
Loop NanoCross™ flugspön är den enskilt största nyheten inom flugfisket sedan vi 
införde storspolerullen för 20 år sedan. Faktiskt, så stort är det! Och om storspolerullen tillförde 
någonting väsentligt som gör flugfisket enklare, lättare så är det precis samma sak nu. 

Vi skulle kunna skriva en hel bok om äventyret fram till våra nya spön, vi skulle kunna ta till alla 
tänkbara superlativer för att beskriva dessa spön med ord. Men alla ord är redan använda, vad 
finns kvar att säga? Det finns bara finns ett sätt beskriva vad spöna går för: gå ut och prova 
själv! För om det är någon gång under vår historia som vi som utvecklare av flugfiskeredskap 
velat uppmana dig att prova så är det nu! 

Två års utveckling
Under två år har vi utvecklat Loop NanoCross™  flugspön där vi blandar Silica Nano Matrix 
med den idag spänstigaste, lättaste högmodulus-graphite som finns på marknaden för spötill-
verkning. Resultatet är häpnadsväckande: vi har lyckats bibehålla det mesta av styrkan i Silica 
Nano Matrix, men vi adderar en lätthet och en kontrollerbar spänst som måste upplevas.

Loop NanoCross™ – spön med äkta Loop-aktion
Vi har utnyttjat (tyglat) den inneboende spänsten i Loop NanoCross™ materialet så att spöna 
arbetar lugnt och fint under ett betydligt bredare register än andra flugspön. Vi har lyckats göra 
superstarka fjäderlätta flugfiskespön, med betoning på fiske,  där spöt arbetar utan vibrationer 
genom hela registret av belastning från närfisket ända till extrema distanser – detta med minimal 
insatt kraft. Spöt gör jobbet. Det har aldrig varit så enkelt som nu att smeka ut ett 10-meters el-
ler 30-meters kast med högsta precision, att kontrollera linbågen eller att ändra kasttempo. Till 
2012 finns Loop NanoCross™ i sex enhands-, tre saltvattens- och två tvhåhandsmodeller.

OBS! Det är idag endast ett fåtal olika märken som fått skriva avtal att använda Silica Nano 
Matrix i världen. Loop är dessutom det enda Skandinaviska märket som fått denna rättighet.
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flugspö genomskärning

CONVENTIONAL EPOXY RESIN

Epoxy resin
(conventional-sized 
fillers too large to 
completely surround 
graphite fibers.)

Graphite fiber

LOOP NANOCROSS™

Nano Matrix resin Graphite fiber

High-modulus graphite fiber

SILICA NANO MATRIX RESIN

Nano Matrix resin
(superior penetration 
around graphite fibers)

Graphite fiber

Större spänst, bredare arbetsområde, upp 
till 65% starkare, upp till 30% lättare!”

INTRODUCING THE NEW

loop nanocross™

Mer information om Silica Nano 
Matrix på: www.3m.com.

TEkNISk BESkRIVNING AV SILICA NANO MATRIX
Vid tillverkning av ett flugspö är bindemedlet en av de viktigaste ingredienserna. Bindemed-
let Silica Nano Matrix från 3M™ består av mikroskopiska Kiselsfärer i storlekar mindre än 
en Nanometer – en miljondels millimeter. Fördelen med SNM är att bindemedlet effektivt 
tränger ner runt varje kolfiber, till skillnad från vanligt bindemedel som lägger sig ytligare (se 
skiss till höger). Kolfibern står nu emot mycket högre kompression som uppstår vid böjning 
och styrkan på spöt ökar med upp till 65%. Spöt får en krispigare aktion utan vibrationer 
och efterslag.


