
Sumcový rybolov - extrémní dobrodružství vyžaduje mimořádnou  
výbavu. Sumcařská Black Cat kolekce od Stefana Seuße nabízí  

všechno, co k lovu sumce potřebujete. Toto náčiní bylo testováno  
v soubojích s nejsilnějšími protivníky, kteří plavou v evropských řekách. 

Sumcový program Black Cat udává standardy v lovu sumce. Těší se  
mnohaletým úspěchům v tomto oboru a přináší na trh  

mnoho inovativních produktů.
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V tomto digitálním PDF souboru můžete kliknutím na následující ikony  
získat další doplňkové informace k odpovídajícím produktům:  

Při kliknutí na katalogové číslo odstartujete  
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BC2 BC3

„Již více než 10 let 
měřítko při lovu sumců“ 
Moderní sportovní metody lovu sumců jsou na nekompromisním vzestupu 
a stávají se obrovským rybářským trendem. Dokonce i mimo hranice Evropy 
hledá stále více rybářů výzvy, aby se mohli poměřit s největšími sladkovodními 
predátory. Naše firma Zebco Europe jako silný a spolehlivý partner nabízí již 
dlouhá léta rybářům specializujícím se na lov sumců inovativní produktové 
novinky, praxí prověřené doplňky a supersilné, vysoce kvalitní pruty a navijáky.

Stefan Seuß, jeden ze světově nejúspěšnějších a nejznámějších sumcových 
expertů, investuje veškeré své znalosti a všechny své zkušenosti do vývoje 
řady produktů a tím každoročně garantuje nové výrobky a lovné metody, 
které umožňují cílený lov kapitálních sumců. Stefan je při své vývojové práci 
podporován celou řadou nejúspěšnějších a nejinovativnějších testovacích rybářů 
a týmových kolegů z celé Evropy a může tedy s jejich vydatnou pomocí a na 
základě množství společného testování materiálu přenést získané zkušenosti z 
nejrůznějších typů vod do tvorby perfektního rybářského vybavení a doplňků 
značky udávající v ranku sumcařiny veškeré trendy. Podle motta „klid je krokem 
zpátky“ se naše značka Black Cat snaží permanentně zlepšovat, aby se mohla 
vypořádávat s novými výzvami a vytvářet trendy, které odpovídají vysokým 
nárokům evropské sumcové scény. 

Sumci se dnes nacházejí prakticky ve všech typech vod, dokonce i v nejmenších 
říčkách a rybníčcích se ukrývají velké ryby, a proto naše značka Black Cat nabízí 
pro každou situaci u vody a lovnou metodu praxí prověřené náčiní, aby cílený lov 
nebyl jen otázkou náhody. Navíc se permanentně zabýváme inovací a následným 
vývojem nejrůznějších součástí rybářského vybavení a lovných technik, abychom 
i v místech s vysokým rybářským tlakem mohli také v budoucnu garantovat 
úlovky opatrných velkých sumců. Úspěch u vody není žádnou náhodou, protože 
každoročně trávíme tisíce hodin na rybách při testování náčiní, a proto vytváříme 
zdravou směs z praxí prověřeného a zároveň kvalitativně výtečného výkonného 
náčiní s férovou cenovkou. 

Mnoho námi vyvinutých trendů je dnes základem pro moderní pojetí lovu sumců 
a bohužel jsou bez skrupulí kopírovány jinými výrobci. Ale rozdíly mezi úspěchem 
a jeho opakem naštěstí spočívají v jednotlivých detailech.

Vedle optimálního náčiní jsou garantem úspěšného lovu sumců naše videoblogy 
a workshopy s koncovými zákazníky přímo u vody. Pracujeme velmi usilovně 
na náčiní budoucnosti, do kterého Stefan Seuß i jeho týmoví kolegové investují 
každou volnou minutu a zároveň nastavují neustále nová měřítka při lovu 
rekordních ryb. S náčiním značky Black Cat bylo v posledních několika letech 
uloveno přes 50 sumců překračujících 100kg hmotnost. 

K tomuto vývoji přispěl i nespočet spokojených zákazníků a my bychom rádi 
srdečně za tuto velkou důvěru v náčiní značky Black Cat poděkovali. 

Black Cat – 

nejlepší cesta, 

jak nachytat
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BC4 BC5

EXTREME FD

Tahoun pro sumcaře. Chystáte-li se na výjimečné úlovky, potřebujete extrémní 
vybavení. Black Cat Extreme nabízí velkou kapacitu návinu, nezničitelnou oce-
lovou osu, silnou brzdu a výkonnou kličku pro optimální přenos síly. S tímto 
navijákem jste připraveni na cokoliv, ať chcete zavážet nástrahu přes 300 m 
při chytání na dlouhé vzdálenosti nebo přímo mezi překážkami. Bojový stroj 
pro jakoukoliv situaci.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Rotor je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · Hliníkové tělo a boční kryty
 · Velký vícevrstvý brzdový systém
 · Rukojeť abnormální velikosti pro optimální sílu
 · Titanovo-nitridový povlak rolničky s anti-twist systémem
 · Odolné převody z bronzu a nerez oceli
 · Hliníková cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Spojka Multistop anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0273 095 495 540 / 0,45 4.4:1 108 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1100 g 5600

0273 105 4105 700 / 0,45 4,4:1 110 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1135 g 5800

BATTLE CAT SPIN FD

Chytání sumců na umělou nástrahu je v poslední době velmi populární. Black 
Cat představuje přívlačový naviják, vyvinutý speciálně pro aktivní sumcaře, 
který splní všechna Vaše očekávání. Čtyři velikosti pokryjí velké množství 
sumcových metod lovu, jako je např. chytání na dlouhé vzdálenosti s těžkou 
nástrahou, chytání na střední vzdálenosti ze břehu, chytání na krátké vzdá-
lenosti z lodě pro ty, kteří chtějí prezentovat své nástrahy z plující lodě nebo 
pro ty, kteří preferují jigování blízko dna s těžkou nástrahou při vertikálním 
chytání. Naviják je stavěn tak, aby Vám vydržel navěky. Osa, převody a kulič-
ková ložiska jsou téměř nezničitelné. Rychlý odvod tepla z brzdového systému 
umožní perfektní souboj i s největšími sumci.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Rotor je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · Kryt navijáku je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · Velký vícevrstvý Offshore brzdový systém
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Titanovo-nitridový povlak rolničky
 · Luxusní TiMag ™ systém: bezúdržbový magnetický překlapěč
 · Převody vyrobené z velmi tvrdé nerez oceli
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · S-křížový návin vlasce
 · Foot Forward™ pro lepší vyvážení prutu

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0350 050 750 200 / 0,24 5,3:1 91 cm 7 12,7 kg / 28 lbs 400 g 4920

0350 060 760 275 / 0,25 4,9:1 94 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 680 g 5150

Přívlačové navijáky s přední brzdou
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BC6 BC7

SHADOW SPIN

V současné době je velmi populární chytání sumců na umělé nástrahy. Nyní 
Black Cat představuje pro aktivní rybáře přívlačový naviják, který splňuje veš-
keré Vaše požadavky. Čtyři velikosti obstojí v řadě situací, jako je chytání na 
dlouhé odhozy s těžkými nástrahami, na střední odhozy ze břehu a na krátké 
odhozy z lodě pro ty, kteří chtějí nahazovat blízko místa dění na pohybující 
se lodi nebo při jigování blízko dna pro fanoušky vertikálního chytání. Naviják 
je stavěn tak, aby Vám vydržel navždy, a je speciálně vybaven na používání 
šňůr. Osa, převody a překlapěč jsou nezničitelné. Při zahřívání brzdy bojem 
dokáže brzdový systém dokonale odvádět teplo, což Vám zaručí dobrý boj i s 
největšími sumci.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Velmi pevný hliníkový kryt navijáku, postranice a rotor
 · Jemně nastavitelný chráněný Magnum CSCTM přední brzdný systém 
(uhlíkové disky)
 · Rukojeť abnormální velikosti pro optimální sílu
 · Několikavrstvý nátěr MegaShieldTM

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0274 040 840 210 / 0,30 5.2:1 80 cm 8 10,4 kg / 23 lbs 382 g 3980

0274 060 860 220 / 0,40 4.9:1 85 cm 8 13,6 kg / 30 lbs 617 g 4180

0274 080 880 270 / 0,45 4.9:1 95 cm 8 18,1 kg / 40 lbs 697 g 4220

PASSION PRO FD

Black Cat Passion Pro FD je obzvláště vhodný pro nováčky v sumcařině a pro 
mladé rybáře, neboť ustojí i drsné podmínky v každém směru sumcařiny. 
Vysoká kapacita cívky v kombinaci s osou zamezující zamotání šňůry a silnou 
rukojetí dělá z Black Cat Passion Pro perfektního partnera pro sumcové pruty.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Odolný nylonový kryt navijáku
 · Velký vícevrstvý brzdový systém
 · Hliníková klička z odlitku
 · Velká rolnička
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Odolné a výkonné převody
 · Dvourychlostní oscilační systém
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0345 040 640 230 / 0,22 5,2:1 76 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 320 g 2020

0345 060 660 300 / 0,26 4,8:1 83 cm 6 12,0 kg / 26 lbs 550 g 2340

0345 080 680 400 / 0,30 4,8:1 94 cm 6 15,0 kg / 33 lbs 690 g 2580

0345 100 6100 330 / 0,45 4,9:1 100 cm 6 15 kg / 33 lbs 700 g 2960

Přívlačové navijáky s přední brzdou
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BC8 BC9

LONG RANGER

Vrcholná zbraň pro sumcaře. Multiplikátory hrají důležitou roli v moderní 
sumcařině. Black Cat Long Ranger je vhodný pro rybaření na dlouhé vzdále-
nosti, má obrovskou kapacitu cívky a velmi silné převody. Další výhodou je 
automatické brždění uvolněného vlasce díky jemně nastavitelnému brzdnému 
systému. Má enormní kapacitu návinu (127 cm / 1 otáčku s plnou cívkou) a 7 
kuličkových ložisek. Schválně jsme vynechali počitadlo a T-bar, abychom zajis-
tili perfektně odmotávání šňůry. Díky relativně úzké a hluboké cívce se šňůra 
při navíjení per-fektně urovnává. Stefan Seuß naviják zkoušel rok a byl neuvě-
řitelně ohromen jeho nezničitelným zpracováním a možnostmi využití u vody.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Kryt navijáku je vyroben z jednoho kusu hliníku
 · Brzdný systém MegaDragTM z nerez oceli a s uhlíkovými vlákny
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Velmi pevné mosazné převodové komponenty abnormální velikosti
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0608 040 740 325 / 0,50 5,2:1 127 cm 7 30 kg / 66 lbs 896 g 11700

BUSTER

Black Cat Buster nabízí sumcařům univerzální multiplikátor s perfektním 
poměrem výkon/cena. Kryt navijáku je vyfrézován výhradně z hliníku, díky 
čemuž má naviják hmotnost pouze 780 gramů. Jemně nastavitelné brzdové 
disky umožňují perfektní nastavení brzdy během zdolávání i kontrolované 
uvolňování šňůry při zavážení. S kapacitou šňůry 350 m / 0,5 mm pokrývá 
Buster všechny potřeby moderní sumcařiny. Díky převodu 6,1 : 1 a návinu na 
jednu otáčku 110 cm je možné rychle zkrotit i rybu, která byla chycena ve 
větší vzdálenosti, a dostat ji snadno blíže. Multiplikátor Buster obsahuje velmi 
hlasitého cvrčka, který při útoku velkého sumce okamžitě zalarmuje rybáře 
uvolněním šňůry s nezaměnitelným zvukem.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Pevný rám z jednoho kusu hliníku
 · Brzdný systém MegaDragTM z nerez oceli a s uhlíkovými vlákny
 · Extra velká neklouzavá rukojeť
 · Pevné převody
 · Rychlý návin vlasce
 · Antikorozní provedení kuličkových ložisek
 · Několikavrstvý nátěr MegaShieldTM

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0366 030 BCB 30 350 / 0,50 6,1:1 109 cm 6 16 kg / 35 lbs 684 g 6100

Navijáky s pákovou brzdou
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BC10 BC11

BATTLE CAT VERTICAL

Pracant pro aktivního rybáře. Stefan Seuß uvádí na trh po dlouhé fázi testování 
a velké poptávce první levoruký multiplikátor s perfektním spojením síly a lehké 
konstrukce. Battle Cat Vertical je koncipován pro aktivní rybaření s firebally, 
vábničkou, vertikálními nástrahami a umožňuje rybáři díky perfektní funkčnosti 
a možnosti obsluhy dlouhé rybaření bez únavy. Brzdná síla 15 kg a kapacita 
300 m / 0,20 mm vytvářejí perfektní předpoklad pro souboje s největšími sumci 
našich vod.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Odolné hliníkové tělo
 · Brzdný systém MegaDragTM z nerez oceli a s uhlíkovými vlákny
 · Extra velká neklouzavá rukojeť
 · Velmi pevné mosazné převodové komponenty
 · Rychlý návin vlasce
 · Continuous anti-reverse
 · Několikavrstvý nátěr MegaShieldTM

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0650 010 LH 710 345 / 0,25 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 380 g 6100

BUSTER LH

Multiplikátory dnes již patří naprosto neodmyslitelně k modernímu lovu sumců. 
Pro jejich použití mluví řada přesvědčivých výhod, jako například velká kapacita 
šňůry, kontrolované vedení šňůry při zavážení nástrah a také enormní přenos síly 
na sumce při jeho zdolávání. Mnoho specialistů na lov sumců pro tento účel pou-
žívá především ze zvyku levoruký model navijáku. Značka Black Cat uvádí na trh 
modelem Buster 650 LH přesně takové „pracovní náčiní“! Základem multipliká-
toru Buster 650 LH je tělo kompletně zhotovené z aluminia, které s sebou přináší 
i velmi úspornou hmotnost pouhých 750 g. Převodem 5,2 : 1 je zajištěn vysoký 
návin 101 cm na jedno otočení kličkou, což umožňuje rychlé stahování montáží, 
dokonce i z velkých vzdáleností, prakticky bez únavy. Kapacita šňůry 440 m / 
0,60 mm dovoluje bez problémů lovit i na velmi vzdálených místech. Supersilný 
a jemně nastavitelný brzdný systém MegaDrag™ přináší enormní brzdný tlak o 
hodnotě 16 kg, který dokáže obrátit prakticky každého myslitelného protivníka. 
Velký a praktický úchop kličky zajišťuje při zdolávání velkých protivníků jistou práci 
bez zbytečné únavy. Zcela úmyslně zde nebyl použit řadič a takzvaný T-Bar. To 
zaručuje perfektní odvíjení šňůry a rybář má navíc kdykoliv přístup k cívce, aby 
mohl pomocí ruky ještě zvýšit brzdný tlak. Díky relativně úzké, ale hluboké cívce 
se šňůra ukládá při navíjení montáže prakticky sama.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Pevný rám z jednoho kusu hliníku
 · Brzdný systém MegaDragTM z nerez oceli a s uhlíkovými vlákny
 · Extra velká neklouzavá rukojeť
 · Pevné převody
 · Rychlý návin vlasce
 · Antikorozní provedení kuličkových ložisek
 · Několikavrstvý nátěr MegaShieldTM

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0369 050 BCB 650 440 / 0,60 5,2:1 101 cm 6 16 kg / 35 lbs 758 g 7100

Navijáky s pákovou brzdou
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16459 285 The Cat Limited Edition 2,85 m 2 200 - 400 g 1,45 m 485 g 5500

16459 300 The Cat Limited Edition 3,00 m 2 200 - 400 g 1,55 m 503 g 5800

Kód Typ oček Očka Držák navijáku
16459 285 Seaguide 8+1 Fuji®

16459 300 Seaguide 9+1 Fuji®

THE CAT LIMITED EDITION
Prut The Cat byl speciálně vyvinut Stefanem Seußem a nabízíme ho v limitované edici. Ušlechtilý stříbrný design 
blanku bez zbytečných pozlátek s decentní Dark Camou rukojetí vytváří nadčasový, vkusný a nenápadný celek. 
Blank disponuje absolutní silou při zdolávání a je díky speciálnímu uspořádání oček vhodný pro používání se 
smekacími navijáky i multiplikátory. 3metrová verze byla vyvinuta speciálně pro rybáře lovící ze břehu, kteří 
potřebují své nástrahy používat v silném proudu na řekách nebo na velké vzdálenosti při lovu s bójkami na 
jezerech. Prut The Cat platí za vlajkovou loď pro moderní sportovní lov sumců a v otázce kvality a zpracování 
nenechává otevřeny žádné požadavky. Díky parabolickému blanku nabízí skutečný požitek ze zdolávání malých 
sumců a zároveň i neskutečné silové rezervy při soubojích s životními rybami.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16455 290 Cat Buster Multistyle 2,90 m 2 300 - 600 g 1,50 m 465 g 5000

Kód Typ oček Očka Držák navijáku
16455 290 Fuji® 11 Fuji

CAT BUSTER MULTISTYLE
Speciální prut pro použití s multiplikátory pro rybáře lovící ze břehu nebo z lodi. Tento prut je koncipován na 
nekompromisní rybaření ve spojení s multiplikátorem. Během zdolávání vytváří díky vysokému počtu oček opti-
mální křivku ohybu. Dokonce i rybaření ve větších vzdálenostech je tímto multistylem bez problému realizova-
telné.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16457 170 Cat Buster Vertical 1,70 m 1 100 - 200 g 1,74 m 273 g 3710

Kód Typ oček Očka Držák navijáku
16457 170 Fuji® 6 Fuji

CAT BUSTER VERTICAL
Prut Cat Buster Vertical je aktivní pracant v rámci série prutů Buster, který přichází v nenápadném černém pro-
vedení. Rychlost a citlivost jeho Powerblanku jsou neskutečné. Neustálé zvedání a spouštění těžkých vertikálních 
nástrah zvládá tento prut bez náznaků únavy a rybář si tak užívá každý okamžik perfektní kontroly nad svou 
nástrahou. Prut Buster Vertical lze používat s multiplikátorem nebo smekacím navijákem.

