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Chronarch 213 g ja sitä seuraava 
D.A.M Calyber 235 g, jotka ovat 
hiukan painavampia kuin keski-
määräiset tonniluokan haspelit.

Kaikista markkinoilla olevista 
matalaprofiilisista heittohyrristä 
suurin osa painaa n. 250 g ja niitä 
käytetään yleisimmin hauen jerk-
kaukseen.

Huima hintataso

Kevyiden hyrräsettien kahdesta 
osapuolesta vavan hankkiminen 
on paljon vaikeampaa ainakin ko-
timaisista kalastustarvikeliikkeistä. 
Sellaisen voi toki tilata netin kautta, 
mutta etäostaminen on uskaliasta.

Vähäisen tarjonnan eräänä syynä 
on UL-heittohyrrävapojen kalleus. 
Monipuoliseen heittokalastukseen 
soveltuvat hyvät hyrrävavat maksa-
vat 250–300 euroa ja kauppiaat tie-
tävät, ettei kauppa kovin kukoista 
tuossa hintaluokassa.

Taustalla vaikuttavat myös eu-
rooppalaisten heittokalastajien 
mieltymykset. Haspelit jyräävät 
suosiossa mannermaalla, kun taas 

L Soittokierros maahantuojille 
kertoi, ettei yhdenkään valikoimas-
ta löydy Ultra Light -nimellä kulke-
vaa heittohyrrävapaa tai -kelaa. 
Pyysimme maahantuojia kuiten-
kin lähettämään vertailuumme ke-
veimmän hyrrävapansa ja -kelansa.

Kokeiltavaksi kertyi kahdeksan 
kelaa ja vapaa. Niistä vain D.A.M 
Calyber vavasta, jonka pituus on 
183 cm, löytyi yllättäen kirjaimet 
UL.

Silmiinpistävin piirre koko tarjon-
nasta kuitenkin oli, ettei äärimmäi-
sen lyhyitä heittohyrrävapoja ole 
tarjolla. Kolmen lyhimmän vavan 
pituus asettui välille 181–183 cm ja 
loput haarukkaan 188–213 cm.

Sen sijaan haspelivapojen UL-
luokasta löytyy paljon 150–175 cm 
pikkuvapoja, joten äärimmäisestä 
kevytkalastuksesta pitävän on pa-
ras pysytellä haspeleissa.

Kokeiluun tulleista hyrrävavoista 
kevein on 105 g porkkanavapa Car-
rot Stix Gold 6’2” ja toiseksi kevein 
115 g Berkley Ripple Pro 6’ (ilman 
takapainoja).

UL-luokan haspelivavoista ke-
veimmät 150-senttisistä painavat 
noin 100 g ja keveimmät 180-sent-
tisistä noin 115 g, joten keveimpi-
en hyrrävapojen paino suhteessa 
pituuteen vastaa UL-luokan has-
pelivapoja. Mutta tämä pätee vain 
kevyimpään ääripäähän.

Hyrräkeloissa alumiinirunko

Hyrräkeloissa on järjestään alumii-
nirunko, mutta UL-luokan haspe-
leissa käytetään muitakin mate-
riaaleja. Siksi useimmat haspelit 
painavat hyrriä enemmän suhtees-
sa tilavuuteen.

Vertailun kevein hyrräkela Am-
bassadeur Revo Premier painaa 
188 g, kun UL-haspelien äärim-
mäiset 500-luokan höyhensarja-
laiset painavat noin 170 g. Seuraa-
va porras ylöspäin on tonniluokka. 
Siinä tarjonta on kaikilla suurilla 
valmistajilla runsas ja useita has-
pelimalleja sijoittuu painoluokkaan 
175–210 g.

Hyrristä Ambassadeur Revo Pre-
mier 188 g pärjää keveyskisassa 
tonniluokan UL-haspeleille, jois-
ta useimmat painavat hiukan sitä 
enemmän.

Revo Premier on kuitenkin kokei-
lemistamme ainoa alle 200 g kela. 
Seuraavaksi kevein on Shimano 

hyrräsettien parhaat markkinat löy-
tyvät Pohjois-Amerikasta, jossa nii-
tä käytetään bassin kalastuksessa.

Kotimaisista suurista tukkureis-
ta Shimanon maahantuojalta Nor-
markilta ei löytynyt ainuttakaan 
erityisen lyhyttä hyrrävapaa. Tässä 
kokeilussa heiltä oli mukana 203 
cm G.Loomis Mossy Back.

Hyvät heittohyrräkelat maksa-
vat saman verran kuin vastaavat 
huippuvavat, joten yhdistelmän 
kokonaishinta kipuaa helposti yli 
500 euron. Ei siis ihme, että näitä 
settejä ole kovin monessa paikas-
sa tarjolla.

Se ei silti estänyt meitä vertaile-
masta niitä erityisesti jigaajien ja 
siinä sivussa myös koskikalastajien 
tarpeisiin.

Järeän haspelin ja järeän 
heittohyrrän ero

Haspeli- ja heittohyrräkelojen pai-
noerot ovat vähäisiä pienissä ke-
loissa, mutta ero kasvaa kiihtyvästi 
siimatilavuuden kasvaessa.

Järeät kuusitonniset haspelit 

Vaikka heittohyrrävapojen ja -kelojen maailmassa 
ei tunneta UL-termiä kirjaimellisesti, tarjolla  
on silti äärimmäistä keveyttä, mutta ei aivan  
äärimmäistä lyhyyttä. Höyhensarjalaisten  
parhaimmistossa raskasta on vain kova hintataso.

RisTo JussiLA

Hyrräävä höyhensarja

painavat järjestään yli puoli kiloa, 
osa yli 600 g. Niihin sopii 0,35 mm 
siimaa keskimäärin 300–380 m. Jä-
reät heittohyrräkelat puolestaan, 
joihin mahtuu 0,35 mm siimaa 
300 metriä, painavat karkeasti vain 
puolet siitä, mitä vastaavan vahvui-
sella siimalla varustetut haspelit.

Järeät heittohyrrät eivät ole 
muodoltaan matalaprofiilisia, vaan 
perinteisen pyöreitä, mutta kelpaa-
vat silti heittokalastukseen. Niitä 
käytetään etenkin Tenon tapaisis-
sa leveissä virroissa isojen lohika-
lojen koskikalastukseen rannalta. 
Koskessa kookasta jalokalaa ei voi 
vinssata ylöspäin, vaan se pitää 
kuljettaa pitkässä, jopa 150–200 
metrin siimassa alas löysempään 
virtaan ylösottoa varten.

Matalaprofiilisissa hyrräkeloissa 
siimatilavuus on perinteisiä hyrrä-
keloja pienempi, eivätkä matalap-
rofiiliset siksi sovellu yhtä hyvin iso-
jen lohikalojen koskikalastukseen.

