
2020
2020

K A T A L O G



II

Obsah

Popisy a zobrazení produktů jsou platné v okamžiku zveřejnění, mohou být díky naší neustálé snaze o vylepšování našich výrobků, jejich specifikace, výbavy a dostupnosti změněny bez 
předchozího nahlášení a jakékoliv povinnosti toto učinit. S vydáním tohoto katalogu pozbývají všechny předchozí ceny své platnosti. Doporučené prodejní ceny byly kalkulovány s ohledem na v 
současnosti platnou německou sazbu daně z přidané hodnoty 19 %. Vyhrazujeme si právo na změnu cen jednotlivých skupin výrobků s ohledem na nárůst cen vstupních surovin nebo kurzové 
výkyvy jednotlivých měn. Black Cat DESIGN, Black Magic, Cool, Crypton, Cyber, Energy, Exo, Fantastic World of Fishing, Fin-Nor, Magic Trout, Maniac, Maxum, Quantum, Radical, Rhino, Syntec, 
TiMag, Topic, Trophy, Ultimatch, Van Staal a Zebco jsou registrované obchodní značky holdingu W.C. Bradley / Zebco Holdings, Inc.

QUANTUM
Pruty & Navijáky
Q3-Q51

Doplňky
Q52-Q144 

MAGIC TROUT 
MT1-MT42

BLACK CAT
Pruty & Navijáky
BC4-BC31

Doplňky
BC32-BC80

BROWNING
Pruty & Navijáky
B4-B61

Doplňky
B62-B142

RADICAL
Pruty & Navijáky
RA3-RA9

Doplňky
RA10-RA54

FIN-NOR 
FN1-FN24

RHINO 
R1-R34

VAN STAAL
VS1-VS2

ZEBCO 
Navijáky
Z3-Z13

Pruty
Z14-Z35

Doplňky
Z36-Z148



Úžasné rybářské náčiní pro specialisty! Ten, kdo se zcela upsal jedné 

rybolovné technice, se nechce spokojit pouze s průměrným náčiním. 

Quantum nabízí přesně onu top kvalitu, kterou hledá.

i LEGENDA K INTERAKTIVNÍM IKONÁM

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

Při kliknutí na katalogové číslo odstartujete  
Google hledání stávajícího produktu.

Detail 
obrázku

Rozkresy 
dílů

Návody k 
použití 

Videa360° 
animace

Google - hledání



   

Q2 Q3

EXO TI
Skvělý High-End přívlačový naviják s dechberoucí lehkostí. Konstrukční 
technologie umožňuje nevídané hodnoty pevnosti při zachování skvělé 
funkčnosti. Je k dispozici ve čtyřech nejdůležitějších velikostech. Od 
„mazlíčka“ velikosti #20 pro příznivce lovu pstruhů až po odrostlý  
štikový a lososový naviják velikosti #50. Nová generace je opět  
optimalizována a uchvátí hedvábně jemným chodem a nezničitelnou 
titanovou osou.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · C4LF™ uhlíkový rotor
 · Hliníkový kosterní kryt navijáku
 · Jemně nastavitelný CSCTM přední brzdný systém (uhlíkové disky)
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Titanovo-nitridový povlak rolničky s anti-twist systémem
 · Nezničitelný Ni-Ti™ překlapěč
 · Titanová hřídel
 · Perforovaná hliníková cívka Long Stroke™ s keramickou přední hranou
 · Perfektní návin vlasce
 · Continuous anti-reverse
 · Několikavrstvý nátěr MegaShieldTM

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0513 030 1130 150 / 0,30 5,2:1 80 cm 11 9,1 kg / 20 lbs 255 g 5600

0513 040 1140 210 / 0,23 5,2:1 85 cm 11 9,1 kg / 20 lbs 280 g 6000

0513 050 1150 205 / 0,24 5,2:1 93 cm 11 10,0 kg / 22 lbs 305 g 6400
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SMOKE S3
U navijáku Quantum Smoke 3 je vše vsazeno na „sílu kovu“, protože i třetí 
generace úspěšných navijáků Smoke má opticky nádherný skeletový design. 
Tím bylo možné dramaticky zredukovat hmotnost navijáku bez jakékoliv 
ztráty pevnosti. Naviják má velice odolné kovové tělo zajišťující ultrajemný 
chod převodů. Všude tam, kde bylo potřeba použít kov, se také použil, ale 
zároveň hmotnostně optimalizoval. Nový design Reel Engine Design 2.0 – 
zkráceně RED – se stará o hedvábně měkký chod a optimální pokládání  
vlasce nebo šňůry, dokonce i u ultratenkých splétaných šňůr. Rotor sestává 
ze spojení umělých hmot z vesmírného programu a dlouhých grafitových  
vláken (cca 10 mm), což je extrémně těžké pro zpracování, ale zaručuje 
neskutečnou pevnost. Mimoto Smoke exceluje svým takzvaným „Braid 
Band“ páskem. Tím je míněn speciálně zhotovený gumový pásek na cívce 
umožňující okamžité navinutí pletené šňůry bez obligátního podkladu  
vlascem. Pletená šňůra na gumovém jádru drží naprosto bezpečně a  
jakékoliv protáčení na cívce je tím absolutně vyloučené.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Moderní design rotoru
 · Hliníkový kosterní kryt navijáku
 · CSC 2.0 brzdný systém s uhlíkovými a keramickými podložkami 
povrchově upravenými plazmochemickou technikou
 · Tenká klička
 · Velká rolnička s anti-twist systémem
 · Nezničitelný Ni-Ti™ překlapěč
 · Velmi lehká kosterní cívka MaxCast
 · Velmi pomalý oscilační systém
 · Rychlý návin vlasce
 · Spojka DuraLok™
 · Foot Forward™ pro lepší vyvážení prutu

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0540 015 SM15XPT 140 / 0,18 5,7:1 69 cm 12 3,5 kg / 8 lbs 181 g 4680

0540 025 SM25XPT 140 / 0,20 6,0:1 89 cm 12 9 kg / 20 lbs 235 g 5150

0540 040 SM40XPT 210 / 0,22 6,0:1 96 cm 12 10 kg / 22 lbs 292 g 5390

SMOKE S3 INSHORE
Stejně jako jeho sladkovodní bratr má nový naviják Smoke 3 Inshore 
určený pro lov ve slané vodě ve své třetí generaci celou řadu vylepšení. 
Nabízí perfektní středně velké přívlačové navijáky pro milovníky moř-
ského lovu mořských vlků, tresek nebo mořských pstruhů. Speciální 
produkce a speciální výrobní materiály zajišťují vysokou korozní odolnost, 
dokonce i při častém používání ve slané vodě. Rybář si ale zároveň může 
vychutnat známou lehkost Smoke navijáků i jejich příslovečnou pevnost. 
Mimoto Smoke exceluje svým takzvaným „Braid Band“ páskem. Tím je 
míněn speciálně zhotovený gumový pásek na cívce umožňující okamžité 
navinutí pletené šňůry bez obligátního podkladu vlascem. Pletená šňůra 
na gumovém jádru drží naprosto bezpečně a jakékoliv protáčení na cívce 
je tím absolutně vyloučené.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Moderní design rotoru
 · Kosterní design krytu navijáku z hliníku, vysoce odolného slané vodě, 
a s nátěrem Saltguard 2.0
 · CSC brzdný systém s uhlíkovými a keramickými podložkami
 · Klička z nerez oceli 100 % bez kmitání
 · Titanovo-nitridový povlak rolničky s anti-twist systémem
 · Nezničitelný Ni-Ti™ překlapěč
 · Reel Engine Design
 · Velmi lehká kosterní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Spojka DuraLok™
 · Antikorozní provedení kuličkových ložisek

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0550 030 SSM30XPT 140 / 0,22 6,0:1 89 cm 12 9 kg / 20 lbs 235 g 5000

0550 040 SSM40XPT 210 / 0,22 6,0:1 96 cm 12 10 kg / 22 lbs 292 g 5300

PŘÍVLAČOVÉ NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU

Reel Engine Design 2.0
„Engine Design“ technologie 
hliníkové unibody konstrukce 
poskytuje skálopevnou základnu 
tak, aby převody a hřídel byly v 
dokonalém souladu. Výsledek? 
Lepší stabilita a hladší chod – 
super lehké navíjení.

Keramické podložky povrchově upravené  
plazmochemickou technikou

New CSC2TM Drag System
Náš patentovaný multidiskový brzdný systém 
kombinuje uhlíkové a keramické podložky 
kvůli perfektnímu vyvážení plynulosti, síly a 
odolnosti brzdy. Je určený pro lov na lehko a 
má vylepšený mikroregulační systém poskytující 
citlivé nastavení brzdného systému.
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CABO PT
Tato legendární série smekacích mořských přívlačových navijáků získala 
kompletně novou konstrukci. Šlo především o to, výrazně snížit hmotnost, 
aniž by se snížila pevnost a došlo i k jiným nepatřičným ztrátám robustnosti. 
Přitom se Quantum technikům ještě dodatečně povedlo zvýšit výkon brzdy. 
V interních testech dokázaly navijáky vyvinout až neskutečnou brzdnou sílu 
70 lb. Silní dravci v mořích se tedy budou muset mít ještě více na pozoru 
před majiteli Cabo navijáků.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Rotor je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · Odolné lehké kovové tělo v kosterním designu
 · Jemně nastavitelný chráněný Magnum CSCTM přední brzdný systém (uhlíkové 
disky)
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Rolnička omezující zamotání vlasce podporovaná kuličkovými ložisky
 · Luxusní TiMag ™ systém: bezúdržbový magnetický překlapěč
 · Převody vyrobené z velmi tvrdé nerez oceli
 · Hliníková cívka s tvrzenou přední hranou pro delší odhozové vzdálenosti
 · Dvourychlostní oscilační systém s návinem vlasce LMS™
 · Velikost 80 se stálým anti-reverse
 · Několikavrstvý nátěr krytu navijáku Saltguard
 · Vnitřní zarážka překlapěče

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0268 040 CSP40PTsE 210 / 0,23 5.3:1 84 cm 8 13,6 kg / 30 lbs 394 g 6300

0268 050 CSP50PTsE 200 / 0,24 5.3:1 91 cm 8 15,9 kg / 35 lbs 400 g 6400

0268 060 CSP60PTsE 275 / 0,25 4.9:1 94 cm 8 20,4 kg / 45 lbs 680 g 6800

0268 080 CSP80PTsE 300 / 0,30 4.9:1 104 cm 8 24,9 kg / 55 lbs 710 g 6900

0268 100 CSP100PTsE 430 / 0,30 4,7:1 96 cm 8 27,2 kg / 60 lbs 924 g 7100

0268 120 CSP120PTsE 530 / 0,30 4,7:1 127 cm 8 29,5 kg / 65 lbs 935 g 7400

VAPOR
Pod jménem Vapor přichází na světlo světa nová generace smekacích 
navijáků. Obsahuje celkem 4 velikosti/modely, všechny vybavené nejno-
vějšími Quantum technologiemi. Od velikosti 15 po 40 pokrývají navijáky 
optimálně celé spektrum od ultralehké po těžkou přívlač se všemi mysli-
telnými umělými nástrahami. Velmi pevné a zároveň extrémně lehké tělo 
navijáku v sobě ukrývá robustní aluminiové převody a pořádnou porci 9 
+ 1 High-End kuličkových ložisek pro lehký a klidný chod bez jakýchkoliv 
nešvarů od prvního dne rybaření. Oblouk překlapěče je zhotoven z kva-
litního titania a bez problémů odpruží i nechtěný náraz. A jemná rolnička 
je dokonale uzpůsobena pro bezpečné použití nejtenčích moderních 
splétaných šňůr bez jakéhokoliv motání a kroucení. Přesně nastavitelná 
přední mikrobrzda a markantní ergonomicky tvarovaný korkový úchop 
kličky perfektně podtrhují nadčasový design XPT navijáků.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Moderní design rotoru
 · Hliníkový kosterní kryt navijáku
 · Jemně nastavitelný CSCTM přední brzdný systém (uhlíkové disky)
 · Velká rolnička s anti-twist systémem
 · Nezničitelný Ni-Ti™ překlapěč
 · Reel Engine Design
 · Kosterní design cívky Maxcast II
 · Velmi pomalý oscilační systém
 · Spojka DuraLok™
 · Foot Forward™ design

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0381 015 VP15XPT 130 / 0,24 5,7:1 69 cm 10 3,5 kg / 8 lbs 188 g 4220

0381 025 VP25XPT 165 / 0,26 6,0:1 89 cm 10 8 kg / 18 lbs 233 g 4360

0381 030 VP30XPT 200 / 0,26 6,0:1 89 cm 10 9 kg / 20 lbs 241 g 4500

0381 040 VP40XPT 210 / 0,30 6,0:1 96 cm 10 10 kg / 22 lbs 298 g 4650

BIG PIT NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU
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ACCURIST SPINNING
Nový naviják Accurist Spinning okouzlí svou neotřelou technikou, která 
je nejen moderní, ale i nadčasová. Nejde jen o krásný moderní kus 
plný inovativních prvků a designu. Svou technickou výbavou uspokojí 
i ty nejvyšší nároky příznivců přívlače. Nespočet rybářů jistě nadchne 
hedvábný chod převodů, optimální pokládání vlasce, to samé platí i pro 
pletené šňůry a také jemně nastavitelný systém přední mikrobrzdy.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Elektronicky vyvážený odlehčený rotor
 · SCR™ - ochranná hliníková slitina
 · Jemně nastavitelný CSCTM přední brzdný systém (uhlíkové disky)
 · Ergonomická klička a komponenty z nerez oceli
 · Velká rolnička s anti-twist systémem
 · Nezničitelný Ni-Ti™ překlapěč
 · PT™ převody
 · Hliníková cívka s tvrzenou přední hranou pro delší odhozové  
vzdálenosti
 · S-křížový návin vlasce
 · Spojka DuraLok™
 · Foot Forward™ design

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0560 015 15 130 / 0,18 5,3:1 66 cm 7 3 kg / 7 lbs 198 g 2340

0560 025 25 140 / 0,20 5,2:1 71 cm 7 7 kg / 16 lbs 252 g 2340

0560 030 30 140 / 0,22 5,2:1 79 cm 7 8 kg / 18 lbs 258 g 2340

ULTREX FD
Cenově výhodné smekací navijáky s přední brzdou ze stáje Quantum. 
Štíhlé tělo, US Quantum technologie navijáků pro začátečníky. Klasický 
všestranný přívlačový naviják pro veškeré přívlačové techniky od lehčího 
lovu pstruhů přes lov s většími gumami až po lov štik a lososů přívlačí.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Odolný nylonový kryt navijáku
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Hliníková klička z odlitku
 · Anti-twist rolnička
 · Převody s plynulým navíjením vlasce
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · ABS Nylon náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse
 · Foot Forward™ pro lepší vyvážení prutu

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0312 015 515 220 / 0,15 5,2:1 63 cm 5 2,7 kg / 6 lbs 220 g 620

0312 020 520 200 / 0,25 5,2:1 69 cm 5 4,5 kg / 10 lbs 271 g 650

0312 030 530 210 / 0,25 5,2:1 72 cm 5 4,5 kg / 10 lbs 280 g 710

0312 040 540 260 / 0,30 4,8:1 75 cm 5 5,4 kg / 12 lbs 405 g 760

PŘÍVLAČOVÉ NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU
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TRAX II
Navijáky Quantum Trax II nyní nabízejí ještě více výkonu za investované 
peníze: jednoznačně je cítit jemné vyladění převodů a perfektní vyvážení. 
Nový, speciálně pro značku Quantum vyvinutý tvar kličky se stará  
o vylepšený přenos síly a ergonomii.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0362 015 615 120 / 0,20 5,1:1 60 cm 6 3 kg / 6,6 lbs 208 g 890

0362 020 620 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 6 6 kg / 13,2 lbs 260 g 940

0362 030 630 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 6 6 kg / 13,2 lbs 264 g 990

0362 040 640 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 6 7,5 kg / 16,5 lbs 374 g 1030

VANTEX
Tato série v programu značky Quantum nadchne svou superlehkou hmotností, 
velmi příjemným, hedvábně jemným chodem převodového ústrojí a působivým 
designem. S 10 kuličkovými ložisky je naviják ve své cenové třídě velmi velko-
ryse vybaven. Mimořádných výkonových dat bylo dosaženo použitím nejlepších 
komponentů, jako jsou kvalitní brzdové lamely, skeletová konstrukce rotoru a 
k tomu nová ergonomická klička pro perfektní komfort. Navijáky jsou k dispozici 
ve všech důležitých velikostech pro přívlač ve sladkých vodách. Vantex udělá 
vždy skvělý dojem a je jedno, zda při lovu okounů s „navijáčkem“ velikosti #20 
nebo při lovu štik s wobblery a „bojovým strojem“ velikosti #40.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Elektronicky vyvážený odlehčený rotor
 · Kompaktní design krytu navijáku
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Skládací hliníková klička
 · Odolné a výkonné převody
 · Perforovaná hliníková cívka Long Stroke™
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Spojka Multistop anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0364 020 1020 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 10 6 kg / 13,3 lbs 267 g 1790

0364 030 1030 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 10 6 kg / 13,3 lbs 271 g 1880

0364 040 1040 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 10 7,5 kg / 16,5 lbs 381 g 1970

PŘÍVLAČOVÉ NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU
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Q12 Q13

DRIVE

Zhmotněný sen vysoce výkonné série přívlačových navijáků s minimálními 
výrobními tolerancemi pro optimální klid při chodu a dlouhou životnost. 
Tento typ navijáku je vhodné používat s nejtenčími průměry pletených šňůr, 
například při technikách, jako jsou drop-shot, lov s menšími gumami nebo 
twitching. Z tohoto důvodu je k dispozici i v malých velikostech #5 a #10 
vedle běžných středních. U navijáků série Drive použila značka Quantum 
exkluzivně vyvinutý koncept Reel Engine jako u oblíbeného modelu Quantum 
Throttle.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Reel Engine Design
 · Perforovaná hliníková cívka Long Stroke™
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse
 · Foot Forward™ pro lepší vyvážení prutu

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0370 005 DR05 70 / 0,20 5,7:1 61 cm 8 2,7 kg / 6 lbs 154 g 890

0370 010 DR10 115 / 0,20 5,3:1 69 cm 9 2,7 kg / 6 lbs 194 g 940

0370 020 DR20 140 / 0,26 5,2:1 71 cm 9 4,5 kg / 10 lbs 258 g 990

0370 030 DR30 165 / 0,26 5,2:1 76 cm 9 5,5 kg / 12 lbs 264 g 1030

THROTTLE
Americkými Quantum inženýry vyvinutý Systém Reel Engine staví na 
aluminiovém těle, do kterého jsou dodatečně vyfrézována pouzdra pro 
osy. To garantuje daleko vyšší přesnost, což se odráží v excelentním 
klidném chodu a vysoké robustnosti navijáku. A hravě také zvládne 
celý den přitahovat relativně velké a těžké nástrahy.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Grafitový rotor
 · Odolné hliníkové tělo
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Ergonomická klička a komponenty z nerez oceli
 · Anti-twist rolnička
 · Převody s plynulým navíjením vlasce
 · Perforovaná hliníková cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse
 · Foot Forward™ pro lepší vyvážení prutu

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0357 010 TH 10 115 / 0,20 5,3:1 61 cm 11 3,5 kg / 7,5 lbs 210 g 1320

0357 020 TH 20 160 / 0,24 5,2:1 72 cm 11 4,5 kg / 10 lbs 263 g 1370

0357 030 TH 30 195 / 0,24 5,2:1 81 cm 11 4,5 kg / 10 lbs 274 g 1410

0357 040 TH 40 180 / 0,30 5,3:1 89 cm 11 5,9 kg / 13 lbs 281 g 1460

0357 050 TH 50 210 / 0,30 5,3:1 92 cm 11 6,4 kg / 14 lbs 305 g 1500

PŘÍVLAČOVÉ NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU
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Q15Q14

CENTEX RD
S navijákem Centrex RD má nyní značka Quantum konečně ve svém programu 
parádní naviják se zadní brzdou. Smekací naviják pro lehčí až středně těžkou 
přívlač s precizní zadní mikrobrzdou, která z každého souboje udělá skutečný 
zážitek. Naviják je vybaven antikorozním grafitovým tělem, eloxovanou alumi-
niovou kličkou s extraměkkým úchopem „Soft Touch“, odolným aluminiovým 
obloukem překlapěče a technicky vypilovaným převodovým ústrojím. Zkrátka 
a dobře perfektní naviják pro přívlač s přímým přístupem k brzdě, pokud je to 
potřeba!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Jemně nastavitelná zadní brzda
 · Anti-twist rolnička
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0532 020 520 210 / 0,20 5,1:1 67 cm 5 6 kg / 13,3 lbs 248 g 1140

0532 030 530 228 / 0,25 5,1:1 72 cm 5 8 kg / 18 lbs 261 g 1170

0532 040 540 235 / 0,28 5,1:1 80 cm 5 8 kg / 18 lbs 271 g 1230

MR. PIKE THE RELEASER
Dva modely prvotřídních navijáků s volným chodem cívky umí přesně to, 
co od nich očekáváme: v nejdůležitější okamžik rybářského dne uvolnit při 
záběru bez zádrhelu vlasec z cívky! Také proto jsme tyto smekací navijáky 
v řadě Mr. Pike Range nazvali The Releaser, protože umožňují přímé odmo-
távání vlasce, což je při jistých technikách nezbytné. Volný chod cívky lze 
samozřejmě s ohledem na sílu proudu a vítr přesně nastavit. Tento naviják je 
nabízen ve dvou velikostech: jako velmi malý, kompaktní, v provedení #420 
k lehčímu lovu dravců s nástražní rybičkou na candáty a úhoře. A dále ve 
velké verzi #460 pro těžký lov štik s velkými olovy nebo hrubými splávkovými 
montážemi! Vždy s výbavou 4 kvalitních kuličkových ložisek a speciálním 
oscilačním systémem S-Curve pro optimální pokládání kmenového vlasce na 
kovovou Longcast cívku na daleké hody.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Elektronicky vyvážený odlehčený rotor
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Jemně nastavitelný volnoběžkový systém
 · Rolnička omezující zamotání vlasce
 · Odolné a výkonné převody
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0545 420 420 140 / 0,25 5,0:1 69 cm 4 4 kg / 8,8 lbs 187 g 1880

0545 460 460 300 / 0,35 4,6:1 88 cm 4 7 kg / 15,4 lbs 459 g 2110

NAVIJÁKY SE ZADNÍ BRZDOU
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Q16 Q17

EXO BAITCASTER
Dali jsme našim inženýrům úkol vyrobit Exo Baitcaster, co nejlehčí to bude 
možné, zároveň však bez jakékoliv ztráty výkonu a technických předností 
modelu. Řešení úkolu bylo nakonec velmi snadné. Pojmenovali jsme ho pra-
covně: „Kov jen tam, kde je to nutné.“ Výsledkem je skeletová konstrukce 
a nejlehčí Quantum Baitcaster historie firmy. A přitom je nadále natolik 
robustní, že bychom jej mohli přejet pickupem, jak lze vidět na naší webové 
stránce. Je k dispozici pro pravoruký i levoruký provoz.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Odolné lehké kovové tělo v kosterním designu
 · Brzdný systém MegaDragTM z nerez oceli a s uhlíkovými vlákny
 · Velmi lehká klička z tvrzeného hliníku, kosterního designu a EVA 
rukojetí
 · Titanovo-nitridový povlak rolničky
 · PT™ převody
 · Velmi lehká kosterní cívka
 · Continuous anti-reverse
 · ACS odhozová brzda spolehlivě zabraňující přetočení vlasce

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0511 101 LH EX101SPT 130 / 0,24 6.6:1 72 cm 11 6,8 kg / 15 lbs 167 g 6300

0512 101 LH EX101HPT 130 / 0,24 7.3:1 79 cm 11 6,8 kg / 15 lbs 167 g 6300

SMOKE S3 LH 101 HPT
Navijáky Smoke patří v Evropě k nejvíce používaným baitcastovým navijákům 
vyšší třídy. Proto naši Quantum inženýři nyní vyvinuli třetí generaci tohoto 
fenoménu. Cívka byla s ohledem k navijáku zvětšena, aby se dosáhlo větší 
kapacity a také možnosti s větší lehkostí nahazovat dále než doposud. Nový 
únikový brzdný systém Micro-Adjust ACS4 se dá snadno po straně nastavit a 
umožňuje rybáři nahazovat do velkých vzdáleností bez nebezpečí zamotání. 
Tato použitá technika velmi zpříjemňuje rybaření a jistě se odrazí i v úlovcích.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Hliníkový kryt navijáku X-Frame
 · Jemně nastavitelný CSCTM přední brzdný systém (uhlíkové disky)
 · Masivní provedení kličky
 · Přesné zpracování převodů
 · Velká cívka
 · Spojka DuraLok™
 · ACS odhozová brzda spolehlivě zabraňující přetočení vlasce
 · Vysokorychlostní ložiska
 · Promazáno mazivem Hot Sauce

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0528 101 Smoke S3 LH 101 HPT 138 / 0,25 7,3:1 81 cm 11 11 kg / 25 lbs 196 g 5390

BAITCASTOVÉ NAVIJÁKY
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SMOKE INSHORE
Pro příznivce vrhacích multiplikátorů mezi mořskými rybáři je zde nyní slané 
vodě odolná verze modelu Smoke. Inshore verze se vyrábí ze zvláštního 
aluminia odolného proti korozi a ložiska jsou kompletně zapouzdřena a tím 
chráněna proti vniknutí agresivní slané vody.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Velmi lehké hliníkové tělo
 · Brzdný systém MegaDragTM z nerez oceli a s uhlíkovými vlákny
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Velmi lehká kosterní cívka MaxCast
 · Continuous anti-reverse
 · ACS odhozová brzda spolehlivě zabraňující přetočení vlasce

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0526 101 LH SL101HPTSA 115 / 0,33 7,3:1 79 cm 7 5,2 kg / 11,4 lbs 190 g 4650

VAPOR 101 SPT
Klasický baitcastový naviják s velkým potenciálem! Model Vapor 101 SPT 
patří mezi “úzkoprofilové” verze, které disponují velmi pevným, ale zároveň 
lehkým tělem. Je vybaven 10 + 1 High-Tech kuličkovými ložisky pro lehký a 
stejnoměrný chod. Taktéž perfektně pracujícím systémem ACS Infinite Cast 
Control umožňujícím bezproblémové nahazování bez motanců i s velmi leh-
kými nástrahami. Vapor 101 SPT je navíc zušlechtěn keramickým brzdným 
systémem a extrémně robustními mosaznými převody. Nápadné jsou též dva 
velkorysé korkové úchopy kličky, které při rybaření zprostředkují optimální 
kontakt. Vapor SPT je pomalejší “Slow Speed” model, který se perfektně 
hodí pro jigování nástrah, lov s wobblery nebo twitching.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Velmi lehké hliníkové tělo
 · Brzdný systém z keramiky, nerez oceli a uhlíku
 · Masivní provedení kličky
 · PT™ převody
 · Continuous anti-reverse
 · ACS odhozová brzda spolehlivě zabraňující přetočení vlasce

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0535 101 101 SPT 125 / 0,25 6,3:1 69 cm 11 8 kg / 18 lbs 190 g 4220

BAITCASTOVÉ NAVIJÁKY
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NOVA
Naviják Nova z americké produkce značky Quantum je prvním tradičním modelem multipli-
kátoru pro levou ruku určeným k těžké přívlači, lehkému rybaření v Norsku a oblíbenému 
lovu štik na mrtvé nástražní ryby („Deadbaiting“). Příručně tvarované a extrémně robustní 
tělo navijáku Nova umožňuje hodiny a hodiny házení bez zbytečné únavy a pozitivní pocit 
z tohoto multiplikátoru umocňuje i jeho lehký chod při přitáčení nástrahy. I přes prakticky 
nezničitelné tělo je naviják Nova překvapivě lehký, lze jej pomocí hvězdicové a únikové brzdy 
snadno nastavit. S tímto multiplikátorem se dá perfektně a bez motanců nahazovat. Doplň-
ková „funkce cvrku“ se velmi efektivně uplatní při trollingu s umělými nástrahami nebo lovu 
na rybičku s trollingovými splávky. Jako odpovídající prut doporučujeme k tomuto navijáku 
Mr. Pike Standard Boat.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Hliníkové tělo a boční kryty
 · Velký vícevrstvý brzdový systém
 · Velmi lehká klička z tvrzeného hliníku, kosterního 
designu a EVA rukojetí
 · Pevné převody
 · Hliníková cívka
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0690 351 351 185 / 0,33 6,2:1 82 cm 6 8 kg / 18 lbs 337 g 2020

ULTREX CAST
Cenově výhodný vstup do světa baitcastových navijáků v designu odpovídají-
cím úspěšné sérii Ultrex prutů. Naviják Ultrex Cast jasně dokazuje, že cenově 
příznivé náčiní si optikou dnešní doby v otázce komfortu při rybaření nezadá 
i s daleko dražšími konkurenčními modely.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Silná klička
 · Pevné převody
 · Hliníková cívka
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0530 100 RH 100 110 / 0,25 6,1:1 46 cm 3 6,5 kg / 14 lbs 216 g 1230

0530 101 LH 101 110 / 0,25 6,1:1 46 cm 3 6,5 kg / 14 lbs 216 g 1230

BAITCASTOVÉ NAVIJÁKY
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SMOKE S3 SPIN