Sumcové pruty

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16459285&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16459300&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16459285&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16459300&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16455290&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16455290&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16457170&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16457170&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16459285&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16455290&type=gallery&locale=DE


BC15BC14

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16458 270 Cat Buster Spin 2,70 m 2 50 - 150 g 1,40 m 310 g 4650

Kód Očka Držák navijáku
16458 270 9 Fuji

CAT BUSTER SPIN
Aktivní lov sumců s gumovými rybkami a třpytkami je velmi úspěšný a lze ho provozovat bez problémů prak-
ticky na všech revírech ze břehu nebo z lodi. My z týmu Black Cat bychom vám rádi prostřednictvím modelu 
Buster představili univerzálně použitelný přívlačový prut na sumce. S délkou 270 cm a vrhací zátěží 50–150 g 
se výtečně hodí jak rybářům lovícím ze břehu, tak i těm, kteří preferují lov z lodi. Blank je vytvořen z nezničitel-
ného materiálu DF (Durafiber) a má i přes svou nízkou hmotnost neskutečnou sílu použitelnou při zdolávání. 
Buster Spin tak v sobě spojuje možnost citlivého vedení nástrahy s rychlou akcí blanku při záseku a také dosa-
žení dalekých vzdáleností při náhozech. Při stavbě prutu jsme kladli důraz na vyvážené rozmístění 8 + 1 Fuji 
oček s velkým startovacím okem, aby bylo možné dosáhnout velkých odhozových vzdáleností. Sedlo navijáku 
Fuji TVS bez problému spolehlivě zajistí jakýkoliv sumcový naviják a zároveň nabízí i vyvážené vedení prutu při 
náhozech a zdolávání velkých sumců.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16450 320 Cat Buster Godzilla 3,20 m 2 1000 g 1,67 m 670 g 5500

Kód Typ oček Očka Držák navijáku
16450 320 Fuji® 11 Fuji

CAT BUSTER GODZILLA
Jeho jméno hovoří za vše, žádný prut není silnější! Model Godzilla s délkou 3,20 m a vrhací zátěží o hmotnosti 
1 kg je bezpochyby „protivníkem největšího kalibru“. Všude tam, kde jsou vody plné překážek, mezi nimiž 
odpočívají ti největší sumci, kde je potřeba překonat ta nejbrutálnější zdolávání nebo překlenout lovné vzdále-
nosti přes 300 m s nástrahami velikosti XXL, přichází ke slovu Godzilla.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16456 280 Cat Buster 2,80 m 2 300 - 500 g 1,45 m 484 g 5390

16456 300 Cat Buster 3,00 m 2 300 - 500 g 1,55 m 509 g 5000

Kód Typ oček Očka Držák navijáku
16456 280 Fuji® 9 Fuji

16456 300 Fuji® 8 Fuji

CAT BUSTER
Kultovní prut mezi lovci sumců. S žádným jiným prutem nebylo uloveno více 100kg sumců na světě než právě 
s modelem Buster. Prut patří do kategorie univerzálních prutů pro všechny možné lovné techniky a nadchne 
úžasně vyladěnou kombinací síly a paraboliky akce. Speciální Big Game očka a Fuji sedlo navijáku povyšují 
Buster na skutečnou lahůdku a zároveň umožňují použití multiplikátoru. Pro souboje se skutečně výjimečnými 
rybami jste na všech vodách s prutem Buster nejlépe vybaveni.

Sumcové pruty
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16490 240 Boat 2,40 m 2 600 g 1,30 m 427 g 1700

16490 270 Bank 2,70 m 2 600 g 1,40 m 483 g 1770

16490 300 Bank 3,00 m 2 600 g 1,56 m 570 g 1910

BLACK PASSION
Modely prutů Black Passion jsou synonymem lovu sumců bez kompromisů, navíc s velmi výhodným poměrem 
cena/výkon. Tato série je určena pro nováčky lovu sumců a rybáře s omezeným rozpočtem, kteří si ale i tak 
chtějí dopřát spolehlivý sumcový prut. Série Black Passion oslní svou černou matnou optikou, pevnými nekrou-
tícími se sedly navijáků a osazením robustními očky, která umožňují použití multiplikátorů i smekacích navijáků. 
Blanky lze bez problémů zatížit až 20 kg. Disponují parabolickou akcí, která při zdolávání optimálně odpruží 
údery ocasů menších ryb a dokáže spolehlivě otočit a zbrzdit výpady velkých sumců s dostatečnými silovými 
rezervami.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16491 330 Black Passion Long Ranger 3,30 m 2 600 g 1,69 m 689 g 2040

BLACK PASSION LONG RANGER
Black Passion Long Ranger je univerzální a cenově výhodný prut koncipovaný pro rybaření ve velkých vzdále-
nostech s bójkovými montážemi nebo montážemi s kameny. Disponuje silnou zpětnou vazbou blanku, aby bylo 
možné i na velké vzdálenosti vyvinout dostatečný tlak na položenou montáž nebo otočit silně bojujícího sumce. 
Také rybáři lovící ze břehu, kteří chtějí své montáže pouze nahazovat, jsou s prutem Black Passion Long Ranger 
velmi vhodně vybaveni.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16492 240 Black Passion Spin 2,40 m 2 50 - 200 g 1,30 m 330 g 1570

16492 270 Black Passion Spin 2,70 m 2 50 - 200 g 1,40 m 379 g 1640

BLACK PASSION SPIN
Black Passion Spin je k dispozici ve dvou délkách, kterými optimálně pokrývá mnohostranné požadavky na pří-
vlačový prut na sumce. Velká očka usnadňují daleké hody a lehký, ale při zdolávání s dostatečnými rezervami 
pojatý blank umožňuje použití a citlivé rybaření bez únavy, a to s plandavkami, gumovými rybkami a wobblery 
v bližších partiích a také na dálku.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16493 180 Black Passion Vertical 1,80 m 1 240 g 1,80 m 257 g 1300

BLACK PASSION VERTICAL
Black Passion Vertical platí při aktivním rybaření z lodi za skutečného všeuměla a spojuje citlivě pojatou prezen-
taci nástrahy na vertikálním systémku s rychlým blankem, který optimálně přenese každé ťuknutí do rybářovy 
ruky. Při zdolávání přesvědčí prut Black Passion Vertical díky mimořádné síle a spolehlivě zvládne přemoci kaž-
dého sumce.

Sumcové pruty
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16426 280 Freestyle 2,80 m 2 400 g 1,47 m 515 g 5000

16426 300 Freestyle 3,00 m 2 400 g 1,54 m 630 g 5500

FREESTYLE
Fanoušci prutů Freestyle si jistě všimli, že je nyní v novém designu. Má i luxusní výbavu: blank je dokonce ještě pevnější díky speciální směsi 
Durafibre materiálu, je vybaven očky "Big Game Seaguide" a držákem navijáku Fuji DPHS. Nový Freestyle uspokojí veškeré požadavky, které 
jsou kladeny na sumcový prut. Je to univerzální talent na evropské scéně.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16425 240 Freestyle Boat 2,40 m 1+1 400 g 1,46 m 450 g 5120

FREESTYLE BOAT
Lov sumců z lodi se stává stále populárnější a mnoho sumcařů často zůstává na lodi několik dnů, aby mohli chytat i v těžko přístupných oblas-
tech. Freestyle Boat byl vyvinut převážně pro ty účely, kdy chytání z lodě na mrtvou nástrahu již nevyžaduje dlouhý prut, ale kdy jsou rybáři 
vybaveni krátkým prutem. Na Freestyle Boat prut můžete použít jak multiplikátor, tak smekací naviják, zatímco spoj Uptide poskytuje při boji 
medvědí sílu, a při transportu šetří místo. Je osazen osmi nezničitelnými očky Seaguide a držák navijáku Fuji udrží bezpečně všechny standard-
ní navijáky. Konečně mají fandové freestylu k dispozici prut na aktivní i pasivní rybaření z lodi.

Sumcové pruty
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16428 305 Wild Cat'z Beast 3,05 m 2 100 - 300 g 1,55 m 470 g 4920

Kód Typ oček Očka Držák navijáku
16428 305 Seaguide 10+1 Alps

WILD CAT'Z BEAST
Existují rybářské situace, které si žádají sílu a délku. Prut Wild Cat’z „Beast“ byl vyvinut přesně pro takové. Těžký lov s bójkami, 
XXL nástrahami, prezentace na dlouhé vzdálenosti a „Hook & Hold“ techniky lovu u překážek jsou hlavními poli jeho působnos-
ti. Nezničitelný DF blank, pevné sedlo navijáku Fuji H-22 a Seaguide očka byly již použity u velmi oblíbeného modelu Wild Cat’z 
Uptide s délkou 285 centimetrů. „Nikdy neměň vítězný tým“ – motto, které bylo předlohou tohoto prutu koncipovaného na zavá-
žení a jejž jsme opatřili jedinečnou plně parabolickou akcí pro lov ze břehu a také zdolávání z člunu bez únavy. Hluboké pasáže 
proudných řek a velká jezera vyžadují přímé vypnutí kmenové šňůry nad vodní hladinu. Tak vznikl o dvacet centimetrů delší společ-
ník na cesty za dobrodružstvím s přijatelnou transportní délkou díky typickému dělení prutů na dva díly. „Beastmode on!“

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16429 265 Wild Cat'z Spin 2,65 m 2 50 - 180 g 1,35 m 284 g 3710

Kód Typ oček Očka Držák navijáku
16429 265 Fuji® 6+1 Fuji®

WILD CAT'Z SPIN
S prutem Wild Cat’z „Spin“ dohodíte na vašich oblíbených revírech do pasáží, ve kterých ještě umělé nástrahy nebyly nikdy vidět. 
Vyvinuli jsme totiž skutečnou mašinu pro nahazování do velkých vzdáleností. Jako doma se tento prut cítí u plavebních komor a 
pasáží kolem jezů evropských řek. Díky rychlému grafitovému blanku a K-Frame očkům se startovacím 35mm očkem jsme mohli 
tento prut vyrobit trochu kratší, aby byla zajištěna i snadná manipulace při metodě přívlače nakrátko z lodě volně unášené kolem 
zarostlých břehů v nejhlubší divočině, tedy optimalizované vlastnosti pro výše jmenované. Nenápadný Wild Cat’z design se perfekt-
ně hodí k těmto náročným přírodním podmínkám.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16424 285 Wild Cat'z 2,85 m 1+1 300 g 1,91 m 510 g 5800

Kód Typ oček Držák navijáku
16424 285 Seaguide Fuji

WILD CAT'Z
Ti, kteří rádi chytají sumce na odlehlých místech, nemohou přehlédnout Wild Cat´z. Prut byl vyvinut Peterem Merkelem. Výsledkem 
je univerzální prut v jedinečném, nenápadném designu. Spoj Uptide poskytuje plně para-bolickou akci téměř srovnatelnou s jedno-
dílným prutem pro neúnavný boj z lodě nebo daleké zavážení při chytání na bójku. Prut je z DF blanku, má držák navijáku Fuji a 
Seaguide očka. Můžete jej využít při jakémkoliv dobrodružství.

Sumcové pruty

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16427 185 Wild Cat'z Vertical 1,85 m 1 100 - 220 g 1,85 m 200 g 3980

Kód Typ oček Držák navijáku
16427 185 Seaguide Fuji

WILD CAT'Z VERTICAL
S vertikálním prutem Wild Cat´z přichází na trh „klacek pro dobrodruhy“, kteří s vábničkou nebo Fireball systémy chtějí své nástra-
hy prezentovat pod volně unášenou lodí. Štíhlý, celoparabolický Powerblank umožňuje to nejcitlivější vedení nástrah. Nepochybnou 
kvalitu prutu podtrhují Fuji sedlo navijáku pro smekací navijáky nebo multiplikátory, robustní očka Seaguide a odnímatelná EVA 
koncovka. Nenápadnost na vodě a příjemný pohled zároveň nabízí blank lakovaný ve Wild Cat´z designu společně s duplonovou 
rukojetí v jedinečném camo designu.
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16495 200 Fireball 2,00 m 1 180 - 280 g 2,00 m 235 g 3710

Kód Typ oček Očka Držák navijáku
16495 200 Fuji® 9 Fuji

FIREBALL
Prut Fireball byl vyvinut speciálně pro použití těžkých Fireball systémků a velkých nástrah. Na lokalitách s vel-
kým proudem a hlubokými propadlinami, jako například na řece Pád v Itálii, Rhóně ve Francii nebo na Rýnu 
v Německu, je tento prut jako doma a perfektně pokrývá aktivní lov s Firebally u dna. Prut Fireball lze používat 
s multiplikátorem nebo smekacím navijákem.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16440 180 Vertical 1,80 m 1 150 - 300 g 1,80 m 200 g 3600

Kód Typ oček Očka Držák navijáku
16440 180 Fuji® 6+1 Fuji®

VERTICAL
Prut Vertical splní všechna přání aktivního rybáře. Jednodílný jigový prut disponuje rychlým, ale stále ještě 
dostatečně citlivým Powerblankem, který garantuje perfektní vedení nástrahy a netušenou radost z bezpečné-
ho zdolávání. Délka 180 centimetrů je optimální pro vertikální lov z lodi a belly boatu. Prut Vertical lze použít 
s multiplikátorem nebo se smekacím navijákem.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16445 215 Spin Stick 2,15 m 2 100 - 300 g 1,65 m 280 g 3710

Kód Typ oček Očka Držák navijáku
16445 215 Seaguide 7+1 Fuji®

SPIN STICK
Speciální prut pro přívlač a aktivní rybaření z lodi a ze břehu s malými gumovými nástrahami, wobblery a 
třpytkami. Lehký blank umožňuje hodiny a hodiny nahazování bez únavy a rychlá akce špičky prutu perfektně 
přenáší chod umělých nástrah přímo do rybářovy ruky. Tento přívlačový prut se může pochlubit velmi lehkým 
silovým Powerblankem s enormními silovými rezervami při zdolávání. Model prutu Spin Stick lze používat jak 
s multiplikátorem, tak se smekacím navijákem.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16460 180 Solid Fun 1,80 m 1 240 g 1,80 m 263 g 4140

Kód Typ oček Držák navijáku
16460 180 Fuji® Fuji

SOLID FUN
Jméno mluví za vše. Solid Fun je jednodílný prut lehký 
jako pírko s pevným blankem. Prut perfektně kombinuje 
vedení lehké nástrahy a bezúnavné rybaření s perfektní 
bojovou akcí. Solid Fun znamená zábavu a velké sumce 
jak při vertikálním chytání, tak i za použití vábničky nebo 
při vláčení z lodi.

Sumcové pruty
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16406 270 Battle Cat Boat 2,70 m 2 400 g 2,03 m 508 g 5800

Kód Typ oček Držák navijáku
16406 270 Seaguide Fuji

BATTLE CAT BOAT
Battle Cat Boat byl speciálně designován pro moderní chytání z lodi. Prut je vhodný jak při driftování, tak z 
ukotvené lodě. Díky parabolicky vyváženému blanku se na tento prut můžete spolehnout i při zdolávání velkého 
sumce. Navíc má velké rezervy, což zajistí bezproblémové zdolávání z lodi. Battle Cat Boat je vhodný na multi-
plikátory i smekací navijáky.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16414 220 Battle Cat Inline 2,20 m 1+1 150 - 250 g 1,59 m 354 g 5150

Kód Typ oček Držák navijáku
16414 220 Alps Fuji

BATTLE CAT INLINE
Inliner pruty již dlouho preferují francouzští a italští rybáři při lovu sumců. Tento prut se ideálně hodí na aktiv-
ní vertikální chytání, vábení a jigování. Karbonový blank pro vnitřní vedení vlasce nabízí fantastickou a skoro 
nezničitelnou akci. Zamotání v očkách je díky vedení šňůry minulostí. Výborný na freestyle sumcařinu, kde rybář 
drží šňůru v ruce a druhou vábí. Pravá síla prutu je obzvlášť zřetelná během zdolávání, ale pro sumce je snaha 
zbytečná. Provlékač je součástí balení.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16401 270 Battle Cat Spin 2,70 m 2 80 - 180 g 1,39 m 348 g 5150

Kód Typ oček Držák navijáku
16401 270 Alps Fuji

BATTLE CAT SPIN
Všestranný prut pro moderní přívlač zaměřenou na velké úlovky. S délkou 270 cm a akcí 80-180 g pokrývá 
všechny úrovně moderní přívlače. Prut je vhodný jak na malé wobblery, tak na velké a těžké plandavky. Použité 
komponenty tohoto luxusního přívlačového prutu garantují sumcařům vysoké standardy v kvalitě a síle.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16400 220 Battle Cat Fun 2,20 m 1+1 200 g 1,64 m 309 g 4650

Kód Typ oček Držák navijáku
16400 220 Alps Fuji

BATTLE CAT FUN
Prut Fun je univerzální a vhodný na lehkou a střední přívlač, vábničku a jigování od malých po střední velikosti 
měkkých nástrah u dna. Díky rukojeti Uptide může blank odolávat největším stresům, ale i přesto je lehký a 
citlivý. Zábava při zdolávání je zaručena.

