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Topsety v přímo využitelné délce – žádné 
zařezávání, žádný nákup extra teflonových 
vložek!  
Je potřeba pouze protáhnout amortizér a můžete 
vyrazit okamžitě na ryby! Všechny SLS topsety jsou 
stejně dlouhé a vybavené PTFE vložkami nejvyšší kvality 
– není nutné žádné zařezávání a nechtěné zkracování. 
Topsety SLK nabízíme ve třech provedeních (Standard, 
Extrapower, Long), ve čtyřech různých průměrech 
špiček, které odpovídají různým typizovaným 
průměrům amortizérů. K tomu jsou k dispozici i 
kalíškovací topsety s namontovanými šroubovacími 
závity. Konečně už nemusíte „upravovat“ vaši novou 
děličku po nákupu pilkou!

tak mimořádnými? 

Pole Protection System – chrání díly prutů 
před poškozením 
Pole Protectors (PP, chrániče) jsou speciálně 
konstruované, krátké ochranné koncovky. Každý PP 
chránič je integrovanou součástí dílu prutu, oboustranně 
uzavřený a může být použit k ochraně vždy posledního 
používaného dílu. Ke každé děličce jsou k dispozici 3 PP 
chrániče, kompatibilní se všemi díly od 5. až po koncový 
díl 16m provedení. Ty chrání díly (zvláště užitečné jsou 
pro 5. a 6. díl) a nabízí s ohledem na rybolov před 
ostrůvky a v jiných konkrétních místech se zkrácenou 
verzí prutu mnoho flexibility. 

Konečně – už není nutné žádné zařezávání   
Děličky Xitan už není nutné zařezávat, a to ani pro ty 
nejsilnější průměry amortizérů – člověk neztrácí ani 
centimetr prutu!

Konstrukční technologie Neocarbon – silná 
a lehká, ale ne křehká 
Karbon High-Modulus-Carbon, který činí grafitové pruty 
lehkými a tuhými, není zdaleka tak mechanicky odolný. 
Prut je sice díky jeho využití velmi pevný, ale úder proti 
tvrdé překážce nebo pád z nedbalosti mohou vést kvůli 
křehkosti ke zlomení. Používáme proto neokarbonová 
vlákna, která propůjčují jednotlivým dílům daleko více 
mechanické pevnosti!

Precizní body – přesné zakrmení je důležité 
pro úspěch 
Finální díly Xitan prutů disponují řadou značek, 
které jsou rozloženy po celém dílu, a tak při vnadění 
zakrmovacím kalíškem je možné praktikovat naprosto 
precizní rybaření přesně ve zvoleném místě. 

Zesílené spoje – konstrukčně zajištěno proti 
zaseknutí 
Děličky Xitan nejvyšší řady disponují zesílenými spojkami 
a vložkami působícími jako ochrana proti předčasnému 
opotřebení a prasknutí. Převinutí spojovacích míst 
zvyšuje také pevnost při úchopu dílu, což je velmi 
pozitivní fakt při rozdělování a skládání prutu. 

Zesílené zátěžové body – konstrukčně 
zajištěná slabá místa 
Děličky Xitan disponují u středních dílů a také 
v oblastech, kde se rybář do dílů opírá loktem, 
viditelnými zesíleními. Ta chrání prut před poškozením 
tlakem při rozebírání a před zlomením při pádu. A 
mimoto ještě navíc i dobře vypadají!

Povrch obroušený diamantem – pro plynulé 
a rychlé rozložení bez tření 
Jednotlivé díly děliček Xitan mají zcela speciální, 
diamantem broušený povrch pro bezproblémové 
rozkládání a skládání bez nepříjemného „zasekávání“ 
dílů. Ať už jsou díly suché, nebo mokré, s našimi 
děličkami Xitan lze vždy „rychle“ lovit. Používáme také 
minimum laku, abychom redukovali hmotnost a citlivá 
místa na spodních dílech. 

Díly se značkami – pro maximální tuhost 
prutu 
Všechny díly disponují šipkovými značkami pro složení 
zajišťující maximální tuhost. K tomu jsou díly ke 
snadnější identifikaci a praktičnosti ještě očíslovány 
a opatřeny objednávkovými čísly, abyste měli při 
případném objednávání náhradních dílů jednoduchou 
práci a vždy obdrželi ten správný díl. 

Prémiové ochranné tubusy 
Děličky Xitan a SLK topsety jsou dodávány v ochranných 
tubusech nejvyšší kvality. Ty nepraskají ani při nízkých 
teplotách a ani se při teplotách vysokých neroztahují 
a nekroutí. Vaše drahá dělička si zaslouží tu nejlepší 
ochranu, která je k dispozici. 

Ochranné a licencované Browning značky. 

Hmotnosti děliček jsou udávány bez hmotností případných k prodloužení sloužících dílů Pole Protectors / Mini Extensions.

Square Pole Protector
Ergonomicky tvarované ochranné díly, které jsou 
tvarovány jedinečnou technologií při zpracování 
karbonu. Tyto díly velmi zpříjemňují rybaření v 
dlouhých vzdálenostech a navíc chrání díly prutů 
před škodami na jejich koncích.

TACTILE

Tactile Precision Points
Speciální vyvýšené plošky na dílech Sphere prutů, 
které jsou při prodlužování cítit. Pro mimořádně 
přesné rybaření, cítíte totiž konec dílu, aniž byste 
ho museli vizuálně vidět!

Co dělá děličky značky 

Děličky Browning – nikdo to neumí lépe!
Ve výrobě děliček patří Browning mezi absolutní světovou špičku. V našem týmu designérů se pojí praktická míra kompetencí v oblasti zpracování karbonových 
látek s praktickou zkušeností ze světa rybářských závodů – díky tomu přesně víme, co je pro rybáře v případě speciální dlouhé děličky podstatné. Všechny 
modely Browning děliček jsou testovány výlučně přímo u vody, než je jako ověřené a spolehlivé výrobky uvedeme na trh. Veškeré děličky značky Browning 
disponují mnoha promyšlenými funkcemi, které usnadňují jejich nákup, přípravu k lovu a následnou péči o prut jako takový.

Děličky Browning využívají v mnoha sériích a modelech stejné základní trny, což umožňuje v mnoha případech možnost vzájemné výměny a kompatibility dílů. 
Pozdější dovybavení starších prutů je pak jednoduché a nesmírně pohodlné.

SPHEREZER0-G  

Sphere Zero-G děličky jsou nonplusultra v otázce designu prutů a jejich stavbě. Představují stejně jako jiné modely Sphere od značky Browning absolutně 
perfektní výrobek, kterého lze dosáhnout využitím těch nejlepších a nejmodernějších karbonových technologií. Každý aspekt děličky Sphere byl do nejmenšího 
detailu optimalizován – od speciálně sestavených topsetů až po ergonomicky tvarované poslední díly. Tyto pruty byly vyvinuty pro specialisty a zaměřeny na 
zkušené závodníky i nadšence v plavané, kteří jsou dostatečně zkušení, aby byli schopni využít nabízený ultravysoký výkon těchto prutů při závodech nebo pro 
absolutní radost z rybaření ve svůj prospěch. 

Dělička EXO SPHERE byla vyvinuta a konstruována tak, aby splňovala kritéria nejvyšší možné úrovně možností současných výrobních techno-
logií prutů. EXO reprezentuje naprosté optimum, tedy prut vyrobený bez jakýchkoliv kompromisů nebo limitů ve vynaložených nákladech – z 
těchto důvodů se jedná o nejvýkonnější prut, který současný trh nabízí.          

Xitan Advance děličky jsou špičkové modely produktové rodiny značky Browning. Jde o pruty, které plní profesionální standardy – pro rybáře, kteří si přejí top 
výkon, top kvalitu a absolutní spolehlivost. Děličky Xitan jsou od začátku koncipované jako pruty pro dlouhou životnost, větší sílu, na rozdíl od toho, co je 
zvykem u typického prutu „nejvyšší třídy“. Můžete je s naprostou důvěrou využít při všech formách a technikách plavané. Všechny pruty této série disponují 
různými inovativními a vysoce moderními funkcemi, které nabízejí pouze děličky značky Browning, a právě ty vytvářejí ono čisté potěšení vlastnit a lovit s 
děličkou Xitan.

Naše střední třída děliček modelové řady 2eX-S nadchne těmi samými pokrokovými funkcemi, kterými disponují děličky Xitan – ovšem za cenu, kterou si může 
dovolit každý. Tyto silné a robustní pruty jsou skutečnými „univerzály“, které po mnoho let dokážou bez omezení nabízet své služby. Žádná jiná série děliček 
neposkytuje tolik výkonu, kvality a funkčnosti za tak mimořádnou cenu.
2eX-S „DL“ děličky mají speciální design dvou délek „Dual Length“, který je unikátní i v rámci značky Browning. Tento design umožňuje používání prutu v 
přesných délkách 11,5 m a 13,00 m, které jsou předepsány v rámci některých soutěžních plavačkových klání.   

Děličky Hypercarp byly konstruovány za jedním jediným účelem – ulovit hodně velkou rybu! Jsme přesvědčeni, že jsou nejsilnějšími pruty dostupnými na 
současném trhu s děličkami. Své schopnosti již děličky Hypercarp prokázaly při testování a úlovcích kaprů k 20kg hranici. Značka Browning využila při výrobě 
těchto prutů svých znalostí karbonových materiálů, aby pruty měly nevšedně nízkou hmotnost, byly lehké v ruce a navzdory výše jmenovanému disponovaly 
obrovskou silou. Nezáleží na velikosti ryby ani na síle amortizéru, Hypercarp si zkrátka a dobře poradí se vším!
Řada děliček Hypercarp obsahuje vysoce výkonné závodní pruty, které jsou dlouhé přesně 11,5 metru bez mini prodlužovacího dílu – důležitá délka pro řadu 
závodů.    

Naše děličky Silverlite jsme vyvinuli speciálně pro situace, při kterých je potřeba postavit ultimativní výkon nad ultimativní sílu. Jedná se přitom o ultratuhé, velmi 
lehké a mimořádně „rychlé“ děličky. Orientují se na zkušené rybáře, kteří si přejí lehkost a zvýšenou tuhost, a z tohoto důvodu jsou při koupi schopni udělat 
kompromis s ohledem na robustnost prutu. Tyto pruty disponují celou řadou promyšlených funkcí speciálně zaměřených právě na lov bílých ryb.

Servis náhradních dílů:
Značka Browning disponuje velkou zásobou náhradních dílů pro všechny děličky aktuálních kolekcí a také pro mnoho starších modelů. Přitom myslíme na 
velmi rozumné ceny náhradních dílů a můžeme k nim nabídnout rychlý zásilkový servis. V případě dotazů stačí poslat e-mail na naší zákaznickou hotlinku 
(poles@zebco-europe.com). Technické dotazy budou zodpovězeny naším servisním týmem a dotazy z oblasti prodeje přesměrovány na odpovídající 
obchodníky se značkou Browning.    
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EXO Sphere Zero-G F1+
EXO Sphere Zero-G F1+ – jak nově definovat možné. Značka Browning je velmi hrdá, že se jí povedlo posunout hranice designu závodních dělených pru-
tů – ať již výrobou těch nejlehčích a v současnosti nejpevnějších děliček, tak zavedením pokrokových funkcí, které z karbonové roury činí plnohodnotný 
produkt. 

Po úspěchu našeho vynikajícího prutu Zero-G F1+ představujeme nyní EXO Sphere Zero-G, s nímž byly zcela nově definovány možnosti při konstrukci a 
výrobě závodních děliček. Nejmodernější zhotovovací techniky a pečlivé nasazení karbonových vláken v kvalitě leteckého a vesmírného průmyslu nám 
umožnily vytvořit závodní dělený prut, který skutečně nemá konkurenci, a dokonce znatelně převyšuje i jiné Sphere pruty značky Browning. EXO Sphere 
je zkrátka a dobře závodní dělička profesionální třídy, ručně zhotovená pro zkušené závodníky, kteří chtějí to nejlepší. Je výrazně lehčí a pevnější než 
normální Sphere F1+ a jakýkoliv jiný špičkový děličkový model. Snadno s ní lze lovit až v dostupné 17metrové délce a ve všech kratších délkách působí 
opravdu neskutečně! EXO Sphere se dodává se 2 verzemi našich jedinečných topsetů. Oba jsou opatřeny inovativní a originální kamuflážovou povr-
chovou úpravou, aby se rozbil odraz kontury topsetu na vodní hladině, a tím pádem ryby co nejméně provokoval a plašil. Náš prověřený topset Sphere 
Multikit jsme nahradili novým lehčím modelem Multikit „light“, který byl vyvinut speciálně pro použití s lehčími amortizéry a zároveň výrazně vylepšuje 
vyvážení při použití děliček v těch největších délkách. Všechny Sphere děličky disponují spodním dílem s jedinečnými body Tactile Precision Points pro 
jednoduché a precizní rybaření. Exo také disponuje dalšími body Tactile Points ve středních pasážích pro maximální přesnost používané délky. Navíc jsou 
body Tactile Points na dílech EXO děličky trochu vyvýšené, aby byla manipulace s prutem „rychlejší“. Stejně jako u jiných děliček Sphere série neuvádíme 
nepodstatná doporučení k používání průměrů a kategorií amortizérů, protože v praxi nepředstavují žádné měřítko s ohledem na sílu děličky. Při správ-
ném použití je EXO Sphere dostatečně silný prut, aby zvládl veškeré možné situace u vody a zatížení při závodní plavané, což se od konvenčních děliček 
nejvyšší třídy očekává. 

Dělička EXO Sphere Zero-G F1+ disponuje zvláštními inovacemi řady Sphere, jako například: 
- Topsety EXO Multikits, nově navržené topsety, které lze používat jako běžné topsety v délce 2,5 m nebo jako jednodílné v délce 1,75 m bez ztráty cel-
kové délky prutu. Jsou vybaveny našimi jedinečnými Duo průchodkami. Ve dvou variantách provedení, aby bylo možné pokrýt všechny potřeby a lovné 
techniky, oba v inovativním kamuflážovém provedení. 
- Body Tactile Precision Points, lehké výstupky na spodních dílech (u modelu EXO také na prostředních dílech), jež jsou při skládání prutu cítit v ruce. 
Umožňují přesné precizní rybaření, aniž bychom se museli dívat dolů a sledovat barevně odlišené linie. Navíc fungují jako „zarážka“, která signalizuje 
konec prutu. 
- SEPPs, nové speciální provedení našich jedinečných chráničů Square Pole Protector, které stabilizují prut při použití ve velké dálce a za větru napomáhají 
uživatelskému komfortu a ztužují prut. 
- „Extender“, prodlužovací díl nejlepší kvality v délce 1 m, který může být použit k prodloužení celkové délky děličky až na 17 m nebo pro vyžití různých 
délek prutu při rybaření u zvláštních míst, jako jsou například ostrůvky atd. 

EXO Sphere Zero-G F1 – hlavní atributy: 
• Správná volba pro zkušené závodníky na profesionální úrovni, kteří chtějí pouze to nejlepší.
• Vyroben z japonského karbonového materiálu v současné nejvyšší možné dostupné kvalitě, s dodatečným vnitřním posílením hlavních dílů.
• Dělička ve skutečné délce 16 m+ je v kombinaci s chrániči Square Pole okamžitě připravena k použití.
• Ultralehká a ultrarovná s perfektním výkonem, který se ani v plné délce nikterak nesnižuje. 
• Broušený povrch s minimálním nánosem matného laku pro rychlé rozdělení/složení v každé situaci. 
• Vybaven ergonomickými chrániči (SEPPs) značky Browning pro více komfortu a stability za větrných dní. 
• Všechny zasunovací spoje jsou na místech citlivých na oděr osazeny karbonovými pásky, navíc v místech spojení ještě dodatečně ovinutou vložkou. 
• Dodáván se Sphere Multikits topsety s kamuflážovou povrchovou úpravou, včetně nepřekonatelného dvojitého pouzdra pro různé průměry špiček. 
• Prut EXO Sphere Zero-G F1 disponuje konvenční velikostí dílů v délce 1,85 m. 
• Veškeré díly prutu jsou bez omezení kompatibilní se všemi Sphere děličkami a první 3 díly topsetů navíc se všemi Xitan děličkami.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10217 130 Dělička 13,00 m 8 1,80 m 725 g

10217 160 Set 17 m 17,00 m 10 1,80 m 1211 g

10217 998 Extension 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 226 g 18000

10217 999 Extension 16 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 18000

10217 993 Multi Sada 2/1 Camou 3,9 mm 2,50 m 2 1,75 m 43 g 5390

10217 992 Multi Sada 2/1 Light Camou 3,9 mm 2,50 m 2 1,75 m 34 g 5390

ZÁVODNÍ DĚLIČKY

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model Cup. Kit  Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section
10217 160 Set 17 m 1 2 11 3 2

New Camou Kits A-Sections
1m camou design
10217 992/993

Dělička EXO SPHERE byla vyvinuta a konstruována tak, aby splňovala kritéria nejvyšší možné úrovně možností současných výrobních techno-
logií prutů. EXO reprezentuje naprosté optimum, tedy prut vyrobený bez jakýchkoliv kompromisů nebo limitů ve vynaložených nákladech – z 
těchto důvodů se jedná o nejvýkonnější prut, který současný trh nabízí.   
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Sphere Zero-G F1+
Sphere Zero-G F1 Plus – opravdu „z jiného světa“ 
Sphere Zero-G F1 Plus je nejlehčí a nejrovnější dělička, která kdy byla uvedena na trh. Každá Sphere dělička se ručně vyrábí z japonského karbo-
nového materiálu té nejvyšší kvality. Přitom jsou typy karbonového vlákna pečlivě vybrány tak, aby zajistily optimální rovnováhu mezi hmotností, 
tuhostí a samotnou silou prutu. Tento prut není jen rovnější, ale také znatelně lehčí než typické děličky nejvyšší třídy. Tato z řady vyčnívající dělička 
určená pro profesionální použití byla vyvinuta pro zkušené plavačkáře, kteří chtějí pouze to nejlepší a jsou dostatečně zkušení, aby při závodech 
využili ultravysoký výkon tohoto prutu ve svůj prospěch.
Na tomto místě si dovolujeme zříci se doporučení pro použití amortizérů, protože zkušení rybáři přesně vědí, že to v praxi neznamená žádné měřít-
ko pro sílu té které děličky. Pokud bude prut používán s citem a rozumem, je vhodný a dostatečně pevný i na nejnáročnější situace, které mohou 
při plavané nastat. 
S prutem Sphere Zero-G zavádíme na trh současně více inovací:
- „Multikit“, nově navržený topset, který lze používat jako běžný topset v délce 2,5 m nebo jako jednodílný v délce 1,75 m, aniž bychom jakkoliv 
zkracovali celkovou délku prutu.
- „SEPPs“, nové speciální provedení našich jedinečných chráničů Square Pole, které umožňují při velké délce prutu a za větrných podmínek kom-
fortní a jisté rybaření.
- „Tactile Precision Points“, zde se jedná o lehké zesílení dílů v oblasti jejich dělení, které cítíme při prodlužování prutu. Umožňují preciznější ryba-
ření bez toho, aniž bychom museli odvracet pohled, abychom registrovali pomocné namalované linky pro dělení. K tomu fungují ještě jako „zaráž-
ka“ signalizující konec prutu.
             
Sphere Zero-G F1 Plus – hlavní atributy
• Správná volba pro zkušené závodníky na profesionální úrovni, kteří chtějí pouze to nejlepší.
• Vyroben z japonského karbonového materiálu v současné nejvyšší možné dostupné kvalitě s dodatečným vnitřním posílením hlavních dílů.
• Dělička ve skutečné délce 16 m+ je v kombinaci s chrániči Square Pole okamžitě připravena k použití.
• Ultralehká a ultrarovná s perfektním výkonem, který se ani v plné délce nikterak nesnižuje.
• Broušený povrch s minimálním nánosem matného laku pro rychlé rozdělení/složení v každé situaci.
• Vybaven ergonomickými chrániči (SEPPs) značky Browning pro více komfortu a stability za větrných dní.
• Všechny zasunovací spoje jsou na citlivých místech zvýšeného oděru osazeny karbonovými pásky, navíc v místech spojení ještě dodatečně ovinu-
tou vložkou.
• Dodáván se Sphere Multikits topsety, včetně nepřekonatelného dvojitého pouzdra pro různé průměry špiček.
• Prut Sphere Zero-G F1 disponuje konvenční velikostí dílů v délce 1,80 m.
• Veškeré díly prutu jsou bez omezení kompatibilní se všemi Silverlite děličkami a první 3 díly topsetů navíc se všemi Xitan děličkami.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10211 130 Dělička 13,00 m 8 1,80 m 760 g 62400

10211 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,80 m 760 g 104000

10211 163 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,80 m 1289 g 120700

10211 998 Extension 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 18000

10211 999 Extension 16 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 18000

10211 987 Pole Protector 6/7 1,00 m 1 1,00 m 155 g 3370

10211 989 17 m Extender Section 1 m 1,00 m 1 1,00 m 225 g 4920

10211 991 Multi Kit 3,9/4,5 mm 2,50 m 2 1,75 m 39 g 4650

10211 992 Cupping Kit 2,50 m 2,50 m 2 1,30 m 39 g 3050

10211 996 Kit 4/1 3,9/4,5 mm 5,45 m 4 1,75 m 162 g 14600

UNIVERZÁLNÍ BIČE

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model Cup. Kit  Short C Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section D Section
10211 133 Set 13 m Cont. 1 1 4 2 1 – –
10211 163 Set 16 m UK 1 1 – 9 3 2 1
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Sphere Zero-G PT+
Dělička Browning Sphere Zero-G PT+ kráčí hrdě ve stopách své předchůdkyně Zero-G F1+ jako superlehký a pevný prut pro milovníky závodní pla-
vané, kteří požadují pouze to nejlepší. Verze PT+ byla navíc výkonově optimalizována – „Performance Tuned“, aby rybářům, kteří hodlají nasadit 
těžší „nádobíčko“ nebo s děličkou zacházet trochu více „rustikálněji“, nabídla více síly. Nová dělička PT+ disponuje všemi jedinečnými vlastnostmi a 
technickými přednostmi, jež z prutů série Sphere dělají něco mimořádného, navíc je ručně zhotovena z toho nejjakostnějšího japonského karbonu. 
Zvláště kritické střední díly byly ještě o 15 % zesíleny. Tyto změny se jen minimálně projevily na hmotnosti prutu, což jej na břehu staví těsně po bok 
modelu F1+ a ostatní pruty nejvyšší třídy řadí i nadále jednoznačně do stínu. Dělička se dodává se stejnými jedinečnými Sphere Multikits topsety a 
kvadratickými ergonomickými chrániči Pole Protectors jako prut F1+. Jde skutečně o velmi všestranný talent a výtečný prut pro profesionální využití, 
vyvinutý pro rybáře specialisty, kteří chtějí jen to nejlepší a jsou dostatečně zkušení na to, aby ultravysoký výkon prutu během závodu využili ve svůj 
vítězný prospěch. Doporučení pro použití amortizérů se z tohoto místa dobrovolně zříkáme, protože v praxi jakkoliv silný amortizér nepředstavuje pro 
prut žádný případný problém nebo omezení. Při správném použití je dělička Sphere PT+ dostatečně silná pro všechny myslitelné situace při moderní 
plavané, které jsou po prutu té nejvyšší kategorie vyžadovány. 

Sphere Zero-G nabízí veškeré inovace řady děliček Sphere:
• Multikits topsety – nově navržené topsety, které mohou být používány jako běžné topsety v délce 2,50 m nebo jako jednodílné v délce 1,75 m, a 
to bez omezení v délce prutu. Jsou vybaveny našimi jedinečnými nastavitelnými Duo průchodkami.
• „SEPPs“ – nové speciální provedení našich jedinečných koncovek Square Ergonomic Pole Protector, které při rybaření s dlouhou délkou prutu za 
větrných podmínek u vody přinášejí komfort a dodatečnou stabilitu. 
• „Tactile Precision Points“ – zde se jedná o lehká zesílení na ručních dílech, která jsou cítit v rukách při vysunování děličky. Umožňují preciznější 
rybaření bez toho, že by se člověk musel otáčet, aby rozeznal namalované linky. Navíc fungují i jako zarážky signalizující konec prutu. Hlavní přednos-
ti prutu Sphere Zero-G PT+:
• správná volba pro zkušené závodní rybáře na profesionální úrovni, kteří chtějí pouze to nejlepší
• optimalizace výkonu, aby v případě potřeby bylo k dispozici více síly
• vyrobeno z japonského karbonového materiálu té nejvyšší dostupné kvality, s dodatečným posílením vnitřních spojů hlavních dílů
• dělička se skutečnou délkou 16 m+ v kombinaci s ergonomickými chrániči Square Pole Protector je okamžitě připravena k použití
• ultralehká a ultrapevná s perfektním výkonem, který neslábne ani v plné délce
• broušený povrch s minimalistickým matným lakováním pro rychlé a jednoduché sesazení a oddělení v každé situaci
• ve výbavě nechybí ergonomické chrániče Ergonomic Pole Protectors (SEPPs) značky Browning pro více komfortu a stability za větrných dní
• spoje jsou na přesazích opatřeny karbonovými páskami a na doléhajících místech dodatečným ovinem
• dělička se dodává s topsety Sphere Multikits, včetně jedinečného Duo pouzdra pro různé průměry špiček
• prut Sphere Zero-G disponuje konvenční délkou spodního ručního dílu o délce 1,80 m
• veškeré díly prutu jsou bez omezení kompatibilní se všemi modely prutů Sphere série a navíc první tři díly i se všemi děličkami série Xitan.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10218 130 Dělička 13,00 m 8 1,80 m 775 g 60400

10218 131 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,80 m 1018 g 70800

10218 161 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,80 m 1273 g 120700

10218 998 Nástavec 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 243 g 18000

10218 999 Nástavec 16 m 1,80 m 1 1,80 m 255 g 18000

10218 996 Sada 4/1 5,45 m 4 1,40 m 168 g 14600

UNIVERZÁLNÍ BIČE

Sphere 17 m Upgrade pack /  
nadstavba pro pruty  
Zero-G F1+ & PT+

Balení obsahuje:
· 1m koncový díl v plné kvalitě, který je kompatibilní s oběma kon-
covými díly děliček v délkách 14,50 m a 16,00 m. Prodlužuje délku 
prutu na plných 17,00 metrů a umožňuje také využití jiných délek 
prutu.
· 3x Sphere Multikits topsety – stejné jako v v hlavních balíčcích 
prutů F1+ & PT+.
· 1x krátký díl C/3. Je dlouhý 1 m a nabízí užitečné délkové varianty. 
Excelentní cena/hodnota.

Kód dop. MC Kč
10211 990 13000

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model Cup. Kit  Short C Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section D Section
10218 131 Set 13 m Cont. 1 – – 3 2 1 –
10218 161 Set 16 m UK 1 1 – 9 3 2 1

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10218130&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10218131&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10218161&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10218998&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10218999&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10218996&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211990&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10218130&type=gallery&locale=DE


B11B10

Sphere Zero-G Power Partner
Sphere Zero-G Power Partner značky Browning nabízí majitelům Sphere děličky 10,5m verzi, jejíž díly bez ome-
zení pasují na Sphere pruty a hodí se především v situacích, které vyžadují trochu více síly. Ideální jako náhradní 
prut pro lov ze břehu anebo zcela obecně k lovu na kratší vzdálenosti v létě. Je vyroben z karbonu v kvalitě 
řady Sphere a díky tomu velmi tuhý při hmotnosti 645 g v délce 10,50 m. Je možné ho bez problémů používat 
s jinými Sphere díly a chytat s ním i ve větších délkách. Power Partner se dodává pouze jako „holý prut“, jeho 
součástí je ale Sphere Multikit topset. Absolutní „nutnost“ pro všechny majitele děličky Sphere!

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10215 110 Sphere Zero-G Power Partner 10,50 m 7 1,75 m 645 g 20000

Sphere Zero-G Power Perfection
Dělička Sphere Zero-G Power Perfection cílí na rybáře, kteří si přejí výkonný prut v top kvalitě, ovšem v trochu 
kratším provedení. Svůj perfekcionismus předvádí tato dělička při závodech s omezenou délkou prutu na 11,5 
m a všude tam, kde je chování prutu důležitější než jeho délka.  
Sphere Zero-G F1 Perfection – hlavní atributy
• Správná volba pro zkušené závodníky na profesionální úrovni, kteří chtějí pouze to nejlepší.
• Vyroben z japonského karbonového materiálu v současné nejvyšší možné dostupné kvalitě s dodatečným 
vnitřním posílením hlavních dílů.
• Dělička ve skutečné délce 11,5 m je v kombinaci s chrániči Square Pole okamžitě připravena k použití.
• Ultralehká a ultrarovná s perfektním výkonem, který se ani v plné délce nikterak nesnižuje.
• Broušený povrch s minimálním nánosem matného laku pro rychlé rozdělení/složení v každé situaci.
• Všechny zasunovací spoje jsou na citlivých místech zvýšeného oděru osazeny karbonovými pásky, navíc v mís-
tech spojení ještě dodatečně ovinutou vložkou.
• Dodáván se Sphere Multikits topsety, včetně nepřekonatelného dvojitého pouzdra pro různé průměry špiček.
• Veškeré díly prutu jsou bez omezení kompatibilní se všemi Silverlite děličkami a první 3 díly topsetů navíc se 
všemi Xitan děličkami.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10216 115 Dělička 11,50 m 7 1,75 m 655 g 22400

10216 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 655 g 31200

10216 996 Multi Kit L 2/1, 4,5 mm Duo Bush 2,75 m 2 1,75 m 43 g 4360

10216 905 D Section 1,60 m 1 1,60 m 79 g 4650

10216 997 Kit 3/1 4,15 m 3 1,75 m 97 g 5500

10216 992 Multi Cupping Kit 2,75 m 2 1,75 m 47 g 3050

ZÁVODNÍ DĚLIČKY

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model Kit 2/1 Cup. Kit Pole Prot.  C Section  
10216 116 Set 11,5 m 3 1 1 1
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Xitan Z16 L Advance
Xitan Advance Z16L – perfektní univerzální dělička – a zároveň ultimativní dělička pro závody na komerčních kaprových revírech. 

Xitan Advance X16L je třetí generací jedinečných děliček s dlouhými díly značky Browning a následovník našich slavných modelů Xitan Z12 a Z14. Díky 
zkušenostem získaným z vývoje našich Sphere děliček jsme mohli model Z16L vyrobit znatelně lehčí a rovnější, než byly naše dřívější vlajkové lodi bez 
toho, že bychom museli udělat nějaký kompromis u legendární síly a spolehlivosti, kvůli kterým se stala řada děliček Xitan dnes tak slavná. 
Z16L je dělička v délce skutečných 16 metrů – bez nutnosti použití miniprodloužení nebo extradlouhých topsetů. Při aplikaci speciálního ergonomického 
Pole Protectoru má prut délku 16,70 m a může být použitím dalších prodlužovacích dílů nastaven až na délku přesahující 18 m. Pro závody, při kterých je 
délka prutu omezena, lze použít Z16L jako plnohodnotný 13 m prut. 
Dělička Z16L byla koncipována jako univerzální závodní prut, je ale díky neskutečné síle, totální spolehlivosti a jedinečným možnostem prodloužení délky 
ultimativním prutem pro cílený lov kaprů a velkých ryb na závodech. Součástí děličky Z16L je i nový radikální design topsetů pro variabilní délky používa-
ného prutu. Tím pádem lze použít jeden a ten samý topset buďto jako konvenční dvoudílný 2,60m, nebo jako jednodílný 1,95 m dlouhý – perfektní pro 
lov kaprů, F1, pro lov v blízkosti hladiny nebo lov bílých ryb s krátkými amortizéry. Při použití jednodílného topsetu dosahuje celková délka prutu Z16L 
skutečných 16 metrů. Multikit je ultralehký topset, který splní veškeré na něj kladené speciální požadavky.      Děličky Xitan Z12 a Z14 si své renomé 
oprávněně vysloužily jako absolutně spolehlivé, silné a dlouhoživotné závodní pruty – děličky, které kdykoliv dokážou vše, co po nich člověk požaduje! 
Model Z16L navazuje na tento úžasný příběh s výhodami nejnovějších karbonových technologií a typickými inovativními designovými specialitami, které 
jsou pro Browning pruty typické. 

Xitan Z16L – hlavní atributy: 
• První volba pro ambiciózní závodní rybáře, kteří si přejí velmi silnou a extrémně spolehlivou děličku ve skutečně dlouhém provedení. 
• Dělička se skutečnou délkou 16 m, která je okamžitě připravena k použití, dokonce s jednodílným topsetem – a v délce 16,70 m s topsetem o délce 
2,60 m. 
• S namontovaným Square Pole Protectorem měří přesně 13 m pro použití při závodech s omezenou délkou prutu. 
• Lehká a ultrarovná s perfektní vyvážeností a nejlepším chováním ve všech délkách. Možnost lovit s délkou 18 m a více. 
• Vybavena jedinečnou Browning ochranou lokte Square Pole (SQPPs). 
• Spojení jsou proti zasekávání po celé délce dodatečně zesílena karbonovým vinutím. 
• Veškeré části dílů určených pro úchop a místa náchylná ke zlomení jsou posílena karbonem. 
• Vybavena speciálními topsety ve variabilních délkách, včetně nepřekonatelného dvojitého pouzdra pro různé 
průměry špiček. 
• Disponuje delšími spodními díly o délce 2 m pro optimalizaci tuhosti a délky děličky. 
• Bez omezení je prut kompatibilní se staršími Browning děličkami s dlouhým dělením a šestý díl pasuje i k jiným Xitan 
prutům. 
• Doporučená síla amortizérů 14/20
• cenově výhodný díl C/3 pro náročnější rybaření je možné dokoupit.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10803 130 Dělička 13,00 m 8 1,90 m 782 g 51600

10803 132 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,90 m 782 g 64500

10803 162 Set 16 m UK 16,00 m 8 1,90 m 1380 g 93600

10803 998 Nástavec 14,5 m 2,00 m 1 2,00 m 263 g 16700

10803 999 Nástavec 16 m 2,00 m 1 2,00 m 335 g 16700

10803 986 Pole Protector 6/7 1,00 m 1 1,00 m 232 g 2060

10803 987 XEPP 1 0,85 m 1 0,85 m 202 g 3370

10803 988 XEPP 2 0,85 m 1 0,85 m 214 g 3370

10803 989 XEPP 3 0,85 m 1 0,85 m 233 g 3370

10803 996 Sada 4/1, 4,5 mm Duo Bush 5,45 m 4 1,90 m 175 g 12500

ZÁVODNÍ DĚLIČKY

Xitan Z9-2 Advance
Xitan Z9-2 Advance – znovuzrození slavného jména za použití nejnovějšího vývode a karbonových technologií.
Dělička Xitan Z9-2 se vyrábí z nejnovějších a nejkvalitnějších karbonových materiálů, které nám jsou k dispozici. Ve spojení s dlouholetými zkušenostmi 
značky Browning se stavbou prutů nám tyto High-Tech materiály umožnily vyrobit děličku absolutní špičkové třídy, která je perfektně vyvážená, výjimeč-
ně lehká a k tomu má ještě dostatek silových rezerv. Disponuje mechanickou odolností, jež je pro moderní plavanou a velké ryby, které se dnes při závo-
dech běžně loví, nenahraditelnou vlastností. Je to špičková dělička pro ambiciózní závodníky, kteří od své výbavy očekávají absolutní spolehlivost. Prut 
vás nikdy nenechá na holičkách a nabídne kdykoliv svůj špičkový výkon i ve své maximální délce 17 m. Je nositelem všech nejnovějších a vypilovaných 
Xitan technologií. První generace prutu Browning Z9 se stala legendou... a její druhá Z9-2 ji v mnohém ještě předčí!
 Xitan Z9-2 Advance – hlavní atributy:
• První volba pro rybáře, kteří si přejí špičkový výkon vedoucí značky na trhu a nic jiného.
• Pečlivě vyvinuto pro optimální vyvážení hmotnosti, síly a pevnosti.
• Velmi lehká a ultrarovná dělička s perfektní vyvážeností a optimálním chováním ve všech délkách až do 17 metrů.
• Je určena pro závodní rybaření na profesionální úrovni a také pro lov kaprů.
• Vybavena jedinečnou Browning ochranou lokte Square Pole (SQPPs).
• Veškeré části dílů určených pro úchop a místa náchylná ke zlomení jsou posílena karbonem.
• Xitan Z9-2 disponuje konvenční délkou dílů 1,75 m.
• Veškeré díly jsou kompatibilní se všemi aktuálními a staršími Xitan Power děličkami.
• Doporučená síla amortizérů 14/20  cenově výhodný C/3 díl pro náročnější rybaření je možné dokoupit.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10801 130 Dělička 13,00 m 8 1,75 m 825 g 45800

10801 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 825 g 79100

10801 162 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,75 m 1385 g 74900

10801 998 Extension 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 260 g 15100

10801 999 Extension 16 m 1,75 m 1 1,75 m 300 g 11700

10801 987 Xitan 17 m Extender Section 1,00m 1,15 m 1 1,15 m 200 g 5120

10801 996 Sada 4/1, 4,5 mm 5,90 m 4 1,59 m 175 g 12500

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model  Cup. Kit  Short C Kit 4/1 Kit 2/1 Pole Prot. C Section
10803 132 Set 13 m Cont. 1 - 2 1 1 -
10803 162 Set 16 m UK 1 1 - 7 2 2
10803 163 Set Pole only 16 m - - - - 2 -

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model  Cup. Kit  Power C 4/1 Kit 2/1 Kit Pole Prot. Short C
10801 133 Set 13 m Cont. 1 – 2 2 2 –
10801 162 Set 16 m UK 1 2 – 9 3 1

Pruty jsou vybaveny našimi 
jedinečnými chrániči dílů Pole 
Protectors. Rybaření s dlouhými 
děličkami nikdy nebylo jedno-
dušší a pohodlnější.  
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Xitan Z8-2 Advance
Xitan Z8-2 – ultimativní „univerzální“ dělička vybavená našimi nejnovějšími inovacemi a technologiemi.
Xitan Z8 první generace byla jednou z nejprodávanějších Browning děliček, která si získala své renomé jako výkonný, silný a velmi spolehlivý „univerzální 
prut“. Tato pozice má ve zcela nové děličce Xitan Advance Z8-2 své pokračování. Díky viditelnému nasazení nových karbonových technologií vznikla 
dělička, která je oproti své předchůdkyni nejen lehčí a rovnější, zároveň ale neztratila nic ze síly legendární Z8. Tato příkladně rovná a lehká, a přitom 
mimořádně dlouhoživotná dělička udělá vše, co po ní budeme chtít i po dlouholetém intenzivním používání. Z8-2 disponuje stejnými vývojovými před-
nostmi jako nejdražší Xitan pruty a ve své třídě nabízí příkladný poměr mezi kvalitou a cenou. 
Xitan Z8-2 Advance – hlavní atributy:
• Perfektní volba pro rybáře, kteří si přejí výkonný prut s mimořádnou silou a odolností při používání.
• Vyrobeno dle stejných kvalitativních standardů jako modely nejvyšší řady Xitan Z14 a Z9, jen za použití odlišných typů karbonových vláken.
• Lehká, rovná a dobře vyvářená dělička s velmi dobrými vlastnostmi ve všech délkách až po skutečných 16 metrů.
• Hodí se pro všechny druhy plavané až po náročnější lov kaprů.
• Vybavena jedinečnou Browning ochranou lokte Square Pole (SQPPs).
• Veškeré části dílů určených pro úchop a místa náchylná ke zlomení jsou posílena karbonem.
• Xitan Z8-2 disponuje konvenční délkou dílů 1,85 m.
• Doporučená síla amortizérů 16/20  veškeré díly jsou kompatibilní se všemi aktuálními a staršími Xitan Power děličkami.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10802 130 Dělička 13,00 m 8 1,75 m 891 g 34600

10802 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 891 g 58300

10802 162 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,75 m 1481 g 51200

10802 998 Extension 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 290 g 7900

10802 999 Extension 16 m 1,75 m 1 1,75 m 300 g 7900

10802 996 Sada 4/1, 4,5 mm 5,90 m 4 1,59 m 175 g 8400

UNIVERZÁLNÍ BIČE

Xitan Z6-2 Advance
Xitan Advance Z6-2 – výkon a funkce nejvyšší třídy za cenu střední. Se zcela novou děličkou Xitan Power Z6-2 mohou rybáři nyní využívat celé spektrum 
moderních funkcí a technologií, kterými disponují naše pruty v nejvyšších kategoriích, a to za cenu prutu ve střední třídě. Jde o pečlivě vyvinutý prut 
s důrazem na velký výkon a vysokou spolehlivost, který se hodí pro každou myslitelnou techniku lovu se splávkem – neboli prut, který umí zvládnout 
cokoliv. Dělička Xitan Z6-2 je lehká, tuhá, silná a nezničitelná a dle našeho názoru představuje ve své třídě bezkonkurenční kvalitu a výkonnost. Xitan Z6-2 
je nabízena v délce 14,5 m pro rybáře, kteří nepotřebují žádný 16metrový prut. Prut je ale v základě koncipován právě na délku 16 m, proto v příslušen-
ství dostanete i doplňkové prodloužení. Pro většinu rybářů je za normálních podmínek 14,5m varianta tou lepší volbou než podezřele levný 16m prut. 