Matalaprofiilisiin puolataan ta-
vallisimmin monikuitusiima, jota 
löytyy normaalista myyntipakkauk-
sesta 110–140 metriä. Monikuitu-
siimat ovat parhaimmillaan jigi- ja 
jerkkikalastuksessa, joissa ei tarvi-
ta erityisen suurta siimatilavuutta, 
vaan enemmänkin käteen sopivaa 
ergonomiaa ja heittomukavuutta 
erityisesti alku- ja loppukauden 
kylmillä keleillä.
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Kämmenotteella  
lisää tuntumaa

Heittohyrräkelalle tehdyssä vavas-
sa on kelan takareunan kohdalla 
vavan alapuolella sormikoukku, 
joka tukevoittaa otetta samaan ta-
paan kuin haspelikelan jalka.

Sormikoukun huono puoli on, 
että kelan paino jää vavasta perin-
teisellä otteella kiinni pidettäessä 
kokonaan otekäden etupuolelle. 
Tämä aiheuttaa huomattavaa etu-
painoisuutta, joka heikentää tun-
tumaa vieheeseen ja vavan kärjen 
liikkeisiin.

Kun vavasta tartutaan niin, että 
kela asettuu osin kämmenen si-
sään, tuntuma muuttuu herkem-
mäksi. Peukalo tukeutuu silloin 
kelaan siimanjakajan yläpuolella 
ja sormikoukkua vasten puristuu 
etusormen sijasta keskisormi tai 
nimetön riippuen kalastajan kä-
den koosta.

Tällä otteella vavan etupainoi-
suus jää vähäisemmäksi ja etenkin 
kevyellä vavalla ja kelalla jigates-
sa ero tuntumassa on kuin yöllä ja 
päivällä. Huonosti tuntumaa anta-
va ote saattaa myös olla syynä sii-
hen, että monet haspelikalastajat 
pitävät heittohyrrää tunnottoma-
na pyyntivälineenä, mitä se ei ole.

Heittopituuden maksimointi

Ennen kuin hyrräkelalla ryhdytään 
heittämään, kelan puolan pyöri-
misherkkyys säädetään siimassa 
olevan vieheen painoa vastaavaksi.

Ensin tähtipyörän puoleisella si-
vulla oleva puolan akselijarru sää-
detään pienestä pyöreästä nupista 
niin, että kun puola on vapautet-
tu, viehe pysyy juuri ja juuri paikoil-
laan vajoamatta alaspäin.

Sen jälkeen säädetään kelan toi-
sella puolella oleva, heitossa puo-
lan pyörimistä hillitsevä jarru, joka 
voi olla keskipakojarru, magneetti-
jarru tai näiden yhdistelmä.

Keskipakojarrussa napsutellaan 
yli puolet jarrupainoista ulos, jol-
loin ne pääsevät heitossa lennäh-
tämään jarrurummun ulkokehälle 
hillitsemään pyörimistä. Magneet-
tijarrussa vastus säädetään reilusti 
yli puolen välin.

Näin saadaan tuntuma puolan 
pyörimiseen ja nähdään, uhkaa-
ko puola pyöriä nopeammin kuin 
siimaa ennättää purkautua ulos 
puolalta, jolloin seurauksena voi 
olla siiman meno takkuun.

Jos siima oikenee hyvin, keski-
pako- tai magneettijarrun vastusta 
voidaan vähitellen vähentää edel-
leen niin kauan kuin siima vielä oi-
kenee hyvin, eikä harakanpesistä 
ole vaaraa. Tässä vaiheessa on tär-
keää, että heitto tehdään aina sa-

malla tavalla ja kutakuinkin samalla 
voimalla, jolloin puolan käyttäyty-
minen pyöriessä ei muutu.

Parhaissa uusimmissa hyrräke-
loissa etenkin pikkuvieheiden len-
tävyys on parantunut. Siima soljuu, 
vaikka sen päässä ei ole raskasta 
viehettä vetämässä siimaa puo-
lalta.

Yllättävää kyllä, vaara harakanpe-
sästä kasvaa uusimmissa hyrräke-
loissa, jos puolan akselijarru sääde-
tään liian löysälle, jolloin puolassa 
erottuu jo sivusuuntaista klappia. 
Tämä tarkoittaa, että akselijarru on 
niin löysällä, että viehe vajoaa puola 
vapautettuna alaspäin.

Tätä menetelmäähän käytettiin 
etenkin vanhoissa hyrräkeloissa li-
säämään heiton pituutta ja heiton 
lopussa puolaa jarrutettiin peuka-
lolla.

Varsinkaan parhaita keloja ei 
enää kannata säätää näin, koska 
puolaan syntyy liiallista väljyyttä, 
joka aiheuttaa heitossa resonanssia 
ja epätasaista pyörimistä. Siima ei 
enää purkaudu optimaalisella no-
peudella, kun kierrosnopeus ei py-

sy tasaisena ja harakanpesien vaara 
kasvaa. Lisäksi peukalojarrutus syö 
heiton lopusta pituusmetrejä, vaik-
ka sen tekee kuinka taiten.

Mutta toki lopullisen puolan py-
säytyksen voi edelleen tehdä myös 
peukalolla, jos niin haluaa tai tark-
ka heittopituus sitä vaatii.

Puola täyteen

Kun pyritään maksimaaliseen heit-
topituuteen, puola on paras täyt-
tää siimalla ohjekirjan mukaiseen 
rajaan asti. Optimaalisesti täytetty 
puola on vajaata puolaa raskaampi, 
mikä periaatteessa hidastaa pyöri-
mistä.

Toisaalta, kun puola on täynnä, 
siitä purkautuu yhdellä kierroksella 
siimaa ulos enemmän kuin vajaalta 
puolalta. Puola syöttää näin siimaa 
ulos suurimmalla mahdollisella no-
peudella.

Vajaalla puolalla puolan pitää 
pyöriä nopeammin, että ulos tulee 
sama määrä siimaa ja heitosta tu-
lee yhtä pitkä. Kierrosnopeuksien 
kasvaessa vaara takusta lisääntyy.

Useimpien kelojen keskipako- 

tai magneettijarrut toimivat par-
haiten, kun puola on täytetty oh-
jekirjan mukaisesti. Testikeloista 
Shimano Calaisin mikroprosessori-
ohjattu magneettijarru toimii hyvin 
vajaallakin puolalla, joten se näyt-
tää olevan tunnottomampi puolan 
täyttöasteelle.

Ohutta monikuitusiimaa käytet-
täessä kokonainen rulla ei välttä-
mättä riitä täyttämään puolaa, jol-
loin alle pitää laittaa jotain toista 
siimaa täytteeksi.

Mikäli taas heittopituutta ei ha-
luta maksimoida, kelaan voi puo-
lata vaikkapa vain puolet rullasta, 
jolloin koko ostos ei mene tak-
kuiluissa pilalle. Pienempi heit-
topituus riittää usein veneestä ji-
gatessa. Vajaalla puolalla kelan 
välityssuhde muuttuu hitaammak-
si, mikä on mm. jerkkejä kammella 
uitettaessa hyvä muistaa.