Sumcové pruty
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16472 200 Silu Spin 2,00 m 1 180 g 2,00 m 220 g 5000

Kód Typ oček
16472 200 Fuji®

SILU SPIN
Silu Spin byl vyvinut ve spolupráci s Thomasem Bulou. Tento prut není jen pastvou pro oči, ale je ideální na moderní přívlač na krátké vzdále-
nosti z lodi nebo na zarostlém břehu a švihnutí Vaší nástrahy přímo před tlamu sumce. Jednodílný blank zaručuje perfektní kontrolu nástrahy 
a spousty síly při zdolávání. Tento lehký, a přesto rychlý prut vyroben pouze z těch nejlepších materiálů umožňuje aktivní rybaření z kanoe 
nebo belly boatu po několik hodin. Zábava zaručena!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16473 200 Silu Cast 2,00 m 1 180 g 2,00 m 210 g 5120

Kód Typ oček
16473 200 Fuji®

SILU CAST
Silu Cast je speciální prut s trigger rukojetí pro lehčí a střední sumcařinu. Se svým módním Black Cat vzhledem a nerozbitným blankem 
poskytuje tento velmi dobře vyvážený prut citlivou manipulaci s nástrahou během aktivního lovu sumců.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16470 240 Cat Light Spin 2,40 m 2 10 - 150 g 1,20 m 255 g 5330

16470 260 Cat Light Spin 2,60 m 2 10 - 150 g 1,30 m 270 g 5000

16470 280 Cat Light Spin 2,80 m 2 10 - 150 g 1,40 m 285 g 5200

Kód Typ oček
16470 240 Fuji®

16470 260 Fuji®

16470 280 Fuji®

CAT LIGHT SPIN
Přívlač zaměřená na sumce je velmi úspěšná a stále více populární. Naše nejposlednější zjištění a naše zkušenosti na vodě ukazují, že kon-
krétně malé nástrahy mohou mít lepší výsledky než XXL plandavky. Nový Cat Light Spin je speciálně vyvinut na použití malých wobblerů, 
lehkých umělých nástrah a rotačních třpytek. Štíhlý DF blank zaručuje výborné odhozové a zdolávací vlastnosti. Light Spin je dostupný ve 
třech délkách. 2,6 m verze je obzvláště vhodná na loď a krátké odhozy z pobřeží, zatímco 2,8 m verze je především na dlouhé odhozy ze 
břehu.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16471 160 Silu Vertical 1,60 m 1 100 - 250 g 1,60 m 185 g 5120

Kód Typ oček
16471 160 Fuji®

SILU VERTICAL
Úspěšná řada "Silu" prutů byla rozšířena o Silu Vertical, který je vhodný především pro fanoušky velmi krátkých a rychlých blanků na aktivní 
chytání s vertikálními návazci v moderním Black Cat designu. Úzký jednodílný DF blank s délkou 160 cm se perfektně hodí pro citlivé předlo-
žení nástrahy pod lodí a dovoluje rybáři reagovat dokonce i na opatrné záběry silným zásekem. Jednodílný pevný blank poskytuje fantastické 
bojové vlastnosti při zdolávání sumce pod lodí.

Sumcové pruty
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž dop. MC Kč
16480 280 Bait Maker Feeder 2,80 m 2+3 120 g 1,40 m 4 200 g 3240

16480 360 Bait Maker Feeder 3,60 m 3+3 120 g 1,25 m 4 230 g 3950

Kód Obsahuje feederové špičky
16480 280 1,50 oz, 3,00 oz, 4,00 oz

16480 360 1,50 oz, 3,00 oz, 4,00 oz

BAIT MAKER FEEDER
Úspěšná sumcařina vyžaduje široký výběr nástrah. Na Pádu mají sumci rádi cípaly, zatímco na Rhoně preferují 
velké cejny a na Ebru slouží jako menu kapři. Dobrý sumcař potřebuje perfektní vybavení k nachytání nástrah. 
Právě z tohoto důvodu jsme vyvinuli univerzální prut vhodný na všechny situace od těžké rybařiny na řece po 
lehkou rybařinu na stojatých vodách. Bait Maker má tři výměnné špičky, každá s odlišnou akcí. Prut je vyroben 
ve vyzkoušené Black Cat kvalitě, očka jsou dvoustopá a vzhled uspokojí požadavky nejnáročnějších rybářů.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16417 240 Passion Pro DX 2,40 m 2 600 g 1,25 m 320 g 1700

16417 270 Passion Pro DX 2,70 m 2 600 g 1,42 m 394 g 1800

16417 300 Passion Pro DX 3,00 m 2 600 g 1,57 m 483 g 2020

16417 320 Passion Pro DX 3,20 m 2 600 g 1,67 m 544 g 2130

PASSION PRO DX
Cenově výhodný univerzální prut na chytání s bójkou nebo na položenou. Řada Passion Pro DX je kombinací 
vysoce kvalitních komponentů s velmi odolným blankem.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16418 330 Passion Pro DX Long Range 3,30 m 2 600 g 1,73 m 611 g 2160

PASSION PRO DX LONG RANGE
Cenově výhodný univerzální prut určený převážně k chytání na dlouhé vzdálenosti s bójkou nebo na položenou. 
Rybáři chytající ze břehu jsou však také ohromeni tímto prutem, neboť blank dlouhý 330 cm Vám umožní lov 
na velké vzdálenosti.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16419 250 Passion Pro DX Boat 2,50 m 2 400 g 1,25 m 347 g 1640

PASSION PRO DX BOAT
Passion Pro Boat Vám umožní veškeré metody lovu z lodi. Díky blanku Power může být použit při driftování, 
při vertikálním lovu s těžkou zátěží, na lov s vábničkou a při lovu z lodě s napnutou šňůrou s živou nástrahou. 
Perfektní prut pro nováčky při moderním lovu z lodě.

Feederové pruty
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16420 240 Passion Pro DX Boat Spin 2,40 m 2 50 - 190 g 1,26 m 256 g 1730

PASSION PRO DX BOAT SPIN
Passion Pro Boat Spin je perfektní prut pro aktivní rybaření z lodě. S délkou 240 cm a s akcí 50-190 g můžete perfektně nahazovat široké 
spektrum různých umělých nástrah. Prut Passion Pro Boat Spin se osvědčil jak při jigování s měkkou nástrahou, tak při odhozu třpytky nebo 
při trollingu s wobblerem.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16420 270 Passion Pro DX Spin 2,70 m 2 60 - 200 g 1,40 m 317 g 1800

PASSION PRO DX SPIN
Passion Pro DX Spin je úžasný prut pro aktivní chytání. S délkou 270 cm a s akcí 60-220 g můžete perfektně nahazovat široké spektrum 
různých umělých nástrah. Prut Passion Pro DX Spin se osvědčil jak při jigování s měkkou nástrahou, tak při odhozu třpytky nebo při chytání s 
wobblerem.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16421 180 Passion Pro DX Vertical 1,80 m 1 230 g 1,80 m 190 g 1590

PASSION PRO DX VERTICAL
Vertikální chytání je populární a můžeme jej využít kdekoliv. Passion Pro Vertical je skutečný klenot za přijatelnou cenu. Blank má akci po celé 
své délce s odhozovou zátěží 230 g. Díky své délce 180 cm je stále praktický při přepravě. Na prut Passion Pro Vertical můžete použít multipli-
kátor i smekací naviják.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16422 210 Passion Pro DX Mix 2,10 m 1+1 200 g 1,60 m 262 g 1750

PASSION PRO DX MIX
Univerzální prut pro aktivní rybáře. Passion Pro Mix Vám poskytne veškerou zábavu, kterou od sumcařiny očekáváte. Spoje blanku Uptide 
zajistí obrovské silové rezervy během boje, ale také Vám umožní citlivé pohyby nástrahy. Prut Passion Pro Mix pokryje veškeré sumcové rybo-
lovné techniky od lovu s vábničkou přes vertikální chytání, přívlač až po driftování.

Sumcové pruty
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ŠŇŮRA S-LINE

Osmkrát dokulata spletená, extrémně oděruvzdorná kmenová šňůra pro všechny techniky 
a druhy moderního lovu sumců. S-Line přesvědčí svým hustým spletením, které z tohoto 
důvodu neabsorbuje žádnou vodu. Díky enormní nosnosti je předurčena pro daleké hody 
při přívlači na sumce a nekompromisnímu lovu na bóje ve velkých vzdálenostech.  Žlutá 
barva propůjčuje šňůře dobrou viditelnost za přítmí a špatných světelných podmínek. Ple-
tená šňůra S-Line byla vystavena Stefanem Seußem přes 12 měsíců těm nejtěžším možným 
podmínkám současného moderního lovu sumců a díky tomu si zaslouží predikát – „100% 
jistota v soubojích s rekordními rybami“!

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2352 038 0,38 mm 250 m 40 kg / 88 lbs žlutá 579

2352 042 0,42 mm 250 m 45 kg / 99 lbs žlutá 579

2352 138 0,38 mm 3000 m 40 kg / 88 lbs žlutá 5800

2352 142 0,42 mm 3000 m 45 kg / 99 lbs žlutá 5800

ŠŇŮRA S-LINE

Osmkrát dokulata spletená, extrémně oděruvzdorná kmenová šňůra pro všechny techniky 
a druhy moderního lovu sumců. S-Line přesvědčí svým hustým spletením, které z tohoto 
důvodu neabsorbuje žádnou vodu. Díky enormní nosnosti je předurčena pro daleké hody 
při přívlači na sumce a nekompromisnímu lovu na bóje ve velkých vzdálenostech.  Žlutá 
barva propůjčuje šňůře dobrou viditelnost za přítmí a špatných světelných podmínek. Ple-
tená šňůra S-Line byla vystavena Stefanem Seußem přes 12 měsíců těm nejtěžším možným 
podmínkám současného moderního lovu sumců a díky tomu si zaslouží predikát – „100% 
jistota v soubojích s rekordními rybami“!

ŠŇŮRA ZEUS LINE

Čtyřikrát dokulata spletená, oděruvzdorná kmenová šňůra pro všechny techniky 
a druhy moderního lovu sumců. Žlutá barva propůjčuje šňůře dobrou viditelnost 
za přítmí a špatných světelných podmínek. Pletená šňůra Zeus Line je spolehli-
vým spojovacím článkem mezi sumcem a rybářem. Navíc přesvědčí i díky výhod-
nému poměru cena/výkon.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2351 045 0,45 mm 180 m 37 kg / 82 lbs žlutá 339

2351 060 0,60 mm 300 m 59 kg / 130 lbs žlutá 519

ŠŇŮRA ZEUS LINE

Čtyřikrát dokulata spletená, oděruvzdorná kmenová šňůra pro všechny techniky 
a druhy moderního lovu sumců. Žlutá barva propůjčuje šňůře dobrou viditelnost 
za přítmí a špatných světelných podmínek. Pletená šňůra Zeus Line je spolehli-
vým spojovacím článkem mezi sumcem a rybářem. Navíc přesvědčí i díky výhod-
nému poměru cena/výkon.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2351 145 0,45 mm 400 m 37 kg / 82 lbs žlutá 620

2351 160 0,60 mm 450 m 59 kg / 130 lbs žlutá 710

2351 245 0,45 mm 3000 m 37 kg / 82 lbs žlutá 3710

2351 260 0,60 mm 3000 m 59 kg / 130 lbs žlutá 3710

NÁVAZEC FRONT ZONE

Návazec je v sumcařině klíčovým prvkem. Ať jsou ve vodě kameny, škeble nebo 
ostré předměty, BC Frontzone Leader ochrání díky své neuvěřitelné odolnosti 
Vaše návazce. Průměr 1 mm a nosnost 100 kg samo o sobě charakterizuje tuto 
perfektní černou šňůru. Hlavní výhodou je, že může být spojena, čímž vytvoří 
perfektní spoj s jakoukoliv kmenovou šňůrou.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2365 100 1,00 mm 50 m 100 kg / 220 lbs černá 710

MONO LEADER

Monofilní návazce patří k „tajným“ tipům specialistů na lov sumců. Vykazují 
kvarteto zásadních plusových bodů: enormní odolnost vůči oděru, neviditelnost, 
jistotu samozahakovacího efektu díky tvrdosti materiálu a efekt téměř minimál-
ního motání a kroucení. Monofilní návazce se ideálně hodí pro lov s vábničkou, 
položenou a lov s bójemi. Tento návazcový materiál je nezničitelný a při lovu 
velkých sumců Stefanova samozřejmá první volba.

Kód Ø Návin Nosnost dop. MC Kč
2345 120 1,00 mm 50 m 54 kg / 120 lbs 249

2345 150 1,20 mm 50 m 68 kg / 150 lbs 279

2345 170 1,30 mm 50 m 77 kg / 170 lbs 289

Šňůry

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2352 045 0,45 mm 180 m 50 kg / 110 lbs žlutá 579

2352 055 0,55 mm 300 m 70 kg / 154 lbs žlutá 780

2352 145 0,45 mm 400 m 50 kg / 110 lbs žlutá 1030

2352 155 0,55 mm 450 m 70 kg / 154 lbs žlutá 1170

2352 245 0,45 mm 3000 m 50 kg / 110 lbs žlutá 5800

2352 255 0,55 mm 3000 m 70 kg / 154 lbs žlutá 5800
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BC34 BC35

RUBBER COATED LEADER

Pogumovaný návazec poskytuje sumcařům bezpočet sofistikovaných možností 
využití. Jádro návazce je měkké, ale velmi odolné, zatímco vnější vrstva je pevná 
a velmi hladká. Části vnější vrstvy mohou být odstraněny, aby byl návazec pev-
nější a bez možnosti zamotání, zároveň je měkčí a pružnější směrem k nástraze 
tak, aby byly zachovány optimální pohyby nástrahy. Také je možné využít pogu-
movaný návazec bez odstraňování vnější vrstvy, což je výhodné v silném proudu 
a zároveň se zamezuje zamotání návazce při pohybech nástrahy.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2399 070 0,80 mm 20 m 70 kg / 154 lbs šedá 560

2399 100 1,00 mm 20 m 100 kg / 220 lbs šedá 620

POWER LEADER

Návazec je spojka mezi sumcem a rybářem a vytváří rozdíl mezi úspěchem a 
porážkou. Proto používá Black Cat pouze nejlepší materiály a pevné propletení 
bezpočtu samostatných vláken. Návazcová šňůra Power Leader je neuvěřitelně 
odolná, a přesto měkká a pružná, aby sumec neměl podezření při záběru. Je 
vhodná pro všechny myslitelné typy nástrah a je to Stefanova první volba, když 
se chystá používat návazce ze šňůry. V roce 2012 a 2013 měla tato šňůra na 
kontě několik 100 kilových sumců včetně dvou rekordních ryb na Pádu o váze 
122,5 a 127 kg.

Kód Ø Návin Nosnost dop. MC Kč
2342 050 0,70 mm 20 m 50 kg / 110 lbs 329

2342 080 1,00 mm 20 m 80 kg / 176 lbs 399

2342 100 1,20 mm 20 m 100 kg / 220 lbs 419

2342 150 1,40 mm 20 m 150 kg / 330 lbs 469

VLASEC STONE RIG LINE

Univerzální vlasec k lovu sumců šetrný k životnímu prostředí. Vlasec Black Cat 
Stone Rig Line se výtečně hodí k použití pro trhací montáže s kameny a potápi-
vé montáže, u kterých po záběru zůstává utržený vlasec ležet na vodním dně. 
Vlasec je vyroben z přírodních vláken, která se ve vodě během několika málo 
dní kompletně a šetrně k životnímu prostředí rozpustí.

Kód Ø Návin dop. MC Kč
2358 200 2,00 mm 100 m 129

"DG Coating", inovativní potah s daleko  
hladším povrchem než Teflon®.  

