiilikuituinen varapuola, etujarru, takuu 2 v.

Erikoista: –
Kiitämme:
+ äänekkäästi loksahtavaa, varmatoimista sankaa
+ vahvaa ja melko tasaista jarrua
+ isohkoa, näppyläpintaista kammen nuppia
Moitimme:
– melkoisen nahkeaa sangan laukaisua
– hienoista pakkasjäykistymistä

Moitimme:
– kammen runsasta klappia
– varapuolan puuttumista

Erän suositus: Mitchell Avocet Silver III 2000 FD on peruskela kohtuuhintaista kesähaspelia havittelevalle. Sanganlaukaisu on
tavallistakin jähmeämpää.

★★★★

★★★
Spro Dragmaster
EX-Class 820

Hinta: 53 €
Paino: 320 g
Siimatila: 130 m/0,25 mm
Välitys: 5,3:1
Kuulalaakerit: 7+1
Muuta: Hiilikuiturunko, hiilikuituinen
varapuola, takajarru, takuu 2 v.
Erikoista: Kelan nimi on kirjoitettu pakkauksessa eri lailla kuin
kelassa. Rungossa kumimaisen
tahmea pinnoite.
Kiitämme:
+ napakkaa sankaa ilman suurta
laukaisukitkaa
+ isoa antireversesalpaa
Moitimme:
– taistelujarrun kääntäminen kiinni-asentoon lisää kelauksen jäykkyyttä huomattavasti
– kammen runsasta klappia
– pahaa pakkasjäykistymistä
– painoa

Erän suositus: Shimano Sienna
2500 RD on edullinen, mutta
toiminnaltaan kutakuinkin ongelmaton perushaspeli kaikenlaiseen kevyeen ja keskiraskaaseen heittokalastukseen. Myös
etujarruversiona.

(alle 5

kelat)

0 € avo

Moitimme:
– pientä takaliikettä antireversesalvan kiinni-asennossa
– jarrun voimattomuutta
– reilua jähmettymistä pakkasessa
– rahinan alkamista merikäytön jälkeen
– varapuolan puuttumista
Erän suositus: Shakespeare Encore ENC230F on hintaisekseen
harvinaisen hyvän tuntuinen kela. Jos tämä vielä pitkässä juoksussa kestää (takuu sentään 2 v.),
niin mainio mylly kesäkäyttöön
sisävesille.

Erän suositus: Spro Serum XT520
on hintaisekseen varsin mukavan tuntuinen kela, parista miinuksesta huolimatta. Tälläkin
normihaukien kanssa pärjäilee.

★ ★ ★ 1/2

★ ★ ★ 1/2
Okuma
Hexana HX-20

Shakespeare
Encore ENC230F

Hinta: 27 €
Paino: 220 g
Siimatila: 110 m/3,5kg
Välitys: 4,9:1
Kuulalaakerit: 2
Muuta: Hiilikuiturunko, varapuola
puuttuu, etujarru, takuu 2 v.
Erikoista: Ainoa testikela, joka pakattu muovikuplaan. Poikkeuksellisen pehmeä, kitkaton sanganlaukaisu. Testin halvin.
Kiitämme:
+ erittäin nätisti toimivaa siimanohjainsankaa
+ tasaista jarrua
+ herkkää kelausta
+ hinta–laatusuhdetta

Moitimme:
– jarruvoiman loppumista kesken
– kammen isoa klappia
– varapuolan puutetta

Spro Serum XT520

Hinta: 34 €
Paino: 240 g
Siimatila: 140 m/0,25 mm
Välitys: 5,5:1
Kuulalaakerit: 4+1
Muuta: Hiilikuiturunko, ei varapuolaa, etujarru, takuu 2 v.
Erikoista: Harvoja tämän hintaluokan keloja, jonka konehuoneeseen pääsee käsiksi roottoria irrottamatta.
Kiitämme:
+ pehmeää, hiljaista sankaa
+ tasaista jarrua
+ herkkää käyntiä

Hinta: 49 €
Paino: 230 g
Siimatila: 130 m/0,20 mm
Välitys: 5,0:1
Kuulalaakerit: 5+1
Muuta: Hiilikuiturunko, hiilikuituinen varapuola, etujarru, takuu
2 v.
Erikoista: Runko-osassa ei yhtäkään ruuvia näkösällä.
Kiitämme:
+ pehmeää, tarpeeksi vahvaa jarrua
+ varmatoimista sankaa
+ reilua jarrunsäädintä
Moitimme:
– sanganlaukaisun lievää tahmeutta
– rystysille naputtamisen riskiä
– pahaa jähmettymistä pakkasessa

Erän suositus: Spro Dragmaster
EX-Class 820 on taistelujarrulla
varustettu kela, joka ei suuria intohimoja herätä. Haukihommiin
silloin tällöin kalastavalle, mutta
ei pakkaseen.

★ ★ 1/2
Alle 50 euron

Spro Dragmaster EX-Class 820

Shimano Sienna 2500 RD

Shakespeare Encore ENC230F

Spro Serum XT520

avokelat
Shimano
Sienna 2500 RD

Hinta: 45 €
Paino: 280 g
Siimatila: 130 m/3,5 kg
Välitys: 5,2:1
Kuulalaakerit: 3+1
Muuta: Hiilikuiturunko, ei varapuolaa, takajarru, takuu 3 v (Normark
käyttöturva).
Erikoista: –
Kiitämme:
+ herkkää, mutta napakkaa sankaa
+ hyvää, voimakasta jarrua
+ herkkää kelausta
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Erän suositus: Okuma Hexana HX20 on samaa ohutrunkoista kelasarjaa Avengerin ja Octanan
kanssa. Tälläkin pärjää, kun ei
pakkaseen yritä.