Jako bájný fénix, který povstal z popela, přechází oblíbená vlajková loď značky Quantum na novou generaci 
modelu S3 představující daleko více než jen dlouhoživotnou, prvotřídně zpracovanou sérii prutů absolutní 
extratřídy. Veškeré schopnosti inženýrů zabývajících se stavbou prutů byly vloženy do této nákladné kompozice 
silových a zároveň enormně rychlých blanků, aby vyústily v bezvadný koncový produkt. Pruty jsou koncipovány 
pro vysoké nároky moderního pojetí lovu dravců a nabízejí fenomenální vazbu s ohledem na strukturu dna 
dané lokality. Okamžité rozpoznání záběru umožňuje i okamžitý zásek, dokonce i na velmi velkou vzdálenost. 
Samy o sobě mluví v případě nové série S3 použité nejkvalitnější Fuji stavební komponenty. Dvě délky prutů a 
nejrůznější spektrum vrhacích zátěží zaručují plné pokrytí rozmanitostí moderního lovu dravých ryb. Obtěžující 
možná nevyváženost je minulostí díky dodávaným kontra závažím, a tak mohou být použity a precizně dováže-
ny navijáky nejrůznějších velikostí a modelů. Kdo si chce při moderním lovu dravých ryb změřit své síly se štika-
mi, okouny, boleny nebo candáty, může bez jakýchkoliv kompromisů důvěřovat přívlačové sérii prutů Quantum 
Smoke S3. Nabízejí totiž design a techniku na nejvyšší úrovni.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE Akce Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
14156 240 35 2,40 m / 7'10 2 5 - 35 g / 3/16 - 1 1/4 oz 1,24 m 135 g 0,4-0,6 extra fast Fuji® 8 Fuji® 6600

14156 270 35 2,70 m / 8'10 2 5 - 35 g / 3/16 - 1 1/4 oz 1,39 m 156 g 0,4-0,6 extra fast Fuji® 10 Fuji® 6800

14157 240 55 2,40 m / 7'10 2 7 - 55 g / 1/4 - 2 oz 1,24 m 140 g 0,6-0,8 extra fast Fuji® 8 Fuji® 6600

14157 270 55 2,70 m / 8'10 2 7 - 55 g / 1/4 - 2 oz 1,39 m 160 g 0,6-0,8 extra fast Fuji® 10 Fuji® 6800

14158 240 75 2,40 m / 7'10 2 12 - 75 g / 7/16 - 2 5/8 oz 1,24 m 145 g 0,8-1,0 extra fast Fuji® 8 Fuji® 6600

14158 270 75 2,70 m / 8'10" 2 12 - 75 g / 7/16 - 2 5/8 oz 1,39 m 165 g 0,8-1,0 extra fast Fuji® 10 Fuji® 6800

PŘÍVLAČOVÉ PRUTY

SMOKE S3 SPIN

Jako bájný fénix, který povstal z popela, přechází oblíbená vlajková loď značky Quantum na novou generaci 
modelu S3 představující daleko více než jen dlouhoživotnou, prvotřídně zpracovanou sérii prutů absolutní extra-
třídy. Veškeré schopnosti inženýrů zabývajících se stavbou prutů byly vloženy do této nákladné kompozice silo-
vých a zároveň enormně rychlých blanků, aby vyústily v bezvadný koncový produkt. Pruty jsou koncipovány pro 
vysoké nároky moderního pojetí lovu dravců a nabízejí fenomenální vazbu s ohledem na strukturu dna dané 
lokality. Okamžité rozpoznání záběru umožňuje i okamžitý zásek, dokonce i na velmi velkou vzdálenost. Samy 
o sobě mluví v případě nové série S3 použité nejkvalitnější Fuji stavební komponenty. Dvě délky prutů a nejrůz-
nější spektrum vrhacích zátěží zaručují plné pokrytí rozmanitostí moderního lovu dravých ryb. Obtěžující možná 
nevyváženost je minulostí díky dodávaným kontra závažím, a tak mohou být použity a precizně dováženy navi-
jáky nejrůznějších velikostí a modelů. Zvláště pro moderní lov štik s velkými nástrahami je tato modelová série 
koncipována – kdo si jako příznivec moderního lovu dravých ryb chce s těmito predátory změřit síly, může bez 
jakýchkoliv kompromisů důvěřovat sérii Quantum Smoke S3. Smoke S3 Spin modely jsou na startu od vodícího 
očka vybaveny celkem třemi pevnými dvoupatkovými Fuji očky a koncipovány i pro lov s těmi nejtěžšími velkými 
umělými nástrahami. Design a technika na nejvyšší úrovni.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE Akce Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
14159 240 105 2,40 m / 8' 2 18 - 105 g / 5/8 - 3 3/4 oz 1,24 m 183 g 1,0-1,2 extra fast Fuji® 8 Fuji® 7100

14159 270 105 2,70 m / 8'10 2 18 - 105 g / 5/8 - 3 3/4 oz 1,39 m 193 g 1,0-1,2 extra fast Fuji® 10 Fuji® 7100
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BAITCASTOVÉ PRUTY

VAPOR AGGRESSOR – FINESSE – DETECTOR
Tři řady vysoce kvalitních prutů pokrývajících všechny moderní rybářské 
metody k lovu predátorů. Pruty mají výjimečně citlivou špičkovou akci, 
ale také kvalitní blank Toray IM9-High-Modular-Graphite, díky němuž 
jsou velmi tvrdé a enormně rychlé. Každý prut má optimální vyvážení i 
bez doplňkových vyvažovacích závaží. Modely pro baitcasting mají dal-
ší zvláštnost, totiž jedinečný „Smart TriggaTM”. Tento lehce ohnutý 
úchop se stará o to, aby se dal prut lépe přitisknout k předloktí a tvořil 
s rybářem jeden celek! Velmi štíhlá, jednoduše tvarovaná EVA rukojeť s 
integrovaným šroubovacím sedlem navijáku zprostředkovává jedi- 
nečné spojení s blankem. To vše s následujícím výsledkem: rybaření 
bez zbytečné únavy, koncentrovaný lov, lepší kontrola nástrahy, 
okamžité rozpoznání záběru, kratší reakční doba a tím i více ryb!
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VAPOR US-BAITCASTER

Každý z těchto prutů je s naprostou pečlivostí vyvinut a našimi profesionály testován. Vapor™ nadchne nejen 
rybáře z USA díky super bohatému kosmetickému paketu kombinovanému s nadčasovým vzhledem s prvo-
třídním výkonem. Všechny blanky prutů Vapor jsou zhotoveny z extrémně lehkého, velmi rychlého, ujímaného 
Toray grafitu HSX60 s vysokou možností zatížení pro nevídanou citlivost a konstruovány s dostatečnou zpětnou 
vazbou blanku, aby mohly obsáhnout široké spektrum lovu s umělými nástrahami. Vedle stávající řady dělených 
prutů přibyly dvě série jednodílných US modelů: US Baitcaster se standardním bajonetovým sedlem navijáku 
a US Spin se sedlem pro smekací naviják. Modely US Baitcaster obsahují paletu prutů od akcí „Medium“ po 
„Heavy“ a nadchnou svou rychlou akcí. Sortiment US Spin pokrývá spektrum zátěží od „Medium Light“ až po 
„Medium Heavy“ a X-Fast akce se stará o optimální prezentaci nástrah a nejlepší výsledky při záseku. Všechny 
US pruty jsou vybaveny prémiovými korkovými rukojeťmi, aluminiumoxidovými očky Kigan® a sedly navijáku ve 
stylu ACS.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Průměr Gramáž Akce Typ oček Očka dop. MC Kč
14161 185 VPC610XF Medium-Heavy 1,85 m / 6''10' 1 1/4 - 1/2 oz 1,85 m 8 - 17 lbs 135 g x-fast Kigan 9+1 4680

14161 215 VPC704F Medium-Light 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 5/16 oz 2,15 m 8 - 12 lbs 130 g fast Kigan 9+1 4680

14161 216 VPC705F Medium 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 3/8 oz 2,15 m 8 - 14 lbs 140 g fast Kigan 9+1 4680

14161 217 VPC706F Medium-Heavy 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 1/2 oz 2,15 m 8 - 17 lbs 145 g fast Kigan 9+1 4680

14161 218 VPC707XF Heavy 2,15 m / 7'' 1 7/16 - 1 1/2 oz 2,15 m 12 - 25 lbs 145 g x-fast Kigan 9+1 4680

VAPOR US-SPIN

Každý z těchto prutů je s naprostou pečlivostí vyvinut a našimi profesionály testován. Vapor™ nadchne nejen 
rybáře z USA díky super bohatému kosmetickému paketu kombinovanému s nadčasovým vzhledem s prvo-
třídním výkonem. Všechny blanky prutů Vapor jsou zhotoveny z extrémně lehkého, velmi rychlého, ujímaného 
Toray grafitu HSX60 s vysokou možností zatížení pro nevídanou citlivost a konstruovány s dostatečnou zpětnou 
vazbou blanku, aby mohly obsáhnout široké spektrum lovu s umělými nástrahami. Vedle stávající řady dělených 
prutů přibyly dvě série jednodílných US modelů: US Baitcaster se standardním bajonetovým sedlem navijáku 
a US Spin se sedlem pro smekací naviják. Modely US Baitcaster obsahují paletu prutů od akcí „Medium“ po 
„Heavy“ a nadchnou svou rychlou akcí. Sortiment US Spin pokrývá spektrum zátěží od „Medium Light“ až po 
„Medium Heavy“ a X-Fast akce se stará o optimální prezentaci nástrah a nejlepší výsledky při záseku. Všechny 
US pruty jsou vybaveny prémiovými korkovými rukojeťmi, aluminiumoxidovými očky Kigan® a sedly navijáku ve 
stylu ACS.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Průměr Gramáž Akce Typ oček Očka dop. MC Kč
14162 180 VPS634XF Medium 1,80 m / 6''3' 1 1/8 - 3/8 oz 1,80 m 6 - 12 lbs 110 g x-fast Kigan 8+1 4680

14162 185 VPS684XF Medium 1,85 m / 6''8' 1 1/8 - 1/4 oz 1,85 m 6 - 12 lbs 120 g x-fast Kigan 8+1 4680

14162 186 VPS6105XF Medium-Heavy 1,85 m / 6''10' 1 1/8 - 3/8 oz 1,85 m 6 - 14 lbs 120 g x-fast Kigan 8+1 4680

14162 215 VPS723XF Medium-Light 2,15 m / 7''2' 1 1/16 - 5/16 oz 2,15 m 6 - 10 lbs 115 g x-fast Kigan 8+1 4680

14162 216 VPS725XF Medium-Heavy 2,15 m / 7''2' 1 1/4 - 3/4 oz 2,15 m 8 - 14 lbs 120 g x-fast Kigan 8+1 4680

BAITCASTOVÉ PRUTY

EXKLUZIVNÍ 
AMERICKÉ MODELY
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VAPOR DETECTOR EXTREME JIGGING

Záběry jako údery elektrickým proudem! A to nejen díky tomu, že každý prut Vapor z Detector série disponuje 
výjimečně citlivou špičkovou akcí, ale také protože kvalitní blank Toray IM9-High-Modular-Graphite je mega tvr-
dý a enormně rychlý – stručně řečeno zosobněný „Extreme Jigging“! Nastartování gumové nástrahy se stává s 
pomocí těchto Detector prutů pro ruku snadnou záležitostí a díky silné odezvě páteře patřičně odpoví nejen na 
každý záběr, ale nabídnou i při nejsilnějším souboji náležitou oporu. Rukojeť není příliš dlouhá, ale je přirozeně 
přizpůsobena jednotlivé délce prutu a vrhací zátěži. Ať už jde o 190centimetrové provedení vertikálního prutu 
nebo 275centimetrový model pro jiging ze břehu, má každý prut optimální vyvážení i bez doplňkových vyvažo-
vacích závaží. Modely pro baitcasting mají další zvláštnost, totiž jedinečný „Smart Trigga™”. Tento lehce ohnutý 
úchop se stará o to, aby se dal prut lépe přitisknout k předloktí a tvořil s rybářem jeden celek! Velmi štíhlá, 
jednoduše tvarovaná EVA rukojeť s integrovaným šroubovacím sedlem navijáku zprostředkovává jedinečné spo-
jení s blankem. To vše s následujícím výsledkem: rybaření bez zbytečné únavy, koncentrovaný lov, lepší kontrola 
nástrahy, okamžité rozpoznání záběru, kratší reakční doba a tím i více ryb!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE Akce Typ oček Očka dop. MC Kč
14150 190 190.c. / Smart Trigga™ 1,90 m / 6,2' 2 14 - 28 g / 1/2 - 1 oz 1,33 m 138 g 1,0-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 3370

14150 191 190.c. / Smart Trigga™ 1,90 m / 6,2' 2 21 - 56 g / 3/4 - 2 oz 1,33 m 147 g 1,5-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 3370

14150 192 190 1,90 m / 6,2' 2 14 - 28 g / 1/2 - 1 oz 0,99 m 119 g 1,0-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 3370

14150 193 190 1,90 m / 6,2' 2 21 - 56 g / 3/4 - 2 oz 0,99 m 137 g 1,5-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 3370

14150 250 250 2,50 m / 8,2' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,30 m 166 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 3840

14150 251 250 2,50 m / 8,2' 2 14 - 56 g / 1/2 - 2 oz 1,42 m 166 g 1,0-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 3840

14150 275 275 2,75 m / 9,0' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,29 m 185 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 4130

14150 276 275 2,75 m / 9,0' 2 14 - 56 g / 1/2 - 2 oz 1,41 m 181 g 1,0-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 4130

VAPOR DETECTOR MICRO JIGGING

Ultracitlivé, lehké jako pírko a k tomu pořádně silné! To jsou hlavní atributy velmi jemných Vapor prutů Detector 
série. Zde je velmi patrná vysoce citlivá špičková akce grafitového blanku Toray IM9-High-Modular-Graphite. 
Garantujeme, že nejde o žádnou vlepenou špičku, ale blank s průběhem ostrým jako špička, který je velmi tuhý 
a šíleně rychlý. Naprosto ideální pruty pro milovníky mikrojiggingu s nástrahami nejmenších vrhacích zátěží. 
Zvláště citlivý kontakt s nástrahou ve fázi klesání a dopadu dělá tuto sérii prutů tak speciální. I přes jemnou 
špičku má páteř prutu dostatek síly pro účinný zásek na dálku a hravě si poradí dokonce i s velkými dravci. Také 
zde není rukojeť příliš dlouhá, ale samozřejmě optimalizovaná k jednotlivým délkám prutů. Najdeme zde klasic-
kou délku 210 cm pro lov z lodě nebo 240 cm pro „Streetfishing“ a zcela speciální 270 cm provedení pro lov 
s mikrojigy ve velkých vzdálenostech! Každý prut je optimálně vyvážen i bez doplňkových vyvažovacích závaží 
a 210 cm model pro baitcasting má ještě další zvláštnost, totiž jedinečný „Smart Trigga™”. Tento lehce ohnutý 
úchop se stará o to, aby se dal prut lépe přitisknout k předloktí a tvořil s rybářem jeden celek! Velmi štíhlá, jed-
noduše tvarovaná EVA rukojeť s integrovaným šroubovacím sedlem navijáku zprostředkovává jedinečné spojení 
s blankem. To vše s následujícím výsledkem: rybaření bez zbytečné únavy, koncentrovaný lov, lepší kontrola 
nástrahy, okamžité rozpoznání záběru, kratší reakční doba a tím i více ryb!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE Akce Typ oček Očka dop. MC Kč
14152 210 210.c. / Smart Trigga™ 2,10 m / 6,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,59 m 136 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 3840

14152 198 198 1,98 m / 6,5' 2 5 g / 1/6 oz 0,98 m 100 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 8 3370

14152 211 210 2,10 m / 6,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,53 m 121 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 9 3840

14152 240 240 2,40 m / 7,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,24 m 130 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 4130

14152 270 270 2,70 m / 8,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,40 m 139 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 4130

BAITCASTOVÉ PRUTY
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VAPOR FINESSE LURE & JIG

Že při práci s gumovými nástrahami a malými crankbaity jde především o cit, je možné pocítit nejlépe u série 
prutů Vapor Finesse Lure & Jig. Jde o zcela zvláštní sérii v rámci značky Quantum Vapor, která má v hledáčku 
maximální cit pro nástrahu: pro přesné „osahávání“ dna pomocí jigů, pro zachycení nejlehčích vibrací wobble-
rů při natáčení a pro neomylnou identifikace záběru! Také zde je velmi patrná vysoce citlivá špičková akce 
grafitového blanku Toray IM9-High-Modular-Graphite. Jsou to zkrátka lehké přívlačové pruty s jistými extra 
vlastnostmi. Stejně jako u jiných prutů série Vapor není rukojeť příliš dlouhá, ale samozřejmě optimalizovaná 
k jednotlivým délkám prutů. Najdeme zde klasickou délku 210 cm pro lov z lodě nebo 240 cm pro „Streetfis-
hing“ a zcela speciální 270cm provedení pro lov ve velkých vzdálenostech! Každý prut je optimálně vyvážen i 
bez doplňkových vyvažovacích závaží a 210 cm model pro baitcasting má ještě další zvláštnost, totiž jedinečný 
„Smart Trigga™”. Tento lehce ohnutý úchop se stará o to, aby se dal prut lépe přitisknout k předloktí a tvořil s 
rybářem jeden celek! Velmi štíhlá, jednoduše tvarovaná EVA rukojeť s integrovaným šroubovacím sedlem navijá-
ku zprostředkovává jedinečné spojení s blankem. To vše s následujícím výsledkem: rybaření bez zbytečné únavy, 
koncentrovaný lov, lepší kontrola nástrahy, okamžité rozpoznání záběru, kratší reakční doba a tím i více ryb!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE Akce Typ oček Očka dop. MC Kč
14151 210 210.c. / Smart Trigga™ 2,10 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,53 m 136 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 10 3840

14151 211 210 2,10 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,09 m 128 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 9 3840

14151 240 240 2,40 m / 7,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,24 m 138 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 10 3840

14151 270 270 2,70 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,40 m 148 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 11 4130

VAPOR FINESSE LURE & JIG TRAVEL

Zlatým hřebem tohoto prutu je to, že si ho bez problémů můžeme vzít s sebou na dovolenou a na cesty. Zvláš-
tě se hodí pro univerzály mezi rybáři vyznávajícími přívlač, kteří též chtějí občas nahodit a lovit s trochu většími 
umělými nástrahami. Provedení Medium prutu Aggressor nabízí prvotřídní radost z rybaření, když chce člověk 
jigovat s gumami, házet s wobblery nebo lovit na trolling. Ale též lehké pilkrování na tresky tmavé apod. zvlád-
ne odolný High-Tech blank prutu Aggressor ve verzi Travel naprosto bez problémů. 4dílný Toray blank snadno 
uskladnitelný v příručním zavazadle nebo v kufru!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE Akce Typ oček Očka dop. MC Kč
14171 241 Vapor Finesse Lure & Jig Travel 2,40 m 4 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 0,61 m 160 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 10 4130

BAITCASTOVÉ PRUTY
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VAPOR AGGRESSOR MEDIUM LURE

Bezpochyby skutečným univerzálem nové série přívlačových prutů Quantum je Vapor Aggressor! Na nepo-
chybný „ťukanec“ do prutu, který vždy znamená nejzásadnější okamžik při lovu dravců na umělé nástrahy, 
má Aggressor jako sotva nějaký jiný prut nekompromisně tvrdou odpověď. Srdce prutů, grafitový blank Toray 
IM9-High-Modular-Graphite, umožňuje každé ze tří Aggressor tříd okamžité nasazení gumových nástrah, swim-
baitů, ale také wobblerů, jerků, twitchbaitů a povrchových nástrah! Tady je zkrátka a dobře cítit vše: vibrace 
nástrah, stejně jako každý lehký dotek dna s nástrahou, a dokonce i ty nejjemnější záběry jsou jasně rozpo-
znatelné jako úder elektrickým proudem až do rukojeti. Vapor Aggressor pokrývá třemi modely veškeré lovné 
techniky a velikosti umělých nástrah: „Medium Lure“ do 35 g, „Heavy Lure“ do 84 g a pro ty největší ryby 
„X-Heavy Lure“ do 140 g. Díky blanku z karbonu IM9 jsou pruty neskutečně lehké, extrémně rychlé a velmi 
tvrdé. Každý prut je optimálně vyvážen i bez doplňkových vyvažovacích závaží a sedí perfektně v ruce. Trojice 
baitcastových modelů má ještě další zvláštnost, totiž jedinečný „Smart Trigga™”. Tento lehce ohnutý úchop se 
stará o to, aby se dal prut lépe přitisknout k předloktí a tvořil s rybářem jeden celek! Velmi štíhlá, jednoduše 
tvarovaná EVA rukojeť s integrovaným šroubovacím sedlem navijáku zprostředkovává jedinečné spojení s blan-
kem. To vše s následujícím výsledkem: rybaření bez zbytečné únavy, koncentrovaný lov, lepší kontrola nástrahy, 
okamžité rozpoznání záběru, kratší reakční doba a tím i více ryb!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE Akce Typ oček Očka dop. MC Kč
14153 215 215.c. / Smart Trigga™ 2,15 m / 7' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,55 m 163 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 3840

14153 216 215 2,15 m / 7' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,11 m 136 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 3840

VAPOR AGGRESSOR MEDIUM LURE TRAVEL

Mimořádnou vychytávkou tohoto prutu je, že si ho bez problému můžeme přibalit na dovolenou nebo na cesty. 
Člověk se už tedy nemusí vzdávat svého oblíbeného jemného rybaření a může plně důvěřovat superrychlému 
Vapor blanku v jemném provedení. Už žádné kompromisy při technikách Drop-Shottu, jemném lovu s jigovými 
nástrahami a wobblery typu Crankbait. 4dílný Toray blank bezpečně uložený v příručním zavazadle nebo v kuf-
ru!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE Akce Typ oček Očka dop. MC Kč
14173 241 Vapor Aggressor Medium Lure Travel 2,40 m 4 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 0,61 m 170 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 4450

PŘÍVLAČOVÉ PRUTY
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VAPOR AGGRESSOR HEAVY LURE

Bezpochyby skutečným univerzálem nové série přívlačových prutů Quantum je Vapor Aggressor! Na nepo-
chybný „ťukanec“ do prutu, který vždy znamená nejzásadnější okamžik při lovu dravců na umělé nástrahy, 
má Aggressor jako sotva nějaký jiný prut nekompromisně tvrdou odpověď. Srdce prutů, grafitový blank Toray 
IM9-High-Modular-Graphite, umožňuje každé ze tří Aggressor tříd okamžité nasazení gumových nástrah, swim-
baitů, ale také wobblerů, jerků, twitchbaitů a povrchových nástrah! Tady je zkrátka a dobře cítit vše: vibrace 
nástrah, stejně jako každý lehký dotek dna s nástrahou, a dokonce i ty nejjemnější záběry jsou jasně rozpo-
znatelné jako úder elektrickým proudem až do rukojeti. Vapor Aggressor pokrývá třemi modely veškeré lovné 
techniky a velikosti umělých nástrah: „Medium Lure“ do 35 g, „Heavy Lure“ do 84 g a pro ty největší ryby 
„X-Heavy Lure“ do 140 g. Díky blanku z karbonu IM9 jsou pruty neskutečně lehké, extrémně rychlé a velmi 
tvrdé. Každý prut je optimálně vyvážen i bez doplňkových vyvažovacích závaží a sedí perfektně v ruce. Trojice 
baitcastových modelů má ještě další zvláštnost, totiž jedinečný „Smart Trigga™”. Tento lehce ohnutý úchop se 
stará o to, aby se dal prut lépe přitisknout k předloktí a tvořil s rybářem jeden celek! Velmi štíhlá, jednoduše 
tvarovaná EVA rukojeť s integrovaným šroubovacím sedlem navijáku zprostředkovává jedinečné spojení s blan-
kem. To vše s následujícím výsledkem: rybaření bez zbytečné únavy, koncentrovaný lov, lepší kontrola nástrahy, 
okamžité rozpoznání záběru, kratší reakční doba a tím i více ryb!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE Akce Typ oček Očka dop. MC Kč
14153 225 225.c. / Smart Trigga™ 2,25 m / 7,3' 2 28 - 84 g / 1 - 3 oz 1,58 m 192 g 2,0-4,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 4450

14153 245 245 2,45 m / 8' 2 28 - 84 g / 1 - 3 oz 1,25 m 199 g 2,0-4,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 4450

VAPOR AGGRESSOR X-HEAVY LURE

Bezpochyby skutečným univerzálem nové série přívlačových prutů Quantum je Vapor Aggressor! Na nepo-
chybný „ťukanec“ do prutu, který vždy znamená nejzásadnější okamžik při lovu dravců na umělé nástrahy, 
má Aggressor jako sotva nějaký jiný prut nekompromisně tvrdou odpověď. Srdce prutů, grafitový blank Toray 
IM9-High-Modular-Graphite, umožňuje každé ze tří Aggressor tříd okamžité nasazení gumových nástrah, swim-
baitů, ale také wobblerů, jerků, twitchbaitů a povrchových nástrah! Tady je zkrátka a dobře cítit vše: vibrace 
nástrah, stejně jako každý lehký dotek dna s nástrahou, a dokonce i ty nejjemnější záběry jsou jasně rozpo-
znatelné jako úder elektrickým proudem až do rukojeti. Vapor Aggressor pokrývá třemi modely veškeré lovné 
techniky a velikosti umělých nástrah: „Medium Lure“ do 35 g, „Heavy Lure“ do 84 g a pro ty největší ryby 
„X-Heavy Lure“ do 140 g. Díky blanku z karbonu IM9 jsou pruty neskutečně lehké, extrémně rychlé a velmi 
tvrdé. Každý prut je optimálně vyvážen i bez doplňkových vyvažovacích závaží a sedí perfektně v ruce. Trojice 
baitcastových modelů má ještě další zvláštnost, totiž jedinečný „Smart Trigga™”. Tento lehce ohnutý úchop se 
stará o to, aby se dal prut lépe přitisknout k předloktí a tvořil s rybářem jeden celek! Velmi štíhlá, jednoduše 
tvarovaná EVA rukojeť s integrovaným šroubovacím sedlem navijáku zprostředkovává jedinečné spojení s blan-
kem. To vše s následujícím výsledkem: rybaření bez zbytečné únavy, koncentrovaný lov, lepší kontrola nástrahy, 
okamžité rozpoznání záběru, kratší reakční doba a tím i více ryb!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE Akce Typ oček Očka dop. MC Kč
14154 245 245.c. / Smart Trigga™ 2,45 m / 8' 2 35 - 140 g / 1 1/4 - 5 oz 1,69 m 227 g 2,0-5,0 extra fast Fuji®+Seaguide 11 4450

14154 246 245 2,45 m / 8' 2 35 - 140 g / 1 1/4 - 5 oz 1,69 m 224 g 2,0-5,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 4450

PŘÍVLAČOVÉ PRUTY
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G-FORCE X-TRA

V těsné spolupráci s našimi americkými Quantum experty na vývoj prutů a naším evropským týmem byla uve-
dena v život nová série prutů „G-Force“! Pečlivě sestavená a přesně střižená pro všechny styly moderního lovu 
s umělými nástrahami. Každý z prutů Quantum G-Force sestává z 30T Toray blanku grafitové konstrukce typu 
HSX54 a je osazen vysoce kvalitními očky „SeaGuide“. Opticky velmi povedený retro vzhled tohoto prutu z něj 
u vody dělá skutečný objekt všeobecného zájmu. K tomu jsou pruty navíc vybaveny super pohodlnými rukojeť-
mi z mixu EVA a korku, zkrátka a dobře série prutů s neporazitelným poměrem cena/výkon. Zde je přehled 4 
typů prutů: Model X-tra 300 slouží k lovu s dropshotovými návazci, lehkými jigy a technikou vlečení (mrtvého 
prutu z lodě). Model Shad pro lehké až střední vertikální techniky a také lov s jigy a crankbaity z lodi nebo ze 
břehu. Jeden krátký „Inline“ model pro lov s návazci „Plombe Palette“! Dvě provedení Shad XL jsou určena pro 
těžký lov s měkkými a tvrdými nástrahami. A nakonec dva silové pruty pro lov se swimbaity buď s bajonetovým 
sedlem, nebo sedlem pro smekací naviják.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce Typ oček dop. MC Kč
14253 300 300 3,00 m 2 10 - 30 g 1,56 m 166 g extra fast Seaguide 2250

G-FORCE SHAD

V těsné spolupráci s našimi americkými Quantum experty na vývoj prutů a naším evropským týmem byla uve-
dena v život nová série prutů „G-Force“! Pečlivě sestavená a přesně střižená pro všechny styly moderního lovu 
s umělými nástrahami. Každý z prutů Quantum G-Force sestává z 30T Toray blanku grafitové konstrukce typu 
HSX54 a je osazen vysoce kvalitními očky „SeaGuide“. Opticky velmi povedený retro vzhled tohoto prutu z něj 
u vody dělá skutečný objekt všeobecného zájmu. K tomu jsou pruty vybaveny superpohodlnými rukojeťmi 
z mixu EVA a korku, zkrátka a dobře série prutů s neporazitelným poměrem cena/výkon. Zde je přehled 4 typů 
prutů: Model X-tra 300 slouží k lovu s dropshotovými návazci, lehkými jigy a technikou vlečení (mrtvého prutu 
z lodě). Model Shad pro lehké až střední vertikální techniky a také lov s jigy a crankbaity z lodi nebo ze břehu. 
Jeden krátký „Inline“ model pro lov s návazci „Plombe Palette“! Dvě provedení Shad XL jsou určena pro těžký 
lov s měkkými a tvrdými nástrahami. A nakonec dva silové pruty pro lov se swimbaity buď s bajonetovým sed-
lem, nebo sedlem pro smekací naviják.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce Typ oček dop. MC Kč
14350 180 180 1,80 m 2 7 - 28 g 0,95 m 114 g extra fast Seaguide 1700

14350 210 210 2,10 m 2 7 - 28 g 1,10 m 130 g extra fast Seaguide 1700

14350 240 240 2,40 m 2 7 - 28 g 1,25 m 149 g extra fast Seaguide 1790

14350 241 XL 240 2,40 m 2 14 - 90 g 1,25 m 180 g extra fast Seaguide 1880

14350 270 270 2,70 m 2 7 - 28 g 1,40 m 178 g extra fast Seaguide 1970

14350 271 XL 270 2,70 m 2 14 - 90 g 1,40 m 202 g extra fast Seaguide 2070

PŘÍVLAČOVÉ PRUTY
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G-FORCE JIGGING INLINE