Ääripituuksia tavoiteltaessa ke-
laan on syytä tiputtaa öljytippoja 
ohjekirjan mukaisesti. Kun kela on 
kunnossa, kevyetkin vieheet lentä-
vät uusilla hyrräkeloilla uskomatto-
man pitkälle.

Perinteisessä otteessa etusormi tukeutuu vavan 
sormikoukkuun. Vapa on etupainoinen.

Kun kela on kämmenen sisässä, etupainoisuus  
vähentyy ja tuntuma parantuu etenkin jigatessa.

Hyrräkelat ovat keventyneet. Parhaissa keloissa erityisesti pienten 
vieheiden heitettävyys on parantunut ja heittopituus kasvanut.

Vapa- ja kelavertailun testi-
siimana oli Sufix Performance 
Fuse vahvuutena 0,12 mm.
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pyöristetty ja tukeva reuna, johon 
peukalo mukavasti vastaa. Lisäksi 
muotoilu jättää laajan vapaan ti-
lan puolan eteen, mikä helpottaa 
huomattavasti siimasotkujen sel-
vitystä. Yhtä suurta tyhjää tilaa ei 
muissa ole ja veikkaanpa, että tä-
tä tultaneen jatkossa kopioimaan.

Chronarchissa on keskipakojar-
ru, jota säädetään avaamalla kelan 

L Suurin osa kaikista matalapro-
fiilisista heittohyrräkeloista painaa 
230–280 g. Tässä vertailussa oli 
kaksi tavallista kevyempää kelaa 
ja vain toista niistä, Ambassadeur 
Revo Premieriä 188 g, voi kutsua 
erityisen kevyeksi.

Lähes kaikkien matalaprofiilis-
ten heittohyrrien painoero mah-
tuu sadan gramman sisään ja ke-
vyemmän pään kelojen alle 50 
grammaan. Mutta silläkin on oma 
merkityksensä.

Hyrräkelan keveys pääse par-
haiten oikeuksiinsa, kun kelaa pi-
detään kämmenen sisässä. Silloin 
etupainoisuus pienenee selvästi tai 
lähes häviää.

Kevyen kalastuksen tunnetta li-
sää kelan hyvä heittopituus, heit-
tämisen helppous sekä hyvä ke-
laustuntuma ilman kalaa ja kalan 
kanssa.

Painavammissa keloissa koko 
voimansiirron koneisto kammes-
ta pyörivään puolaan asti on pie-
niä keloja jykevämpää tekoa. Kalan 
napatessa kelaus jykevämmällä ko-
neistolla vaatii vähemmän voimaa, 
mutta heikentää tuntumaa pieneh-
köihin kaloihin.

Eroja kelojen välillä löytyy myös 
rakenteen ja muotoilun innovaati-
oista, käynnin pehmeydestä, sää-
döistä ja säätöpyörien sijoittelusta. 
Kalastusjarrujen käyriä ei mitattu, 
mutta kalastaessa niissä ei havaittu 
oleellisia eroja. Kaikissa magneetti-
jarruissa oli naksu.

Edelläkävijä  
Shimano Chronarch

Jigatessa hyvä tuntuma viehee-
seen syntyy, kun hyrräkela on osin 
vapakäden kämmenen sisässä. 
Testivoittaja Chronarchin muotoi-
lu mukailee tätä otetta.

Siimanjakajan yläpuolella on 

saranoitu poski kätevästi yhdestä 
vivusta. Alta paljastuu kuusi tappia, 
joiden päissä olevat säädettävät 
muovipalat toimivat jarrupainoi-
na. Heitossa jarrupainot työntyvät 
tappien päihin, koskettavat jarru-
rumpua ja jarruttavat puolan pyö-
rimistä.

Jarrupainot voidaan napsauttaa 
kynnellä pois päältä. Keveimmille 

RisTo JussiLA

Kevyttä kelausta
vieheille riittää yksi jarrupaino. Sää-
tö on helppoa ja pieni viehe lentää 
todella hyvin ja letkeästi.

Kalastusjarrun tähtipyörän saka-
roiden viisto muotoilu jättää sor-
mille hyvin tilaa ulottua tähtipyö-
rän vieressä sijaitsevaan puolan 
akselijarrun säätönuppiin. Kalas-
tusjarrussa on tiheä naksu, akse-
lijarrussa ei. Puolan vapautuspai-
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nikkeen pito on erinomainen. Kela 
käynti on pehmeää.

Vaihteiston välityssuhde on pe-
räti 7,0:1. Jos viehettä uitetaan hil-
jaa, kampea pitää malttaa pyörittää 
hitaasti. Suuri suhde lisää mahdolli-
suuksia vieheen erilaiseen uittoon 
etenkin jerkatessa. 

Nautinnollinen Revo Premier

Abu Garcia Ambassadeur Revo Pre-
mier on äärimmäisen keveytensä 
takia erinomainen pari kevyeen 
hyrrävapaan.

Kela sopii matalan ja sukkula-
maisen rakenteensa ansiosta mai-

niosti kämmenen sisään. Muotoi-
lu ei erityisesti tue siimanjakajan 
päällä olevaa peukaloa, mutta pie-
ni koko mahdollistaa herkkyyttä 
parantavan otteen.

Kelan poski avataan pyöräyt-
tämällä peukalolla varmistusruu-
vi auki, jonka jälkeen poski auke-
aa painamalla. Varmistusruuvi on 
pieni, eikä sen avattavuus ole hyvä.

Lisäksi koko poski lähtee irti, 
joten vesillä se voi myös pudota 
päinvastoin kuin testivoittajassa, 
jossa se kääntyy ja pysyy saranoi-
den varassa.

Premierissä on uudenlainen kes-

H Peukalo tukeutuu Shimano Chronarchissa erinomaisesti siiman
jakajan yläpuolelle muotoiltuun pyöristettyyn reunaan.

▲ Uusi muotoilu tekee Chronarchin puolan avonaiseksi ja helpottaa 
käsiksi pääsyä siimaan.

H Chronarchin saranoitu sivuposki on avattu. Keskipakojarrun jarru
painoja voi säätää yllä olevaa mustaa lukitussuojaa avaamatta.  
Jarrupainoista vain yksi on säädetty jarruttamaan.
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kipako- ja magneettijarrun yhdis-
telmä.

Keskipakojarrun hienoutena on 
jarrupainojen jousitoimisuus. Pai-
noja on kuusi ja ne voi napsauttaa 
kynnellä päälle ja pois. Pienille ji-
geille jätetään vain yksi paino.