★ ★ ★ 1/2
Okuma
Avenger AV 20a

Hinta: 49 €
Paino: 230 g
Siimatila: 130 m/0,20 mm
Välitys: 5,0:1
Kuulalaakerit: 6+1
Muuta: Hiilikuiturunko, hiilikuituinen varapuola, etujarru, takuu
2 v.
Erikoista: Erittäin kapeassa runko-osassa ei yhtäkään ruuvia

näkösällä.
Kiitämme:
+ pehmeää jarrua
+ kookasta jarrusäädintä
+ napakkatoimista siimanohjainsankaa
Moitimme:
– tahmeahkoa sanganlaukaisua
– hieman voimatonta jarrua
– vakavaa pakkasjäykistymistä
– rystysille naputtamisen vaaraa
Erän suositus: Okuma Avenger
AV 20a on hieman halvemmalla tehty painos Octanasta. Koekäytössä ei eroja kelojen välille
syntynyt, paitsi pakkasessa, jossa
tämä jäykistyi täysin.

★★★

Okuma Hexana HX-20

Spro Dragmaster
EC-Class 420

Hinta:
43
€
Paino: 310 g
Siimatila: 130 m/0,25 mm
Välitys: 5,3:1
Kuulalaakerit: 3+1
Muuta: Hiilikuiturunko, hiilikuituinen
varapuola, takajarru, takuu 2 v.
Erikoista: Kelan nimi on kirjoitettu pakkauksessa eri lailla kuin
kelassa.
Kiitämme:
+ täsmällistä siimanohjainsankaa
+ voimakasta takajarrua
+ isoa antireversesalpaa
Moitimme:
– jähmeää kelausta, joka hyytyi
pakkasessa pahasti
– kammen klappia
– painoa

Okuma Avenger AV 20a

Erän suositus: Spro Dragmaster EC-Class 420 on edullinen
taistelujarrukela, jonka jähmeys vähentää kalastustuntumaa.
Haukivieheitä heitellessä sillä ei
kuitenkaan ole suurta merkitystä.

★★★
Mitchell Avocet
Bronze
III 2000 RD

Hinta: 49 €
Paino: 270 g
Siimatila: 120 m/0,25 mm
Välitys: 5,5:1
Kuulalaakerit: 2+1
Muuta: Hiilikuiturunko, varapuola
puuttuu, takajarru.
Erikoista: Mitchellin nettisivuilla
varapuolan luvataan kuuluvan
mukaan.
Kiitämme:
+ kuuluvasti loksahtavaa, varmatoimista sankaa
Moitimme:
– jarruvoiman kasvamista rajusti
vasta aivan säädön lopussa
– huomattavaa tahmeutta sanganlaukaisussa
– kammen liukasta muovinuppia
– tahmeahkoa kelausta, joka jäykistyy pakkasella lisää
– varapuolan puuttumista
Erän suositus: Mitchell Avocet
Bronze III 2000 RD:llä pääsee kyllä kalastuksen makuun pitkähköstä miinuslistasta huolimatta,
mutta varsinainen nautinto on
etsittävä muualta.

★★
Spro Necton
DTX 420 RD

Spro Dragmaster EC-Class 420

Mitchell Avocet Bronze III 2000 RD

Kysy lähintä myyjää

Spro Necton DTX 420 RD

Abu: Pure Fishing Finland Oy, Vantaa, (09) 350 8080
Daiwa: Eloranta Oy, Kuopio, 0440 883 044
Mitchell: Pure Fishing Finland Oy, Vantaa,
(09) 350 8080
Okuma: OPM Kalastustarvike Oy, Kellokoski,
(09) 279 0460
Penn: Pure Fishing Finland Oy, Vantaa, (09) 350 8080
Shakespeare: Pure Fishing Finland Oy, Vantaa,
(09) 350 8080
Shimano: Normark Suomi Oy, Korpilahti,
(014) 820 711
Spro: HL-Fish Ky, Kalvitsa, 040 584 6076
Viva: Fairpoint Outdoors A/S, Sami Risku,
0400 634 446

Hinta: 29 €
Paino: 260 g
Siimatila: 100 m/0,20 mm
Välitys: 5,5:1
Kuulalaakerit: 3+1
Muuta: Hiilikuiturunko, 2 hiilikuituista varapuolaa, takajarru, takuu 2 v.
Erikoista: Pakkauksessa 2 varapuolaa, vaikka tekstissä puhutaan vain yhdestä.
Kiitämme:
+ varapuolien määrää
+ kahden vuoden takuuta
Moitimme:
– siimanohjainsangan särkymistä
Erän suositus: Spro Necton DTX
420 RD riitautti työsopimuksensa testauksen varhaisvaiheessa,
kun siimanohjain huonosti kiristettyine ruuveineen mulahti talvikoskeen. Siihen saakka työarvosanaksi kelvollinen.

★
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