
 

 

Характеристики на Shimano технологии 

Списък с всички основни технологии използвани в различните модели 

Shimano макари. Информация за технологиите, използвани в конкретен 

модел макара, може да намерите в секция „Описание и характеристики“ в 

сайта при продукта. 

 

 Aero Wrap II – Посредством подобряване на контрола върху 

вътрешното триене Shimano успяват да доведат своята система за 

редене на влакното до съвършенство. Плътни паралелни намотки в 

комбинация с 2 speed oscillation, спомагат за по-плавно и по-далечно 

замятане. 

CI4+ – Подобрена версия на оригиналната CI4. Този 

високотехнологичен материал е 2.5 пъти по-плътен от CI4 и се използва 

за намаляване на теглото. 

 

Cross carbon drag – Използваният материал позволява по-широка гама 

от настройки на аванса. Това от своя страна води до най-плавната 

работа на Shimano аванс досега. 

 

G-free body – Технологията е създадена с идеята да се измести центъра 

на тежестта на макарата по-близо до пръчката. Като се премести 

центъра на тежестта по-близо до ръката на риболовеца не се усеща 

биене на макарата при въртене и се увеличава кастинг дистанцията. 

 



Hagane body – Hagane тялото е метално твърдо тяло. С тази технология 

се постига много висока твърдост и удароустойчивост на тялото. 

Елиминират се предпоставките за огъване или деформиране на 

корпуса, което от своя страна води до по-прецизната работа на 

механизмите и барабана. 

Hagane gear – Hagane gear e синоним на здравина и издръжливост. 

Чрез използване на максимума, който могат да предложат 

съвременните технологии получавате макара, която впечатлява със 

своя плавно и гладко работещ механизъм. Това е технолията на 

Shimano за студено коване, без необходимост от допълнителна 

машинна обработка. Резултатът е дълготрайна гладкост, здравина, лекота и сила в 

самото ядро на макарата. Изработените по този начин елементи са с гарантирана 

устойчивост и дълготрайност. 

 

MGL rotor – Magnumlight rotor е вече 25% по-лек, което осигурява 

по-добър баланс и изисква 22% по-малко инерция. Осигурявате си 

изключително леко въртене, по-добър баланс и по-добра 

чувствителност. 

 

Micromodule gear II – Микромодулният механизъм е поредно 

постижение в технологичния процес на Shimano, чрез който се 

изглажда повърхността на зъбите. В търсене на съвършенството 

Shimano успява да преразгледа дизайна на зъбите и зъбните 

колела, за намаляване на шума и гладкото движение на предавките. 

 

One-piece bail – Бигел изработен от една част, който не 

позволява на влакното да попадне другаде освен на ролката по 

време на работа. Изработен е от неръждаема стомана, като с 

това намалява триенето и позволява линията да попадне върху 

ролката по-бързо. 

 

Propulsion line management system – Система за плавно и равномерно 

навиване на влакното, така че то да не се натрупа само в единия край 

на шпулата.  

 



Rigid support drag – Технология за предотвратяване на 

отклоненията на шпулата при максимално стегнат аванс. 

  

S A-RB – Оригинални високоустойчиви на корозия А-RB сачмени лагери 

с допълнителна защита срещу проникване на пясък, сол и прах. 

 

 

Silent drive – Технология за премахване на излишните звуци и 

луфтове и значително подобрява цялостната работа на макарата. 

 

Waterproof drag – С използването на гумени уплътнители авансът е 

защитен от въздействията на водата или пясъка. 

 

 

X-protect – Проникването на соленоводна вода във вътрешността на 

тялото на макарата е без съмнение голям проблем, който е преодолян 

благодарение на специална система от три последователни гумени 

уплътнителя. Първият не допуска навлизането на вода с ниско 

налягане. Смазка между втория и третия спомага за отблъскването на 

вода с високо налягане, което допринася за плавното движение на ротора. 

 

X-ship – Технология, която осигурява повече мощност и гладка работа, 

като здравата конструкция и устойчивост на дръжката допринасят за 

максималния натиск върху рибата. Повече сила се прехвърля от 

дръжката към ротора чрез позициониране на пиньона по-близо до 

оста на голямото зъбно колело. Пиноьнът се поддържа от два S-ARB 

лагера, което увеличава стабилността. 

 

Coreprotect – Концепцията на Coreprotect е проста...предотвравява 

навлизането на вода. Има няколко основни области, които се нуждаят 

от защита – корпуса, ролковия лагер,  под ротора и в предната част на 

тялото. 
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