4x vyšší odolnost proti korozi v porovnání  
s běžnými potahy a krycími vrstvami.

HÁČEK CAT HOOKER DG

Stefanu Seußovi leželo osobně velmi na srdci, aby vylepšil a dovedl vlasovou 
montáž k dokonalosti. Při této příležitosti bylo testováno mnoho nových vzorků 
háčků, ovšem háček Cat Hooker přesvědčil Stefana kompletně. Díky jeho téměř 
zakulacenému tvaru mají nástražní ryby dostatek volnosti, aby se mohly co 
nejpřirozeněji pohybovat. Kulatý tvar háčku Cat Hooker navíc velmi pozitivně 
ovlivňuje veškeré jeho vlastnosti. Síla drátu je zvolena tak, aby háček mohl 
být co nejpevnější a zároveň co nejméně nápadný. Zaletované očko umožňuje 
používání monofilních návazcových materiálů. Z tohoto důvodu je háček Cat 
Hooker možné používat naprosto univerzálně.

Kód Velikost háčku Hmotnost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4559 100 1/0 2,5 g 5 ks DG coating 159

4559 200 2/0 2,5 g 5 ks DG coating 169

4559 300 3/0 2,5 g 5 ks DG coating 179

HÁČEK GHOST GRIPPER DG

Háček Ghost Gripper patří k absolutně nejinovativnější sérii háčků, která se 
kdy v sektoru doplňků pro lov sumců objevila. Tento model se pyšní stejnými 
vlastnostmi jako háček Gripper. Mimoto dva hroty na zadní straně ramínka 
háčku Ghost Gripper umožňují upevnění nástražní ryby na boku. Pro tento účel 
se hroty zasunou pod kůži nástrahy. Tím nahrazuje háček Ghost Gripper velký 
a zrádný trojháček. Háček Ghost Gripper v sobě spojuje nejlepší vlastnosti jed-
noháčků se zcela nenápadnými možnostmi prezentace vlastní nástrahy. Nejlépe 
se hodí na montáže s mrtvými nástražními rybami a pro víceháčkové systémy. 
Dobré maskování představuje polovinu úspěchu! "DG Coating", inovativní 
potah s daleko hladším povrchem než Teflon®. 4x vyšší odolnost proti korozi v 
porovnání s běžnými potahy a krycími vrstvami.

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4553 100 1/0 5 ks DG coating 339

4553 200 2/0 5 ks DG coating 359

4553 300 3/0 5 ks DG coating 379

Jednoháčky
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HÁČEK GHOST RIG DG

Háček Ghost Rig patří k absolutně nejinovativnější sérii háčků, která se kdy 
v sektoru doplňků pro lov sumců objevila. Při použití víceháčkových systémů 
přichází „hodinka“ háčků Ghost Rig. Tento decentní jednoháček spolehlivě 
nahradí nápadný trojháček v montáži. Dva bodce opatřené protihroty na zadní 
straně ramínka háčku se umístí pod rybí kůži. Tím pádem drží háček Ghost Rig 
v úhlu 90° na nástraze jako přikovaný. Méně nápadné a méně agresivní nastra-
žení není možné. Nejvíce se hodí pro montáže s mrtvými rybami a víceháčkové 
systémy. Zahákne i toho nejopatrnějšího sumce. "DG Coating", inovativní 
potah s daleko hladším povrchem než Teflon®. 4x vyšší odolnost proti korozi v 
porovnání s běžnými potahy a krycími vrstvami.

Kód Velikost háčku Hmotnost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4557 500 5/0 4 g 5 ks DG coating 269

4557 600 6/0 3 g 5 ks DG coating 279

4557 700 7/0 3 g 5 ks DG coating 299

DVOJHÁČEK GHOST DG

Dvojháček Ghost patří k nejinovativnější sérii háčků, která se kdy v sektoru 
doplňků pro lov sumců objevila. Dva bodce opatřené protihroty na zadní straně 
ramínka háčku se umístí pod rybí kůži. Díky tomu odstává dvojháček Ghost 
od nástrahy velmi agresivně a drží naprosto bombasticky. A je jedno, jestli na 
hřbetu XXL nástrah nebo na zádech mrtvých nástražních ryb, na dvojháček 
Ghost se zkrátka a dobře můžete spolehnout. S jeho pomocí zdoláte každého 
kapitálního sumce! "DG Coating", inovativní potah s daleko hladším povrchem 
než Teflon®. 4x vyšší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými potahy a 
krycími vrstvami.

Kód Velikost háčku Hmotnost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4558 300 3/0 5 g 5 ks DG coating 399

4558 400 4/0 5 g 5 ks DG coating 419

4558 600 6/0 5 g 5 ks DG coating 469

TROJHÁČEK CURVE POINT DG

Jak již prozrazuje samotné jméno, odlišuje se trojháček Curve Point od běžných 
trojháčků svou dovnitř přihnutou špičkou. Jakmile se trojháček Curve Point 
jednou zachytí, zabodne se s tichostí zloděje a svou kořist už nepustí. Vyříznutí 
háčku je prakticky vyloučené. Zhotoven z nejkvalitnější oceli, odolá každému 
zatížení. Trojháček Curve Point je možné používat u všech běžných sumcových 
montáží. Mimořádně se trojháček Curve Point osvědčil při lovu s měkkými pří-
rodními nástrahami, jako například s rousnicemi nebo kalamáry. "DG Coating", 
inovativní potah s daleko hladším povrchem než Teflon®. 4x vyšší odolnost 
proti korozi v porovnání s běžnými potahy a krycími vrstvami.

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4550 001 1 5 ks DG coating 229

4550 100 1/0 5 ks DG coating 259

4550 200 2/0 5 ks DG coating 279

4550 300 3/0 5 ks DG coating 319

4550 400 4/0 5 ks DG coating 369

TROJHÁČEK DG

Naprostá klasika mezi trojháčky. Jakmile se jednou dostane do kontaktu se 
sumčí tlamou, okamžitě se zavrtá do hloubky a svou kořist pevně drží. Špičky 
ostré jako břitva enormně usnadňují jeho proniknutí. Tento trojháček se využívá 
u montáží k stacionárnímu rybaření a také při vertikálních a přívlačových techni-
kách. Patří do každého kufříku s rybářským náčiním! "DG Coating", inovativní 
potah s daleko hladším povrchem než Teflon®. 4x vyšší odolnost proti korozi v 
porovnání s běžnými potahy a krycími vrstvami.

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4551 001 1 5 ks DG coating 209

4551 100 1/0 5 ks DG coating 239

4551 200 2/0 5 ks DG coating 259

4551 300 3/0 5 ks DG coating 299

4551 400 4/0 5 ks DG coating 349

HÁČEK RIGGING DG

Jednoháček Rigging je naším nejpevnějším háčkem v programu. Jeho tělo bylo 
zformováno z nejpevnější oceli, zaletované očko je dostatečně velké, aby jím 
prošel i silný návazcový monofil, a jeho dlouhá špička je enormně ostrá. Háček 
Rigging se používá všude tam, kde je to z nějakého důvodu extrémní. Ve Špa-
nělsku při rybaření u zatopených podvodních překážek nebo v Itálii při pevném 
odbočení montáže u kamenných náspů je háček ve svém živlu. V menších 
velikostech se také perfektně hodí jako háček pro nástrahu u vlasové montáže. 
"DG Coating", inovativní potah s daleko hladším povrchem než Teflon®. 4x 
vyšší odolnost proti korozi v porovnání s běžnými potahy a krycími vrstvami.

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4552 400 4/0 6 ks DG coating 159

4552 500 5/0 6 ks DG coating 189

4552 600 6/0 6 ks DG coating 209

HÁČEK POWER RIG DG

Jeho jméno opět prozrazuje vše podstatné! Jednoháček Power Rig je silný jako 
medvěd a stále ještě jemný. Díky prodlouženému ramínku se háček v rybí tlamě 
velmi agresivně otáčí. Tím má dlouhá, ostrá špička zčásti usnadněnou práci a 
velice efektivně se zahakuje. Ohnuté a zaletované očko umožňuje používání 
monofilních návazcových materiálů bez toho, že by háček odstával. "DG Coa-
ting", inovativní potah s daleko hladším povrchem než Teflon®. 4x vyšší odol-
nost proti korozi v porovnání s běžnými potahy a krycími vrstvami.

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4554 500 5/0 6 ks DG coating 159

4554 600 6/0 6 ks DG coating 179

4554 700 7/0 6 ks DG coating 189

HÁČEK MEGA DG

Háček Mega je nejuniverzálnějším jednoháčkem na trhu. Díky svému jedineč-
nému tvaru a zahnuté kónické špičce nabízí háček Mega vlastnosti, které se 
téměř přibližují 100 % po háčku požadovaného. Dlouhá, ostrá špička háčku 
přitom velmi lehce pronikne do sumčí tlamy. A je celkem jedno, jestli se jedná 
o nástrahu s mrtvou rybou nebo víceháčkovou montáž pro živé nástražní ryby. 
Má-li se použít jednoháček, potom je háček Mega tou správnou volbou. Díky 
vyhnutému a zaletovanému očku se může bez problémů používat monofilní 
návazcový materiál. Tento jednoháček patří do každé rybářské tašky! "DG 
Coating", inovativní potah s daleko hladším povrchem než Teflon®. 4x vyšší 
odolnost proti korozi v porovnání s běžnými potahy a krycími vrstvami.

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4555 110 10/0 6 ks DG coating 259

4555 120 12/0 6 ks DG coating 309

4555 600 6/0 6 ks DG coating 239

4555 800 8/0 6 ks DG coating 249

HÁČEK GRIPPER DG

Jednoháček Gripper je zbraní absolutního kalibru! Díky jedinečnému, agresiv-
nímu a prohnutému tvaru se stal tento model ideálním háčkem pro tvorbu vla-
sových montáží. Háček Gripper je lehký a robustní zároveň. Díky zaletovanému 
očku pojme dokonce i velmi silný monofilní materiál. Ideální prostředek k nená-
padné prezentaci jakékoliv montáže. "DG Coating", inovativní potah s daleko 
hladším povrchem než Teflon®. 4x vyšší odolnost proti korozi v porovnání s 
běžnými potahy a krycími vrstvami.

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4556 100 1/0 6 ks DG coating 189

4556 200 2/0 6 ks DG coating 199

4556 300 3/0 6 ks DG coating 209

Háčky
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JEDNOHÁK GHOST

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4461 500 5/0 5 ks černý nikl 229

4461 600 6/0 5 ks černý nikl 239

4461 700 7/0 5 ks černý nikl 249

DVOJHÁK GHOST

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4462 300 3/0 5 ks černý nikl 329

4462 400 4/0 5 ks černý nikl 349

4462 600 6/0 5 ks černý nikl 379

HÁČEK GHOST GRIPPER

Háček Ghost Gripper patří k absolutně nejinovativnější sérii háčků, která se 
kdy v sektoru doplňků pro lov sumců objevila. Tento model se pyšní stejnými 
vlastnostmi jako háček Gripper. Mimoto dva hroty na zadní straně ramínka 
háčku Ghost Gripper umožňují upevnění nástražní ryby na boku. Pro tento účel 
se hroty zasunou pod kůži nástrahy. Tím nahrazuje háček Ghost Gripper velký 
a zrádný trojháček. Háček Ghost Gripper v sobě spojuje nejlepší vlastnosti jed-
noháčků se zcela nenápadnými možnostmi prezentace vlastní nástrahy. Nejlépe 
se hodí na montáže s mrtvými nástražními rybami a pro víceháčkové systémy. 
Dobré maskování představuje polovinu úspěchu!

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4483 001 1/0 5 ks battlesteel 339

4483 002 2/0 5 ks battlesteel 359

4483 003 3/0 5 ks battlesteel 379

HÁČEK BUZZER-HOOK

Háčky Buzzer Hook staví na háčku typu Ghost Hook s dodatečným rotačním 
listem na obloučku háčku. Rotační list se začíná otáčet již při minimálním odporu 
vody a stará se o dodatečný dráždivý impulz víření vody přímo u nástražní rybky. 
Háček Buzzer Hook je možné velmi jednoduše použít na živé nástražní rybky a na 
Dead Bait systémcích v tekoucích vodách na základě principu háčku Ghost Hook, 
který se zapichuje do boku nástražní rybičky. Háček Buzzer Hook lze využít jako 
doplňkový, namontovaný na gumovou nástrahu i při aktivní přívlači a vertikálním 
rybolovu.

SHAD CLAW RIG

Šroubovací jigová hlavička s Claw jednoháčkem na dakronovém návazci pro rychlé nasazení 
všech úspěšných gumových rybek a twisterů k lovu sumců. Tento systém byl vyvinut speciálně 
našimi týmovými rybáři a umožňuje perfektní a rychlou montáž nástrah všech druhů díky 
zatočení závitnice umístěné na olověné hlavičce. Claw jednoháček lze prostřednictvím upevňo-
vacího systému přichytit kdekoliv na gumové nástraze bez toho, aniž by se poškodila, a díky 
svému tvaru se také stará o pevné zachycení v sumčí tlamě.

Kód Velikost háčku Gramáž Nosnost MJ dop. MC Kč
3122 010 6/0 10 g 100 kg 1 ks 189

3122 020 6/0 20 g 100 kg 1 ks 199

3122 030 6/0 30 g 100 kg 1 ks 199

3122 050 6/0 50 g 100 kg 1 ks 209

Návazce

Kód Velikost háčku Barva dop. MC Kč
4479 500 5/0 stříbrná 369

4479 700 7/0 stříbrná 389
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SOUND BALL

Chrastítka k montáži na návazec, díky ní se probudí i ti nejlínější sumci.

Kód MJ dop. MC Kč
4288 002 5 ks 59

KROUŽEK XTREME

Mnoho umělých nástrah se používá s 
jednoduchým kroužkem, který se dá silou 
kleští otevřít. Black Cat nabízí velmi pevný 
kroužek určený speciálně pro rybáře chyta-
jící velké ryby, aby vylepšily umělé nástrahy 
nebo dokonce vertikální návazce.

Kód Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
6157 008 10,5 mm 50 kg 10 ks 89

6157 010 12 mm 90 kg 10 ks 89

LOŽISKOVÝ OBRATLÍK X-STRONG

Vysoce výkonný obratlík na sumce. Díky kuličkovému ložisku je pod vodou 
tichý, přičemž nabízí také perfektní rotaci, která zamezuje zamotání vlasce.

Kód Délka Velikost Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
6196 004 22 mm 4 97 kg 4 ks černý nikl 239

6196 005 25 mm 5 125 kg 3 ks černý nikl 239

6196 006 30 mm 6 187 kg 2 ks černý nikl 239

OBRATLÍK GODZILLA

Extrémně pevný křížem zapínací obratlík v malých velikostech na přívlač a ve 
velkých velikostech na chytání s mrtvou nástrahou. Tento obratlík je mezi sum-
caři považován za vrchol.

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6156 200 55 mm 2/0 50 kg 5 ks 199

6156 300 62 mm 3/0 60 kg 5 ks 199

6156 400 72 mm 4/0 70 kg 4 ks 199

KARABINKA S OBRATLÍKEM

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6173 100 52 mm 1/0 55 kg 5 ks 109

6173 300 60 mm 3/0 70 kg 5 ks 109

6173 400 65 mm 4/0 100 kg 3 ks 109

LOŽISKOVÝ OBRATLÍK

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6175 001 40 mm 1 175 kg 2 ks 129

6175 002 36 mm 2 135 kg 3 ks 129

6175 004 36 mm 4 90 kg 3 ks 129

6175 005 32 mm 5 65 kg 5 ks 129

OBRATLÍK

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6174 400 33 mm 3/0 135 kg 5 ks 109

6174 600 35 mm 6/0 170 kg 5 ks 109

TROJCESTNÝ 
OBRATLÍK HD

Kód Délka Nosnost MJ dop. MC Kč
6172 001 80 mm 100 kg 1 ks 159

UNIVERZÁLNÍ KLIP

Univerzální klips s obratlíkem, který umož-
ňuje rychlé uchycení vlasce při lovu na 
tzv. trhačku. Uplatnění najde nejenom v 
sumcařině, ale jistě i při jiných rybolov-ných 
technikách.

Kód Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
6116 005 30 kg 5 ks černá matná 89

HELLS BELLS

Speciální sumcařská rolnička s 
integrovaným klipsem na chemické 
světlo pro spolehlivou a hlasitou 
indikaci záběru. Fixační svorka 
zaručí bezpečné připevnění i při 
silné akci špičky.Kód MJ dop. MC Kč

6700 001 3 ks 159

ROLNIČKY BIG

Speciálně velké rolničky, které 
by Vás jistě probudily i z toho 
nejhlubšího spánku. Díky malé 
svorce jsou rolničky upevněny k 
prutu a nemůžou tak narážet do 
blanku při záběru.

Kód Obsah Barva dop. MC Kč
6700 005 1 ks černá/žlutá 119

KRIMPOVACÍ 
SPOJKY

Aluminium, high quality design  best 
crimped with Black Cat forceps.