Xitan Advance Z6-2 – hlavní atributy: 
• Perfektní volba pro rybáře, kteří si přejí velmi silnou a extrémně spolehlivou děličku se všemi přednostmi série Xitan. 
• Vyrobena podle stejných standardů jako nejdražší Xitan pruty, ovšem za použití jiných kvalit karbonu. 
• Lehká, tuhá a snadno využitelná ve všech délkách, nabízí v této cenové třídě zcela novou úroveň výkonu. 
• Hodí se pro všechny druhy a techniky plavané až po náročné metody speciálního lovu kaprů se splávkem. 
• Vybavena jedinečnou Browning ochranou lokte Xitan Ergonomic Pole Protector (XEPPs). 
• Spojení jsou proti zasekávání po celé délce dodatečně zesílena karbonovým vinutím. 
• Veškeré části dílů určených pro úchop a místa náchylná ke zlomení jsou posílena karbonem. 
• Vybaveno topsety v nejpevnější délce 
• Dělička Xitan Z6-2 disponuje konvenční délkou spodního dílu 1,85 m. 
• Doporučená síla amortizérů 16/20, veškeré díly jsou bez omezení kompatibilní s aktuálními i staršími Xitan děličkami.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10804 130 Dělička 13,00 m 8 1,75 m 855 g 30400

10804 146 Set 14,5 m UK 14,50 m 10 1,75 m 1150 g 39600

10804 131 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 855 g 35400

10804 132 Set 13 m Deepwater 13,00 m 8 1,75 m 855 g 41600

10804 998 Nástavec 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 295 g 6600

10804 999 Nástavec 16 m 1,75 m 1 1,75 m 311 g 7100

10804 996 Kit 4/1, 4,5 mm Duo Bush 5,90 m 4 1,60 m 185 g 7600

Xitan Power Upgrade Pack
Rozšířený balíček pro všechny Xitan děličky. Propůjčí prutu 
doplňkovou sílu/tuhost, pokud je právě toto potřeba – ideální též 
pro lov ze břehu. Obsahuje Xitan díly 1x C/3 a D/4 pro doplňko-
vou sílu/tuhost, k tomu ještě 4 Xitan topsety Power SLK Topkist s 
velkým vnitřním průměrem.

Kód Model dop. MC Kč
10409 990 Xitan Power Upgrade Pack 7900

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model Cup. Kit  Power C 4/1 Kit 2/1 Kit Pole Prot. Short C
10802 133 Set 13 m Cont. 1 – 4 2 2 –
10802 162 Set 16 m UK 1 1 – 7 3 1

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Art.-Nr. Modell  Kit 2/1 Kit 4/1 Cup. Kit  C/3 Sections Pole Prot.
10804 131 Set 13 m Cont. 4 – 1 1 2
10804 132 Set 13 m Deepwater 2 2 1 – 2
10804 146 Set 14.5 m UK 5 – 1 1 2
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Xitan Xtreme Margin 9.5 m Revolution
Xitan Xtreme Margin 9,5 m – plně kompatibilní dělička pro doplnění naší Xitan série.
Dělička Browning Xitan Xtreme Margin je, jak prozrazuje její anglické jméno, kvalitní a velmi silný prut pro rybaření v příbřežní zóně a na kratší 
vzdálenost. Všechny díly disponují doplňkovým vinutím a viditelným zesílením, a přesto váží Xtreme Margin v délce 8,5 m méně než 500 g! To z ní 
dělá zřejmě nejlehčí děličku pro krátké vzdálenosti na trhu. Veškeré díly prutu Xtreme Margin jsou bez omezení kompatibilní se všemi aktuálními a 
staršími Browning Xitan děličkami, což je zvláště v létě perfektní doplnění pro jiné pruty z řady Xitan.
Xitan Xtreme Margin – hlavní atributy:
• První volba pro rybáře, kteří chtějí velmi pevnou, ale zároveň mimořádně lehkou děličku pro příbřežní rybolov na kratší vzdálenosti.
• Veškeré díly jsou kompatibilní se všemi aktuálními a staršími Browning Xitan Power děličkami, perfektní doplnění.
• Vyrobeno dle stejných kvalitativních standardů jako jiné Xitan děličky, se speciálním zpevněním pro dodatečnou sílu.
• Vybaveno speciální ochrannou koncovkou, kterou lze použít pro délky 7 a 8,5 m.
• Vybaveno topsety v nejpevnější délce s velkým průměrem a průchodkou pro použití nejsilnějších amortizérů.
• Doporučená síla amortizérů 20+.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
1885 950 Dělička 9,50 m 6 1,75 m 475 g 10900

1885 952 Set 9,5 m 9,50 m 6 1,75 m 475 g 12500

PŘÍBŘEŽNÍ BIČE

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model 2/1 Kit Pole Prot.
1885 952 Set 9,5 m 2 1
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²eX-S Competition Carp DL
S příchodem nové série děliček DL Serie patří těžké, nemotorné pruty pro lov kaprů definitivně minulosti. Nové děličky se vyznačují doposud 
nepoznanou lehkostí a rychlostí spárovanou s nádhernou solidností, která snadno odolá dokonce i kapitálním exemplářům. Díky tomuto 
jedinečnému spojení snadné ovladatelnosti a síly zaujmou děličky DL série nejen specialisty na kapří plavanou, ale také všechny rybáře, kteří 
hledají jeden jediný prut pro každou myslitelnou situaci u vody. Zkratka DL, v tomto případě Dual Length, znamená, že jde o dvě délkové 
varianty. Aby bylo možné dostát všem maximálně povoleným délkám prutů na mnoha carpodromech nebo soukromých revírech, jsou pru-
ty této série koncipovány tak, aby se s nimi mohlo lovit přesně ve vzdálenosti 11,50 m a také 13,00 m. Těchto délek bylo sice dosaženo 
prostřednictvím miniprodloužení, které ale naštěstí díky lehké novinkové karbonové směsi neovlivňuje negativně akci prutu. Další novinku 
chytrých vývojových hlav značky Browning představuje zkrácený 13metrový koncový díl. Jelikož dělička již měří plných 11,50 m, postačí krát-
ký koncový díl, abychom se dostali přesně na 13,00 metrů. Dělička 2ex-S Competition Carp DL je orientovaná, jak již prozrazuje její jméno, 
na rybáře účastnící se pravidelně kaprových závodů na soukromých revírech a hledající pro tento účel děličku, která bude vyhovovat i těm 
nejvyšším možným kladeným nárokům. Naši testovací rybáři byli v každém případě nadšeni. Dokonce již při prvotní zkušební fázi pomohla 
dělička Competition Carp DL vyhrát několik závodů. P

řehled hlavních atributů: 
•Všechny topsety jsou již hotové, opatřené Duo-Bushes koncovkami ve špičce a postranními Sidepuller otvory na konci topsetů. 
•Díky velké variaci konfigurace topsetů a Upgrade setů je v podstatě dětskou hračkou sestavit si komplet přesně podle svých požadavků a 
představ. 
•Kompaktní transportní délka 
•Zkrácený 13m koncový díl. 
•Lehké a výkonné miniprodloužení na 11,5 m a 13,00 m.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10607 115 Dělička 11,50 m 7 1,75 m 665 g 18600

10607 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 665 g 25000

10607 130 Dělička 13,00 m 8 1,75 m 910 g 22900

10607 131 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 910 g 31200

10607 999 Nástavec 13 m 1,60 m 1 1,60 m 250 g 7600

10607 996 Uni Top Sada 2/1 DL 50, 5,5/4,9mm 3,00 m 2 1,57 m 57 g 2580

²eX-S Match Carp DL
S příchodem nové série děliček DL Serie patří těžké, nemotorné pruty pro lov kaprů definitivně minulosti. Nové děličky se vyznačují doposud 
nepoznanou lehkostí a rychlostí spárovanou s nádhernou solidností, která snadno odolá dokonce i kapitálním exemplářům. Díky tomuto 
jedinečnému spojení snadné ovladatelnosti a síly zaujmou děličky DL série nejen specialisty na kapří plavanou, ale také všechny rybáře, kteří 
hledají jeden jediný prut pro každou myslitelnou situaci u vody. Zkratka DL, v tomto případě Dual Length, znamená, že jde o dvě délkové vari-
anty. Aby bylo možné dostát všem maximálně povoleným délkám prutů na mnoha carpodromech nebo soukromých revírech, jsou pruty této 
série koncipovány tak, aby se s nimi mohlo lovit přesně ve vzdálenosti 11,50 m a také 13,00 m. Těchto délek bylo sice dosaženo prostřednic-
tvím miniprodloužení, ale naštěstí díky lehké novinkové karbonové směsi neovlivňuje negativně akci prutu. Další novinku chytrých vývojových 
hlav značky Browning představuje zkrácený 13metrový koncový díl. Jelikož je dělička díky novým 3,00m topsetům již velmi dlouhá, stačí krát-
ký spodní díl, aby bylo přesně dosaženo požadované délky 13,00 m. Dělička 2ex-S Match Carp DL je orientovaná na rybáře, kteří rádi a často 
loví velké ryby bez toho, že by při nákupu prutu museli sahat hluboko do kapsy. Nové topsety jsou již hotové, opatřené Duo-Bushes koncov-
kami ve špičce a postranními Sidepuller otvory na konci topsetů. 

Přehled hlavních atributů: 
• Díky velké variaci konfigurace topsetů a Upgrade setů je v podstatě dětskou hračkou sestavit si komplet přesně podle požadavků a před-
stav. 
• Kompaktní transportní délka 
• Zkrácený 13m koncový díl. 
• Lehké a výkonné miniprodloužení na 11,5 m a 13,00 m.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10608 115 Dělička 11,50 m 7 1,75 m 671 g 17000

10608 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 671 g 20800

10608 130 Dělička 13,00 m 8 1,75 m 916 g 22400

10608 131 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 912 g 25000

10608 999 Nástavec 13 m 1,60 m 1 1,60 m 241 g 5000

10608 989 Uni Pole Protector 7/8 0,80 m 1 0,80 m 235 g 1410

KAPROVÉ BIČE

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++

Kód Model Cup. Kit  Kit 2/1 Pole Prot. 
10607 116 Set 11,50 m 1 2 1 
10607 131 Set 13 m 1 4 1 

Kód Model Cup. Kit  Kit 2/1 Pole Prot. 
10608 116 Set 11,50 m 1 2 1 
10608 131 Set 13 m 1 2 1  

2eX-S „DL“ děličky mají speciální design dvou délek „Dual Length“, který je unikátní i v rámci značky Browning. Tento design umožňuje používání prutu v 
přesných délkách 11,5 m a 13,00 m, které jsou předepsány v rámci některých soutěžních plavačkových klání.   
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²eX-S Power Carp
Velmi silná speciální dělička pro lov kaprů, která si bez problému poradí i s většími exempláři a jinými bojovnými rybami na těch nejhrubších 
montážích. Všechny díly jsou speciálně zesílené, přičemž prostřední díly disponují viditelným ovinem X-Carbon, který se stará o doplňkovou sílu 
a robustnost. Mimoto byla nejčastější slabá místa v blízkosti dělení dodatečně zesílena ovinem, aby se zabránilo tvorbě prasklin a jiných škod 
příliš pevným stisknutím nebo nechtěným kontaktem s nohami nebo rolnami sedačky atd. Dělička Powercarp je okamžitě připravena k použití 
a vybavena předpřipravenými topsety, které jsou schopny pojmout i ty nejsilnější amortizéry bez dodatečného zkracování, takže nedochází ke 
ztrátám drahého karbonového materiálu a prut není potřeba zbytečně zkracovat. Doporučená síla amortizéru je 20+. Nabízen v délce 11,5 m 
(dělička a chránič Pole Protector) s možností příplatkového dodatečného prodloužení (prodlužovací díl včetně chrániče Pole Protector) děličky na 
skutečných 13 m.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10230 115 Dělička 11,50 m 7 1,75 m 710 g 12500

10230 116 Set 11,5 m Cont. 11,50 m 7 1,75 m 710 g 15700

10230 986 Pole Protector 6/7 0,90 m 1 0,90 m 215 g 1550

10230 987 Pole Protector 8 0,80 m 1 0,80 m 192 g 1550

10230 983 SLKe-L Kit 2/1 5,5mm 3,00 m 2 1,60 m 59 g 1880

10230 996 Kit 4/1 5,90 m 4 1,60 m 185 g 5800

10230 988 13m Upgrade Kit 1,75 m 2 1,75 m 450 g 5500

²eX-S Margin#1
Dělička pro lov v příbřežních partiích ²eX-S sestává z 8 metrů čisté síly, abyste mohli s plnou důvěrou lovit obří ryby v blízkosti břehu. Ať už 
zde vaši nástrahu sebere cokoliv, ²eX-S vás nikdy nenechá ve štychu! Jde stejně jako u delšího ²eX-S Ultra Carp prutu o velmi pevnou děličku, 
která si bez problému poradí i s nejtěžšími montážemi. Důležité střední partie dílů jsou zvenku zesíleny křížovým vinutím karbonové pásky. 
Mimoto byla nejproblematičtější místa v oblasti spojů dodatečně ovinuta, aby se předešlo prasklinám a zlomení vinou příliš pevného stisknutí 
dílu nebo při nechtěném kontaktu s nohami sedačky či rolny apod. Díly celého prutu jsou bez omezení kompatibilní se všemi děličkami sérií 
Browning ²eX-S a Xitan. Součástí je jeden 2dílný topset s průměrem 5,5 mm. Doporučená třída amortizéru: 20 +.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10601 800 Set 8 m 8,00 m 5 1,75 m 352 g 7100

10601 989 ²eX-S Pole Protector 4/5 0,90 m 1 0,90 m 268 g 1080

²eX-S Ultra Carp#1
Toto je dělička pro všechny specialisty na lov kaprů z enormně úspěšné produktové série ²eX-
S vyvinutá pro rybáře, kteří po svém náčiní žádají ještě více síly a mechanické odolnosti. Jde 
o velmi silnou děličku, která si bez problémů poradí i s většími kapry a těžkými montážemi. 
Při stavbě prutu Ultra Carp byl použit stejně kvalitní karbonový materiál jako u jiných děliček 
²eX-S, navíc důležité prostřední pasáže dílů mají dodatečně zesíleny křížovým ovinem karbo-
nové pásky. Mimoto byla nejproblematičtější místa v oblasti spojů dodatečně ovinuta, aby se 
předešlo prasklinám a zlomení vinou příliš pevného stisknutí dílu nebo při nechtěném kontaktu 
s nohami sedačky či rolny apod. I přes extrémní sílu je Ultra Carp lehčí a pevnější než typické 
„Power“ děličky v tomto cenovém segmentu. K výbavě prutu patří předmontované topsety 
s velkým průměrem, které bez problémů a řezání pojmou nejsilnější amortizéry. Doporučená 
třída amortizéru: 20 +. Součástí výrobku je i jeden z našich revolučních chráničů Square Pole 
Protector pro jednodušší a komfortnější rybaření bez bolavých loktů!

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10403 133 Pole + Pole Protector 13,00 m 8 1,75 m 1056 g 16700

10403 134 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 1056 g 20800

10403 999 Extension 14,5/16 m 1,75 m 1 1,75 m 345 g 4650

10403 996 Sada 4/1 5,5 mm 5,60 m 4 1,60 m 185 g 5800

UNIVERZÁLNÍ BIČE

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model Kits 2/1 Cup. Kit  Pole Prot.
10230 116 Set 11,5 m Cont. 2 1 1

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model Kits 2/1 Cup. Kit  Pole Prot.
10403 134 Set 13 m 4 1 1
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Hyper Carp Competition 200 FDL
FDL, jméno, které se mezi plavačkovými specialisty velmi rychle postará o patřičný rozruch! Zkratka FDL (Full Dual Length) totiž znamená, že všechny 
pruty FDL série mají délku přesně 11,50 m a přesně 13,00 m bez pomoci miniprodloužení. A jelikož není potřeba používat žádné prodlužovací díly, 
které negativně ovlivňují akci jakékoliv děličky, vyznačují se FDL děličky nenapodobitelnou harmonickou akcí a velmi dobrým vyvážením. Ve spojení 
s jejich obrovskou silou představují pruty této série optimální „zbraně“, když se cílí na větší ryby, jako například kapry. Vyzkoušejte si je, budete nad-
šeni! Ačkoliv děličky FDL série vykazují plné délky, jsou dodávány ještě s velmi krátkými prodlouženími EVA Square Pole Mates. Ta plní dvě funkce. 
V první řadě efektivně chrání konce koncových dílů před nechtěným promáčknutím blanku a tím výrazně zvyšují životnost děličky. Za druhé nabízejí 
nový druh komfortu pro hodiny dlouhé rybaření bez únavy. Díky kvadratickému tvaru s pěnovou výplní leží loket pohodlně a jistě na prodloužení, aniž 
by sklouznul. Ruka ale zároveň štíhlý kulatý blank prutu pro precizní vedení snadno obejme. Další novinku chytrých vývojových hlav značky Browning 
představuje zkrácený 13metrový koncový díl série FDL. Jelikož dělička již měří plných 11,50 m, postačí krátký koncový díl, abychom se dostali přesně 
na 13,00 metrů. Hyper Carp Competition 200 FDL je absolutní závodní prut, který své přednosti projeví především za těžkých podmínek a umožní 
odpoutat se od protivníků. 

Přehled hlavních atributů: 
•Za příplatek lze dokoupit miniprodloužení (Pole Protector), aby bylo možné s prutem rybařit v mnoha různých kratších délkách. Efektivně chrání konce 
jednotlivých dílů prutu před nechtěným promáčknutím a deformacemi 
•EVA Square Pole Mates koncovky pro koncové díly 11,50 m a 13,00 m a nový komfort při rybaření. 
•Všechny topsety jsou již hotové, opatřené Duo-Bushes koncovkami ve špičce a postranními Sidepuller otvory na konci topsetů. 
•Díky velké variaci konfigurace topsetů a upgrade setů je v podstatě dětskou hračkou sestavit si komplet přesně podle požadavků a představ. 
•Zkrácený 13m koncový díl.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10411 115 Dělička 11,50 m 7 1,85 m 772 g 24000

10411 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,85 m 772 g 31200

10411 117 Set 13 m Extra 13,00 m 8 1,85 m 1022 g 41600

10411 999 Extension 13m 1,50 m 1 1,55 m 250 g 5800

10411 905 C Section 1,53 m 1 1,55 m 68 g 1970

10411 987 EVA Square Dělička Mate S7 0,35 m 1 0,35 m 105 g 1610

10411 988 EVA Square Dělička Mate S8 0,30 m 1 0,30 m 95 g 1640

10411 989 Dělička Protector 3/4 0,35 m 1 0,35 m 50 g 1410

10411 986 Pole Protector 5/6 0,35 m 1 0,35 m 65 g 1460

10411 994 Sada 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 2 1,60 m 61 g 3280

10411 995 Power Sada 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 2 1,60 m 65 g 2870

10411 996 Cupping Sada 2/1 3,00 m 2 1,60 m 68 g 2810

KAPROVÉ BIČE

Hyper Carp Competition 100 FDL
FDL, jméno, které se mezi plavačkovými specialisty velmi rychle postará o patřičný rozruch! Zkratka FDL (Full Dual Length) totiž znamená, že všechny 
pruty FDL série mají délku přesně 11,50 m a přesně 13,00 m bez pomoci miniprodloužení. A jelikož není potřeba používat žádné prodlužovací díly, 
které negativně ovlivňují akci jakékoliv děličky, vyznačují se FDL děličky nenapodobitelnou harmonickou akcí a velmi dobrým vyvážením. Ve spojení 
s jejich obrovskou silou představují pruty této série optimální „zbraně“, když se cílí na větší ryby, jako například kapry. Vyzkoušejte si je, budete nad-
šeni! Ačkoliv děličky FDL série vykazují plné délky, jsou dodávány s velmi krátkými prodlouženími EVA Square Pole Mates. Ta plní dvě funkce. V první 
řadě efektivně chrání konce koncových dílů před nechtěným promáčknutím blanku a tím výrazně zvyšují životnost děličky. Za druhé nabízejí nový 
druh komfortu pro hodiny dlouhé rybaření bez únavy. Díky kvadratickému tvaru s pěnovou výplní leží loket pohodlně a jistě na prodloužení, aniž by 
sklouznul. Ruka ale zároveň štíhlý kulatý blank prutu pro precizní vedení snadno obejme. Další novinku chytrých vývojových hlav značky Browning 
představuje zkrácený 13metrový koncový díl série FDL. Jelikož dělička již měří plných 11,50 m, postačí krátký koncový díl, abychom se dostali přesně 
na 13,00 metrů. Hyper Carp Competition 100 FDL je doslova a do písmene pracantem mezi FDL pruty. Pokud se loví hodně ryb a je potřeba „bag-
rovat“, pak se dělička 100 FDL cítí ve svém živlu. 

Přehled hlavních atributů: 
•Za příplatek lze dokoupit miniprodloužení (Pole Protector), aby bylo možné s prutem rybařit v mnoha různých kratších délkách. Efektivně chrání 
konce jednotlivých dílů prutu před nechtěným promáčknutím a deformacemi 
•EVA Square Pole Mates koncovky pro koncové díly 11,50 m a 13,00 m a nový komfort při rybaření. 
•Všechny topsety jsou již hotové, opatřené Duo-Bushes koncovkami ve špičce a postranními Sidepuller otvory na konci topsetů. 
•Díky velké variaci konfigurace topsetů a upgrade setů je v podstatě dětskou hračkou sestavit si komplet přesně podle požadavků a představ. 
•Zkrácený 13m koncový díl.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10412 115 Dělička 11,50 m 7 1,85 m 975 g 16400

10412 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,85 m 975 g 22900

10412 999 Extension 13m 1,50 m 1 1,55 m 250 g 5800

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++

Art.-Nr. Modell  Kit 2/1 Cup. Kit Pole mate. Pole Prot. 13m Ext.
10411 116 Set 11,50 m 2 1 1 – –
10411 117 Set 13 m Extra 4 1 2 2 1

Code Model  Kit 2/1 Pole mat.
10412 116 Set 11,50 m 2 1

EVA Square Dělička Mate S7/S8
10411 987/988
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Hyperdrome XST
Hyperdrome XST je perfektní prut pro rybáře, kteří hledají extrémní dobrodružství a chtějí za sebou nechat současné hranice maximálně mož-
ného v oboru plavané s děličkou. Pro děličku Hyperdrome nepředstavují mostrózní kapři, velcí jeseteři nebo tlustí sumci v podstatě vůbec žádný 
problém. Silné a zdvojené amortizéry, vlasce nad průměry 0,30 mm, to vše dělička Hyperdrome s bravurou a mistrně zvládne.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10413 100 Dělička 10,00 m 7 1,75 m 770 g 7700

10413 101 Set 10 m 10,00 m 7 1,75 m 770 g 10000

10413 851 Set 8,50 m 8,50 m 6 1,65 m 675 g 6600

10413 850 Dělička 8,50 m 6 1,65 m 675 g 6800

10413 994 Sada 2/1 1,30 m 2 1,30 m 65 g 1790

10413 995 Kalíškovací sada 2/1 1,30 m 2 1,30 m 67 g 1790

Hyper Carp HC 40-115
Hyper Carp HC 40-115 jsou extrémní kaprové děličky pro extrémní situace! Veškeré děličky série Hyper Carp jsou určeny pro specialisty, 
zvlášť vyvinuty pro chytání největších kaprů na nejsilnějších montážích. Tyto děličky vstupují do hry tehdy, když běžné „Power“ děličky 
svou silou už nestačí. Jsou vyrobeny ze zvláště kvalitního karbonu, což je nenahraditelné pro samotnou pevnost prutu. A navíc byly vnitřní 
stěny a spoje dodatečně zesíleny i zpevněny, aby se eliminovala náchylná místa. Pruty Hyper Carp jsou trochu těžší než konvenční kaprové 
děličky, ale i tak dobře vyvážené, aby bylo možné s nimi lovit komfortně v celé jejich délce. Ať už bude ryba obrovská, jak chce, Hyper 
Carp vás nikdy nenechá ve štychu! HC 40-115 tvoří střední třídu série Hyper Carp. Díky pečlivému vyvážení dílů bylo docíleno toho, že 
i přes extrémní sílu a pevnost má prut dostatek lehkosti i tuhosti. Dá se s ním pohodlně lovit v celé délce, při rychlém, nekompromisním 
rybaření na kratší vzdálenosti je to skutečná zbraň!

HC 40-115 – hlavní atributy:
• Speciální dělička cíleně vyvinutá k lovu největších kaprů na nejsilnějších montážích.
• Prut je okamžitě připraven k použití, není nutné zařezávat špičky, k mání je prodlužovací díl na 13,0 m.
• Vyrábí se z velmi kvalitního karbonového materiálu, aby byla zajištěna tuhost a dobrá reakční odezva bez ztráty síly jako takové.
• Stěny a spoje jsou na všech místech dodatečně zesíleny, aby se zabránilo potencionálním slabým místům.
• Ve výbavě jsou topsety pevné délky s velkým průměrem a hotovou vložkou, aby pojaly i ty nejsilnější amortizéry.
• Adaptérový díl pro použití Browning Xitan a HCC topsetů.
• Neomezená síla amortizéru… neomezená velikost ryb!

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
1959 115 Dělička 11,50 m 7 1,85 m 990 g 11700

1959 118 Set 11,5 m 11,50 m 7 1,85 m 990 g 13800

1959 994 2/1 Multi Purpose Kit 2,45 m 2 1,45 m 49 g 2780

1959 995 Sada Puller 2,45 m 2 1,45 m 52 g 2780

1959 996 Sada 4/1 5,30 m 4 1,75 m 230 g 6600

1959 998 Nástavec Mini 0,90 m 1 0,95 m 248 g 1410

W195 923 Pulla C Section HC-40-115 1,50 m 1 1,50 m 71 g 2900

KAPROVÉ BIČE

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Code Model  Cup. Kit  Kit 2/1
10413 851 Set 8,50 m – 1
10413 101 Set 10 m 1 2

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model Length Puller Kit Cupping Kit Mini Extension
1959 118 Set 11,5 m 11,50 m 1 1 1
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SPHEREZER0-G

Sphere/Silverlite Pole Protectors
Naše jedinečné čtyřhranné koncové ochranné díly Square Protectors pasují na 
13,0 i 14,5 a 16,0 m, které jsou součástí dodávky Sphere děliček. K dispozici je i 
kulaté provedení pro pruty v délkách 9–11 m.

Kód Model Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
10211 985 Ergonomic Square Pole Protector II 1,00 m 230 g 1 1,00 m 3370

10211 986 Ergonomic Pole Protector III 1,00 m 230 g 1 1,00 m 3370

10211 987 Pole Protector 6/7 1,00 m 155 g 1 1,00 m 3370

Sphere/Silverlite C-Sections
Naše univerzální C-díly v kratším a delším provedení pro všechny pruty sorti-
mentu děliček.

Kód Model Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
10211 905 Sphere/Silverlite Short C 1,00 m 36 g 1 1,00 m 1790

10210 904 Sphere/Silverlite Uni C Section 1,51 m 48 g 1 1,51 m 1930

Sphere/Silverlite Kits
Předpřipravené topsety, které jsou součástí zvýhodněných balíčků děliček, včet-
ně topsetů Sphere Multikits pro silnější amortizéry a velké ryby.

Kód Model Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
10211 991 Multi Kit 3,9/4,5 mm 2,50 m 39 g 2 1,75 m 4650

10216 996 Multi Kit L 2/1, 4,5 mm Duo Bush 2,75 m 43 g 2 1,75 m 4360

Sphere/Silverlite Extender & Adjusta Sections
Metrový díl k prodloužení děliček na délku až 17 m se škálou naznačení přesné 
požadované délky, na kterou se díl dá zaříznout.

Kód Model Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
10211 989 17 m Extender Section 1 m 1,00 m 225 g 1 1,00 m 4920

10210 989 Adjusta Section I 10-06 13 m 1,00 m 163 g 1 1,00 m 3600

10201 988 Adjusta Section II 14,5/16 m 1,00 m 170 g 1 1,00 m 4650

10201 989 Adjusta Section I 10-12 13 m 1,00 m 157 g 1 1,00 m 3800

Sphere/Silverlite Cupping Kits
Dvě délky kalíškovacích topsetů kompatibilních se všemi variantami topsetů. 
Jsou vybaveny standardním závitem pro kalíšky značky Browning a i některých 
jiných výrobců.

Kód Model Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
10211 992 Cupping Kit 2,50 m 2,50 m 39 g 2 1,30 m 3050

10201 991 Cupping Kit 2/1 2,70 m 2,75 m 33 g 2 1,40 m 3190

10216 992 Multi Cupping Kit 2,75 m 47 g 2 1,75 m 3050

SADY & NÁSTAVCE

Xitan Pole Protectors
2 délky pasující na všechny typy topsetů. Jsou vybaveny standardní koncovkou 
se závitem kompatibilní se všemi Browning kalíšky i s výrobky některých jiných 
producentů.

Kód Model Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
1883 988 Xitan Pole Protector 5/6 0,75 m 113 g 1 0,75 m 2200

10205 989 Xitan Pole Protector 6/7 0,80 m 275 g 1 0,80 m 1750

10601 989 ²eX-S Pole Protector 4/5 0,90 m 268 g 1 0,90 m 1080

Xitan Ergonomic Pole Protector
Unikátní čtvercový ochranný poslední díl pro děličky Xitan. Ploché strany dílu 
umožňují velmi snadné a komfortní držení prutu. Velikost 1 je nastavením dílu 
G/7.

Kód Model Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
10803 987 XEPP 1 0,85 m 202 g 1 0,85 m 3370

10803 988 XEPP 2 0,85 m 214 g 1 0,85 m 3370

10803 989 XEPP 3 0,85 m 233 g 1 0,85 m 3370

10203 989 ²eX-S Square Pole Protector II 0,85 m 215 g 1 0,85 m 3190

Xitan Advance Topkits
Topsety ve špičkové kvalitě, které jsou obsaženy ve zvýhodněných Advance 
balíčcích našich děliček. Provedení s vložkou pro Puller uchycení amortizéru 
nebo standardní provedení s páskami pro vrtání. Speciální PTFE vložka umožňu-
je svobodnou volbu velikosti špičky.

Kód Model Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
10801 982 SLKa Match Kit 2/1 3,0 mm 2,60 m 40 g 2 1,40 m 2520

10801 983 SLKa Duo Kit 2/1 3.9/4.5mm 2,60 m 40 g 2 1,40 m 2720

10801 993 SLKa Duo Pulla Kit 2/1 3.9/4.5mm 2,60 m 46 g 2 1,40 m 3370

Xitan/²eX-S Power Topkits
Extrasilné vybavené topsety, které jsou součástí děliček ²eX-S a modelu Xitan 
Margin. Máme je k dispozici ve dvou délkách se třemi průměry špiček. Všechny 
s pásky k vrtání.

Kód Model Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
10205 995 SLKe-P Kit 2/1, 4,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 1930

10205 997 SLKe-P Kit 2/1, 5,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 1930

10203 993 SLKe-L Kit 2/1, 3,0mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 2780

10203 985 SLKe-L Kit 2/1, 4,5 mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 2780

10230 983 SLKe-L Kit 2/1 5,5mm 3,00 m 59 g 2 1,60 m 1880

Xitan / ²eX-S Power Sections
Cenově výhodné silové C-díly v kratším provedení a plné délce pro všechny typy 
děliček. Tento díl je mimořádně lehký a díky tomu nedochází k porušení vyváže-
nosti prutu. Je velmi cenný ve chvílích, kdy musíte nasadit trochu více síly.

Kód Model Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
10203 904 Power Uni-C Section 1,50 m 53 g 1 1,50 m 1930

10203 905 Short Uni-SC Section 0,75 m 33 g 1 0,75 m 1500

Xitan / ²eX-S Cupping Kits
3 délky pasující na všechny typy topsetů. Jsou vybaveny standardní koncovkou 
se závitem kompatibilním se všemi Browning kalíšky i s výrobky některých jiných 
producentů.

Kód Model Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
10203 991 SLKe-P Cupping Kit 2/1 2,60 m 2,60 m 49 g 2 1,45 m 1930

10203 992 SLKe-L Cupping Kit 2/1 3,0 m 3,00 m 52 g 2 1,60 m 1930

Topkit Adapter Section
Speciální krátký D-díl umožňující v mnoha případech použití topsetů jiných 
výrobců se všemi Browning děličkami. Pro použití topsetů se spojovacím průmě-
rem 18 mm.

