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Blinkskudd
i budsjettklassen
LTS X1 Zalt

Vi har testet to aktuelle kandidater for høstfisket i saltvann fra
LTS, og lot oss særlig imponere av lillebroren i Zalt-familien. Her
får du ei noe nær komplett sjøørretstang til snaue tre tusenlapper!

LTS X1 Zalt
9-4 # 6

Pris: 2999 kr
Antall deler: Fire + ekstra topp
Vekt: 99 g (rotdel 71 g)
Garanti: Norsk forbrukerkjøpslov
Rigging: To snøreførere og sju snakeringer, half wells håndtak og snellefeste av metall med fighting-butt
Futteral: Tøypose og corduratrukket,
sekskantet rør
Aksjon: Halv/trekvart
Kommentar: I seinere år har vi sett
bedre samsvar mellom pris og kvalitet,
og særlig derfor imponerer dette
blinkskuddet i budsjettklassen. Visst
er Orvis Helios 2 en tanke lettere og
mer presis, men i denne lengden/
klassen og til dette bruksområdet
har det marginal betydning. LTS gjør
i det store og hele samme jobben, og
har dessuten en aksjon som gjør det
enkelt å treffe på timingen. Dermed er
den også ei fremragende speystang.
Rotdelen kommer tidlig med i arbeidet,
og den relativt flate toppen gir seg ikke,
selv om vi belaster den med en hissig
7,5 meters synkeklump på 17 gram.
Min favoritt for lange overhåndskast
er likevel en 16 grams intermediate
saltvannsklump på 8,6 meter. Ellers
kaster den utmerket med standard WF
6-snører med klumpvekt mellom 13 og
15 gram. Bruksområdet strekker seg fra
åpen sjø til smygfiske i trange elver med
overhengende vegetasjon. Som komplett sjøørretstang ligger den så tett på
de beste i klassen at en terning-sekser
er fullt forsvarlig. Vurdert som «beste
kjøp» er den suveren!
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LTS

er nå løsrevet fra
Loop, og kompletterer sitt utvalg med
flere énhåndstenger. X1 Zalt er
en del av satsingen, og siden den
kun består av to nifotere i AFTM
Terje
6 og 7, har vi like godt testet hele
Bomann«serien». Som navnet indikerer,
Larsen
er stengene først og fremst eslet
for saltvannsfiske, men som LTS
Tekst
og foto
skriver på sin hjemmeside, kan
de også brukes til innsjøfiske eller
laks og sjøørret i elv.
Likevel skal det ikke stikkes under en stol
at vi stiller litt andre krav til saltvanns- enn til
elvestenger. Sistnevnte skal kunne løfte hele
klumpen i opptrekket, og vi legger vekt på gode
spey-egenskaper. Derfor foretrekker de fleste noe
lengre stenger til énhåndsfiske i lakseelva. I sjøen er
det derimot vanlig å trekke inn klumpen til du kan se
om en fisk følger flua. Å løfte snøre blir mindre viktig,
men vi vil ha klumpen ut igjen med færrest mulig
luftkast. Den ultimate saltvannstanga kommer i arbeid
allerede med noen få meter snøre forbi toppringen,
men gir seg likevel ikke når du drar på med kraftfulle
dobbeltrekk og hele klumpen i lufta.
En sak er å trille terning i store tester der vi
sammenligner det meste på markedet, noe verre blir
det når vi får inn enkeltstenger i lengder/klasser vi
ikke har hatt til stortest på noen år. Til å legge lista
har vi brukt Orvis Helios 2 906 Tip flex, som er en
videreutvikling av en testvinner fra stortesten av
nifotere i # 6 i 2011. Den hører hjemme i en annen
prisklasse, men pris er aldri testkriterium hos oss, så
her gis ingen nåde. Terningøyne er ikke gratis!

LTS X1 Zalt
9-4 # 7

Pris: 2999 kr
Antall deler: Fire + ekstra topp
Vekt: 111 g (rotdel 80 g)
Garanti: Norsk forbrukerkjøpslov
Rigging: To snøreførere og sju snakeringer, full wells håndtak og snellefeste
av metall med fighting-butt
Futteral: Tøypose og corduratrukket,
sekskantet rør
Aksjon: Topp/halv
Kommentar: Det er først og fremst
aksjonskurven som skiller sjuerstanga
fra 9-4 # 6. Denne er stivere i rota, og
overgangen til toppdelen noe bråere.
Det gir en fordel når du står dypt utvadet og skal holde snørebuktene klar av
vannet, men gjør stanga noe mindre
fleksibel på snørevekta. Når rotdelen
kommer i fullt arbeid her, skal vi ikke
øke belastningen veldig mye før toppen viser tegn til å gi seg. 16–18 grams
klumper går helt fint, men jeg ønsker
ikke å variere særlig utover det. Det
gjelder heller ikke bruksområdet for
øvrig. Spey-egenskapene er middels,
og det frister ikke å ta med denne i
elva. I sum er dette ei stang som med
riktig snørevekt gjør en utmerket
jobb der den er tenkt å gjøre det, men
heller ikke mer. Også denne får pluss
i margen for design, finish og ekstra
toppdel!
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