Kód Ø MJ dop. MC Kč
6410 007 1,2 mm 20 ks 99

DIAMANTOVÝ BROUSEK HÁČKŮ

Diamantový brousek háčků Black Cat je pro sumcaře nepostradatelné vybavení. 
Díky jeho malým rozměrům se hodí do každého boxu na náčiní a umožňuje mít 
háčky  ostré jako břitva.

Kód Délka dop. MC Kč
9701 002 16 cm 309

KLEŠTĚ NA ŠŇŮRY

Speciální kleště pro sumcaře, které 
přeštípnou šňůru ostře a čistě.

Kód dop. MC Kč
6410 010 499

Obratlíky
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OUTDOOROVÁ LAMPA

Vodě odolná a extrémně výkonná outdoorová lampa, která může být používána 
stojící nebo zavěšená díky klipsu. V noci může být používána jako červené ori-
entační světlo na břehu nebo na lodi. Baterie: 4x AA (nejsou součástí balení).

Kód Ø Výška Gramáž dop. MC Kč
9895 034 11 cm 17 cm 140 g 309

BATLE CAT HEADLAMP

Velmi světlá LED čelovka s maximálním výkonem svítivosti 150 lumenů a dosvi-
tem do vzdálenosti 100 metrů. S hmotností pouhých 48 gramů se komfortně 
nosí. Je vybavena nastavitelným popruhem odolným proti potu. Vodotěsná dle 
úrovně normy IPX6. Volitelné módy: silný bílý svit, slabý bílý svit, mód červené-
ho světla a funkce SOS. Baterie: 3x AAA (nejsou součástí balení).

Kód Gramáž dop. MC Kč
9896 001 71 g 419

TYČ SE ZÁVITEM

Extrémně dlouhá a mohutná hliníková tyč se závi-
tem na rohatinku nebo k vytvoření tripodu díky 
adaptéru, a tím pádem umístění dvou rohatinek 
na hrazdu. Díky délce až 165 cm odra 200 cm je 
tyč vhodná k umístění i do větších hloubek.

Kód Délka Délka Barva dop. MC Kč
1892 001 90 cm 90 - 165 cm černá 419

1892 002 115 cm 115 - 200 cm černá 469

HRAZDA

Super silná hliníková hrazda pro 2 rohatinky k umístění na BC Tripod Adapter.

Kód Šířka Barva dop. MC Kč
8210 001 16 cm černá 469

Kód Šířka Barva dop. MC Kč
8250 001 9 cm černá 690

ADAPTÉR NA TRI-
POD
Velmi silný Tripod Adapter na BC tyč se závitem. 
Díky šroubovacímu uzávěru lze tripod rychle a 
snadno sestavit a přepravit v kompaktních pře-
pravních rozměrech. Na spodní straně adaptéru 
je hák, kam se může pověsit závaží, čímž se 
zajistí větší stabilita tripodu.

Kód Šířka Barva dop. MC Kč
8251 001 9 cm černá 369

ROHATINKA

Ostré kameny, podvodní vyvýšeniny a překážky 
ve vodě ohrožují naši kmenovou šňůru. Rohatin-
ka zajišťuje bezpečný průchod šňůry k nástraze a 
vyhnutí se překážkám.

Jednoduché držáky prutu
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SADA SIGNALIZÁTORŮ 2

Sada otřesových signalizátorů obsahuje 2 signalizátory záběru a 1 příposlech. Baterie: 1x 9V (nejsou součástí balení).

Kód MJ dop. MC Kč
6802 999 2+1 ks 4450

PŘÍPOSLECH 2

Příposlech pro Black Cat otřesové signalizátory. Dosahuje dle podmínek max. 
50 m. Lze jej spárovat až se 4 signalizátory. Je napájen pomocí 1 ks 9V baterie 
(není součástí balení). Baterie: 1x 9V (nejsou součástí balení).

Kód MJ dop. MC Kč
6802 002 1 ks 1550

SIGNALIZÁTOR ZÁBĚRU 2

Otřesový signalizátor. Na prut se připevňuje masivní nastavitelnou objímkou, a 
tudíž jej lze upevnit na různé průměry blanku prutu. Má akustickou i optickou 
signalizaci záběru, a nastavitelný tón, hlasitost a citlivost třemi tlačítky na přední 
straně. Reaguje jak na otřesy, tak i na pozvolné ohnutí prutu. Baterie: 2x AAA 
(nejsou součástí balení).

Kód MJ dop. MC Kč
6802 001 1 ks 1410

fluo červená fluo žlutá

Gramáž fluo červená fluo žlutá dop. MC Kč
5 g 5532 005 5532 105 89

10 g 5532 010 5532 110 89

15 g 5532 015 5532 115 89

20 g 5532 020 5532 120 89

U-FLOAT "TREE"

Podvodní splávek Tree U-Float vyrobený v Německu. Tento speciální podvod-
ní splávek vytváří ve vodě lákavé víry a doplňkové turbulence přesně před 
nástrahou. Je možné ho použít jako nadzdvihovacího tělíska při lovu s mrtvými 
nástražními rybami, živými rybami nebo alternativními nástrahami. Proudící 
voda protéká skrze podvodní splávek Tree U-Float a vyvíjí tak jednotlivé proudo-
vé kanálky proudící kolem nástrahy umístěné za ním. Sumci to takto mají rádi!

SPLÁVEK SIDE LIGHT

Splávek k lovu sumců se schovanou možností připevnění chemických světel – 
mimo podezření i pro ty nejopatrnější sumce.

Kód Nosnost dop. MC Kč
5574 001 80 g 229

5574 002 150 g 259

Kód Nosnost dop. MC Kč
5571 000 50 g 269

5571 001 100 g 279

5571 002 200 g 309

SPLÁVEK BUOY

Klasický nezbytný bójkový splávek. Vlasec může 
být veden středem splávku. Je vybaven adapté-
rem na chemické světlo.

Kód Nosnost dop. MC Kč
5573 002 150 g 289

5573 003 200 g 299

SPLÁVEK DROP

Klasický kapkovitý tvar splávku, šňůru je možné 
v centrálním průchodu zafixovat pomocí chemic-
kého světla. Kód Nosnost dop. MC Kč

5557 001 10 g 119

5557 002 30 g 129

5557 003 60 g 139

REFLEXNÍ SPLÁVEK

Speciální "outrigger" splávek na chytání u stro-
mů a keřů. „Outrigger“ je velmi lehký, a když je 
návazec napnutý, perfektně se vynořuje z vody. 
Reflexní páska zajišťuje, že je v noci při použití 
čelové lampy dobře viditelný.

Kód MJ Barva dop. MC Kč
5529 999 1 žlutá 569

POMOCNÁ TRHACÍ 
BÓJKA OUTRIGGER
Speciální "outrigger" systém v charakteristicky 
žluté barvě s klipsem. Systém  "outrigger" 
může být rychle a pružně přizpůsoben různým 
vzdálenostem. Klips umožňuje rychlé a odolné 
upevnění trhačky.

Kód MJ dop. MC Kč
5529 998 1 620

POMOCNÁ TRHACÍ 
BÓJKA OUTRIGGER 
BLACK EDITION
Speciální "outrigger" systém s klipsem. Systém  
"outrigger" může být rychle a pružně přizpů-
soben různým vzdálenostem. Klips umožňuje 
rychlé a odolné upevnění trhačky.

Splávky na sumce
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žlutá

červená

Nosnost žlutá červená dop. MC Kč
10 g 5591 001 5591 101 99

20 g 5591 002 5591 102 99

30 g 5591 003 5591 103 109

40 g 5591 004 5591 104 119

SPLÁVEK LIGHTNING

Svítivé a jasné barvy lákají sumce a tato nová inovace od Stefana Seuße je per-
fektní kombinací těchto faktorů a podvodního splávku, který se umisťuje přímo 
nad nástrahu. Lightning Float nabízí sumcaři vložení standardního 4,5 mm 
chemického světla z obou stran, což vytváří světelný zdroj přímo nad nástrahou. 
Obzvláště v čistých vodách je Lightning Float absolutní jednička.

SPLÁVEK SURFACE BLACK EDITION

Klasický "outrigger" splávek s ověřeným a důvěryhodným vzhledem.

Kód Nosnost dop. MC Kč
5578 011 60 g 199

5578 012 120 g 229

PODVODNÍ SPLÁVEK RATTLE

Podvodní splávek se zapuštěnými kapslemi s kuličkami přiláká sumce dokonce i 
z velké dálky.

Kód Nosnost dop. MC Kč
5576 001 20 g 109

5576 002 40 g 119

5576 003 60 g 129

5576 004 100 g 139

Kód Nosnost dop. MC Kč
5528 010 10 g 289

5528 020 20 g 289

5528 030 30 g 289

5528 040 40 g 289

PODVODNÍ SPLÁ-
VEK PROPELLER
Nový vrtulovitý podvodní splávek má vestavěná 
odolná lehká kovová křídla, která pod vodou 
vyvolávají silné tlakové vlny. Jsou vybaveny také 
skleněnými chrastítky, která produkují hluk, když 
splávek rotuje a lákají sumce k nástraze.

PODVODNÍ SPLÁVEK

Favorit Stefana Seuße.

Kód Nosnost dop. MC Kč
5577 006 5 g 89

5577 007 7 g 89

5577 000 10 g 69

5577 001 20 g 69

5577 002 30 g 89

5577 003 40 g 89

5577 004 60 g 109

5577 005 100 g 119

černá

oranžová

žlutá

černá/oranžová/žlutá

Gramáž MJ černá žlutá oranžová černá/oranžová/žlutá dop. MC Kč
1,5 g 3 ks 5605 001 5605 002 5605 003 5605 004 179

3,5 g 3 ks 5605 101 5605 102 5605 103 5605 104 179

PODVODNÍ SPLÁVEK MICRO U-FLOAT

Malé podvodní splávky s linií tělíčka do proudné vody, představující zcela 
nenápadné vzlínací tělísko s nosnostmi 1,5 a 3,5 gramu, jsou garantem úlovku, 
jelikož na revírech s velkým rybářským tlakem umožňují enormně účinnou pre-
zentaci návnady. Nástraha je s pomocí podvodních splávků Micro U-Floats pre-
zentována těsně nade dnem a podle velikosti nástrahy samotné lze zafixovat na 
návazci vícero podvodních splávků Micro U-Floats za sebou, které se postarají o 
vyšší vzlínání při minimálních vibracích na návazci. Také při lovu na kamenných 
náspech doporučuje Stefan Seuß použití podvodních splávků Micro U-Floats, 
aby bylo možné bez potíží prezentovat návazec a nástrahu nad ostrými hranami 
kamenů. Křiklavé barvy neonově žlutá a neonově červená se využijí, pokud je 
čistá voda, a pro sumce vytvářejí navíc ještě optické dráždění.

černá

UV aktivní neonově červená

fosforová

Nosnost černá fosforová UV aktivní neonově červená dop. MC Kč
10 g 5551 010 5552 010 5553 010 179

20 g 5551 020 5552 020 5553 020 179

30 g 5551 030 5552 030 5553 030 179

PROPELLER U-FLOAT X-STRONG

Splávek k prezentaci živé nástrahy, mrtvé nástrahy nebo svazku žížal nade 
dnem. Podvodní splávek X-Strong Propeller je vyroben z jednoho kusu, aby byl 
nerozbitný. 3 křídla způsobují rotaci splávku na návazci dokonce i v pomalu 
tekoucích vodách. Víření vody způsobí rotaci splávku, z čehož jsou sumci jak 
šílení. Dostupné ve fosforové, UV červené a černé barvě.

VRTULKA U-FLOAT SILENT

Tichá verze vrtulkovitého splávku „Propeller-U-Pose“ zhotovená bez skleněných 
kuličkových chrastítek. Splávek je vybaven robustními lístky z lehkého kovu, 
které ve vodě vytvářejí silné tlakové vlny.

Kód Nosnost MJ dop. MC Kč
5528 110 10 g 1 ks 309

5528 120 20 g 1 ks 309

5528 130 30 g 1 ks 309

5528 140 40 g 1 ks 309

Kód Nosnost dop. MC Kč
5562 001 100 g 89

5562 002 150 g 89

5562 003 200 g 89

5562 004 230 g 89

SPLÁVEK

Splávek speciálně vyvinutý pro driftování a lov 
ze břehu, který může být bez problému použit i 
na těch nejsilnějších šňůrách. Barevné provedení 
slibuje dobrou viditelnost dokonce i za nepřízni-
vých světelných podmínek.

Kód Nosnost dop. MC Kč
5565 001 15 g 89

5565 002 20 g 109

PODVODNÍ SPLÁ-
VEK VIBRO
S množstvím chrasticích kapslí.

Splávky na dravce
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Kód Nosnost dop. MC Kč
5566 001 100 g 139

5566 002 150 g 159

5566 003 250 g 209

SUMCOVÝ SPLÁVEK

S anténou a adaptérem na chemické světlo.

Kód Nosnost dop. MC Kč
5564 001 100 g 119

5564 002 200 g 129

5564 003 300 g 139

SUMCOVÝ SPLÁVEK

Kulatý, s adaptérem pro chemické světlo.

CAT LIGHT DEPOT

Chemické světlo Cat Light Depod opatří špičky vašich prutů, bóje a splávky při 
nočním lovu sumců patřičným světlem pro snadnou identifikaci. Výběr extrémně 
svítivých chemických světel umístěných v univerzální krabičce. Šetrné k životnímu 
prostředí a okamžitě po ruce ze zásobníku Cat Light Depot na sumcové pruty.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
5545 001 45 mm 45 ks 239

hnědá / Monster krab

černý / Happy Cadaver

červená / Krvavý červ červená / Stinky Calamaris

žlutý / Smelly Fish

Monster krab Krvavý červ Stinky Calamaris Smelly Fish Happy Cadaver
Obsah hnědá červená červená žlutý černý dop. MC Kč
100 ml 3904 001 3904 002 3904 003 3904 004 3904 005 339

POSILOVAČ VE SPREJI

Posilovač ve spreji na sumce - může být použit na mrtvou nástrahu, rousnice, 
umělou nástrahu i podvodní splávky a návazcové materiály. Sprej se spojí s 
postříkanou plochou a uvolněním pod hladinou vytvoří neuvěřitelně atraktivní 
efekt.

Příslušenství na sumce

BUŽÍRKA

Speciální gumová, extrémně odolná a ohebná bužírka může být v moderní 
sumcařině použita k mnoha účelům, např. jako ochrana uzlu na všech běžných 
velikostech háčků, zarážka podvodního splávku na hlavní šňůře nebo může 
sloužit k zabezpečení nástrahy na háčku.

Kód Délka Ø MJ Barva dop. MC Kč
6611 069 1,00 m 2 mm / 4 mm 1 ks žlutá 129

6611 070 1,00 m 3 mm / 7 mm 1 ks žlutá 139

6611 072 1,00 m 4 mm / 8 mm 1 ks žlutá 169

CAT PROP

Nic více, nic méně než speciální 
vrtulka k lovu sumců. Tato 
vrtulka se jednoduše navlékne 
na návazec a posune před 
nástrahu. V proudu se okamži-
tě začne divoce otáčet. Tyto 
rotační pohyby přilákají sumce 
rychleji k nástraze a vyprovokují 
ho k záběru.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
3199 001 5,5 cm 2 ks 189

PODVODNÍ SPLÁVEK EVA

Nový vynález Stefana Seuße. Podvodní splávek z EVA materiálu se pod hladinou 
chová velmi nenápadně a může být nasprejován posilovačem. Má velmi štíhlý, 
nenápadný tvar a během testování si připsal na své konto několik výjimečných 
úlovků.

Kód Délka Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
5560 006 6 cm 10 g 2 ks černá 59

5560 008 8 cm 15 g 2 ks černá 59

5560 010 10 cm 20 g 1 ks černá 69

5560 012 12 cm 30 g 1 ks černá 79
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BC50 BC51

Patent 
202016101519

PODVODNÍ SPLÁVEK DEAD

Tento speciální systém U-float vnáší mrtvé rybičce opět život a během testování 
zajistil fantastické úlovky a rozvoj rybaření na vodách, kde je chytání na živou 
nástrahu zakázané. Plovák je umístěn za hlavou na zádech mrtvé nástrahy a 
klipsy prostupují rybou z boku. Toto "znovuoživení" způsobí opravdové pohyby 
rybičky ve vodě a v proudu vytvoří dráždivé pohyby bez rotace. Je ideální na 
tekoucí vody s útlými mrtvými nástrahami, jako je pstruh, tloušť apod.

Kód Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
5530 010 10 g 1 černá 269

5530 020 20 g 1 černá 269

5530 030 30 g 1 černá 269

5530 040 40 g 1 černá 269

Příslušenství na sumce

BÓJKA MARKER

Kód Ø Barva dop. MC Kč
5570 002 33 cm černá 509

DRŽÁK SIGNALIZÁTORU

K našroubování na blank prutu.

Kód dop. MC Kč
6711 001 189

SILIKONOVÉ BUŽÍRKY

Univerzální silikonové bužírky na sumcové návazce a na ochranu háčku.