Kód Model Délka Gramáž Díly dop. MC Kč
10211 904 Topkit Adapter Section D 18 > 22m 22 cm 5,8 g 1 650

Xitan Extender & Adjusta sections
Metrový díl k prodloužení Advance děliček na délku až 17 m se škálou nazna-
čení přesné požadované délky, na kterou se díl dá zaříznout. Tento díl je záro-
veň prodloužením na 13 m.

Kód Model Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
10801 987 Xitan 17 m Extender Section 1,00m 1,15 m 200 g 1 1,15 m 5120

U děliček Sphere a Silverlite byly k výrobě použity stejné trny, a tak 
mohou být všechny díly a doplňkové produkty použity pro obě série. U 
těchto sérií prutů lze rovněž využít topsety Xitan. Veškeré díly děliček 
jsou zhotoveny ve stejně vysoké kvalitě jako samotné pruty, pro které 
byly vyvinuty.    

U děliček Xitan a ²eX-S byly k výrobě použity stejné trny, a tak mohou být 
všechny díly a doplňkové produkty použity pro obě série. U těchto sérií prutů lze 
rovněž použít topsety Silverlite a Sphere. Veškeré díly děliček jsou zhotoveny ve 
stejně vysoké kvalitě jako samotné pruty, pro které byly vyvinuty.    
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Black Magic® Classic
Návrat jedné skutečné legendy mezi děličkami. Naše originální děličky Black Magic 
Put-In první, druhé i třetí generace si díky své síle a odolnosti vydobyly jedinečnou 
pověst a byly vždy první volbou rybářů preferujících lov s dlouhým vlascem nebo těch, 
kteří vyžadovali od děličky nekompromisní sílu. Mnohé z nich plní svůj účel dodnes – 
jsou to ale již letité pruty! Z tohoto důvodu a díky velké poptávce jsme slavný model 
Blac Magic uvedli v roce 2016 znovu na trh pod názvem „Classic“. K výrobě nového 
modelu prutu posloužily stejné původní trny jako u originálů, a to za použití stejné 
kvality karbonu a výrobních standardů.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10002 110 Dělička 11,00 m 9 1,52 m 650 g 14100

10002 112 Set 11 m 11,00 m 9 1,52 m 650 g 14600

10002 989 Pole Protector II 0,70 m 1 0,70 m 83 g 2780

10002 999 Nástavec 12,5 m 1,52 m 1 1,52 m 185 g 5390

10002 994 Sada 3/1 2,24 m 3 0,96 m 26 g 2780

Black Magic® Carp
Silová kaprová dělička, vyrobena v tradici série Black Magic, je robustním pru-
tem, který lze jednoduše použít kdykoliv! Svému majiteli zajistí jako štíhlý a 
pevný prut ve výborném poměru cena/výkon věrné služby po mnoho let. Velcí 
kapři, velcí líni, velké parmy… žádný problém! Pro amortizéry kategorie až 
20+.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10401 110 Dělička 11,00 m 7 1,82 m 958 g 6300

10401 113 Set 11 m 11,00 m 7 1,82 m 958 g 6600

10401 994 Power Kit 2/1 3,00 m 2 1,59 m 70 g 1460

10401 996 Sada 4/1 6,00 m 4 1,61 m 240 g 4220

Black Magic® Margin XS
Vylepšená verze našeho velmi oblíbeného plavačkového prutu Black Magic Mar-
gin. Ultrasilný, tuhý a mimořádně lehký, když člověk vezme v úvahu enormní sílu, 
kterou tento „silák“ disponuje! Je dostatečně silný pro amortizéry všech průměrů 
a ryby jakéhokoliv kalibru. Díky velkému vnitřnímu průměru špičky se prut nemusí 
buďto vůbec, nebo jen minimálně zařezávat čili nedochází k žádné ztrátě délky. 
Síla, kvalita a užitná hodnota v nejlepší Black Magic tradici!

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10220 800 Dělička 8,00 m 7 1,57 m 790 g 2810

10220 801 Set 8 m 8,00 m 7 1,57 m 790 g 3280

10220 995 Kit 2/1 1,97 m 2 1,02 m 52 g 710

ZÁVODNÍ DĚLIČKY

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model Délka Kit 3/1 Pole Prot. 
10002 112 Set 11,00 m 11.00 m 1 1

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model Délka Kit 2/1 
10401 113 Set 11,00 m 11,00 m 1 

+++KONFIGURACE SADY TOPSETŮ+++
Kód Model Délka Kit 2/1 
10220 801 Set 8 m 8,00 m 1 
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Pit Bull II
Velmi pevná a silná dělička připravená k okamžitému použití – stačí navléct plavačkovou montáž a hurá do 
akce! Dělička Pit Bull II je vybavena nejnovějším typem plného amortizéru a lze ji používat s vlasci o nosnostech 
od 1,8 kg do 4,5 kg, aby bylo možné zdolat i velké ryby, jako například kapry. Tento prut zjednodušuje a zrych-
luje začátečníkům, ale i zkušeným rybářům jejich lov.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10008 400 400 PEL 4,00 m 4 1,23 m 193 g 890

10008 600 600 PEL 6,00 m 6 1,23 m 438 g 1570

10008 994 2/1 Top Kit 4,00 m 2 1,23 m 193 g 299

Argon
Nová série kratších děliček pro všechny druhy plavané. Tenké, ale supersilové provedení, které lehce sedí v ruce. 
Děličky Argon jsou ideální pro všechny rybáře, kteří z nějakého důvodu nepotřebují dlouhý prut. Všechny pruty 
mají duté špičky dostatečných průměrů pro bezproblémovou montáž amortizéru, proto není nutné zařezávat 
špičku.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10001 600 Argon 6,00 m 5 1,67 m 425 g 1410

10001 750 Argon 7,50 m 6 1,72 m 664 g 1880

10001 900 Argon 9,00 m 7 1,72 m 930 g 2340

Margin Mauler II
Naše absolutně jedinečná „Hit ´n Hold“ dělička pro lov v příbřežních partiích, která si vydobyla celosvětové 
renomé jako nejsilnější dělička svého druhu. Není důležité, jak velká ryba se nachází na druhém konci nebo jak 
silný je amortizér – Mauler si poradí s čímkoliv! Prut disponuje paralelním prostředním dílem, který lze použít 
nebo odložit, aby bylo možné využívat spodní díl opatřený protiskluzovými EVA úchopy ve dvou různých dél-
kách. Dutá špička dostatečného průměru pro bezproblémovou montáž amortizéru jakékoliv kategorie, proto 
není nutné zařezávat špičku.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10605 500 Dělička 5,00 m 4 1,34 m 395 g 1260

10605 993 Puller Kit 2/1 2,45 m 2 1,34 m 85 g 630

UNIVERZÁLNÍ BIČE
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Argon Tele
Úžasně lehké teleskopické biče za výjimečně výhodnou cenu. Jsou vždy esem v rukávu, když je potřeba lovit 
malé rybky v blízkosti břehu.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10006 500 500 F 5,00 m 5 1,14 m 212 g 1010

10006 600 600 F 6,00 m 6 1,14 m 298 g 1320

10006 700 700 F 7,00 m 7 1,14 m 379 g 1570

Black Magic® SLF Tele
Perfektní série teleskopických bičů pro lov „do ruky“. Pruty Black Magic SLF jsou velmi lehké do ruky a mají 
superrychlou akci. Zároveň ale umožňují bezproblémové zdolání větších ryb. S délkami 5, 6, 7, 8, 9 a 10 m 
pokrývají veškeré varianty lovu s biči.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10007 500 Black Magic® SLF Tele 5,00 m 5 1,40 m 150 g 2580

10007 600 Black Magic® SLF Tele 6,00 m 6 1,40 m 200 g 3890

10007 700 Black Magic® SLF Tele 7,00 m 7 1,40 m 260 g 4680

10007 800 Black Magic® SLF Tele 8,00 m 7 1,40 m 330 g 5150

10007 900 Black Magic® SLF Tele 9,00 m 8 1,40 m 420 g 5800

Black Magic® SLF Bolo
Tento prut v sobě pojí výhody superrychlé a lehké boloňézky s patřičnou porcí síly potřebné při zdolávání. Může 
být používán ve velkém proudu s těžkými splávky, ale také na kanálech, kde je podstatné rychle zaseknout.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
12700 500 Black Magic® SLF Bolo 5,00 m 5 25 g 1,30 m 240 g 2070

12700 600 Black Magic® SLF Bolo 6,00 m 6 25 g 1,30 m 310 g 2630

12700 700 Black Magic® SLF Bolo 7,00 m 7 25 g 1,30 m 470 g 3150

12700 800 Black Magic® SLF Bolo 8,00 m 7 25 g 1,40 m 530 g 3890

TELESKOPICKÉ BIČE
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Sphere Spliced-Tip River
Pruty Sphere série byly vyvinuty pro plavačkové specialisty, speciálně pak pro říční lov se splávkem. Oba pruty disponují 50 cm masiv-
ní karbonovou špičkou, která byla do prvního dílu pečlivě vlepena. Tím vzniká ultrarychlá a tuhá akce, která je na tekoucích vodách 
potřeba, aby bylo v případě záběru možné rychle zvednout vlasec a vejít v citlivý kontakt. Zároveň ale disponuje i měkkou a pracovitou 
špičkou, která je nenahraditelná při použití tenkých vlasců a malých háčků. Jde o zcela výjimečné pruty pro lov na řekách, přičemž 
provedení v délce 4,72 m (15´6´´) se chová daleko lépe než tradiční „boloňézky“. Stejně jako u jiných prutů série Sphere používáme 
karbonové blanky a doplňky té nejvyšší možné kvality. Každý aspekt tohoto prutu se pečlivě vyvíjel, aby byl tak perfektní, jak jen je to 
možné. Ultralehký, ultraštíhlý a vybavený jedinečnou ergonomickou, hmotnost šetřící rukojetí, aby rybáři zprostředkoval optimální cit.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Typ oček Držák navijáku dop. MC Kč
12005 410 Sphere Spliced-Tip River 4,11 m / 13,6" 3 30 g 1,41 m 150 g Fuji® Fuji® 11700

12005 470 Sphere Spliced-Tip River 4,72 m / 15,6" 3 30 g 1,61 m 175 g Fuji® Fuji® 12500

Sphere Match
Stejně jako všechny ostatní Sphere pruty byly Sphere matchové pruty vyrobeny na bázi nekvalitnějších grafitových vláken a komponen-
tů, které jsou v současnosti na trhu k dispozici. Každý aspekt prutů jsme pečlivě analyzovali a prostřednictvím našich inženýrů optima-
lizovali, aby byly naprosto dokonalé. Tyto Sphere Match pruty jsou ultralehké, ultratenké a vybaveny ergonomicky tvarovanou rukojetí, 
která rybáři zprostředkovává daleko více citu, než kdy bylo možné. Tyto snové matchové pruty jsou opatřeny superhladkými SiC očky, 
těmi nejlehčími a nejlepšími, které máme v současnosti k dispozici. Oba modely mají klasickou průběžnou akci a mohou být použity 
s širokou paletou různých splávků a wagglerů. Od malých splávků pro lov v blízkosti břehu až po těžké wagglery pro lov ve velkých 
vzdálenostech. Jsou to naprosto mimořádné matchové pruty – jednoduše z jiného světa.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Typ oček Držák navijáku dop. MC Kč
1499 390 Sphere Match 3,90 m / 13' 3 30 g 1,37 m 149 g Fuji® Fuji® 10800

1499 420 Sphere Match 4,20 m / 14' 3 30 g 1,48 m 157 g Fuji® Fuji® 11100

MATCHOVÉ PRUTY
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B37B36

Sphere Braid Special
Tento feederový prut ze série Sphere byl vyvinut pro specialisty, konkrétně pro lov s pletenými šňůrami nebo monofilními vlasci s nízkou průtažností. 
Akce je směrem od středu až ke špičce trochu měkčí, aby bylo zabráněno vyříznutí háčku při lovu ryb s měkkými tlamkami, jako jsou například cejn-
ci malí nebo cejni velcí. I tak ale disponuje ve spodní části dostatečně silnou páteří, aby byl prut schopen daleko odhazovat středně velká krmítka. 
Vodicí skeletová očka s minimálním třením pro mimořádně tiché rybaření s pletenými šňůrami zabraňují iritujícímu skřípání při natáčení. Stejně jako 
u jiných prutů série Sphere používáme karbonové blanky a doplňky té nejvyšší možné kvality. Každý aspekt tohoto prutu jsme pečlivě vyvinuli, aby 
byl tak perfektní, jak jen je to možné. Ultralehký, ultraštíhlý a vybavený jedinečnou ergonomickou hmotnost šetřící rukojetí, aby rybáři zprostředko-
val optimální cit. Dodává se komplet se 4 karbonovými výměnnými špičkami, které pasují přesně k akci a danému účelu používání prutu.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12004 360 Sphere Braid Special 3,60 m / 12' 3 50 g 1,29 m 4 145 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 3,00 mm 10000

Sphere Feeder
Stejně jako všechny ostatní Sphere pruty byly feederové modely Sphere vyvinuty na základě nejkvalitnějších grafitových vláken a komponentů, 
které jsou v současnosti na trhu pro stavbu prutů k mání. Každý aspekt prutu jsme pečlivě analyzovali a naši inženýři optimalizovali, aby pruty byly 
jednoduše perfektní. Pruty Sphere Feeder jsou ultralehké, ultraštíhlé a vybavené speciální ergonomicky tvarovanou rukojetí, která dokáže rybáři 
zprostředkovat daleko více citu, než kdy bylo možné. Tyto feederové pruty snů jsou vybaveny superhladkými Skelett SiC očky, jež jsou nejlehčí a 
nejlepší, jaká současný trh nabízí. Díky příkladné kvalitě Sphere blanků bylo možné vyrobit menší sérii feederových prutů, se kterou lze pokrýt nej-
různější situace, které při lovu na feeder mohou nastat. Vysoká kvalita karbonových materiálů zpracovaných v blanku přináší důležité extra metry 
při náhozech a zlepšuje přesnost nahazování, přičemž minimalizuje postranní ohýbací síly působící při plné zátěži prutu. Blanky jsou i tak dostateč-
ně citlivé, aby bylo možné bezpečně zdolávat bílé ryby s měkkými tlamkami jako například cejnky malé bez toho, aniž bychom se museli bát vyříz-
nutí háčku. Dodává se komplet se čtyřmi špičkami, které se postarají o citlivé rozpoznání záběrů a také o pevnost při nahazování.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø Typ oček Držák navijáku dop. MC Kč
1498 330 L 3,30 m / 11' 2 70 g 1,74 m 4 149 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 8400

1498 361 M 3,60 m / 12' 3 80 g 1,29 m 4 160 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 9600

1498 390 M 3,90 m / 13' 3 80 g 1,38 m 4 189 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 10000

1498 391 MH 3,90 m / 13' 3 100 g 1,38 m 4 210 g 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz, 3,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 10800

1498 420 MH 4,20 m / 14' 3 100 g 1,48 m 4 258 g 1,50 oz, 2,00 oz, 3,00 oz, 4,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 12200

1498 421 H 4,20 m / 14' 3 145 g 1,48 m 4 278 g 2,00 oz, 3,00 oz, 4,00 oz, 5,00 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 12500

Sphere Bomb
Stejně jako všechny ostatní Sphere pruty byly feederové modely Sphere vyvinuty na základě nejkvalitnějších grafitových vláken a komponentů, 
které jsou v současnosti na trhu pro stavbu prutů k mání. Každý aspekt prutu jsme pečlivě analyzovali a naši inženýři optimalizovali, aby pruty byly 
jednoduše perfektní. Pruty Sphere Feeder jsou ultralehké, ultraštíhlé a vybavené speciální ergonomicky tvarovanou rukojetí, která dokáže rybáři 
zprostředkovat daleko více citu, než kdy bylo možné. Tyto feederové pruty snů jsou vybaveny superhladkými Skelett SiC očky, jež jsou nejlehčí a 
nejlepší, jaká současný trh nabízí. Jde o pruty s měkčí akcí optimalizovanou na vzdálenost do 30 metrů pro lov s „bomb“ krmítky, lehkými method 
feederovými a standardními krmítky. Blank ve špičkové kvalitě je dostatečně měkký, aby bylo možné používat slabé vlasce a malé háčky, disponuje 
ovšem ve spodním dílu dostatkem silových rezerv, aby v případě nutnosti bylo možné zdolat i velké bojovné ryby. Dodává se komplet se čtyřmi 
špičkami, které se postarají o citlivé rozpoznání záběrů a také o důkladné zatížení při lovu kaprů.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø Typ oček Držák navijáku dop. MC Kč
1498 300 Sphere Bomb 3,00 m / 10' 2 25 g / 3 - 6 lbs 1,60 m 4 133 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 7600

1498 301 +10% Power 3,00 m / 10' 2 35 g / 3 - 6 lbs 1,60 m 4 133 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 3,00 mm Pacific Bay, Minima Fuji 7600

FEEDEROVÉ PRUTY

Náhradní špička Sphere Feeder Quiver
Kód Model Délka Díly Tr. délka Akce dop. MC Kč
1498 001 sklolaminát 60,00 cm 1 60,00 cm 0,50 oz 579

1498 002 sklolaminát 60,00 cm 1 60,00 cm 0,75 oz 579

1498 003 sklolaminát 60,00 cm 1 60,00 cm 1,00 oz 579

1498 004 sklolaminát 60,00 cm 1 60,00 cm 1,50 oz 579

1498 005 karbon 60,00 cm 1 60,00 cm 1,00 oz 740

1498 006 karbon 60,00 cm 1 60,00 cm 1,50 oz 740

1498 007 karbon 60,00 cm 1 60,00 cm 2,00 oz 740

1498 008 karbon 60,00 cm 1 60,00 cm 3,00 oz 740

1498 009 karbon 60,00 cm 1 60,00 cm 4,00 oz 740

1498 010 karbon 60,00 cm 1 60,00 cm 5,00 oz 740

1498 011 karbon 60,00 cm 1 60,00 cm 0,75 oz 740

1498 012 karbon 60,00 cm 1 60,00 cm 0,50 oz 740
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B39B38

Champion's Choice Silverlite Feeder Pro
Série prutů vyvinutá profesionály pro rybáře profesionály nebo takové, kteří by se jimi jednou rádi stali. Na 
základě vysokých nároků na náčiní při mezinárodních závodech byly speciální požadavky profesionálů uvedeny 
v život právě sérií „Silverlite Pro“. Při feederových závodech často rozhodují zbytečně neztracené ryby. Pruty 
jsou při zdolávání superpoddajné, mají ale dostatek sil, aby bylo možné rybu perfektně kontrolovat. Jsou lehké 
a zároveň extrémně pevné. Ze série Sphere byla převzata a perfektně rozmístěna Skelett SiC očka zajišťující ide-
ální symbiózu mezi blankem a očky. Pruty jsou lehké jako matchové a silové jako klasické feedery – tato série 
prutů v sobě ukrývá veškeré pozitivní vlastnosti nejrůznějších modelů prutů. Sedlo navijáku Alps Rapid MVT 
Carbon představuje absolutně nejnovější úroveň techniky. Je superlehké a ve spojení s dokonalým přenášením 
švihu blanku umožňuje nejrychlejší reakce. Naviják je dvojitě pomocí dvou závitových kroužků dokonale zafixo-
ván. Prut perfektně sedí v ruce a umožňuje rybaření bez únavy a jakýchkoliv problémů i více hodin v kuse. Špič-
ky mají průměr jen 2,2 mm, tím pádem jsou supercitlivé a perfektně odhalí i sebejemnější záběry.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12214 330 3-3 3,30 m / 11' 2 55 g 1,68 m 3 151 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz 2,20 mm 5300

12214 360 3-6 3,60 m / 12' 3 60 g 1,25 m 3 162 g 0,50 oz, 0,75 oz, 1,00 oz 2,20 mm 6000

12214 390 3-9 3,90 m / 13' 3 80 g 1,35 m 3 189 g 1,50 oz, 2,00 oz, 3,00 oz 2,20 mm 7100

Náhradní špička Champion's Choice Silverlite Pro
Kód Model Délka Akce dop. MC Kč
12214 001 karbon 63,00 cm 0,5 oz 579

12214 002 karbon 63,00 cm 0,75 oz 579

12214 003 karbon 63,00 cm 1 oz 579

12214 004 karbon 63,00 cm 1,5 oz 579

12214 005 karbon 63,00 cm 2 oz 579

12214 006 karbon 63,00 cm 3 oz 579

Jens Koschnick World Champion Feeder
Prostřednictvím této série prutů se stal člen Browning týmu Jens Koschnick feederovým mistrem světa v závodě 
družstev a vítězem prestižního závodu „World Pairs“. Blank s možností extrémního zatížení je velmi štíhlý, leh-
ký a nabízí superparabolickou akci! Podle Jense jde o nejvšestrannější prut v nabídce. Je celkem jedno, zda se 
jedná o nejjemnější lov cejnů a plotic s ultraměkkými špičkami, hrubší lov kříženců v Irsku nebo method feeder 
na soukromých revírech – tyto pruty vás nikdy nenechají ve štychu! Díky odpružené akci je World Champion 
Feeder možno použít i pro lov s pletenou šňůrou. Jde o perfektní pruty pro vzdálenosti do 50 m a vrhací zátěže 
do 50 g! K dispozici v délkách 3,30 m (11´) a 3,60 m (12´).

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12211 330 Jens Koschnick World Champion Feeder 3,30 m / 11' 2 50 g 1,69 m 2 165 g 0,75 oz, 1,00 oz 2,20 mm 3620

12211 360 Jens Koschnick World Champion Feeder 3,60 m / 12' 2 50 g 1,84 m 2 180 g 0,75 oz, 1,00 oz 2,20 mm 3840

FEEDEROVÉ PRUTY

Jens Koschnick World Champion Feeder Quiver Tip
Kód Model Délka Akce dop. MC Kč
12211 001 karbon 60,00 cm 0,75 oz 369

12211 002 karbon 60,00 cm 1,00 oz 369
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B41B40

Black Viper III
3,60m verze prutu je ideální pro odhozové vzdálenosti do 60 metrů. S udávanou vrhací zátěží 80 g do ní bez 
problémů katapultujete naplněná 60gramová krmítka. Prut s rychlou akcí pro menší i velké ryby na střední 
vzdálenosti. Vrhací vzdálenost cca 60 metrů.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Typ oček Držák navijáku dop. MC Kč
12300 360 80 R/S 3,60 m / 12' 3 80 g 1,26 m 3 240 g 0.75 oz, 1 oz, 1.5 oz Fuji® Sea Guide 4580

Black Viper III
Oblíbené 3,90m verze prutů naší série Black Viper v sobě spojují sílu a zároveň i citlivost. V této délce prutů 
nabízíme dvě různé typy akcí. 100g prut se nejlépe hodí na vrhací vzdálenosti kolem 90 metrů a nabízí citlivou 
měkkou akci ve své poslední třetině. Jde o ideální prut na malé i velké cejny. 140g verze je absolutním „praca-
ntem“ s velkými silovými rezervami. Experti již dávno vědí, že 3,90metrové pruty jsou daleko rychlejší než delší 
typizované verze o délce 4,20 m. Vrhací vzdálenost cca 90 metrů.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Typ oček Držák navijáku dop. MC Kč
12300 390 100 R/S 3,90 m / 13' 3 100 g 1,35 m 3 298 g 1 oz, 1.5 oz, 2 oz Fuji® Sea Guide 5010

12300 391 140 R 3,90 m / 13' 3 140 g 1,35 m 3 320 g 1.5 oz, 2 oz, 3 oz Fuji® Sea Guide 5120

Black Viper III
120gramová akce představuje perfektní prut pro daleké náhozy na stojatých vodách nebo na řekách se středně 
silným prouděním. Zde mluvíme o vzdálenostech za hranicí 100 metrů! Vrhací vzdálenost cca 100+ metrů.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Typ oček Držák navijáku dop. MC Kč
12300 420 120 R/S 4,20 m / 14' 3 120 g 1,47 m 3 338 g 1 oz, 1.5 oz, 2 oz Fuji® Sea Guide 5200

FEEDEROVÉ PRUTY

Black Viper II & III Quiver Tip
Kód Model Délka Akce Ø dop. MC Kč
12300 001 Carbon 0,65 m 0,75 oz 3,50 mm 519

12300 002 Carbon 0,65 m 1,00 oz 3,50 mm 519

12300 003 Carbon 0,65 m 1,50 oz 3,50 mm 519

12300 004 Carbon 0,65 m 2,00 oz 3,50 mm 519

12300 005 Carbon 0,65 m 3,00 oz 3,50 mm 519

12300 006 Carbon 0,65 m 4,00 oz 3,50 mm 519

12300 007 Carbon 0,65 m 5,00 oz 3,50 mm 519

12300 008 Carbon 0,65 m 6,00 oz 3,50 mm 519

Black Viper II & III Quiver Tip small guides
Kód Model Délka Akce Ø dop. MC Kč
12300 009 Carbon 0,65 m 1,00 oz 3,50 mm 519

12300 010 Carbon 0,65 m 1,50 oz 3,50 mm 519
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B43B42

Black Viper III
4,50metrový model prutu série Black Viper nezná žádných hranic. Zvláště v silném proudu na tekoucích vodách naplno prokáže své 
přednosti. Dodatečná délka umožňuje vyzvednout z vody velkou část vlasce. Z tohoto důvodu můžete zredukovat hmotnost vámi pou-
žívaného krmítka. Za vše hovoří fakt, že náš týmový rybář Kai Chaluppa s ním loví v Rýnu parmy a přitom používá krmítka o hmotnos-
tech přes 200 gramů. Vrhací vzdálenost cca 100 metrů.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Typ oček Držák navijáku dop. MC Kč
12300 450 250 R 4,50 m / 15' 3 250 g 1,55 m 3 390 g 2 oz, 3 oz, 4 oz Fuji® Sea Guide 5600

Black Viper III
Také náš 4,20m prut Black Viper je k mání ve dvou rozdílných vrhacích zátěžích. 120gramová akce představuje perfektní prut pro 
daleké náhozy na stojatých vodách nebo na řekách se středně silným prouděním. Zde mluvíme o vzdálenostech za hranicí 100 metrů! 
160gramový prut mistrně a bez problémů zvládne i silný proud a těžší vrhací zátěže. Vrhací vzdálenost cca 120 metrů.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Typ oček Držák navijáku dop. MC Kč
12300 421 160 R 4,20 m / 14' 3 160 g 1,47 m 3 350 g 2.0 oz, 3.0 oz, 4.0 oz Fuji® Sea Guide 5300

FEEDEROVÉ PRUTY

Hyperdrome Feeder
Hyperdrome Feeder je ultimativní feederový prut, pokud jde o překonání osobních rekordů v dané technice. S tímto prutem v ruce jste 
dirigent, přebíráte taktovku nad vším kolem a udáváte tón. Disponuje velkou zpětnou vazbou, aby dokázal dokonce i kapitální ryby 
nejkratší cestou nadirigovat do podběráku. Semiparabolická akce přitom zabraňuje nechtěnému vyřezávání ryb z háčků. I přes svou 
nekompromisní sílu se prut Hyperdrome Feeder může pochlubit superštíhlým blankem. Zvláštní pozornost zasluhují extra dlouhé špičky, 
které jsou absolutně nerozbitné, a kompletní osazení originálními Fuji očky, se kterými můžete s plnou důvěrou a precizností úspěšně, 
opakovaně nahazovat do rybářsky slibných míst.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Typ oček dop. MC Kč
12240 330 Hyperdrome Feeder 3,30 m 2 80 g 1,17 m 2 254 g 1.0 oz, 2.0 oz Fuji® 2580

12240 360 Hyperdrome Feeder 3,60 m 2 80 g 1,30 m 2 281 g 1.0 oz, 2.0 oz Fuji® 2870

Solid Feeder Tip
Kód Model Délka Díly Tr. délka Akce dop. MC Kč
12240 001 karbon 1,10 m 1 1,10 m 1 oz 579

12240 002 karbon 1,10 m 1 1,10 m 2 oz 579

12240 003 karbon 1,10 m 1 1,10 m 3 oz 579
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Argon Feeder
3,00 m (10´) dlouhý Argon Method Feeder je perfektní prut pro populární rybaření moderními method technikami. Vyznačuje se velmi citli-
vými sklolaminátovými špičkami, které garantují spolehlivé rozpoznání záběru, a přitom má ještě dostatek zpětné vazby v páteři, aby si leh-
ce poradil i s velkými kapry dosahující 10 kg hmotnosti. Současně je akce prutu velmi harmonická, což téměř eliminuje nechtěné vyříznutí 
háčku při zdolávání. Ještě nikdy nebyl na trhu tak dobrý a kvalitní method feederový prut za tak výhodnou cenu!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12215 300 MT 3,00 m / 10' 2 10 - 50 g 1,54 m 3 230 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 2,80 mm 1640

Argon Feeder
Pruty Argon Stillwater Feeder jsou k dispozici ve dvou délkách (3,30 a 3,60 m). Díky svým harmonickým, ale stále ještě velmi rychlým akcím 
se perfektně hodí pro lov s feederem na jezerech a kanálech. Výbava prutů Argon Stillwater Feeder je naprosto mimořádná. SiC očka a 
kvalitní sedlo navijáku jsou standardem stejně jako přesně sladěné rukojeti z korku a duplonu.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12215 330 ST 3,30 m / 11' 2 25 - 75 g 1,70 m 3 279 g 0,75 oz, 1,00 oz, 1,50 oz 2,80 mm 1800

12215 360 ST/R 3,60 m / 12' 3 20 - 60 g 1,25 m 3 290 g 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 2,80 mm 2060

Argon Feeder
5 modely Argon River Feeder prutů nabízejí pro jakoukoliv situaci u řeky odpovídající prut a je jedno, zda se jedná o malou řeku a lov 
plotic nebo silný proud při lovu parem. S pruty Argon River Feeder jste vždy správně vybaveni. Dokonce i nejtěžší krmítka lze s modelem 
Argon River LD velmi jistě dopravit do velkých vzdáleností a spolehlivý blank nabízí dostatek rezerv, aby bylo možné hravě a bez problé-
mů zdolat i velké parmy. Výbava feederových prutů Argon River je naprosto mimořádná. SiC očka a kvalitní sedlo navijáku jsou standar-
dem stejně jako přesně sladěné rukojeti z korku a duplonu.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12215 361 R 3,60 m / 12' 3 30 - 90 g 1,26 m 3 288 g 1,00 oz, 1,50 oz, 2,00 oz 2,80 mm 2070

12215 362 R/D 3,60 m / 12' 3 40 - 120 g 1,27 m 3 268 g 1,00 oz, 2,00 oz, 3,00 oz 2,80 mm 2180

12215 390 R/D 3,90 m / 13' 3 30 - 90 g 1,36 m 3 329 g 1,00 oz, 2,00 oz, 3,00 oz 2,80 mm 2290

12215 391 R/LD 3,90 m / 13' 3 50 - 150 g 1,36 m 3 336 g 2,00 oz, 3,00 oz, 4,00 oz 2,80 mm 2400

12215 420 R/MXD 4,20 m / 14' 3 200 g 1,46 m 3 338 g 2 oz, 3 oz, 4 oz 2,80 mm 2290

FEEDEROVÉ PRUTY

Náhradní špička Argon
Kód Model Délka Akce dop. MC Kč
12215 001 sklolaminát 54,00 cm 0,75 oz 169

12215 002 sklolaminát 54,00 cm 1 oz 169

12215 003 sklolaminát 54,00 cm 1,5 oz 169

12215 004 karbon 54,00 cm 1 oz 259

12215 005 karbon 54,00 cm 1,5 oz 259

12215 006 karbon 54,00 cm 2 oz 259

12215 007 karbon 54,00 cm 3 oz 259

12215 008 karbon 60,00 cm 4 oz 259
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Browning Carp King – moderní pruty pro moderní rybaření. V roce 2010 představila značka Browning jako 
první nový styl krátkých prutů, které se dnes staly již standardním vybavením většiny rybářů zaměřených na 
lov kaprů na komerčních revírech. Naše řada prutů Commercial King se stala lídrem trhu. Pro rok 2019 byla 
tato řada přepracována na novou řadu Carp King, která s sebou přináší nejnovější trendy v oblasti karbo-
nového materiálu, doplňků, zároveň ale i stejně štíhlé blanky oplývající perfektní akcí a super kvalitou. 
Zkrátka jsme to nejlepší ještě vylepšili!