V těsné spolupráci s našimi americkými Quantum experty na vývoj prutů a naším evropským týmem byla uve-
dena v život nová série prutů „G-Force“! Pečlivě sestavená a přesně střižená pro všechny styly moderního lovu 
s umělými nástrahami. Každý z prutů Quantum G-Force sestává z 30T Toray blanku grafitové konstrukce typu 
HSX54 a je osazen vysoce kvalitními očky „SeaGuide“. Opticky velmi povedený retro vzhled tohoto prutu z něj 
u vody dělá skutečný objekt všeobecného zájmu. K tomu jsou pruty navíc vybaveny superpohodlnými rukojeťmi 
z mixu EVA a korku, zkrátka a dobře série prutů s neporazitelným poměrem cena/výkon. Zde je přehled 4 typů 
prutů: model X-tra 300 slouží k lovu s dropshotovými návazci, lehkými jigy a technikou vlečení (mrtvého prutu 
z lodě). Model Shad pro lehké až střední vertikální techniky a také lov s jigy a crankbaity z lodi nebo ze břehu. 
Jeden krátký „Inline“ model pro lov s návazci „Plombe Palette“! Dvě provedení Shad XL jsou určena pro těžký 
lov s měkkými a tvrdými nástrahami. A nakonec dva silové pruty pro lov se swimbaity buď s bajonetovým sed-
lem, nebo sedlem pro smekací naviják.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce Typ oček dop. MC Kč
14350 195 195 1,95 m 2 7 - 28 g 1,01 m 135 g extra fast Seaguide 1880

G-FORCE SHAD & SWIMBAIT

V těsné spolupráci s našimi americkými Quantum experty na vývoj prutů a naším evropským týmem byla uve-
dena v život nová série prutů „G-Force“! Pečlivě sestavená a přesně střižená pro všechny styly moderního lovu 
s umělými nástrahami. Každý z prutů Quantum G-Force sestává z 30T Toray blanku grafitové konstrukce typu 
HSX54 a je osazen vysoce kvalitními očky „SeaGuide“. Opticky velmi povedený retro vzhled tohoto prutu z něj 
u vody dělá skutečný objekt všeobecného zájmu. K tomu jsou pruty navíc vybaveny superpohodlnými rukojeťmi 
z mixu EVA a korku, zkrátka a dobře série prutů s neporazitelným poměrem cena/výkon. Zde je přehled 4 typů 
prutů: Model X-tra 300 slouží k lovu s dropshotovými návazci, lehkými jigy a technikou vlečení  (mrtvého prutu 
z lodě). Model Shad pro lehké až střední vertikální techniky a také lov s jigy a crankbaity z lodi nebo ze břehu. 
Jeden krátký „Inline“ model pro lov s návazci „Plombe Palette“! Dvě provedení Shad XL jsou určena pro těžký 
lov s měkkými a tvrdými nástrahami. A nakonec dva silové pruty pro lov se swimbaity buď s bajonetovým sed-
lem, nebo sedlem pro smekací naviják.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce Typ oček dop. MC Kč
14351 240 240 2,40 m 2 35 - 150 g 1,25 m 232 g extra fast Seaguide 1880

14351 241 240 / Trigger 2,40 m 2 35 - 150 g 1,25 m 131 g extra fast Seaguide 1880

PŘÍVLAČOVÉ PRUTY
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Q40 Q41

THROTTLE SPIN

Nové přívlačové pruty Quantum Throttle Spin jsou sérií prutů v nižším cenovém segmentu, které ovšem splní 
příznivcům moderní přívlače veškerá přání. Jsou vybaveny kvalitními komponenty a spárovány s ušlechtilým 
designem lehké konstrukce, proto mohou v otázce hmotnosti držet krok i s daleko dražšími pruty. Povedený 
červenočerný design s matnými částmi je přizpůsoben známým Throttle přívlačovým navijákům. Cenově výhod-
ná kombinace Throttle prutu a Throttle navijáku nadchne u vody jak začátečníky, tak i profesionály.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE dop. MC Kč
14210 210 Throttle Spin 2,10 m 2 3 - 14 g 1,09 m 130 g 0,4-0,7 1280

14210 211 Throttle Spin 2,10 m 2 12 - 44 g 1,09 m 132 g 0,6-1 1410

14210 240 Throttle Spin 2,40 m 2 6 - 26 g 1,24 m 144 g 0,4-0,9 1410

14210 241 Throttle Spin 2,40 m 2 12 - 44 g 1,24 m 160 g 0,6-1 1500

14210 242 Throttle Spin 2,40 m 2 18 - 74 g 1,24 m 163 g 0,8-1,6 1610

14210 270 Throttle Spin 2,70 m 2 12 - 44 g 1,39 m 170 g 0,6-1 1700

14210 271 Throttle Spin 2,70 m 2 18 - 74 g 1,39 m 179 g 0,8-1,6 1790

14210 300 Throttle Spin 3,00 m 2 12 - 44 g 1,54 m 188 g 0,6-1 1880

14210 301 Throttle Spin 3,00 m 2 18 - 74 g 1,54 m 199 g 0,8-1,6 1970

THROTTLE ZANDER JIG

Oblíbená série přívlačových prutů Throttle Spin získala nový přírůstek a byla rozšířena o speciálně koncipovaný 
prut Throttle Zander Jig, který nabízí optimální spektrum vrhacích zátěží od 10 g do 60 g ve dvou různých dél-
kách. Silově tuhý blank vykazuje semiparabolickou akci, která umožňuje optimální zpětnou vazbu při jigování. 
Náčiní, které je ideálně sladěno, aby bylo schopno včas reagovat na typické candátí klepnutí do prutu. Dokonce 
i na velké vzdálenosti nabízí moderní Throttle Jig možnost úspěšně zaseknout. Kdo hledá moderní prut na can-
dáty, neměl by kolem této „candátí hůlky“ projít bez povšimnutí.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce dop. MC Kč
14215 245 Throttle Zander Jig 2,45 m / 8,03" 2 10 - 60 g 1,24 m 165 g extra fast 1880

14215 265 Throttle Zander Jig 2,65 m / 8,7" 2 10 - 60 g 1,34 m 185 g extra fast 1930

PŘÍVLAČOVÉ PRUTY
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Q42 Q43

THROTTLE PIKE LURE

Oblíbená série přívlačových prutů Throttle Spin získala nový přírůstek a byla rozšířena o speciálně koncipovaný 
prut Throttle Pike Lure, který byl vyvinut pro cílený lov štik ve spektru vrhacích zátěží od 25 g do 100 g ve 
dvou délkových provedeních. Velké nástrahy dokáže tento prut skutečně bez problému transportovat na místo 
určení a díky citlivé špičce má i optimální předpoklady pro ideální vedení nástrahy. Brutální zpětná vazba prutu 
mistrovsky zvládne nejdůležitější fázi záseku k naprosté spokojenosti svého majitele. Jde o prut, který nadchne 
začátečníky i profesionály.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce dop. MC Kč
14216 240 Throttle Pike Lure 2,40 m / 8" 2 25 - 100 g 1,21 m 153 g extra fast 1970

14216 270 Throttle Pike Lure 2,70 m / 9' 2 25 - 100 g 1,36 m 167 g extra fast 2160

THROTTLE JERK

Oblíbená série přívlačových prutů Throttle Spin získala nový přírůstek a byla rozšířena o speciálně koncipovaný 
prut Throttle Jerk, který je typickým prutem pro lov s jerkbaity, wobblery i velkými nástrahami z měkké gumy 
s použitím baitcastového navijáku. Prut disponuje spektrem vrhacích zátěží od 35 g do 80 g a délkou 1,95 m 
představuje ideální základ pro tyto druhy aktivního rybolovu. Jde o prut, který nadchne začátečníky i profesio-
nály.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce dop. MC Kč
14217 195 Throttle Jerk 1,95 m 2 35 - 80 g 0,99 m 155 g extra fast 1750

PŘÍVLAČOVÉ PRUTY
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Q44 Q45

ZANDERKANT

Specialista na lov candátů Sebastian Hänel upřednostňuje při lovu s gumovými nástrahami rychlé přívlačové 
pruty. Snil o prutu rychlém jako šíp, který svou rychlostí nastaví laťku ostatním, aby bylo možné jistě proměnit i 
zcela opatrné záběry ve fázi klesání nástrahy. Prut je koncipován na nejzáludnější situace, jako rybaření v silném 
proudu nebo lov ve velkých vzdálenostech a hloubkách. Quantum inženýrům se podařilo sestrojit Sebastianovi 
perfektní prut pro všechny tyto účely.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE dop. MC Kč
1949 265 Zanderkant 2,65 m 2 15 - 90 g 1,37 m 236 g 0,6-1,2 2960

DRIVE SPIN

S ohledem na oblíbenou sérii navijáků Drive Spin bylo potřeba zkoncipovat moderní sérii prutů pro lehký až 
středně těžký lov s umělými nástrahami, která by odpovídala vysokým nárokům aktivních rybářů preferujících 
sportovní lov dravých ryb. Povedlo se nám ale vytvořit daleko více než původně plánované: lehké přívlačové 
pruty v moderním designu spárované s kvalitními rychlými blanky, které bez problému daleko odhodí i ultraleh-
ké umělé nástrahy. Výtečné vedení nástrahy zajišťuje semiparabolická akce. Velmi podstatné okolnosti záseku, 
který je při aktivním lovu dravců důležitý, zvládá Drive Spin díky pořádným silovým rezervám ze zpětné vazby 
blanku naprosto bez problémů. Série prutů Drive Spin pokrývá kompletní oblast moderního lovu s umělými 
nástrahami a navíc přichází se senzačně výhodnou cenou!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce dop. MC Kč
14176 198 Drive Spin 1,98 m 2 1 - 7 g 1,05 m 96 g extra fast 800

14176 210 Drive Spin 2,10 m 2 1 - 7 g 1,10 m 101 g extra fast 800

14177 198 Drive Spin 1,98 m 2 5 - 24 g 1,05 m 108 g extra fast 800

14177 228 Drive Spin 2,28 m 2 5 - 24 g 1,20 m 123 g extra fast 800

14178 228 Drive Spin 2,28 m 2 7 - 28 g 1,20 m 127 g extra fast 800

14178 240 Drive Spin 2,40 m 2 7 - 28 g 1,25 m 135 g extra fast 800

PŘÍVLAČOVÉ PRUTY

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1949265&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14176198&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14176210&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14177198&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14177228&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14178228&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14178240&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14176198&type=gallery&locale=DE


Q46 Q47

4STREET THINKING

Výrobci prutu se neustále snaží zkombinovat těžko kombinovatelné, tedy optimální zpětnou vazbu blanku s 
dostatečnou citlivostí, perfektní rychlostí pro nahazování a citlivou špičku k přesnému vedení a citu pro nástra-
hu. A k tomu vytvořit ještě optimální akci potřebnou pro jednotlivé moderní přívlačové metody, aby bylo možné 
kdykoliv nahradit staré ověřené náčiní. Výše jmenované se povedlo v modelu
ThinKing ve spojení s 40T karbonem blanku a nejkvalitnějšími Fuji očky, a to navíc v nejmodernějším designu. 
Ergonomicky tvarovaná rukojeť z kafrového dřeva ve spojení s originálním Fuji sedlem navijáku umožňuje kon-
trolované rybaření bez zbytečné únavy. Karbonové aplikace a ozdobné vyvázání přispívají k jednoznačnému 
glancu tohoto ještě nekorunovaného krále.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Typ oček Držák navijáku dop. MC Kč
13310 206 4street ThinKing 2,06 m 2 5 - 18 g 1,05 m 118 g Fuji® Fuji® 6400

4STREET TRAVEL KING

Ať již v rámci ušetření místa v kanceláři, v kufru auta nebo cestovním kufru – teleskopická funkce modelů řady 
TravelKing umožňuje krátkou transportní délku v podobě 40 cm. Oba modely se vyznačují výtečnými odhozo-
vými vlastnostmi a fantastickou akcí. Silná zpětná vazba blanku spárovaná s citlivou špičkovou akcí umožňuje 
optimální vedení nástrahy jakéhokoliv druhu z řad moderních umělých nástrah a vykazuje ještě dostatek rezerv, 
aby bylo možné bezpečně zdolat i větší cílové ryby.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce dop. MC Kč
13210 240 4street Travel King 2,40 m 5 24 g 0,40 m 145 g extra fast 2810

13210 241 4street Travel King 2,40 m 5 50 g 0,40 m 138 g extra fast 2810

PŘÍVLAČOVÉ PRUTY
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Q48 Q49

MR. PIKE STANDARD BOAT

Typický trollingový štikový prut! Silná odezva páteře blanku a parabolická akce garantují bezproblémové naha-
zování přírodních nástrah. Prut Mr. Pike Standard Boat není jen standardem v tom pravém slova smyslu, ale 
svým způsobem jedinečným zástupcem v kategorii štikových prutů s baitcastovým sedlem navijáku, protože 
podobně speciální pruty pro použití multiplikátorů jsou k dostání pouze v rámci individuální zakázkové výro-
by. Díky dobře pracujícímu tlumivému blanku se 3,00 m dlouhý prut při náhlém záběru stejnoměrně ohne až 
k sedlu navijáku, aniž by na dravce vyvinul příliš mnoho odporu. Tím pádem s garancí zbytečně neztratíte žád-
nou rybu. Je vybaven 10 dvoupatkovými očky a dělenou rukojetí (korek/EVA). Další extra výbava: klip na šňůru/
vlasec.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE dop. MC Kč
14805 300 Mr. Pike Standard Boat 3,00 m 2 250 g / 3,5 lb 1,56 m 305 g 1-2,5 2580

MR. PIKE CLASSIC BOAT STANDARD

Typický trollingový prut na štiky s využitím trollingových splávků a navijáku s volným chodem cívky. Hodí se také 
velmi dobře k trollingu s Planery a velkými nástrahami. Je postaven na oblíbeném blanku prutu Mr. Pike Classic 
Boat. Na mnohačetná přání jsme prut Mr. Pike Classic Boat Standard vybavili sedlem na klasický smekací navi-
ják.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14825 300 Mr. Pike Classic Boat Standard 3,00 m 2 250 g / 3,5 lbs 1,56 m 305 g 2720

PRUTY NA DRAVCE

MR. PIKE OLD SCHOOL ZANDER

Do tradičního sortimentu prutů pro lov s mrtvou nástražní rybkou patří samozřejmě i typický candátový prut. 
Pruty Mr. Pike Old School Zander jsme vyvinuli modely dle holandské předlohy v délkách 2,70 a 3,00 m. Blank 
je extrémně citlivý, což poskytuje při lovu na dně výhodu k rozpoznání i těch nejjemnějších záběrů. Pruty navíc 
vykazují zcela speciální křivku ohybu garantující bezpečné nahazování nástražních rybiček, ale také hravě odpru-
ží tupé údery candátí hlavy při zdolávání. Jsou vybaveny 6, respektive 7 očky s kombinovanou rukojetí (korek/
EVA) s integrovaným sedlem navijáku. Extra výbava: klip na šňůru/vlasec.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE dop. MC Kč
14815 270 Mr. Pike Old School Zander 2,70 m 2 5 - 20 g 1,41 m 137 g 0,4-0,8 2110

14815 300 Mr. Pike Old School Zander 3,00 m 2 5 - 20 g 1,56 m 152 g 0,4-0,8 2310
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MR. PIKE CLASSIC BANK

Jako by byl stvořen ručně: prostě klasika s naprosto dokonalou akcí, to je Mr. Pike Classic Bank! Jde o typický 
anglický štikový prut pro univerzální lov s nástražními rybičkami. Classic Bank oslní perfektní křivkou ohybu při 
zdolávání a postará se o bezproblémové vylovení (bez rizika vyříznutí) a přesvědčí dostatkem síly při záseku, a 
to dokonce i na velkou vzdálenost. Čistý štíhlý design 3,60 m dlouhého grafitového blanku s 5 dvoupatkovými 
očky sedí i díky velmi štíhlé rukojeti perfektně v ruce a vejde se do jakékoliv podpěrky. Extra výbava: klip na 
šňůru/vlasec.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE dop. MC Kč
14800 360 Mr. Pike Classic Bank 3,60 m 2 200 g / 3,5 lbs 1,86 m 358 g 1-2,5 2780

MR. PIKE CLASSIC MASTER

Ať už jako těžký prut na položenou s boomem, kapkovým olůvkem a nástražní rybou, nebo jako prut na pla-
vanou s pořádnou porcí zátěže. K těmto účelům už je potřeba pořádný štikový prut s kvalitním blankem, aby-
chom při náhozu neztratili cennou nástražní rybičku. Tento prut ale zároveň musí umět i bezpečně zaseknout 
háček na velkou vzdálenost. Vše výše jmenované v sobě zosobňuje prut Mr. Pike Classic Master s typicky tradič-
ní korkovou rukojetí a očky podle UK standardů.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14820 360 Mr. Pike Classic Master 3,60 m 2 200 g / 3 lbs 1,86 m 345 g 4680

PRUTY NA DRAVCE

ODPADÁVACÍ SIGNALIZÁTOR MR. PIKE DROP BACK INDICATOR
Také velké štiky dokážou být občas náladové. Pohrávají si s naší nástražní rybou a z místa se ani nepohnou. Abychom 
zabránili tomu, že takové ryby bez našeho vědomí zpracují naši nástrahu, je tady indikátor Mr. Pike Drop Back! Ostra-
žitý signalizátor záběru, kterému nic neunikne. Montuje se jednoduše na zadní vidličku. Signalizátor má plastový kryt, 
který lze otevřít a vyladit s vnitřními závažími podle síly větru a proudu. Ramínko signalizátoru se volně pohybuje a 
okamžitě signalizuje „jízdy“ a stejně tak i „padáky“. Silná hlavní šňůra je opatřena jemně nastavitelnou plastovou 
svorkou, aby bylo možné dosáhnout odvíjení vlasce bez odporu. S držákem pro chemické světlo. Obsah balení: 2 plas-
tové signalizátory se svorkami (zářivě bílá a fluo oranžová), 3 kontra závaží a nerezová tyčka se šroubovacím úchytem.

Kód Délka Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
6750 001 37 cm 73 g 1 ks fluo orange/bright white 519
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SMOKE BRAID JIGGING LINE

Jméno „Smoke“ je v rámci přívlačové značky Quantum nositelem nekompromisního 
a absolutně špičkového náčiní! Hmatatelným důkazem jsou i naše úspěšné série pru-
tů a navijáků. Po dlouhé vývojové a testovací fázi k nim přibývá i skutečně výjimečná 
pletená šňůra s High-End parametry – „Smoke Braid Jigging Line“! Materiál spletený 
z 8 pramenů se vyrábí v Japonsku, je hedvábně jemný, klouže očky jako „po másle“ 
a je absolutně bez rušivého třecího šelestu! Veškeré jmenované přednosti se v dru-
hém plánu projevily zvýšenými úlovky při testech po celém světě. Šňůra má téměř 
kulatý profil a nadprůměrně vysokou nosnost. V nejdůležitějších PE třídách – od 0,6 
PE až po 2,0 PE – pokrývá pletená šňůra „Smoke Braid Jigging Line“ veškeré mysli-
telné přívlačové techniky lovu s gumovými nástrahami od mikrotechnik po ty nejtěžší. 
V optimální žluté barvě „Sight Yellow“ je dobře viditelná za všech světelných podmí-
nek. Nabízíme ji v 5 průměrech na cívkách se 150m návinem.

Kód Třída PE Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2385 006 0,6 0,07 mm 150 m 5,5 kg / 12 lbs sight yellow 1320

2385 008 0,8 0,10 mm 150 m 7,7 kg / 17 lbs sight yellow 1320

2385 010 1,0 0,14 mm 150 m 9,1 kg / 20 lbs sight yellow 1320

2385 015 1,5 0,19 mm 150 m 13,6 kg / 30 lbs sight yellow 1320

2385 020 2,0 0,23 mm 150 m 16,8 kg / 37 lbs sight yellow 1320

MALÝ NÁVIN

ŠŇŮRA SMART XTR

Quantum Smart XTR Braid je pletená šňůra s novým typem povrchu, který se nanáší na 
šňůru v daleko menší vrstvě. Výrobní postup zachovává nízký průměr výchozího materiálu a 
rybář si tak při rybaření může užívat měkkých vlastností pletené šňůry. Daleké hody se dají 
hravě zvládnout. Modrá barva je speciálně sladěna tak, aby byla zezdola proti hladině pro 
rybu téměř neviditelná. Tímto se Quantum Smart XTR Braid hodí nejen pro normální přívla-
čové rybaření, ale i speciálně pro lov opatrných ryb v čisté vodě.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2336 010 0,10 mm 130 m 3,6 kg / 8 lbs modrá 289

2336 012 0,12 mm 130 m 4,5 kg / 10 lbs modrá 289

2336 014 0,14 mm 130 m 6,8 kg / 15 lbs modrá 289

2336 017 0,17 mm 130 m 9,1 kg / 20 lbs modrá 289

2336 020 0,20 mm 130 m 11,5 kg / 25 lbs modrá 289

ŠŇŮRA SMART XTR

Quantum Smart XTR Braid je pletená šňůra s novým typem povrchu, který se 
nanáší na šňůru v daleko menší vrstvě. Výrobní postup zachovává nízký průměr 
výchozího materiálu a rybář si tak při rybaření může užívat měkkých vlastností 
pletené šňůry. Daleké hody se dají hravě zvládnout. Modrá barva je speciálně 
sladěna tak, aby byla zezdola proti hladině pro rybu téměř neviditelná. Tímto se 
Quantum Smart XTR Braid hodí nejen pro normální přívlačové rybaření, ale i spe-
ciálně pro lov opatrných ryb v čisté vodě.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2336 110 0,10 mm 1000 m 3,6 kg / 8 lbs modrá 1320

2336 112 0,12 mm 1000 m 4,5 kg / 10 lbs modrá 1320

2336 114 0,14 mm 1000 m 6,8 kg / 15 lbs modrá 1320

2336 117 0,17 mm 1000 m 9,1 kg / 20 lbs modrá 1320

2336 120 0,20 mm 1000 m 11,5 kg / 25 lbs modrá 1320
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ŠŇŮRA XTR

Quantum Smart XTR Braid je pletená šňůra s novým typem povrchu, který se nanáší na 
šňůru v daleko menší vrstvě. Výrobní postup zachovává nízký průměr výchozího materiálu a 
rybář si tak při rybaření může užívat měkkých vlastností pletené šňůry. Daleké hody se dají 
hravě zvládnout. Modrá barva je speciálně sladěna tak, aby byla zezdola proti hladině pro 
rybu téměř neviditelná. Tímto se Quantum Smart XTR Braid hodí nejen pro normální přívla-
čové rybaření, ale i speciálně pro lov opatrných ryb v čisté vodě.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2336 210 0,10 mm 130 m 3,6 kg / 8 lbs zelená 289

2336 212 0,12 mm 130 m 4,5 kg / 10 lbs zelená 289

2336 214 0,14 mm 130 m 6,8 kg / 15 lbs zelená 289

2336 217 0,17 mm 130 m 9,1 kg / 20 lbs zelená 289

2336 220 0,20 mm 130 m 11,5 kg / 25 lbs zelená 289

QUATTRON MONO LEADER

Nově vyvinutý materiál je z hlediska tvrdosti zvolen tak, aby šel nejen dobře zauzlovat, ale 
měl i potřebnou průtažnost a odolnost proti oděru. Cívka s velkým průměrem vždy garantu-
je nezauzlovaný materiál a bezpečný transport.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2613 050 0,50 mm 50 m 15,90 kg / 35,10 lbs transparentní 219

2613 060 0,60 mm 50 m 22,20 kg / 48,90 lbs transparentní 239

2613 070 0,70 mm 50 m 29,70 kg / 65,50 lbs transparentní 259

2613 080 0,80 mm 50 m 40,00 kg / 88,20 lbs transparentní 289

2613 090 0,90 mm 50 m 50,00 kg / 110,20 lbs transparentní 319

EXOFIL

Exofil je vysoce výkonný monofilní vlasec potažený vrstvou Nano-Fluorocarbonu, která 
extrémně vyhlazuje jeho povrch a přináší s sebou enormní odolnost proti oděru. Extrémně 
kvalitní japonský polyamid zajišťuje vysokou lineární pevnost, ale také enormní nosnos-
ti v uzlech. Jádro vlasce tvoří molekulárně utěsněný Co-Polymer redukující průtažnost 
monofilu. Tím pádem je Exofil perfektním partnerem pro moderní přívlačové techniky 
s nástrahami z měkké gumy a jinými umělými nástrahami.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2323 012 0,12 mm 300 m 1,50 kg / 3,40 lbs transparentní 329

2323 014 0,14 mm 300 m 2,10 kg / 4,40 lbs transparentní 329

2323 016 0,16 mm 300 m 2,60 kg / 5,60 lbs transparentní 329

2323 018 0,18 mm 300 m 3,10 kg / 6,80 lbs transparentní 369

2323 020 0,20 mm 300 m 3,80 kg / 8,40 lbs transparentní 369

2323 022 0,22 mm 300 m 4,70 kg / 10,50 lbs transparentní 419

2323 024 0,24 mm 300 m 5,90 kg / 13,00 lbs transparentní 459

2323 026 0,26 mm 300 m 6,90 kg / 15,30 lbs transparentní 489

2323 028 0,28 mm 300 m 8,10 kg / 17,80 lbs transparentní 489

2323 030 0,30 mm 300 m 9,00 kg / 19,80 lbs transparentní 499

2323 035 0,35 mm 300 m 11,00 kg / 24,30 lbs transparentní 559

2323 040 0,40 mm 300 m 15,20 kg / 33,50 lbs transparentní 580

2323 045 0,45 mm 300 m 17,20 kg / 37,90 lbs transparentní 620

ŠŇŮRY

EXOFIL

Exofil je vysoce výkonný monofilní vlasec potažený vrstvou Nano-Fluorocarbonu, 
která extrémně vyhlazuje jeho povrch a přináší s sebou enormní odolnost proti 
oděru. Extrémně kvalitní japonský polyamid zajišťuje vysokou lineární pevnost, ale 
také enormní nosnosti v uzlech. Jádro vlasce tvoří molekulárně utěsněný Co-Po-
lymer redukující průtažnost monofilu. Tím pádem je Exofil perfektním partnerem 
pro moderní přívlačové techniky s nástrahami z měkké gumy a jinými umělými 
nástrahami.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2323 316 0,16 mm 3000 m 2,6 kg / 5,6 lbs transparentní 1010

2323 318 0,18 mm 3000 m 3,1 kg / 6,8 lbs transparentní 1070

2323 320 0,20 mm 3000 m 3,8 kg / 8,4 lbs transparentní 1160

2323 322 0,22 mm 3000 m 4,7 kg / 10,5 lbs transparentní 1480

2323 324 0,24 mm 3000 m 5,9 kg / 13,0 lbs transparentní 1620

2323 326 0,26 mm 3000 m 6,9 kg / 15,3 lbs transparentní 1770

2323 328 0,28 mm 3000 m 8,1 kg / 17,8 lbs transparentní 1890

2323 330 0,30 mm 3000 m 9,0 kg / 19,8 lbs transparentní 2070

2323 335 0,35 mm 3000 m 11,0 kg / 24,3 lbs transparentní 2510
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QUATTRON PT

Quattron již léta představuje mezi rybáři skutečný pojem. Mnoho tisíců zákazníků věří tomuto 
monofilnímu vlasci, který má bez debat své špičkové místo mezi těmi nejlepšími na trhu. O 
to pozoruhodnější je, že se našim produktovým vývojářům znovu povedlo zlepšit jeho slo-
žení a vyrobit ještě výkonnější Quattron. Modelem Quattron PT (PT = Performance Tuned) 
je nyní k dispozici ultimativní monofilní vlasec, který se v otázkách nosnosti, odolnosti proti 
oděru, pevnosti v uzlu nebo životnosti nemusí bát žádné konkurence. Na vlasec Quattron PT 
se můžete snadno bez jakýchkoliv omezení spolehnout. To prokázaly různé testy. Na tomto 
základě dostal vlasec od EFTTA (evropská asociace výrobců rybářských potřeb) EFTTA certifikát 
kvality, potvrzující správnost uvedených výkonových parametrů. Vyzkoušejte si tento vlasec a 
budete nadšeni.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2301 015 0,15 mm 150 m 2,10 kg / 4,60 lbs transparentní 139

2301 017 0,17 mm 150 m 2,60 kg / 5,70 lbs transparentní 139

2301 018 0,18 mm 150 m 3,10 kg / 6,80 lbs transparentní 139

2301 020 0,20 mm 150 m 3,85 kg / 8,40 lbs transparentní 139

2301 023 0,23 mm 150 m 5,10 kg / 11,20 lbs transparentní 139

2301 026 0,26 mm 150 m 6,30 kg / 13,80 lbs transparentní 139

2301 028 0,29 mm 150 m 7,40 kg / 16,30 lbs transparentní 159

2301 030 0,31 mm 150 m 8,50 kg / 18,70 lbs transparentní 159

2301 033 0,33 mm 150 m 9,50 kg / 21,00 lbs transparentní 159

2301 037 0,37 mm 150 m 11,60 kg / 25,00 lbs transparentní 159

QUATTRON PT

Modelem Quattron PT (PT = Performance Tuned) je nyní k dispozici ultimativní 
monofilní vlasec, který se v otázkách nosnosti, odolnosti proti oděru, pevnosti v 
uzlu nebo životnosti nemusí bát žádné konkurence.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2301 318 0,18 mm 3000 m 3,10 kg / 6,80 lbs transparentní 1080

2301 320 0,20 mm 3000 m 3,85 kg / 8,40 lbs transparentní 1170

2301 323 0,23 mm 3000 m 5,10 kg / 11,20 lbs transparentní 1410

2301 326 0,26 mm 3000 m 6,30 kg / 13,80 lbs transparentní 1500

2301 328 0,29 mm 3000 m 7,40 kg / 16,30 lbs transparentní 1880

2301 330 0,31 mm 3000 m 8,50 kg / 18,70 lbs transparentní 1970

2301 333 0,33 mm 3000 m 9,50 kg / 21,00 lbs transparentní 2340

QUATTRON SALSA

Transparentně červeně zbarvený rybářský monofilní vlasec s výtečnými vlastnostmi. Čer-
vená barva, která rybářům pomáhá při lokalizaci a rozpoznání vlasce nad vodou, mizí 
již v hloubce 1–3 metry. Vlasec pak zůstává pro ryby neviditelným. Mimoto vykazuje 
Salsa ty nejlepší hodnoty mechanického oděru. Je skutečným pracantem mezi monofil-
ními vlasci používanými pro mořský rybolov a trolling. Dodává se na ekonomicky 
výhodných 250 g špulkách ve vysokých návinech.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2611 118 0,18 mm 275 m 2,80 kg / 6,20 lbs transparentní červená 159

2611 120 0,20 mm 275 m 3,50 kg / 7,70 lbs transparentní červená 179

2611 122 0,22 mm 275 m 4,50 kg / 9,90 lbs transparentní červená 209

2611 125 0,25 mm 275 m 5,70 kg / 12,50 lbs transparentní červená 209

2611 130 0,30 mm 275 m 7,70 kg / 17,00 lbs transparentní červená 219

2611 135 0,35 mm 275 m 10,50 kg / 23,10 lbs transparentní červená 269

2611 140 0,40 mm 275 m 12,50 kg / 27,60 lbs transparentní červená 309

ŠŇŮRY

QUATTRON SALSA

Transparentně červeně zbarvený rybářský monofilní vlasec s výtečnými vlastnost-
mi. Červená barva, která rybářům pomáhá při lokalizaci a rozpoznání vlasce nad 
vodou, mizí již v hloubce 1–3 metry. Vlasec pak zůstává pro ryby neviditelným. 
Mimoto vykazuje Salsa ty nejlepší hodnoty mechanického oděru. Je skutečným 
pracantem mezi monofilními vlasci používanými pro mořský rybolov a trolling. 
Dodává se na ekonomicky výhodných 250 g špulkách ve vysokých návinech.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2611 018 0,18 mm 3000 m 2,80 kg / 6,20 lbs transparentní červená 980

2611 020 0,20 mm 3000 m 3,50 kg / 7,70 lbs transparentní červená 1140

2611 022 0,22 mm 3000 m 4,50 kg / 9,90 lbs transparentní červená 1260

2611 025 0,25 mm 3000 m 5,70 kg / 12,50 lbs transparentní červená 1350

2611 030 0,30 mm 2901 m 7,70 kg / 17,00 lbs transparentní červená 960

2611 035 0,35 mm 2131 m 10,50 kg / 23,10 lbs transparentní červená 960

2611 040 0,40 mm 1632 m 12,50 kg / 27,60 lbs transparentní červená 960

2611 045 0,45 mm 1289 m 16,50 kg / 36,40 lbs transparentní červená 960
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Nové průměry, ještě tenčí!