Kód Délka Ø MJ dop. MC Kč
6612 005 25 mm 6 mm / 3 mm 10 ks 109

GUMOVÉ ZARÁŽKY

Odolné gumové zarážky.

Kód Délka Ø MJ dop. MC Kč
6149 000 15 mm 15 mm 10 ks 89

KORÁLKY SOFT

Kód Délka MJ dop. MC Kč
6612 006 8 mm 10 ks 59

KORÁLKY HARD

Tvrdé plastové korálky k připevnění 
podvodního splávku s křídly k návazci z 
kmenového vlasce do průměru 1,4 mm. 
Materiál: plast

Kód Ø MJ Barva dop. MC Kč
6611 049 8 mm 50 ks černá 79

GUMOVÉ ZARÁŽKY

Kód Ø MJ dop. MC Kč
6611 051 7 mm / 3 mm 10 ks 49

GUMOVÉ KORÁLKY SHOCK

Kód Ø MJ dop. MC Kč
6611 050 10 mm 10 ks 49

PERLOVÁ ZARÁŽKA

Kód Velikost MJ dop. MC Kč
3166 010 XXL 3 ks 49

SILIKONOVÉ ZARÁŽKY DLOUHÉ

Odolné silikonové zarážky s navlékáním pro pružnou a variabilní ochranu a 
upevnění podvodního splávku na návazci.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
3166 020 10 mm 10 ks 99

SILIKONOVÉ 
ZARÁŽKY 
OVÁLNÉ

Odolné silikonové zarážky s 
navlékáním pro pružnou a 
variabilní ochranu a upev-
nění podvodního splávku 
na návazci.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
3166 015 7 mm 10 ks 79

ZÁVĚSKA NA ZÁTĚŽ

Kód MJ dop. MC Kč
6617 005 2 ks 59

ZÁTĚŽ CLONK

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6040 060 60 g 1 ks 239

6040 100 100 g 1 ks 269

6040 160 160 g 1 ks 329

6040 250 260 g 1 ks 359
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BC52 BC53

ZÁTĚŽ FLOAT SINKER

Díky prodlouženému tvaru má tato sumcová zátěž malý odpor proti vodě a 
perfektně se hodí ke všem návazcům se splávkem a návazcům do proudu. Float 
Sinker také může být navázán jako přední zátěž do silného proudu nad nástraž-
ní rybičkou.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6649 060 60 g 4 ks 239

6649 080 80 g 4 ks 289

6649 100 100 g 3 ks 279

6649 120 120 g 3 ks 299

6649 160 160 g 2 ks 279

6649 200 200 g 2 ks 339

FRONT ZONE WEIGHT

Potažené olovo k lovu sumců různými styly stacionárního rybolovu a bójkovými 
montážemi. Olovo Front Zone Weight se fixuje přímo na návazec cca 10 cen-
timetrů před nástrahu. Postará se o bezpečnou prezentaci nástrahy ve zvolené 
hloubce, a to dokonce i v silném proudu. Při použití živých nástražních ryb se 
olovo Front Line doplňkově postará o zmenšený rádius pohybu nástražní ryby, a 
tedy o zvýšení počtu záběrů.

Kód Ø Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
6682 010 1,5 mm 10 g 3 ks zářivá 169

6682 020 1,5 mm 20 g 3 ks zářivá 169

6682 030 1,5 mm 30 g 2 ks zářivá 169

6682 040 1,5 mm 40 g 2 ks zářivá 169

6683 010 1,5 mm 10 g 3 ks černá matná 169

6683 020 1,5 mm 20 g 3 ks černá matná 169

6683 030 1,5 mm 30 g 2 ks černá matná 169

6683 040 1,5 mm 40 g 2 ks černá matná 169

LINE DIVER

Speciální olovo k potápění kmenové šňůry při lovu sumců. Při cíleném sportov-
ním lovu sumců může být v mnoha situacích velmi důležité potopit kmenovou 
šňůru již vyvezené montáže, aby přes ni mohly jezdit například lodě nebo aby 
bylo možné montáž pod vodní hladinou prezentovat co nejméně nápadně. Také 
při lovu s podvodními splávky na řekách se doporučuje nasadit Line Diver, aby 
se člověk vyhnul naplaveninám a trávě často plujícím po vodní hladině, které se 
zachytávají do napnuté šňůry, a aby omezil zvuky vyluzované ze šňůry v prou-
du. Klip na šňůru olova Line Divers může být přizpůsoben každému průměru 
kmenové šňůry, kterou pak spolehlivě udrží napjatou pod vodou. Při záseku 
nebo silném tlaku na montáž se Line Driver vyhákne a šňůru uvolní. Line Diver 
se na 20metrové rychle potápivé fixační šňůře připevňuje držadlem ke břehu 
nebo k lodi.

Kód Délka Gramáž MJ dop. MC Kč
6202 450 20 m 450 g 1 ks 439

CAT BOMB

Speciálně potažené olovo na sumce pro všechny zavážecí montáže i montáže 
na odhoz prutem. Olovo i přes svůj zploštělý tvar dobře drží v proudu a na sto-
jatých vodách po dopadu na dno vypadá velmi nenápadně. Při záběru vytvoří 
spolehlivý protitlak na montáž, a tak se postará o velmi jistý samozahakovací 
efekt háčku v sumčí tlamě.

Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
3121 250 250 g černá matná 209

3121 350 350 g černá matná 209

černá svítící

Gramáž MJ černá svítící dop. MC Kč
80 g 1 ks 3145 080 3145 081 169

120 g 1 ks 3145 120 3145 121 199

160 g 1 ks 3145 160 3145 161 239

200 g 1 ks 3145 200 3145 201 289

CAT BALL

Cat Ball je bezesporu nejlepší způsob, jak vytvořit efektivní vertikální návazec. 
Vertikální hlava se skládá z těžké pogumované zátěže svítící ve tmě nebo matné 
černé zátěže, a má kulatý tvar se zploštělou spodní stranou. To způsobuje, že 
nástraha je u dna umístěna bez zvukového efektu. Dvě vyčnívající očka z nerez 
oceli umístěná v úhlu 90° zajišťují perfektní upevňovací body pro hlavní šňůru a 
nástrahu, a umožňují prezentovat nástrahu delší dobu bez zamotání.

SILIKONOVÁ 
BUŽÍRKA

Univerzální silikonová  bužírka 
na sumcové návazce a na 
ochranu háčku.

Kód Délka Ø Barva dop. MC Kč
6612 004 1 m 5 mm / 2 mm černá 109

SILIKONOVÁ 
BUŽÍRKA

Univerzální silikonová bužír-
ka na sumcové návazce a na 
ochranu háčku.

Kód Délka Ø Barva dop. MC Kč
6612 001 1 m 4 mm / 2 mm transparentní 109

6612 002 1 m 5 mm / 2 mm transparentní 119

6612 003 1 m 6 mm / 4 mm transparentní 129

Speciální olova

TRHACÍ VLASEC

Trhací vlasec vhodný na kamenné, freestyle a bójkové montáže. V praktickém 
balení je 10 ks, což znamená, že rybář může reagovat na jakoukoliv situaci. Čas 
zabírající vázání každého trhacího vlasce je nyní minulostí.

Kód Ø MJ Nosnost Barva dop. MC Kč
4282 030 0,30 mm 10 ks 6,00 kg / 13,20 lbs žlutá 39

4282 035 0,35 mm 10 ks 7,10 kg / 15,70 lbs žlutá 39

4282 040 0,40 mm 10 ks 9,60 kg / 21,20 lbs žlutá 39

Kód MJ Barva dop. MC Kč
6650 001 3 ks černá 109

RUBBER BOOM

SIDE PLANER

Planery ve dvou velikostech se zamačkávací fixační svorkou. S jejich pomocí 
mohou být montáže na řekách vypuštěny s požadovaným odstupem od bře-
hu. Po záběru se planer z fixační svorky uvolní a volně sklouzne po šňůře až 
k samotnému návazci, tudíž při zdolávání neklade žádný odpor a nepřekáží.

Kód Délka dop. MC Kč
6329 001 15 cm 359

6329 002 20 cm 419

zářivá černá matná
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BC54 BC55BC55BC54

DEAD BAIT PUNCHER

Inovativní a univerzálně použitelné děrovadlo (Puncher) pro všechny 
druhy nástražních ryb. Bylo speciálně vyvinuto Stefanem Seußem 
pro použití úspěšných Dead Bait prezentací mrtvých nástražních ryb. 
Zasouvací rourka opatřená ostrými hranami pronikne s ostrostí nože 
do hřbetu nástražních ryb a lehkým pootočením z něj vykrojí filet 
masa. Do vzniklého prázdného prostoru ve hřbetě nástražní ryby je 
pak možné zasunout tyčinky Dead Bait Sticks nebo korkové Cork 
Sticks, které propůjčí mrtvé nástraze přirozený vodorovný vztlak. 
V proudu začne mrtvá nástražní ryba velmi realisticky plavat, čímž 
přesvědčí každého říčního sumce.

Kód Délka dop. MC Kč
6360 001 40 cm 589

CORK STICKS

K životnímu prostředí šetrné korkové tyčky Cork 
Sticks pro použití v mrtvých nástražních rybách při 
Dead Bait prezentacích nástrah při lovu sumců.

Kód Délka Ø MJ dop. MC Kč
6362 001 5 cm 11 mm 6 ks 229

JEDNOHÁK S CHRASTÍTKEM

Speciální návazec obsahující jednohák a chrastidlo. Může být použit se všemi 
typy nástrah a pro všechny rybářské metody.

Kód Model Délka Velikost háčků MJ Nosnost dop. MC Kč
4336 114 L 1,20 m 6/0 1 ks 100 kg 139

4336 115 XL 1,20 m 8/0 1 ks 100 kg 139

PODVODNÍ SPLÁVEK S TROJHÁKEM

Speciální návazec obsahující trojhák a EVA podvodní splávek k prezentaci 
nástražní rybičky a žížaly nade dnem.

Kód Model Délka Velikost háčků MJ Nosnost dop. MC Kč
4336 116 L 1,20 m 2/0 1 ks 100 kg 159

4336 117 XL 1,20 m 3/0 1 ks 100 kg 169

PODVODNÍ SPLÁVEK S JEDNOHÁK

Speciální návazec obsahující jednohák a EVA podvodní splávek k prezentaci 
nástražní rybičky a žížaly nade dnem.

Kód Model Délka Velikost háčků MJ Nosnost dop. MC Kč
4336 118 L 1,20 m 8/0 1 ks 100 kg 159

4336 119 XL 1,20 m 10/0 1 ks 100 kg 159

Návazce

NÁVAZEC PELLET A CHUNK

Speciální návazec k použití pelet a boilies cíleně na sumce. Nástraha může být 
jednoduše obtočena, zatímco návazec zajišťuje perfektní prezentaci nástrahy a 
spolehlivé zaseknutí.

Kód Model Délka Velikost háčků MJ Nosnost dop. MC Kč
4336 130 krátký vlas 1,00 m 5/0 2 ks 100 kg 219

4336 131 krátký vlas 1,00 m 6/0 2 ks 100 kg 219

4336 132 dlouhý vlas 1,00 m 5/0 2 ks 100 kg 219

4336 133 dlouhý vlas 1,00 m 6/0 2 ks 100 kg 219
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BC56 BC57

NÁVAZEC BIG BAIT GHOST

Speciální návazec se třemi háky: jeden BC Mega hák a dva Ghost háky k pre-
zentaci velkých nástražních ryb během chytání s bójkou nebo na položenou.

Kód Model Délka Velikost háčků MJ Nosnost dop. MC Kč
4336 120 L 1,40 m 8/0/3/0 1 ks 100 kg 249

4336 121 XL 1,40 m 10/0/4/0 1 ks 100 kg 259

NÁVAZEC S JEDNOHÁKEM BOUY AND 
BOAT GHOST
Speciální návazec se dvěma háky: jeden jednohák a jeden Ghost hák k prezen-
taci mrtvé i živé nástrahy.

Kód Model Délka Velikost háčků MJ Nosnost dop. MC Kč
4336 122 L 1,40 m 6/0 1 ks 100 kg 169

4336 123 XL 1,40 m 7/0 1 ks 100 kg 169

NÁVAZEC S DVOJHÁK BOUY AND 
BOAT GHOST
Speciální návazec se dvěma háky: jeden jednohák a jeden Ghost hák k prezen-
taci mrtvé i živé nástrahy.

Kód Model Délka Velikost háčků MJ Nosnost dop. MC Kč
4336 124 L 1,40 m 6/0/3/0 1 ks 100 kg 189

4336 125 XL 1,40 m 7/0/4/0 1 ks 100 kg 199

NÁVAZEC U-FLOAT GHOST

Speciální návazec s EVA podvodním splávkem a dvěma háky: jeden jednohák a 
jeden Ghost hák k prezentaci mrtvé a živé nástrahy v tekoucích vodách.

Kód Model Délka Velikost háčků MJ Nosnost dop. MC Kč
4336 126 L 1,80 m 6/0/3/0 1 ks 100 kg 219

4336 127 XL 1,80 m 7/0/4/0 1 ks 100 kg 229

NÁVAZEC BIG BAIT

Speciální návazec na větší mrtvou nástrahu. Je vybaven dvěma trojháky a jed-
ním jednohákem.

Kód Model Délka Velikost háčků Nosnost dop. MC Kč
4336 101 L 140 cm 8/0/2/0 100 kg / 220 lbs 199

4336 102 XL 140 cm 10/0/3/0 100 kg / 220 lbs 199

NÁVAZEC NA ROUSNICE A KALAMÁRY 
SUBFLOAT
Speciální návazec s chrastidlem na použití svazku rousnic a olihně nade dnem. 
Podvodní splávek způsobuje, že je nástraha ve vodním sloupci dráždivě umís-
těná. Návazec je vyvinut na použití v tekoucích vodách, zatímco dráždidlo vábí 
sumce.

Kód Model Délka Velikost háčků Nosnost dop. MC Kč
4336 103 L 180 cm 2/0/6/0 100 kg / 220 lbs 199

4336 104 XL 180 cm 3/0/7/0 100 kg / 220 lbs 199

Návazce

NÁVAZEC HAIR

Hair Rig je speciální návazec na použití s živou nebo mrtvou nástrahou nebo 
chomáčem žížal.

Kód Model Délka Velikost háčků Nosnost dop. MC Kč
4336 105 L 200 cm 4/0/8/0 100 kg / 220 lbs 199

4336 106 XL 200 cm 6/0/10/0 100 kg / 220 lbs 199

NÁVAZEC S PODVODNÍM SPLÁVKEM

Speciální návazec k nastražení rybičky ve vodním sloupci. Rybička se vznáší 
nade dnem díky podvodnímu splávku. Návazec je možné použít jak na stojatých 
vodách, tak na tekoucích vodách.

Kód Model Délka Velikost háčků Nosnost dop. MC Kč
4336 107 L 180 cm 2/0/5/0 100 kg / 220 lbs 199

4336 108 XL 180 cm 3/0/6/0 100 kg / 220 lbs 199

4336 109 XXL 180 cm 4/0/7/0 100 kg / 220 lbs 199
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BC58 BC59BC58

NÁVAZEC BOUY AND BOAT

Univerzální návazec s jedním trojhákem a jedním jednohákem.

Kód Model Délka Velikost háčků Nosnost dop. MC Kč
4336 110 L 140 cm 2/0/6/0 100 kg / 220 lbs 199

4336 111 XL 140 cm 3/0/7/0 100 kg / 220 lbs 199

NÁVAZEC GOBY

Speciální návazec na malé rybičky nebo chomáč žížal upevněných na klipsu. 
Návazec je obzvláště účinný na řekách, a na německém Rýnu předvedl 
opravdo-vé zázraky při chytání s hlaváčem.

Kód Model Délka Velikost háčků Nosnost dop. MC Kč
4336 112 L 200 cm 2/0/8/0 100 kg / 220 lbs 199

4336 113 XL 200 cm 3/0/10/0 100 kg / 220 lbs 199

NÁVAZEC SPIN

Speciální návazec pro lov sumců na přívlač. 
Zabraňuje zamotání umělé nástrahy při nahazová-
ní a slouží jako ochrana při záběru.

Kód Délka Nosnost dop. MC Kč
4336 008 50 cm 100 kg 169

měděná

zlatá

stříbrná

Délka Gramáž MJ Velikost háčku měděná zlatá stříbrná dop. MC Kč
9 cm 60 g 1 ks 2/0 3096 060 3096 160 3096 260 419

9 cm 85 g 1 ks 2/0 3096 085 3096 185 3096 285 509

PLANDAVKA BATTLE RIVER

„Dálkový lovec“ pro aktivní sumcaře. Díky jeho perfektnímu tvaru se dá s plandavkou Battle River Spoon velmi daleko nahazovat a při přitahování vytváří pod vodou 
silné tlakové vlny. Při velmi pomalém chodu v silném proudu pladavka skvěle i svůdně pracuje a imituje potravní ryby sumců. Rotační list na trojháčku vytváří přídavné 
podněty, velmi podobné pohybující se ocasní ploutvi prchající potravní ryby. Úzký tvar předurčuje tuto třpytku pro lov pod přehradami a v silném proudu s velkými 
turbulencemi vody. Plandavku Battle River Spoon můžeme vést pomalu v hlubokých vrstvách vody, ale také rychle na hladině. Perfektní třpytka pro aktivní rybaření na 
evropských řekách.

měděná

zlatá

stříbrná

Délka Gramáž Velikost háčku měděná zlatá stříbrná dop. MC Kč
10 cm 45 g 2/0 3095 045 3095 145 3095 245 419

10 cm 60 g 2/0 3095 065 3095 165 3095 265 469

10 cm 85 g 2/0 3095 085 3095 185 3095 285 519

PLANDAVÁ TŘPYTKA BATTLE

Battle Spoon byla vyvinuta rybáři našeho Black Cat týmu speciálně na chytání sumců s plandavou třpytkou. Speciální tvar vytváří nápadné pohyby do boku pod hladinou 
a perfektně se chová při odhozu i do vzdálených míst. V okamžiku dopadu na hladinu vytvoří dunivý zvuk, který sumce přivádí k šílenství, zatímco působivé boční pohy-
by způsobují víření vody a umožňují nástraze při navíjení imitovat středně velkou kořist.

Návazce
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BC60 BC61

hot olive fire tiger red head

baitfish

Délka hot olive fire tiger red head baitfish dop. MC Kč
18 cm 3530 001 3530 002 3530 003 3530 004 179

CAT SHAD

Nástraha z měkké gumy Cat Shad v délce 18 centimetrů platí jako univerzální gumová rybka pro aktiv-
ního rybáře lovícího cíleně sumce. Je celkem jedno, zda na řece nebo v jezeře a také zda ji vedeme 
vertikálně nebo plynule přitahujeme lineární přívlačí. BC Shad pracuje již při použití lehkých jigových 
hlaviček a vytváří enormní tlakové vlny díky rozšířenému kopytu. Kompaktní tělo umožňuje používat BC 
Shad i v silnějším proudu a při vyšších rychlostech vedení, protože i v těchto podmínkách pracuje velmi 
stabilně. Optimální je jeho použití v kombinaci s Black Cat Shad Claw Rigem.

hot olive fire tiger red head

baitfish

Délka hot olive fire tiger red head baitfish dop. MC Kč
20 cm 3531 001 3531 002 3531 003 3531 004 179

CAT TWISTER

Cat Twister byl vyvinut ve spolupráci s našimi evropskými Black Cat týmy pro aktivní lov sumců a 
již ve fázi testování se postaral o výtečné úlovky. Speciální obloukový ocas speciálně sladěný s veli-
kostí těla vlaje ve vodě již při velmi pomalém vedení a vyklesávání. Lze jej využít pro vertikální lov 
nebo při klasické přívlači. Optimální je jeho použití v kombinaci s Black Cat Shad Claw Rigem.

Gumové rybičky

fire tiger baitfish

Délka Gramáž MJ Velikost háčku Počet háčků fire tiger baitfish dop. MC Kč
100 mm 60 g 1 ks 4 2 3458 001 3458 101 259

115 mm 90 g 1 ks 2 2 3458 002 3458 102 289

125 mm 120 g 1 ks 1 2 3458 003 3458 103 309

BC VIBE

Aktivní nástraha pro rybáře lovící z lodi a ze břehu s vysokou frekvencí pohybu. BC Vibe byl vyvíjen současně s dlouhou testovací fází našeho Black Cat týmu a pod 
vodou vytváří velmi silné vibrace, ze kterých sumci doslova šílí. Nástrahu Vibe lze použít k vertikálnímu rybolovu z volně unášené lodě. Při této technice se nástraha 
krátkými trhavými pohyby špičky prutu zrychlí a krátce nato uvede do rybářem kontrolované vrávoravé akce ve fázi klesání ke dnu. Rybáři lovící ze břehu mohou Vibe 
používat velmi univerzálně jako přívlačovou nástrahu a po nahození stejnou rychlostí prohledávat vodní sloupec ode dna až k hladině. Díky speciálnímu tvaru těla, tlus-
tému břichu přecházejícímu ve štíhlý hřbet, vytváří tato gumová nástraha s integrovanou zátěží extrémní tlakové vlny, kterým žádný sumec neodolá. Abychom se vyhnuli 
neproměněným záběrům, jsou v oblasti břicha a ocasu fixovány háčky. Oba extrasilné trojháčky jsou pro nejvyšší výkon potaženy osvědčenou speciální vrstvou DG Coa-
ting!

žlutá/černá glow in the dark

Gramáž Velikost háčku Nosnost žlutá/černá glow in the dark dop. MC Kč
60 g 3/0 100 6250 080 6250 081 469

100 g 3/0 100 6250 120 6250 121 519

130 g 3/0 100 6250 160 6250 161 569

170 g 3/0 100 6250 200 6250 201 560

BATTLE TEASER SILENT

Speciální dráždidlo pro lov s vábničkou a vertikální rybaření. Dlouhé 
gumové střapce umožňují nástraze dráždivě pulzovat pod vodou a 
zlákají tak i velmi opatrné sumce na revírech se silným rybářským tla-
kem k záběru. Unikátní: toto je tichý sumcový teaser bez skleněných 
korálků, který svou účinnost projeví především ve dnech, kdy ryby 
špatně berou!
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BC62 BC63

žlutá/černá glow in the dark

Gramáž Velikost háčku Nosnost Akce žlutá/černá glow in the dark dop. MC Kč
80 g 3/0 100 potápivý 6077 080 6077 082 469

120 g 3/0 100 potápivý 6077 120 6077 122 519

160 g 3/0 100 potápivý 6077 160 6077 162 569

200 g 3/0 100 potápivý 6077 200 6077 202 560

BATTLE TEASER

Battle Teaser, vybaven skleněnými korálky, se hodí na aktivní rybaření. Tea-
ser může být použit jako nástraha při vábení nebo může být vláčen blízko 
dna jako vertikální nástraha. Gumová chapadla ve vodě dráždivě pulsují, 
zatímco skleněné korálky vytvářejí hlučný, rachotivý zvuk ve vodě, což 
enormně zvyšuje agresivitu sumců.

černá/žlutá tmavě šedá fosforová

Gramáž Velikost háčku Nosnost černá/žlutá tmavě šedá fosforová dop. MC Kč
120 g 2/0 100 6260 120 6260 121 6260 122 449

160 g 2/0 100 6260 160 6260 161 6260 162 499

200 g 2/0 100 6260 200 6260 201 6260 202 519

SMELLY TEASER

Speciální dráždidlo pro aktivní rybařinu s vábničkou nebo na 
vertikální chytání. Nástraha obsahuje třásně z umělé kůže, která 
absorbuje aroma posilovače, které nechává dráždivě za sebou. 
Koženkové třásně jsou velmi odolné sumcovým zubům.

Návazce

VÁBNIČKA STEFAN SEUSS SPECIAL

Stefan Seuß přinesl na trh další totální klenot mezi vábničkami na sumce v uni-
kátním designu. Díky speciálně tvarované rukojeti se mohou dokonce i začáteč-
níci naučit vytvořit čistou tlakovou vlnu pod vodou, která bude lákat sumce.

Kód Délka dop. MC Kč
6328 008 40 cm 1370

VÁBNIČKA SHALLOW WATER

Speciální vábnička pro použití v mělkých revírech s hloubkami do 6 m.

Kód Délka dop. MC Kč
6328 004 37 cm 740

VÁBNIČKA DEEP WATER

Speciální vábnička pro hloubky od 5 do 20 metrů. Vábnička vytváří enormně 
silné tlakové vlny.

Kód Délka dop. MC Kč
6328 005 37 cm 740

VÁBNIČKA DZ CARBON

Rafinovaná karbonová vábnička vyvinutá francouzským týmovým rybářem 
Jérémym Dizdarevicem. Snadno se používá a díky pronikavému zvuku vábnička 
vybízí sumce k útoku.

Kód Model Délka Barva dop. MC Kč
6328 010 Long Shaft 49 cm karbon 1880

Odpovídající posilovače  
ve spreji najdete  
na straně BC49.
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BC64 BC65

TAŠKA BOAT

Odolná taška na oblečení, spacák a ostatní vybavení. Materiál: 100% polyester

Kód Model Délka Ø dop. MC Kč
8529 001 L 60 cm 35 cm 1550

8529 002 XL 75 cm 40 cm 1730

POUZDRO FLEX BOX

Flexibilní pouzdro Flex Box slouží pro transport vybavení pro lov sumců a je 
celkem jedno, zda se jedná o olova, splávky, háčky nebo návazcový materiál. 
Všichni tito „pomocníci“ najdou v pouzdře Flex Box bezpečné a jisté transportní 
místo. Flex Box nabízí díky průhlednému víku nespornou výhodu v tom, že 
rybář okamžitě vidí obsah zvenčí. Pouzdra Flex Box jsou k dispozici v různých 
variantách velikostí a lze je perfektně a úsporně s ohledem na místo transporto-
vat v tašce Flex Box Carrier. Materiál: Flexibilní pouzdro vyrobené z 0,8mm EVA 
materiálu s průhledným víkem z PVC.

Kód Model Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8061 070 Medium 24 cm 6 cm 13 cm 369

8061 071 Large 24 cm 12 cm 20 cm 369

FLEX BOX CARRIER

Vodotěsná taška na drobnosti a BC Flex Boxy pro 
rybářské výpravy nebo aktivní rybáře. Vnější mate-
riál sestává z velmi robustního EVA, taška je velmi 
flexibilní a může být s ohledem na úsporu místa 
uložena kdekoliv. Vodotěsná a lehce omyvatelná 
vnější vrstva dělá z tašky Flex Box Carrier nenahra-
ditelného společníka u vody. Je opatřena tvrdým 
„Hardtop“ víkem se zipem, které sahá až za 
okraj a tím zabraňuje proniknutí dešťové vody. Je 
vybavena popruhem přes rameno a transportními 
poutky a hodí se jak pro lov ze břehu, tak i z lodě. 
K tomu se ještě na straně tašky Flex Box Carrier 
nachází kapsa na kleště. Materiál: EVA

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8543 001 40 cm 24 cm 25 cm 1840

Tašky

BATTLE CAT CARRYALL

V této speciální tašce najde místo vše, co člověk potřebuje pro vícedenní výpravu na sumce. Taška mimoto nabízí dostatek skladovacího prostoru pro oblečení a potra-
viny. Vnější materiál a transportní poutka jsou velmi robustní a spolehlivě chrání důležité součásti výbavy před špínou a vlhkostí. Materiál: 100% nylon, polychloridový 
zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8533 001 68 cm 41 cm 35 cm hnědožlutý 2340

POUZDRO NA PRUTY BATTLE CAT SPINNING BAG

Taška přes rameno se dvěma plastovými boxy pro příznivce přívlače a aktivní rybáře. Zde najdou dostatek místa všechny třpytky, gumové nástrahy a Clonk Teasery. Taška 
se pohodlně nosí a je odolná proti špíně a vodě. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8534 001 38 cm 25 cm 10 cm hnědožlutý 1170
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BC66 BC67BC66 BC67

TAŠKA BATTLE CAT HOLDALL

Robustní transportní pouzdro na pruty pro až tři navázané sumcové pruty s extra velkým oddělením na navijáky. V malých postranních kapsách najdou své místo rukavi-
ce a různé jiné drobné díly, jako například návazcová šňůra a háčky. Ve velké postranní kapse mohou být bezpečně transportovány vidličky s odbočovači šňůry. Pouzdro 
se dá pohodlně nosit na zádech jako batoh. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8539 001 180 cm 35 cm 35 cm hnědožlutý 2990

POUZDRO NA PRUT BATTLE CAT SINGLE ROD BAG

Robustní transportní pouzdro na jeden navázaný sumcový prut se silným poutkem a extra velkým oddělením na naviják, takže i multiplikátory a velké smekací navijáky 
budou mít dostatek místa. Pouzdro se dá po celé délce díky průběžnému zipu pohodlně otevřít. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Výška Barva dop. MC Kč
8538 001 155 cm 30 cm hnědožlutý 1170

8538 002 180 cm 30 cm hnědožlutý 1260

8538 003 210 cm 30 cm hnědožlutý 1320

Tašky

TAŠKA EXTREME

Tašky Black Cat Extreme Bags jsou vyrobeny z jedinečné, vodotěsné a ultrasilné látky a disponují Roll-Top designem a systémem dvojitých klipů. Nabízejí 100% vodotěs-
nost, odolnost proti bahnu a chrání důležité součásti výbavy a oblečení. Taška Medium se perfektně hodí na rybářské oblečení, boty, ochranný obal na lehátko a důle-
žité doplňky, jako například klíče, peněženku a rybářské doklady. Model tašky Large nabízí dostatečný prostor pro velké spací pytle a mnoho kusů rybářského oblečení. 
Materiál: 100% polyuretan

Kód Délka Šířka Výška Velikost Barva dop. MC Kč
8541 001 60 cm 35 cm 20 cm L hnědožlutý 940

8541 002 90 cm 50 cm 15 cm XL hnědožlutý 1320
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BC68 BC69

EXTREME PŘEHOZ NA LEHÁTKO BEDCHAIR COVER

Přehoz na lehátko Extreme Bedchair Cover byl vyvinut speciálně pro rybáře lovící ze břehu nebo z lodi pro přenocování pod širou oblohou během všech ročních období. 
Tkanina BC Extreme je 100% vodotěsná, a proto chrání spacák a lehátko před deštěm a nečistotami. Přehoz je ve spodní části vybaven robustními klipy, aby mohl být 
zafixován k lehátku a poskytoval jistotu v podobě ochrany i při bouři a silném větru. Naddimenzovaný design nabízí ochranu pro všechny dostupné modely lehátek na 
trhu. Navíc existuje i možnost využít přehoz jako stříšky s použitím vidliček a kovových kroužků rozmístěných v tkanině. Materiál: 100% polyuretan

Kód Délka Šířka Barva dop. MC Kč
8541 003 225 cm 107 cm hnědožlutý 2340

BC EXTREME TAŠKA NA LEHÁTKO BEDCHAIR BAG XL

Vodotěsná a před špínou i bahnem chránící taška na lehátko, která ho zabezpečí před extrémními vlivy počasí během transportu na lovné místo a z něj. Je ideální vol-
bou pro ty rybáře, kteří používají loď, aby mohli bezpečně přepravovat své rybářské vybavení během výpravy. Taška XL Bedchair Bag je opatřena popruhem přes rameno 
a transportními poutky, aby byla celá manipulace maximálně zjednodušena. Zároveň nabízí dostatek prostoru všem aktuálním modelům lehátek. V tašce na lehátko lze 
transportovat dokonce ještě spacák a bivakový stolek. Materiál: 100% polyuretan

Kód Délka Šířka Barva dop. MC Kč
8541 004 104 cm / 30 cm 88 cm hnědožlutý 2020

Tašky

Supplied 
without line.

POUZDRO NA ŠŇŮRY

Speciální pouzdro na spořádané uložení 3 špulek se šňůrami. Pohodlně si z 
pouzdra odrolujete tolik šňůry, kolik zrovna potřebujete. Materiál: 100% nylon

Kód Ø Šířka Barva Přihrádky dop. MC Kč
8515 013 15 cm 11 cm černá/žlutá 4 519

POUZDRO NA NÁVAZCE

Speciální ochranné pouzdro na sumcové návazce. Všechny návazce jsou usklad-
něny v plastové kapse a jsou zde chráněny proti ušpinění a vodě. Materiál: 
100% nylon

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
8515 002 19 cm 30 cm 560

EXTREME OVAL UMBRELLA

Extravelký deštník oblíbeného Nubrolly konceptu. Deštníkovou tyč lze na straně přišroubovat, aby 
nerušila v centru pod deštníkem. Zapichovadlo do země je z aluminia, koncipováno do nejex-
trémnějších podmínek a prakticky nezničitelné. Oválný design nabízí tolik místa, že se pod něj 
vejdou dokonce i moderní kaprová lehátka s délkou 2,10 m. Extrarobustní zpracování se svařo-
vanými spoji a mimořádně robustním tyčovým ústrojím zaručují tomuto deštníku dlouhověkost. 
Doplňkové detaily jako 4 očka na stanové kolíky, napínací šňůry v zadní části a také 4 adaptery 
na bouřkové tyčky vpředu tento výrobek vhodně obohacují. Deštník je vybaven pro použití v těch 
nejextrémnějších podmínkách. Včetně 4 fixačních bivakových kolíků. Materiál: 100% nylon, 
polychloridový zátěr

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
9983 345 345 cm 260 cm 305 cm 3980
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BC70 BC71

SÍŤOVÁ TAŠKA

Speciální síťová taška sloužící k dobře větranému uskladnění potřebných pomů-
cek. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8517 053 22 cm 30 cm 22 cm 469

VEZÍREK BAIT

Malý kompaktní vezírek k uchovávání čerstvých nástražních ryb například vedle 
bortu při lovu z lodě. S nosným plovoucím kruhem, aby vezírek za každé situa-
ce optimálně plaval. Uzavíratelný přístup shora.