CK Micro Waggler
Unikátní série prutů pro lov s micro wagglery, která je neporazitelná na krátké až střední vzdálenosti. Tyto 
krátké pruty jsou velmi obratné pro rychlé rybaření, ale zároveň lehké jako peříčko tak aby usnadňovaly snadné 
konstantní nahazování bez známek únavy. Kratší verze prutu „CK Rod“ 9‘/2,70 m je daleko rychlejší a přes-
nější než konvenční 11‘ pruty pro techniky lovu s wagglery a peletami v mělkých vodách. Krátké dělení prutu 
usnadňuje též jeho transport. Model 10‘/3 „F1Special“ má trochu měkčí akci primárně designovanou pro lov 
F1, menších kaprů, ale může být také používán při lovu velkých bílých ryb s malými anglickými splávky, tenkými 
vlasci a malými háčky. Prémiová kvalita, ultratenké blanky se speciálně zkrácenými rukojeťmi pro komfortní a 
rychlé rybaření plus transportní pouzdro, ve kterém se navázaný prut nezamotá.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
12230 270 CK Micro Waggler 2,70 m / 9' 2 20 g 1,40 m 152 g 1500

12231 300 CK Micro Waggler F1 3,00 m / 10' 2 10 g 1,55 m 160 g 1840

CK Carp Tickler
Revoluční novinkový design prutů od značky Browning, který „krátké“ pruty posouvá o mílový krok kupředu. 
Naše Tickler pruty jsou principiálně 7stopé / 2,20 m dlouhé pruty, které lze jednoduchým vysunutím citlivé 
špičky a obtočením vlasce pro transport zkrátit. Vše se dá bezpečně a jistě uskladnit a následně transportovat, 
aniž by byly potřeba pásky nebo tubusy. Pruty řady Tickler jsou za méně než 10 sekund složené a připravené 
k použití a stejně tak rychle připraveny opět pro transport. A to bez nežádoucího zamotání jemných špiček, což 
při transportu dvoudílných prutů není žádná zvláštnost! Protože prut nemá vlastně žádné spoje, je jeho akce 
absolutně perfektní. Disponuje neporazitelnou přesností hodů a rychlostí pro lov do vzdáleností až k hranici 20 
metrů. Je k dispozici ve dvou variantách akcí odpovídajících lovu kaprů/F1 nebo jako letní/zimní prut. Je vyba-
ven speciálními, na oděr extrémně šetrnými očky, ergonomicky tvarovanou rukojetí, očkem k upevnění háčku a 
dvojicí špiček.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Akce Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12232 220 CK Carp Tickler 2,20 m / 7' 1+2 50 g / 3 - 8 lbs 1,70 m 2 143 g 0,5 oz, 1,0 oz 2,80 mm 2110

12233 001 sklolaminát 63,00 cm 0,50 oz 2,80 mm 209

12233 002 sklolaminát 63,00 cm 1,00 oz 2,80 mm 209

CK F1 Tickler
Revoluční novinkový design prutů od značky Browning, který „krátké“ pruty posouvá o mílový krok kupředu. 
Naše Tickler pruty jsou principiálně 7stopé / 2,20 m dlouhé pruty, které lze jednoduchým vysunutím citlivé 
špičky a obtočením vlasce pro transport zkrátit. Vše se dá bezpečně a jistě uskladnit a následně transportovat, 
aniž by byly potřeba pásky nebo tubusy. Pruty řady Tickler jsou za méně než 10 sekund složené a připravené 
k použití a stejně tak rychle připraveny opět pro transport. A to bez nežádoucího zamotání jemných špiček, což 
při transportu dvoudílných prutů není žádná zvláštnost! Protože prut nemá vlastně žádné spoje, je jeho akce 
absolutně perfektní. Disponuje neporazitelnou přesností hodů a rychlostí pro lov do vzdáleností až k hranici 20 
metrů. Je k dispozici ve dvou variantách akcí odpovídajících lovu kaprů/F1 nebo jako letní/zimní prut. Je vyba-
ven speciálními, na oděr extrémně šetrnými očky, ergonomicky tvarovanou rukojetí, očkem k upevnění háčku a 
dvojicí špiček.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Akce Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12233 220 CK F1 Tickler 2,20 m / 7' 1+2 35 g / 2 - 4 lbs 1,70 m 2 138 g 0,5 oz, 1,0 oz 2,80 mm 1840

12233 001 sklolaminát 63,00 cm 0,50 oz 2,80 mm 209

12233 002 sklolaminát 63,00 cm 1,00 oz 2,80 mm 209

FEEDEROVÉ PRUTY

Náhradní špička CK Quiver Tip
Kód Model Délka Akce Ø dop. MC Kč
12230 001 sklolaminát 63,00 cm 0,50 oz 3,30 mm 209

12230 002 sklolaminát 63,00 cm 0,75 oz 3,30 mm 209

12230 003 sklolaminát 63,00 cm 1,00 oz 3,30 mm 209

12230 004 sklolaminát 63,00 cm 1,50 oz 3,30 mm 209

12230 005 sklolaminát 63,00 cm 2,00 oz 3,30 mm 209
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CK Carp Wand
Tyto pruty v délce 8 stop / 2,45 m jsou ultimativním pracovním náčiním pro lov s krmítky do vzdálenosti cca 25 metrů. Jejich krátká délka umožňuje dras-
ticky vylepšenou přesnost nahazování a neskutečně rychlé vylovení ryby. Disponují ultratenkými blanky a příznivou průběžnou akcí, ale stále dostatkem sil, 
aby bylo možné bezpečně zdolat i velké ryby. Provedení F1 Wand je o 20 % měkčí a perfektně se hodí k zimnímu lovu kaprů s tenkými vlasci a malými 
háčky. Pruty jsou vybaveny speciálními, na oděr extrémně šetrnými očky, ergonomicky tvarovanou rukojetí, očkem k upevnění háčku a dvojicí špiček.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12234 245 CK Carp Wand 2,45 m / 8' 2+2 55 g / 3 - 8 lbs 1,26 m 2 157 g 1,0 oz, 1,5 oz 3,30 mm 1840

12235 245 CK F1 Wand 2,45 m / 8' 2+2 45 g / 2 - 4 lbs 1,26 m 2 168 g 1,0 oz, 1,5 oz 3,30 mm 1840

CK Bomb
Moderní dvoudílné 10stopé / 3,00 m dlouhé pruty k technice lovu s „bombami“. Jde v podstatě o hodně víceúčelový prut, který se hodí pro mnoho lov-
ných technik a možností nasazení s bombami, krmítky v zimě nebo pro velké letní úlovky. Je dostatečně silný pro zdolávání kaprů i citlivý na malé cejny, 
jemné vlasce a malé háčky. Tenký blank s perfektní akcí v super kvalitě. Je vybaven speciálními, na oděr extrémně šetrnými očky, ergonomicky tvarovanou 
rukojetí, očkem k upevnění háčku a dvojicí špiček.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12236 300 CK Bomb 3,00 m / 10' 2+2 40 g / 3 - 6 lbs 1,53 m 2 211 g 1,0 oz, 2,0 oz 3,30 mm 2070

CK Carp Feeder
Dvoudílný prut v délce 11 stop / 3,30 m s klasickou příznivou průběžnou akcí, která udělá rázný konec s vyříznutými háčky. Zároveň ale disponuje ve 
spodní části dostatkem silových rezerv, aby bylo možné nahazovat švihem a rychle zdolávat ryby. Dobrá volba pro rybáře, kteří si přejí „univerzální feede-
rový prut“ pro lov kaprů, jenž by byl vhodný pro všechny varianty lovu a velikosti ryb. Tenký blank s perfektní akcí v super kvalitě. Je vybaven speciálními, 
na oděr extrémně šetrnými očky, ergonomicky tvarovanou rukojetí, očkem k upevnění háčku a dvojicí špiček.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12237 330 CK Carp Feeder 3,30 m / 11' 2+2 50 g / 3 - 8 lbs 1,68 m 2 240 g 1,0 oz, 2,0 oz 3,30 mm 2340

CK Method Feeder
Dvoudílný prut v délce 11 stop / 3,30 m s trochu silnější akcí konstruovaný speciálně pro rybaření s method a peletovými krmítky, kdy potřebujeme 
dodatečnou sílu při hodu a poněkud více vrhací zátěže. Je také dobrou volbou, když chceme cíleně lovit trochu větší kapry. Tenký blank s perfektní akcí 
v super kvalitě. Je vybaven speciálními, na oděr extrémně šetrnými očky, ergonomicky tvarovanou rukojetí, očkem k upevnění háčku a dvojicí špiček.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12238 330 CK Method Feeder 3,30 m / 11' 2+2 60 g / 3 - 10 lbs 1,68 m 2 240 g 1,0 oz, 2,0 oz 3,30 mm 2340

FEEDEROVÉ PRUTY

CK Carp Waggler
Klasický dvoudílný prut v délce 11 stop / 3,30 m s parabolickou akcí, která ve vypjatých situacích ještě spolehlivě povolí, se ideálně hodí pro lov kaprů 
a jiných bojovných ryb. Jde o perfektní víceúčelový prut pro rybaření s peletovými wagglery a také pro veškeré jiné druhy lovu kaprů se splávky. Velmi 
kvalitní blank má nízkou hmotnost, je mimořádně štíhlý a má krátkou rukojeť, aby při technice neustálého nahazování/zakrmování pomocí krmítek 
bylo možné s ním rychle manipulovat. Prut je vybaven kvalitními očky, ergonomicky tvarovanou rukojetí a očkem na uchycení háčku, aby nedocházelo 
k nežádoucímu zamotání při manipulaci a transportu.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
12239 330 CK Carp Waggler 3,30 m / 11' 2 20 g 1,67 m 170 g 1840
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B51B50

Black Magic® CFX Match
CFX je nejnovější sérií prutů značky Browning, která nese slavné jméno Black Magic®. Nové blanky z High 
Mododulus karbonu jsou nevídaně štíhlé, zároveň ale robustní a dlouhoživotné, aby mohly dlouhá léta spo-
lehlivě plnit svou službu. Tyto pruty dokážou daleko víc, než by dávala tušit jejich cena, a jsou opravdovými 
„všeuměly“. Nabídka zahrnuje plavačkové, feederové a Bomb pruty. Plavačkové pruty CFX Match jsou perfektní 
univerzální pruty s klasickou akcí anglického „wagglerového“ typu prutu ve špičce a středních pasážích. Jsou 
k dostání ve dvou délkách, aby bylo možné pokrýt všechny požadavky – lov na jezerech nebo na řekách, lov 
s malými nebo velkými splávky, stejně jako speciální „Power Match“, model pro rybaření s těžkými splávky 
nebo cílený lov velkých ryb.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
12202 390 Black Magic® CFX Match 3,90 m / 13' 3 20 g / 3 - 6 lbs 1,36 m 225 g 1550

12202 391 Black Magic® CFX Match H 3,90 m / 13' 3 35 g / 3 - 8 lbs 1,36 m 253 g 1550

12202 420 Black Magic® CFX Match 4,20 m / 14' 3 20 g / 3 - 6 lbs 1,45 m 272 g 1700

Black Magic® CFX Picker
CFX je nejnovější sérií prutů značky Browning, která nese slavné jméno Black Magic®. Nové blanky z High 
Mododulus karbonu jsou nevídaně štíhlé, zároveň ale robustní a dlouhoživotné, aby mohly dlouhá léta spoleh-
livě plnit svou službu. Tyto pruty dokážou daleko víc, než by dávala tušit jejich cena, a jsou opravdovými „všeu-
měly“. Nabídka zahrnuje plavačkové, feederové a Bomb pruty. Prut CFX Picker je nyní dlouhý 2,50 m (8 stop), 
což oproti delším prutům daleko více zpřesňuje hody do vzdáleností až 25 m. Díky kratší délce prutu je ryba 
i mnohem dříve unavená a zdolaná. Picker se velmi snadno transportuje a je neporazitelný při lovu v kratších 
vzdálenostech. Je dodáván se dvěma výměnnými špičkami.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12203 250 Black Magic® CFX Picker 2,50 m / 8,2' 2 50 g / 3 - 8 lbs 1,30 m 2 205 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 1320

Black Magic® CFX Bomb
CFX je nejnovější sérií prutů značky Browning, která nese slavné jméno Black Magic®. Nové blanky z High 
Mododulus karbonu jsou nevídaně štíhlé, zároveň ale robustní a dlouhoživotné, aby mohly dlouhá léta spo-
lehlivě plnit svou službu. Tyto pruty dokážou daleko víc, než by dávala tušit jejich cena, a jsou opravdovými 
„všeuměly“. Nabídka zahrnuje plavačkové, feederové a Bomb pruty. CFX Bomb prut je přizpůsobivý prut, který 
se hodí pro Bomb, Method i konvenční feederové techniky. Díky své dobromyslné průběžné akci je vhodný pro 
mnoho rybolovných technik a doporučuje se jako ideální feederový prut pro univerzální použití. Je dodáván se 
dvěma výměnnými špičkami.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12203 300 Black Magic® CFX Bomb 3,00 m / 10' 2 80 g / 4 - 10 lbs 1,54 m 2 267 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 1320

MATCHOVÉ PRUTY

Black Magic® CFX Waggler
CFX je nejnovější sérií prutů značky Browning, která nese slavné jméno Black Magic®. Nové blanky z High 
Mododulus karbonu jsou nevídaně štíhlé, zároveň ale robustní a dlouhoživotné, aby mohly dlouhá léta spo-
lehlivě plnit svou službu. Tyto pruty dokážou daleko víc, než by dávala tušit jejich cena, a jsou opravdovými 
„všeuměly“. Nabídka zahrnuje plavačkové, feederové a Bomb pruty. CFX Waggler je dvoudílný plavačkový prut 
s délkou 3,30 m (11 stop) určený a vyvinutý pro lov s peletami, na wagglery nebo běžný lov velkých ryb, jako 
například kaprů se splávkem. Průběžná parabolická akce dodává potřebnou sílu, aby bylo možné zdolat i velmi 
bojovné ryby, je ovšem stále dostatečně měkká, aby se háček ne tak snadno vyřízl z rybí tlamky.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
12203 330 Black Magic® CFX Waggler 3,30 m / 11' 2 20 g / 3 - 6 lbs 1,56 m 202 g 1320
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B53B52

Black Magic® CFX Method
CFX je nejnovější sérií prutů značky Browning, která nese slavné jméno Black Magic®. Nové blanky z High Mododulus karbonu jsou 
nevídaně štíhlé, zároveň ale robustní a dlouhoživotné, aby mohly dlouhá léta spolehlivě plnit svou službu. Tyto pruty dokážou daleko 
víc, než by dávala tušit jejich cena, a jsou opravdovými „všeuměly“. Nabídka zahrnuje plavačkové, feederové a Bomb pruty. Prut 
CFX Method byl speciálně vyvinut, aby poskytoval doplňkovou sílu při nahazování velmi silně zatížených Method Feeder krmítek. Je 
ideální pro větší krmítka a větší ryby, může být také používán jako „vytuněný“ Bomb prut pro menší, ale silně tekoucí řeky. Je dodá-
ván se dvěma výměnnými špičkami.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12207 330 Black Magic® CFX Method 3,30 m / 11' 2 10 - 50 g / 3 - 8 lbs 1,54 m 2 310 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 1320

Black Magic® CFX Feeder
CFX je nejnovější sérií prutů značky Browning, která nese slavné jméno Black Magic®. Nové blanky z High Mododulus karbonu jsou 
nevídaně štíhlé, zároveň ale robustní a dlouhoživotné, aby mohly dlouhá léta spolehlivě plnit svou službu. Tyto pruty dokážou daleko 
víc, než by dávala tušit jejich cena, a jsou opravdovými „všeuměly“. Nabídka zahrnuje plavačkové, feederové a Bomb pruty. Pruty 
CFX Feeder profitují z doposud nepřekonaných znalostí značky Browning v konstrukci feederových prutů a pokrývají valnou většinu 
požadavků při feederovém rybaření. V nabídce jsou 3 pruty s různými vrhacími zátěžemi, aby bylo možné dobře pokrýt lov cejnů a 
jiných vzrostlých nedravých ryb na stojatých vodách i na řekách. V nabídce je navíc delší a silovější LD prut pro daleké hody nebo vel-
ké řeky. Všechny pruty jsou dodávány se dvěma výměnnými špičkami.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž Obsahuje feederové špičky Ø dop. MC Kč
12207 360 M 3,60 m / 12' 3 40 - 80 g / 4 - 10 lbs 1,29 m 2 331 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 1440

12207 361 MD 3,60 m / 12' 3 60 - 120 g / 6 - 12 lbs 1,30 m 2 339 g 1.0 oz, 3.0 oz 3,60 mm 1550

12207 362 LD 3,60 m / 12' 3 60 - 150 g / 8 - 14 lbs 1,28 m 2 364 g 1.0 oz, 3.0 oz 3,60 mm 1700

12207 390 LD 3,90 m / 13' 3 60 - 150 g / 8 - 14 lbs 1,37 m 2 398 g 1.0 oz, 3.0 oz 3,60 mm 1700

12207 420 LD 4,20 m / 14' 3 70 - 160 g / 10 - 16 lbs 1,37 m 2 430 g 1.0 oz, 4.0 oz 3,60 mm 1800

12207 421 LD H 4,20 m / 14' 3 80 - 220 g / 12 - 18 lbs 1,37 m 2 435 g 1.0 oz, 4.0 oz 3,60 mm 1950

Black Magic® CFX Feedertips
Kód Model Délka Akce Ø dop. MC Kč
12207 001 Sklolaminát 0,55 m / 63 cm 1 oz 3,60 mm 209

12207 002 Sklolaminát 0,55 m / 63 cm 2 oz 3,60 mm 209

12207 003 Sklolaminát 0,55 m / 63 cm 3 oz 3,60 mm 209

12207 004 Carbon 0,55 m / 63 cm 1 oz 3,60 mm 259

12207 005 Carbon 0,55 m / 63 cm 2 oz 3,60 mm 259

12207 006 Carbon 0,55 m / 63 cm 3 oz 3,60 mm 259

12207 007 Carbon 0,55 m / 63 cm 4 oz 3,60 mm 259

FEEDEROVÉ PRUTY
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B55B54

NÁHRADNÍ DÍLY NA DĚLIČKY

Servis značky Browning je jedním z nejlepších v rybářském průmyslu. Držíme skladem náhradní díly pro všechny 
současné děličky a mnoho výběhových modelů za nejméně 5 let nazpátek. Nabízíme velmi rozumné ceny 
náhradních dílů a velmi rychlý servis dodání. Provozujeme i helpline (poles@zebco-europe.com) pro zákazníky, 
kteří mají těžkosti s obstaráním náhradních dílů. Informace a otázky odpoví  náš servisní tým. Díly prodáváme 
přímo nejbližšímu prodejci značky Browning.    

G194312 Kód
2020 MODEL
EXO SPHERE ZERO G F1 PLUS

SPHERE ZERO-G F1 PLUS

SPHERE ZERO-G F1 PT+

SPHERE ZERO-G POWER PARTNER

SPHERE ZERO-G POWER PERFECTION

SPHERE ZERO-G A-PARTS

SPHERE ZERO-G B-PARTS

XITAN Z16 L ADVANCE

XITAN Z9-2

XITAN Z9-2 A-PARTS

XITAN Z9-2 B-PARTS

XITAN Z8-2

XITAN Z6-2 ADVANCE

XITAN Z REVOLUTION XTREME MARGIN

CC SILVERLITE A-PARTS

CC SILVERLITE B-PARTS

CC SILVERLITE SL 10-08

²EX-S COMPETITION CARP DL 50

²EX-S MATCH CARP DL 40

²EX-S POWER CARP

2EX-S MARGIN#1

²EX-S/XITAN SLK A-PARTS

²EX-S/XITAN SLK B-PARTS

HYPER CARP COMPETITION 200 FDL

HYPER CARP COMPETITION 100 FDL

HYPERDROME XST

HYPER CARP

BLACK MAGIC CLASSIC

BLACK MAGIC® CARP

BLACK MAGIC® MARGIN EX

PIT BULL II

ARGON

MARGIN MAULER II

– 2019
XITAN Z 14-1

XITAN Z 14-1 A-PARTS

XITAN Z 14-1 B-PARTS

²EX-S 50#1

²EX-S 60#1

XITAN Z12

XITAN Z12 A-PARTS

XITAN Z12 B-PARTS

XITAN Z7-2 POWER SPECIAL

BLACK MAGIC® II  SLIMLITE

CC SILVERLITE SL 10-12

CC SILVERLITE SL10-06

²EX-S 30#1

²EX-S 40#1

²EX-S ULTRA CARP#1

HYPER CARP COMPETITION
HCC 90
HYPER CARP COMPETITION
HCC 70
HYPER CARP COMPETITION
HCC A-PARTS
HYPER CARP COMPETITION
HCC B-PARTS
HYPER CARP HC60-130

HYPER CARP HC 20

BATTLE CARP 1000

AGGRESSOR CARP II

A/1

Y1021111(Multi)

Z1021611

Z1021611

Y1021111(Multi LC)

Y1021112(Multi LC)

10803991

Y1080111(3,0mm)

Y1080112(Pulla)

W1020111(3,0mm)

W1020112(Std)

B1060711

X1020311(L 3,0mm)

X1020312(3,0/3,9/4,5mm)

B1041111

B1041211

B1041311

W195911

X1000211

X1040111

A1022011

B1000811

X1000111

Y1060511

B/2

Y1021112(Multi)

Z1021612

Z1021612

B1021701(Multi 3,9mm)

B1021702(Multi 3,9mm)

Z1080312

Y1080121(3,9/4,5mm)

Y1080122(Std)

W1020131(Cup)

W1020122(Cup)

B1060712

X1020321(L 3,9mm)

X1020512(P 3,0/3,9/4,5mm)

B1041112

B1041212

B1041312

W195912

X1000212

X1040112

A1022012

B1000812

X1000112

Y1060512

C/3
B1021713

Y1021113

B1021813

Z1021513

Z1021513

Y1021121(Cup)

Y1021122(Cup)

Z1080313

Y1080113

Y1080131(5,5mm)

Y1080213

A1080413

T188513

W1020121(3,9mm)

W1020113

B1060713

B1060813

A1023013

Y1060113

X1020331(L 4,5mm)

X1020352(Cup)

B1041113

B1041213

B1041313

W195913

X1000213

X1040113

A1022013

B1000813

X1000113

Y1060513

D/4
B1021714

Y1021114

B1021814

10216905

10216905

Z1021610(Cup Multi)

Z1021620(Cup Multi)

Z1080314

Y1080114

Y1080214

A1080414

T188514

W1020014

B1060714

B1060814

A1023014

Y1060114

X1020341(L 5,5mm)

X1020362(L Cup)

B1041114

B1041214

B1041314

W195914

X1000214

X1040114

A1022014

B1000824

X1000114

E/5
B1021715

Y1021115

B1021815

Z1021515

Z1021515

Z1080315

Y1080115

Y1080215

A1080415

T188515

W1020015

B1060715

B1060815

A1023015

X1020351(Cup)

B1041115

B1041215

B1041315

W195915

X1000215

X1040115

A1022015

B1000825

X1000115

F/6
B1021716

Y1021116

B1021816

Z1021516

Z1021516

Z1080316

Y1080116

Y1080216

A1080416

W1020016

B1060716

B1060816

A1023016

X1020361(L Cup)

B1041116

B1041216

B1041316

W195916

X1000216

X1040116

A1022016

X1000116

G/7
B1021717

Y1021117

B1021817

Z1080317

Y1080117

Y1080217

A1080417

W1020017

B1060717

B1060817

A1023017

X1020511(P 3,9mm)

X1000217

H/8

X1020521(P 4,5mm)

X1000218

I/9 / Butt
B1021790(13m)

Y1021190(13m)

B1021890(13m)

Z1021590(11m)

Z1021690(11,5m)

Z1080390(13m)

Y1080190(13m)

Y1080290(13m)

A1080490(13m)

T188590(9,5m)

W1020090(13m)

B1060791(11,5m)

B1060891(11,5m)

A1023090(13m)

Y1060190(13m)

X1020531(P 5,5mm)

B1041190(11,5m)

B1041290(11,5m)

B1041391(8,5m)

W195990(11,5m)

X1000290(11m)

X1040190(11m)

A1022090(8m)

B1000890(4m)

X1000190(6m)

Y1060590(5m)

Butt

B1060790(13m)

B1060890(13m)

B1041390(10m)

B1000891(6m)

X1000191(7,5m)

A/1

W189601(Puller 3,9mm)

W189620(Puller 3,9-5,5mm)

S173911

S173921(3,9mm)

S173922(Pulla)

X1020811

X1021011A/1 (3,9mm)

Y1040711

Y1040811

Y1040721(Cup)

Y1040702(4,5mm)

W195811

Y1040411

Y1040011

Y1040611

B/2

W189602(Puller 4,5mm)

S173912

S173931(4,5mm)

S173932(Cup)

X1020812

X1021012

Y1040712

Y1040812

Y1040722(Cup)

W195812

Y1040412

Y1040012

Y1040612

C/3
W189613

W189603(Puller 5,5mm)

X1020413

X1020313

S173913

S173941(5,5mm)

Y1040913

X1020813

W1020113

X1021013

X1020613

X1020513

Y1040313

Y1040713

Y1040813

W195813

Y1040413

Y1040013

Y1040613

D/4
W189614

X1020414

X1020314

S173914

S173951(Cup)

Y1040914

X1020814

W1020114

X1021014

X1020614

X1020514

Y1040314

Y1040714

Y1040814

W195814

Y1040414

Y1040014

Y1040614

E/5
W189615

X1020415

X1020315

S173915

Y1040915

X1020815

W1020115

X1021015

X1020615

X1020515

Y1040315

Y1040715

Y1040815

W195815

Y1040415

Y1040015

Y1040615

F/6
W189616

X1020416

X1020316

S173916

Y1040916

X1020816

W1020116

X1021016

X1020616

X1020516

Y1040316

Y1040716

Y1040816

W195816

Y1040616

G/7
W189617

X1020417

X1020317

S173917

Y1040917

W1020117

X1021017

X1020617

X1020517

Y1040317

Y1040717

Y1040817

W195817

Y1040617

H/8 I/9 / Butt
W189690(13m)

X1020490(13m)

X1020390(13m)

S173990(13m)

Y1040990(13m)

X1020890(9,5m)

W1020190(13m)

X1021090(13m)

X1020690(13m)

X1020590(13m)

Y1040390(13m)

Y1040791(11,5m)

Y1040891(11,5m)

W195890(13m)

Y1040490(9,5m)

Y1040090(10m)

Y1040690(9,5m)

Butt

X1020891(11m)

Y1040790(13m)

Y1040890(13m)

Butt

X1000192(9m)

Butt
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B57B56

Black Viper Compact
Lehké, kompaktní tělo a cívka s vysokým zdvihem pro daleké hody, to vše 
jsou atributy perfektního feederového navijáku. Šnekový systém zdvihu umož-
ňuje nejpřesnější pokládání vlasce na vysokou cívku s velkým jádrem a velký 
návin vlasce na jedno otočení. Do výbavy tohoto ultramoderního feederového 
navijáku samozřejmě patří i dva klipy na fixaci vlasce pro přesné rybaření.

Technické specifikace:
 · Elektronicky vyvážený odlehčený rotor
 · Jemně nastavitelná velkoplošná přední brzda
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Velká rolnička s anti-twist systémem
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Mělká hliníková cívka
 · Oscilační systém se šnekovou hřídelí
 · 2 rolničky zamezující kroucení vlasce a velký průměr překlapěče

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0319 045 845 200 / 0,20 4,6:1 99 cm 8 8 kg / 16 lbs 420 g 3240

0319 055 855 300 / 0,20 4,6:1 104 cm 8 9 kg / 18 lbs 430 g 3240

Black Viper MK FD
Speciální naviják pro lov s krmítky na střední až větší vzdálenosti. Šnekový 
převod se stará o optimální pokládání vlasce/šňůry na cívku, což je mimořád-
ně důležité při používání pletených šňůr. Výborné vlastnosti pro daleké hody 
byly ještě podpořeny použitím ultramělké cívky, na kterou není potřeba naví-
jet žádný podklad. Široký průměr cívky zároveň zajišťuje rychlé navíjení vlasce/
šňůry.

Technické specifikace:
 · Elektronicky vyvážený odlehčený rotor
 · Velkoplošný multidiskový přední brzdný systém
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Rolnička omezující zamotání vlasce podporovaná kuličkovými ložisky
 · Odolná a výkonná šneková hřídel
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Hliníková náhradní cívka
 · Oscilační systém se šnekovou hřídelí
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0308 050 850 300 / 0,16 5,5:1 105 cm 8 5,9 kg / 13 lbs 430 g 3260

PŘÍVLAČOVÉ NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU
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B59B58

Sphere MgTi
Fantastická série matchových a feederových navijáků se superlehkým magne-
ziovým tělem! Rotor byl zesílen grafitovými vlákny, titanová osa je nezničitel-
ná a rolnička byla pro dlouhou životnost a optimální ochranu vlasců a šňůr 
potažena titanem. Pro jakoukoliv myslitelnou techniku při moderním lovu 
nedravých ryb najdete v této sérii odpovídající velikost.

Technické specifikace:
 · C4LF™ uhlíkový rotor
 · Velmi lehký kryt navijáku z hořčíku
 · Přední brzda s uhlíkovými disky Magnum
 · Tenká klička
 · Titanovo-nitridový povlak rolničky s anti-twist systémem
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Velmi silná hlavní hřídel z nerez oceli
 · Duralová cívka s eloxovanou přední hranou a protiskluzným jádrem
 · Náhradní cívka se speciálním protiskluzným jádrem na šňůry
 · Dvourychlostní oscilační systém
 · Rychlý návin vlasce
 · Continuous anti-reverse
 · Ochranný klips na vlasec

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0317 020 920 100 / 0,15 5,0:1 82 cm 9 6,4 kg / 14 lbs 240 g 3980

0317 030 930 100 / 0,20 5,0:1 92 cm 9 6,4 kg / 14 lbs 250 g 3980

0317 040 940 110 / 0,20 4,6:1 89 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 338 g 4220

0317 050 950 140 / 0,20 4,6;1 95 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 343 g 4220

Black Magic® Max Distance
Lov s krmítky ve vzdálenosti 100 metrů? Před lety ještě nemyslitelná skuteč-
nost, dnes ovšem extrémní hranice mnoha profesionálů. Místo toho, abyste 
sáhli po opravdovém surfcastingovém modelu navijáku, si podrobně prohléd-
něte Black Magic Distance. Ještě nikdo nevyrobil tak nekompromisní feede-
rový naviják pro extrémní odhozové vzdálenosti. Převod, kapacita a design 
cívky, síla převodů – všechny tyto body byly optimalizovány pro přesný účel 
do tohoto stroje.

Technické specifikace:
 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Velký vícevrstvý brzdový systém
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Anti-twist rolnička
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Oscilační systém se šnekovou hřídelí
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0344 060 760 230 / 0,30 4,9:1 94 cm 7 7,0 kg / 15 lbs 565 g 1840

MATCH & FEEDER
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B61B60

Black Magic® FD
Ultrarobustní navijáky s přední brzdou pro rybaření na soukromých kaprových 
revírech. Ideální pro lov s pellet-wagglery. Silné převody vás nenechají po 
mnoha zdoláváních při dlouhých vycházkách k vodě nikdy ve štychu. Jemné, 
ale zároveň silové převody zvládají svou úlohu bez jakýchkoliv problémů. 
K naprosto přesným hodům ještě přispívá přesné pokládání vlasce na cívku.

Technické specifikace:
 · Grafitové tělo
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Anti-twist rolnička
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Pevné převody
 · Hliníková cívka s tvrzenou přední hranou pro delší odhozové vzdále-
nosti
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0342 020 420 155 / 0,16 5,1:1 59 cm 4 4,5 kg / 10 lbs 260 g 1570

0342 030 430 120 / 0,22 5,1:1 62 cm 4 4,5 kg / 10 lbs 275 g 1570

0342 040 440 120 / 0,28 4,8:1 64 cm 4 6,4 kg / 14 lbs 355 g 1570

Argon FD
Perfektní naviják pro začátečníky v plavané a feederu. Ačkoliv se na první 
pohled jeví cenově velmi výhodné, jsou zároveň skvěle funkční! A k tomu 
ještě vypadají velmi dobře, že ano? Jsme si naprosto jisti, že s těmito navijáky 
budou zlomeny prodejní rekordy.

Technické specifikace:
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Rolnička omezující zamotání vlasce
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0347 030 330 150 / 0,20 5,2:1 69 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 290 g 780

0347 040 340 180 / 0,25 5,2:1 72 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 408 g 830

PŘÍVLAČOVÉ NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU
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B63B62

Mini Cups
Lehké, jednoduché a velmi praktické kalíšky 
v miniprovedení s odnímatelným víčkem. Jsou 
opatřeny velmi širokými průřezy, které lze apli-
kovat i na silnější špičkové díly o průměru až 6,5 
mm. Sada obsahuje 2 kusy.

Kód Model dop. MC Kč
6789 010 Small & Medium 149

6789 011 Large 149

Xitan Pole Protector Bung
Velká EVA koncovka pro ochranu silnějších dílů 
děliček před prasknutím a jiným mechanickým 
poškozením. Je k dostání ve 3 hlavních velikostech  
zasunovací část chráničů má lehce kónického 
provedení, aby se EVA materiál mohl zmáčknout a 
přizpůsobit k nasazení i na jiné průměry dílů.

Kód Ø dop. MC Kč
6704 001 42 mm / 45 mm 209

6704 002 45 mm / 47 mm 209

6704 003 47 mm / 50 mm 209

Xitan Joint Protectors
Výběr EVA chráničů střední velikosti. K použití ve 
spojích – chrání před poškozením dílů a pomáhá 
odstraňovat nečistoty uvnitř dílů. V odpovídajících 
velikostech na Browning pruty a většinu jiných 
běžných prutů. K zajištění je doporučeno použití 
lepidla.

Kód Ø dop. MC Kč
6704 005 16,5 mm 99

6704 006 18 mm 99

6704 007 21 mm 99

6704 008 25 mm 99

6704 009 30 mm 99

6704 010 36 mm 99

6704 011 39 mm 99

6704 012 41 mm 99

Koncovka
Člověk jich nikdy nemá dost. K uzavření prutů, topsetů a prodlužovacích dílů.

Kód Délka Ø dop. MC Kč
6787 001 20,5 mm 20,5 mm 29

6787 002 24,5 mm 24,5 mm 29

6787 003 27,0 mm 27,0 mm 29

6787 004 32,0 mm 32,0 mm 29

6787 005 35,0 mm 35,0 mm 29

6787 006 38,5 mm 38,5 mm 29

6787 007 40,0 mm 40,0 mm 29

6787 008 41,0 mm 41,0 mm 29

6787 009 42,5 mm 42,5 mm 29

6787 010 44,0 mm 44,0 mm 29

6787 011 46,5 mm 46,5 mm 29

Karbonové špičky duté
Dodávají se po 10 kusech nebo jako kompletní sada v zavěšovacím prodejním 
platu/displeji.

Kód Model Délka Ø Ø dop. MC Kč
1680 006 80 cm 4,6 mm 2,20 - 4,60 mm 199

1680 007 80 cm 5,0 mm 2,20 - 4,90 mm 199

1680 008 100 cm 5,3 mm 2,40 - 5,30 mm 199

1680 009 110 cm 6,0 mm 2,80 - 5,60 mm 229

1680 005 Set 5300

Solid Carbon Tip
Kód Délka Ø dop. MC Kč
12223 001 70 cm 3,0 mm / 0,9 mm 189

12223 002 70 cm 2,6 mm / 0,8 mm 189

12223 003 70 cm 2,4 mm / 0,8 mm 189

12223 004 70 cm 2,4 mm / 0,7 mm 189

12223 005 70 cm 2,2 mm / 0,7 mm 189

12223 006 70 cm 2,0 mm / 0,7 mm 189

KALÍŠKY K BIČŮM

Carbon Feeder Tip
Kód Délka Ø Akce dop. MC Kč
12224 001 60 cm 2,2 mm 0,75 oz 309

12224 002 60 cm 2,2 mm 1 oz 309

12224 003 60 cm 2,2 mm 1,5 oz 309

12224 004 60 cm 2,2 mm 2 oz 309

12224 005 60 cm 2,2 mm 3 oz 309

12224 010 60 cm 2,8 mm 0,75 oz 309

12224 011 60 cm 2,8 mm 1 oz 309

12224 012 60 cm 2,8 mm 1,5 oz 309

12224 013 60 cm 2,8 mm 2 oz 309

12224 014 60 cm 2,8 mm 3 oz 309

12224 020 60 cm 3,0 mm 0,75 oz 309

12224 021 60 cm 3,0 mm 1 oz 309

12224 022 60 cm 3,0 mm 1,5 oz 309

12224 023 60 cm 3,0 mm 2 oz 309

12224 024 60 cm 3,0 mm 3 oz 309

12224 025 60 cm 3,0 mm 4 oz 309

12224 030 60 cm 3,3 mm 0,75 oz 309

12224 031 60 cm 3,3 mm 1 oz 309

12224 032 60 cm 3,3 mm 1,5 oz 309

12224 033 60 cm 3,3 mm 2 oz 309

12224 034 60 cm 3,3 mm 3 oz 309

12224 035 60 cm 3,3 mm 4 oz 309

12224 040 60 cm 3,5 mm 0,75 oz 309

12224 041 60 cm 3,5 mm 1 oz 309

12224 042 60 cm 3,5 mm 1,5 oz 309

12224 043 60 cm 3,5 mm 2 oz 309

12224 044 60 cm 3,5 mm 3 oz 309

12224 045 60 cm 3,5 mm 4 oz 309

Sada na čištění Xitan Pole
Sada tří různě velkých štětek na dlouhých tvrdých drá-
tech pro vnitřní čištění dílů děliček. 3 velikosti pokrývají 
potřeby na nejrůznější průměry dílů.

Kód dop. MC Kč
6625 999 509

Xitan EVA Pole Cap kalíšek
Konečně je tady nově konstruovaná verze koncovek závodních dělených prutů z měkkého EVA materiálu, kte-
rá nahrazuje nepraktické předchůdkyně z tvrdého plastu! Tyto Xitan koncovky jsou zhotoveny z měkkého, ale 
dlouho životného EVA materiálu. Chrání posledních 10 centimetrů děličky, nabízejí tedy daleko lepší ochranu, 
jednoduše se montují/sundávají a při transportu z prutu nepadají. Jsou k dispozici ve více velikostech, které 
pokrývají koncové díly prutů v délkách od 11,00 do 16,00 m. Na balení najdete návod pro správnou volbu 
velikosti.