FLUORO CARBON PREDATOR

Nově vyvinutý fluorocarbonový návazcový materiál s kvalitou „Made 
in Japan“ pro nejvyšší možnou nosnost a především odolnost proti 
oděru při reálně udávaných průměrech a ostatních parametrech. 
Fluorocarbon Q-Fluoro-Carbon je velmi jemný, dá se snadno nava-
zovat a díky indexu lomu světla je pod vodou pro ryby prakticky 
neviditelný. Kdo sází na nejvyšší kvalitu a nechce řešit žádné kom-
promisy, speciálně u návazcového materiálu, bude z Q-Fluoro-Car-
bonu nadšen.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2625 020 0,20 mm 25 m 3,50 kg / 7,00 lbs transparentní 139

2625 025 0,25 mm 25 m 4,00 kg / 9,00 lbs transparentní 139

2625 027 0,27 mm 25 m 5,00 kg / 11,00 lbs transparentní 139

2625 030 0,30 mm 25 m 5,40 kg / 12,00 lbs transparentní 159

2625 035 0,35 mm 25 m 7,00 kg / 15,00 lbs transparentní 179

2625 040 0,40 mm 25 m 9,00 kg / 20,00 lbs transparentní 259

2625 045 0,45 mm 25 m 10,70 kg / 24,00 lbs transparentní 309

2625 055 0,55 mm 25 m 15,90 kg / 35,00 lbs transparentní 369

2625 065 0,65 mm 25 m 20,40 kg / 45,00 lbs transparentní 519

2625 075 0,75 mm 25 m 24,60 kg / 54,00 lbs transparentní 569

2625 085 0,85 mm 25 m 31,80 kg / 70,00 lbs transparentní 560

Supplied 
without line.

LEADER DISPENSER BAG

Speciální zásobník na návazcové materiály s funkcí dávkování. 
Tím je nechtěné odmotávání drahého návazcového materiálu 
minulostí a lze podle potřeby vytáhnout a zastřihnout poža-
dovanou délku. Zásobník nabízí místo na 5 cívek návazcového 
materiálu a je kompatibilní s našimi Quantum EXO FC cívkami, 
ale také cívkami s ocelovými návazci. Materiál: polychlorid

Kód Ø Šířka Barva Přihrádky dop. MC Kč
8517 043 10 cm 10 cm černá/červená 5 429

VLASCE

Díky spolupráci americké firmy Mann´s Bait s produktovým manažerem Dietmarem Isaiaschem představuje Quan-
tum zcela novou řadu měkkých nástrah. Více zábavy, více atraktivity a více úlovků! Měkké nástrahy jsou dostupné 
ve dvou variantách: Q-Fish – efektivní verze s „línými“ pohyby a ocasem ve tvaru písmene „U“. A Q-Paddler – 
prvotřídní model s ocasem ve tvaru pádla zajišťující vysokofrekvenční houpání. Na zádech shadů je uvedena nejen 
velikost, ale i logo známé značky kvality Mann´s společně s Quantum. Navíc otvor pro háček naznačuje optimální 
výstupní bod pro příslušnou jigovou hlavu. Toto nezajišťuje pouze ideální akci měkké nástrahy, ale díky perfektní-
mu ohnutí v případě nasátí rybou minimalizuje i promarněné záběry.

MĚKKÉ NÁSTRAHY

WOBBLERY
Kombinace snů – odborné znalosti Quantum se setkává s jedinečnou kvalitou Mann´s – vyrobeno v Americe! 
Vzhledem k tomu, že predátoři mohou číhat kdekoliv, tato rozmanitá řada Mann´s wobblerů nabízí tu správnou 
volbu pro všechny hloubky. Inteligentní rozložení nerezových kuliček v několika komorách pevného plastového 
těla zajišťuje neodolatelnou vibraci a stabilitu při lovu. Silná potápivá lopatka a mnohonásobná povrchová úprava 
epoxidovou pryskyřicí zajišťuje nástraze nerozbitnost jak ve sladkých vodách, tak slaných vodách. Vysoce kvalitní 
ploché ocelové pružinové kroužky a ostří špičkových trojháčků japonského typu dotvářejí dokonalost.  Potápivá 
hloubka wobblerů Mann´s je uváděná ve stopách, nikoli v metrech! Každá číslice představuje jednu stopu neboli 
30 cm. Tzn. že modely 30+ se potopí min. do 9 m (30 cm × 30 = 9 m). Modely 1-Minus se pohybují velmi blízko 
hladině nebo do 30 cm! Na zadní straně obalu jsou uvedeny hloubky ponoru nástrah.
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Q60 Q61

3x salt & pepper UV-tail + 3x sand goby / Krill 3x wakasagi + 3x brown shiner / Krill

3x salt & pepper UV-tail + 2x sand goby / Krill 3x wakasagi + 2x brown shiner / Krill

Krill Krill Krill Krill
Délka MJ 3x salt & pepper UV-tail + 3x sand goby 3x wakasagi + 3x brown shiner 3x salt & pepper UV-tail + 2x sand goby 3x wakasagi + 2x brown shiner dop. MC Kč
8 cm 6 ks 3565 001 3565 002 159

10 cm 5 ks 3565 101 3565 102 159

Q-PADDLER POWER PACKS CLEAR WATER MIX

Gumové nástrahy s koncentrovanou účinností! Perfektní kombinace nejlepších barev a optimálních velikostí nástrah posílená o 100% krillový extrakt! Bylo vědecky 
dokázáno, že krill je nejefektivnější látkou, která láká prakticky všechny ryby. Dokáže stimulovat nejen zlenivělé dravé ryby k záběru, ale způsobí i to, že ryba již uchope-
nou nástrahu déle podrží v tlamě. V nabídce jsou ve dvou velikostech: 8centimetrové verzi nástrahy Q-Paddler neodolají okouni a 10centimetrová je absolutní bombou 
pro lov candátů. Nástrahy jsou k dispozici v mixu „Clear Water Mix“ pro čisté vody a počasí s dobrou viditelností, ale také jako „UV Power Mix“ pro zakalené vody a 
tmavou oblohu. A nakonec je tady ještě univerzální „Allround Mix“ pro všechny typy vod a světelné podmínky.

3x hot shad + 3x desert sunset / Krill 3x magic motoroil + 3x citrus shad / Krill

3x hot shad + 2x desert sunset / Krill 3x magic motoroil + 2x citrus shad / Krill

Krill Krill Krill Krill
Délka MJ 3x hot shad + 3x desert sunset 3x magic motoroil + 3x citrus shad 3x hot shad + 2x desert sunset 3x magic motoroil + 2x citrus shad dop. MC Kč
8 cm 6 ks 3566 001 3566 002 159

10 cm 5 ks 3566 101 3566 102 159

Q-PADDLER POWER PACKS UV POWER MIX

Gumové nástrahy s koncentrovanou účinností! Perfektní kombinace nejlepších barev a optimálních velikostí nástrah posílená o 100% krillový extrakt! Bylo vědecky 
dokázáno, že krill je nejefektivnější látkou, která láká prakticky všechny ryby. Dokáže stimulovat nejen zlenivělé dravé ryby k záběru, ale způsobí i to, že ryba již uchope-
nou nástrahu déle podrží v tlamě. V nabídce jsou ve dvou velikostech: 8centimetrové verzi nástrahy Q-Paddler neodolají okouni a 10centimetrová je absolutní bombou 
pro lov candátů. Nástrahy jsou k dispozici v mixu „Clear Water Mix“ pro čisté vody a počasí s dobrou viditelností, ale také jako „UV Power Mix“ pro zakalené vody a 
tmavou oblohu. A nakonec je tady ještě univerzální „Allround Mix“ pro všechny typy vod a světelné podmínky.

3x pumpkinseed chart. + 3x original appleseed / Krill 3x pumpkinseed chart. + 2x original appleseed / Krill

Krill Krill
Délka MJ 3x pumpkinseed chart. + 3x original appleseed 3x pumpkinseed chart. + 2x original appleseed dop. MC Kč
8 cm 6 ks 3567 001 159

10 cm 5 ks 3567 101 159

Q-PADDLER POWER PACKS ALLROUND MIX

Gumové nástrahy s koncentrovanou účinností! Perfektní kombinace nejlepších barev a optimálních velikostí nástrah posílená o 100% krillový extrakt! Bylo vědecky 
dokázáno, že krill je nejefektivnější látkou, která láká prakticky všechny ryby. Dokáže stimulovat nejen zlenivělé dravé ryby k záběru, ale způsobí i to, že ryba již uchope-
nou nástrahu déle podrží v tlamě. V nabídce jsou ve dvou velikostech: 8centimetrové verzi nástrahy Q-Paddler neodolají okouni a 10centimetrová je absolutní bombou 
pro lov candátů. Nástrahy jsou k dispozici v mixu „Clear Water Mix“ pro čisté vody a počasí s dobrou viditelností, ale také jako „UV Power Mix“ pro zakalené vody a 
tmavou oblohu. A nakonec je tady ještě univerzální „Allround Mix“ pro všechny typy vod a světelné podmínky.

GUMOVÉ RYBIČKY
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Q62 Q63

original appleseed

golden shiner

sand goby

spicy olive

salt & pepper uv-tail

proper baitfish

GUMOVÁ NÁSTRAHA Q-FISH 13

Gumová rybka se smáčkovým (vidličkovým) ocasem! Vylepšená a daleko dráždivější oproti mnoha „No Action“ gumám, to je originální Mann´s Fine-Fish. Nepřehlédnu-
telné štíhlé tělo se zploštělým hřbetem vyvolává při jigování ve fázi klesání ono velmi podstatné chvění nástrahy. Nezaměnitelný tvar ocasu ve tvaru písmene “U” není 
příliš rozdělen a konstruován do špičky, zachovává si ale neustále svůj tvar a sílu materiálu v ocasu. To vše s cílem vytvářet “líné” pohyby odpovídající chování poraně-
ných potravních rybek. Tip pro použití: vertikální lov, jigování, Drop-Shot, Texas a Carolina návazce.

Délka Gramáž original appleseed salt & pepper uv-tail sand goby golden shiner proper baitfish spicy olive dop. MC Kč
13 cm 8 g 3280 001 3280 002 3280 004 3280 006 3280 007 3280 012 29

citrus shad

firetiger

hot shad

solid white uv-tail

pumpkinseed chartreuse

blue tiger

GUMOVÁ NÁSTRAHA Q-FISH 13

Gumová rybka se smáčkovým (vidličkovým) ocasem! Vylepšená a daleko dráždivější oproti mnoha „No Action“ gumám, to je originální Mann´s Fine-Fish. Nepřehlédnu-
telné štíhlé tělo se zploštělým hřbetem vyvolává při jigování ve fázi klesání ono velmi podstatné chvění nástrahy. Nezaměnitelný tvar ocasu ve tvaru písmene “U” není 
příliš rozdělen a konstruován do špičky, zachovává si ale neustále svůj tvar a sílu materiálu v ocasu. To vše s cílem vytvářet “líné” pohyby odpovídající chování poraně-
ných potravních rybek. Tip pro použití: vertikální lov, jigování, Drop-Shot, Texas a Carolina návazce.

Délka Gramáž citrus shad pumpkinseed chartreuse hot shad firetiger blue tiger solid white uv-tail dop. MC Kč
13 cm 8 g 3280 003 3280 005 3280 008 3280 009 3280 010 3280 011 29

GUMOVÉ RYBIČKY
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Q64 Q65

olive green

camouflage

rainbow shad

brown shiner

wakasagi

red shad

GUMOVÁ NÁSTRAHA Q-FISH 13

Gumová rybka se smáčkovým (vidličkovým) ocasem! Vylepšená a daleko dráždivější oproti mnoha „No Action“ gumám, to je originální Mann´s Fine-Fish. Nepřehlédnu-
telné štíhlé tělo se zploštělým hřbetem vyvolává při jigování ve fázi klesání ono velmi podstatné chvění nástrahy. Nezaměnitelný tvar ocasu ve tvaru písmene “U” není 
příliš rozdělen a konstruován do špičky, zachovává si ale neustále svůj tvar a sílu materiálu v ocasu. To vše s cílem vytvářet “líné” pohyby odpovídající chování poraně-
ných potravních rybek. Tip pro použití: vertikální lov, jigování, Drop-Shot, Texas a Carolina návazce.

Délka Gramáž olive green wakasagi rainbow shad camouflage red shad brown shiner dop. MC Kč
13 cm 8 g 3280 014 3280 015 3280 018 3280 019 3280 021 3280 022 29

orange craw

desert sunset

brownie

sweet candy

bubble gum

crazy carrot

magic motoroil

GUMOVÁ NÁSTRAHA Q-FISH 13

Gumová rybka se smáčkovým (vidličkovým) ocasem! Vylepšená a daleko dráždivější oproti mnoha „No Action“ gumám, to je originální Mann´s Fine-Fish. Nepřehlédnu-
telné štíhlé tělo se zploštělým hřbetem vyvolává při jigování ve fázi klesání ono velmi podstatné chvění nástrahy. Nezaměnitelný tvar ocasu ve tvaru písmene “U” není 
příliš rozdělen a konstruován do špičky, zachovává si ale neustále svůj tvar a sílu materiálu v ocasu. To vše s cílem vytvářet “líné” pohyby odpovídající chování poraně-
ných potravních rybek. Tip pro použití: vertikální lov, jigování, Drop-Shot, Texas a Carolina návazce.

Délka Gramáž orange craw crazy carrot sweet candy desert sunset magic motoroil bubble gum brownie dop. MC Kč
13 cm 8 g 3280 013 3280 016 3280 017 3280 020 3280 023 3280 024 3280 915 29

GUMOVÉ RYBIČKY

Nové barvy
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Q66 Q67

original appleseed

golden shiner

sand goby

spicy olive

salt & pepper uv-tail

proper baitfish

GUMOVÁ NÁSTRAHA Q-PADDLER

Tohle není jen pouhá gumová rybka s kopytem – rozhodně ne! Model Paddler staví na přirozeně štíhlém tvaru „No Action“ gum se zploštělým hřbetem, který se stará 
o vysokofrekvenční houpání nástrahy. Široká hlava garantuje perfektní nastražení na jigovou hlavičku a dráždivé víření vody i při nejlehčím popotažení. A ocas má tvar 
pádla kombinovaný s úhlem sklonu, který se bez ohledu na rychlost přitahování a výšku skoků stará o nápadné a dráždivé pohyby bez toho, aby se přetáčel! K dostání 
ve 5 provedeních: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm), Q-Paddler 18 (18 cm).

Délka Model Gramáž original appleseed salt & pepper uv-tail sand goby golden shiner proper baitfish spicy olive dop. MC Kč
8 cm 8 3,5 g 3281 301 3281 302 3281 304 3281 306 3281 307 3281 312 19

10 cm 10 7 g 3281 001 3281 002 3281 004 3281 006 3281 007 3281 012 29

12 cm 12 8 g 3281 101 3281 102 3281 104 3281 106 3281 107 3281 112 29

15 cm 15 15 g 3281 201 3281 202 3281 204 3281 206 3281 207 3281 212 29

18 cm 18 27 g 3281 401 3281 402 3281 404 3281 406 3281 407 3281 412 69

citrus shad

firetiger

hot shad

solid white uv-tail

pumpkinseed chartreuse

blue tiger

GUMOVÁ NÁSTRAHA Q-PADDLER

Tohle není jen pouhá gumová rybka s kopytem – rozhodně ne! Model Paddler staví na přirozeně štíhlém 
tvaru „No Action“ gum se zploštělým hřbetem, který se stará o vysokofrekvenční houpání nástrahy. Široká 
hlava garantuje perfektní nastražení na jigovou hlavičku a dráždivé víření vody i při nejlehčím popotažení. A 
ocas má tvar pádla kombinovaný s úhlem sklonu, který se bez ohledu na rychlost přitahování a výšku skoků 
stará o nápadné a dráždivé pohyby bez toho, aby se přetáčel! K dostání ve 5 provedeních: Q-Paddler 8 (8 
cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm), Q-Paddler 18 (18 cm).

Délka Model Gramáž citrus shad pumpkinseed chartreuse hot shad firetiger blue tiger solid white uv-tail dop. MC Kč
8 cm 8 3,5 g 3281 303 3281 305 3281 308 3281 309 3281 310 3281 311 19

10 cm 10 7 g 3281 003 3281 005 3281 008 3281 009 3281 011 29

12 cm 12 8 g 3281 103 3281 105 3281 108 3281 109 3281 111 29

15 cm 15 15 g 3281 203 3281 205 3281 208 3281 209 3281 210 3281 211 29

18 cm 18 27 g 3281 403 3281 405 3281 408 3281 409 3281 410 3281 411 69

GUMOVÉ RYBIČKY
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Q68 Q69

olive green

camouflage

rainbow shad

brown shiner

wakasagi

red shad

GUMOVÁ NÁSTRAHA Q-PADDLER

Tohle není jen pouhá gumová rybka s kopytem – rozhodně ne! Model Paddler staví na přirozeně štíhlém tvaru „No Action“ gum se zploštělým hřbetem, který se stará 
o vysokofrekvenční houpání nástrahy. Široká hlava garantuje perfektní nastražení na jigovou hlavičku a dráždivé víření vody i při nejlehčím popotažení. A ocas má tvar 
pádla kombinovaný s úhlem sklonu, který se bez ohledu na rychlost přitahování a výšku skoků stará o nápadné a dráždivé pohyby bez toho, aby se přetáčel! K dostání 
ve 5 provedeních: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm), Q-Paddler 18 (18 cm).

Délka Model Gramáž olive green wakasagi rainbow shad camouflage red shad brown shiner dop. MC Kč
8 cm 8 3,5 g 3281 314 3281 315 3281 318 3281 319 3281 321 3281 322 19

10 cm 10 7 g 3281 014 3281 015 3281 018 3281 019 3281 021 3281 022 29

12 cm 12 8 g 3281 114 3281 115 3281 118 3281 119 3281 121 3281 122 29

15 cm 15 15 g 3281 214 3281 215 3281 218 3281 219 3281 221 3281 222 29

18 cm 18 27 g 3281 414 3281 415 3281 418 3281 419 3281 421 3281 422 69

orange craw

desert sunset

brownie

sweet candy

bubble gum

crazy carrot

magic motoroil

GUMOVÁ NÁSTRAHA Q-PADDLER

Tohle není jen pouhá gumová rybka s kopytem – rozhodně ne! Model Paddler staví na přirozeně štíhlém tvaru „No Action“ gum se zploštělým hřbetem, který se stará 
o vysokofrekvenční houpání nástrahy. Široká hlava garantuje perfektní nastražení na jigovou hlavičku a dráždivé víření vody i při nejlehčím popotažení. A ocas má tvar 
pádla kombinovaný s úhlem sklonu, který se bez ohledu na rychlost přitahování a výšku skoků stará o nápadné a dráždivé pohyby bez toho, aby se přetáčel! K dostání 
ve 5 provedeních: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm), Q-Paddler 18 (18 cm).

Délka Model Gramáž orange craw crazy carrot sweet candy desert sunset magic motoroil bubble gum brownie dop. MC Kč
8 cm 8 3,5 g 3281 313 3281 316 3281 317 3281 320 3281 323 3281 324 19

10 cm 10 7 g 3281 013 3281 016 3281 017 3281 020 3281 023 3281 024 3281 715 29

12 cm 12 8 g 3281 113 3281 116 3281 117 3281 120 3281 123 3281 124 3281 815 29

15 cm 15 15 g 3281 213 3281 216 3281 217 3281 220 3281 223 3281 224 3281 915 29

18 cm 18 27 g 3281 413 3281 416 3281 417 3281 420 3281 423 3281 424 69

GUMOVÉ RYBIČKY
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Q70 Q71

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

okoun

brown tiger

Délka Gramáž Počet háčků Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun dop. MC Kč
7,5 cm 18 g 2 potápivý 3271 001 3271 002 3271 003 3271 004 3271 005 3271 006 3271 007 259

WOBBLER MANNIAC

Doslova magnet na candáty mezi potápivými wobblery! S délkou 7,5 cm a hmotností 18 g jde o ideální potápivý wobbler pro vertikální rybolov a agresivní jigování. A k 
tomu se z něj v teplých částech přívlačové sezony vyklubal při rychlém přitahování “zabiják” na boleny a štiky. Je vybaven jedinečným systémem “Acu-Trac-System”!

přírodní

lime

goby

magic green grey ghost

Délka Gramáž Počet háčků Akce přírodní goby magic green grey ghost lime dop. MC Kč
7,5 cm 18 g 2 potápivý 3271 008 3271 009 3271 010 3271 011 3271 012 259

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

okoun

brown tiger

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun dop. MC Kč
5,5 cm 11 g 2 0,30 m plovoucí 3282 001 3282 002 3282 003 3282 004 3282 005 3282 006 3282 007 309

WOBBLER BABY 1-MINUS

Stejně jako jeho silnější bratr je malý wobbler Baby 1-Minus opravdovou tajnou zbraní na všech mělkých a hustě zarostlých revírech! Jedna stopa odpovídá cca 30 centi-
metrům, a to je pro Baby 1-Minus maximum, hlouběji se nepotopí. Jde o absolutně spolehlivý wobbler s dostatkem vztlaku, je ideální pro nahazování a klasické přitaho-
vání navijákem. Díky kompaktnímu tvaru létá malý Baby 1-Minus naprosto přesně jako raketa, a to i při silném bočním větru.

WOBBLERY

přírodní

lime

goby

magic green grey ghost

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce přírodní goby magic green grey ghost lime dop. MC Kč
5,5 cm 11 g 2 0,30 m plovoucí 3282 008 3282 009 3282 010 3282 011 3282 012 309

Nové barvy
Nové barvy
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Q72 Q73

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

okoun

brown tiger

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun dop. MC Kč
5,5 cm 13 g 2 2,4 m plovoucí 3287 001 3287 002 3287 003 3287 004 3287 005 3287 006 3287 007 309

WOBBLER BABY 8-MINUS

Malý, zavalitý a absolutně spolehlivý, co se rybaření nad zarostlým dnem a ne v úplně mělkých partiích revírů týká. Model 8-Minus dokáže bez problémů pracovat v 
hloubce 2,40 m, má ale velký výtlak, a tím pádem jej lze pomalu vést též extrémně mělce – je to skutečný všeuměl! Perfektní pro nahazování a přitahování navijákem. 
Díky kompaktnímu tvaru těla létá, stejně jako všechny „tlusté“ Minus wobblery, přesně na místo určení jako raketa, dokonce i při silném bočním větru.

přírodní

lime

goby

magic green grey ghost

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce přírodní goby magic green grey ghost lime dop. MC Kč
5,5 cm 13 g 2 2,4 m plovoucí 3287 008 3287 009 3287 010 3287 011 3287 012 309

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

okoun

brown tiger

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun dop. MC Kč
8 cm 26 g 2 0,30 m plovoucí 3283 001 3283 002 3283 003 3283 004 3283 005 3283 006 3283 007 339

WOBBLER 1-MINUS

Skutečná „rybí mašina“ na všech mělkých a silně zarostlých revírech! Jedna stopa odpovídá cca 30 centimetrům, a to je pro Baby 1-Minus maximum, hlouběji se nepo-
topí. Jde o absolutně spolehlivý mělce potápivý wobbler s velkým vztlakem a příkladným chodem, který je ideální pro nahazování a klasické přitahování navijákem. Díky 
kompaktnímu tvaru létá Mann´s 1-Minus naprosto přesně jako raketa, a to i při silném bočním větru.

WOBBLERY

přírodní

lime

goby

magic green grey ghost

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce přírodní goby magic green grey ghost lime dop. MC Kč
8 cm 26 g 2 0,30 m plovoucí 3283 008 3283 009 3283 010 3283 011 3283 012 339
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firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

okoun

brown tiger

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun dop. MC Kč
11 cm 16 g 2 0,3 m plovoucí 3284 001 3284 002 3284 003 3284 004 3284 005 3284 006 3284 007 339

WOBBLER STRETCH 1-MINUS

Stejně jako jiné mělce potápivé modely nabízí wobbler Stretch 1-Minus ve tvaru doutníku obrovskou výkonnost na všech mělkých a zarostlých revírech, kde dravci 
daleko lépe reagují na méně silné frekvence tlakových vln! 1 stopa znamená garantovanou pracovní hloubku 30 cm a nikdy ne více. Také tento model Stretch 1-Minus 
je plovoucí a hodí se nejlépe nejen k nahazování a přitahování navijákem, ale dá se s ním i pohodlně twitchovat. Velmi oblíbený je i pro trolling s pomocí Downriggeru 
nebo s trollovací zátěží, protože plave v jedné hloubkové linii za olovem a neodklání se ze směru.

přírodní

lime

goby

magic green grey ghost

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce přírodní goby magic green grey ghost lime dop. MC Kč
11 cm 16 g 2 0,3 m plovoucí 3284 008 3284 009 3284 010 3284 011 3284 012 339

firetiger

real shiner

blue baitfish

blue tiger

clown

okoun

brown tiger

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun dop. MC Kč
15 cm 45 g 3 0,3 m plovoucí 3285 001 3285 002 3285 003 3285 004 3285 005 3285 006 3285 007 419

WOBBLER SUPER STRETCH 1- MINUS

Super Stretch 1-Minus je zvětšený model pro lov velkých ryb vycházející z malého, doutníkově tvarovaného modelu wobbleru Stretch 1-Minus. Právě Super Stretch před-
stavuje skutečně tajný tip na všech mělkých a silně zarostlých revírech, kde dravci daleko lépe reagují na méně silné frekvence tlakových vln! 1 stopa znamená garanto-
vanou pracovní hloubku 30 cm a nikdy ne více. Také tento model Stretch 1-Minus je plovoucí a hodí se nejlépe nejen k nahazování a přitahování navijákem, ale dá se s 
ním i pohodlně twitchovat. Velmi oblíbený je i pro trolling s pomocí Downriggeru nebo s trollovací zátěží, protože plave v jedné hloubkové linii za olovem a neodklání 
se ze směru.

WOBBLERY

přírodní

lime

goby

magic green grey ghost

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce přírodní goby magic green grey ghost lime dop. MC Kč
15 cm 45 g 3 0,3 m plovoucí 3285 008 3285 009 3285 010 3285 011 3285 012 419
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Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun dop. MC Kč
15 cm 52 g 2 7,5 m plovoucí 3291 001 3291 002 3291 003 3291 004 3291 005 3291 006 3291 007 419

WOBBLER HEAVY DUTY STRETCH 25+

Série nejspolehlivějších a nejznámějších hlubokopotápivých wobblerů mezi těmito „tvrdými“ nástrahami ve speciálně odolném „Heavy Duty“ provedení pro lov kapitál-
ních ryb! Díky speciálně tvarované lopatce dosáhne plovoucí model Stretch 25+ bez problému hloubky 7,5 metru a více, aniž by vybočoval nebo neplul ve stejné stopě 
vodním sloupcem. Výše jmenovaného lze dosáhnout za předpokladu tažení nástrahy dobrých 30 metrů za lodí při rychlosti cca 3 km/hod.

přírodní

lime

goby

magic green grey ghost

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce přírodní goby magic green grey ghost lime dop. MC Kč
15 cm 52 g 2 7,5 m plovoucí 3291 008 3291 009 3291 010 3291 011 3291 012 419
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clown

okoun

brown tiger

Délka Model Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun dop. MC Kč
11,5 cm 15+ 21 g 2 4,5 m plovoucí 3289 001 3289 002 3289 003 3289 004 3289 005 3289 006 3289 007 389

11,5 cm 20+ 24 g 2 6,0 m plovoucí 3290 001 3290 002 3290 003 3290 004 3290 005 3290 006 3290 007 389

WOBBLER STRETCH

Série nejspolehlivějších a nejznámějších hlubokopotápivých wobblerů mezi těmito „tvrdými“ nástrahami! Díky speciálně tvarované lopatce dosáhne plovoucí model 
Stretch 15+ bez problému hloubky 4,5 metru, aniž by vybočoval nebo neplul ve stejné stopě vodním sloupcem. Výše jmenovaného lze dosáhnout za předpokladu tažení 
nástrahy dobrých 30 metrů za lodí při rychlosti cca 3 km/hod.