Kód Ø Šířka Výška Velikost ok dop. MC Kč
7049 001 55 cm 39 cm 70 cm 8 x 5 mm 1080

VEZÍREK BAIT TUNNEL

Speciální vezírek pro rybáře chytající jak z lodi, tak ze břehu. Vnitřní drátěná 
spirála zamezuje samovolnému složení vezírku a poskytuje optimální a bezpeč-
né uchování nástrahy ať na stojatých vodách, nebo v proudu. Vezírek se dá na 
transport jednoduše složit. Materiál: 40% polyester, 60% polychlorid

Kód Délka Ø Velikost ok dop. MC Kč
7049 002 0,75 m 55 cm 2 x 8 mm 1640

VEZÍREK

Speciální vezírek pro sumcaře. Síť je pogumovaná, aby chránila rybí kůži. Délka 
3 m dovoluje bezpečně uchovávat rybičky jak v tekoucích vodách, tak i stoja-
tých vodách. Vezírek může být ve vrchní části uzavřen zatahovacím mechani-
zmem. Díky silným popruhům může být použit i z lodě.

Kód Délka Ø Velikost ok dop. MC Kč
7055 001 3,00 m 45 cm 7 x 5 mm 1880

Obaly

PODBĚRÁK

Podběrák na nástražní rybičky při lovu z lodi nebo pobřežní lov. Pogumovaná 
síť chrání rybí kůži. Podběrák se perfektně hodí na rychlé a spolehlivé lovení 
nástražních rybiček z vezírku nebo transportního kontejneru.

Kód Délka Šířka Výška Velikost ok dop. MC Kč
7040 001 0,60 m 31,50 cm 21,00 cm 15 x 10 mm 800

PODLOŽKA

Velká, robustní plachta v Black Cat designu chrání zdolané sumce před kameni-
tým podložím na břehu. Materiál: 100% polyuretan

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
8517 022 300 cm 200 cm 1410

VÁŽICÍ PODLOŽKA

Odolná vyhakovací podložka, která může být současně použita i jako podložka 
vážicí. Je možno ji bez problému zatížit rybami až ke 100kg hranici. Materiál: 
100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
8517 025 2,30 m 1,00 m 2580

PŘEHOZ NA LEHÁTKO

Fleecový přehoz s povrchem odolným vůči vodě a špíně. Přehoz může být pou-
žit buď jako přehoz přes spací pytel, nebo jako přikrývka v teplých měsících. 
Hlavní výhodou je integrovaná moskytiéra v horní části, která může být přeta-
žena přes rybářovu hlavu a zajistí tak ochranu před invazí komárů. Materiál: 
100% polyuretan

Kód Délka Šířka Gramáž dop. MC Kč
9980 034 2,10 m 148 cm 1,7 kg 1880
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BC72 BC73

8061 050

8061 051

8061 052

8061 054

8061 053

8061 055

Deštníky

5000 mm vodní sloupec

STAN SPECIAL BOAT CAVE II

Nový inovovaný lodní stan od Black Cat byl vylepšen o zavěšený vnitřní stan, aby nedocházelo ke kondenzaci. Tato inovace dělá z Boat Cave II naprosto jedinečný stan. 
Pevný vnější materiál s vodním sloupcem 5.000 mm poskytuje optimální ochranu proti nepříznivému počasí. Vchodová strana sahá až na dno lodi, čímž je interiér lodi 
chráněn před jakýmkoliv počasím. Vnitřní kapsy na suchý zip slouží k zatížení, aby nedocházelo k nekontrolovanému plápolání vstupní části stanu. Velká průhledná okna 
Vám zajistí krásný výhled na Vaše pruty. Je možné zaměnit vstupní část stanu za moskytiéru, abyste byli chráněni před hmyzem uprostřed letních podvečerů a večerů. 
Oddělené tyčky zajistí optimální přepravní rozměry a lehčí vzhled  součástí balení je i přepravní taška na stan. Tři základní oblouky, které zajišťují stabilitu Boat Cave II v 
bouřlivém počasí a během transportu, byly rozšířeny o 2 podpory u vstupu na přídi lodi, což ještě zlepšuje stabilitu. Poznámka: neneseme žádnou odpovědnost za škody 
způsobené větrným prouděním při vysoké rychlosti. Vchodová strana na přídi lodi, která byla doplněna o suchý zip kvůli ještě lepší odolnosti proti dešti, umožňuje vstup/
výstup a ukotvení, když je Boat Cave II vztyčen. Další inovací Boat Cave II je rozšíření 2 oblouků o třetí oblouk v zadní části stanu. Třetí oblouk může být zpevněn malou 
teleskopickou tyčí, pokud by bylo zapotřebí, což vytvoří malou stříšku a zajistí ochranu pro dalších cca 30 cm interiéru. Díky jednotlivým ukotvovacím očkům může být 
Boat Cave II bezpečně přidělán k většině běžných typů lodí ve standardní délce 3,6 m a v menší verzi 3,3 m. Ve zkrácené verzi je přední teleskopický oblouk snížen o asi 
15 cm. Boat Cave II může být vztyčen na lodích o šířce mezi 1,85 m a 2, 2 m. Optimální šířka jsou 2 m. Materiál: 100 % Polyuretan. Materiál: 100% polyuretan

Kód Délka Šířka Výška Gramáž MJ dop. MC Kč
9982 037 335 cm 220 cm 105 cm 7,34 kg 1 ks 12500

TACKLE KEEPER

Tackle Keeper – chytrý systém úložných boxů od značky Black 
Cat! Velmi kvalitní X-Strong umělohmotný materiál s UV ochra-
nou pomáhá nejen k dlouhé životnosti těchto boxů na rybářské 
náčiní, zároveň ale chrání barvy nástrah a materiál. Díky různým 
uspořádáním vnitřního prostoru je zde individuální flexibilita, kdy 
si každý rybář pro nástrahy a doplňky může box sestavit podle 
vlastních preferencí. Klipy jsou odnímatelné, nabízejí dobrou 
manipulaci a optimálně box zavírají. Transparentní víko navíc 
zajišťuje dobrý přehled o umístěném drobném materiálu. Mimoto 
jsou boxy Tackle Keeper rezistentní proti změkčovadlům, a tedy 
vhodné pro uložení všech typů nástrah z měkké gumy. Jsou k dis-
pozici v 6 provedeních.

Kód Model Přihrádky Délka Šířka Výška Gramáž dop. MC Kč
8061 050 S36 mělká 36 28 cm 17 cm 4 cm 320 g 279

8061 051 D30 hluboká 30 28 cm 17 cm 10 cm 575 g 439

8061 052 S48 mělká 48 35 cm 22 cm 5 cm 515 g 389

8061 053 S24 mělká 24 35 cm 22 cm 5 cm 535 g 389

8061 054 D12 hluboká 12 35 cm 22 cm 10 cm 760 g 569

8061 055 D15 hluboká 15 35 cm 22 cm 10 cm 800 g 569
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BC74 BC75

MIKINA S KAPUCÍ SKULL

Materiál: 100% bavlna. Gramáž: 220 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8455 001 M 1170

8455 002 L 1170

8455 003 XL 1170

8455 004 XXL 1170

8455 005 XXXL 1170

MIKINA S KAPUCÍ

Materiál: 80% bavlna, 20% polyester. Gramáž: 360 g/m²

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
8434 001 M černá 1170

8434 002 L černá 1170

8434 003 XL černá 1170

8434 004 XXL černá 1170

8434 005 XXXL černá 1170

TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM

Materiál: 100% bavlna. Gramáž: 260 g/m²

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
8430 002 L černá 940

8430 003 XL černá 940

8430 004 XXL černá 940

8430 005 XXXL černá 940

Oděvy

TRIKO

Materiál: 100% bavlna. Gramáž: 200 g/m²

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
8432 001 M černá 389

8432 002 L černá 389

8432 003 XL černá 389

8432 004 XXL černá 389

8432 005 XXXL černá 389

NEPROMOKAVÁ BUNDA

Nepromokavá outdoorová bunda Black Cat. Vysoce funkční v jakémkoliv počasí. 
Svrchní materiál je prodyšný, odolný vůči vodě a špíně a rychle schne. Všechny 
zipy jsou chráněny nepromokavým pogumováním a tvar kapuce perfektně sed-
-ne na hlavu díky stahovatelným šňůrkám. Bunda má odlehčený design a může 
tak být použita v průběhu celého roku. Vodní sloupec 20.000 mm. Materiál: 
100% polyester. Gramáž: 130 g/m²

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
8994 003 XL černá/žlutá 4180

8994 004 XXL černá/žlutá 4180

NEPROMOKAVÉ 
LACLOVÉ KALHOTY

Nepromokavé outdoorové kalhoty 
Black Cat. Vysoce funkční v jakém-
-koliv počasí. Svrchní materiál je 
prodyšný, odolný vůči vodě a špíně 
a rychle schne. Neoprenová ochra-
-na v oblasti kolen a hýždí zajišťuje 
ochranu před vnějšími vlivy, jako 
jsou ostré kameny a voda. Všechny 
zipy jsou chráněny nepromoka-vým 
pogumo-váním. Kalhoty mají odleh-
čený design a můžou tak být použity 
v průběhu celého roku. Materiál: 
polyester a neopren, vodní sloupec 
20.000 mm. Materiál: 100% polyes-
ter. Gramáž: 130 g/m²

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
8995 002 L černá/žlutá 3710

8995 003 XL černá/žlutá 3710

8995 004 XXL černá/žlutá 3710

SCRAFT

Multifunkční šátek, který je možno použít jako čelenku, čepici nebo pirátský 
šátek. Scraft nabízí v každém ročním období optimální ochranu před sluncem, 
větrem a zimou. Lze jej uložit do malého prostoru a jako velmi důležitý společ-
ník najde své místo v každé rybářské tašce. Materiál: 100% Polypropylene

Kód dop. MC Kč
9301 001 259
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BC76 BC77

POTAH DO AUTA

Stylový potah do auta v moderním Black Cat designu vhodný pro všechny typy 
aut. Materiál: 100% polyester

Kód MJ Barva dop. MC Kč
9906 001 1 ks černá 519

SLUNEČNÍ BRÝLE BATTLE CAT

Sluneční brýle Battle Cat v sobě spojují stylový design s optimální ochrannou 
funkcí pro rybářovy oči. Žlutě tónovaná skla se starají o příjemné vidění při 
silném slunečním svitu a umožňují zesvětlený výhled při špatném počasí. Brýle 
navíc přesvědčí díky velmi příjemnému komfortu při nošení a jsou optimálním 
společníkem při rybářských výpravách a také ve volnočasových aktivitách.

Kód dop. MC Kč
8910 015 800

WILD CATZ SUNGLASSES

Kód dop. MC Kč
8910 016 800

LED LANCER BEANIE

Stylová čepice s vysokým komfortem nošení a integrovanou LED svítilnou. 
Nepohodlné hledání čelové lampy ve tmě patří tímto definitivně minulosti, 
dokonce i při spánku na lehátku má rybář s nasazenou čepicí svůj zdroj světla 
připravený stále po ruce, a to přímo na hlavě. Materiál: 73% acryl, 27% polyes-
ter Baterie: 2x CR2032 (nejsou součástí balení).

Kód Velikost dop. MC Kč
9788 100 uni 309

Ostatní

KŠILTOVKA

Materiál: 100% bavlna. Gramáž: 72 g/m²

Kód Model dop. MC Kč
9788 024 Black Cat 259

KŠILTOVKA RAPPER

Materiál: 98% bavlna, 2% Spandex. Gramáž: 85 g/m²

Kód dop. MC Kč
9788 005 259

KŠILTOVKA TRUCKER CAP

Materiál: 100% bavlna, síťovina 100% polyester

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
9788 090 uni černá/žlutá 259

CAT CLOGS - GUMOVÉ NAZOUVACÍ PANTOFLE

Robustní a pohodlné nazouvací boty (typu crocs) pro použití u vody, ale i doma. Boty Cat Clogs mají sportovní vzhled, jsou 
velmi pohodlné na nošení, snadno se čistí a rychle schnou. Větrací otvory, které se starají o lepší prodyšnost a pohodlnější 
komfort při nošení, jsou na botách rovnoměrně rozmístěny. Materiál je příjemný, lehký jako pírko a dokonale se postará o 
ochranu chodidel na lovném místě. Pásek pro fixaci paty může být libovolně sklopený dozadu pro lepší a jistější oporu nebo 
dopředu, aby rybář mohl rychle při záběru vyskočit z lehátka přímo do bot. Materiál: EVA/Polychlorid

Kód Velikost dop. MC Kč
9310 040 40 519

9310 041 41 519

9310 042 42 519

9310 043 43 519

9310 044 44 519

9310 045 45 519
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BC78 BC79

BC UNIVERSAL BUCKET

Ať už chcete přepravovat nástrahu, malé příslušenství nebo elektronické náčiní, které by mělo být chráněno 
před špínou a vlhkostí, Black Cat Bucket je perfektním řešením. Může být i nacpaný a bude stát stále pevně. 
Rybáři chytající na lodi jistě také ocení tuto možnost, jak si zabalit své věci. Black Cat Bucket je extrémně 
odolný. I urostlý muž se může na vědro postavit a vědro se neponičí. Materiál: 100% polypropylen

Kód Délka Výška Hloubka Barva Max. nosnost dop. MC Kč
8514 001 38 cm 29 cm 29 cm černá 22 l 519

CHUNKS

Superúčinné boilie na sumce. Díky své extrémní 
velikosti působí velmi selektivně a dlouho drží ve 
vodě na montáži, zatímco pelety je nutné měnit 
daleko častěji. Silně vonné substance dokážou 
„vousáče“ přilákat i z větších vzdáleností a také 
je upozorní na mimořádně lákavé sousto. Aroma 
bylo v optimalizováno na základě dlouhodobých 
testů Black Cat týmu. Skutečně plnohodnotná 
alternativa k nástražním rybám a peletám.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3939 001 50 mm 3 kg 1260

MONSTER MULLET

Konečně je k mání – Mega Boilie speciálně určené 
k lovu sumců. Vyrábí se ze směsi různých játro-
vých mouček ve spojení s krevní moučkou a rybími 
extrakty, láká sumce k lovnému místu i z větších 
vzdáleností. Množství úlovků vás nadchne!

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3939 002 50 mm 3 kg 1120

DIP

Odpovídající dip k Black Cat Chunks založený na 
silně vonných extraktech z vonných komponentů, 
jako jsou krev, maso a játra. Hodí se k doda-
tečnému boosterování Black Cat Chunks nebo 
sumcových pelet. Mimořádně hustá konzistence, 
která na nástrahách nebo návnadách dobře drží, 
zajišťuje dlouhotrvající lákavý účinek.

Kód Obsah dop. MC Kč
3939 020 150 ml 369

Vědra na krmení

RUKAVICE CATFISH

Vylovovací rukavice na sumce s mimořádně neklouzavým povrchem. Zamezují 
zranění ruky při vylovování. Dodávají se jako pár. Materiál: 55% nylon, 30% 
polychlorid, 10% bavlna, 5% guma. Gramáž: 295 g/m²

Kód dop. MC Kč
9790 005 519

PRODEJNÍ STOJAN NA PRUTY

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
9963 507 60 cm 105 cm 43 cm 5000

MĚŘICÍ PÁSMO

Metr na sumce – 10 m dlouhý, flexibilní a k tomu enormně odolný. S jeho 
pomocí změříte jakéhokoliv velkého sumce během chvilky.

Kód dop. MC Kč
9890 011 199
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BC80

ŠŇŮRKA NA KRK

Lanyard to prevent any objects from being lost in 
the water.

Kód dop. MC Kč
9949 006 139

SAMOLEPKA

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 008 21,0 cm 14,8 cm 49

9971 955 42 cm 10 cm 49

SAMOLEPKA CATFISH

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 033 8,0 cm 7,0 cm 19

SAMOLEPKA BATTLE 
CAT
Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 031 12 cm 8 cm 49

SAMOLEPKA

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 076 14,5 cm 9,5 cm 29

SAMOLEPKA

Speciální vysoce kvalitní samolepka na loď s certifikací odolnosti proti slané vodě. Díky sítotisku je vysoce 
odolná proti UV záření. Odolnost proti UV záření je účinná několik let, záleží však na používání a intenzitě 
aktuální radiace. Materiál: polychloridová samolepicí fólie, P4 polyakrylátové high-tech lepidlo s certifikova-
nou odolností proti slané vodě

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 052 119 cm 45 cm 219

MUŠÍ KŘÍDLA

Balení obsahuje vlajku, tyčku, desku a tašku.

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9966 051 60 cm 260 cm 4450

VLAJKA

Materiál: 100% nylon
Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9963 512 150 cm 80 cm 850
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