Kód Délka Ø MJ dop. MC Kč
6712 043 10 cm 43 mm 1 ks 149

6712 044 10 cm 44 mm 1 ks 149

6712 045 10 cm 45 mm 1 ks 149

6712 046 10 cm 46 mm 1 ks 149

6712 047 10 cm 47 mm 1 ks 149

6712 048 10 cm 48 mm 1 ks 149

6712 049 10 cm 49 mm 1 ks 149

6712 050 10 cm 50 mm 1 ks 149

6712 051 10 cm 51 mm 1 ks 149
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B65B64

Krmení No. 1
Jedno z nejvšestrannějších krmení v programu Champions Choice. No. 1 lze 
jako základ krmné směsi kombinovat se všemi našimi druhy krmení. Je možné 
ho používat jako velmi suché velice explozivní feederové krmení nebo jako 
trochu více navlhčené při rybaření na jezerech a řekách. Toto krmení s úspěchy 
používají Browning týmy již léta, a tím pádem je nejlépe prověřené. Tmavou 
barvu způsobuje použití výhradně přírodních mouček. Lehce trpká vůně tohoto 
krmení udrží pozornost ryb na krmném místě po delší dobu. Zrnitost: střední-
-jemná.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 001 1 kg 109

Krmení Grand Slam
Hnědé krmení pro lov cejnů ve velkých hejnech. Nasládlé krmení má velmi 
intenzivní lákací účinky, dobrou lepivost, a proto se perfektně hodí k použití 
s velkým podílem živých návnad nebo partiklů. Zvláště dobře funguje Grand 
Slam s nastřihanými žížalami a kuklami. Dokonce i hodně velká hejna cejnů se 
tímto krmením udrží dlouhou dobu na krmném místě. Zrnitost: hrubá. Pojivost: 
silná.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 015 1 kg 109

Krmení Etang
Toto krmení se nejlépe hodí pro přilákání velkých ryb v jezerech, rybnících a 
na pomalu tekoucích vodách. Díky vysokému podílu mletých konopných zrn a 
použití kvalitních silných aromatických látek jsou ryby lákány ke krmnému místu 
i z větších vzdáleností. S odpovídajícím podílem vody pro optimální navlhčení 
lze do krmení přidat kostní červy, kukly nebo patentky. Zrnitost: jemná.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 004 1 kg 109

Krmení Canal
Krmení Canal má výslovně kořeněnou vůni a je jednoduše neodolatelné pro 
velké plotice, cejny a cejnky. Krmení sestává z nejlepší pražené chlebové 
strouhanky s výrazným aroma a konopné močky. Hodí se výtečně pro použití 
s patentkami, protože v sobě nemá naprosto žádné slané komponenty. Tmavá 
přirozená barva je vhodná pro jakoukoliv pomalu tekoucí vodu.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 005 1 kg 109

Krmení River
Velmi silně lepivé a dlouho působící krmení pro všechny druhy velkých bílých 
ryb. River se optimálně hodí pro použití na všech velkých řekách, v rychlém 
proudu nebo při silném lodním provozu. Díky vysoké pojivosti je možné použít 
jako příměs velké množství živých návnad nebo zatížení, jako například štěrk. 
Díky jedinečné směsi aromat láká krmení ryby extrémně rychle a z velkých vzdá-
leností, což potvrdilo mnoho testů našich týmových rybářů. Zrnitost: střední.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 003 1 kg 109

SYPKÉ KRMENI

Krmení Big Fish
Těžké, výživné krmení pro velké ryby jako cejny a kapry. Díky vysoké pojivosti 
je možné do směsi použít velké množství živé návnady, jako jsou kostní červi, 
kukly, žížaly, a stejně tak zatížení v podobě štěrku nebo jílu. Nasládlá vůně po 
mandlích, vanilce a marcipánu je pro velké nedravé ryby neodolatelná. Krmení 
Big Fish se hodí zvláště pro použití na rychle tekoucích řekách a hlubokých jeze-
rech. Zrnitost: hrubá.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 006 1 kg 109

Krmení Black Magic®
Krmení pro nejtěžší podmínky! Díky své velmi tmavé, téměř černé barvě je 
toto krmení perfektní pro rybaření v čistých vodách. Díky speciálnímu zbarvení 
souzní Black Magic® optimálně s barvou dna a ryby se nebojí stát přímo nad 
krmným místem. Black Magic® obsahuje velmi aktivní složky. Díky své vybrané 
kombinaci ingrediencí z koření a chuťových posilovačů je neodolatelný pro velké 
exempláře plotic. Zrnitost: střední.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 007 1 kg 109

Krmení Gardons
Směs vyvinutá speciálně pro lov velkých plotic v kanálech a řekách. Krmení Gar-
don má dobrou pojivost, láká zvláště velké ryby ke krmnému místu a dlouho je 
udrží hledat si potravu. Má málo volně unášivých částeček, tím pádem stojí ryby 
přímo na zakrmeném místě. Vůně hrubě umletého koření je pro velké plotice a 
cejny neodolatelná. Zrnitost: hrubá. Pojivost: střední.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 011 1 kg 109
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Krmení Red Roach
Krmení na plotice, které nemá konkurenci. Červenohnědá barva krmení je 
zvláště v zakalené vodě na jaře neporazitelnou výhodou. Pro krmení Red Roach 
byly použity pouze ty nejlepší a nejkvalitnější moučky. Nenapodobitelná vůně 
praženého konopí v kombinaci se speciální směsí aromat je pro velké plotice a 
velké cejnky malé naprosto neodolatelná. Krmení Red Roach lze použít v lehce 
proudících kanálech a také na stojatých vodách. Perfektně se hodí pro použití 
s patentkami. Zrnitost: střední. Pojivost: střední.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 012 1 kg 109

Krmení Easy Cheesy
Bylo vyvinuto pro lov parem na velkých řekách. Nenapodobitelná vůně po 
sýru typu parmezán je pro parmy neodolatelná. Krmení Easy Cheesy obsahuje 
hrubé červené částečky, které se z krmení na dně v proudu pomalu uvolňují 
z krmných koulí a přitáhnou k místu ryby z velkých vzdáleností. Silná pojivost 
krmení má dlouhodobý efekt při udržení ryb na krmném místě. Do krmení lze 
přimíchat velké množství živých návnad a partiklů. Zrnitost: hrubá. Pojivost: 
velmi silná.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 013 1 kg 109

Krmení Sweet Breams
Světlé krmení pro lov cejnů ve velkých hejnech. Krmení Sweet Breams má nena-
podobitelnou vůni po sušenkách Spekulatius, které velcí cejni jen hodně těžko 
odolávají. Je vhodné ho používat především v letních měsících. Krmení má dob-
rou lepivost, tím se perfektně hodí pro použití na jezerech a velkých řekách, aby 
zde zaujalo velká hejna cejnů. Zrnitost: hrubá. Pojivost: silná.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 014 1 kg 109

Krmení Tench
Speciální směs krmení Tench z programu spodového krmení Champions Choice 
magicky láká především líny, ale také velké cejny a kapry. Díky své střední 
pojivosti je krmení předurčeno pro použití na jezerech nebo pomalu tekoucích 
řekách. Tmavé barvy krmení bylo dosaženo použitím nejjemnějších rybích mou-
ček. Rybí vůně s decentní stopou sladkých sušenek rychle láká především velké 
ryby a udrží je dlouho na zakrmeném místě. Během testovací fáze byli uloveni 
líni přes 4,50 kg a cejni přes 5,00 kg. Zrnitost: střední. Pojivost: střední.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 020 1 kg 109

Krmení Crispy Carp
Pro cílené přilákání velkých ryb jako kaprů a cejnů a jejich následné udržení na 
krmném místě po delší dobu je téměř ideální krmení s hrubými částečkami a 
množstvím partiklů. Krmení Crispy Carp dobře pojí a je možné do něj přimíchat 
mnoho živých návnad a materiálu pro zatížení. Díky své světlé barvě a intenzivní 
ovocné vůni jde o optimální krmení v situacích, kdy lze očekávat mnoho velkých 
ryb. Jak je u značky Browning zvykem, byly při výrobě směsi Crispy Carp použi-
ty pouze ty nejlepší ingredience. Zvláštní „vychytávkou“ jsou kukuřičné lupínky, 
které propůjčují krmení nezaměnitelný vzhled.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 040 1 kg 109

SYPKÉ KRMENI

Prodejní displej na krmení
Jednoduše sestavitelný displej/box do obchodu z potištěného pevného karto-
nu pro až 8 sáčků krmení atraktivní Browning série. Enormně zvyšuje prodej. 
Dodává se bez obsahu.

Kód dop. MC Kč
9963 010 369

Kód Obsah dop. MC Kč
3935 015 400 g 209

Sladidlo Krazy
Krazy Sweetner se ideálně hodí pro doslazení 
krmné směsi. Právě kapry, cejny, líny a jiné bílé 
ryby přirozená sladkost oslovuje. Krazy Sweetner 
je mnohonásobně sladší než běžný cukr a sestává 
z Natruim-Sacharinu (300x sladší než cukr), NHDC 
(1 500x sladší) a také z čistě přírodních intenzivně 
sladících rostlinných extraktů. Oproti jiným sladi-
dlům nenajdeme u Krazy Sweetneru jinak běžnou 
hořkou dochuť. Doporučené dávkování: 1 čajová 
lžička na 1-3 l krmení.

Kód Obsah dop. MC Kč
3935 010 400 g 209

Lepidlo Krazy
Krazy Glue se ideálně hodí pro slepení kostních 
červů do malých kuliček. K tomu je potřeba z červů 
odstranit piliny a nejlépe je pročistit přípravkem 
Browning Champions Choice Krazy Clean. Násled-
ně musíme červy trochu navlhčit, nesmějí být úplně 
mokří. Poté je posypeme lepidlem Krazy Glue. Červi 
se postupně lepidlem spojí, až z nich jdou tvořit 
požadované kuličky. Abychom kuličky zatížili, je 
možné před navlhčením kostních červů do nich 
přimíchat jemný štěrk. Ve vodě se kuličky bleskově 
opět rozpustí.
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Krmení Champion’s Feeder Mix Black Roach
Černé feederové krmení vyvinuté dle předlohy známého závodního rybáře 
Jense Koschnika v těsné spolupráci s našimi týmovými rybáři. V této lehké 
variantě se nejlépe hodí pro použití na stojatých vodách. Velmi snadno se 
uvolňuje z krmítka a láká k sobě ryby prostřednictvím přírodních a přiroze-
ných aromatických látek. Black Roach (černá plotice) díky svému složení ve 
vodě vzlíná a během minimální doby se uvolní z krmítka. Další informace 
najdete na obalu výrobku a prostřednictvím QR kódu můžete zhlédnout i 
video.

Kód Barva Obsah dop. MC Kč
3970 024 černá 1 kg 159

Krmení Champion’s Feeder Mix Quick Skimmer
Světle hnědé feederové krmení vyvinuté podle předlohy známé-
ho závodního rybáře Jense Koschnika. Hodí se nejlépe na stojaté 
a pomalu tekoucí vody a velmi rychle láká bílé ryby všech druhů 
na zakrmené místo. Přitom se ještě optimálně uvolňuje z krmítka 
a vytváří na dně lákavý koberec krmení. S touto směsí budete 
úspěšní i v těžkých situacích, kdy jiná krmení selžou, a zaručeně 
ulovíte ryby!

Kód Barva Obsah dop. MC Kč
3970 025 hnědá 1 kg 159

Krmení Champion’s Feeder Mix Big Bream
Feederové krmení pro tekoucí vody vyvinuté podle předlohy 
známého závodního rybáře Jense Koschnika. Hodí se nejlépe na 
tekoucí vody a hluboká jezera. Láká svým přirozeným aroma nej-
kvalitnějších mouček a na dně vytváří krmný koberec, který udrží 
ryby dlouho na zakrmeném místě. Velká pojivost umožňuje přidání 
většího množství živých návnad, což je velmi důležité, když jsou na 
lovném místě přítomny velké ryby.

Kód Barva Obsah dop. MC Kč
3970 026 žlutá 1 kg 159

Krmení M7
Legendární holandské feederové krmení pro nasazení na jezerech, ale také na 
řekách. Pro rybaření na stojatých vodách je potřeba krmení M7 cca hodinu před 
začátkem rybaření navlhčit a protlačit skrze středně hrubé síto, aby byla zajiště-
na jeho explozivita. Pro rybaření s M7 na řekách je lepší navlhčit ho v předvečer 
a nechat důkladně „zatáhnout“, aby tekoucí voda neodplavovala žádné částeč-
ky. Před začátkem rybaření je potřeba krmení znovu dovlhčit a protlačit středně 
hrubým sítem. S pomocí krmení M7 lze s minimálním množstvím směsi udržet 
velká hejna ryb na krmném místě. Krmení je velmi syté a má intenzivní sladkou 
vůni a chuť. Zrnitost: hrubá.

Kód Obsah dop. MC Kč
3970 002 1 kg 109

SYPKÉ KRMENI

Champion's Method Mussel green
Champion’s Method – zcela nově vyvinutá série krmiv pro lov velkých ryb 
s method feederovým krmítkem. Ve verzi Green Mussel používáme směs růz-
ných namletých pelet té nejlepší kvality, obohacených o další komponenty a 
vylepšených o aroma, které dává této směsi finální lesk. Snadno se z krmítka 
uvolňuje a během velmi krátké doby dokáže na dně vytvořit zelený koberec a 
tím přilákat kapry, cejny a další velké nedravé ryby k zakrmenému místu. Pou-
žití: krmení smíchejte s množstvím vody udávaným na sáčku a nechte cca 10 
minut odstát, aby mohlo kompletně nasát vlhkost.

Kód Barva Obsah dop. MC Kč
3970 080 zelená 1 kg 159

Champion's Method Robin & Krill
Champion’s Method – zcela nově vyvinutá série krmiv pro lov velkých ryb 
s method feederovým krmítkem. Ve verzi Robin & Krill používáme směs různých 
namletých pelet té nejlepší kvality, obohacených o další komponenty a vylepše-
ných o aroma, které dává této směsi finální lesk.

Kód Barva Obsah dop. MC Kč
3970 081 červená 1 kg 159

Champion's Method Formula Fish      
Champion’s Method – zcela nově vyvinutá série krmiv pro lov velkých ryb 
s method feederovým krmítkem. V této verzi byla použita směs najemno 
namletého krmení a výživných namletých pelet pro chov mladých kaprů, oboha-
cená o další sladké komponenty, které dávají této směsi finální lesk a vytvářejí 
z ní neodolatelné krmení pro všechny druhy bílých ryb. Snadno se z krmítka 
uvolňuje a během velmi krátké doby dokáže na dně uvolňovat aromatické látky 
a tím v co nejkratší době přilákat ryby k zakrmenému místu. Díky vysokému 
obsahu proteinů zvládne při pravidelném dokrmování udržet ryby na lovném 
místě a postará se tak o plný vezírek. Použití: krmení smíchejte s množstvím 
vody udávaným na sáčku a nechte cca 10 minut odstát, aby mohlo kompletně 
nasát vlhkost.

Kód Barva Obsah Příchuť dop. MC Kč
3970 082 Přírodní 1 kg Scopex karamel 159
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Vakuová pumpa
Časy, kdy příprava pelet pro lov trvala věčnost, jsou dávno minulostí. S Brow-
ning peletovou pumpou to zabere příslovečně pouze několik sekund, než 
plovoucí tvrdé pelety plně nasáknou, aby se následně mohly potopit ke dnu a 
patřičně změknout. K tomu je potřeba do nádoby dodat pouze pelety a vodu, 
nasadit víčko a pumpičkou z nádoby vysát vodu. Následně se stiskne ventil na 
víčku a tím se do nádoby opět dostane vzduch – pelety jsou připraveny k pou-
žití a víčko lze odstranit… Neodmyslitelná pomůcka pro všechny příznivce lovu 
nedravých ryb.

Kód Obsah dop. MC Kč
8062 001 0,50 l 489

Kleště na pelety
Konec obtížnému navlékání pelet do elastických kroužků. Obsahuje 10 ks 
superměkkých elastických kroužků od každé velikosti: S, M, L.

Kód dop. MC Kč
6325 010 159

Kroužky na pelety
100 % čistý latex v přirozené barvě. Tenkostěnné a silně elastické peletové 
kroužky ve 3 nejoblíbenějších velikostech.

Kód Ø MJ dop. MC Kč
3968 010 4 mm 60 ks 89

3968 011 7 mm 30 ks 89

3968 012 10 mm 30 ks 89

Silikonový adaptér
Praktická spojka se silikonovou sponou pro upevnění háčku a namontovanou 
boilie jehlou.

Kód MJ dop. MC Kč
6608 003 5 ks 99

Jehla na boilie mini
Malá kovová jehla pro nastražení miniboilie na vlas. Nástraha 
na ní drží bombasticky pevně. Nejrychlejší způsob nastražení.

Kód MJ dop. MC Kč
6602 010 20 ks 89

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Black Magic® Gold Mono
Mnohostranně použitelný monofilní vlasec v kvalitě Black Magic na praktické 
velkokapacitní cívce. Cenově výhodný, spolehlivý vlasec, který se hodí prakticky 
pro každou lovnou techniku, ať už se splávkem, nebo krmítkem.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2220 017 0,17 mm 680 m 2,05 kg / 4,50 lbs tmavě hnědá 169

2220 019 0,19 mm 680 m 3,00 kg / 6,60 lbs tmavě hnědá 169

2220 021 0,21 mm 640 m 3,65 kg / 8,00 lbs tmavě hnědá 169

2220 023 0,23 mm 610 m 4,35 kg / 9,60 lbs tmavě hnědá 169

2220 027 0,27 mm 490 m 5,70 kg / 12,60 lbs tmavě hnědá 169

Šňůra Black Magic® Gold
Vícevláknová splétaná šňůra v Black Magic kvalitě pro lov na feeder. Excelentní 
využitelnost, užitná hodnota, spolehlivost a dlouhá životnost. Výtečné vlastnosti 
při nahazování, enormně zvyšuje identifikaci záběrů.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2337 008 0,08 mm 150 m 3,3 kg / 7,5 lbs černá 289

2337 010 0,10 mm 150 m 3,6 kg / 8 lbs černá 289

2337 012 0,12 mm 150 m 4,5 kg / 10 lbs černá 289
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Feederová guma Cenex
Vysoce kvalitní feederová guma pro optimální tlumení.

Kód Ø Návin dop. MC Kč
6235 108 0,80 mm 10 m 389

Šnůra Cenex Feeder, potápivá
Potápivá pletená šňůra, spletená dokulata, pro optimální kontakt při lovu na 
feeder. Vložené teflonové vlákno zajišťuje potápění šňůry.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2225 008 0,08 mm 150 m 4,55 kg / 10,00 lbs šedá/zelená 800

2225 010 0,10 mm 150 m 5,45 kg / 12,00 lbs šedá/zelená 800

2225 012 0,12 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs šedá/zelená 800

Vlasec Cenex Low Stretch
Přednatažený monofilní vlasec do navijáku k lovu na feeder pro specialisty. 
Chemický vzorec a s ním spojená minimální průtažnost tohoto vlasce se při lovu 
ve velkých vzdálenostech starají o doposud nevídanou signalizaci záběrů a tím 
nabízí jednodušší alternativu ke splétaným šňůrám. Odolný proti oděru s hlad-
kou povrchovou vrstvou.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2231 014 0,14 mm 150 m 2,10 kg / 4,60 lbs černá 179

2231 016 0,16 mm 150 m 2,65 kg / 5,80 lbs černá 179

2231 018 0,18 mm 150 m 3,15 kg / 6,90 lbs černá 179

2231 020 0,20 mm 150 m 3,85 kg / 8,50 lbs černá 179

2231 022 0,22 mm 150 m 4,85 kg / 10,70 lbs černá 209

2231 024 0,24 mm 150 m 6,10 kg / 13,40 lbs černá 229

2231 026 0,26 mm 150 m 7,15 kg / 15,70 lbs černá 229

Vlasec Cenex Classic
Náš léty prověřený a oblíbený monofilní vlasec Cenex je extrémně jemný a 
pomáhá tím pádem k perfektní prezentaci nástrahy a většímu úlovku. Patří také 
k nejuznávanějším a nejpevnějším tenkým vlascům, které jsou v současnosti na 
trhu. Správná volba pro ambiciózní závodníky.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2238 006 0,06 mm 50 m 0,45 kg / 1,00 lbs hnědá 129

2238 007 0,07 mm 50 m 0,55 kg / 1,20 lbs hnědá 129

2238 008 0,08 mm 50 m 0,75 kg / 1,60 lbs hnědá 129

2238 010 0,10 mm 100 m 1,00 kg / 2,20 lbs hnědá 159

2238 012 0,12 mm 100 m 1,55 kg / 3,40 lbs hnědá 159

2238 014 0,14 mm 100 m 2,05 kg / 4,50 lbs hnědá 159

2238 016 0,16 mm 100 m 2,60 kg / 5,70 lbs hnědá 159

Vlasec Cenex Hybrid Power
Výjimečně kvalitní kopolymerový vlasec, který byl vyvinut speciálně pro náročné 
situace při lovu velkých ryb. Tento vlasec nabízí příkladnou odolnost proti oděru, 
pevnost v zlu a nosnost, ale je k tomu navíc mimořádně hebký, čímž umožňuje 
perfektní prezentaci nástrah. Supersilný, superpevný a superhebký.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2240 012 0,12 mm 100 m 1,70 kg / 3,70 lbs transparentní 139

2240 014 0,14 mm 100 m 2,55 kg / 5,60 lbs transparentní 139

2240 016 0,16 mm 100 m 3,00 kg / 6,60 lbs transparentní 139

2240 018 0,18 mm 100 m 3,90 kg / 8,50 lbs transparentní 139

2240 020 0,20 mm 100 m 4,20 kg / 9,20 lbs transparentní 139

ŠŇŮRY

Vlasec Cenex Method
Kamuflážově zbarvený vlasec (ze tří barev) s vysokou odolností proti oděru – 
ideální pro method feederové rybaření. Hodí se pro závodní rybaření i pro cílený 
lov velkých ryb, a to vždy, pokud je potřeba použít spolehlivý, nenápadný vla-
sec. Velmi rychle se potápí.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2241 020 0,20 mm 150 m 3,65 kg / 8,10 lbs kamufláž 209

2241 022 0,22 mm 150 m 4,70 kg / 10,40 lbs kamufláž 229

2241 024 0,24 mm 150 m 5,80 kg / 12,80 lbs kamufláž 229

2241 026 0,26 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs kamufláž 249

Vlasec Cenex Feeder
Kvalitní vlasec do navijáku se speciálním velmi hladkou povrchovou úpravou, 
která umožňuje dosáhnout větších odhozových vzdáleností. Zlepšuje i chování 
vlasce při přitahování a zároveň zvyšuje odolnost proti oděru. Tento vlasec 
disponuje střední průtažností, je velmi hebký a tím se dokonce velmi hodí i pro 
plavanou, zvláště na střední až dlouhé vzdálenosti.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2226 014 0,14 mm 150 m 1,80 kg / 4,00 lbs černá 169

2226 016 0,16 mm 150 m 2,25 kg / 5,00 lbs černá 169

2226 018 0,18 mm 150 m 2,70 kg / 6,00 lbs černá 169

2226 020 0,20 mm 150 m 3,35 kg / 7,40 lbs černá 169

2226 022 0,22 mm 150 m 4,40 kg / 9,70 lbs černá 169

2226 024 0,24 mm 150 m 5,35 kg / 11,80 lbs černá 189

2226 026 0,26 mm 150 m 5,80 kg / 12,80 lbs černá 199

2226 028 0,28 mm 150 m 6,20 kg / 13,70 lbs černá 199

Cenex Fluoro Carbon Hook Line
Fluorocarbonový vlasec špičkové kvality – speciálně pro tvorbu návazců, protože 
je ve vodě neviditelný! Díky vyváženým vlastnostem disponuje mimořádnou 
hebkostí při velmi vysoké nosnosti a pevnosti v uzlu.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2230 011 0,11 mm 50 m 1,25 kg / 2,70 lbs transparentní 209

2230 013 0,13 mm 50 m 1,60 kg / 3,50 lbs transparentní 209

2230 015 0,15 mm 50 m 2,10 kg / 4,60 lbs transparentní 239

2230 017 0,17 mm 50 m 2,95 kg / 6,50 lbs transparentní 259
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Cenex Line Set 1
Sada obsahuje: Cenex Hybrid Power Mono (2240 012, 014, 016, 018, 020) po 
5 cívkách  Cenex Feeder Mono (2226 018, 020, 022, 024, 026) po 5 cívkách  
Cenex Low Stretch Mono (2231 018, 020, 022) po 5 cívkách  Cenex Classic 
Mono (2238 010, 012, 014) po 5 cívkách  Cenex Feeder Braid, sinking (2225 
010, 012) po 2 cívkách  Cenex Method Mono (2241 020, 024) po 5 cívkách, 
prodejní displej + háčky.

Kód Šířka MJ dop. MC Kč
5112 995 45 cm 94 Díly 10600

Cenex Line Set 2
Sada obsahuje: Cenex Classic Mono (2238 006, 007, 008, 010) po 5 cívkách  
Cenex Hybrid Power Mono (2240 012, 014, 016, 018) po 5 cívkách, Cenex 
Feeder Mono (2226 014, 016, 018, 020, 022, 024, 026, 028) po 5 cívkách  
Cenex Fluoro Carbon Hook Line (22320 011, 013, 015, 017) po 5 cívkách, pro-
dejní displej + háčky.

Kód Šířka MJ dop. MC Kč
5112 996 45 cm 100 Díly 9600

Prodejní displej Cenex Line Display
Prodejní displej na vlasce Cenex s háčky pro zavěšení.

Kód Šířka dop. MC Kč
5112 999 45 cm 1840

DISPLEJE

Háček Sphere Beast Barbless
Oblíbené Sphere Beast háčky jsou nyní k dostání i v provedení bez protihrotu. Jejich rovný tvar, široký 
oblouk a špičkový japonský zhotovovací materiál z něj velmi rychle udělaly háček číslo 1, pokud se 
jedná o těžké podmínky při lovu bojovných nedravých ryb, jako například kaprů a parem. Zvláštní 
vychytávkou háčku Sphere Beast v bezprotihrotové variantě je jeho povrchové opatření teflonovou 
vrstvou, které garantuje mimořádně lehký průnik háčku do rybí tlamky. Díky tomu sedí háček mimo-
řádně dobře a na minimum jsou redukovány vyříznuté ryby při zdolávání.

Kód Model Velikost háčku Hmotnost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4610 008 s lopatkou 8 0,1778 g 15 ks černý nikl 109

4610 010 s lopatkopu 10 0,1488 g 15 ks černý nikl 109

4610 012 s lopatkou 12 0,1237 g 15 ks černý nikl 109

4610 013 s lopatkou 13 0,1007 g 15 ks černý nikl 109

4610 014 s lopatkou 14 0,0808 g 15 ks černý nikl 109

4610 016 s lopatkou 16 0,0624 g 15 ks černý nikl 109

4611 008 s očkem 8 0,1778 g 15 ks černý nikl 109

4611 010 s očkem 10 0,1488 g 15 ks černý nikl 109

4611 012 s očkem 12 0,1237 g 15 ks černý nikl 109

4611 013 s očkem 13 0,1007 g 15 ks černý nikl 109

4611 014 s očkem 14 0,0808 g 15 ks černý nikl 109

4611 016 s očkem 16 0,0624 g 15 ks černý nikl 109

Háček Sphere CPF LS Barbless
Tento háček bez protihrotu je absolutní univerzální talent pro rybaření na soukromých revírech nebo 
„kaprodromech“. Díky vejcovitému tvaru se CPF LS hodí pro vícero nástrah, jako jsou kostní červi, 
žížaly nebo pelety. Díky středně těžké, vysoce výkonné japonské oceli představuje perfektní háček 
pro lov ryb od bílých až po karasy a kapry. Díky svému teflonovému potahu pronikne velmi snadno 
do rybí tlamky a redukuje tím také procento ztracených ryb při zdolávání. Háček CPF LS je vybaven 
klasickým zakončením, tudíž se perfektně hodí pro všechny druhy plavačkových montáží.

Kód Model Velikost háčku Hmotnost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4612 010 s lopatkou 10 0,0242 g 15 ks černý nikl 79

4612 012 s lopatkou 12 0,0200 g 15 ks černý nikl 79

4612 013 s lopatkou 13 0,0170 g 15 ks černý nikl 79

4612 014 s lopatkou 14 0,0136 g 15 ks černý nikl 79

4612 016 s lopatkou 16 0,0122 g 15 ks černý nikl 79

Sphere háčky – vyvinuty našimi úspěšnými Browning plavačkovými a feederovými závodními specialisty. 
Zvláště Jens Koschnik má mimořádný zásluhu na tom, že tato speciální řada háčků spatřila světlo světa. 

Každý model byl pro svůj účel použití koncipován tak lehký, jak jen to bylo možné, zaručuje ovšem vždy nezbytně nutnou pevnost, 
aby bylo možné zdolat dokonce i skutečně velké ryby.  
Nízká hmotnost háčků je žádoucí, aby bylo možné nástrahy co nejpřirozeněji prezentovat. Tyto jemné drobnosti jsou ve finále 
rozhodující pro úspěch! Háčky se vyrábí v jedné z nejlepších továren na světě na háčky v Japonsku exkluzivně pro značku Browning 
a splňují nejvyšší kvalitativní normy – ostatně jako všechny další produkty spojené se jménem Sphere. Nové Sphere háčky se dodávají 
volně balené nebo navázané pro použití při technikách plavané a feederu. V této souvislosti  
prezentuje Browning zcela nový, jedinečný koncept uložení: navázané háčky jsou navinuty na  
cívce se silikonovou plochou a zaklapávacím uzávěrem, který háčky uzamkne a návazce jsou tak navíc chráněny před UV zářením 
a mechanickým poškozením. První háček fixovaný v ochranném uzávěru se snadno najde. Další háčky jsou zaháknuty ve smyčkách 
háčků předchozích, a tak mohou být snadno a bez zamotání vyňaty z obalu. Do této chvíle zcela jedinečný koncept pro uskladnění 
bez použití špendlíků nebo podobných záležitostí.
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Háčky Sphere Match
Matchový háček jsme vytvarovali tak, aby našel své nejčastější využití zvláště při 
feederovém rybolovu. Dlouhá špička háčku se stará o dobré držení v tlamce ryby 
během zdolávání. Tento háček je extrémně ostrý a při velmi omezené vlastní 
hmotnosti navíc ještě velice pevný. Absolutní univerzální model pro plavanou 
s děličkami, biči a matchovými pruty. Možnosti využití: jemná plavaná a ultrajem-
ný lov s feederovými pruty. Háčky jsou dodávány navázané na vysoce kvalitním 
monofilním vlasci.

Kód Ø Velikost háčku Hmotnost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4782 008 0,18 mm 8 0,23 g 100 cm 3,5 kg / 6,9 lbs 8 ks černý nikl 119

4782 010 0,16 mm 10 0,19 g 100 cm 2,6 kg / 5,7 lbs 8 ks černý nikl 119

4782 012 0,14 mm 12 0,16 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 ks černý nikl 119

4782 014 0,14 mm 14 0,11 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 ks černý nikl 119

4782 016 0,12 mm 16 0,089 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 ks černý nikl 119

4782 018 0,1 mm 18 0,068 g 100 cm 1 kg / 2,2 lbs 8 ks černý nikl 119

Háčky Sphere Ultra Strong
Háček Ultra Strong je zkrátka nezničitelný! Má naprosto stejný tvar jako náš 
háček Ultra Light, je ale daleko silnější a pevnější. Tím kompletně pokrývá potřeby 
těžkého lovu s feederovými pruty. Ale také příznivci plavané, kteří rádi loví velké 
ryby v proudu, budou z háčku Ultra Strong nadšeni. Cejni, parmy a kapři nepřed-
stavují pro tento háček žádný problém. Možnosti využití: plavaná na velké ryby v 
proudu a pro těžký lov s krmítky a feederovými pruty. Háčky jsou dodávány navá-
zané na vysoce kvalitním monofilním vlasci.

Kód Ø Velikost háčku Hmotnost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4785 008 0,16 mm 8 0,28 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 ks černý nikl 149

4785 010 0,16 mm 10 0,23 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 ks černý nikl 149

4785 012 0,14 mm 12 0,18 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 ks černý nikl 149

4785 014 0,14 mm 14 0,14 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 ks černý nikl 149

4785 016 0,12 mm 16 0,12 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 ks černý nikl 149

4785 018 0,12 mm 18 0,094 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 ks černý nikl 149

Háčky Sphere Feeder Ultra Lite
Tento háček je jeden z nejlehčích a nejostřejších, který lze v současnosti na trhu 
s rybářskými potřebami dostat. I tak je ale dostatečně pevný, aby s ním bylo 
možné ulovit i větší ryby, například s použitím feederového prutu. Profesionálové 
již dávno vědí, že vlastní hmotnost háčku hraje při příjmu nástrahy velkou roli. 
S našimi Ultra Light háčky jste v tomto bodě před konkurencí rozhodně napřed! 
Háček se mimořádně hodí pro lov s patentkami a jinými malými nástrahami. 
Možnosti využití: jemná plavaná a ultrajemný lov s feederovými pruty. Háčky jsou 
dodávány navázané na vysoce kvalitním monofilním vlasci.

Kód Ø Velikost háčku Hmotnost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4789 008 0,17 mm 8 0,18 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 ks černý nikl 149

4789 010 0,14 mm 10 0,14 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 ks černý nikl 149

4789 012 0,14 mm 12 0,12 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 ks černý nikl 149

4789 014 0,12 mm 14 0,083 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 ks černý nikl 149

4789 016 0,12 mm 16 0,066 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 ks černý nikl 149

4789 018 0,10 mm 18 0,054 g 100 cm 1,00 kg / 2,20 lbs 8 ks černý nikl 149

Háčky Sphere Classic
Tento klasický tvar háčku je vhodný pro všechny situace u vody. Zvláště příznivci 
plavané s děličkami a matchovými pruty znají tento vysoce efektivní tvar háčku již 
dlouho. Díky dlouhému ramínku je možné háček z rybí tlamky šetrně a snadno 
vyprostit. Také v kruzích feederových rybářů se háček etabloval. Je v podstatě per-
fektním kompromisem, pokud bychom měli spojit sílu a nízkou hmotnost háčku. 
Možnosti využití: univerzální háček pro plavanou s děličkami, biči i matchovými 
pruty a lehčí až těžký lov s feederovými pruty. Háčky jsou dodávány navázané na 
vysoce kvalitním monofilním vlasci.

Kód Ø Velikost háčku Hmotnost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4793 012 0,16 mm 12 0,2 g 100 cm 2,05 kg / 5,7 lbs 8 ks černý nikl 119

4793 013 0,14 mm 13 0,16 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 ks černý nikl 119

4793 014 0,14 mm 14 0,113 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 ks černý nikl 119

4793 015 0,12 mm 15 0,085 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 ks černý nikl 119

4793 016 0,12 mm 16 0,063 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 ks černý nikl 119

4793 018 0,1 mm 18 0,05 g 100 cm 1 kg / 2,2 lbs 8 ks černý nikl 119

Háčky Sphere Beast
Tento háček je zkrátka neporazitelný a své uplatnění najde zvláště při chytání vel-
kých ryb, jako kaprů a parem. U vody se mohou vždy přihodit extrémní situace, 
které vyžadují mimořádně robustní materiál. Pokud si tedy chcete opravdu vsadit 
na jistotu, pak se spolehněte na naše Beast háčky a už vám žádná ryba vinou 
slabého materiálu neuteče! Možnosti využití: háček pro mimořádně bojovné ryby 
a rybaření ve velmi silném proudu. Háčky jsou dodávány navázané na vysoce kva-
litním monofilním vlasci.

Kód Ø Velikost háčku Hmotnost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4796 008 0,20 mm 8 0,67 g 100 cm 3,8 kg / 7,6 lbs 8 ks černý nikl 129

4796 010 0,20 mm 10 0,5 g 100 cm 3,8 kg / 7,60 lbs 8 ks černý nikl 129

4796 012 0,16 mm 12 0,39 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 ks černý nikl 129

4796 013 0,16 mm 13 0,3 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 ks černý nikl 129

4796 014 0,14 mm 14 0,23 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 ks černý nikl 129

4796 016 0,14 mm 16 0,2 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 ks černý nikl 129

HÁČKY

Háčky Sphere Match
Matchový háček jsme vytvarovali tak, aby našel své nejčastější využití zvláště při 
feederovém rybolovu. Dlouhá špička háčku se stará o dobré držení v tlamce ryby 
během zdolávání. Tento háček je extrémně ostrý a při velmi omezené vlastní 
hmotnosti navíc ještě velice pevný. Absolutní univerzální model pro plavanou 
s děličkami, biči a matchovými pruty. Možnosti využití: jemná plavaná a ultrajem-
ný lov s feederovými pruty. Háčky jsou dodávány volně balené.

Kód Velikost háčku Hmotnost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4783 008 8 0,23 g 15 ks černý nikl 69

4783 010 10 0,19 g 15 ks černý nikl 69

4783 012 12 0,16 g 15 ks černý nikl 69

4783 014 14 0,11 g 15 ks černý nikl 69

4783 016 16 0,089 g 15 ks černý nikl 69

4783 018 18 0,068 g 15 ks černý nikl 69

Háčky Sphere Ultra Strong
Háček Ultra Strong je zkrátka nezničitelný! Má naprosto stejný tvar jako náš 
háček Ultra Light, je ale daleko silnější a pevnější. Tím kompletně pokrývá potřeby 
těžkého lovu s feederovými pruty. Ale také příznivci plavané, kteří rádi loví velké 
ryby v proudu, budou z háčku Ultra Strong nadšeni. Cejni, parmy a kapři nepřed-
stavují pro tento háček žádný problém. Možnosti využití: plavaná na velké ryby v 
proudu a pro těžký lov s krmítky a feederovými pruty. Háčky jsou dodávány navá-
zané na vysoce kvalitním monofilním vlasci.

Kód Velikost háčku Hmotnost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4786 008 8 0,28 g 15 ks černý nikl 69

4786 010 10 0,23 g 15 ks černý nikl 69

4786 012 12 0,18 g 15 ks černý nikl 69

4786 014 14 0,14 g 15 ks černý nikl 69

4786 016 16 0,12 g 15 ks černý nikl 69

4786 018 18 0,094 g 15 ks černý nikl 69

Háčky Sphere Feeder Ultra Lite
Tento háček je jeden z nejlehčích a nejostřejších, který lze v současnosti na trhu 
s rybářskými potřebami dostat. I tak je ale dostatečně pevný, aby s ním bylo možné 
ulovit i větší ryby, například s použitím feederového prutu. Profesionálové již dávno 
vědí, že vlastní hmotnost háčku hraje při příjmu nástrahy velkou roli. S našimi Ultra 
Light háčky jste v tomto bodě před konkurencí rozhodně napřed! Háček se mimo-
řádně hodí pro lov s patentkami a jinými malými nástrahami. Možnosti využití: jemná 
plavaná a ultrajemný lov s feederovými pruty. Háčky jsou dodávány volně balené.