WOBBLERY

přírodní

lime

goby

magic green grey ghost

Délka Model Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce přírodní goby magic green grey ghost lime dop. MC Kč
11,5 cm 15+ 21 g 2 4,5 m plovoucí 3289 008 3289 009 3289 010 3289 011 3289 012 389

11,5 cm 20+ 24 g 2 6,0 m plovoucí 3290 008 3290 009 3290 010 3290 011 3290 012 389
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Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun dop. MC Kč
7,5 cm 25 g 2 4,0 m plovoucí 3288 001 3288 002 3288 003 3288 004 3288 005 3288 006 3288 007 309

WOBBLER LM I

Absolutní bombou – v pravém slova smyslu – je model wobbleru Loudmouth I! Loudmouth znamená velkou hubu a zcela speciální vychytané kuličky v břiše nástrahy 
dělají z této nástrahy jednu z nejhlasitějších na světě. Neodolatelné tlakové vlny, které jsou ryby schopny registrovat i na velké vzdálenosti, vyvolávají u kapitálních dra-
vých ryb pud ochrany svého revíru. Plovoucí model wobbleru Loudmouth I se dokáže zanořit do hloubky větší než 4 metry.

přírodní

lime

goby

magic green grey ghost

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce přírodní goby magic green grey ghost lime dop. MC Kč
7,5 cm 25 g 2 4,0 m plovoucí 3288 008 3288 009 3288 010 3288 011 3288 012 309
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Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun dop. MC Kč
7 cm 17 g 2 2,0 m plovoucí 3296 001 3296 002 3296 003 3296 004 3296 005 3296 006 3296 007 339

WOBBLER LM II

Absolutní bombou – v pravém slova smyslu – je též model wobbleru Loudmouth II! Loudmouth znamená velkou hubu a zcela speciální vychytané kuličky v břiše nástra-
hy dělají z této nástrahy jednu z nejhlasitějších na světě. Neodolatelné tlakové vlny, které jsou ryby schopny registrovat i na velké vzdálenosti, vyvolávají u kapitálních 
dravých ryb pud ochrany svého revíru. Plovoucí model wobbleru Loudmouth II je menší, má krátkou lopatku a nedokáže se zanořit do velké hloubky – maximálně 2,5 
m.

WOBBLERY

přírodní

lime

goby

magic green grey ghost

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce přírodní goby magic green grey ghost lime dop. MC Kč
7 cm 17 g 2 2,0 m plovoucí 3296 008 3296 009 3296 010 3296 011 3296 012 339
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Délka Model Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun dop. MC Kč
6,5 cm 35 11 g 2 1,0 m plovoucí 3286 001 3286 002 3286 003 3286 004 3286 005 3286 006 3286 007 309

7,5 cm 79 13 g 2 2,5 m plovoucí 3286 101 3286 102 3286 103 3286 104 3286 105 3286 106 3286 107 309

7,5 cm 11-13 15 g 2 3,5 m plovoucí 3286 201 3286 202 3286 203 3286 204 3286 205 3286 206 3286 207 309

WOBBLER ACC-TRAC

Plovoucí wobbler s pevným údajem o hloubce ponoru, na který se můžete 100 % spolehnout! Je vybaven jedinečným systémem „Acc-Trac-System“. Jde o nastavitelný 
kroužek na lopatce wobbleru, který se stará o to, aby Acc-Trac plaval přesně ve své dráze, bez vybočení. Model 35 se ponoří maximálně do hloubky o něco více než 
jeden metr!Model 79 se ponoří maximálně do hloubky pod 3 metry a platí za skutečného „univerzála“! Je znám též jako jubilejní wobbler německého časopisu Fish & 
Fang.Model 11-13 pracuje optimálně v hloubce mezi 3 a 3,5 metry, garantovaně ne hlouběji!

přírodní

lime

goby

magic green grey ghost

Délka Model Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce přírodní goby magic green grey ghost lime dop. MC Kč
6,5 cm 35 11 g 2 1,0 m plovoucí 3286 008 3286 009 3286 010 3286 011 3286 012 309

7,5 cm 79 13 g 2 2,5 m plovoucí 3286 108 3286 109 3286 110 3286 111 3286 112 309

7,5 cm 11-13 15 g 2 3,5 m plovoucí 3286 208 3286 209 3286 210 3286 211 3286 212 309
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WOBBLER MAGNUM 30+

Série nejspolehlivějších a nejznámějších hlubokopotápivých wobblerů mezi těmito „tvrdými“ nástrahami ve speciálně robustním „XXL“ provedení pro ty největší úlovky 
ve sladké a slané vodě! Díky speciálně tvarované lopatce dosáhne plovoucí model Magnum 30+ bez problému hloubky 9,0 metrů, aniž by vybočoval nebo neplul ve 
stejné stopě vodním sloupcem. Výše jmenovaného lze dosáhnout za předpokladu tažení nástrahy dobrých 30 metrů za lodí při rychlosti cca 3 km/hod.

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun přírodní goby magic green dop. MC Kč
21 cm 130 g 2 9,0 m plovoucí 3292 001 3292 002 3292 003 3292 004 3292 005 3292 006 3292 007 3292 008 3292 009 3292 010 519

WOBBLERY
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WOBBLER CRANK 30+

Zavalitý, perfektně tvarovaný crankbait, který se bleskově noří do hloubky. Při trollingu nebo klasickém nahazování se díky zvláštní lopatce dostane model 30+ do hlou-
bek 9 metrů a více! Plovoucí model wobbleru Crank 30+ vábí krátkými pohyby těla do stran vše, co plave a má zuby.

Délka Gramáž Počet háčků Hloubka ponoru Akce firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoun přírodní goby magic green dop. MC Kč
9 cm 42 g 2 9,0 m plovoucí 3293 001 3293 002 3293 003 3293 004 3293 005 3293 006 3293 007 3293 008 3293 009 3293 010 339

PRODEJNÍ DISPLEJ MANN'S LURE DISPLAY

2 x 24 přihrádek na každé straně. 48 odkládacích ploch na celkem 48 krabiček.

Kód Šířka Výška Hloubka Barva dop. MC Kč
5110 999 0,70 m 1,40 m 0,48 m černá 5300

WOBBLERY

STOJAN NA PRUTY PT ZANDER

Téměř “živá” ryba na displeji pro prezentaci 20 Vapor přívlačových prutů.

Kód Šířka Výška Hloubka Gramáž dop. MC Kč
9970 001 0,70 m 1,00 m 0,80 m 4,5 kg 12500

QUANTUM PT PERCH

Téměř “živá” ryba na displeji pro 
prezentaci 20 Vapor přívlačových 
prutů.

Kód Model MJ dop. MC Kč
9952 001 Rod Display 20 ks 12500

Kód dop. MC Kč
9945 990 129

TRAY HOLDER 
FRAME

FREAK OF NATURE PIKE

Dekorativní podpora prodeje ve formě napodobeniny otevře-
né štičí tlamy. Pro zvýšení prodeje umělých nástrah. Včetně 
háčků na všechny systémy fixace na zeď.

Kód Model dop. MC Kč
9952 005 Lure Display 5300
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Q84 Q85

green tench

firetiger

real tench ghost

shiner

Délka Gramáž MJ Velikost háčku green tench real tench ghost shiner firetiger dop. MC Kč
23 cm 270 g 1 ks 1/0 3272 001 3272 002 3272 003 3272 004 3272 005 580

FREAK OF NATURE SWIMBAIT TENCH (LÍN)

Pod sloganem „Freak of Nature“ prezentuje Quantum řadu umělých 
nástrah z mimořádně tuhého, ale zároveň nevídaně flexibilního materiálu 
z měkké gumy v přírodně věrných vzorech! Rybičky jsou tak podobné 
skutečnému originálu, že to vypadá, jako by člověk měl živou nástrahu 
na háčku. Kopírovat přírodu pro nás neznamená jen dosáhnout přesné-
ho vzhledu i barvy a uvést je v život, ale docílit i odpovídajícího pohybu, 
akce nástrahy, která v kombinaci s téměř skutečnou siluetou opravdové 
rybky nedá dravcům žádnou jinou možnost než zaútočit. Rodina nástrah 
„Freak of Nature“ sestává ze tří napodobenin potravních rybek, které 
jsou velmi vysoko v oblíbenosti potravního řetězce štik, sumců, candátů 
a okounů. Z výše jmenovaných je lín fantastickou nástrahou k lovu štik a 
sumců. Vyskytuje se prakticky ve všech vodách, jezdí v menších hejnech 
ve vodním sloupci a kopíruje poměrně dlouhé trasy podél hran a vodních 
rostlin a zároveň přijímá potravu také ze dna. S délkou 23 centimetrů 
představuje již pořádně velký „flák“ nástrahy, ovšem na základě našich 
zkušeností nejdůležitější délku nástrahy pro kapitální dravé ryby lovící ve 
vodním sloupci. Je k dispozici jako swimbait s integrovaným závažím těla 
a také jako hybrid s plastovou lopatkou.

green tench

firetiger

real tench ghost

shiner

Délka Gramáž MJ Velikost háčku green tench real tench ghost shiner firetiger dop. MC Kč
23 cm 175 g 1 ks 1/0 3273 001 3273 002 3273 003 3273 004 3273 005 580

FREAK OF NATURE HYBRID TENCH  (LÍN)

Pod sloganem „Freak of Nature“ prezentuje Quantum řadu umě-
lých nástrah z mimořádně tuhého, ale zároveň nevídaně flexibilního 
materiálu z měkké gumy v přírodně věrných vzorech! Rybičky jsou 
tak podobné skutečnému originálu, že to vypadá, jako by člověk měl 
živou nástrahu na háčku. Kopírovat přírodu pro nás neznamená jen 
dosáhnout přesného vzhledu i barvy a uvést je v život, ale také docílit 
odpovídajícího pohybu, akce nástrahy, která v kombinaci s téměř 
skutečnou siluetou opravdové rybky nedá dravcům žádnou jinou 
možnost než zaútočit. Rodina nástrah „Freak of Nature“ sestává ze tří 
napodobenin potravních rybek, které jsou velmi vysoko v oblíbenosti 
potravního řetězce štik, sumců, candátů a okounů. Z výše jmenovaných 
je lín fantastickou nástrahou k lovu štik a sumců. Vyskytuje se prakticky 
ve všech vodách, jezdí v menších hejnech ve vodním sloupci a kopíruje 
poměrně dlouhé trasy podél hran a vodních rostlin a zároveň přijímá 
potravu také ze dna. S délkou 23 centimetrů představuje již pořádně 
velký „flák“ nástrahy, ovšem na základě našich zkušeností nejdůležitější 
délku nástrahy pro kapitální dravé ryby lovící ve vodním sloupci. Je 
k dispozici jako swimbait s integrovaným závažím těla a také jako hyb-
rid s plastovou lopatkou.

young zander

hot Perch

firetiger realist

pope

Délka Gramáž MJ Velikost háčku young zander firetiger realist pope hot Perch dop. MC Kč
18 cm 60 g 1 ks 2 3274 001 3274 002 3274 003 3274 004 3274 005 299

FREAK OF NATURE SWIMBAIT ZANDER (CANDÁT)

Pod sloganem „Freak of Nature“ prezentuje Quantum řadu umělých 
nástrah z mimořádně tuhého, ale zároveň nevídaně flexibilního 
materiálu z měkké gumy v přírodně věrných vzorech! Rybičky jsou 
tak podobné skutečnému originálu, že to vypadá, jako by člověk měl 
živou nástrahu na háčku. Kopírovat přírodu pro nás neznamená jen 
dosáhnout přesného vzhledu i barvy a uvést je v život, ale také docí-
lit odpovídajícího pohybu, akce nástrahy, která v kombinaci s téměř 
skutečnou siluetou opravdové rybky nedá dravcům žádnou jinou 
možnost než zaútočit. Rodina nástrah „Freak of Nature“ sestává ze 
tří napodobenin potravních rybek, které jsou velmi vysoko v oblíbe-
nosti potravního řetězce štik, sumců, candátů a okounů. Velký can-
dát si kdykoliv rád pochutná na menším druhovém kolegovi! Je pro 
něj snadno dosažitelnou kořistí, protože téměř vždy proplouvá místy, 
kde se nacházejí jeho hladoví druhoví příbuzní. Imitace candáta od 
značky Quantum je k dispozici jako swimbait ve velkém provedení a 
v menší velikosti ve variantě shad pro jiggování.

GUMOVÉ RYBIČKY

Délka Gramáž MJ Velikost háčku young perch firetiger realist pope hot perch dop. MC Kč
15 cm 60 g 1 ks 2 3277 001 3277 002 3277 003 3277 004 3277 005 259

FREAK OF NATURE SWIMBAIT PERCH (OKOUN)

Pod sloganem „Freak of Nature“ prezentuje Quantum řadu umělých 
nástrah z mimořádně tuhého, ale zároveň nevídaně flexibilního materiálu 
z měkké gumy v přírodně věrných vzorech! Rybičky jsou tak podobné 
skutečnému originálu, že to vypadá, jako by člověk měl živou nástrahu 
na háčku. Kopírovat přírodu pro nás neznamená jen dosáhnout přesného 
vzhledu i barvy a uvést je v život, ale také docílit odpovídajícího pohybu, 
akce nástrahy, která v kombinaci s téměř skutečnou siluetou opravdové 
rybky nedá dravcům žádnou jinou možnost než zaútočit. Rodina nástrah 
„Freak of Nature“ sestává ze tří napodobenin potravních rybek, které 
jsou velmi vysoko v oblíbenosti potravního řetězce štik, sumců, candátů a 
okounů. Okoun je potravní rybkou číslo jedna u všech druhů dravých ryb. 
Jelikož se většinou vyskytuje ve velkém množství, bude vždy součástí jídel-
ního lístku, dokonce i u svých druhových příbuzných. Navíc to je potravní 
konkurent, což se štikám vůbec nelíbí a z tohoto důvodu rády okouny loví. 
Je k dispozici jako swimbait pro lineární přívlač nebo na trolling.

young perch

hot perch

firetiger realist

pope
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Q86 Q87

pumpkinseed chartreuse

black UV-tail

hot shad

rainbow shad

orange craw

whitefish

Délka Gramáž MJ pumpkinseed chartreuse hot shad orange craw whitefish black UV-tail rainbow shad dop. MC Kč
20 cm 58 g 12 ks 3336 001 3336 002 3336 003 3336 004 3336 005 3336 006 129

TWINLER

Tady ho opět máme! Opěvován jako snad žádná jiná jiná nástraha na štiky předtím – originální Mann´s Twinler! Tento jedinečný magnet na štiky je opět k dostání 
v obchodech s rybářskými potřebami. Ta samá paleta osmi nejúčinnějších barev. Často kopírován, ale této jedinečné akce dosáhne pouze Twinler, žádný jiný. Můžete 
s ním házet, trollovat nebo jen jednoduše popotahovat, stabilní chod nástrahy z měkké gumy a třepající se ocásky dělají z této nástrahy něco jedinečného. Žádný jiný 
dvojitý twister nezlákal tolik kapitálních štik – vyzkoušejte si to i vy.

camouflage

orange tiger

magic motoroil the monk

green grinch

Délka Gramáž MJ camouflage magic motoroil the monk green grinch orange tiger dop. MC Kč
20 cm 58 g 12 ks 3336 007 3336 008 3336 009 3336 010 3336 011 129

plotice

candát

real-touch perch

okoun

firetiger hot tail

bream motor oil

pstruh duhový

real-touch bream

YOLO PIKE SHAD

Yolo Pike Shad je nástraha speciálně koncipovaná pro lov velkých štik, kompletně vyvinutá naším Quantum týmem pro lov dravých ryb. Yolo se dráždivě kýve celým 
tělem už při použití velmi lehkých jigových hlaviček, ale i tak plave stabilně rovně i při rychlém popotažení.

Délka Gramáž Akce plotice bream motor oil okoun candát pstruh duhový firetiger hot tail real-touch perch real-touch bream dop. MC Kč
18 cm 33 g potápivý 3266 301 3266 302 3266 303 3266 304 3266 307 3266 308 3266 309 3266 310 159

22 cm 60 g potápivý 3266 401 3266 402 3266 403 3266 404 3266 407 3266 408 3266 409 3266 410 189

30 cm 122 g potápivý 3266 501 3266 507 3266 508 3266 509 3266 510 319

GUMOVÉ RYBIČKY

Nová barvy
Nová barvy
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Q88 Q89

plotice

candát

real-touch perch

okoun

firetiger hot tail

bream motor oil

pstruh duhový

real-touch bream

YOLO CURLY SHAD

Nástraha Yolo Curly Shad byla vyvinuta naším Quantum týmem pro lov dravých ryb speciálně pro velké dravé ryby. Díky speciálně tvarovanému ocasu sladěnému s dvoji-
cí velikostí pracuje nástraha i při sebemenších fázích klesání pomocí celého těla. K tomu mají nástrahy Yolo Curly Shad ještě jeden významný plusový bod, nejsou stejné 
jako většina velkých twisterů na trhu. Váží totiž daleko méně, což umožňuje celodenní rybaření bez zbytečné únavy a změny nástrahy kvůli její hmotnosti nebo použití 
speciální přívlačové sestavy pro těžké rybaření.

Délka Gramáž plotice bream motor oil okoun candát pstruh duhový firetiger hot tail real-touch perch real-touch bream dop. MC Kč
21 cm 36 g 3270 301 3270 302 3270 303 3270 304 3270 307 3270 308 3270 309 3270 310 189

26 cm 64 g 3270 401 3270 402 3270 403 3270 404 3270 407 3270 408 3270 409 3270 410 239

plotice

candát

okoun

firetiger hot tail

bream motor oil

pstruh duhový

YOLO SWIM SHAD

Zcela nově koncipovaná „chytací mašina“ v 6 atraktivních vzorech pro aktivní lov štik nad vodními rostlinami a v mělké vodě. Díky integrovanému vzlínacímu tělísku 
představuje Yolo Swim Shad neodolatelnou lahůdku. Ať už ho vedete pomalu, nebo rychle, ocas tvaru kopyta pracuje svůdně za všech podmínek, zatímco vnitřní vzlína-
cí tělísko se stará o potřebnou stabilitu. Díky možnosti umístit trojháček do horního očka lze pracovat s nástrahou i v zarostlých vodách, kde právě nejčastěji cílová ryba 
stojí.

Délka Gramáž plotice bream motor oil okoun candát pstruh duhový firetiger hot tail dop. MC Kč
18 cm 66 g 3350 001 3350 002 3350 003 3350 004 3350 005 3350 006 309

GUMOVÉ RYBIČKY

Nová barvy
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magic pelagic

game over

baby zander

the monk

tricky day

toxic river

Délka Gramáž MJ Velikost háčku magic pelagic baby zander tricky day toxic river game over the monk dop. MC Kč
21 cm 60 g 1 ks 1/0 3456 001 3456 002 3456 003 3456 004 3456 005 3456 006 339

25 cm 70 g 1 ks 2/0 3456 101 3456 102 3456 103 3456 104 3456 105 3456 106 389

PELAGIC SHAD SET

Žádné dlouhé přemýšlení a rozhodování, ale rov-
nou na ryby – „Ready to Fish“ (připraveno k lovu)! 
Nekomplikované a okamžitě k použití jsou hotové 
smontované gumové nástrahy pro pelagický rybolov 
od Freddyho Harbota. Ultimativní „Pelagic“ guma 
nasazená na „Pelagic“ jigové hlavičce je doplněná o 
patřičný „Claw Treble“ trojháček umístěný na hřbetu 
nástrahy. Každá z nástrah byla ručně napíchnuta do 
systémku a následně vyvážena, aby se zajistila maxi-
mální efektivita při rybolovu. Tyty gumové nástrahy 
pro lov ve vodním sloupci jsou k dostání v délkách 21 
a 25 centimetrů a vybaveny jednou „Pelagic“ jigo-
vou hlavičkou. Celková hmotnost u nástrahy v délce 
21 cm činí 60 gramů a 70 gramů u délky 25 cm. 
K dostání v 6 neodolatelných barvách přecházejících 
plynule od nástrahy k hlavičce.

VYPROŠŤOVAČ NÁSTRAH

Tuto pomůcku pro záchranu uvíznutých wobblerů vymys-
lel Peter Biedron. Vyprošťovač přivázaný k silnějšímu pro-
vazu spustíme v případě vázky po napnuté šňůře směrem 
k překážce. Jedna ze dvou měkkých smyček z drátu z 
ušlechtilé oceli se o wobbler zachytí a oblíbená nástraha 
tak může být zachráněna.

Kód Model MJ Ø Gramáž dop. MC Kč
6501 001 malý 1 ks 3,0 mm 150 g 289

6501 002 velký 1 ks 12 mm 260 g 429

GUMOVÉ RYBIČKY

Street fishing – rybářská dobrodružství v městských aglomeracích  
a unikátní lifestyle. S minimalisticky pojatým moderním náčiním se ulicemi  

měst cíleně vyráží za lovem dravých ryb. Tyto krátké okamžiky nabízejí  
nádherný únik ze šedi všedního dne pro mladé i starší rybáře.    
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4STREET THINKING

Výrobci prutu se neustále snaží zkombinovat těžko kombinovatelné, tedy optimální zpětnou vazbu blanku s 
dostatečnou citlivostí, perfektní rychlostí pro nahazování a citlivou špičku k přesnému vedení a citu pro nástra-
hu. A k tomu vytvořit ještě optimální akci potřebnou pro jednotlivé moderní přívlačové metody, aby bylo možné 
kdykoliv nahradit staré ověřené náčiní. Výše jmenované se povedlo v modelu
ThinKing ve spojení s 40T karbonem blanku a nejkvalitnějšími Fuji očky, a to navíc v nejmodernějším designu. 
Ergonomicky tvarovaná rukojeť z kafrového dřeva ve spojení s originálním Fuji sedlem navijáku umožňuje kon-
trolované rybaření bez zbytečné únavy. Karbonové aplikace a ozdobné vyvázání přispívají k jednoznačnému 
glancu tohoto ještě nekorunovaného krále.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Typ oček Držák navijáku dop. MC Kč
13310 206 4street ThinKing 2,06 m 2 5 - 18 g 1,05 m 118 g Fuji® Fuji® 6400

4STREET TRAVEL KING

Ať již v rámci ušetření místa v kanceláři, v kufru auta nebo cestovním kufru – teleskopická funkce modelů řady 
TravelKing umožňuje krátkou transportní délku v podobě 40 cm. Oba modely se vyznačují výtečnými odhozo-
vými vlastnostmi a fantastickou akcí. Silná zpětná vazba blanku spárovaná s citlivou špičkovou akcí umožňuje 
optimální vedení nástrahy jakéhokoliv druhu z řad moderních umělých nástrah a vykazuje ještě dostatek rezerv, 
aby bylo možné bezpečně zdolat i větší cílové ryby.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce dop. MC Kč
13210 240 4street Travel King 2,40 m 5 24 g 0,40 m 145 g extra fast 2810

13210 241 4street Travel King 2,40 m 5 50 g 0,40 m 138 g extra fast 2810

PŘÍVLAČOVÉ PRUTY
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flashy silver

arkansas shiner

golden ice

lime

whity

pink lady

red head

green pumpkin chartreuse

ghost

firetiger

4STREET B-ASS SHAD

Tato štíhlá gumová rybka zhotovená z japonského Eco Friendly (ekologicky odbouratelného) materiálu je osolená a opatřená speciálním posilovačem. Dokonce i ty nej-
menší pohyby a nejlehčí proud dokážou nástrahu velmi svůdně rozpohybovat. Malá verze imituje typickou potravní rybku a je garantem dobrých úlovků okounů, větší 
verze se hodí pro okouny a stejně tak pro candáty.

Délka Model MJ flashy silver green pumpkin chartreuse whity arkansas shiner ghost pink lady golden ice firetiger red head lime
9,15 cm 3.6 7 ks 3337 001 3337 002 3337 003 3337 004 3337 005 3337 006 3337 007 3337 008 3337 009 3337 010
5,60 cm 2.2 10 ks 3337 101 3337 102 3337 103 3337 104 3337 105 3337 106 3337 107 3337 108 3337 109 3337 110
6,10 cm 2.4 10 ks 3337 201 3337 202 3337 203 3337 204 3337 205 3337 206 3337 207 3337 208 3337 209 3337 210

11,00 cm 4.4 5 ks 3337 301 3337 302 3337 303 3337 304 3337 305 3337 306 3337 307 3337 308 3337 309 3337 310

firetiger green pumpkin

bílá

Gramáž Velikost háčku Počet háčků firetiger green pumpkin bílá dop. MC Kč
5 g 1/0 1 3139 001 3139 002 3139 003 139

10 g 1/0 1 3139 101 3139 102 3139 103 139

4STREET CHATTER

Tyto nástrahy se vyrábí proto, aby bylo možné efektivně prochytávat
velké úseky revíru. Kovový lístek dodává nástraze třas a vibrace
s dostatkem tlaku vysílaného do vody kolem, aby přitáhl pozornost
některých dravců, přičemž právě okouni a štiky jsou těmi, kteří se 
o tuto nástrahu mimořádně zajímají. Nástraha typu „Chatterbait“
muže být doplňkově dovybavena gumovou rybkou, aby při svém
chodu získala ještě více tlaku a vibrací.

GUMOVÉ RYBIČKY

gold rush chartreuse

grape whity

Délka Model MJ gold rush chartreuse grape whity
7,6 cm 3.0 7 ks 3339 001 3339 002 3339 003 3339 004

4STREET B-ASS WAG

Tato štíhlá gumová rybka zhotovená z japonského Eco Friendly (ekologicky 
odbouratelného) materiálu je osolená a opatřená speciálním posilovačem. Vytváří 
díky speciálnímu Micro Colar límečku dráždivé tlakové vlny. Současně s tím se 
výrazně zpomaluje fáze vyklesávání nástrahy, během níž silný twisterový ocásek 
nádherně pracuje ze strany na stranu. Tato nástraha je absolutním magnetem na 
okouny.

Nová barvy

candát

okoun

štika

Obsah Obsah candát štika okoun dop. MC Kč
30 ml 30 ml 3906 001 3906 002 3906 003 239

4STREET PREDA FLAV

Speciální posilovače pro použití na nástrahách z měkké gumy byly dlouhou 
dobu testovány pro cílové ryby. Právě na vodách s velkým rybářským tlakem 
umožňují stimulující aromata zvýšit počet úlovků a dokážou přimět nejedno-
ho skeptického dravce k záběru.
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4STREET TUNGSTEN BALL JIG HEAD

Kulatá jigová hlavička zhotovená z 97 % tungstenu, vybavená extrémně ostrým japonským 
háčkem. Je opatřena malým protihrotem pro fixaci nástrahy a také obtáčecím připevněním. Čer-
ný matový povrch Black Power Coating zabraňuje plašení opatrných ryb.

Kód Velikost háčku Gramáž MJ dop. MC Kč
3133 620 2 0,9 g 3 ks 169

3133 621 2 1,8 g 3 ks 169

3133 622 2 2,6 g 2 ks 169

3133 623 2 3,5 g 2 ks 169

3133 610 1 2,6 g 2 ks 169

3133 611 1 3,5 g 2 ks 169

3133 612 1 5,3 g 2 ks 169

3133 613 1 7,2 g 2 ks 199

3133 601 1/0 2,6 g 2 ks 169

3133 602 1/0 3,5 g 2 ks 169

3133 603 1/0 5,3 g 2 ks 169

3133 604 1/0 7,2 g 2 ks 199

3133 605 1/0 10,6 g 2 ks 239

3133 630 2/0 3,5 g 2 ks 169

3133 631 2/0 5,3 g 2 ks 169

3133 632 2/0 7,2 g 2 ks 199

3133 633 2/0 10,6 g 2 ks 239

3133 640 3/0 3,5 g 2 ks 169

3133 641 3/0 5,3 g 2 ks 169

3133 642 3/0 7,2 g 2 ks 199

3133 643 3/0 10,6 g 2 ks 239

4STREET TUNGSTEN SHAKEDOWN BALL JIG HEAD

Speciální tungstenová kulatá jigová hlavička „Shakedown Jig“, která umožňuje 
rybaření v blízkosti dna s delikátně vzpřímenou pozicí pro zatraktivění nástrah. 
Je vybavena extrémně odolným a ostrým háčkem. Díky vyšší hustotě materiálu 
jsou tungstenové zátěže o 50 % menší než běžné olověné.

Kód Velikost háčku Gramáž MJ dop. MC Kč
3133 520 2 3,5 g 2 ks 169

3133 521 2 5,3 g 2 ks 169

3133 522 2 7,2 g 2 ks 199

3133 523 2 10,6 g 1 ks 169

3133 510 1/0 3,5 g 2 ks 169

3133 511 1/0 5,3 g 2 ks 169

3133 512 1/0 7,2 g 2 ks 199

3133 513 1/0 10,6 g 1 ks 169

HÁČEK 4STREET DROP SHOT HOOK

Háčky 4Street Drop Shot Hook jsou jemné DS háčky ve speciálním 
tvaru, které umožňují prezentovat nástrahu přirozeněji a s daleko 
vyšší úspěšností záseků. Vychytávkou je jedinečné potažení „Bait 
Holder-Coating“ v záhybu háčku, díky němuž nástraha z měkké 
gumy nemůže tak snadno sklouznout a vydrží tedy daleko déle ve 
své původní pozici. Očko háčku 4Street Drop Shot je letované a 
nemá žádný otvor, což umožňuje použití nejjemnějších návazco-
vých vlasců.

Kód Velikost Velikost háčku Počet háčků Barva dop. MC Kč
4469 001 small 4 8 dg black red 179

4469 002 medium 1 8 dg black red 179

4469 003 large 2/0 6 dg black red 179

JIGOVÉ HLAVIČKY

HÁČKY 4STREET OFFSET HOOK

Háčky 4Street Offset Hook jsou offsetové háčky 
s širokým obloukem „Wide Gape“, aby bylo 
možné prezentovat měkké nástrahy ještě přiroze-
něji a s přesnějším chodem bez jejich motání se. 
Vychytávkou je jedinečné potažení „Bait Holder-
-Coating“ v záhybu háčku, díky němuž nástraha 
z měkké gumy nemůže tak snadno sklouznout 
a vydrží tedy daleko déle ve své původní pozici. 
Očko háčku 4Street Offset je letované a nemá 
žádný otvor, což umožňuje použití nejjemnějších 
návazcových vlasců.

Kód Velikost Velikost háčku Počet háčků Barva dop. MC Kč
4469 101 x-small 4 8 dg black red 179

4469 102 small 2 8 dg black red 179

4469 103 medium 1/0 6 dg black red 179

4469 104 large 2/0 6 dg black red 179

4469 105 x-large 3/0 5 dg black red 179

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133620&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133621&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133622&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133623&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133610&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133611&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133612&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133613&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133601&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133602&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133603&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133604&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133605&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133630&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133631&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133632&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133633&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133640&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133641&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133642&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133643&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133520&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133521&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133522&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133523&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133510&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133511&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133512&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3133513&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4469001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4469002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4469003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4469101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4469102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4469103&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4469104&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4469105&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4469001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4469101&type=gallery&locale=DE


Q98 Q99Q98 Q99

4STREET TUNGSTEN BULLET WEIGHT

Výtečně zpracované patronové zátěže vyrobené z 97 % tungstenu pro různé 
moderní přívlačové techniky, jako je Texas nebo Carolina Rig. Plastové vnitřní 
leštěné vedení vlasce zamezuje poškození návazce. Díky vyšší hustotě materiálu 
jsou tungstenové zátěže o 50 % menší než běžné olověné.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
3133 001 1,8 g 3 ks 109

3133 002 3,5 g 3 ks 129

3133 003 5,3 g 3 ks 169

3133 004 7,2 g 2 ks 169

3133 005 10,6 g 2 ks 199

4STREET TUNGSTEN CHEBURASHKA SINKER

Výtečně zpracované, matně černé patronové zátěže vyrobené z 97 % tung-
stenu pro různé moderní přívlačové techniky, jako je Texas nebo Carolina Rig. 
Plastové vnitřní leštěné vedení vlasce zamezuje poškození návazce. Díky vyšší 
hustotě materiálu jsou tungstenové zátěže o 50 % menší než běžné olověné.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
3133 101 2,0 g 3 ks 109

3133 102 5,0 g 3 ks 169

3133 103 7,0 g 2 ks 169

3133 104 10,0 g 2 ks 199

4STREET TUNGSTEN SPLIT SHOT

Rychlá a jednoduchá montáž zátěží na návazcové systémky skrze jednoduché 
obtočení místo běžného zamačkávání, což navíc chrání použitý návazcový 
materiál. Zátěže jsou zhotoveny z tungsten-pryskyřicového materiálu.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
3133 202 1,0 g 5 ks 109

3133 203 2,2 g 4 ks 109

ZÁTĚŽ 4STREET DROP SHOT WEIGHT

Kapkovitá zátěž pro techniku Drop Shot, která se díky speciální povrchové 
struktuře optimálně drží u dna. Díky rychlovýměnnému systémku obratlíku 
Quick Change je výměna zátěže na návazcovém systému možná bez dalšího 
vytváření uzlů.

Kód Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
6281 001 3,5 g 4 ks matná černá 139

6281 002 5,0 g 4 ks matná černá 139

6281 003 7,0 g 4 ks matná černá 139

6281 004 10,0 g 3 ks matná černá 139

6281 005 14,0 g 3 ks matná černá 139

6281 006 21,0 g 2 ks matná černá 139

červená

černá

Model MJ červená černá dop. MC Kč
6 mm 8 ks 6698 001 6698 002 109

8 mm 8 ks 6698 003 6698 004 109

KORÁLEK 4STREET FORCE BEAD

Magnetické kovové kuličky, které vytvářejí dráždivý, ale zcela jiný zvuk než 
kuličky skleněné. Na vodách se silným rybářským tlakem je nasazení těchto For-
ce Bead stimulátorů často velkým trumfem zaručujícím úlovek.

SPECIÁLNÍ OLOVA

červená

černá

Model MJ červená černá dop. MC Kč
6 mm 15 ks 6698 101 6698 102 99

8 mm 12 ks 6698 103 6698 104 99

10 mm 10 ks 6698 105 6698 106 99

4STREET GLASS BEAD SKLENĚNÉ KORÁLKY

Broušené skleněné korálky pro vytváření vábivých zvuků u návazců Texas a 
Carolina Rig.
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ZARÁŽKA 4STREET RUBBER STOP

Kód Model MJ Barva dop. MC Kč
6698 201 small / malá 9 ks černá 89

6698 202 medium / střední 9 ks černá 89

6698 203 large / velká 9 ks černá 89

GUMOVÁ ZARÁŽKA 4STREET RUBBER T-STOP

Extra měkká guma pro perfektní uchycení patronové zátěže na vlasec, například 
u návazce Carolina Rig.

Kód Model MJ Barva dop. MC Kč
6698 401 small / malá 15 ks černá 89

6698 402 large / velká 15 ks černá 89

4STREET SMART PEG

Pomůcka pro perfektní fixaci Bullet Weights zátěží na přívlačové techniky Caro-
lina a Texas.

Kód Model MJ Barva dop. MC Kč
6698 301 small / malá 1 ks černá 89

6698 302 large / velká 1 ks černá 89

NÁVAZCOVÝ MATERIÁL

MIKINA S KAPUCÍ 
4STREET

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

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
8498 101 S antracit 1170

8498 102 M antracit 1170

8498 103 L antracit 1170

8498 104 XL antracit 1170

8498 105 2XL antracit 1170

8498 106 3XL antracit 1170

TRIČKO 4STREET

Materiál: 100% bavlna. Gramáž: 180 g/m²

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
8498 001 S antracit 389

8498 002 M antracit 389

8498 003 L antracit 389

8498 004 XL antracit 389

8498 005 2XL antracit 389

8498 006 3XL antracit 389

PODBĚRÁK 4STREET  ARM OUT
410 centimetrů dlouhá vylovovací pomůcka, která má díky teleskopické rukojeti, vyrobené ze speciálního UTS-12 karbonu, velmi kompaktní transportní délku 70 cm. 
Zásluhou solidního zaklapávacího kloubu se dá podběrák Arm Out švihem jedné ruky velmi snadno zaaretovat. Síťka je pogumovaná, aby bylo zajištěno bezpečné, ryby 
chránící vylovení z vody. Elastická klouzavá plocha mezi rameny podběráku je dodatečně opatřena reflexní páskou, aby bylo možné jistě a bezpečně podebrat úlovek i 
v noci. Velikost ramen je 50 cm a hloubka síťky samotné také 50 cm. Podběráková hlava se upevňuje na šroubovací závit, tím pádem je možné použít i jiné typy pod-
běrákových hlav. Klip pro připevnění k opasku usnadňuje transport k vodě.

Kód Délka Šířka Výška Materiál Tr. délka Velikost ok dop. MC Kč
7020 350 1,55 - 4,10 cm 50 cm 50 cm Carbon Handle / gumová síť 0,60 m 10 x 6 mm 1640

POUZDRO NA PRUT 4STREET ROD CASE

K naší řadě výrobků 4Street jsme nyní vyvinuli ještě praktické transportní pouzdro na pruty, které 
nejenže spolehlivě ochrání drahé pruty a navijáky při převozu, ale dokáže k vodě transportovat i 
kombinace již smontovaných prutů připravených k rybolovu, a to včetně nejdůležitějších nástrah a 
drobností, pro které má dostatek prostoru v obou vnějších kapsách. Je k dispozici ve třech varian-
tách délek. Materiál: Vyrobeno z 600D nylonu potažené PU vrstvou (uvnitř).

Kód Délka Ø Výška Gramáž Barva dop. MC Kč
8531 001 115 cm 7 cm 19 cm 970 g černá 1030

8531 002 140 cm 8 cm 20 cm 1100 g černá 1170

8531 003 160 cm 8 cm 20 cm 1100 g černá 1320
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TAŠKA 4STREET DELUXE BAG

Ideální taška pro spontánní výlet k vodě. Tato taška přes rameno s nastavitelným popruhem nabízí dostatek místa k transportu všech potřebných rybářských propriet. 
Dvě prostorná přední oddělení s vnější kapsou opatřenou zipem a také vnější oddělení s rychlým přístupem. Speciální PVC materiál s karbonovým povrchem odpuzujícím 
vodu. Taška je opatřena vodotěsným zipem. Materiál: nylon

Kód Šířka Výška Hloubka Barva dop. MC Kč
8810 002 19 cm 23 cm 5 cm černá 560

TAŠKA 4STREET SLING DELUXE

Praktická moderní Sling taška přes rameno kapkovitého tvaru pro optimální organizaci rybářské výbavy a také pro příjemný transport blízko těla při městském rybolovu. 
Možnost nastavení velikosti, zesílený polstrovaný zádový pás. Taška se vyrábí z kvalitního, robustního a vodu odpuzujícího PVC materiálu s karbonovým efektem. Je 
opatřena vodotěsným zipem. Materiál: nylon

Kód Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8810 102 30 cm 45 cm černá 1170

TAŠKA 4STREET PUSHER BAG BLACK

Ideální taška pro spontánní výlet k vodě. Tato taška přes rameno s nastavitelným popruhem nabízí dostatek místa k transportu všech potřebných rybářských propriet. 
Dvě prostorná přední oddělení s vnější kapsou opatřenou zipem a také vnější oddělení s rychlým přístupem. Materiál: Robustní 600D polyester.

Kód Šířka Výška Hloubka Barva dop. MC Kč
8810 001 19 cm 23 cm 5 cm kamufláž 439

TAŠKY

TAŠKA 4STREET SLING BAG

Praktická moderní Sling taška přes rameno kapkovitého tvaru pro optimální organizaci rybářské výbavy a také pro příjemný transport blízko těla při městském rybolovu. 
Možnost nastavení velikosti, zesílený polstrovaný zádový pás. Taška je zhotovena z robustního 600D polyesteru. Materiál: Robustní 600D polyester.

Kód Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8810 101 30 cm 45 cm kamufláž 780
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Q104 Q105Q105Q104

KŠILTOVKA 4STREET RAPPER CAP

Materiál: 100% bavlna

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
9788 081 uni černá 259

ČELOVÁ LAMPA 4STREET HEADLAMP

Výkonná čelová lampa s extra bílými LED diodami a maximálním světelným tokem 
220 lumenů a dosvitem 110 metrů. Dokáže pro oko příjemně osvítit rybářské místo 
a jeho blízké okolí. Komfortně se nosí a je vybavena nastavitelným páskem odolným 
proti potu. Nastavitelná hlava lampy pro optimální úhel svícení. Vodotěsná podle 
standardu IPX6, červené světlo, SOS signalizace, B-Safe mód. Baterie: 3x AAA 
(nejsou součástí balení).

Kód dop. MC Kč
9896 010 620

SLUNEČNÍ BRÝLE 4STREET SUNGLASSES

Moderní sluneční brýle jsou vybaveny polarizačními skly.

Kód Barva dop. MC Kč
8910 101 modrá 710

SLUNEČNÍ BRÝLE 4STREET SUNGLASSES

Moderní sluneční brýle jsou vybaveny polarizačními skly.

Kód Barva dop. MC Kč
8910 102 šedá 710

SAMOLEPKA 4STREET

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 085 14,8 cm 7,2 cm 19

ČEPICE

Mr. Pike – „tradiční lov štik přesně do puntíku!“

S naší novou řadou produktů „Mr. Pike“ přímo oslovujeme specifickou skupinu rybářů lovících dravé ryby, 
kteří doposud spoléhají na mrtvé přírodní nástrahy. Zde najdete nepřehlédnutelný sortiment hotových štiko-
vých návazců vytvořených z prvotřídního vícevláknového materiálu American Fishing Wire (AFW) s mimořád-
ně nenápadným povrchem opatřeným „camo“ vrstvou. Jde o materiál, který je nejenom o jednu třetinu 
slabší než běžné materiály na ocelová lanka, zároveň se ale ještě dokáže perfektně přizpůsobit zkalené vodě 
a barevné struktuře dna. Výsledkem jsou daleko lepší výsledky než v případě například černě zbarveného 
drátu. 
Řada dále zahrnuje odpovídající drobné doplňky i bižuterii a také přesvědčivý výběr perfektně zvolených 
splávků pro každou velikost nástrahy a formu prezentace. Vrcholem této zcela mimořádné řady jsou čtyři 
velmi speciálně koncipované pruty pro lov štik a také candátů ze břehu a z lodi. V neposlední řadě nabízíme 
ještě stylové oblečení, praktické tašky a pouzdra pro uložení návazců, smontovaných prutů a doplňků včetně 
zmražených nástražních ryb.

“Mr. Pike” oslovuje přímo skupinu ortodoxních rybářů, kteří stále ještě nejraději 

sázejí na mrtvou nástražní rybičku. Klasická metoda - moderně interpretována  

a perfektně převedena do praxe. Vlastně “Mr. Pike“.
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MR. PIKE STANDARD BOAT

Typický trollingový štikový prut! Silná odezva páteře blanku a parabolická akce garantují bezproblémové naha-
zování přírodních nástrah. Prut Mr. Pike Standard Boat není jen standardem v tom pravém slova smyslu, ale 
svým způsobem jedinečným zástupcem v kategorii štikových prutů s baitcastovým sedlem navijáku, protože 
podobně speciální pruty pro použití multiplikátorů jsou k dostání pouze v rámci individuální zakázkové výro-
by. Díky dobře pracujícímu tlumivému blanku se 3,00 m dlouhý prut při náhlém záběru stejnoměrně ohne až 
k sedlu navijáku, aniž by na dravce vyvinul příliš mnoho odporu. Tím pádem s garancí zbytečně neztratíte žád-
nou rybu. Je vybaven 10 dvoupatkovými očky a dělenou rukojetí (korek/EVA). Další extra výbava: klip na šňůru/
vlasec.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE dop. MC Kč
14805 300 Mr. Pike Standard Boat 3,00 m 2 250 g / 3,5 lb 1,56 m 305 g 1-2,5 2580

MR. PIKE CLASSIC BOAT STANDARD

Typický trollingový prut na štiky s využitím trollingových splávků a navijáku s volným chodem cívky. Hodí se také 
velmi dobře k trollingu s Planery a velkými nástrahami. Je postaven na oblíbeném blanku prutu Mr. Pike Classic 
Boat. Na mnohačetná přání jsme prut Mr. Pike Classic Boat Standard vybavili sedlem na klasický smekací navi-
ják.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14825 300 Mr. Pike Classic Boat Standard 3,00 m 2 250 g / 3,5 lbs 1,56 m 305 g 2720

MR. PIKE OLD SCHOOL ZANDER

Do tradičního sortimentu prutů pro lov s mrtvou 
nástražní rybkou patří samozřejmě i typický candáto-
vý prut. Pruty Mr. Pike Old School Zander jsme vyvi-
nuli modely dle holandské předlohy v délkách 2,70 
a 3,00 m. Blank je extrémně citlivý, což poskytuje při 
lovu na dně výhodu k rozpoznání i těch nejjemněj-
ších záběrů. Pruty navíc vykazují zcela speciální křivku 
ohybu garantující bezpečné nahazování nástražních 
rybiček, ale také hravě odpruží tupé údery candátí 
hlavy při zdolávání. Jsou vybaveny 6, respektive 7 
očky s kombinovanou rukojetí (korek/EVA) s integro-
vaným sedlem navijáku. Extra výbava: klip na šňůru/
vlasec.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE dop. MC Kč
14815 270 Mr. Pike Old School Zander 2,70 m 2 5 - 20 g 1,41 m 137 g 0,4-0,8 2110

14815 300 Mr. Pike Old School Zander 3,00 m 2 5 - 20 g 1,56 m 152 g 0,4-0,8 2310

PRUTY NA DRAVCE
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MR. PIKE CLASSIC BANK

Jako by byl stvořen ručně: prostě klasika s naprosto dokonalou akcí, to je Mr. Pike Classic Bank! Jde o typický 
anglický štikový prut pro univerzální lov s nástražními rybičkami. Classic Bank oslní perfektní křivkou ohybu při 
zdolávání a postará se o bezproblémové vylovení (bez rizika vyříznutí) a přesvědčí dostatkem síly při záseku, a 
to dokonce i na velkou vzdálenost. Čistý štíhlý design 3,60 m dlouhého grafitového blanku s 5 dvoupatkovými 
očky sedí i díky velmi štíhlé rukojeti perfektně v ruce a vejde se do jakékoliv podpěrky. Extra výbava: klip na 
šňůru/vlasec.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Třída PE dop. MC Kč
14800 360 Mr. Pike Classic Bank 3,60 m 2 200 g / 3,5 lbs 1,86 m 358 g 1-2,5 2780

MR. PIKE CLASSIC MASTER

Ať už jako těžký prut na položenou s boomem, kapkovým olůvkem a nástražní rybou, nebo jako prut na pla-
vanou s pořádnou porcí zátěže. K těmto účelům už je potřeba pořádný štikový prut s kvalitním blankem, aby-
chom při náhozu neztratili cennou nástražní rybičku. Tento prut ale zároveň musí umět i bezpečně zaseknout 
háček na velkou vzdálenost. Vše výše jmenované v sobě zosobňuje prut Mr. Pike Classic Master s typicky tradič-
ní korkovou rukojetí a očky podle UK standardů.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14820 360 Mr. Pike Classic Master 3,60 m 2 200 g / 3 lbs 1,86 m 345 g 4680

PRUTY NA DRAVCE
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MR. PIKE THE RELEASER
Dva modely prvotřídních navijáků s volným chodem cívky umí přesně to, 
co od nich očekáváme: v nejdůležitější okamžik rybářského dne uvolnit při 
záběru bez zádrhelu vlasec z cívky! Také proto jsme tyto smekací navijáky 
v řadě Mr. Pike Range nazvali The Releaser, protože umožňují přímé odmo-
távání vlasce, což je při jistých technikách nezbytné. Volný chod cívky lze 
samozřejmě s ohledem na sílu proudu a vítr přesně nastavit. Tento naviják je 
nabízen ve dvou velikostech: jako velmi malý, kompaktní, v provedení #420 
k lehčímu lovu dravců s nástražní rybičkou na candáty a úhoře. A dále ve 
velké verzi #460 pro těžký lov štik s velkými olovy nebo hrubými splávkovými 
montážemi! Vždy s výbavou 4 kvalitních kuličkových ložisek a speciálním 
oscilačním systémem S-Curve pro optimální pokládání kmenového vlasce na 
kovovou Longcast cívku na daleké hody.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Elektronicky vyvážený odlehčený rotor
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Jemně nastavitelný volnoběžkový systém
 · Rolnička omezující zamotání vlasce
 · Odolné a výkonné převody
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0545 420 420 140 / 0,25 5,0:1 69 cm 4 4 kg / 8,8 lbs 187 g 1880

0545 460 460 300 / 0,35 4,6:1 88 cm 4 7 kg / 15,4 lbs 459 g 2110

Odpovídající náhradní cívky k navijákům najdete v našem on-line shopu.

MR. PIKE PENCIL SLIDER

Když už splávek pro lov s nástražní rybkou, pak Mr. Pike „Pencil Slider“! Opti-
mální prokluz vlasce/šňůry, velmi malý odpor plovoucí části při záběru a maxi-
mální viditelnost při jakémkoliv počasí – více už snad ani po perfektním splávku 
na dravce požadovat nemůžeme. Vyrobeno z nezničitelného materiálu Rohacell 
– made in Germany!

Kód Délka Nosnost Barva dop. MC Kč
5240 001 95 mm 10 g černá 149

5240 002 135 mm 20 g černá 149

5240 003 170 mm 30 g černá 149

MR. PIKE FAT SLIDER

Typický štikový splávek s vnitřním vedením! Lehce podsaditý tvar těla splávku 
Mr. Pike „Fat Slider“ stojí velmi stabilně ve větru i vlnách a na vodě je dobře 
viditelný. I přes relativně malé a kompaktní tělo má splávek vysokou nosnost, 
což umožňuje jeho univerzální využití. Vyrobeno z nezničitelného materiálu 
Rohacell – made in Germany!

Kód Délka Nosnost Barva dop. MC Kč
5241 001 155 mm 10 g černá 149

5241 002 165 mm 20 g černá 149

5241 003 175 mm 30 g černá 149

SPLÁVEK MR. PIKE DRIFT

Tady ho máte: driftovací splávek s plachtou a možností aplikace chemického 
světla! Splávek Mr. Pike „Drift Float“ je průběžný model s venkovním vedením 
vlasce/šňůry a vyměnitelnou pevnou plastovou plachtou. Do ní je možné nasadit 
i chemické světlo nebo i vyměnit celou plachtu pouze za chemické světlo. Vyro-
beno z nezničitelného materiálu Rohacell – made in Germany!

Kód Délka Nosnost Barva dop. MC Kč
5242 001 125 mm 20 g černá 149

5242 002 125 mm 30 g černá 149

5242 003 125 mm 40 g černá 149

MR. PIKE PENCIL LOADED

Kdo chce svou mrtvou nástražní rybičku nabízet nade dnem nebo na dně, ale 
místo klasické montáže s olůvkem na položenou by raději lovil kvůli hustým 
vodním rostlinám se splávkem, je s předváženým splávkem Mr. Pike „Pencil Loa-
ded“ naprosto ideálně vybaven. Vyrobeno z nezničitelného materiálu Rohacell 
– made in Germany! Bez olova!

Kód Délka Nosnost Barva dop. MC Kč
5243 001 150 mm 8 / 12 g černá 149

SPLÁVKY NA DRAVCE
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SPLÁVEK MR. PIKE ZANDER

Dva tradiční candátové splávky v sorti-
mentu řady Mr. Pike. Byly vytvořeny zcela 
podle předlohy holandských expertů na 
lov candátů. S pevným postranním cho-
dem a odnímatelnou signální anténou 
viditelnou na velkou vzdálenost. Jsou 
k dispozici ve třech variantách nosnosti: 3 
gramy, 4 gramy a 5 gramů. Extra dlouhá 
výměnná anténa.

Kód Délka Gramáž Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
5236 001 360 mm 3 g 3 g 1 ks černá 149

5236 002 360 mm 4 g 4 g 1 ks černá 149

5236 003 360 mm 5 g 5 g 1 ks černá 149

SPLÁVEK MR. PIKE INLINE 
TUBE
Moderně designovaný splávek na che-
mické světlo vytvořený speciálně pro 
noční rybolov velkých dravých ryb. Díky 
plynulému průběhu vlasce se tento splá-
vek výtečně hodí pro lov ve všech hloub-
kách a umožňuje rybáři přizpůsobit se 
rychle měnícím se podmínkám u vody. 
Tělo splávku navíc disponuje úchytem 
chemického světla a velkým nástavcem, 
který umožní splávek dobře rozpoznat 
i na delší vzdálenost. Kuželovitý tvar 
splávku vyniká dalekými a přesnými 
hody, které jsou vizitkou perfektního 
splávku pro lov dravých ryb.

Kód Délka Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
5237 001 240 mm 25 g 1 ks černá 149

5237 002 250 mm 30 g 1 ks černá 149

5237 003 260 mm 40 g 1 ks černá 149

MR. PIKE PIKEWAGGLER

Kód Délka Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
5234 001 24 cm 8 g 1 ks černá 149

5234 002 25 cm 10 g 1 ks černá 149

5234 003 26 cm 15 g 1 ks černá 149

SPLÁVEK MR. PIKE PENCIL

Typicky anglický štikový splávek pro lov s mrtvou 
nástražní rybou ze dna. Splávek Mr. Pike Pencil není 
předvážený a má pouze velmi malý výtlak 10 gramů. 
Montáž se nastavuje tak, že nástraha leží na dně a 
zarážka nechá splávek Mr. Pike Pencil z poloviny trčet 
z vody. Při záběru se splávek buďto potopí, nebo 
celý vyjede z vody a položí se na hladinu, než poté 
plynule zmizí v hloubce. Splávek je německý produkt 
vyrobený z materiálu Rohacell a je dobře viditelný i na 
velkou vzdálenost.

Kód Délka Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
5235 001 200 mm 10 g 1 ks černá 149

SPLÁVEK MR. PIKE ZANDER

Typicky holandské! Nová verze nej-
populárnějšího splávku na candáty 
nizozemských „Snoekbaars“ expertů. 
Ve větru stojí naprosto vzpřímeně jako 
jednička a ukáže i sebemenší záběr 
dravců se skleněnýma očima. Inovace: 
možnost použití chemického světla na 
citlivé anténce! Vyrobeno z nezniči-
telného materiálu Rohacell – made in 
Germany!

Kód Délka Nosnost Barva dop. MC Kč
5245 001 280 mm 3 g černá 149

5245 002 280 mm 4 g černá 149

5245 003 280 mm 5 g černá 149

SPLÁVEK MR. PIKE TROLLING

Absolutní nutnost pro všechny zaryté příznivce lovu štik – to je splávek Mr. Pike 
„Trolling Float“! Tento ideální trollingový splávek pro lov s mrtvou nástražní 
rybkou za lodí je opatřen intergrovaným samozajišťovacím systémem, který 
zajistí kmenový vlasec (šňůru) při tahu před proklouznutím. Tím pádem zůstává 
nástražní rybička přesně v hloubce nastavené rybářem a neklouže přes zarážku 
směrem nahoru. Vyrobeno z nezničitelného materiálu Rohacell – made in Ger-
many!

Kód Délka Nosnost Barva dop. MC Kč
5244 001 125 mm 30 g černá 149

5244 002 125 mm 40 g černá 149

MR. PIKE CAMO COATED LEADER MATERIAL

Značka Mr. Pike přináší na trh prostřednictvím American Fishing Wire potažený 
kamuflážový ocelový návazcový materiál, který je až o třetinu tenčí v průměru 
než srovnatelné nylonem potažené ocelové návazce dostupné v obchodech. 
Navíc má potažení skutečný efekt kamufláže, protože se návazec dokáže barev-
ně přizpůsobit dnu. V mnoha testech u vody dokázali rybáři s kamuflážovými 
návazci ulovit nejen daleko více ryb, ale povedlo se dostat na háček i větší a 
opatrnější dravce. Návazcový materiál Mr. Pike „Camo Leader“ je k dispozici na 
10m cívkách v různých nosnostech pro jemný lov candátů a velkých štik.

Kód Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2355 001 10 m 7 kg / 15 lbs kamufláž 259

2355 002 10 m 9 kg / 20 lbs kamufláž 259

2355 003 10 m 14 kg / 30 lbs kamufláž 259

MR. PIKE POWER SLEEVES

Prvotřídní ocelový návazec drží tak dobře jako jeho jediné slabé místo, které 
má. Originální American Fishing Wire zamačkávací trubičky jsou přizpůsobeny 
průměrům ocelových návazců! Jsou to jedny z nejlepších zamačkávacích trubi-
ček na trhu a v našem sortimentu Mr. Pike jsou k dispozici i sólo.

Kód Model Ø MJ Barva dop. MC Kč
6415 084 S 0,84 mm 50 ks matná černá 159

6415 119 M 1,19 mm 50 ks matná černá 159

6415 140 L 1,40 mm 50 ks matná černá 159

6415 180 XL 1,80 mm 50 ks matná černá 159

SPLÁVKY NA DRAVCE
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MR. PIKE BAIT POP UP KIT

Tři chytře koncipovaná vznášecí tělíska pro jakékoliv myslitelné nasazení u vody. 
Kulatý míč je vhodný pro vznášivé nastražení celých nástražních rybek, poloviční 
míč zase umožní dráždivě se vznášet částem mrtvých rybek nebo jejich větším 
kusům. S kapkovitým tělískem je možné zatraktivnit menší mrtvé rybky na kla-
sické montáži na položenou. Díky integrované držicí tyčce lze vznášecí tělíska 
„Bait Pop Up“ jednoduše a jistě fixovat.

Kód MJ Barva dop. MC Kč
6240 001 3 ks červená 129

SESTAVA NA ŠTIKY MR. PIKE

Návazce Float Rig Leader jsou hotové ocelové návazce pro lov se splávky vyba-
vené kvalitními háčky z karbonové oceli, navázané na 30lb (14kg) kamuflážo-
vém materiálu. Velký důraz se zde klade na co nejkvalitnější zpracování, každé 
spojení pomocí zamačkávací trubičky je zhotoveno jednotlivě ručně a následně 
i zkontrolováno.

Kód Velikost háčku Počet háčků Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
4271 001 1, 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 99

4271 005 1, 2 1 50 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 99

SESTAVA NA ŠTIKY MR. PIKE

Návazce Float Rig Leader jsou hotové ocelové návazce pro lov se splávky vyba-
vené kvalitními trojháčky z karbonové oceli, navázané na 30lb (14kg) kamu-
flážovém materiálu. Velký důraz se zde klade na co nejkvalitnější zpracování, 
každé spojení pomocí zamačkávací trubičky je zhotoveno jednotlivě ručně a 
následně i zkontrolováno.

Kód Velikost háčku Počet háčků Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
4271 002 6 1 50 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 99

4271 003 4 1 50 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 99

4271 004 2 1 50 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 99

SESTAVA NA ŠTIKY MR. PIKE

Návazce Float Rig Leader jsou hotové ocelové návazce pro lov se splávky vyba-
vené kvalitními trojháčky z karbonové oceli, navázané na 30lb (14kg) kamu-
flážovém materiálu. Velký důraz se zde klade na co nejkvalitnější zpracování, 
každé spojení pomocí zamačkávací trubičky je zhotoveno jednotlivě ručně a 
následně i zkontrolováno.

Kód Velikost háčku Počet háčků Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
4271 006 1, 4+4 3 50 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 129

SESTAVA NA ŠTIKY MR. PIKE

Návazce Float Rig Leader jsou hotové ocelové návazce pro lov se splávky vyba-
vené kvalitními trojháčky z karbonové oceli, navázané na 30lb (14kg) kamu-
flážovém materiálu. Velký důraz se zde klade na co nejkvalitnější zpracování, 
každé spojení pomocí zamačkávací trubičky je zhotoveno jednotlivě ručně a 
následně i zkontrolováno.

Kód Model Velikost háčku Počet háčků Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
4271 007 Claw Hook 1, 1/0 2 50 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 189

UNIVERZÁLNÍ NÁVAZEC NA ŠTIKY MR. PIKE

Návazce Mr. Pike Universal Leader jsou hotové ocelové návazce pro lov se 
splávky a na položenou vybavené kvalitními háčky z karbonové oceli, navázané 
na 30lb (14kg) kamuflážovém materiálu. Velký důraz se zde klade na co nej-
kvalitnější zpracování, každé spojení pomocí zamačkávací trubičky je zhotoveno 
jednotlivě ručně a následně i zkontrolováno.

Kód Velikost háčku Počet háčků Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
4272 001 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 109

4272 002 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 109

4272 003 8 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 109

4272 004 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 109

OCELOVÉ NÁVAZCE

NÁVAZEC NA ŠTIKY MR. PIKE LONG CAST

Návazce Mr. Pike Long Cast Leader jsou hotové ocelové návazce pro lov se 
splávky a na položenou speciálně koncipované pro daleké hody, vybavené 
kvalitními trojháčky z karbonové oceli, navázané na 30lb (14kg) kamuflážovém 
materiálu. Velký důraz se zde klade na co nejkvalitnější zpracování, každé spo-
jení pomocí zamačkávací trubičky je zhotoveno jednotlivě ručně a následně i 
zkontrolováno.

Kód Model Velikost háčku Počet háčků Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
4273 001 Claw Hook 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 109

4273 002 Claw Hook 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 109

4273 003 Claw Hook 8 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 109

4273 004 Claw Hook 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 109

NÁVAZEC NA ŠTIKY MR. PIKE BOTTOM

Návazce Bottom Rig Leader jsou hotové ocelové návazce na položenou vybave-
né kvalitními trojháčky z karbonové oceli, navázané na 30lb (14kg) kamuflážo-
vém materiálu. Velký důraz se zde klade na co nejkvalitnější zpracování, každé 
spojení pomocí zamačkávací trubičky je zhotoveno jednotlivě ručně a následně 
i zkontrolováno.

Kód Velikost háčku Počet háčků Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
4274 001 6, 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 109

4274 002 8, 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 109

4274 003 4, 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamufláž 109
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ZÁVĚSKA MR. PIKE LEDGER BOOM

Kdo chce svou nástražní rybičku prezentovat na dně bez nánosu 
vodních rostlin a pro dravce dobře viditelnou, ten se neobejde bez 
dobře fungujícího boomu na položenou. U modelu Mr. Pike Led-
ger Boom se vlasec vznáší volně nad případnými překážkami a při 
záběru se postará o plynulý průjezd vlasce bez škubání.

Kód Délka Velikost MJ Barva dop. MC Kč
6207 001 17 cm XL 1 ks černá 149

ODPADÁVACÍ SIGNALIZÁTOR MR. PIKE DROP BACK INDICATOR

Také velké štiky dokážou být občas náladové. Pohrávají si s naší nástražní rybou a z místa se ani nepohnou. Abychom zabránili tomu, že takové ryby bez našeho vědomí 
zpracují naši nástrahu, je tady indikátor Mr. Pike Drop Back! Ostražitý signalizátor záběru, kterému nic neunikne. Montuje se jednoduše na zadní vidličku. Signalizátor 
má plastový kryt, který lze otevřít a vyladit s vnitřními závažími podle síly větru a proudu. Ramínko signalizátoru se volně pohybuje a okamžitě signalizuje „jízdy“ a stej-
ně tak i „padáky“. Silná hlavní šňůra je opatřena jemně nastavitelnou plastovou svorkou, aby bylo možné dosáhnout odvíjení vlasce bez odporu. S držákem pro chemic-
ké světlo. Obsah balení: 2 plastové signalizátory se svorkami (zářivě bílá a fluo oranžová), 3 kontra závaží a nerezová tyčka se šroubovacím úchytem.

Kód Délka Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
6750 001 37 cm 73 g 1 ks fluo orange/bright white 519

MR. PIKE STOPPER BEADS BIG / VELKÉ GUMOVÉ 
ZARÁŽKY
Garantovat pevné nastavení při používání velkých splávků není nikdy jednodu-
ché. Pro tento účel se staly řešením právě kvalitní silikové zarážky na splávky. 
Černé zarážky Mr. Pike „Float Stops“ jsou naprosto spolehlivé. Hodí se pro 
použití na monofilních vlascích i pletených šňůrách a optimálně se přizpůsobí 
kmenovým průměrům 0,20–0,35 mm.

Kód Ø Velikost MJ Barva dop. MC Kč
3117 005 1,2 mm XL 8 ks černá 99

SILIKONOVÁ ZARÁŽKA MR. PIKE

Garantovat pevné nastavení při používání velkých splávků není nikdy jednodu-
ché. Pro tento účel se staly řešením právě kvalitní silikové zarážky na splávky. 
Černé zarážky Mr. Pike „Float Stops“ jsou naprosto spolehlivé. Hodí se pro 
použití na monofilních vlascích i pletených šňůrách a optimálně se přizpůsobí 
kmenovým průměrům 0,20–0,35 mm, 0,30mm - 0,60 mm.

Kód Model Ø MJ Barva dop. MC Kč
3117 001 L 0,20 - 0,35 mm 20 ks černá 99

3117 002 XL 0,30 - 0,60 mm 10 ks černá 99

SIGNALIZÁTORY ZÁBĚRU

MR. PIKE SPOTTY

Záběr přesně tam, kde chceme! S pomocí dráždidla Mr. Pike „Spotty“ žádný 
problém. Na jednu stranu dravce opticky dráždí, na straně druhé může být 
„Spotty“ použit i jako zarážka, aby se nástražní rybička během náhozu neuvol-
nila z háčku. Tímto tedy pouze neozdobíme naši nástrahu, mrtvou rybičku, ale 
jednoznačně upozorníme dravce i na to, kam se má zakousnout.

Kód Velikost MJ Barva dop. MC Kč
3113 001 XL 20 ks UV barvy 99

MR. PIKE SLIDE SINKER LEAD-FREE

Zátěže zcela bez olova! Mr. Pike „Slide Sinker“ jsou zátěže, které lze na vlasec/
šňůru fixovat dvěma způsoby. V první řadě jako průběžnou zátěž, kdy je vlasec 
veden skrze trubičku, což zajistí volný pohyb montáže bez odporu. Nebo jako 
flexibilní pevnou zátěž prostřednictvím v sadě dodávaných silikonových bužírek. 
Ty je potřeba navléci na kmenový vlasec/šňůru a zátěž „Slide Sinker“ pak do 
nich zasunout a zafixovat na požadovaném místě.

Kód Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
6233 006 6 g 3 ks černá 139

6233 010 10 g 3 ks černá 159

6233 015 15 g 3 ks černá 189

6233 020 20 g 3 ks černá 209
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MR. PIKE RIGGING KIT

Sada na vlastní tvorbu návazců pro všechny příznivce lovu štik, kteří milují ino-
vativní kvalitu, ale chtějí zůstat flexibilní. Mr. Pike „Rigging Kit“ sada sestává z 
optimálně zvolených trojháčků pro lov s mrtvými nástražními rybami a našich 
plastových Camo Coated trubiček pro tvorbu nenápadného návazce.

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
6208 000 4 12 ks kamufláž 169

6208 001 6 12 ks kamufláž 169

6208 002 8 12 ks kamufláž 169

6208 003 2 12 ks kamufláž 169

MR. PIKE RIGGING KIT

Sada na vlastní tvorbu návazců pro všechny příznivce lovu štik, kteří milují ino-
vativní kvalitu, ale chtějí zůstat flexibilní. Mr. Pike „Rigging Kit“ sada sestává z 
optimálně zvolených trojháčků pro lov s mrtvými nástražními rybami a našich 
plastových Camo Coated trubiček pro tvorbu nenápadného návazce.

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
6208 004 1/0 12 ks kamufláž 419

RYCHLOVÝMĚNNÝ OBRATLÍK MR. PIKE

Výjimečně praktická pomůcka, zvláště při vyhakování zdolané ryby. Chytrá 
výměnná karabinka Mr. Pike „Kwik Change“ umožňuje bleskurychlé odstranění 
ocelového návazce ještě v podběráku. Šetrné k rybě a zároveň i k montáži. 
Sada sestává z karabinek Kwik Change Swivel a jim odpovídajících převleků 
Safety Sleeves, které se stávají jakousi druhou kůží jednotlivých elementů 
montáže. Převlékací hadičky Mr. Pike „Safety Sleeves“ mají světlou pískovou 
barvu, a tím pádem se perfektně hodí k našemu kamuflážovému návazcovému 
ocelovému materiálu.

Kód Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6209 001 L 36 kg 16 ks 169

FIREBALLOVÁ HLAVIČKA MR. PIKE

Nabízet aktivně a dráždivě mrtvou rybičku – s jigovou hlavičkou Fireball Jig 
žádný problém! Ať už při vertikálním rybolovu pod lodí nebo s driftující montáží 
v kombinaci se splávkem. Jigy Mr. Pike Fireball Jigs jsou opatřeny neodolatel-
ným, UV-aktivním „Firetiger“ designem a mají oproti mnoha jiným modelům 
fireballových hlaviček veliký „Wide Gape“ háček ostrý jako břitva. S jeho 
pomocí je možné vpředu v tlamce zafixovat i velké nástražní ryby. Nehodí se ale 
jen pro fixaci jako takovou, protože při záseku velmi jistě „zakotví“ v tvrdé štičí 
tlamě! Jsou vybaveny očkem pro zavěšení návazce a také druhým očkem pro 
použití stingeru.

Kód Velikost háčku Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
3132 020 4/0 20 g 2 ks firetiger 159

3132 030 4/0 30 g 2 ks firetiger 159

3132 040 4/0 40 g 2 ks firetiger 209

3132 050 4/0 50 g 2 ks firetiger 209

OSTATNÍ
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MR. PIKE LINE & BRAID BLADES

Nůžky Mr. Pike Line & Braid Blades. Důležitá součást výbavy každého rybářské-
ho kufříku, nůžky na precizní zastřihování monofilních vlasců a pletených šňůr, 
ostré jako břitva. S chytrou vychytávkou v podobě „dotahovače uzlů“ a upev-
ňovacího očka na rukojeti.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
6440 001 11 cm zelená/černá 209

MR. PIKE POWER PLIERS / DUAL JOINT

Kleště Mr. Pike Power Pliers w. Dual Joint. Silově stisknout a už se nikdy nepus-
tí! Vyhakovací Power kleště s dvojitým kloubem právě toto dokážou. Extradlou-
há držadla těchto 33cm vyhakovacích kleští chrání ruce před ostrými štičími 
zuby a díky dvojitému přenosu lehce zahnutých čelistí umožňují přenos síly a 
pevné zachycení.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
6440 002 33 cm zelená/černá 780

MR. PIKE SPLITRING PLIERS

Kleště na kroužky Mr. Pike Splitring Pliers. Perfektní kleště k otvírání kroužků 
pro rychlou a nekomplikovanou výměnu háčků bez toho, že by se otevřený 
kroužek během výměny přetočil.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
6440 003 14 cm zelená/černá 369

MR. PIKE CRIMP PLIERS

Krimpovací kleště Mr. Pike Crimp Pliers. Dobře zamáčknuto znamená z poloviny 
uloveno a pouze ten, kdo používá vhodné krimpovací kleště, si může být jist, že 
zamačkávací rourka pro tvorbu návazců perfektně návazcový materiál přichytí, 
aniž by ho poškodila. Náš tip: používejte vždy pouze originální rourky Mr. Pike 
Power Slkeeves od AFM!

Kód Délka Barva dop. MC Kč
6440 004 14 cm zelená/černá 369

MIKINA S KAPUCÍ MR. PIKE

Materiál: 100% bavlna. Gramáž: 360 g/m²

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
8450 000 S černá 1170

8450 001 M černá 1170

8450 002 L černá 1170

8450 003 XL černá 1170

8450 004 XXL černá 1170

8450 005 XXXL černá 1170

MR. PIKE BEANIE

S Thinsulate vložkou! Mimořádně teplá. Materiál: 100% bavlna. Materiál: 
100% bavlna

Kód Barva dop. MC Kč
9788 071 černá 519

ODĚVY
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MR. PIKE PIKE SCOOPER

Sem se už něco vejde! Podběráková hlava s výtlačnými tělísky na obou rozích síťky v kombinaci 
s extrapevným kovovým křížem včetně extradlouhého závitu je absolutní nutností pro každého 
specialistu na velké štiky. Velmi pevná tyčka podběráku nabízí dostatečnou oporu a spolehlivost při 
vylovení. Síťka s rovným dnem šetrná k rybám dodává tomuto výrobku další rozměr.

Kód Délka Šířka Výška Velikost ok dop. MC Kč
7024 001 1,91 m 93 cm 84 cm 8 x 8 mm 2580

OBAL NA PRUTY MR. PIKE

Jistě a spolehlivě na cestě k vodě! Polstrované pouzdro na pruty ve tvaru „Single Sleeve“ (jedné komory) nabízí dostatek místa k uskladnění prutů na daleké hody s 
velkými očky. Zajímavým extra kouskem, aby bylo možné zdokumentovat kapitální úlovek, je natištěný metr na zadní straně pouzdra. Pouzdro Mr. Pike „Rod Case“ má 
robustní zip a smontované pruty s navijáky se do něj vkládají shora. Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Barva dop. MC Kč
8517 060 190 cm černá 850

TAŠKA + CHLADICÍ SÁČEK MR. PIKE

Geniální kombinované řešení pro každého lovce dravých ryb – praktická taška 
přes rameno pro celou řadu malých dílů a doplňků kombinovaná s odnímatel-
nou mrazicí taškou! Taška Mr. Pike „Carryall“ je z valné většiny konstruována 
tak, aby si zde našly místo všechny frekventovaně používané krabičky. Druhý díl 
tašky – mrazicí taška „FreezerBag“ je opatřena mimořádně silnou izolační vrst-
vou, která umožní bezproblémové uchování mrtvých nástražních ryb po delší 
dobu. Protože je odnímatelná, může být během rybaření uskladněna separátně 
a po použití vyčištěna. Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Šířka Výška Hloubka Barva dop. MC Kč
8517 065 45 cm 35 cm 40 cm černá 2070

POUZDRO NA NÁVAZCE MR. PIKE

Perfektní řešení pro uchovávání nepřehnutých hotových štikových návazců. 
V tomto luxusním pouzdře jsou ocelové montáže na rozdíl od klasického Rig 
Binu v napnutém tvaru, lze je i pohodlně vyjmout a po použití opět zafixovat. 
Robustní pěnová vložka pouzdra Mr. Pike „Trace Wallet“ nabízí místo pro až 
24 hotových štikových návazců. Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% 
polyester

Kód Délka Barva dop. MC Kč
8517 067 65 cm černá 1030

PREDATOR KEEPER

Taška Predator Keeper má více důležitých funkcí pro šetrné zacházení s ulove-
nou rybou: úlovek zde může být uskladněn, než se připraví propriety k focení 
a vážení. Pogumovaná síťka zabraňuje poranění slizové vrstvy, pokud je Keeper 
využíván při vážení. Dovnitř se přesně vejde měřicí podložka „Measure Mat 
Boat“, a tak lze Keeper využít i k přesnému změření úlovku.

Kód Délka Šířka Výška Materiál Velikost ok dop. MC Kč
8504 010 1,30 m 30 cm 30 cm gumová síť 8 mm 1880

TAŠKY

SAMOLEPKA MR. PIKE

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9971 965 42 cm 10 cm 29

SAMOLEPKA MR. PIKE

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 081 14,8 cm 7,2 cm 19
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NÁVAZEC CRYPTON NA ŽÍŽALY

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4750 002 2 0,35 mm 70 cm 10 ks červená 49

4750 004 4 0,30 mm 70 cm 10 ks červená 49

4750 006 6 0,25 mm 70 cm 10 ks červená 49

4750 008 8 0,20 mm 70 cm 10 ks červená 49

4750 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 ks červená 49

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON NA KUKUŘICI

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4751 004 4 0,25 mm 70 cm 10 ks zlatá 49

4751 006 6 0,22 mm 70 cm 10 ks zlatá 49

4751 008 8 0,20 mm 70 cm 10 ks zlatá 49

4751 010 10 0,18 mm 70 cm 10 ks zlatá 49

4751 012 12 0,16 mm 70 cm 10 ks zlatá 49

4751 014 14 0,14 mm 70 cm 10 ks zlatá 49

NÁVAZEC CRYPTON NA ŽÍŽALY

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4749 002 2 0,30 mm 70 cm 10 ks červená 49

4749 004 4 0,30 mm 70 cm 10 ks červená 49

4749 006 6 0,25 mm 70 cm 10 ks červená 49

4749 008 8 0,22 mm 70 cm 10 ks červená 49

4749 010 10 0,20 mm 70 cm 10 ks červená 49

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON UNIVERZÁLNÍ

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4734 004 4 0,25 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4734 006 6 0,25 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4734 008 8 0,22 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4734 010 10 0,20 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4734 012 12 0,18 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4734 014 14 0,16 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4734 016 16 0,14 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

HÁČKY

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON FEEDER

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4736 010 10 0,18 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4736 012 12 0,16 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4736 014 14 0,14 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4736 016 16 0,12 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4736 018 18 0,12 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

NÁVAZEC CRYPTON NA TĚSTO

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4735 004 4 0,25 mm 40 cm 5 ks červená 49

4735 006 6 0,22 mm 40 cm 5 ks červená 49

4735 008 8 0,22 mm 40 cm 5 ks červená 49

4735 010 10 0,20 mm 40 cm 5 ks červená 49

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON NA ČERVY

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4748 010 10 0,16 mm 40 cm 10 ks černá 49

4748 012 12 0,14 mm 40 cm 10 ks černá 49

4748 014 14 0,12 mm 40 cm 10 ks černá 49

4748 016 16 0,10 mm 40 cm 10 ks černá 49

4748 018 18 0,10 mm 40 cm 10 ks černá 49

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON NA CEJNY

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4740 008 8 0,18 mm 80 cm 10 ks červená 49

4740 010 10 0,16 mm 80 cm 10 ks červená 49

4740 012 12 0,14 mm 80 cm 10 ks červená 49

4740 014 14 0,12 mm 80 cm 10 ks červená 49

4740 016 16 0,10 mm 80 cm 10 ks červená 49
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HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON NA PLOTICE

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4741 010 10 0,16 mm 40 cm 10 ks modrá 49

4741 012 12 0,14 mm 40 cm 10 ks modrá 49

4741 014 14 0,12 mm 40 cm 10 ks modrá 49

4741 016 16 0,10 mm 40 cm 10 ks modrá 49

4741 018 18 0,10 mm 40 cm 10 ks modrá 49

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON NA ÚHOŘE

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4743 002 2 0,30 mm 70 cm 10 ks nikl 49

4743 004 4 0,30 mm 70 cm 10 ks nikl 49

4743 006 6 0,28 mm 70 cm 10 ks nikl 49

4743 008 8 0,25 mm 70 cm 10 ks nikl 49

4743 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 ks nikl 49

HÁČKY

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON NA KAPRY

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4744 002 2 0,35 mm 70 cm 10 ks černá 49

4744 004 4 0,30 mm 70 cm 10 ks černá 49

4744 006 6 0,28 mm 70 cm 10 ks černá 49

4744 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 ks černá 49

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON NA OKOUNY

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4745 004 4 0,25 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4745 006 6 0,22 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4745 008 8 0,20 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

4745 010 10 0,20 mm 70 cm 10 ks černý nikl 49

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON NA BOILIES

Kód Velikost háčku Délka návazce Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4747 001 1 50 cm 15 kg 3 ks černá/gunsmoke 49

4747 002 2 50 cm 15 kg 3 ks černá/gunsmoke 49

4747 004 4 50 cm 15 kg 5 ks černá/gunsmoke 49

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON EXTREME NA PSTRUHY

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4737 004 4 0,29 mm 180 cm 10 ks černý nikl 69

4737 006 6 0,27 mm 180 cm 10 ks černý nikl 69

4737 008 8 0,27 mm 180 cm 10 ks černý nikl 69

4737 010 10 0,25 mm 180 cm 10 ks černý nikl 69

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON NA PSTRUHY

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4738 006 6 0,25 mm 120 cm 10 ks stříbrná 69

4738 008 8 0,25 mm 120 cm 10 ks stříbrná 69

4738 010 10 0,23 mm 120 cm 10 ks stříbrná 69

4738 012 12 0,20 mm 120 cm 10 ks stříbrná 69

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON NA PSTRUHY BEZ 
SMYČKY
Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4739 004 4 0,27 mm 220 cm 10 ks stříbrná 69

4739 006 6 0,25 mm 220 cm 10 ks stříbrná 69

4739 008 8 0,25 mm 220 cm 10 ks stříbrná 69

4739 010 10 0,23 mm 220 cm 10 ks stříbrná 69

4739 012 12 0,20 mm 220 cm 10 ks stříbrná 69
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HÁČKY

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON NA PSTRUHY NA TĚSTO

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4746 006 6 0,22 mm 70 cm 5 ks zlatá 49

4746 008 8 0,20 mm 70 cm 5 ks zlatá 49

4746 010 10 0,18 mm 70 cm 5 ks zlatá 49

4746 012 12 0,16 mm 70 cm 5 ks zlatá 49

4746 106 6 0,25 mm 250 cm 5 ks zlatá 49

4746 108 8 0,25 mm 250 cm 5 ks zlatá 49

4746 110 10 0,22 mm 250 cm 5 ks zlatá 49

HOTOVÝ NÁVAZEC CRYPTON NA PSTRUHY

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce Barva dop. MC Kč
4742 006 6 0,22 mm 150 cm černý nikl 49

4742 008 8 0,20 mm 150 cm černý nikl 49

4742 010 10 0,18 mm 150 cm černý nikl 49

4742 012 12 0,16 mm 150 cm černý nikl 49

4742 106 6 0,22 mm 70 cm černý nikl 49

4742 108 8 0,20 mm 70 cm černý nikl 49

4742 110 10 0,18 mm 70 cm černý nikl 49

4742 112 12 0,16 mm 70 cm černá/niklová 49

stříbrná firetigerzlatá měděná gunsmoke

Délka Model MJ Akce stříbrná zlatá měděná gunsmoke firetiger dop. MC Kč
30 mm Willow Leaf 2 ks potápivý 3332 001 3332 002 3332 003 3332 004 3332 005 129

42 mm Willow Leaf 2 ks potápivý 3332 103 3332 104 3332 105 129

SCREW IN BLADE

Doplňkové rotační listy, které lze jed-
noduše zašroubovat do mrtvé nástražní 
rybky nebo gumové nástrahy a vyvolat 
tím dodatečný dráždivý efekt pro záběr 
dravé ryby.

JIGOVÁ HLAVA CAST 50 DEGREE

Žádná běžná jigová hlavička, ale konečně jedna vytvořená „hlavou“! Cast-Jig je stvořen pro při-
tahování, jigování a pauzové techniky s nástrahami z měkké gumy při lovu ze břehu! 50stupňové 
postavení upevňovacího očka umožňuje to, že gumové rybky ihned po zatažení vystoupají vzhůru 
a během fáze klesání déle a pomaleji kloužou ke dnu – daleko lépe než běžná jigová hlavička s 
90stupňovým postavením očka pro vertikální rybaření! Dalšími plusovými body jsou pevné jigové 
háčky ostré jako břitva, které se společně s minilímcem starají o perfektní oporu nástrah z měkké 
gumy bez vytrhávání. K tomu ještě nabízí široký oblouk pro optimální zachycení v tlamě dravců. 
Vyrobeno firmou VMC exkluzivně pro značku Quantum!

Kód Velikost háčků Gramáž Model dop. MC Kč
3550 001 1 5 g 4–7 cm 29

3550 002 1 7 g 4–7 cm 29

3550 003 1 10 g 4–7 cm 29

3550 004 1 12 g 4–7 cm 29

3550 005 1 15 g 4–7 cm 29

3550 101 1/0 5 g 5–9 cm 29

3550 102 1/0 7 g 5–9 cm 29

3550 103 1/0 10 g 5–9 cm 29

3550 104 1/0 12 g 5–9 cm 29

3550 105 1/0 15 g 5–9 cm 29

3550 106 1/0 17 g 5–9 cm 29

3550 201 2/0 7 g 6–10 cm 29

3550 202 2/0 10 g 6–10 cm 29

3550 203 2/0 12 g 6–10 cm 29

3550 204 2/0 15 g 6–10 cm 29

3550 205 2/0 17 g 6–10 cm 29

3550 206 2/0 21 g 6–10 cm 29

3550 301 3/0 7 g 7–12 cm 29

3550 302 3/0 10 g 7–12 cm 29

3550 303 3/0 12 g 7–12 cm 29

3550 304 3/0 15 g 7–12 cm 29

3550 305 3/0 17 g 7–12 cm 29

3550 306 3/0 21 g 7–12 cm 29

3550 307 3/0 25 g 7–12 cm 29

3550 401 4/0 7 g 12–16 cm 39

3550 402 4/0 10 g 12–16 cm 39

3550 403 4/0 12 g 12–16 cm 39

3550 404 4/0 15 g 12–16 cm 39

3550 405 4/0 17 g 12–16 cm 39

3550 406 4/0 21 g 12–16 cm 39

3550 407 4/0 25 g 12–16 cm 39

3550 501 5/0 10 g 14–18 cm 39

3550 502 5/0 12 g 14–18 cm 39

3550 503 5/0 15 g 14–18 cm 39

3550 504 5/0 17 g 14–18 cm 39

3550 505 5/0 21 g 14–18 cm 39

3550 506 5/0 25 g 14–18 cm 39

3550 601 6/0 10 g 18–23 cm 39

3550 602 6/0 12 g 18–23 cm 39

3550 603 6/0 15 g 18–23 cm 39

3550 604 6/0 17 g 18–23 cm 39

3550 605 6/0 21 g 18–23 cm 39

3550 606 6/0 25 g 18–23 cm 39

3550 607 6/0 30 g 18–23 cm 39
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YOLO SHAD SYSTEM

Novinkový systémek Yolo Shad System je inovací pro příznivce lovu dravých 
ryb, kteří chtějí své gumy nabízet ve všech smysluplných hloubkách vodního 
sloupce! Olověná hlavička je rozdělena na tři různé díly, které rybáři umožňují 
jednoduché přezbrojení. 8 různých zátěží dovolí lovit v nejrůznějších hloubkách 
a zároveň vést nástrahu rozdílnými rychlostmi. Je vybaven dvěma superostrými 
trojháčky z karbonové oceli poskytujícími absolutní jistotu zaháknutí a snadnou 
i rychlou manipulaci s nejrůznějšími typy gumových nástrah.

Kód Model Velikost háčku Počet háčků Nosnost MJ dop. MC Kč
4239 001 M 1, 2 2 40 kg 1 ks 209

4239 002 L 1/0, 1 2 40 kg 1 ks 209

Q-HOOKS OFFSET BIG PIKE

Oblíbených offsetových háčků najdeme na trhu desítky modelů. Bohužel jsou 
tyto propriety určené k lovu okounků pstruhových často pro evropské ryby příliš 
malé. Z tohoto důvodu Quantum přináší speciálně na základě našich evrop-
ských požadavků na trh dvě extravelké velikosti, abychom mohli i na našich 
vodách efektivně lovit v husté vodní vegetaci.

Kód Délka Velikost háčku Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
3116 510 9,0 cm 11/0 10 g 2 ks černý nikl 149

3116 520 9,0 cm 11/0 20 g 2 ks černý nikl 169

PELAJIG BAIT HEAD

Bývají rybářské dny, kdy se mrtvá nástražní rybička nachází s velkým odstupem na začátku 
jídelního lístku pelagických predátorů. Abychom ji ale byli schopni perfektně nabídnout, 
potřebujeme speciální jigovou hlavičku. Pro tento účel jsme vyvinuli hlavičku „Pelagic Bait“ 
s integrovaným kartáčkem. Kartáček zcela jednoduše zasunete až k jeho zárazu do tlamky 
mrtvé nástražní rybky, následně zafixujete trojháčky na přední straně rybky a hotovo. Hmot-
nost hlavičky 35 gramů. K dispozici je v jedné nenápadné přírodní a druhé dráždivé fantas-
tické barvě. Obsah balení: 2 ks.

Kód Velikost háčku Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
3125 001 2 35 g 1 ks game over 239

3125 002 2 35 g 1 ks hot belly 239

CLAW TREBLE HOOKS

V našem sortimentu háčků Q-Hook je jeden zcela výjimečný – jediný a jedinečný 
trojháček s protihroty pro fixaci do nástrahy! Tento speciální trojháček „Claw 
Treble“ je zahnut tak, aby mohl být svým „drápem“ velmi snadno optimálně umís-
těn na jakémkoliv místě gumové nástrahy, aniž by ji poškodil či ovlivnil její chod. A 
nyní ta největší vychytávka: všechny tři špičky jsou připraveny se zaháknout! Háčky 
jsou baleny samostatně a k dostání v osmi velikostech: od 6 do 4/0.

Kód Velikost háčku MJ Barva dop. MC Kč
6280 001 6 5 ks mat finish 259

6280 002 4 5 ks mat finish 259

6280 003 2 4 ks mat finish 259

6280 004 1 4 ks mat finish 259

6280 005 1/0 4 ks mat finish 259

6280 006 2/0 3 ks mat finish 259

6280 007 3/0 3 ks mat finish 259

6280 008 4/0 3 ks mat finish 259

OCELOVÉ NÁVAZCE
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SHAD SCREWS

Kód Délka Ø Materiál Nosnost MJ dop. MC Kč
6236 001 25 mm 3,00 mm ocel 25 kg 6 ks 99

6236 002 25 mm 4,00 mm ocel 60 kg 6 ks 99

6236 003 50 mm 6,00 mm ocel 100 kg 5 ks 99

FAST CLIP

Spolehlivá rychlospojka z pevné pérové 
oceli pro všechny, kteří nemusejí kara-
binky nebo chtějí předejít problémům, 
které mají v zimě při otevírání závěsek 
pevnostních sumcových karabin.

Kód Délka Ø Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6237 001 1,8 cm 0,8 mm S 35 kg 10 ks 89

6237 002 2,3 cm 0,9 mm M 50 kg 10 ks 89

6237 003 2,7 cm 1,0 mm L 75 kg 10 ks 89

ZÁVĚSKA Q-SNAP

Žádná běžná karabinka, ale úchytka Snap, na kterou je možné se plně spoleh-
nout! Je zhotovena z pevného ocelového drátu a opatřena dlouhou závěskou 
vyhnutou směrem dolů, která se stará o nejlepší zajištění. Krátce a výstižně, 
závěska, na kterou je možné se plně spolehnout i při největším zatížení. Je 
k dispozici v 6 různých velikostech!

Kód Délka Ø Velikost Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
6270 001 9 mm 0,40 mm XS 9 kg 10 ks steel 59

6270 002 10,3 mm 0,45 mm S 12 kg 10 ks steel 59

6270 003 13,5 mm 0,50 mm M 18 kg 10 ks steel 59

6270 004 14,7 mm 0,60 mm L 25 kg 10 ks steel 59

6270 005 17 mm 0,70 mm XL 35 kg 10 ks steel 59

6270 006 20 mm 0,75 mm XXL 50 kg 10 ks steel 59

Q-STINGER

Ne vždy ryba gumovou nástrahu zcela nasaje a háček skončí zaseknutý v tlamě 
dravce. Pokaždé, když ryby berou opatrně, pomůže extra trojháček. S novými 
Q-Stingery se šance přesouvají opět na naši stranu. Díky jedinečným Q-trojháč-
kům s drápkem na straně ramínka stojí všechny tři špičky trojháčku nebezpečně 
do stran připraveny zachytit útočícího predátora. Už žádné zapichování cenné 
špičky do gumové nástrahy – ne, nyní jsou v permanenci všechny tři háčky! 
Optimalizováno na nejdůležitější délky nástrah a pečlivě vyrobeno z 28 kg silné-
ho nerezového lanka AFW Stainless Steel a AFW zamačkávacích trubiček. Velmi 
chytrým řešením je, že nad smyčkou se nachází tuhá gumová hadička fungující 
jako pojistka, pomocí které lze Q-Stinger zafixovat na jigový háček nebo do 
očka.

Kód Velikost háčku Návin Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4101 001 2 6 cm 28 kg / 61 lbs 2 ks camo steel 309

4101 002 1/0 8 cm 28 kg / 61 lbs 2 ks camo steel 309

4101 003 2 10 cm 28 kg / 61 lbs 2 ks camo steel 309

4101 004 1/0 12 cm 28 kg / 61 lbs 2 ks camo steel 309

4101 005 2 x2 17 cm 28 kg / 61 lbs 1 ks camo steel 309

4101 006 2 + #1/0 17 cm 28 kg / 61 lbs 1 ks camo steel 309

OSTATNÍ

OCELOVÉ LANKO Q-LEADER STAINLESS STEEL

Kdo chce při lovu na přívlač vsadit na „absolutní jistotu“, měl by vždy použít 
ocelové lanko! A to ne z ledajakého materiálu, ale z toho nejlepšího od značky 
AFW. Z tohoto prostého důvodu najdete na každém z našich návazců lanko 
AFW Stainless Steel a k tomu odpovídající zamačkávací trubičky. Jádro tohoto 
lanka sestává z nepotaženého materiálu 1x 19 Camo Steel. Lanka jsou osazena 
závěskami Q-Snap a obratlíky a přes spoje opatřena kamuflážovými ochrannými 
bužírkami. Nedochází tak k zachytávání vodních rostlin do lanka. Lanka jsou 
k dispozici v různých kategoriích nosností a délek.

Kód Návin Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
4103 001 30 cm 5,00 kg / 11 lbs 2 ks camo steel 209

4103 002 60 cm 5,00 kg / 11 lbs 2 ks camo steel 209

4103 003 30 cm 8,00 kg / 18 lbs 2 ks camo steel 209

4103 004 60 cm 8,00 kg / 18 lbs 2 ks camo steel 209

4103 005 30 cm 12,00 kg / 26 lbs 2 ks camo steel 209

4103 006 60 cm 12,00 kg / 26 lbs 2 ks camo steel 209

4103 007 30 cm 16,00 kg / 35 lbs 2 ks camo steel 209

4103 008 60 cm 16,00 kg / 35 lbs 2 ks camo steel 209

4103 009 50 cm 21,00 kg / 46 lbs 2 ks transparentní 209

NÁVAZCOVÝ FLUOROCARBON Q-LEADER

Mnoho vod je stále čistějších, a tak rybáři při lovu s umělými nástrahami stále 
více a častěji sahají po „nenápadných“ fluorocarbonových návazcích. Nabízíme 
vám sortiment hotových návazců, které odpovídají těm nejvyšším nárokům na 
ně kladeným. Jsou totiž vytvořeny z originálního „Hi-Seas“ AFW Fluoro-Car-
bonu s přesnými průměry fixačních zamačkávacích trubiček. Nechybí originální 
závěska Q-Snap ani speciální obratlík zabraňující kroucení návazce. Vychytávka: 
abychom vytvořili ještě nenápadnější návazce, opatřili jsme veškerá spojení 
transparentní bužírkou, která slouží také jako ochrana před zachycením vodních 
rostlin.

Kód Ø Návin Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
2607 001 0,50 mm 60 cm 18 kg / 40 lbs 2 ks transparentní 259

2607 002 0,70 mm 80 cm 27 kg / 60 lbs 2 ks transparentní 259

2607 003 0,70 mm 120 cm 27 kg / 60 lbs 2 ks transparentní 259

NÁVAZEC Q-LEADER HARD MONO TAPER LEADER

Zhotoven z nylonového polymeru, nabízí povrch návazců z Hard-Mono 
extrémně vysokou odolnost proti oděru bez toho, aby návazce byly příliš tuhé. 
Mimořádné na těchto návazcích je jejich ujímané provedení! Umožňuje vytvořit 
přímý uzel na kmenové pletené šňůře na tenkém konci, přičemž nevzniká žádný 
markantní přechod mezi spojením, což se příznivě projevuje zlepšenými vlast-
nostmi při nahazování. Silný konec návazce s namontovanou závěskou Q-Snap 
obstarává potřebnou ochranu nástrahy! Ergonomicky tvarovaná, transparentní 
ochranná bužírka před závěskou Q-Snap chrání před zachycením vodních rost-
lin. Hodí se pro sladké i slané vody.

Kód Ø Návin Nosnost MJ Barva dop. MC Kč
2645 001 0,30 - 0,40 mm 250 cm 9 kg / 20 lbs 1 ks transparentní 179

2645 002 0,40 - 0,70 mm 250 cm 15 kg / 33 lbs 1 ks transparentní 179

TITANOVÉ LANKO STRECH

Jednovláknový titanový návazcový materiál na 3m cívce k zhotovování návazců, 
systémků a stingerů.

Kód Délka Nosnost dop. MC Kč
2329 103 3 m 3 kg / 6 lbs 379

2329 105 3 m 5 kg / 12 lbs 379

2329 108 3 m 8 kg / 18 lbs 379

2329 111 3 m 11 kg / 25 lbs 379

2329 125 3 m 25 kg / 45 lbs 379
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ŠROUBOVACÍ JIGOVÁ HLAVIČKA SCREW JIG

Z poloviny kulatá hlavička se zavrtávací spirálou a fixačním trnem uprostřed 
zaručuje, že nástrahu z měkké gumy přiděláme bez problémů a přesně na 
požadované místo pomocí otáčení hlavičky. Díky velmi krátkému uchycení pou-
ze vpředu v oblasti hlavičky umožňuje plně vyniknout chodu nástrahy a zaru-
čuje také perfektní fixaci k olověné hlavičce. Na pevném očku ve spodní části 
mohou být bez problému uchyceny stingery.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
3148 015 15 g 2 ks 159

3148 025 25 g 2 ks 159

3148 035 35 g 2 ks 159

ZAVRTÁVACÍ JIG S LOPATKOU

První jigová hlavička se zavrtávací spirálkou a fixačním trnem umístěným upro-
střed, která má ještě doplňkovou lopatku. “Screw” spirála spolehlivě zafixuje 
gumovou rybu vpředu u hlavy, zatímco lopatka může posloužit pro mnoho dal-
ších možností aplikace nástrahy: trolling, twitchování nebo navíjení gum s ocás-
kem tvarovaným do písmene “V” a “No Action” gumami. Do pevného očka na 
spodní straně je možné bezpečně upevnit patřičný stinger návazec.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
3149 015 15 g 2 ks 209

3149 025 25 g 2 ks 209

Q-WEIGHT

Dropshotové zátěže v podlouhlém tvaru. Jsou garantem optimálních vlastností 
při nahazování a zajišťují také dráždivou prezentaci nástrahy díky přepadnutí 
zátěže na dně. Bezolovnatý, kamuflážovou vrstvou potažený materiál.

Kód Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
3120 005 5 g 3 ks kamufláž 159

3120 007 7 g 3 ks kamufláž 159

3120 010 10 g 3 ks kamufláž 159

3120 015 15 g 3 ks kamufláž 159

3120 020 20 g 2 ks kamufláž 159

3120 025 25 g 2 ks kamufláž 159

NO-TWIST

Každý, kdo loví s rotačními třpytkami, ví, jak je nepříjemné, když je vlasec 
díky otáčení rotujícího listu zatočený. Tato malá pomůcka se namontuje mezi 
kmenový vlasec a návazec. Stabilizuje chod nástrahy a efektivně tak zabraňuje 
kroucení vlasce!

Kód Model MJ Barva dop. MC Kč
6230 001 L 2 ks transparentní 159

UV TORCH

Ideální k přezkoumání svíticích vlastností nástrah nebo k „nabití“ nástrah typu 
„Glow-in-the-Dark“. Baterie: 3x AAA (nejsou součástí výrobku). Baterie: 3x 
AAA (nejsou součástí balení).

Kód Gramáž dop. MC Kč
9895 005 35 g 509

PODBĚRÁK WADING

Robustní rám, dostatečná velikost, velmi dobré zpracování. Průměr ok síťky: 8 
mm.

Kód Délka Šířka Výška Velikost ok dop. MC Kč
7000 001 51 cm 58 cm 100 cm 8 x 8 mm 850

OSTATNÍ

PODBĚRÁK PREDATOR

Superrobustní podběrák na dravé ryby s kovovou 
hlavou. Pogumovaná síťka optimálně chrání dravce 
před odřením slizu a je během okamžiku suchá. Je k 
dispozici v obou nejdůležitějších velikostech!

Kód Délka Šířka Výška Velikost Materiál Tr. délka Velikost ok dop. MC Kč
7003 240 2,40 m 60 cm 70 cm XL gumová síť 1,05 m 24 x 16 mm 2020

7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL gumová síť 1,05 m 24 x 16 mm 2110
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PODBĚRÁK GOLIATH

Superpevný a superrobustní podběrák pro extrémní 
použití. Na podběrák Goliath je vždy spolehnutí! 
Průměr ok síťky: 6 mm.

Kód Délka Šířka Hloubka Velikost ok dop. MC Kč
7023 250 2,50 m 68 cm 50 cm 6 x 6 mm 1250

Q-KAJAK LANDING NET

Jednoduché a geniální! Malý příruční podběrák pro kajaky a belly boaty. 
Bleskově použitelný a zároveň velmi úsporně transportovatelný. Celková 
délka: 120 cm.

Kód Délka Šířka Výška Velikost Velikost ok dop. MC Kč
7070 210 2,10 m / 1,20 m 50 cm 50 cm L 15 x 8 mm 830

Q-CARRIER

Vodotěsná taška na drobnosti a Tackle Keeper pro moderní přívlačové techniky. 
Vnější materiál sestává z velmi robustního EVA, taška je velmi flexibilní a může být 
s ohledem na úsporu místa uložena kdekoliv. Vodotěsná a lehce omyvatelná vnější 
vrstva dělá z tašky Q-Carrier nenahraditelného společníka u vody. Je opatřena 
tvrdým „Hardtop“ víkem se zipem, které sahá až za okraj a tím zabraňuje pronik-
nutí dešťové vody. Je vybavena popruhem přes rameno a transportními poutky a 
hodí se jak pro lov ze břehu, tak z lodě. K tomu se ještě na straně tašky Q-Carrier 
nachází kapsa na kleště.

Kód Délka Šířka Výška Barva Gramáž Materiál dop. MC Kč
8546 001 40 cm 25 cm 25 cm černá 800 g EVA 1880

PREDATOR KEEPER

Taška Predator Keeper má více důležitých funkcí pro šetrné zacházení s ulovenou rybou: úlovek zde může být uskladněn, než se připraví propriety k focení a vážení. 
Pogumovaná síťka zabraňuje poranění slizové vrstvy, pokud je Keeper využíván při vážení. Dovnitř se přesně vejde měřicí podložka „Measure Mat Boat“, a tak lze Kee-
per využít i k přesnému změření úlovku.

Kód Délka Šířka Výška Materiál Velikost ok dop. MC Kč
8504 010 1,30 m 30 cm 30 cm gumová síť 8 mm 1880

TAŠKY
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MIKONA Q-HOODY

Materiál: 80% bavlna, 20% polyester. 
Gramáž: 280 g/m²

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
8485 001 S camo 1170

8485 002 M camo 1170

8485 003 L camo 1170

8485 004 XL camo 1170

8485 005 XXL camo 1170

SCRAFT

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

Kód dop. MC Kč
9301 002 259

ZIMNÍ OBLEK

Měkký, teplý a s plnou ochranou před větrem a deštěm! Dvoudílný zimní oblek vás udrží nejen v příjemném 
teple, ale zároveň dovnitř nepropustí ani žádný vítr, ani déšť. Kvalitní svrchní materiál „Waterproof Shell“ v 
nadčasovém šedém provedení má hodnotu parametru vodního sloupce 5 000 mm a podlepené švy. Zvláště 
výrazný je vysoce střižený límec vyložený teplým fleecem s polstrovanou ochranou brady pro nejlepší ochra-
nu před ledovým větrem. Prvotřídní komfort při sezení a nošení nabízí také termokalhoty s laclem, které se 
díky velkoryse střižené zádové partii postarají o perfektně příjemný pocit na rybách. Další mimořádné detai-
ly: dodatečně vypolstrované partie v oblasti kolen, kvalitní zip a polstrované výplně kapes se zipy pro zahřátí 
prochladlých rukou při dlouhodobém rybaření. Bunda má vatovanou, odnímatelnou kapuci s kšiltem proti 
dešti, také praktické vnitřní a vnější kapsy i jemné pružné okraje na zakončení rukávů. Materiál: Svrchní 
materiál: 100% 210T polyester, polychloridový potah, vodní sloupec 5 000 mm. Gramáž: 200 g/m²

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
8440 001 S černá/šedá 2810

8440 002 M černá/šedá 2810

8440 003 L černá/šedá 2810

8440 004 XL černá/šedá 2810

8440 005 XXL černá/šedá 2810

8440 006 XXXl černá/šedá 2810

8440 010 Kids 152 černá/šedá 2810

8440 012 Kids 164 černá/šedá 2810

KŠILTOVKA RAPPER

Materiál: 100% bavlna

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
9788 074 56 cm černá 259

9788 075 58 cm černá 259

Q-CAP KŠILTOVKA

Materiál: 96% polyester, 4% elastan

Kód Barva dop. MC Kč
9788 097 černá black camo 259

Q-CAP KŠILTOVKA

Materiál: 96% polyester, 4% elastan

Kód Barva dop. MC Kč
9788 098 červená camou 259

ZIMNÍ ČEPICE

Materiál: 20% vlna, 45% akryl, 
35% polyester

Kód Barva dop. MC Kč
9788 099 black/red camou 519

ODĚVY

NOVINKA: 
NYNÍ I V DĚTSKÝCH  

VELIKOSTECH!
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8095 002

8095 003

8095 004

8095 005

8095 006

8095 001

Supplied 
without line.

LEADER DISPENSER BAG

Speciální zásobník na návazcové materiály s funkcí dávkování. Tím je nechtěné 
odmotávání drahého návazcového materiálu minulostí a lze podle potřeby 
vytáhnout a zastřihnout požadovanou délku. Zásobník nabízí místo na 5 cívek 
návazcového materiálu a je kompatibilní s našimi Quantum EXO FC cívkami, ale 
také cívkami s ocelovými návazci. Materiál: polychlorid

Kód Ø Šířka Barva Přihrádky dop. MC Kč
8517 043 10 cm 10 cm černá/červená 5 429

POUZDRO NA TŘPYTKY

Speciální pouzdro na skladné uchovávání Spinner Baitů nebo také návazcových 
materiálů. Materiál: 100% nylon. Materiál: 100% nylon

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8517 019 16 cm 13,5 cm 3 cm 139

DRIFTOVACÍ PYTEL

Driftovací padák, který slouží jako kotevní padák na jezerech a řekách. Drift 
bag je extrémně robustní, lehce přenosný se čtyřmi silnými závěsy a plovoucími 
pomůckami na lehké otevření a nastavení průtokového trychtýře podle aktuální 
situace. Materiál: 100% nylon, polyuretanový zátěr

Kód Šířka Výška Velikost dop. MC Kč
8599 001 62 cm 57 cm M 560

8599 002 95 cm 95 cm L 800

DRIFTOVACÍ PYTEL

Extrémně účinný driftovací padák, který slouží jako kotevní padák na jezerech a 
řekách. Drift bag je robustní lehce přenosný a se silnými závěsy. Materiál: 100% 
nylon, polyuretanový zátěr

Kód Šířka Výška Velikost dop. MC Kč
8599 003 140 cm 100 cm XL 1170

TACKLE KEEPER

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

Kód Model Přihrádky Délka Šířka Hloubka Gramáž dop. MC Kč
8095 001 FC36Q mělká 38 28 cm 17 cm 4 cm 320 g 279

8095 002 HC30Q mělká 30 28 cm 17 cm 10 cm 575 g 439

8095 003 FC48Q mělká 48 35 cm 22 cm 5 cm 515 g 389

8095 004 FC24Q mělká 24 35 cm 22 cm 5 cm 535 g 389

8095 005 HC12Q mělká 12 35 cm 22 cm 10 cm 760 g 569

8095 006 HC15Q mělká 15 35 cm 22 cm 10 cm 800 g 569

BOXY NA NÁČINÍ
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NÁVLEK NA PRST

Optimální ochrana prstu pro 
skutečně daleké hody, ať už při 
příbojovém rybolovu, nebo lovu 
kaprů. Materiál: 100% neopren. 
Gramáž: 250 g/m². Materiál: 
100% neopren

Kód Barva dop. MC Kč
9790 015 černá 129

FUJI KLIPS NA HÁČEK

Velmi chytrá pomůcka nahrazující 
očko na prutu sloužící k uchycení 
háčku. Chrání špičku háčku.

Kód dop. MC Kč
6330 001 209

STINGER BOX

Speciální vodotěsná krabička na uchovávání stingerů nebo krátkých ocelových 
návazců.

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8061 032 20 cm 11 cm 5 cm 399

OCHRANNÁ KRYTKA REEL TAPE

Elastický pásek pro ochranu vlasce na cívce navijáku během transportu k vodě 
a od vody. Také ale výborná UV ochrana a praktický tip pro skladování doma 
v rybářském koutku! Materiál: 100% polyester

Kód Model Ø Šířka Gramáž Barva dop. MC Kč
8560 001 Medium 3,50 cm 1,50 cm 3 g červená/černá 29

MĚŘÍCÍ PODLOŽKA BAG

Měřicí podložka s délkou až 1,30 m pro šetrné a přesné měření ryb. Materiál: 
100% Polychlorid

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
8504 001 1,30 m 15 cm 850

MĚŘÍCÍ PODLOŽKA BOAT

Měřicí podložka s délkou až 1,30 m pro šetrné a přesné měření ryb. Materiál: 
100% Polychlorid

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
8504 002 1,30 m 30 cm 1080

STOJAN NA PRUTY SPECIALIST

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
9963 506 60 cm 105 cm 43 cm 6400

MUŠÍ KŘÍDLA

Obsahuje vlajku, konstrukci, základovou desku a transportní pouzdro.

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9966 054 60 cm 260 cm 4450

SAMOLEPKA

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 082 14,8 cm 7,2 cm 19

SAMOLEPKA MANNS OVÁL

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 083 14,5 cm 9,5 cm 19

SAMOLEPKA MANNS

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 084 95 cm 25 cm 710

REKLAMNÍ PŘEDMĚT

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 075 9,8 cm 21,0 cm 29

SAMOLEPKA MANNS DIVING 
DEPTH
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SAMOLEPKA CLAW TREBLE TACKLE BOX

Kód Šířka Výška Barva dop. MC Kč
9949 087 9,8 cm 9,8 cm transparent 19

SAMOLEPKA CLAW TREBLE

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 088 9,8 cm 9,8 cm 19

SAMOLEPKA

Speciální High-Tech samolepka s certifikátem na slanou vodu. Nejvyšší UV 
odolnost díky použití technologie sítotisku. Odolnost proti UV záření činí 
mnoho let v závislosti na intenzitě používání a skutečné intenzitě světla. 
Materiál: pevná polychloridová fólie, polyakrylátové lepidlo P4 s certifikací 
na slanou vodu. Materiál: polychloridová samolepicí fólie, P4 polyakrylátové 
high-tech lepidlo s certifikovanou odolností proti slané vodě

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 051 119 cm 45 cm 219

SAMOLEPKA S METREM

Speciální High-Tech samolepka do lodi s certifikací na slanou vodu. Nejvyšší UV odolnost díky použití technologie sítotisku. Odolnost proti UV záření vydrží několik let, 
závisí na způsobu použití a skutečné intenzitě slunečního záření. Materiál: pevná polychloridová fólie, P4 polyakrylátové High-Tech lepidlo s certifikací na mořskou vodu. 
Materiál: polychloridová samolepicí fólie, P4 polyakrylátové high-tech lepidlo s certifikovanou odolností proti slané vodě

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 038 119 cm 12,4 cm 129

REKLAMNÍ PŘEDMĚT
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Pokud se mají při moderním lovu pstruhů potkat inovace s přesvědčivou 

technikou a excelentním designem, pak se tak stalo u Magic Trout! Nejedeme 

striktně svázáni pouze po jedné linii, ale všechny produkty vyvíjíme přímo u 

vody a vkládáme do nich to nejlepší až po ten nejmenší detail. Magic Trout – 

moderní způsob lovu pstruhů. 

i LEGENDA K INTERAKTIVNÍM IKONÁM

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

Při kliknutí na katalogové číslo odstartujete  
Google hledání stávajícího produktu.

Detail 
obrázku

Rozkresy 
dílů

Návody k 
použití 

Videa360° 
animace

Google - hledání



MT2 MT3

CITO SPINNING
Nový smekací naviják Cito Spin přesvědčí po optické i technické stránce 
jako výrobek se všemi moderními aspekty současné doby. Dokonale se hodí 
k sérii prutů Cito, a to nejen díky svému čistému a zároveň modernímu 
designu. Nejde jen o nádherně moderní kus díky inovativnímu designu, ale 
své dokáže nabídnout všem náročným nadšencům lovu pstruhů i po stránce 
technické sériové výbavy. Lehký chod převodů a jemně nastavitelná přední 
mikrobrzda dělají z tohoto navijáku skutečně univerzální talent: od lehké pří-
vlače přes lov u dna až po rybaření s těžkými odhozovými zátěžemi. Cito vše 
zvládá s lehkostí a naprostou bravurou.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Ergonomicky tvarovaná klička pro optimální přenos síly
 · Rolnička omezující zamotání vlasce
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Pevné převody
 · Hliníková cívka
 · Perfektní návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0399 015 15 200 / 0,20 6,2:1 58 cm 6 6 kg / 13 lbs 230 g 1280

0399 020 30 250 / 0,20 6,2:1 61 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 240 g 1280

0399 025 25 250 / 0,25 6,2:1 64 cm 6 8 kg / 18 lbs 250 g 1370

  
NAVIJÁKY MT  3

Cito Spinning MT 3

Pulseye MT 4

Pulseye Pacemaker MT 4

Spooky MT 5

DOPLŇKY MT 12

Univerzální splávky, Plovoucí perly MT 12-15 

Tuby Gost MT 16-17 

Doplňky, Plovoucí Wobblery MT 18-19

Plandavé třpytky MT 20-25 

Twistry MT 26-30 

T-Jigs MT 31

Krmení na pstruhy MT 32-33 

Fluorocarbon MT 34-35

Háčky MT 36-37

Boxy na Příslušenství MT 38-39 

Doplňky MT 40-42

PRUTY  MT 6

Bloody Sword MT 6-7

Cito MT 6-7

Impulsive MT 8-9

Spooky MT 8-9

Cito Allround Trout MT 8-9

Pulseye MT 10-11

Ease MT 10-11

X-Tase MT 10-11

Superstar MT 10-11

Freezer MT 10-11

OBSAH
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Naviják designem odpovídající Pulseye sérii rozhodně 
nesmí chybět a lépe se snad k ní ani hodit nemůže. 
Skvělý design jde ruku v ruce s fenomenální technikou. 
Tento naviják by neměl chybět na žádném Magic Trout 
prutu!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Elektronicky vyvážený odlehčený rotor
 · Kryt navijáku je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · Velkoplošný multidiskový přední brzdný systém s uhlíkovými disky
 · Anti-twist rolnička
 · Hliníková cívka s tvrzenou přední hranou pro delší odhozové 
vzdálenosti
 · S-křížový návin vlasce

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0359 020 1220 195 / 0,25 5,2:1 65 cm 12 2,0 kg / 4,4 lbs 235 g 3100

PULSEYE

Naviják designem odpovídající Pulseye sérii rozhodně 
nesmí chybět a lépe se snad k ní ani hodit nemůže. 
Skvělý design jde ruku v ruce s fenomenální technikou. 
Tento naviják by neměl chybět na žádném Magic Trout 
prutu! Ve variantě Pacemaker s velmi rychlým převodem. 
Ideální pro případ, kdy je potřeba lovit rychle.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Kryt navijáku je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · Velkoplošný multidiskový přední brzdný systém s uhlíkovými disky
 · Anti-twist rolnička
 · Hliníková cívka s tvrzenou přední hranou pro delší odhozové 
vzdálenosti
 · S-křížový návin vlasce
 · Rychlý návin vlasce

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0359 030 1230 195 / 0,30 6,2;1 85 cm 12 5,5 kg / 12 lbs 240 g 3280

PULSEYE PACEMAKER

SPOOKY
Naviják Spooky se bude líbit! Především díky velmi povedenému designu, 
lehkému chodu a extrémně jemné brzdě. Je to skutečně skvělý naviják za 
neskutečně dobrou cenu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Jemně nastavitelná velkoplošná přední brzda
 · Tenká klička
 · Anti-twist rolnička
 · Pevné převody
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0555 510 510 180 / 0,15 5,1:1 60 cm 5 3 kg / 6 lbs 206 g 800

0555 520 520 240 / 0,18 5,0:1 69 cm 5 6 kg / 10 lbs 251 g 850

0555 530 530 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 5 6 kg / 10 lbs 256 g 920

0555 540 540 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 5 7,50 kg / 12 lbs 366 g 990

PŘÍVLAČOVÉ NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU
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BLOODY SWORD

Ultralehké rybaření s nejmenšími přívlačovými nástrahami je nyní na pstruhových jezerech zcela v trendu a přes-
ně pro tuto oblast použití byl koncipován Bloody Sword. Bez námahy katapultuje lehoučké nástrahy, dopraví je 
přesně na horká místa a bravurně zdolá dokonce i kapitální ryby. UL pruty Blooody Sword jsou perfektní kombi-
nací pro lov všech lososovitých ryb.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
15215 200 Bloody Sword 2,00 m 2 0,5 - 6 g 1,05 m 100 g 3050

15215 220 Bloody Sword 2,20 m 2 1 - 8 g 1,13 m 105 g 3240

CITO

Prostřednictvím série ultralehkých prutů Cito Ultralight představuje značka Magic Trout profesionální a inova-
tivní přívlačové pruty v nevídaném poměru cena/výkon. Extrémně lehký a štíhlý blank umožňuje rybaření bez 
pocitu únavy jak na potocích, říčkách, tak na pstruhových rybnících a jezerech. Semiparabolická akce podporuje 
radost ze zdolávání, posunuje ji na zcela novou úroveň a garantuje velmi dobrý efekt záseku. Série sestává ze 
tří různých provedení, která bezpochyby pokrývají každou myslitelnou část ultralehkého lovu lososovitých ryb. 
Cito – to je design a technika na nejvyšší úrovni za velmi příznivou cenu.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce dop. MC Kč
15230 180 Ultra-Light Lure 1,80 m 2 1 - 5 g 0,90 m 85 g extra fast 1280

15230 200 Medium-Light Lure 2,00 m 2 2 - 7 g 1,00 m 95 g extra fast 1280

15230 220 Ultra-Light Jig 2,20 m 2 3 - 10 g 1,10 m 99 g extra fast 1280

DĚLIČKY NA PSTRUHY
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IMPULSIVE

Série prutů Impulsive je bezpochyby bohyní mezi pstruhovými pruty a absolutně všestranným talentem. Lehké 
jako peříčko a zároveň s dostatkem síly v zásobě ukážou pruty série Impulsive samo sebou i nejopatrnější zábě-
ry a bez velké námahy přinutí kapitální ryby atakující hranici 6 kg najet do podběráku. Tyto pruty představují 
důstojného nástupce modelu Pulse a v této kategorii nasazují nová měřítka.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Typ oček dop. MC Kč
15210 330 Impulsive 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g Seaguide 3330

15210 360 Impulsive 3,60 m 3 2 - 20 g 1,28 m 165 g Seaguide 3620

15210 390 Impulsive 3,90 m 3 3 - 30 g 1,38 m 195 g Seaguide 3890

SPOOKY

Působí až trochu strašidelně, prut Spooky od značky Magic Trout. Neskutečný blank s velmi povedeným 
designem za atraktivní cenu, jednoduše řečeno – paráda! