
Việc chọn dây được bắt đầu từ việc hiểu về chất liệu 
 
Tính năng cơ bản của dây câu được quyết định ngay từ đặc tính của chất liệu gốc.
Hiện có 3 loại dây chính trong công nghệ chế tạo dây là: Nylon, Fluorocarbon & 
PE.

Trước hết hãy so sánh đặc tính của từng loại.   

Được yên tâm sử dụng cho hầu hết các loại hình câu cá.
Loại dây hội đủ 2 tính năng dễ dùng & bền chắc:
Nylon (DÂY NYLON)
(Chất liệu Polyamide/Dây mảnh đơn sợi)
Tỷ trọng: 1,14 (ngang tỷ trọng nước)    Lực kết nối: 90% (tùy cách thắt)　
Lực kéo căng: Mạnh                               Tốc độ lão hóa: Trung bình (có tính hút ẩm)　
Loại hình câu: Hầu hết các kiểu câu     Độ chống xước: Trung bình 
Độ nhạy: Trung bình                　　　   Độ đàn hồi: 25~35%

Có độ nhạy tốt, tính chống xước cao, tốc độ chìm nhanh.
Loại dây phù hợp để câu các loại các bass và câu từ thuyền. 
Fluoro (DÂY TÀNG HÌNH)
(Chất liệu Polyvinylidene fluorid/Dây mảnh đơn sợi)
Tỷ trọng: 1,78 (Chìm nhanh)          Lực kết nối: 80~90% (tùy cách thắt)　
Lực kéo căng: Trung bình　　　   Tốc độ lão hóa: Chậm (không hút ẩm)　
Loại hình câu: Các loại các bass,  Độ chống xước: Cao
câu thuyền, câu iso (dây thẻo)  
Độ nhạy: Tốt　　　　　                 Độ đàn hồi: 23~30%

Chịu lực kéo gấp 3 lần dây Nylon.
Khả năng chịu lực lớn này hữu dụng trong cuộc chiến với cá khủng.
PE (DÂY DÙ)
(Chất liệu Polyethylene/Dây bện đa sợi)
Tỷ trọng: 0,97 (Nổi) 　　　　　            Lực kết nối:50~90% (tùy cách thắt)　
Lực kéo căng: Rất mạnh  　　　　　   Tốc độ lão hóa: Chậm (không hút ẩm)　
Loại hình câu: Câu đáy, câu nước sâu  Độ chống xước: Kém
                        jig, cá khủng　
Độ nhạy: Rất nhạy　　　　　               Độ đàn hồi: dưới 5%

Những loại dây chuyên biệt ứng dụng cho các kiểu câu đặc thù

Metal (DÂY TƠ METAL)
(Chất liệu hợp kim định đang thông minh/Dây Metal đơn sợi)  
Tỷ trọng: 6,45% (Chìm nhanh)　　　　　  Lực kết nối: 60~95% (Tùy cách thắt dây)　
Lực kéo căng: Rất mạnh 　　　　　        Tốc độ lão hóa: Rất chậm　
Loại hình câu: Cá Ayu, địa hình suối hẹp  Độ chống xước: Rất yếu
Độ nhạy: Rất nhạy　　　　　                   Độ đàn hồi: 13% (Lực phục hồi 100%)



Metal phức hợp: DÂY TƠ METAL PHỨC HỢP
Tỷ trọng: 9,0 (Chìm nhanh) 　　　　　      Lực kết nối: 60~90% (tùy cách thắt)　
Lực kéo: Rất mạnh 　　　　　                 Tốc độ lão hóa: Rất chậm　
Loại hình câu: Cá Ayu, địa hình suối hẹp  Độ chống xước: Rất cao
Độ nhạy: Rất nhạy                   　　　　　Độ đàn hồi: Dưới 5%

Poly:DÂY DÙ ĐƠN SỢI
Tỷ trọng: 1,35 (Chìm chậm) 　　  Lực kết nối: 80~85% (tùy cách thắt)　
Lực kéo: Trung bình　　　　　     Giảm tốc lão hóa: Chậm (không tính thấm nước)　
Loại hình câu: câu thuyền, surf     Độ chống xước: Cao
Độ nhạy: Rất nhạy              　　   Độ đàn hồi: Thấp

PVC (DÂY PVC)
PVC là một dạng nhựa nhiệt dẻo. Có đặc tính bền chắc, dễ gia công và nhuộm 
màu nên thường được ứng dụng trong ngành hàng gia dụng. 
Trong ngành đồ câu, PVC được sử dụng phổ biến làm chất phủ ngoài của dây fly.