Kód Velikost háčku Hmotnost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4790 008 8 0,18 g 15 ks černý nikl 69

4790 010 10 0,14 g 15 ks černý nikl 69

4790 012 12 0,12 g 15 ks černý nikl 69

4790 014 14 0,083 g 15 ks černý nikl 69

4790 016 16 0,066 g 15 ks černý nikl 69

4790 018 18 0,054 g 15 ks černý nikl 69
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Háčky Sphere Classic
Tento klasický tvar háčku je vhodný pro všechny situace u vody. Zvláště příznivci 
plavané s děličkami a matchovými pruty znají tento vysoce efektivní tvar háčku již 
dlouho. Díky dlouhému ramínku je možné háček z rybí tlamky šetrně a snadno 
vyprostit. Také v kruzích feederových rybářů se tento háček etabloval. Je v pod-
statě perfektním kompromisem, pokud bychom měli spojit sílu a nízkou hmot-
nost háčku. Možnosti využití: univerzální háček pro plavanou s děličkami, biči i 
matchovými pruty a lehčí až těžký lov s feederovými pruty. Háčky jsou dodávány 
volně balené.

Kód Velikost háčku Hmotnost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4794 012 12 0,2 g 15 ks černý nikl 69

4794 013 13 0,16 g 15 ks černý nikl 69

4794 014 14 0,113 g 15 ks černý nikl 69

4794 015 15 0,085 g 15 ks černý nikl 69

4794 016 16 0,063 g 15 ks černý nikl 69

4794 018 18 0,05 g 15 ks černý nikl 69

Háčky Sphere Beast
Tento háček je zkrátka neporazitelný a své uplatnění najde zvláště při chytání vel-
kých ryb, jako kaprů a parem. U vody se mohou vždy přihodit extrémní situace, 
které vyžadují mimořádně robustní materiál. Pokud si tedy chcete opravdu vsadit 
na jistotu, pak se spolehněte na naše Beast háčky a už vám žádná ryba vinou sla-
bého materiálu neuteče! Možnosti využití: háček pro mimořádně bojovné ryby a 
rybaření ve velmi silném proudu. Háčky jsou dodávány volně balené.

Kód Velikost háčku Hmotnost háčku MJ Barva dop. MC Kč
4797 008 8 0,67 g 15 ks černý nikl 109

4797 010 10 0,5 g 15 ks černý nikl 109

4797 012 12 0,39 g 15 ks černý nikl 109

4797 013 13 0,3 g 15 ks černý nikl 109

4797 014 14 0,23 g 15 ks černý nikl 109

4797 016 16 0,2 g 15 ks černý nikl 109

HÁČKY

Návazec Feeder Method s kroužky na pelety

Krátké method feederové návazce z monofilního vlasce Cenex. Robustní Mustad 
háčky spolehlivě zvládnou souboje i se silnými kapry. S peletovým kroužkem na 
vlasu. Háček: Mustad 60342NP-BR.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4706 010 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 ks bronzová 89

4706 012 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 ks bronzová 89

4706 014 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 ks bronzová 89

4706 016 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 ks bronzová 89

4706 018 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 ks bronzová 89

Návazec Feeder Method s jehlou na boilies

Krátké method feederové návazce z monofilního vlasce Cenex. Robustní Mustad 
háčky spolehlivě zvládnou souboje i se silnými kapry. S boilie jehlou na vlasu. 
Háček: Mustad 60342NP-BR.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4706 110 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 ks bronzová 99

4706 112 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 ks bronzová 99

4706 114 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 ks bronzová 99

4706 116 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 ks bronzová 99

4706 118 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 ks bronzová 99

Návazec Feeder Trophy Fish
Pokud se cílí při lovu s feederem na velké ryby, je tento Mustad háček s karabin-
kou na kostní červy vždy první volbou. Háček: Mustad 60346NP-BR.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4711 010 0,25 mm 10 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 ks bronzová 99

4711 012 0,22 mm 12 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 ks bronzová 99

4711 014 0,22 mm 14 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 ks bronzová 99

Feeder Leader Method Push Stop
Krátké method feederové návazce z monofilního vlasce Cenex. Se zarážkou na 
vlasu pro snadné nastražení. Háček bez protihrotu. Obsahuje jehlu na nastražení.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4704 012 0,22 mm 12 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 ks bronzová 99

4704 014 0,22 mm 14 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 ks bronzová 99

4704 016 0,22 mm 16 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 ks bronzová 99

4704 018 0,22 mm 18 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 ks bronzová 99
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B80 B81

Feeder Leader Method Push Stop
Krátké method feederové návazce z monofilního vlasce Cenex. Se zarážkou na 
vlasu pro snadné nastražení. Háček s protihrotem. Obsahuje jehlu na nastražení.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4707 010 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 ks bronzová 99

4707 012 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,40 kg 6 ks bronzová 99

4707 014 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 3,0 kg 6 ks bronzová 99

4707 016 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 3,0 kg 6 ks bronzová 99

4707 018 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,30 kg 6 ks bronzová 99

Feeder Leader Method Power Pellet Band
Krátké method feederové návazce z monofilního vlasce Cenex. S peletovým 
kroužkem na vlasu pro jednoduché upevnění nástrahy s mimořádně pevným 
Mustad háčkem.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4708 010 0,25 mm 10 10 cm 12 lbs / 5,00 kg 6 ks bronzová 99

4708 012 0,22 mm 12 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 ks bronzová 99

4708 014 0,22 mm 14 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 ks bronzová 99

4708 016 0,20 mm 16 10 cm 7,5 lbs / 3,40 kg 6 ks bronzová 99

Feederový návazec Big Fish FC
Univerzální feederové návazce s robustními Mustad háčky z neviditelného flou-
rocarbonového materiálu. Ideální na cejny a jiné bojovné ryby. Háček: Mustad 
60345NP-BR.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4705 212 0,19 mm 12 60 cm 2,7 kg / 6,0 lbs 5 ks bronzová 79

4705 214 0,16 mm 14 60 cm 1,90 kg / 4,0 lbs 5 ks bronzová 79

4705 216 0,14 mm 16 60 cm 1,45 kg / 3,0 lbs 5 ks bronzová 79

Braid Feeder Leader Method Push Stop
Krátké method feederové návazce na superměkké pletené šňůře. Se zarážkou na 
vlasu pro jednoduché nastražení. Háček bez protihrotu.

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4720 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 ks bronzová 69

4720 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 ks bronzová 69

4720 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 ks bronzová 69

Braid Feeder Leader Method Boilie Needle
Krátké method feederové návazce na superměkké pletené šňůře. S boilie jehlou 
na vlasu pro jednoduché nastražení s mimořádně pevným Mustad háčkem.

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4721 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 ks bronzová 69

4721 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 ks bronzová 69

4721 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 ks bronzová 69

HÁČKY

Braid Feeder Leader Method Pellet Band
Krátké method feederové návazce na superměkké pletené šňůře. S peletovým 
kroužkem na vlasu pro jednoduché nastražení s mimořádně pevným Mustad 
háčkem.

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4722 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 ks bronzová 69

4722 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 ks bronzová 69

4722 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 ks bronzová 69
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B83B82

Krmítko Black Magic® Method
Method feederová krmítka v cenově dostupnější variantě v hmotnostech 20, 30 
nebo 50 gramů. Nový model s větší plochou pro krmení.

Kód Gramáž dop. MC Kč
6680 020 20 g 49

6680 030 30 g 49

6680 050 50 g 49

Krmítko Black Magic® Method
Skvělá sada sestávající z jedné formičky a čtyř method feederových krmítek (2x 
20 a 2x 30 g).

Kód MJ dop. MC Kč
6680 999 4 ks 139

Krmítko Hydrus Method
Kompletně nový, inovativní design otevřeného method feederového krmítka, 
které při náhozu pevně drží krmení, zatímco absence příčných žeber zabraňuje 
zamotání nástrahy. Perfektní prezentace při každém náhozu.

Kód Délka Šířka Gramáž dop. MC Kč
6607 020 6,0 cm 3 cm 20 g 89

6607 030 6,0 cm 3 cm 30 g 89

6607 050 6,0 cm 3 cm 50 g 89

6607 080 6,0 cm 3 cm 80 g 89

Krmítko Hydrus Method
Přesná formička pro nová Browning method feederová krmítka. Flexibilní siliko-
nové provedení.

Kód dop. MC Kč
6607 999 89

Hydrus Metal Method Feeder
Ideální krmítko pro hody do velkých vzdáleností, v kompaktním tvaru, s kovo-
vým tělem a perfektně uspořádanými kovovými žebry pro nejlepší výdrž krmení 
během fáze letu a jeho rychlé vypadávání po dopadu do vody. Odpovídají for-
mička k tomuto modelu je kat. č. 6607999 Hydrus Methos Mould.

Kód Gramáž dop. MC Kč
6635 030 30 g 79

6635 040 40 g 79

6635 060 60 g 79

FEEDER

Pellet Feeder
Nové peletové krmítko Browning Pellet Feeder je k dostání ve dvou velikostech. 
Jelikož u těchto krmítek leží nástraha na háčku chráněná uvnitř krmítka, hodí se 
znamenitě pro lov v zarostlých vodách nebo také na bahnitém podloží. Záslu-
hou velkého úhlu otvoru se pelety velmi rychle dostanou ven do volné vody. 
Díky svému kompaktnímu tvaru se s tímto krmítkem dá precizně a daleko naha-
zovat. Korpus je designován tak, aby zajišťoval velký průtok vody a nevytvářel 
při stahování žádný velký protitlak.

Kód Délka Velikost Gramáž dop. MC Kč
6699 015 2,9 cm M 15 g 69

6699 021 2,9 cm M 20 g 69

6699 031 2,9 cm M 30 g 69

6699 020 3,5 cm L 20 g 69

6699 030 3,5 cm L 30 g 69

6699 050 3,5 cm L 50 g 69

Streamline Window Feeder
Krmítka Streamline Window Feeder jsou daleko sofistikovanější verzí originál-
ních a inovativních Window Feeder krmítek od značky Browning. Rozsáhlé 
vývojové práce a testy mistra svého oboru Boba Nudda vedly k novému tvaru 
rourky krmítka a k masivnímu uzávěru pro lepší chování při náhozu a stahování 
oproti originální verzi. Provedení „Streamline“ má větší okno a novou fixaci 
zátěže bez středového můstku, což umožňuje rychlé a plynulé vyklopení krmít-
ka po každém náhozu. Rychlé naplnění, snadné nahazování, rychlé vyklopení a 
stočení představují nejefektivnější koncept krmítek na trhu! Jsou k dostání ve 3 
velikostech rourek vždy v bohatém výběru nejpotřebnějších vrhacích zátěžích.

Kód Délka Ø Velikost Gramáž dop. MC Kč
6550 015 42 mm 20 mm S 15 g 69

6550 020 42 mm 20 mm S 20 g 69

6550 030 42 mm 20 mm S 30 g 69

6551 020 47,5 mm 23 mm M 20 g 69

6551 035 47,5 mm 23 mm M 35 g 69

6551 050 47,5 mm 23 mm M 50 g 69

6552 020 55 mm 28 mm L 20 g 69

6552 035 55 mm 28 mm L 35 g 69

6552 050 55 mm 28 mm L 50 g 69

6552 070 55 mm 28 mm L 70 g 69

Krmítko Speed Baiter
Varianta klasického speed krmítka s hrubšími drátěnými oky, která extrémně 
rychle uvolňují krmení. Ideální pro docílení okamžitého efektu přilákání ryb.

Kód Délka Ø Gramáž dop. MC Kč
6636 030 3,4 cm 2,6 cm 30 g 59

6636 040 3,4 cm 2,6 cm 40 g 69

6636 050 3,4 cm 2,6 cm 50 g 69

6636 060 3,4 cm 2,6 cm 60 g 79

6636 070 3,4 cm 2,6 cm 70 g 79

6636 080 3,4 cm 2,6 cm 80 g 89
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B85B84

Krmítko Wire Match
Standardní drátěná krmítka, která se těší velké oblibě u anglických rybářů. 
Začištěné zpracování.

Kód Délka Ø Gramáž dop. MC Kč
6662 010 4,0 cm 4,0 cm 10 g 39

6662 020 4,0 cm 4,0 cm 20 g 49

6662 021 4,5 cm 4,5 cm 20 g 49

6662 030 4,0 cm 4,0 cm 30 g 49

6662 031 4,5 cm 4,5 cm 30 g 49

6662 040 4,0 cm 4,0 cm 40 g 49

6662 041 4,5 cm 4,5 cm 40 g 49

6662 042 6,0 cm 6,0 cm 40 g 49

6662 051 4,5 cm 4,5 cm 50 g 59

6662 061 4,5 cm 3,0 cm 60 g 59

6662 062 6,0 cm 6,0 cm 60 g 59

6662 082 6,0 cm 6,0 cm 80 g 59

6662 102 6,0 cm 6,0 cm 100 g 69

Krmítko Specialist
Speciální krmítka pro použití v proudících vodách. Olověná ploska dobře drží na 
dně. Tím pádem lze pracovat s menšími hmotnostmi, než je to jinak obvyklé.

Kód Délka Ø Gramáž dop. MC Kč
6667 020 3,0 cm 3,0 cm 20 g 49

6667 030 3,0 cm 3,0 cm 30 g 49

6667 040 3,0 cm 3,0 cm 40 g 59

6667 041 5,0 cm 5,0 cm 40 g 59

6667 050 3,0 cm 3,0 cm 50 g 59

6667 051 5,0 cm 5,0 cm 50 g 69

6667 060 3,0 cm 3,0 cm 60 g 69

6667 061 5,0 cm 5,0 cm 60 g 69

Krmítko Specialist
Speciální krmítka pro použití v proudících vodách. Olověná ploska dobře drží na 
dně. Tím pádem lze pracovat s menšími hmotnostmi, než je to jinak obvyklé.

Kód Délka Ø Gramáž dop. MC Kč
6667 080 3,0 cm 3,0 cm 80 g 79

6667 081 5,0 cm 5,0 cm 80 g 79

6667 101 5,0 cm 5,0 cm 100 g 89

6667 121 5,0 cm 5,0 cm 120 g 99

6667 141 5,0 cm 5,0 cm 140 g 99

Landi Feeder
Lehká, menší krmítka z ušlechtilé oceli pro rybaření v mělké vodě a na menší 
vzdálenosti.

Kód Délka Ø Gramáž dop. MC Kč
6609 005 2,5 cm 2,0 cm 5 g 39

6609 008 2,5 cm 2,0 cm 8 g 39

6609 010 2,5 cm 2,0 cm 10 g 49

6609 015 2,5 cm 2,0 cm 15 g 59

6609 020 2,5 cm 2,0 cm 20 g 59

Krmítko Xenos J-25 Slow Sinking
Výrobně jde o stejný základ jako v případě modelu Xenos, ovšem s absolutní 
inovací: můžete určovat rychlost potápění krmítka, abyste ulovili ryby stojící 
mělko nebo uprostřed ve vodním sloupci. S konvenčními krmítky to není reali-
zovatelné. S pomalu potápivým krmítkem Xenos Slow Sinking ulovíte jakékoliv 
ryby a je jedno, v jaké hloubce se zrovna nacházejí! Zvláště při moderním lovu 
kaprů na soukromých revírech se tato metoda jeví velmi efektivní. Místo olo-
věné zátěže je na spodní straně košíku připevněno vzlínací tělísko. Skrze otvor 
opatřený špuntem lze vzlínací tělísko zatížit pomocí olověných bročků a dovážit 
tak, aby klesalo pomaleji nebo rychleji. Bez dodané zátěže krmítko plave.

Kód Délka Ø Gramáž dop. MC Kč
6695 012 2,1 cm 2,5 cm 12,5 g 59

6696 012 2,4 cm 2,8 cm 12,5 g 59

6697 012 3,0 cm 3,2 cm 12,5 g 59

FEEDER

Krmítko Xenos J-25 Feeder
Nová velikost krmítka s větším otvorem. Abyste byli také v zimě nebo za těž-
kých dní u vody úspěšní, nesmíte ryby překrmit. Přesně pro tyto účely jsme 
vyvinuli naše Xenos krmítka v menší velikosti. Vedle taktického zaměření nabízí 
tato minikrmítka lepší vlastnosti při letu vzduchem a menší odpor vody při při-
tahování ke břehu.

Kód Délka Ø Gramáž dop. MC Kč
6695 030 2,1 cm 2,5 cm 30 g 69

6695 040 2,1 cm 2,5 cm 40 g 79

6695 050 2,1 cm 2,5 cm 50 g 89

6695 060 2,1 cm 2,5 cm 60 g 99

6695 080 2,1 cm 2,5 cm 80 g 109

Krmítko Xenos J-28 Feeder
Nyní nově s větším otvorem. Toto plastové rychlokrmítko nahodíte do velmi 
slušné vzdálenosti a u vody s ním budete velmi flexibilní. Aerodynamicky tvaro-
vané olověné závaží lze během okamžiku vyměnit. Díky inovativnímu designu 
můžete krmítko Xenos naplnit i hrubšími partikly a návnadami, aniž by během 
náhozu opět vypadly. Speciální štěrbiny na dně krmítka se starají o rychlé uvol-
nění krmné směsi.

Kód Délka Ø Gramáž dop. MC Kč
6696 030 2,4 cm 2,8 cm 30 g 69

6696 040 2,4 cm 2,8 cm 40 g 79

6696 050 2,4 cm 2,8 cm 50 g 89

6696 060 2,4 cm 2,8 cm 60 g 99

6696 080 2,4 cm 2,8 cm 80 g 109

Krmítko Xenos J-32 Feeder
Nová velikost s větším otvorem! Pokud na krmné místo potřebujete dostat 
hodně krmení, abyste zde v teplých částech sezony udrželi ryby, pak je velké 
krmítko Xenos vaší tajnou zbraní! Prakticky žádné z rychlokrmítek nenabízí 
tolik místa. Na mnoha revírech je agresivní zakrmování potřebné, abychom ryby 
rychle dostali ke krmnému místu a ukázali tak záda konkurenci.

Kód Délka Ø Gramáž dop. MC Kč
6697 030 3,0 cm 3,2 cm 30 g 69

6697 040 3,0 cm 3,2 cm 40 g 79

6697 050 3,0 cm 3,2 cm 50 g 89

6697 060 3,0 cm 3,2 cm 60 g 99

6697 080 3,0 cm 3,2 cm 80 g 109
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Krmítko Big Pit Inline
Plastové krmítko s velkými děrami. Vnitřní žebra se starají o dobré držení krme-
ní. Průběžná verze s vnitřním vedením.

Kód Délka Ø Velikost Gramáž MJ dop. MC Kč
6621 220 3 cm 2,5 cm M 20 g 1 ks 59

6621 225 3 cm 2,5 cm M 25 g 1 ks 69

6621 230 3 cm 2,5 cm M 30 g 1 ks 69

6621 240 3 cm 2,5 cm M 40 g 1 ks 79

Big Pit Standard Feeder
Zvláště prostorné plastové krmítko s velkými dírami. Vnitřní žebra se starají o 
dobré držení krmení. Materiál: plast. Materiál: plast

Kód Délka Ø Velikost Gramáž MJ dop. MC Kč
6621 020 3 cm 2,5 cm M 20 g 1 ks 59

6621 025 3 cm 2,5 cm M 25 g 1 ks 59

6621 030 3 cm 2,5 cm M 30 g 1 ks 59

6621 040 3 cm 2,5 cm M 40 g 1 ks 69

6621 050 3 cm 2,5 cm M 50 g 1 ks 69

Big Pit Large Feeder
Zvláště prostorné plastové krmítko s velkými dírami. Vnitřní žebra se starají o 
dobré držení krmení. Materiál: plast. Materiál: plast

Kód Délka Ø Velikost Gramáž MJ dop. MC Kč
6621 120 4 cm 3 cm XL 20 g 1 ks 59

6621 125 4 cm 3 cm XL 25 g 1 ks 59

6621 130 4 cm 3 cm XL 30 g 1 ks 69

6621 150 4 cm 3 cm XL 50 g 1 ks 79

6621 160 4 cm 3 cm XL 60 g 1 ks 79

Big Pit Mini Feeder
Malé provedení větších bratří: prvotřídní plastové krmítko s velkými dírami. 
Vnitřní žebra se starají o dobré držení krmení.

Kód Délka Gramáž dop. MC Kč
6621 315 2,4 cm 15 g 49

6621 320 2,4 cm 20 g 59

6621 325 2,4 cm 25 g 59

6621 330 2,4 cm 30 g 59

6621 340 2,4 cm 40 g 69

Krmítko Window UKWF
Nová edice našich jedinečných a slavných Window krmítek s okny. Jednoduše 
naplňte, zavřete okno a krmítko je připraveno k náhozu! Díky speciální kon-
strukci s ním lze snadno a přesně nahazovat, a po dopadu na dno umožňuje 
kostním červům rychlou možnost úniku.

Kód Délka Ø Velikost Gramáž MJ dop. MC Kč
6628 020 5,0 cm 2,6 cm L 20 g 1 ks 79

6628 035 5,0 cm 2,6 cm L 35 g 1 ks 79

6628 050 5,0 cm 2,6 cm L 50 g 1 ks 79

6628 135 3,8 cm 2,2 cm M 35 g 1 ks 79

6628 145 3,8 cm 2,2 cm M 45 g 1 ks 79

FEEDER

Krmítko Window CWF
Druhé, mnohostranně využitelné provedení našeho Window krmítka s perma-
nentně otevřeným oknem. Naplňte libovolnou návnadou, okno zavřete spo-
dovým krmením a nahoďte. Krmítko disponuje druhým uzavíratelným oknem, 
které lze otevřít, je-li požadováno jeho rychlejší vyprazdňování.

Kód Délka Ø Gramáž MJ dop. MC Kč
6629 020 5,0 cm 2,6 cm 20 g 1 ks 79

6629 035 5,0 cm 2,6 cm 35 g 1 ks 79

6629 050 5,0 cm 2,6 cm 50 g 1 ks 79

6629 070 5,0 cm 2,6 cm 70 g 1 ks 79

Window Feeder Classic
Vylepšená verze našich patentovaných Window krmítek s okny. Je možné je 
používat dvěma způsoby: naplnit kostními červy a uzavřít nebo naplnit partikly 
a zajistit spodovým krmením, k rychlému vyprázdnění. Díky zátěži umístěné na 
konci krmítka s ním lze daleko nahazovat. Materiál: plast. Materiál: plast

Kód Délka Gramáž Barva dop. MC Kč
6622 020 4,4 cm 20 g zelená 59

6623 035 5,3 cm 35 g zelená 59

6623 050 5,3 cm 50 g zelená 59

6624 035 5,8 cm 35 g zelená 59

6624 050 5,8 cm 50 g zelená 59

Window Feeder Set
Sestává vždy z 20 ks modelů: 6622 020  6623 035  6623 050  6624 035  6624 
050. Materiál: plast

Kód Barva dop. MC Kč
6624 999 zelená 2880
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Kalibrované broky
Kód Velikost Gramáž dop. MC Kč
6010 010 10 0,040 g 79

6010 009 9 0,056 g 79

6010 008 8 0,070 g 79

6010 007 7 0,088 g 79

6010 006 6 0,112 g 79

6010 005 5 0,135 g 79

6010 004 4 0,177 g 79

6010 003 3 0,221 g 79

6010 002 2 0,271 g 79

6010 001 1 0,295 g 79

6010 000 0 0,390 g 79

6010 200 2/0 0,425 g 79

6010 300 3/0 0,470 g 79

6010 400 4/0 0,677 g 79

6010 500 AAA 0,690 g 79

6010 600 SG 1,180 g 79

6010 800 SSG 1,770 g 79

Sada kalibrovaných broků
7 velikostí, 8 až SSG.

Kód Model dop. MC Kč
6010 998 Match 249

Sada kalibrovaných broků
5 velikostí, 12 až 8.

Kód Model dop. MC Kč
6010 999 Micro 189

Sada hloubkoměrů 8g, 15g, 20g

Praktická třídílná sada nejpoužívanějších „olovnic“ 
k měření hloubky, navíc v bezolovnatém mosaz-
ném provedení s plastovými díly k bezpečnému 
umístění háčku montáže.

Kód dop. MC Kč
6036 999 199

Pouzdro na návazce kulaté
Roura k uchovávání návazců na EVA zásobníku. 
Perfektně se hodí pro šokové návazce, feederové 
návazce atd. Cordurový potah se zipem.

Kód Délka Ø dop. MC Kč
8518 027 220 mm 45 mm 329

BROKY

Boilie zarážka Push M
Praktická a oblíbená pomůcka k rychlému nastra-
žení miniboilie, pelet a partiklů na vlas.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
6608 001 7 mm transparentní 79

6608 002 9 mm transparentní 99

Spojky
Kód Velikost MJ Barva dop. MC Kč
3371 001 medium 10 ks zelená 79

3371 002 large 10 ks zelená 79

Jehla Push Stop
Důležitá pomůcka pro vedení zarážek Push Stops 
nástrahou.

Kód Délka Ø MJ dop. MC Kč
6602 040 3 cm 1 mm 1 ks 139

Vrtáček Push Stop
Důležitá pomůcka na provrtání tvrdých nástrah a 
pozdější aplikaci zarážek Push Stops.

Kód Délka Ø MJ dop. MC Kč
6602 041 3 cm 1,5 mm 1 ks 139

Zarážka Xitan Super, oválná
Kód Velikost MJ dop. MC Kč
3155 005 M 10 ks 39

3155 006 L 10 ks 39

Peg Cleaner
Velmi chytrá olověná pomůcka s dvěma malými 
oblouky. S její pomocí po nahození feederového 
prutu lze z lovného místa odstranit vegetaci.

Kód Model Gramáž MJ dop. MC Kč
6668 080 M 80 g 1 ks 189

6668 120 L 120 g 1 ks 209

King Feeder Micro Swivels
Velmi malé a nenápadné obratlíky s mnohostran-
ným využitím.

Kód Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6200 001 8 19 kg 20 ks 29

6200 002 10 14 kg 20 ks 29

6200 003 12 9 kg 20 ks 29

6200 004 14 4 kg 20 ks 29

Feeder Link Pro
Profesionální feederový návazec, pomocí kterého 
lze velmi rychle navázat montáž pro lov s krmít-
kem.

Kód Model Délka MJ dop. MC Kč
6690 001 S 9 cm 3 ks 29

6690 002 SM 9 cm 3 ks 29

Obratlík Easy Swap
Praktický postranní upevňovací systém s komplet-
ně umístěnými zarážkami. Jednoduše navlečete a 
jde se na věc! Například pro použití wagglerů.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
6147 001 27 mm / 17 mm 5 ks 39
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Obratlík Instant Snap
Elegantní rychlovýměnný systém, například pro 
bleskovou výměnu krmítek. Mimořádně odolný 
proti zamotání.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
6147 002 22 mm / 17 mm 5 ks 59

Feederový 
návazec Speci-
alist

Perfektní feederový návazec vyvinutý dánským 
Browning týmem. Žádné nebezpečí zamotání. 
Krmítka lze v okamžiku vyměnit.

Kód dop. MC Kč
6619 002 99

Feederový návazec I
Šokový návazec/tlumič speciálně vyvinutý týmem 
Browning.

Kód dop. MC Kč
6619 001 69

Feeder Connector Swivel / spo-
jovací obratlík
Skvělá karabinka speciálně pro lov na feeder. 
Lehká a nenápadná, umožňuje rychlou výměnu 
návazce během sekundy. Navíc slouží díky svému 
speciálnímu tvaru jako zarážka, která efektivně 
redukuje zamotání návazce se zbytkem montáže.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
6201 001 10 mm 5 ks 79

6201 002 12 mm 5 ks 79

SPECIÁLNÍ OLOVA

Digitální mincíř s metrem
Přesné a spolehlivé vážení po lovu je po každém 
závodě velmi důležitá funkce. Pro tento účel se 
digitální váha Browning hodí příkladně. Baterie: 2x 
AAA (nejsou součástí výrobku). Baterie: 2x AAA 
(nejsou součástí balení).

Kód Interval Maximální zatížení dop. MC Kč
9890 013 5 g 25 kg 1030

Průjezd
Speciální karabinka pro montáže s wagglery. 
V tomto provedení vede vlasec trubičkou se SiC 
vložkou.

Kód Délka Velikost MJ dop. MC Kč
6143 001 22 mm small 5 ks 99

6143 002 24 mm medium 5 ks 99

Feederový návazec II
Tisíckrát prověřený systém, aby se při lovu s krmítky zabránilo jejich motání: smyč-
kový návazec se zatočeným vlascem.

Kód Ø dop. MC Kč
6620 001 2,5 mm 109

Vyprošťovač háčků
Flexibilní, velmi dobře fungující vyprošťovač háčků 
z umělé hmoty.

Kód Délka dop. MC Kč
6300 001 19 cm 109

Vyprošťovač háčků s rozpléta-
čem uzlů
Na návazci se velmi rychle vytvoří uzel. Ovšem 
není vždy potřeba návazec hned měnit, protože 
s touto pomůckou je pomoc okamžitě po ruce. 
Součást tvoří i prověřený Browning vyprošťovač 
háčků.

Kód dop. MC Kč
6325 001 119

Hook Slave II
Malý zázračný pomocník: vazač háčků na baterie, 
s nímž odpadají strašné ruční práce při vázání 
háčků. Velmi čisté uzlování a optimální ochrana 
vlasce. Baterie: 2x AAA (nejsou součástí výrobku). 
Baterie: 2x AAA (nejsou součástí balení).

Kód MJ dop. MC Kč
9912 004 1 ks 1260

Kód dop. MC Kč
9890 015 229

Počitadlo ryb
Šroubovací varianta, kterou 
lze připevnit na běžné díly pro 
sedačky a plošiny. Kód dop. MC Kč

9890 010 229

Počitadlo ryb
Absolutní nutnost, pokud chceme 
mít neustálý přehled, kolik ryb 
nebo jakou hmotnost jsme dopo-
sud ulovili. Velmi důležitá pomůcka 
pro závody v Anglii, kde je přede-
psáno maximální množství ryb pro 
jeden vezírek.

Pomůcka na tvorbu smyček
Malá pomůcka, abychom při tvorbě návazců vytvářeli vždy stejně velké smyčky.

Kód dop. MC Kč
6325 013 49
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zelená modrá nachový oranžová

Délka Ø Pružnost zelená modrá nachový oranžová dop. MC Kč
6,00 m 1,4 mm 10 6348 010 299

6,00 m 1,8 mm 12 6348 014 299

6,00 m 2,2 mm 14 6348 018 299

6,00 m 2,6 mm 16 6348 020 299

Amortizér Black Magic® Gold Power Elastic
Amortizér Black Magic® Gold Power plně gumový. Hodí se zvláště k lovu větších ryb na revírech 
s častým výskytem vázek. Materiál: čistý latex. Black Magic® – kvalita a mimořádná hodnota.

modrá zelenáfluo žlutá černá oranžová

Délka Ø Pružnost modrá fluo žlutá černá oranžová zelená dop. MC Kč
3,00 m 2,3 mm 10+ 6349 010 299

3,00 m 2,7 mm 14+ 6349 014 299

3,00 m 3,1 mm 18+ 6349 018 299

3,00 m 3,5 mm 22+ 6349 022 299

3,00 m 4,0 mm 25+ 6349 025 299

Dutý amortitér Black Magic® Gold Hollow Elastic
Amortizér Black Magic® Gold Power z duté gumy. Vysoká průtažnost a síla pro rychlé zdolání ryby. Materiál: čistý latex. Black Magic® – kvalita a mimořádná hodnota.

růžová

zelená

modrá

oranžová

žlutá

červená

bílá

lite blue

Délka Ø Pružnost růžová modrá žlutá bílá zelená oranžová červená lite blue dop. MC Kč
3 m 1,70 mm 4+ 6085 001 439

3 m 1,90 mm 6+ 6085 002 439

3 m 2,10 mm 8+ 6085 003 439

3 m 2,30 mm 10+ 6085 004 439

3 m 2,50 mm 12+ 6085 005 439

3 m 2,70 mm 14+ 6085 006 439

3 m 3,10 mm 18+ 6085 007 439

3 m 3,50 mm 20+ 6085 008 439

3 m 4,00 mm 25+ 6085 009 439

Dutá guma "Stretch 7"
Nejlepší duté amortizéry, které jsou v součas-
nosti na trhu k dostání. Tyto amortizéry se 
vyrábí ze 100 % přírodního latexu v chirur-
gické kvalitě, který lze oproti jeho původní 
délce 7x natáhnout. Perfektní kulatý tvar 
s malým vnitřním vrtáním pro odstranění 
vzduchových bublin a s povrchovým zpraco-
váním umožňujícím extrémně hladký chod 
špičkou. V 10 oblíbených průměrech pro 
pokrytí všech myslitelných situací při tomto 
druhu speciální plavané.

limetková

hunter green

oranžová

rocket red

růžová

modrá/perleťová

Délka Ø Pružnost limetková oranžová růžová modrá/perleťová hunter green rocket red dop. MC Kč
3 m 1,30 mm 3-5 6350 001 389

3 m 1,50 mm 5-7 6350 002 389

3 m 1,90 mm 7-9 6350 003 389

3 m 2,30 mm 9-13 6350 004 389

3 m 2,70 mm 13-17 6350 005 389

3 m 3,00 mm 17-21 6350 006 389

Elastická guma do děliček Xitan Microbore
Amortizéry do děliček Xitan Microbore nabízí oproti běžným dutým 
amortizérům nesporné výhody. Díky malým průměrům jsou amortizéry 
Xitan Microbore o 30 % tenčí a lehčí než srovnatelné, běžné duté amor-
tizéry, nabízejí ovšem naprosto stejný 7násobný faktor průtažnosti. Navíc 
Microbore klouže pod velkým zatížením daleko hladčeji, protože na 
koncovce se pod tlakem tak snadno nedeformuje do větší plochy. Během 
testů se ještě potvrdila i dlouhá životnost. V malých průměrech se tyto 
amortizéry ideálně hodí pro bílé ryby a F1.

AMORTIZÉRY
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Konektor Dacron
Velmi kompaktní spojka pro děličky s měkkým, barevně výrazným gumovým 
chráničem tvaru tulipánu, který bez problémů zakryje i největší amortizérové 
uzly.

Kód MJ dop. MC Kč
6008 013 4 ks 89

PTFE lined Pulla Stop Beads
Zarážkový korálek pro montáže amortizérů s teflonovým vnitřním vedením 
neodmyslitelný pro všechny otevřené Puller topsety. Průměr zarážkového korál-
ku by měl být o cca 0,5-1 mm menší než průměr amortizéru (například dutému 
amortizéru o průměru 2,3 mm odpovídá zarážka o průměru 1,6 mm).

Kód Ø MJ dop. MC Kč
6189 001 10,00 mm / 1,90 mm 3 ks 109

6189 002 10,00 mm / 2,30 mm 3 ks 109

6189 003 10,00 mm / 2,60 mm 3 ks 109

6189 004 10,00 mm / 3,00 mm 3 ks 109

6189 005 10,00 mm / 3,50 mm 3 ks 109

6189 006 10,00 mm / 4,00 mm 3 ks 109

6189 010 10,00 mm / 1,00 mm 3 ks 109

6189 011 10,00 mm / 1,30 mm 3 ks 109

6189 012 10,00 mm / 1,60 mm 3 ks 109

Držák gumy
Zadní fixace montáže amortizéru s kostřičkou k optimalizaci jeho napnutí. K dis-
pozici jsou tři různé průměry, balení obsahuje 2, resp. 3 koncovky a Extraktor 
- pomůcku na zpětné vyjmutí.

Kód Model Ø MJ dop. MC Kč
6026 001 malý 13,5 mm 3 ks 149

6026 002 medium 20,0 mm 2 ks 129

6026 003 velký 28,5 mm 2 ks 149

Držák gumy Xitan Advance
Zadní fixační koncovka zcela nové konstrukce, u které je amortizér navinut za 
konusem. Větší kostřička snadněji pojme tlustší amortizéry a lépe se z topsetu 
vytahuje. S průměrem 21,5 mm pasuje tato koncovka optimálně k Browning 
2/1 topsetům a odříznutím je možné přizpůsobit průměr slabším dílům.

Kód Ø Velikost MJ dop. MC Kč
6026 005 21,5 mm M 2 ks 159

Převlek Xitan pure BLACK PTFE
Tyto z černého teflonu v kvalitě leteckého průmyslu vyrobené vnější koncovky 
jsou tenkostěnné, aby byly schopny zajistit co největší průměr díry a díky spe-
ciálnímu tvaru zabránily třepení na zadní hraně. Černá barva působí na děličce 
velmi nenásilně. 2 koncovky v jednom balení s měřicí pomůckou, která umožní 
zkontrolovat průměr špičky bez vyjímání koncovek z balení.

Kód Ø MJ dop. MC Kč
6063 003 5,60 mm / 4,10 mm / 3,30 mm 2 ks 59

6063 004 7,20 mm / 4,75 mm / 3,20 mm 2 ks 59

6063 005 7,05 mm / 5,05 mm / 3,00 mm 2 ks 59

6063 006 7,60 mm / 5,15 mm / 3,50 mm 2 ks 59

Průchodka Xitan pure BLACK PTFE
Tyto z černého teflonu v kvalitě leteckého průmyslu vyrobené vnější koncovky 
jsou tenkostěnné, aby byly schopny zajistit co největší průměr díry a díky spe-
ciálnímu tvaru zabránily třepení na zadní hraně. Černá barva působí na děličce 
velmi nenásilně. 2 koncovky v jednom balení s měřicí pomůckou, která umožní 
zkontrolovat průměr špičky bez vyjímání koncovek z balení.

Kód Ø MJ dop. MC Kč
6062 001 3,35 mm / 2,35 mm 2 ks 49

6062 002 3,90 mm / 2,75 mm 2 ks 49

6062 003 4,30 mm / 3,20 mm 2 ks 49

6062 004 4,60 mm / 3,60 mm 2 ks 49

6062 005 4,80 mm / 3,80 mm 2 ks 49

6062 006 5,20 mm / 4,20 mm 2 ks 49

6062 007 5,50 mm / 4,50 mm 2 ks 49

Elastická guma do děliček Aligner
Používají se do spojení topsetů, aby se zabránilo vnitřnímu tření amortizéru v 
dílu. Vnější materiál z bílého EVA se dá zmáčknout pro různé spoje. Potah vrst-
vou z čistého PTFE umožňuje amortizéru zcela volný průchod.  
Velikost 1 (11 mm) odpovídá spojení od 9 mm do 11 mm. 
Velikost 2 (14 mm) odpovídá spojení od 12 mm do 14 mm. 
Velikost 3 (19 mm) odpovídá spojení od 11 mm do 19 mm.

Kód Ø MJ dop. MC Kč
6340 001 11 mm 2 ks 209

6340 002 14 mm 2 ks 209

6340 003 19 mm 2 ks 209

Oválný protektor Pulla
Nové, inovativní provedení přímého postranního výstupu na amortizér Side 
Pulla. Vnitřní tvar výstupu je bez ostrých úhlů a umožňuje zcela hladkou a 
spolehlivou manipulaci bez použití pohyblivých dílů. Vyrobený z kvalitního PTFE, 
součástí balení je i vrtací pomůcka pro jednoduchou montáž.

Kód Model Ø MJ dop. MC Kč
6002 005 L 4,5 mm 2 ks 79

6002 006 XL 6,0 mm 2 ks 79

PRŮCHODKY
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Xi-Box 36 Compact
Sedačka „Xi-Box“ od značky Browning – kvalitní, kompaktní sedačka s chytře řešeným rozdělením úložného prostoru. Sedačka Xi-Box 36 Compact je špičkovým mode-
lem řady boxů Xi-Box. Byla postavena na menší základně, aby se dala snadno uskladnit v kufru automobilu, transportovat pěšky nebo používat na různých typech plat-
forem oproti běžným modelům kazetové konstrukce. Její konstrukce je velmi stabilní a pevná, s 36mm nohami a speciálně vyvinutými upínáky. Svrchní rám sedačky lze 
výškově nastavovat, aby bylo možné dosáhnout pohodlné pozice při sezení, pokud se budou přidávat nebo odmontovávat odkládací plata. 

Technické detaily sedačky Xi-Box 36 Compact: 
• teleskopické nohy o průměru 36 mm s pohyblivými kulatými koncovkami proti zaboření do bahna pro totální stabilitu 
• vysouvací podpěrka 
• bezpečné, protiskluzné aretační systémy s velkými příručními kolečky 
• pevný mřížkový úložný prostor na spodním rámu pro uchovávání rybářských doplňků během rybolovu 
• vodováhy a nastavitelná výška sezení pro nejvyšší možný komfort 
• postranní šuplíky 1 x 3 cm plus 1 x 6 cm 
• zásuvkové moduly 1 x 4 cm a 1 x 3 cm 
• doplňkové moduly jsou k dostání za příplatek.

Kód dop. MC Kč
8011 001 14600

Xi-Box Compact Tray
Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8011 102 41 cm 28,3 cm 3 cm 1170

8011 103 41 cm 28,3 cm 4,5 cm 1320

8011 104 41 cm 28,3 cm 6 cm 1840

Xi-Box Compact Side Drawer Tray
Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8011 106 41 cm 28,3 cm 3 cm 940

8011 107 41 cm 28,3 cm 6 cm 2630

Xi-Box 36 Compact 36 mm noha
Kód Model Délka Ø dop. MC Kč
8011 109 standard 42 - 72 cm 36 mm 650

8011 110 Dlouhý 75 - 105 cm 36 mm 650

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PLAVAČKOVÉ BEDNY
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Xi-Box 30 Superlight
Sedačka „Xi-Box“ od značky Browning – kvalitní, kompaktní sedačka s chytře řešeným rozdělením úložného prostoru. Sedačka Xi-Box 30 Superlight je ještě lehčí verzí 
našeho špičkového modelu Xi-Box 36. Tato plně vybavená sedačka používá 30mm nohy a byla postavena na menší základně, aby se dala snadno uskladnit v kufru auto-
mobilu, transportovat pěšky nebo používat na různých typech platforem oproti běžným modelům kazetové konstrukce. Její konstrukce je velmi stabilní a pevná se spe-
ciálně vyvinutými upínáky na nohy. Svrchní rám sedačky je možné výškově nastavovat, aby bylo možné dosáhnout pohodlné pozice při sezení, pokud se budou přidávat 
nebo odmontovávat odkládací plata. 

Technické detaily sedačky Xi-Box 30 Superlight: 
• teleskopické nohy o průměru 30 mm s pohyblivými kulatými koncovkami proti zaboření do bahna pro totální stabilitu 
• vysouvací podpěrka na nohy s protiskluzným povrchem 
• bezpečné, protiskluzné aretační systémy s velkými příručními kolečky 
• vodováhy a nastavitelná výška sezení pro nejvyšší možný komfort 
• postranní šuplíky 1 x 3 cm plus 1 x 6 cm 
• zásuvkové moduly 1 x 3 cm
• doplňkové moduly jsou k dostání za příplatek.

Kód dop. MC Kč
8012 001 11700

Xi-Box 30 Superlight 30 mm noha
Kód Model Délka Ø dop. MC Kč
8012 101 standard 40 - 70 cm 30 mm 650

Xi-Box 30 Superlight 30 mm - noha
Kód Model Délka Ø dop. MC Kč
8012 102 long 73 - 130 cm 30 mm 650

Xi-Box 30 SL-Base
Sedačka „Xi-Box“ od značky Browning – kvalitní, kompaktní sedačka s chytře řešeným rozdělením úložného prostoru. Sedačka Xi-Box 30 SL Base je plně vybaveným 
Xi-Boxem s 30mm nohami, který se ale dodává bez vysouvacího plata na nohy. Tato sedačka je velmi kompaktní a zároveň i lehká, ale přesto velmi stabilní. V první řadě 
byla vyvinuta pro rybáře lovící z plat, kteří nepotřebují podporu pro nohy. Na druhou stranu je ale velmi dobrou volbou pro rybáře, kteří si přejí vysoce kvalitní, ale velmi 
jednoduše vybavenou sedačku. Sedačka se dodává v základní konfiguraci tak, že si ji rybář může sám sestavit naprosto podle svého gusta. 

Technické detaily sedačky Xi-Box 30 SL Base: 
• teleskopické nohy o průměru 30 mm s pohyblivými kulatými koncovkami proti zaboření do bahna pro totální stabilitu (40-70cm)
• bezpečné, protiskluzné aretační systémy s velkými příručními kolečky 
• vodováhy a nastavitelná výška sezení pro nejvyšší možný komfort 
• postranní šuplíky 1 x 3 cm plus 1 x 6 cm 
• zásuvkové moduly 1 x 3 cm
• doplňkové moduly jsou k dostání za příplatek.

Kód dop. MC Kč
8014 001 8400

PLAVAČKOVÉ SESTAVY
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B100 B101

Targus Seat Box
Sedačka Targus disponuje pevnou rámovou konstrukcí pro maximální sílu a stabilitu při rybaření. S vysouvací podlahou na nohy má sedačka velkou odkládací plochu, 
která v nerovném terénu a při použití velkými a těžkými rybáři zajišťuje dodatečnou stabilitu. Nohy o průměru 36 mm jsou všechny plně vysouvací a disponují velkými, 
sklápěcími kulatými koncovkami proti zaboření do bahna. Aretační systém nohou a rámu spolehlivě zabraňuje sklouznutí, proto lze sedačku bez starostí používat i 
s plně vysunutými nohami – ideální například při lovu na březích jezer. Spodní rám je zakončen děrovaným odkládadačem a nabízí zde cenný skladovací prostor pro 
nástrahy apod. Do výbavy sedačky patří i šuplíky s postranním otvíráním (1 x 3 cm a 1 x 6 cm) a rozděleným vnitřním uspořádáním. Doplňkové šuplíky a další doplňky 
jsou k dispozici za příplatek. Neobsahuje skladovací pouzdro/tašku a kazetové šuplíky na základním rámu.

Kód dop. MC Kč
8015 001 14600

Targus Seat Box Drawer Tray Unit
Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8015 101 46 cm 30 cm 3 cm 1320

Targus Seat Box Drawer Tray Insert
Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8015 102 45 cm 28 cm 2,8 cm 519

Targus Seat Box Drawer Tray Unit
Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8015 104 45 cm 30 cm 6 cm 1840

Targus Seat Box Metal Drawer
Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8015 106 46 cm 30 cm 3 cm 940

Targus Seat Box Tray Cover
Kód dop. MC Kč
8015 107 940

Targus Seat Box 36 mm 
standardní noha
Kód Délka Ø dop. MC Kč
8015 110 60 - 105 cm 36 mm 1840

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PLAVAČKOVÉ BEDNY
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B103B102

Black Magic® S-Line Box
Sedačka Black Magic® S-Line pokračuje v Black Magic® tradici nabízet dobrou kvalitu ve výtečném poměru cena/výkon. Tato robustní sedačka je velmi lehká, nabízí ale 
mnoho prostoru k uskladnění drobností v postranním šuplíku v plné šířce, dva dopředu vysouvací šuplíky a hluboký prostor na dně sedačky, který je dostatečně velký, 
aby zde bylo možné uskladnit navijáky nebo podobně velké doplňky. Silně polstrovaný sedák je výškově nastavitelný a disponuje nejvyšším možným komfortem i v kom-
binaci s polstrovaným opěradlem, které se při transportu sklápí. Silné nohy mají talířovité koncovky proti zapadávání do bahna a standardní velikost 25 mm. Z tohoto 
důvodu jsou i kompatibilní s celou řadou standardních přídavných doplňků. Jedná se o velmi pohodlný, stabilní a pevný box, který bude pro mnoho rybářů tím pravým.

Kód dop. MC Kč
8013 001 5390

Black Line Seat Box
Sedačka značky Browning velmi pěkně vypadá, má malou hmotnost a přitom je díky své rámové konstrukci a 36mm systému noh velmi pevná a robustní. Tato stabilní 
konstrukce disponuje velmi pevným vysunovacím platem na nohy a separátním svrchním rámem, který umožňuje komfortní výškové nastavení sedáku dokonce i při 
vysunování a zasunování úložných boxů. Sedačka je vybavena dvěma boxy přes celou šířku a třemi 4 cm hlubokými šuplíky. Pro ještě více úložného prostoru jsou za 
příplatek k dispozici doplňkové boxy, které lze jednoduše přidat. Pro sedačku je připravena i sada transportních koleček, kterou lze za příplatek přiobjednat jako zvláštní 
prvek doplňkové výbavy. 

Technické detaily sedačky Black Line:
• teleskopické nohy o průměru 36 mm s patkami proti zaboření do bahna nebo jiného měkkého terénu pro totální stabilitu i při nastavení v plné výšce
• bezpečná a neklouzající aretace s velkými ergonomickými knoflíky
• vodováha a plně nastavitelná výška sedáku pro nejvyšší komfort sezení s ohledem na minimum problémů se zády
• 1x 2cm plochý šuplík plus 1x 4 cm hluboký šuplík
• 2x 4cm šuplíky, které se otvírají směrem dopředu, plus 1x 4cm šuplík s otvíráním do strany
• pro zvětšení úložného prostoru lze do sedačky dodat doplňkové boxy
• k dispozici je i sada koleček pro transport na delší vzdálenosti

Kód dop. MC Kč
8008 001 10000

Black Line 4 cm Tray
Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8008 002 29 cm 4 cm 41 cm 890

Black Line Front Drawer Unit
Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8008 003 41 cm 10,5 cm 29 cm 2250

PLAVAČKOVÉ BEDNY
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B105B104

Black Line Side Drawer Unit
Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8008 004 41 cm 10,5 cm 29 cm 2250

Black Line Front/Side Drawer Unit
Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8008 005 41 cm 14,7 cm 29 cm 3050

Black Line Seat Pad
Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8008 006 41 cm 8 cm 29 cm 2110

Ø 36 
mm

Black Line Standard Side Tray
Kód Šířka Hloubka dop. MC Kč
8008 007 41 cm 32 cm 890

Ø 36 
mm

Black Line 36 mm Tele Leg
Kód Délka Délka Ø dop. MC Kč
8008 008 50 cm 90 cm 36 mm 710

Ø 36 
mm

Black Line 36 mm Standard Leg
Kód Délka Ø dop. MC Kč
8008 009 50 cm 36 mm 469

Black Line Trolley System
Kód dop. MC Kč
8008 010 2340

Ø 25/30/36 mm

XL Plato zastřešené Xitan X
Velká postranní odkládací plocha s dostatkem místa pro široké boxy s nástrahami a doplňky k rybolovu. Vysoká sklápěcí stříška spolehlivě chrání nástrahy před větrem, 
deštěm a sluncem a nabízí jednoduchý přístup. Dodává se s 2 opěrnými nohami.

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
8006 121 65 cm 45 cm 2340

Universal foot rest
Univerzální plato na nohy kompatibilní se všemi Browning feederovými křesly. Plně nastavitelné a komplet s nohami.

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
8002 101 60 cm 42,50 cm 2110

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PLAVAČKOVÉ BEDNY
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Xitan X Side Tray Organizer Boxes
Kód MJ dop. MC Kč
8006 133 5 Díly 489

Leg Extension
Kód Délka Ø MJ dop. MC Kč
8017 119 14 cm 25 mm 1 ks 289

Ø 25/30/36 
mm

Xitan X EVA Pole Rest Set
Sada sestávající ze dvou oddělení na děličky. Silné polstrování pro ochranu 
prutu.

Kód dop. MC Kč
8006 116 1170

Ø 25/30/36 
mm

Xitan X EVA Rod Bar
Kód Délka dop. MC Kč
8006 117 50 cm 620

Ø 25/30/36 
mm

Vlnovka Xitan X 6 Position
Kód dop. MC Kč
8006 113 740

Ø 25/30/36 
mm

Vlnovka Xitan X 10 Position
Kód Délka dop. MC Kč
8006 118 63 cm 1120

Ø 25/30/36 
mm

Vlnovka Xitan X 12 Position
Kód Délka dop. MC Kč
8006 119 78 cm 1260

Ø 25/30/36 
mm

Xitan X Leg Fitting with Accessory Bar
Kód Model dop. MC Kč
8006 124 Leg 399

8006 134 Adapter 25-36 mm 549

Ø 25/30/36 
mm

Xitan X Pole Support Bar
Polstrovaný přední držák se zářezy pro 
přesné zajištění na místě. S extradlouhými 
rameny.

Kód Model dop. MC Kč
8006 122 25 mm 2200

8006 123 36 mm 2340

Ø 25 
mm

Rameno
Kód Délka dop. MC Kč
8017 111 36 cm 329

Ø 25 
mm

Rameno EVA
Kód Délka dop. MC Kč
8017 114 49 cm 569

Ø 25 
mm

Tác boční na krmení
Kód Délka Šířka dop. MC Kč
8017 115 61 cm 40 cm 1500

Ø 25 
mm

Feederové rameno M
Kompaktní, robustní feederové rameno k nástavbě na sedačky. Materiál: aluminium. Materiál: Alu

Kód Délka Výška dop. MC Kč
8204 003 60 - 90 cm 10 cm 650

Ø 25 
mm

Tubus na pruty
Jednoduchý trubicový držák prutu k odložení prá-
vě nepotřebného prutu nebo topsetu například při 
vyprošťování háčku. S držákem na 25 mm systémy 
trubek.

Kód dop. MC Kč
8202 001 399

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PLAVAČKOVÉ BEDNY
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Vozík Black Magic® Comfort Trolley
Skutečně luxusní Trolley vozík, který pomůže vytvořit z transportu těžkého 
rybářského náčiní naprosto nestresující záležitost. Vozík Comfort Trolley dispo-
nuje trochu větším rámem než běžné verze, který je kombinován se širokou 
osou, což umožňuje naložit a transportovat i ty největší sedačky. Dodatečná 
šířka mimoto zvyšuje stabilitu i jistotu a usnadňuje tažení vozíku i přes velmi 
nerovný terén. S pomocí odnímatelných koleček lze vozík Trolley rychle a 
kompaktně složit a samozřejmě také snadno transportovat. Má nízkou hmot-
nost, ale dostatečnou pevnost na to, aby vydržel mnoho let bezproblémového 
provozu. Odvezte si svou rybářskou výbavu zcela bez problémů na místo lovu 
vozíkem Black Magic Comfort Trolley!

Kód Délka Šířka Výška Gramáž dop. MC Kč
8710 001 60 cm 45 cm 104 cm 6,6 kg 2110

Skládací vozík Black Magic® Deluxe
Velmi kompaktní, bytelný a k tomu jednoduše sklápěcí přepravníkový systém 
s nejlepšími vlastnostmi při jízdě. Uveze i velké plavačkové/feederové sedačky, 
pro transport jej lze složit tak, aby zabíral co nejméně místa.

Kód Délka Šířka Výška Gramáž dop. MC Kč
8702 001 45 cm 55 cm 1,05 m 4,9 kg 1840

Vozík Match
Kdo by si chtěl dobrovolně křivit záda? S praktickým Browning přepravníkem to 
patří již dávno minulosti. Při transportu výbavy je silný jako medvěd, ve slože-
ném stavu v kufru auta skutečně velmi malinký.

Kód Výška Hloubka Gramáž dop. MC Kč
8705 002 55 cm 50 cm 6 kg 2160

Nůžky na žížaly, 4 břity
Pro příznivce nůžek na žížaly nyní poprvé se 4 ostřími. Ideální pro zkrácení větší-
ho množství žížal pro zakrmení.

Kód dop. MC Kč
6531 002 299

Metla na krmení
Optimalizovaná verze, která se dostane i do těch nejzazších záhybů kyblíku 
s krmením. S 8 mm osou, jež je kompatibilní s běžnými akumulátorovými šrou-
bováky.

Kód Výška Hloubka dop. MC Kč
6501 003 30 cm 14 cm 549

Srp
Malá kosa s pilkovou částí pro očištění lovného místa od vegetace a větví. Se 
závitem k našroubování na podběrákovou tyč.

Kód Délka dop. MC Kč
6327 003 15 cm 289

DOPLŇKY
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Vědro na krmení
Kód Obsah dop. MC Kč
8514 005 17 l 329

Vědro s poklopem a miskou
Kód Obsah dop. MC Kč
8514 010 30 l 810

Síto kulaté
3 různé hustoty ok. Pasuje na 17 l kyblík 8514 005 nebo 8514 010.

Kód Ø Velikost ok dop. MC Kč
8706 002 33 cm 4 x 4 mm 259

8706 003 33 cm 2 x 2 mm 239

Matchové síto
Perfektně zpracované síto na krmení a nástrahy. Síťovina sestává z nerezové 
ušlechtilé oceli a je pevně snýtovaná s rámem. Nevznikají tak žádná lepená mís-
ta, která by se mohla po dlouholetém používání uvolnit. Síta jsou k dispozici se 
třemi různými rozměry ok:
- 2 x 2 mm – k prosátí pinkie červů nebo suchého krmení;
- 4 x 4 mm – k provzdušnění vlhkého krmení a k prosátí/čištění kostních červů 
nebo k výrobě kukel;
- 6 x 6 mm – především k prosátí a provzdušnění hrubozrnných a mokrých 
krmných směsí.

Síta jsou kompatibilní se 17l kyblíky 8514005 a 8514010.

Kód Model Ø Velikost ok dop. MC Kč
8707 001 jemné 38 cm 2 x 2 mm 650

8707 002 středně hrubé 38 cm 4 x 4 mm 650

8707 003 hrubé 38 cm 6 x 6 mm 650

Black Magic® Maggot Box
Moderní krabička na nástrahy v praktickém formátu. S děrovaným víčkem pro 
živé nástrahy jako kostní červy nebo žížaly.

Kód MJ Obsah dop. MC Kč
8172 015 1 ks 0,75 l 119

Black Magic® Bait Box
Moderní krabičky na nástrahy v praktickém formátu. S uzavíratelným víkem 
například pro navlhčené pelety.

Kód Model MJ Obsah dop. MC Kč
8172 016 Particle 1 ks 0,75 l 119

8172 017 Groundbait 1 ks 3,00 l 339

Black Magic® Bait Box
Kód Model Délka Šířka Výška Obsah dop. MC Kč
8175 015 XL 15 cm 15 cm 8 cm 1,5 l 179

Box na krmení
Velká vanička k uchovávání krmení a nástrah v potravinářské kvalitě s pevně 
uzavíratelným odklápěcím víkem. Ideální pro ochranu suchých návnad jako 
krmení, pelet atd. před hlodavci. Také velmi platný pomocník při transportu 
navlhčeného krmení na závody, protože zabraňuje jeho vysychání.

Kód Délka Šířka Výška Obsah dop. MC Kč
8514 009 37 cm 29 cm 20 cm 17 l 449

BOXY NA NÁSTRAHY
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Vlnovka na 12 prutů
Dodávají se v páru, přední s menšími průměry než zadní. Se třemi závity pro 
bezpečné ukotvení ve břehu.

Kód dop. MC Kč
8203 011 650

Feederová rohatinka Deluxe
Kód Model dop. MC Kč
8202 018 Deluxe 399

Feederová hrazda
Kód Délka dop. MC Kč
8203 012 32 cm 339

Feederová hrazda
Kód Délka dop. MC Kč
8203 013 35 cm 339

Rolna Black Magic® FB 35 S-Line Compact Roller
Kompaktní, ale stabilní malá rolna na děličky. Měkký EVA materiál chrání 
povrch drahých prutů, vysouvací nohy slouží k optimálnímu nastavení výšky.

Kód Délka Šířka Gramáž dop. MC Kč
8220 001 25 - 40 cm 35 cm 1,18 kg 710

Rolna Black Magic® FB 55 Competition S-Line 
Roller
Stabilní 4nohá rolna na děličky dvojité šířky. Měkká EVA rolna, speciální tvar 
do strany pro ochranu drahých prutů. Výškově nastavitelná s plně vysouvacími 
nohami. Pro transport lze úsporně složit. Dodává se v transportní tašce.

Kód Délka Šířka Gramáž dop. MC Kč
8220 002 45 - 80 cm 55 cm 1,9 kg 1430

Dvojitá rolna Black Magic® FB/D Double Width 
60 Roller
Extraširoká 4nohá rolna pro závodní rybaření. Prostřední válec může zaujmout 2 
pozice a chrání drahou děličku při silném větru. Na rolovacích částech je použit 
ochranný EVA materiál. Výškově nastavitelná s plně vysouvacími nohami. Pro 
transport lze úsporně složit. Dodává se v transportní tašce.

Kód Délka Šířka Gramáž dop. MC Kč
8220 003 50 - 130 cm 60 cm 2,7 kg 2020

Odkládací podpěrka Black Magic® S-Line 8-Kit 
Roost
4nohá odkládací podpěrka až na 8 topsetů k děličce. Otvory s ochranou proti 
větru drží umístěné topsety za všech povětrnostních podmínek jistě a pevně. 
Výškově nastavitelná, pro transport lze úsporně složit. Dodává se v transportní 
tašce.

Kód Délka Šířka Gramáž dop. MC Kč
8220 004 55 - 100 cm 71 cm 1,5 kg 890

ROLNY
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B115B114

Tripod Tough
Mimořádně robustní tripod. Extrémně stabilní.

Kód Výška Gramáž dop. MC Kč
8201 017 55 - 95 cm 1,5 kg 890

Tripod
Na tvrdých a nerovných površích je tripod nejlepší možností, jak postavit konzo-
le na odložení prutů/topsetů. Trojitě rozkládací, s háčkem pro zavěšení stabili-
začních závaží. 48-108 cm.

Kód Výška Gramáž dop. MC Kč
8201 008 42 - 88 cm 1,3 kg 710

TRIPODY

Značka Sphere zosobňuje v hierarchii značky Browning produkty s 
inovativním designem a absolutně prémiovou kvalitou. Sphere 
transportní řešení jsou vyrobena z vysoce kvalitního, speciálního 
PVC materiálu, který má velmi líbivý povrch s karbonovým efek-
tem. Tato dobře vypadající, dlouhoživotná a velmi prakticky konci-
povaná série zavazadel/tašek je první volbou pro rybáře, kteří chtějí 
mít pouze to nejlepší.

Taška Sphere Large Multipocket Bag
Série Sphere od značky Browning je spojená s produkty s inovativním designem a absolutní prémiovou kvalitou pro rybáře, pro které je jen to nejlepší dost dobré. 
Transportní pomůcky Sphere jsou vyrobeny z velmi kvalitního, speciálního PVC materiálu, který má velmi působivý povrch s karbonovým efektem. Dobře vypadají, mají 
dlouhou životnost a jsou velmi praktické. Sphere Multipocked taška na doplňky nabízejí následující detaily: 
• velká hlavní oddělení se širokými zipy, rozklápěcím otvíráním a omyvatelným vnitřkem 
• velké postranní kapsy opatřené zipy disponující extra velkým otvíráním pro snadný přístup 
• pevné nylonové dno po celé délce chránící před opotřebením a klouzáním v kufru auta 
• postranní úchopy na obou koncích tašky k lehčímu zvednutí 
• k dispozici ve 2 velikostech: 110 l model Large a pro rybáře, kteří používají raději více tašek pak 85litrový model Compact. Materiál: 6x 300D Polychlorid

Kód Délka Šířka Výška Gramáž dop. MC Kč
8580 002 70 cm 40 cm 40 cm 3,6 kg 2780
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B117B116

Taška Sphere Compact Multipocket Carryall
Série Sphere od značky Browning je spojená s produkty s inovativním designem a absolutní prémiovou kvalitou pro rybáře, pro které je jen to nejlepší dost dobré. 
Transportní pomůcky Sphere jsou vyrobeny z velmi kvalitního, speciálního PVC materiálu, který má velmi působivý povrch s karbonovým efektem. Dobře vypadají, mají 
dlouhou životnost a jsou velmi praktické. Sphere Multipocked taška na doplňky nabízejí následující detaily: 
• velká hlavní oddělení se širokými zipy, rozklápěcím otvíráním a omyvatelným vnitřkem 
• velké postranní kapsy opatřené zipy disponující extra velkým otvíráním pro snadný přístup 
• pevné nylonové dno po celé délce chránící před opotřebením a klouzáním v kufru auta 
• postranní úchopy na obou koncích tašky k lehčímu zvednutí 
• k dispozici ve 2 velikostech: 110 l model Large a pro rybáře, kteří používají raději více tašek pak 85litrový model Compact. Materiál: 6x 300D Polychlorid

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8580 001 70 cm 37 cm 30 cm 2580

Pouzdro Sphere Multipocket Holdall
Série Sphere od značky Browning je spojená s produkty s inovativním designem a absolutní prémiovou kvalitou pro rybáře, pro které je jen to nejlepší dost dobré. 
Transportní pomůcky Sphere jsou vyrobeny z velmi kvalitního, speciálního PVC materiálu, který má velmi působivý povrch s karbonovým efektem. Dobře vypadají, mají 
dlouhou životnost a jsou velmi praktické. Sphere Multipocked pouzdra nabízejí následující detaily: 
• velká polstrovaná hlavní oddělení (jednoduchá nebo dvojitá) vždy s místem pro minimálně 6 plastových transportních rour 
• integrovaný přední úložný prostor rozdělený na kapsu se zipem v plné délce a dvě kapsy opatřené suchými zipy na nohy, podpěrky, mini prodlužovací díly apod. 
• integrovaný design pro absolutně hladký vnější povrch obalu bez vnějších kapes, které by se mohly zachytit v kufru auta při transportu 
• velmi robustní zipy, které se dají otevřít na 90 % celkové délky pouzdra, aby bylo prakticky nemožné jeho zaseknutí v základně 
• Polstrovaný popruh přes rameno a praktický úchop na zesíleném dnu 
• k dispozici ve dvou velikostech – jako jednoduchý obal pro minimálně 6 transportních plastových rour a extravelký dvojitý obal pro minimálně 12 rour. Materiál: 6x 
300D Polychlorid

Kód Délka Šířka Výška Tuby / Kapacita dop. MC Kč
8580 010 190 cm 25 cm 20 cm 6 3240

8580 011 190 cm 25 cm 28 cm 12 4360

Pouzdro Sphere Double Rod Carrier
Série Sphere od značky Browning je spojená s produkty s inovativním designem a absolutní prémiovou kvalitou pro rybáře, pro které je jen to nejlepší dost dobré. 
Transportní pomůcky Sphere jsou vyrobeny z velmi kvalitního, speciálního PVC materiálu, který má velmi působivý povrch s karbonovým efektem. Dobře vypadají, mají 
dlouhou životnost a jsou velmi praktické. Sphere dvojitá pouzdra nabízejí následující detaily: 
• silně polstrovanou hlavní komoru s vnitřním dělením pro oddělení jednotlivých prutů a navijáků a jejich perfektní ochranu 
• naddimenzovaný prostor pro největší modely navijáků a jejich nejrůznější pozice 
• suchý zip po celé délce 
• polstrovaný popruh přes rameno a praktický úchop na zesíleném dnu 
• 1,60m provedení je vhodné pro 3dílné pruty do délky 4,50 m / 15´ a 2dílné pruty do délky 3,00 m / 10´ 
• 1,90m provedení je vhodné pro všechny 3dílné pruty a 2dílné pruty do délky 3,60 m / 12´. Materiál: 6x 300D Polychlorid

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8580 020 190 cm 20 cm 15 cm 2810

8580 021 160 cm 20 cm 15 cm 2490

TAŠKY

Pouzdro Sphere Multi Rod Carrier
Série Sphere od značky Browning je spojená s produkty s inovativním designem a absolutní prémiovou kvalitou pro rybáře, pro které je jen to nejlepší dost dobré. 
Transportní pomůcky Sphere jsou vyrobeny z velmi kvalitního, speciálního PVC materiálu, který má velmi působivý povrch s karbonovým efektem. Dobře vypadají, mají 
dlouhou životnost a jsou velmi praktické. 

Sphere Multi pouzdra nabízejí následující detaily: 
• silně polstrovanou hlavní komoru s vnitřním dělením pro oddělení jednotlivých prutů a navijáků a jejich perfektní ochranu 
• naddimenzovaný prostor pro největší modely navijáků a jejich nejrůznější pozice 
• suchý zip po celé délce 
• dvojitá transportní poutka, polstrovaný popruh přes rameno a praktický úchop na zesíleném dnu 
• jsou konstruovány pro transport 3 prutů, ale pojmou i prut další 
• 1,65m provedení je vhodné pro 3dílné pruty do délky 4,50 m /1 5´ a 2dílné pruty do délky 3,00 m / 10´. Materiál: 6x 300D Polychlorid

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8580 022 165 cm 27 cm 24 cm 2960

8580 023 178 cm 17 cm 32 cm 4450

8580 024 190 cm 17 cm 32 cm 5120
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B119B118

Taška Sphere Accessory Bag
Série Sphere od značky Browning je spojená s produkty s inovativním designem a absolutní prémiovou kvalitou pro rybáře, pro které je jen to nejlepší dost dobré. 
Transportní pomůcky Sphere jsou vyrobeny z velmi kvalitního, speciálního PVC materiálu, který má velmi působivý povrch s karbonovým efektem. Dobře vypadají, mají 
dlouhou životnost a jsou velmi praktické. Taška na doplňky Sphere Large nabízí následující detaily: 
• praktickou velikost a přesný tvar pro transport na Trolley transportním vozíku 
• skladovací objem 22 litrů poskytuje místo pro 6 typických velkých nádob na nástrahy 
• polstrované transportní poutko. Materiál: 6x 300D Polychlorid

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8580 030 55 cm 20 cm 22 cm 940

Sphere Roller + Accessory Bag
Značka Sphere firmy Browning je zosobněním produktů s nejinovativnějším designem v absolutní prémiové kvalitě – pro rybáře, pro něž je jen to nejlepší dostatečně 
dobré. Řešení Sphere tašek a zavazadel používá vysoce kvalitní, speciální PVC materiál, který má velmi atraktivní povrch s karbonovým efektem. Vypadají skvěle, budou 
dlouho sloužit a jsou velmi praktické. 

Technické detaily tašky Sphere na rolny a doplňky:
• velké oddělení s vyklápěcím otevíráním pro uložení více rolen na děličky a dlouhých doplňků *
• transportní poutka 
• k dispozici ve dvou velikostech pro rolny na děličky všech velikostí a dalších parametrů 
• zipem opatřená postranní kapsa s velkým otvorem a snadným přístupem pro dlouhé doplňky 
• pevné nylonové protiskluzové projektory po celé délce dna proti mechanickému opotřebení a klouzání v kufru auta 
• držadla na obou koncích tašky pro zvednutí/popotažení. Materiál: 6x 300D Polychlorid

Kód Délka Šířka Výška Velikost dop. MC Kč
8580 025 90 cm 30 cm 20 cm M 1930

8580 026 110 cm 36 cm 25 cm L 2340

Sphere Large Multi Net & Tray Bag
Série Sphere od značky Browning je spojená s produkty s inovativním 
designem a absolutní prémiovou kvalitou pro rybáře, pro které je jen to 
nejlepší dost dobré. Transportní pomůcky Sphere jsou vyrobeny z velmi 
kvalitního, speciálního PVC materiálu, který má velmi působivý povrch 
s karbonovým efektem. Dobře vypadají, mají dlouhou životnost a jsou velmi 
praktické. Pouzdro Sphere Multi Net &Tray Carrier nabízí následující detaily: 
• praktický transport vezírků, postranních odkládacích komponentů ze 
sedačky a jiných velkých doplňků, jako například sít na krmení 
• poskytuje místo pro dva velké vezírky nebo tři vezírky normálních rozměrů 
společně s podběrákovými hlavami a plat ze sedačky 
• vnější strany hlavní komory na vezírky jsou opatřeny vrstvou proti prosa-
kování vody 
• prostorná přední kapsa s řemínkem a klipovým zámkem 
• popruh přes rameno s polstrovaným poutkem. Materiál: 6x 300D 
Polychlorid

Kód dop. MC Kč
8580 031 2020

TAŠKY

Sphere Cool Bait Bag
Značka Sphere firmy Browning je zosobněním produktů s nejinovativnějším designem v absolutní prémiové kvalitě – pro rybáře, pro něž je jen to nejlepší dostatečně 
dobré. Řešení Sphere tašek a zavazadel používá vysoce kvalitní, speciální PVC materiál, který má velmi atraktivní povrch s karbonovým efektem. Vypadají skvěle, budou 
dlouho sloužit a jsou velmi praktické. 

Technické detaily chladicí tašky Sphere: 
• praktická velikost a dlouhý tvar pro transport na vozíku  
• svrchní díl opatřený dvojitým zipem a klapkou pro snadný přístup a možnost částečného otevření  
• objem 22 litrů pro 6 typických velkých krabic na nástrahy  
• fóliová termoizolace se zesíleným chráněným dnem  
• polstrovaná transportní poutka. Materiál: 6x 300D Polychlorid

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8580 027 55 cm 22 cm 20 cm 940
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Xitan Pole Holdall
Série tašek a zavazadel Xitan od značky Browning v sobě kombinuje velmi praktické designy s jedinečnými a užitečnými funkcemi. Vyrábí se z velmi odolného, omyva-
telného a vodotěsného materiálu, díky čemuž jsou praktické a zároveň i opticky atraktivní. Tento sortiment pokrývá veškeré potřeby moderního lovu nedravých ryb. 

Technické detaily pouzder na děličky Xitan: 
• velká polstrovaná hlavní komora (jednoduchá nebo dvojitá) – každé oddělení nabízí prostor pro minimálně 6 velkých transportních rour
• velká přední kapsa rozdělená na 1x plnou délku a 2x poloviční délku s postranními zipy 
• žádné nechtěné zachycení na překážkách nebo v autě díky speciálnímu designu s hladkým vnějším povrchem bez našitých kapes 
• zátěžové zipy, které jsou schopny otevřít 90 % délky pouzdra, aby se zabránilo případnému selhání zipu na dně pouzdra *polstrovaný popruh přes rameno, dvojité 
transportní poutko a spodní poutko na zesíleném dně 
• k dostání ve velikostech pro minimálně 6, respektive 12 rour a také v extradlouhém provedení pro děličky s dlouhými díly jako například Browning Z16. Materiál: 
600x300D Nylon

Kód Model Délka Šířka Výška Tuby / Kapacita dop. MC Kč
8547 001 Medium 6+ Tubes 190 cm 27 cm 21 cm 6 2130

8547 002 Large 10+ Tubes 190 cm 27 cm 30 cm 10 2560

8547 003 X-Long 10+ Tubes 205 cm 27 cm 30 cm 10 2560

Xitan Feeder Bag
Série tašek a zavazadel Xitan od značky Browning 
v sobě kombinuje velmi praktické designy s jedineč-
nými a užitečnými funkcemi. Vyrábí se z velmi odol-
ného, omyvatelného a vodotěsného materiálu, díky 
čemuž jsou praktické a zároveň i opticky atraktivní. 
Tento sortiment pokrývá veškeré potřeby moderní-
ho lovu nedravých ryb. 

Technické detaily feeder tašky Xitan Feeder Bag: 
• moderní, dlouhá a štíhlá konstrukce s redukova-
nou hloubkou, ale dostatečnou délkou 
• velké hlavní oddělení s vyklápěcím otevíráním pro 
pohodlný přístup 
• dvě velké postranní kapsy s dlouhými zipy 
• široká, předním zipem opatřená přední kapsa pro 
doplňkový skladovací prostor 
• držadla na obou koncích tašky pro zvednutí/
popotažení 
• pevné nylonové protiskluzové projektory po celé 
délce dna proti mechanickému opotřebení a klou-
zání v kufru auta 
• polstrovaný popruh přes rameno a transportní 
poutka. Materiál: 600x300D Nylon

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8547 004 72 cm 39 cm 40 cm 2250

Xitan Carryall
Série tašek a zavazadel Xitan od značky Browning v sobě kombinuje velmi praktické designy s jedinečnými a užitečnými funkcemi. Vyrábí se z velmi 
odolného, omyvatelného a vodotěsného materiálu, díky čemuž jsou praktické a zároveň i opticky atraktivní. Tento sortiment pokrývá veškeré potře-
by moderního lovu nedravých ryb. 

Technické detaily tašky Xitan Carryall:  
• tradiční hluboké provedení pro maximalizaci úložného prostoru  
• velké hlavní oddělení s vyklápěcím otevíráním pro pohodlný přístup  
• dvě velké postranní kapsy s dlouhými zipy  
• velmi široká přední, zipem opatřená přední kapsa pro podběrákové hlavy, odkládací plata atd.  
• držadla na obou koncích tašky pro zvednutí/popotažení  
• pevné nylonové protiskluzové projektory po celé délce dna proti mechanickému opotřebení a klouzání v kufru auta  
• polstrovaný popruh přes rameno a transportní poutka. Materiál: 600x300D Nylon

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8547 005 72 cm 37 cm 62 cm 1320

OBALY

Xitan Roller & Accessory Bag
Série tašek a zavazadel Xitan od značky Browning v sobě kombinuje velmi praktické designy s jedinečnými a užitečnými funkcemi. Vyrábí se z velmi odolného, omyva-
telného a vodotěsného materiálu, díky čemuž jsou praktické a zároveň i opticky atraktivní. Tento sortiment pokrývá veškeré potřeby moderního lovu nedravých ryb. 

Technické detaily tašky Xitan na rolny a doplňky:  
• velké oddělení pro uložení rolen na děličky a dlouhých doplňků  
• dlouhé otevírání na zip, aby bylo možné tašku doširoka otevřít a získat jednoduchý přístup  
• transportní poutka  
• k dispozici ve dvou velikostech pro rolny na děličky všech velikostí a dalších požadavků. Materiál: 600x300D Nylon

Kód Model Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8547 006 Medium 85 cm 30 cm 25 cm 800

8547 007 Large 100 cm 35 cm 25 cm 920

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547007&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547004&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547005&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547006&type=gallery&locale=DE


B123B122

Xitan Combi Bait Bag
Série tašek a zavazadel Xitan od značky Browning v sobě kombinuje velmi praktické designy s jedinečnými a užitečnými funkcemi. Vyrábí se z vel-
mi odolného, omyvatelného a vodotěsného materiálu, díky čemuž jsou praktické a zároveň i opticky atraktivní. Tento sortiment pokrývá veškeré 
potřeby moderního lovu nedravých ryb. 

Technické detaily tašky na krmení a nástrahy Xitan Combi Bait Bag:  
• víceúčelová taška na krmení a nástrahy v jedinečném designu s integrovanou chladicí taškou  
• tašku je možné používat jako kompaktní tašku s izolovaným oddělením na nástrahy nebo jako velkou tašku na krmení/nástrahy  
• velká postranní kapsa s dlouhým otevíráním pomocí zipu  
• široká přední, zipem opatřená kapsa pro doplňkový skladovací prostor  
• fólií zaizolovaný chladicí prostor s místem pro 8 typické velké boxy na nástrahy  
• polstrovaný popruh přes rameno a transportní poutka. Materiál: 600x300D Nylon

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8547 008 50 cm 33 cm 24 cm 1300

Xitan Waterproof Keep Net Bag
Série tašek a zavazadel Xitan od značky Browning 
v sobě kombinuje velmi praktické designy s jedineč-
nými a užitečnými funkcemi. Vyrábí se z velmi odol-
ného, omyvatelného a vodotěsného materiálu, díky 
čemuž jsou praktické a zároveň i opticky atraktivní. 
Tento sortiment pokrývá veškeré potřeby moderního 
lovu nedravých ryb. 

Technické detaily vodotěsné tašky na vezírky a pod-
běrákové hlavy Xitan Waterfroof Keepnet Bag:
• taška na vezírky ze silného, ale měkkého vodotěs-
ného materiálu s podlepenými švy 
• široké otevírání opatřené zipy a zpevněná trans-
portní poutka 
• jednoduchá verze pro transport 2 standardních 
vezírků a podběrákových hlav
• dvojitá verze pro transport 4 standardních vezírků a 
podběrákových hlav. Materiál: 300D polyester

Kód Model Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8547 009 Single 60 cm 15 cm 60 cm 1170

8547 010 Double 62 cm 33 cm 60 cm 1340

Xitan Chránič prutů
Praktický chránič, do kterého se pro transport jednoduše zasunout díly vícedílné-
ho složeného prutu. Chrání před poškozením a také znečištěním. S neoprenovým 
fixačním páskem se suchým zipem. 2 ks v balení. Materiál: polychlorid

Kód dop. MC Kč
8518 030 259

CHLADICÍ TAŠKY

Xitan Pouzdro na krmení
Velký vodotěsný box pro transport navlhčeného krmení. Se dvěma velkými kra-
bičkami. Díky použitému materiálu snadno omyvatelný. Materiál: 30% polyester, 
70% polychlorid

Kód Model Délka Šířka Výška MJ dop. MC Kč
8400 041 3 voděodolné kusy 27,5 cm 33,5 cm 8 cm 1 ks 1080

Xitan Vědro na krmení s držákem
Kyblík na krmení s držákem k montáži na sedačku. Díky vodotěsnému a lehce 
omyvatelnému materiálu se snadno čistí. Materiál: 30% polyester, 70% polychlo-
rid

Kód Model Ø Výška MJ dop. MC Kč
8400 042 kulaté, voděodolné 25 cm 15 cm 1 ks 1120

Xitan Vědro na krmení s držákem
Čtyřhranný kyblík na krmení s držákem k montáži na sedačku nebo plata. Díky 
vodotěsnému a lehce omyvatelnému materiálu se snadno čistí. Materiál: 30% 
polyester, 70% polychlorid

Kód Model Délka Šířka MJ dop. MC Kč
8400 043 čtvercové, voděodolné 20 cm 30 cm 1 ks 1080
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Kompaktní a rozumné rozměry série zavazadel/tašek Black Magic S-Line jsou perfektní pro rybáře, kterým 
se zdají typická transportní řešení pro závodní plavačkový rybolov příliš velkorysá, moc drahá nebo příliš 
komplexní vzhledem k omezenějším potřebám. Materiál, zipy a upevňovací díly jsou v top kvalitě a navíc 
podpořeny praktickými a chytrými designovými řešeními.

Pouzdro Black Magic® S-Line Hard Base Holdall
Jméno Black Magic je u značky Browning synonymem pro sílu, kvalitu a trvalou hodnotu, které jsou u série 
tašek a obalů Black Magic S-Line jasně zřetelné. Materiál, zipy a fixační části jsou provedeny v top kvalitě, 
spárovány s praktickým a chytrým designem. Obaly na pruty a doplňky řady S-Line Hardbase disponují pev-
ným tvarovaným dnem z tvrzeného plastu, který nabízí dodatečnou ochranu před mechanickým poškoze-
ním a protržením. Jsou dostatečně prostorné, aby pojmuly 4 až 6 plastových rour, a nabízejí i další prostor 
v postranních kapsách. Menší velikosti kapes jsou dobře využitelné pro transport kovových dílů, které by nor-
mální pouzdro mohly snadno propíchnout. Materiál: 300D polyester

Kód Délka Ø dop. MC Kč
8550 001 115 cm 20 cm 720

8550 002 150 cm 20 cm 780

8550 003 185 cm 20 cm 900

Pouzdro Black Magic® S-Line Standard Holdall
Jméno Black Magic je u značky Browning synonymem pro sílu, kvalitu a trvalou hodnotu, které jsou u série tašek a obalů Black Magic S-Line jasně zřetelné. Materiál, 
zipy a fixační části jsou provedeny v top kvalitě, spárovány s praktickým a chytrým designem. S-Line Standard je kompaktní obal na pruty, který se hodí pro rybáře, jež 
si s sebou k vodě nosí raději trochu méně rybářského náčiní. Nabízí prostor pro 3 plastové roury a zároveň disponuje velkou postranní kapsou na deštník, vidličky apod. 
Materiál: 300D polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8552 001 175 cm 11 cm 8 cm 580

OBALY

Taška Black Magic® S-Line Feeder Bag
Jméno Black Magic je u značky Browning synonymem pro sílu, kvalitu a trvalou hodnotu, které jsou u série tašek a obalů Black Magic S-Line jas-
ně zřetelné. Materiál, zipy a fixační části jsou provedeny v top kvalitě, spárovány s praktickým a chytrým designem. Obal na pruty S-Line Feeder 
je zcela jinak tvarované pouzdro mělčího střihu než běžný obal pro transport prutů. Díky svému speciálnímu tvaru a vnějším kapsám lze obsah 
tohoto obalu velmi jednoduše zorganizovat, aby byl pak snadněji dostupný. Materiál: 300D polyester

Kód Délka Výška dop. MC Kč
8551 003 70 cm 40 cm 1320
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Taška Black Magic® S-Line Carryall
Jméno Black Magic je u značky Browning synonymem pro sílu, kvalitu a trvalou 
hodnotu, které jsou u série tašek a obalů Black Magic S-Line jasně zřetelné. 
Materiál, zipy a fixační části jsou provedeny v top kvalitě, spárovány s praktic-
kým a chytrým designem. Taška S-Line Carryall je středně velká taška na doplň-
ky, která se perfektně hodí pro potřeby většiny rybářů. Velké hlavní oddělení 
se zipem a připojená kapsa také opatřená zipem pro malé doplňky. Disponuje 
transportními poutky a polstrovaným popruhem přes rameno. Materiál: 300D 
polyester

Kód Délka Výška dop. MC Kč
8551 004 45 cm 55 cm 1050

Chladicí taška Black Magic® S-Line Cool Bag
Jméno Black Magic je u značky Browning synonymem pro sílu, kvalitu a trvalou 
hodnotu, které jsou u série tašek a obalů Black Magic S-Line jasně zřetelné. 
Materiál, zipy a fixační části jsou provedeny v top kvalitě, spárovány s praktic-
kým a chytrým designem. S-Line Cool Bag je silně polstrovaná a pro dokonalou 
izolaci fólií opatřená chladicí taška. Perfektní velikost pro transport běžných 
krabiček s nástrahami. Materiál: 300D polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8553 001 36 cm 18 cm 22 cm 579

Taška na vezírek Black Magic® S-Line Net Bag
Jméno Black Magic je u značky Browning synonymem pro sílu, kvalitu a trvalou 
hodnotu, které jsou u série tašek a obalů Black Magic S-Line jasně zřetelné. 
Materiál, zipy a fixační části jsou provedeny v top kvalitě, spárovány s praktic-
kým a chytrým designem. Taška na vezírek S-Line Net Bag disponuje velkým 
hlavním oddělením pro transport vezírku a praktickou přední kapsou pro pod-
běrákové hlavy, sak na vážení, podložku apod. Materiál: 300D polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8554 001 62 cm 53 cm 10 cm 469

Dvojitá taška na vezírek Black Magic® S-Line 
Double Net Bag
Jméno Black Magic je u značky Browning synonymem pro sílu, kvalitu a trvalou 
hodnotu, které jsou u série tašek a obalů Black Magic S-Line jasně zřetelné. 
Materiál, zipy a fixační části jsou provedeny v top kvalitě, spárovány s praktic-
kým a chytrým designem. Taška na vezírek S-Line Double Netbag disponuje 
2 velkými hlavními odděleními pro transport více vezírků a praktickou přední 
kapsou pro podběrákové hlavy, sak na vážení, podložku apod. Materiál: 300D 
polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8555 001 62 cm 53 cm 19 cm 579

TAŠKY

Podložka s bočnicemi Black Magic®
Vodotěsná a ryby chránicí vyhakovací podložka s praktickými rozměry. Dá se 
složit a s pomocí klipů používat jako praktický vodotěsný polštář nebo podložka 
pro sezení na zemi. Materiál: 100% nylon

Kód Délka Šířka MJ dop. MC Kč
8517 042 75 cm 45 cm 1 ks 489

Taška Black Magic® S-Line Accessory Bag
Jméno Black Magic je u značky Browning synonymem pro sílu, kvalitu a trvalou 
hodnotu, které jsou u série tašek a obalů Black Magic S-Line jasně zřetelné. 
Materiál, zipy a fixační části jsou provedeny v top kvalitě, spárovány s praktic-
kým a chytrým designem. Taška na doplňky S-Line Accessory má různé mož-
nosti využití. Je dostatečně velká pro transport navijáků a více náhradních cívek, 
pro feederovou výbavu a prakticky i pro cokoliv jiného, co potřebujete transpor-
tovat dobře chráněné před přístupem vody. Materiál: 300D polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8556 001 26 cm 10 cm 16 cm 289

Taška Black Magic® S-Line Combi Bag
Jméno Black Magic je u značky Browning synonymem pro sílu, kvalitu a trvalou 
hodnotu, které jsou u série tašek a obalů Black Magic S-Line jasně zřetelné. 
Materiál, zipy a fixační části jsou provedeny v top kvalitě, spárovány s praktic-
kým a chytrým designem. Kombinovaná taška S-Line Combi Bag představuje 
zcela nový koncept. Taška je rozdělena na dvě části: první, potažená izolační 
fólií, slouží jako chladicí taška k přepravě a uchovávání nástrah nebo potravin 
a druhá s běžným povrchem pojme ostatní potřebné součásti výbavy. Obě 
oddělení disponují uzavíratelným víkem se suchým zipem. Geniální Black Magic 
řešení – dvě tašky v jedné! Materiál: 300D polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8557 001 40 cm 20 cm 23 cm 650
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Black Magic® Setzkeschertasche
Praktická a užitečná vodotěsná taška na vezírek. Pojme až dva vezírky a jednu 
podběrákovou hlavu. Mimořádně robustní vnější materiál s podlepenými švy, 
který lze hravě omýt. Materiál: 210D PU

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8445 001 60 cm 55 cm 5 cm 379

Black Magic® S-Line Rod Strap
Měkký neoprenový pásek se suchým zipem. Slouží k fixaci a bezpečnému trans-
portu složených navázaných prutů. Materiál: neopren

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
8551 005 20 cm 7 cm 179

Kyblík Black Magic® S-Line Bait Bowl
Praktické skládací nádoby pro rozmíchání krmení. Kompaktní, lehké pro trans-
port a snadno omyvatelné. Jsou k dispozici ve dvou velikostech. Materiál: 100% 
polyester

Kód Model Výška dop. MC Kč
8551 001 S 15 cm 289

Kyblík Black Magic® S-Line Bait Bowl
Praktické skládací nádoby pro rozmíchání krmení. Kompaktní, lehké pro trans-
port a snadno omyvatelné. Jsou k dispozici ve dvou velikostech. Materiál: 100% 
polyester

Kód Model Výška dop. MC Kč
8551 002 M 20 cm 349

TAŠKY NA VEZÍRKY

Deštník Xitan Fibre Framed Match
Někdy nás to nepříjemně zaskočí seshora. Pod deštníky Browning ale člověk sedí i při nejsilnějším dešti v suchu. Tento velký deštník o průměru 2,50 m má konvenční 
konstrukci a je vybaven hmotnost šetřícím a velmi odolným tyčovým ústrojím ze sklolaminátu. Materiál: 100% nylon

Kód Ø dop. MC Kč
9977 001 2,50 m 1700

Deštník Xitan Mega Match
Deštníky jsou i pro závodní rybáře nepostradatelné. A přitom žádný není dost velký a robustní, aby nabídl rybáři dostatek ochrany. Díky deštníku Xitan Mega Match byly 
všechny tyto požadavky perfektně převedeny do praxe. Systém Nubrollie, průměr 3,00 m, 420D nylon, s PU ochrannou vrstvou, podlepené švy, tyč a bodec z ušlechtilé 
oceli. Materiál: 100% nylon

Kód Ø dop. MC Kč
9978 001 3,00 m 2520
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Ochranný tubus Premium quality
Vysoce kvalitní transportní roury nerozpraskají při nízkých 
teplotách, dokonce se ani neohnou při teplotách vysokých. Při 
nejvyšších průměrech tomu napomáhá 12úhelníková konstruk-
ce. Cenné děličky a topsety by měly být uskladněny jedině 
v těchto tubusech.

Kód Délka Ø dop. MC Kč
8510 010 2,05 m 6 cm 560

8510 011 1,60 m 4 cm 289

8510 012 1,60 m 6 cm 509

Deštník
Někdy nás to nepříjemně zaskočí seshora. Pod deštníky Browning ale člověk sedí 
i při nejsilnějším dešti v suchu. Tento velký deštník burgundské červené barvy o 
průměru 2,50 m má konvenční konstrukci a je pro dlouhou životnost vybaven 
ještě PVC vrstvou.

Kód Ø Tr. délka dop. MC Kč
9972 250 2,50 m 1,35 m 1550

Síť ka Carp King Keep Net
Síťky řady Carp King jsou skutečně královského kalibru. Spojují v sobě veškeré 
vlastnosti, které jsou pro moderní lov kaprů naprosto nenahraditelné: úzká 
robustní oka, solidní kovové kroužky s převlekem a široký vstup 50 x 55 cm 
k rychlému podebrání dokonce i větších ryb.

Kód Délka Šířka Výška Materiál dop. MC Kč
7095 001 3,00 m 55 cm 50 cm Carp Mesh 1840

7095 002 3,50 m 55 cm 50 cm Carp Mesh 2020

Vezírek Black Magic® Standard
Kvalitní vezírek řady Black Magic ve dvou délkách. Otevřená 6 mm síťovina 
s kaprovou síťovinou ve spodní pasáži. Silné, chráněné tvarovací ovály, horní 
vstupní ovál z kovu se systémem pro aretaci náklonu. Lze ho kompaktně složit, 
rychle schne.

Kód Délka Šířka Výška Velikost ok dop. MC Kč
7015 001 2,50 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 890

7015 002 3,00 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 990

7015 003 3,50 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 1030

Kaprový vezírek Black Magic® Standard
Vezírek v kvalitě Black Magic řady. Ve všech pasážích byla použita silná kaprová 
síťovina, do které se kapři nikdy nemohou zachytit. Silné, chráněné tvarovací 
ovály, horní vstupní ovál z kovu se systémem pro aretaci náklonu. Perfektní pro 
velké úlovky.

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
7016 001 3,00 m 40 cm 50 cm 1030

DOPLŇKY

Pogumovaný vezírek
Často poptávaný vezírek s pogumovanou síťovinou. Optimální ochrana pro ryby a 
současně co nejkratší možná doba na vyschnutí vezírku.

Kód Délka Ø Velikost ok dop. MC Kč
7041 350 3,50 m 50 cm 6 x 6 mm 1550

7041 400 4,00 m 50 cm 6 x 6 mm 1770

Zátěž na vezírek
Šroubovací mechanismus, který se z vnější strany uchytí na vezírkové kruhy. Jistě 
nejelegantnější možnost, jak zatížit vezírek a neohrozit přitom ryby v něm.

Kód Gramáž dop. MC Kč
6069 200 200 g 139

Podběráková tyč teleskopická Pit Bull Tele Pro
Jednoduchá, silná a dlouhoživotná teleskopická podběráková tyč. Excelentní poměr cena/výkon.

Kód Délka Gramáž Materiál Díly Tr. délka dop. MC Kč
7177 200 2,00 m 196 g sklolaminát 2 1,15 m 549

7177 250 2,50 m 276 g sklolaminát 3 1,15 m 599

7177 300 3,00 m 313 g sklolaminát 3 1,15 m 560
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Hyper Carp XTR Landing Net Handle - podběráková rukojeť
Podběráková tyč Hyper Carp Landing Net Handle jistě mnoho rybářů 
doslova nadchne. Tato tyčka původně koncipovaná k podebírání vel-
kých ryb natolik oslní svou nevídanou lehkostí, že ji s jistotou lze využít 
i při rychlém chytání menších exemplářů. Vedle již zmiňované nízké 
hmotnosti se vyznačuje i fantastickou tuhostí. Neprohýbá se ani při 
použití těžkých kaprových podběrákových hlav, a proto velmi rychle 
klouže vodou. Během fáze testování se podběráková tyč Hyper Carp 
Landing Net Handle ukázala jako mimořádně robustní. Spirálovité zesí-
lení umožňovalo manévry, při kterých by se běžné podběrákové tyčky 
dávno zlomily. S délkou 4,00 m se jako doma cítí stejnou měrou na 
řekách i stojatých vodách a je vhodná pro široké spektrum použití.

Kód Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
7106 400 4,00 m 307 g 3 1,53 m 3890

Hyper Carp XTR Landing Net Handle - podběráková rukojeť
Kód Model Délka Gramáž Díly dop. MC Kč
7106 999 Easy Land Extension - prodloužení 0,30 m 35 g 1 439

Podběráková tyč Commando Power
Robustní podběráková tyč, která přesvědčí vynikajícím poměrem cena/výkon a užitnou hodnotou.

Kód Délka Gramáž Materiál Díly Tr. délka dop. MC Kč
7178 300 3,00 m 357 g sklolaminát 3 1,15 m 710

7178 400 4,00 m 512 g sklolaminát 4 1,15 m 890

Podběráková tyč Black Magic® T/A Power
Podběráková tyč ověřené Black Magic kvality: lehká, tuhá a pevná, ze 100 % karbonu, v délkách 3,30 + 4,40 m. Perfektní pro nejrůznější způsoby využití. S mosazným 
závitem zajišťujícím dlouhou životnost podběrákové tyče.

Kód Délka Gramáž Díly Tr. délka dop. MC Kč
7110 330 3,3 m 290 g 3 1,24 m 1280

7110 440 4,4 m 460 g 4 1,24 m 1750

PODBĚRÁKOVÉ TYČE

Gold Net
Podběráková hlava s líbivým zlatým rámem s EVA plováky. Jsou k dispozici ve 
3 velikostech, mezi nimiž nechybí ani oblíbené extra velké provedení na velké 
ryby. Silný blok a pevný mosazný závit.

Kód Model Šířka Výška Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7065 001 Medium 45 cm 38 cm 28 cm 6 x 6 mm 419

7065 002 Large 55 cm 45 cm 30 cm 8 x 8 mm 469

7065 003 X Large 60 cm 50 cm 35 cm 8 x 8 mm 519

CK Competition Net
Perfektně dimenzovaný závodní podběrák. Dvě provedení s velkými oky pro 
rychlé rybaření a jedno další s malými oky bez nebezpečí zamotání montáže pro 
lov s návazci na vlas a rybaření v mělké vodě. Lehký, velmi robustní, se silným 
blokem a pevným mosazným závitem.

Kód Model Šířka Výška Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7066 001 Small 45 cm 35 cm 28 cm 8 x 8 mm 309

7066 002 Medium 50 cm 40 cm 28 cm 8 x 8 mm 369

7066 003 Hair Rigger 50 cm 40 cm 28 cm 2 x 2 mm 419

Silverlite Ghost Net
Superlehké podběrákové hlavy především pro lov bílých ryb a rychlé rybaření. 
Díky jejich omezené hmotnosti je možné tyto hlavy používat na dlouhých pod-
běrákových tyčkách daleko snadněji než běžné těžké podběrákové hlavy. S jedi-
nečnou síťovinou Ghost, která ryby při podebírání tolik nestresuje.

Kód Model Šířka Výška Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7067 001 Medium 40 cm 35 cm 25 cm 6 x 6 mm 169

7067 002 Large 48 cm 40 cm 28 cm 6 x 6 mm 189

Black Magic® Quick Dry
Kód Délka Šířka Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7017 001 55 cm 45 cm 38 cm 5 x 5 mm 579

Krátký prodlužovací díl se závitem, snadno se odděluje a slouží rychlé-
mu podebrání a zaopatření ryb. 
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Black Magic® Camo
Oka po obvodu 2×2 mm, oka na dně 5×5 mm.

Kód Délka Šířka Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7017 002 55 cm 45 cm 38 cm 2 x 2 mm 579

River Scooper
Kód Délka Šířka Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7017 003 55 cm 45 cm 30 cm 20 x 20 mm 559

Black Magic® Monyl
Kód Délka Šířka Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7017 004 55 cm 45 cm 25 cm 6 x 6 mm 559

Podběráková hlava Black Magic® Competition Pan
Jednoduchá, pevná podběráková hlava s ochrannou síťkou. Vynikající kvalita a 
vysoká užitná hodnota.

Kód Délka Šířka Velikost ok dop. MC Kč
7029 001 55 cm 45 cm 3 x 3 mm 229

Podběráková hlava Black Magic Compact
Jednoduchá, pevná podběráková hlava s ochrannou síťkou. Vynikající kvalita a 
vysoká užitná hodnota.

Kód Délka Šířka Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7029 050 44 cm 38 cm 24 cm 2 x 2 mm 289

PODBĚRÁKOVÉ HLAVY

Podběráková hlava No-Snag Latex
Podběráková hlava se síťovinou potaženou latexem. Nezničitelný, rychleschnou-
cí materiál, šetrný k rybám a odolný vůči háčkům.

Kód Délka Šířka Hloubka Velikost Velikost ok dop. MC Kč
7029 042 50 cm 38 cm 28 cm M 5 x 5 mm 459

7029 043 60 cm 48 cm 30 cm L 5 x 5 mm 549

7029 044 60 cm 48 cm 35 cm XL 5 x 5 mm 579

Podběráková hlava Hypercarp
Podběráková hlava na velké ryby. Velmi bytelná, s trochu větším rámem, ale 
také s nadprůměrně hlubokou síťkou, která naprosto v pohodě zvládne i ty 
největší zdolané ryby. Hodí se také pro rybaření z vyvýšených míst, kde mohou 
ryby z běžné podběrákové hlavy díky nepříznivému úhlu snadno vyskočit.

Kód Délka Šířka Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7029 049 65 cm 60 cm 40 cm 4 x 4 mm 499

Podběráková hlava Commercial King
Pevná podběráková hlava velmi dobré kvality v oslovujícím kulatým tvarem ok 
síťoviny. Díky rozdílené hustotě na dně a po stranách hlavy je možné s podběrá-
kem pod vodou snadno manipulovat. Nezaměnitelná bronzová barva.

Kód Model Délka Šířka Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7029 046 Carp Scooper 50 cm 40 cm 28 cm 2 x 4 mm 439
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Podběráková hlava Hyper Carp
Tato podběráková hlava byla vyvinuta speciálně pro větší kapry. Každý díl hlavy 
byl pečlivě dimenzován na maximální sílu. Rám disponuje silným kovovým blo-
kem, který může být používán jako držák při zvedání podebrané ryby. V extra-
velkých okách síťky nezůstává „viset“ žádná voda a díky jejímu zvláštnímu tvaru 
je možné vyloveného kapra udržet v klidu.

Kód Šířka Výška Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7029 060 52 cm 60 cm 57 cm 25 x 25 mm 579

Podběráková hlava Black Magic® Folding Triangu-
lar
Velmi kvalitní Black Magic podběráková hlava, kterou lze pro maximální kom-
fort při transportu složit. Je k dispozici i v trojúhelníkovém provedení.

Kód Délka Šířka Výška Velikost ok dop. MC Kč
7060 001 55 cm 55 cm 40 cm 6 x 8 mm 419

Podběráková hlava Black Magic® Folding Round
Velmi kvalitní Black Magic podběráková hlava, kterou lze pro maximální kom-
fort při transportu složit. Je k dispozici i v kulatém provedení.

Kód Délka Ø Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7061 001 40 cm 50 cm 40 cm 6 x 8 mm 469

PODBĚRÁKOVÉ HLAVY

12.000 mm water restistance

Bunda Xi-Dry Polar
Dokáže vás udržet i při velmi nepříjemném počasí v suchu a teple. Je zcela 
vodotěsná a prodyšná, v kvalitě 12 000 mm vodního sloupce, s velmi silně 
polstrovanou výplní, která kumuluje teplo bez toho, aniž bychom se museli při 
rybaření nějak výrazně hýbat. Dlouhoživotný a ve všech směrech velmi kvalitní 
produkt se zesílenými partiemi v oblasti loktů, ochranou proti větru a mnoha 
dalšími detaily zajišťujícími kompletní a dlouhotrvající ochranu před přírodními 
živly. Materiál: 100% nylon, polyuretanový zátěr. Gramáž: 280 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8974 002 M 4650

8974 003 L 4650

8974 004 XL 4650

8974 005 XXL 4650

8974 006 XXXL 4650

12.000 mm water restistance

Laclové kalhoty Xi-Dry Polar
Dokážou vás udržet i při velmi nepříjemném počasí v suchu a teple. Jsou zcela 
vodotěsné a prodyšné, v kvalitě 12 000 mm vodního sloupce, s velmi silně 
polstrovanou výplní, která kumuluje teplo bez toho, aniž bychom se museli při 
rybaření nějak výrazně hýbat. Dlouhoživotný a ve všech směrech velmi kvalitní 
produkt se zesílenými partiemi v oblasti kolenou a sedu, s ochrannou proti vět-
ru a mnoha dalšími detaily zajišťujícími kompletní a dlouhotrvající ochranu před 
přírodními živly. Materiál: 100% nylon, polyuretanový zátěr. Gramáž: 280 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8973 002 M 4180

8973 003 L 4180

8973 004 XL 4180

8973 005 XXL 4180

8973 006 XXXL 4180

Bunda Xi-Dry WR 12
Skvěle střižená, vodotěsná bunda pro náročného sportovního rybáře. K tomu je 
velmi prodyšná, což znemožňuje náhlé zpocení a následné vychladnutí. Materi-
ál: 100% nylon, polyuretanový zátěr. Gramáž: 140 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8916 004 XL 2580

8916 005 XXL 2580

8916 006 XXXL 2580

Fleecová bunda Xi-Dry
3vrstvá funkční fleecová bunda. Odolá proti větru a přeháňkám. Bunda dispo-
nuje omyvatelnými nylonovými partiemi na rukávech a také vpředu ve spodní 
pasáži, které zamezují přímému kontaktu fleecového materiálu se zbytky krme-
ní, rybím slizem apod. Bunda disponuje prodlouženou zádovou částí pro jejich 
ochranu při sezení. Materiál: 100% polyester. Gramáž: 390 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8919 004 XL 2340

8919 005 XXL 2340

8919 006 XXXL 2340
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Laclové kalhoty Xi-Dry WR 12
Skvěle střižené, vodotěsné lacláče pro náročného sportovního rybáře. K tomu 
jsou velmi prodyšné, což znemožňuje náhlé zpocení a následné vychladnutí. 
Materiál: 100% nylon, polyuretanový zátěr. Gramáž: 140 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8917 004 XL 2110

8917 005 XXL 2110

8917 006 XXXL 2110

Ochranné kalhoty Xi-Dry WR 10
Praktické, vodotěsné kalhoty pro náročného sportovního rybáře. K tomu jsou 
velmi prodyšné, což znemožňuje náhlé zpocení a následné vychladnutí. Materi-
ál: 100% nylon, polyuretanový zátěr. Gramáž: 140 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8918 002 M 1640

8918 003 L 1640

8918 004 XL 1640

8918 005 XXL 1640

8918 006 XXXL 1640

Ochranné kalhoty
Cenově výhodné a vodotěsné kalhoty ochraňují rybářovo oblečení před vlhkem 
a špínou, např. zbytky krmení. Kalhoty se dají složit do velmi úsporných trans-
portních rozměrů. Materiál: 100% nylon. Gramáž: 70 g/m²

Kód Velikost MJ Barva dop. MC Kč
8929 002 M 1 ks černá 419

8929 003 L 1 ks černá 419

8929 004 XL 1 ks černá 419

8929 005 XXL 1 ks černá 419

Track Suit Trousers
Materiál: 100% polyester. Gramáž: 100 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8490 001 M 650

8490 002 L 650

8490 003 XL 650

8490 004 XXL 650

8490 005 XXXL 650

Mikina
Materiál: 80% bavlna, 20% polyester. Gramáž: 340 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8491 001 M 1170

8491 002 L 1170

8491 003 XL 1170

8491 004 XXL 1170

8491 005 XXXL 1170

ODĚVY

Polokošile Dry Fit Polo
Materiál: 100% polyester. Gramáž: 180 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8492 001 M 519

8492 002 L 519

8492 003 XL 519

8492 004 XXL 519

8492 005 XXXL 519

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

Kód Velikost dop. MC Kč
8493 001 M 620

8493 002 L 620

8493 003 XL 620

8493 004 XXL 620

8493 005 XXXL 620

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

Kód Velikost dop. MC Kč
8494 001 M 389

8494 002 L 389

8494 003 XL 389

8494 004 XXL 389

8494 005 XXXL 389
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Vesta
Materiál: 100% polyester. Gramáž: 220 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8495 001 M 890

8495 002 L 890

8495 003 XL 890

8495 004 XXL 890

8495 005 XXXL 890

Mikina
Materiál: 80% bavlna, 20% polyester. Gramáž: 340 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8496 001 M 830

8496 002 L 830

8496 003 XL 830

8496 004 XXL 830

8496 005 XXXL 830

Bunda Soft Shell
Materiál: 100% polyester. Gramáž: 280 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8497 001 M 1230

8497 002 L 1230

8497 003 XL 1230

8497 004 XXL 1230

8497 005 XXXL 1230

Kšiltovka Winter Warmer
Skvělá zimní čepice pro Browning 
fanoušky, která hřeje a chrání (dokon-
ce i uši) před větrem a nepříjemným 
počasím. Materiál: 100% nylon/100% 
polyester. Gramáž: 340 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
9788 056 L 469

9788 057 XL 469

Kšilt
Materiál: 100% bavlna

Kód Barva dop. MC Kč
9788 069 bílá 289

ODĚVY

Sluneční brýle Red Heat
Stylové sluneční brýle s rozšířeným viděním. Absolutní nutnost pro každého 
rybáře, protože nechrání jen oči před slunečním zářením, ale díky speciálnímu 
efektu rozšířeného vidění umožňuje vypátrat ve vodě ryby, které bychom jinak 
přehlédli.

Kód dop. MC Kč
8910 012 740

červená

modrá červená dop. MC Kč
8910 002 8910 003 740

Sluneční brýle Blue Star
Plní hned dvě funkce najednou: zaprvé chrání rybářovy oči před škodli-
vými UV paprsky a současně zlepšuje výhled na splávky nebo feederové 
špičky. Vysoká kvalita, s polarizačními skly. Dodávají se v tvrdém trans-
portním pouzdře s hadříkem na čištění.

Ručník
Materiál: 100% bavlna

Kód dop. MC Kč
9789 003 249

Wipe It Towel
Pohodlný víceúčelový ručník. Po namočení do 
vody se zvětší do rozměru 30 x 30 cm. Znovu 
použitelný. Materiál: 100% bavlna

Kód Šířka Výška MJ dop. MC Kč
9789 999 30 cm 30 cm 30 ks 59

Royal Cap
Materiál: 100% bavlna

Kód
9788 066
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Banner
Materiál: 100% nylon

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9963 503 200 cm 80 cm 850

Samolepka
Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 044 14,8 cm 10,5 cm 19

9949 043 21 cm 14,8 cm 29

9971 956 42 cm 10 cm 99

Samolepka Sphere
Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9971 966 42 cm 10 cm 29

Prodejní stojan na pruty
Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
9963 501 60 cm 105 cm 43 cm 6400

Muší křídla
Obsahuje: vlajku, tyče, základovou desku a transportní tašku.

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9966 052 70 cm 260 cm 4450

DOPLŇKY
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