Jarrupainojen jousitoimisuus 
merkitsee sitä, että kun painot 
heiton loppuvaiheessa eivät enää 
työnny rummun ulkokehälle jarrut-
tamaan, jousi vetää ne sisään, jol-
loin hidastuvan puolan pyörimi-
nen parantuu ja heittoon syntyy 
lisämetrejä. Jousi myös vähentää 
jarrupainojen kulumista.

Keskipakojarrulla säädetään 
puolan pyörimisen perusherkkyys 
ja magneettijarrulla sitä hienosää-
detään. Magneettijarrulle on käyt-
töä, kun veneessä siirrytään heittä-
mään myötätuulesta vastatuuleen, 
jolloin puolan ylipyörimisen vaara 
kasvaa tuulen vastustaessa siiman 
työntymistä ulos.

Revo Premierin heittopituus on 
todella mahtava ja juuri pienillä 
vieheillä se tulee parhaiten esiin. 
UL-kelassa jousitoimiset jarrupai-
not ovat elementissään.

Käynti on nautittavan pehmeää 
ja hiljaista. Hiljaisen äänen taustalla 
on osaltaan jarrupalojen jousitoi-
misuus, painot eivät voi jäädä kos-
kemaan rumpuun.

Kammen nupit ovat solukumin 
näköistä, nukkapintaista materiaa-
lia ja niistä saa hyvän otteen. Nupit 
ovat mattamustina tyylikkäät kul-
taisen tähtipyörän vieressä, mutta 
nuppeihin kuivunut lika saattaa ol-
la lujassa.

Kalastusjarrussa on naksu, sa-
moin akselijarrussa, jonka säätö-
nuppiin pääsee hyvin käsiksi. Mag-
neettijarrun naksu on tiheä.

Premierissä heittämisen help-
pous, kelaustuntuma ja kalastuk-
sen herkkyys saivat testin parhaat 
arvosanat. Se päihitti testivoitta-

jan selvästi myös käynnin pehme-
ydessä, mutta vastaavasti hävisi 
puolan avonaisuudessa siimasot-
kuja selvitettäessä, muotoilun 
käytännöllisyydessä, kelaposken 
huonommassa avattavuudessa 
keskipakojarrua säädettäessä sekä 
posken irtoavuudessa.

Huippukallis Calais

Shimano Calais DC 200:n päällim-
mäisin ominaisuus on mikropro-
sessoriohjattu puolan magneet-
tijarru ja siitä johtuva 900 euron 
hinta.

Leimallista on myös testivoitta-
jaa muistuttava muotoilu, jonka 
ansiosta kela istuu loistavasti käm-
menen sisään. Tässäkin Shimanos-
sa on puolan edessä siimasotkujen 
selvitystä helpottavaa tyhjää tilaa 
ja kelaposki aukea samalla tavalla.

Siimasotkuja Calaisilla ei tosin he-
vin synny. Puolan magneettijarrussa 
on neljä esisäätöä, jotka löytyvät yh-
destä vivusta aukeavan sivuposken 
alta. Ulkopuolella on vielä kahdek-
sanpykäläinen hienosäätö. Kaikissa 
säätönupeissa on naksu.

Runsaan laakeroinnin ansios-
ta käynti on pehmeää ja hiljaista. 
Mikroprosessoriohjaus, joka saa 
virtansa pyörivästä puolasta, pitää 
kuitenkin heitossa erikoista sirinää, 
joka voi herättää ristiriitaisia tun-
teita.

Heittäminen on helppoa ja vie-
he lentää siimaa sotkematta todel-
la pitkään, kun säädöt ovat hallin-
nassa.

Kevyimpään kalastukseen Calaisin 
kelaustuntuma on turhan voimakas, 
joten se on parhaimmillaan luokkaa 
raskaammassa kalastuksessa.

Pyöreä Mörrum 3600

Abu Garcia Ambassadeur Mörrum 
ZX 3600 LJ on tämän vertailun ai-
nut perinteisen muotoinen pyöreä 
hyrräkela. Siinäkin on kyllä mag-
neettijarru.

Pikkuruisena myös Mörrumia 
voi pitää auttavasti kämmenen si-
sässä. Matalaprofiilisiin verrattuna 
se on silti jigatessa perinteisen ot-
teen kela.

Laakerointi on perusteellinen ja 
käynti sulavan pehmeää, mutta ke-
la pitää etenkin heitossa enemmän 
ääntä kuin vaitelias serkkunsa Revo 
Premier.

Kaikissa kolmessa säätöpyörässä 
on naksu ja nuppeihin pääsee hy-
vin käsiksi. Magneettijarrun säätö-
nupissa ei ole minkäänlaista otinta 
ilmeisesti paremman ulkonäön ta-
kia, mutta säätäminen kärsii tästä. 

▲ Revo Premier sivuposki avattuna. Vasemmalla magneettijarrun 
koneisto. Oikealla näkyy kuusi keskipakojarrun keltaista, jousitoimista 
jarrupainoa. Niistä yksi on viritetty jarruttamaan, mutta jarrupaino ei 
näy rummun kehällä, koska jousi vetää levossa olevan painon sieltä 
pois.

▲ Revo Premierin sivuposki 
avataan pyöräyttämällä varmistus
ruuvi ensin auki. Sen kanta on 
melkoisen pieni.

▲ Ambassadeur Revo Premier on 
pitkäheittoinen, lähes äänetön ja 
tyylikäs kela.

H Shimano Calais 200 DC saranoitu sivuposki avattuna. Sisäpuolella 
on neljä esisäätöä (X, L, A ja W). Varsinaisessa magneettijarrussa on 
kahdeksan eri asentoa.
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Kammen nupit ovat samanlaiset 
kuin Premierissä.

Ruotsissa käsin kokoonpannun 
kelan hallitsevin ominaisuus taitaa 
laatukoneistosta huolimatta olla 
tyylikäs, retrohenkinen ulkonäkö. 
Fiilikseen ihastuva maksanee myös 
korkean hinnan.

Muut kelat

Daiwa Advantage on keskihin-
tainen, reilusti laakeroitu, peh-
meäkäyntinen kela. Kampikoneis-
ton järeydestä johtuvan tanakan 
kelaustuntuman takia se on par-
haimmillaan UL-luokkaa ras-
kaammassa kalastuksessa. Myös 
suurehko siimatilavuus kertoo 
tästä. Puolan akselijarrussa ei ole 
naksua.

D.A.M Quick Calyber on pieni ja 
kevyt, kätevästi kämmenen sisään 
mahtuva kela, jonka tekniikka ei 
ole niin korkealaatuista kuin kärki-
pään keloissa. Toisaalta hintaa on 
alle satanen.

Magneettijarrun puoleinen pos-
ki avautuu kätevästi yhtä aikaa ni-
milaattaa painaen ja poskea kään-

täen. Alta löytyi kuitenkin pieniä 
kokoonpanon vikoja. Posken ul-
kokuoren liimamassa oli tunkeu-
tunut magneettijarrun säätimeen 
asti, eikä säädin liikkunut ennen 
levinneen liiman poistoa! Lisäk-
si jarrumagneettilevyä paikallaan 
pitävistä ruuveista toisen alusta oli 
haljennut, mutta se ei heikentänyt 
ruuvin pitoa.

Daiwa Megaforce Twitchin -ke-
lan olennaisimmat piirteet ovat 
nykytysvipu, suuri siimatila, nopea 
välitys sekä suhteellisen edullinen 
hinta. Nykytysvipu toimii yllättä-
vänkin pehmeästi, mutta kammes-
ta pyöritettäessä kela oli vertailun 
kankein. Koneiston järeyden takia 
Megaforce on parhaimmillaan rei-
lusti UL-luokkaa raskaammassa ka-
lastuksessa.

Mukana ollut Wake-hyrräkela 
oli prototyyppi, joka ei toistaiseksi 
ole edennyt maahantuontiin. Se ei 
edusta aivan kärkipään tekniikkaa 
eikä käyttömukavuutta.

Kelojen painot ovat mittatulok-
sia ja voivat erota hieman valmis-
tajien ilmoituksista.

▲ Ambassadeur Mörrum ZX 3600 LJ on tyylikäs perinteisen pyöreä
muotoinen minihyrräkela.

▶ D.A.M Calyberissä
 yksi ruuvin alusta 
oli haljennut. Sen 
alla näkyy välistä  
pursunnutta liimaa, 
joka oli jumittanut 
magneetti jarrun 
säätimen.

Shimano  
Cronarch  

CH 101 DT

Hinta: 400 €
Paino: 213 g
Jarru: Keskipakojarru
Välitys: 7,0:1
Laakerit: 6 + 1 kpl
Siimatila: 155 m/0,25 mm
Takuu: 3 v
Kiitämme:
+ kämmenen sisään istuvaa muo-

toilua
+ puolan avoimuutta
+ kelaposken saranointia ja avatta-

vuutta keskipakojarrua säädettä-
essä

+ heittopituutta
+ keveyttä
+ tähtipyörän muotoilua
+ suurta välitystä
Moitimme:
– naksun puuttumista akselijarrus-

sa

Erän suositus: Shimano Cronarch 
CH 101 DT on uutta muotoilua 
edustava, kevyt, pitkäheittoinen 
ja pehmeäkäyntinen kela, joka 

HeittohyrrätHeittohyrrät

sopii erinomaisesti kevyeen ka-
lastukseen ja jigaukseen.

★ ★ ★ ★ ★

Abu Garcia  
Ambassadeur Revo 

Premier
Hinta: 279 €
Paino: 188 g
Jarru: Keskipako- ja magneetti-

jarru
Välitys: 6,4:1
Laakerit: 9 + 1 kpl
Siimatila: 145 m/0,30 mm
Takuu: 10 v
Kiitämme:
+ äärimmäistä keveyttä ja pientä 

kokoa
+ mahtavaa heittopituutta
+ keskipakojarrun painojen jousi-

toimisuutta
+ säätöpyörien muotoilua ja herk-

kyyttä

▲ Shimano Cronarch CH 101 DT ▲

H Abu Garcia Ambassadeur Revo Premier H
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+ erittäin  hiljaista  ja  pehmeää 
käyntiä

+ tyylikästä ulkonäköä
+ pitkää takuuta
Moitimme:
– kelaposken hankalaa rakennetta 

keskipakojarrua säädettäessä
– kammen  nuppien  puhdistetta-

vuutta

Erän suositus: Abu Garcia Ambas-
sadeur  Revo  Premier  on  pitkä-
heittoinen, ultrakevyt, pehmeästi 
käyvä ja tyylikäs kela kevyeen ja 
vähän raskaampaankin kalastuk-
seen.

★ ★ ★ ★ ★

Shimano  
Calais 200 DC

Hinta: 900 €
Paino: 265 g
Jarru:  Mikroprosessoriohjattu 

magneettijarru
Välitys: 7,0:1
Laakerit: 10 + 1 kpl
Siimatila: 118 m/0,30 mm
Takuu: 3 v
Kiitämme:
+ kämmenen sisään istuvaa muo-

toilua

+ puolan avoimuutta
+ kelaposken saranointia ja avatta-

vuutta keskipakojarrua säädettä-
essä

+ siimasotkut minimoivaa tekniik-
kaa

+ pitkäheittoisuutta
+ tähtipyörän muotoilua
+ pehmeää käyntiä
+ suurta välitystä
Moitimme:
– jykevyyttä kevyeen kalastukseen
– mikroprosessorin  aiheuttamaa 

pienoista sirinä heitoissa
– huimaavaa hintaa

Erän suositus: Shimano Calais 200 
DC on uutta muotoilua edusta-
va, lukuisia huippuominaisuuk-
sia tarjoava, jykevähkö ja hurjan 
hintainen hyrräkela.

★ ★ ★ ★ ★

Abu Garcia  
Ambassadeur  
Mörrum ZX  

3600 LJ
Hinta: 550 €
Paino: 233 g
Jarru: Magneettijarru

Välitys: 6,3:1
Laakerit: 10 + 1 kpl
Siimatila: 109 m/0,25 mm
Takuu: 10 v
Kiitämme:
+ helppoheittoisuutta
+ hyvää kelaustuntumaa ja pehme-

ää käyntiä
+ tyylikästä ulkonäköä
+ pitkää takuuta
Moitimme:
– magneettijarrun säätöpyörää
– vaikeutta päästä puolaan käsiksi 

siimasotkun sattuessa
– hintaa

Erän suositus: Abu Garcia Ambas-
sadeur  Mörrum  ZX  3600  LJ  on 
pehmeästi  hyrräävä  ja  tyylikäs 
kela  perinteisellä  vapaotteella 
kalastavalle.

★ ★ ★ ★  ½

▲ Shimano Calais 200 DC ▲ ▲ Daiwa Adventage 153 HSTA ▲

▲ Daiwa Megaforce Twitchin’ 100 TSH ▲

H Abu Garcia Ambassadeur Mörrum ZX 3600 LJ H H D.A.M Quick Calyber H
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Daiwa  Adventage 
153 HSTA

Hinta: 199 €
Paino: 247 g
Jarru: Magneettijarru
Välitys: 6,3:1
Laakerit: 10 kpl
Siimatila: 130 m/0,32 mm
Takuu: 3 v
Kiitämme:
+ hintatasoa suhteessa laatuun
+ pehmeää käyntiä
Moitimme:
– kelaustuntumaa pienillä vieheillä

Erän suositus: Daiwa Adventage 
153 HSTA on kohtuuhintainen ja 
pehmeäkäyntinen hyrräkela ke-
vyttä luokkaa raskaampaan ka-
lastukseen.

★ ★ ★ ★

D.A.M  
Quick Calyber

Hinta: 90 €
Paino: 228 g
Jarru: Magneettijarru
Välitys: 6,2:1
Laakerit: 5 kpl
Siimatila: 100 m/0,30 mm
Takuu: 1 v

Erän suositus: D.A.M Quick Caly-
ber on asiansa ajava ja kohtuu-
hintainen pikkuhyrrä kalastajalle, 
joka ei halua maksaa pehmeästä 
käynnistä ja tarkasta koneistosta.

★ ★ ★

Daiwa Megaforce 
Twitchin’ 100 TSH

Hinta: 109 €
Paino: 256 g
Jarru: Magneettijarru
Välitys: 7,1:1
Laakerit: 5 + 1 kpl
Siimatila: 135 m/0,32 mm
Takuu: 3 v

Erän suositus: Daiwa Megaforce 
Twitchin’ 100 TSH tarjoaa hieman 
järempään kalastukseen koh-
tuullista hintaa ja nykytysvivun, 
mutta myös äänekkyyttä ja kan-
keutta kelauksessa.

★ ★ ★

RiSTo JuSSiLA

Ahvenen ja  
kuhan jigaukseen
L Kevyen heittohyrrävavan pitäi-
si kelvata kaikenlaiseen kevyeen 
kalastukseen, mutta tärkeimmäksi 
ominaisuudeksi nousee nykyaika-
na soveltuvuus ahvenen ja kuhan 
jigaukseen.

Hyvä jigivapa on kevyt ja tun-
nokas. Tunnokkuus on sitä, että 
vieheen liike välittyy vavan kautta 
herkästi pyytäjän käsiin. Lerppa-

kevyet hyrrävavat
kärkiset vavat eivät pysty tähän, 
eivätkä myöskään sellaiset jämäk-
kärunkoiset, jotka eivät taivu lain-
kaan vieheen painosta.

Hyvä jigivapa taipuu viehettä 
nostettaessa aavistuksen kärjes-
tään ja välittää tunnon pyytäjän 
käsiin. Toisaalta vapa saa taipua 
vain vähän ja mieluiten kärkiosal-
taan.

Kalan napatessa vavasta pitäisi 
löytyä heti kärkiosasta lähtien ta-
nakkuutta nopeaan tartutukseen. 
Etenkään hyvä kuhavapa ei saisi 
taipua liian pitkältä matkalta en-
nen kuin koukku uppoaa kalan 
suuhun, koska se hidastaa tartu-
tusta.

Tartuttamisen kannalta ahventa 
jigatessa kärki saa taipua hiukan 
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pitemmältä matkalta. Tämä johtuu 
ahvenen suupielten hauraudesta 
sekä myös siitä, että ahven ei ai-
na nappaa jigiä kerralla suuhunsa. 
Toisinaan se syö varovaisemmin ja 
seuraa jigiä tökkien ennen reilum-
paa tärppiä.

Tällöin vähäisiin nyppäyksiin ei 
kannata reagoida liian rajusti, kos-
ka vieheen uitto voi muuten olla 
tyhjän huitomista. Terävästi toi-
mivalla vavalla voi kuitenkin ol-
la vaikea olla tekemättä välitöntä 
vastaiskua ahvenen tönäistessä 
viehettä. Vastaveto tulee herkän 
tuntuman takia selkärangasta 
etenkin matalassa vedessä.

Kuha sen sijaan pitäisi tartuttaa 
heti ensimmäisestä jigin tönäisys-
tä. Uusiakin tulee, mutta vaihtele-
valla aikavälillä, eikä samalla tavalla 
sarjana kuin parvissa liikkuvia ah-
venia jigatessa.

Nopea reagointi lisää kuhan tar-
tutuksia. Kun vielä hyvä vapa vä-
littää vastaiskun terävästi siiman 
päähän, tärpit pysyvät paremmin 
kiinni.

Muu UL-kalastus

Kevyet, mutta hyvälaatuiset heitto-
välineet kelpaavat mainiosti myös 
koski- ja purokalastukseen.

Kun tähtäimessä on normikoon 
koskitaneli tai kirre, jigivavan omi-
naisuudet ovat viehettä virrassa ui-
tettaessa vain eduksi, onhan kyse 
kevyistä ja lyhyehköistä vavoista.

Koskikalan tarttuessa kovassa 
virrassa vavan tyvipäästä löytyväl-
le voimalle tulee paljon enemmän 
kysyntää kuin ahventen ja kuhien 
jigauksessa avovedessä. Hyvässä 
yleisvavassa tyvi ei ole kuminau-
haa, vaan sieltä riittää vastusta vah-
vemmillekin potkuille, kun kalaa 
ohjataan kiivaasta kuohusta vähäi-
sempään virtaan ylösotettavaksi.

Kaikkein vähäisimmät vaati-
mukset vavalle asettaa ahvenelle 
tarkoitettujen lippojen, pikkuvaap-
pujen ja -lusikoiden nakkelu seiso-
vassa vedessä. Vieheen heitto ja 
uitto sekä ahvenen tartutus onnis-
tuu monentasoisilla vavoilla.

Vaatimukset täyttävä vapa

Vertailussa oli neljä erinomaista va-
paa, joiden suurimmaksi puutteek-
si, jos sellaisesta voi puhua, kirjat-
tiin UL-mittapuuhun verrattaessa 
yläkantissa oleva pituus.

Ykköseksi valikoitui 190 cm pitkä 
Berkley Ripple Pro 6’3”. Se on kär-
jestään melko jäykkänä ja vähän 
taipuvana parhaimmillaan kuhan 
jigauksessa ja koskikalastukses-
sa. Toisaalta vavan kärkiosassa on 
herkkää jäntevyyttä, jonka ansios-
ta vapa kelpaa hyvin myös järville 
ahvenen pyyntiin.

Tuntuma vieheeseen säilyy jiga-
tessa hyvänä koko 5–21 g viehe-
suosituksen asteikolla.

Ripple Pron takapainosysteemi 
on mainio. Vapa painaa kolmen 
takapainon kanssa 155 g, taka-
painot poistettuna 130 g ja myös 
peräpehmuste poistettuna 125 g. 
Lyhytperäisissä hyrrävavoissa tasa-
painopiste kelan kohdalla on pari-
aatteessa mahdottomuus, mutta 
Ripple Pron takapainojen avulla 
etupainoisuus pienentyy.

Joidenkin mielestä pieni etupai-
noisuus ei ole pahasta. Jos pyytä-

teella lisää tuntumaa, s. 27). Vavan 
herkkyys pääsee näin paremmin oi-
keuksiinsa.

Hinta on kova, mutta saman-
tasoinen hintalappu löytyy muis-
takin kärkinelikon vavoista.

Kevyttä porkkanakuitua

Carrot Stix Gold 188 cm on porkka-
nakuitunsa ansiosta kokeillun neli-
kon kevein vapa (105 g).

Rakenteellisesti se eroaa testi-
voittajasta siinä, että vapa-aihio 
on aavistuksen paksumpi. Vavan 
kärkiosassa ei ole erilaisen mate-

riaalin ja paksuuden takia aivan 
samanlaista jäntevää terävyyttä 
kuin testivoittajassa, eikä tuntuma 
viehettä uitettaessa ole aivan yhtä 
herkkä. Myöskään alle 7 g vieheet 
eivät lennä yhtä hyvin.

Porkkanavavassa on mukavat 
korkkikahvat ja perän paksu nup-
pi antaa hyvin tukea kyynärpäälle, 
kun sitä huomaa käyttää.

Isompien ahventen ja kuhien 
kanssa vapa on elementissään. Se 
ei ole yhtä terävästi toimiva kuin 
hiilikuituinen testivoittaja, mutta 
kyse on myös mieltymyksistä.

Berkley Ripple Pro -vapojen yläpinnalla kulkee keltainen viiva  
ensimmäisestä vaparenkaasta vavan kärkeen.

▲ Carrot Stix Goldin miellyttävä 
korkkikädensija istuu hyvin  
käteen.

E Viehelenkki on pieni, mutta 
tarpeellinen yksityiskohta.

jä kuitenkin hakee täydellistä pai-
nobalanssia, vavan perään vielä 
kolme ylimääräistä takapainoa li-
sää hankkimalla tästä vavasta saa 
sellaisenkin ihmeen tehtyä.

Pienten, alle 100 g ahventen 
potkuja pitempi Ripple Pro ei 
myötää erityisen herkästi, mutta 
200 g ahvenen tai 800 g kuhan 
ylösotossa se pelaa hienosti. Jos 
vieheeseen tarttuu kolmen kilon 
järvihauki, siltäkin saa puhdin no-
peasti pois.

Yksiosainen rakenne vaikeuttaa 
kuljetusta, mutta näyttää olevan 
laatuvavoissa muotia.

Berkley Ripple Pro 190 cm on eh-
dottomasti parhaimmillaan, kun 
vapaa ei pidetä viehettä uitettaes-
sa kädessä perinteisellä etusormi 
sormikoukussa -otteella, vaan kela 
kämmenen sisässä (ks. Kämmenot-
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Mestarin pikkuveli

Berkley Ripple Pro 182 cm on pääl-
lisin puolin samannäköinen kuin 
testivoittaja, mutta lyhyempi ja toi-
minnaltaan erilainen. Vapa taipuu 
kärjestään isoveljeään enemmän ja 
pidemmältä matkalta.

Lyhyemmän Ripple Pron viehe-
suositus on 5–12 g, mutta sillä heit-
telee myös 3–4 g vieheitä. Ei kui-
tenkaan juuri ylärajaa raskaampia. 
Koska jigatessa käytetään yleisesti 
yli 12 g painopäitä, alhainen pai-
norajoitus kaventaa käyttöaluetta. 

Toisena pulmana ovat kuhan tar-
tuttamisen ongelmat kärjen taipui-
suuden ja vastaiskun hidastumisen 
takia.

Ahvenen kalastukseen Ripple 
Pro 182 cm on oivallinen nautis-
kelijan vapa, kun kalaa ei tarvitse 
etsiä kovin syvästä. Parasta on ke-
veän kalastuksen tunne.

Keskiosasta ja tyvestä löytyy 
melko paljon voimaa vavan taivut-
tua reilusti, joten jos isompi kala jää 
kiinni, sekin talttuu ajan kanssa ja 
paremmin kuin kärjen perusteella 
luulisi.

Parhaimmillaan Ripple Pro 182 
cm on ahvenen pyynnissä pikku-
vieheillä ja keveillä jigeillä. Se kel-
paa kohtalaisesti myös UL-vavaksi 
virtaveteen ja on herkkätuntoinen, 
kun uitetaan liitsejä miedossa vir-
rassa.

Mossy Back kuhalle

G.Loomis Mossy Back Ex-Fast Acti-
on on 203 cm pituudesta huolimat-
ta vertailun kolmanneksi kevein. Se 
on kokonaisuutena loistelias ja ää-
rimmäisen tunnokas jigivapa, joka 
on parhaimmillaan kuhien jigauk-
sessa ja koskikalastuksessa, mutta 
myös isompien ahventen jigauk-
sessa.

Tässä vertailussa etusijalla olivat 
UL-ihanteet ja Mossy Back kuuluu 
tukevan korkkikahvan, vapa-aihion 
kärkiosan tanakkuuden ja kalastus-
tuntuman osalta pykälää järeäm-
pään kalastusluokkaan kuin muu 
kärkinelikko.

Mossy Backin tanakkuuden huo-
maa selvimmin hieman painavam-
pien jigien uitossa, jossa tuntuma 
säilyy. Tyven vahvuus puolestaan 
tulee esiin parin kolmen kilon hau-
en napatessa.

jigin liikkeet tunnu uitossa käsiin 
yhtä hyvin. Tartutuksessa se on hi-
taampi, eikä tyviosasta löydy vant-
teruutta yhtä paljon isomman na-
patessa.

Kela asettuu kauemmaksi tyves-
tä kuin kärkinelikossa, joten vapa 
tuntuu kalastaessa lyhyemmältä. 
Takakahvan muotoiltu nuppi tu-
keutuu hyvin käsivarteen.

Viehesuositus 2–14 g ei ole koh-
dallaan. Alarajaa pitää nostaa pa-
risen grammaa ja yläpäätä vähän 
enemmän. Kärkivavoista poiketen 
kaikki siimarenkaat ovat isohkoja 
ja jalallisia, mikä tuo hieman lisää 
painoa.

Vertailun lyhin vapa on Daiwa 
Phantom 181 cm. Hiilikuidun hei-
kompi laatu näkyy löysyytenä, ei-
kä vapa sovi lainkaan jigaukseen. 
Kevyet heittohyrrät ovat sen verran 
kalliita kapistuksia, ettei niihin kan-
nata ostaa perusvavaksi näin lep-
sua keppiä.

Phantom kelpaa kuitenkin to-
dellisena halpiksena lisävavaksi 
ahvenvaappujen ja -lippojen vis-
kelyyn seisovassa vedessä. Taipui-
suus pientenkin ahventen kanssa 
on hupaisaa. Alle 5 g viehe lentää, 

▲ Berkley Ripple Pro -vapojen kolme lisäpainoa pai-
navat yhteensä 25 g.

Vähän edullisempia

Neljän huippuvavan lisäksi saim-
me vertailuumme vain kaksi sel-
västi halvempaa mallia. Tarjonta 
tässä kalastusluokassa painottuu 
vahvasti kalliisiin vapoihin.

Kohtuuhintainen ja -laatuinen 
sopivat määreiksi puolitoimiselle 
D.A.M. Calyber Baitcast UL 183 cm 
vavalle. Kaksiosainen vapa yhdis-
tyy spigot-liitoksella.

Suurin ero kalliimpiin vapoihin 
on hiilikuitumateriaalin laadussa. 
Calyber on taipuisampi, eivätkä 

mutta heittotarkkuus ei ole kak-
sinen.

Vertailussa mukana myös ol-
leet Daiwa Vulcan XXX 198 cm ja 
Shimano Nexave 210 cm olivat 
kalastustuntumaltaan selvästi jo 
järeämpiä. Näiden keskitason va-
pojen omin käyttöalue löytyy py-
kälää tai paria raskaammasta ka-
lastuksesta.

Vapojen pituudet ja painot ovat 
mittatuloksia ja voivat erota hie-
man valmistajien ilmoituksista. 
Kärkipään vavoissa vaparenkaita 
on 9–10 kpl, häntäpäässä 7–8 kpl.

H Kaikissa vertailuvavoissa sai vapakädellä tuntu-
man vapa-aihioon. Kuvassa testivoittaja.

E D.A.M Calyberissa on tukeva spigot-liitos.
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Kysy lähintä  
myyjää

Abu: Pure Fishing Finland Oy, 
Vantaa, (09) 350 8080

Berkley: Pure FishingFinland 
Oy, Vantaa, (09) 350 8080

Carrot Stix: Wake Fishing Oy, 
Turku, 045 138 1857

Daiwa: Eloranta Oy, Kuopio, 
0440 883 044

D.A.M: Kalastuskolmio Oy, 
Parola, (03) 644 120

G. Loomis: Normark Suomi Oy, 
Korpilahti, (014) 820 711

Shimano: Normark Suomi Oy, 
Korpilahti, (014) 820 711

Wake: Wake Fishing Oy, Turku, 
045 138 1857

Muut  
testatut vavat
Daiwa Vulcan XXX  

(662 MHB)
Hinta: 79,50 €
Pituus: 198 cm
Paino: 170 g
Arvio: Laadultaan keskitason 

vapa kuuluu muita vapoja 
selvästi järeämpään vapa-
luokkaan.

Shimano Nexave  
AX 7´ (70H-2)

Hinta: 79 €
Pituus: 213 cm
Paino: 182 g
Arvio: Laadultaan keskitason 

vapa kuuluu muita vapoja 
selvästi järeämpään vapa-
luokkaan.

Berkley  
Ripple Pro 6’3”

Hinta: 295 €
Pituus: 190 cm
Paino: 130 g (lisäpainoilla 155 g)
Viehesuositus: 5–21 g
Aihio: Kärkitoiminen, 1-osainen, 

korkealaatuinen hiilikuitu
Kiitämme:
+ mahtavaa jäntevyyttä ja keveyttä
+ herkkää tuntumaa ja voimaa
+ lisäpainosysteemiä
Moitimme:
– viehelenkin puuttumista

Erän suositus: Berkley Ripple Pro 
6’3” (1143340 M) on erinomai-
nen jigivapa kaikenlaiseen kevy-
een kalastukseen järviltä koskille. 
Täyttää vaateliaankin kriteerit.

★ ★ ★ ★ ★

Carrot  
Stix Gold 6’2”

Hinta: 249 €
Pituus: 188 cm
Paino: 105 g
Viehesuositus: 7–18 g
Aihio: Kärkitoiminen, 1-osainen, 

porkkanakuitu
Kiitämme:
+ äärimmäistä keveyttä
+ hyvää jäntevyyttä ja tuntumaa
Moitimme:
– alle 7 g pikkuvieheillä tuntuma 

huono

Erän suositus: Carrot Stix Gold 6’2” 
(21CRG621MH-F-C) on mainio ji-
givapa keveintä kalastusta hiu-
kan raskaampaan pyyntiin eten-
kin seisovaan veteen.

★ ★ ★ ★  ½

Berkley  
Ripple Pro 6’

Hinta: 295 €
Pituus: 182 cm
Paino: 115 g (lisäpainoilla 140 g)
Viehesuositus: 5–12 g
Aihio: Kärkitoiminen, 1-osainen, 

korkealaatuinen hiilikuitu
Kiitämme:
+ keveyttä ja lyhyyttä
+ tuntumaa pikkuvieheiden uitossa
+ lisäpainosysteemiä
Moitimme:
– kärjen löysyyttä jigaukseen
– viehelenkin puuttumista

Erän suositus: Berkley Ripple Pro 

HyrrävavatHyrrävavat

6’ (1143339 ML) on mainio pik-
kuviehevapa keveimpään hyrrä-
kalastukseen.

★ ★ ★ ★  ½

G.Loomis  
Mossy Back 6’8” 

Ex-Fast Action
Hinta: 290 €
Pituus: 203 cm
Paino: 124 g
Viehesuositus: 5–18 g
Aihio: Kärkitoiminen, 1-osainen, 

korkealaatuinen hiilikuitu
Kiitämme:
+ jäntevyyttä ja keveyttä
+ erityistä voimakkuutta
+ soveltuvuutta monenpainoisille 

vieheille
Moitimme:
– UL-kalastaja kaipaa Mossyn hie-

noja ominaisuuksia myös 20–30 
cm lyhyempään vapaan

Erän suositus: G.Loomis Mossy 
Back 6’8” (BCR 803) on loistova-
pa kaikenlaiseen kalastukseen 
kevytkalastusta pykälään ras-
kaampaan luokkaan ja erityises-
ti jigaukseen.

★ ★ ★ ★  ½

D.A.M Calyber 
Baitcast UL

Hinta: 70 €
Pituus: 183 cm
Paino: 135 g
Viehesuositus: 2–14 g
Aihio: Puolitoiminen, 2-osainen, 

hiilikuitu

Erän suositus: D.A.M Calyber Bait-
cast UL (2318 183) on keskitason 
vapa, joka on parhaimmillaan 
ahvenen kalastuksessa ja hei-
koimmillaan kuhan jigauksessa 
syvästä.

★ ★ ★

Daiwa  
Phantom Casting

Hinta: 29 €
Pituus: 181 cm
Paino: 135 g
Viehesuositus: 5–20 g
Aihio: Puolitoiminen, 2-osainen, 

hiilikuitu

Erän suositus: Edullinen Daiwa 
Phantom Casting (602B) soveltuu 
ahvenen pyyntiin pikkuvieheillä, 
mutta ei jigaukseen.

★ ★

▲ Yksiosaisten vapojen kahvapäät: Berkley Ripple Pro 6’3” (yllä), 
Carrot Stix Gold 6’2”, Berkley Ripple Pro 6’ ja G.Loomis Mossy Back 6’8”.

H D.A.M Calyber Baitcast UL (yllä) ja Daiwa Phantom Casting. Kuvan 
kaksi alimmaista vapaa, Daiwa Vulcan XXX ja Shimano Nexave AX 7’, 
joita testattiin myös muiden vapojen ohessa, ovat kalastustuntumal-
taan järeämpiä.




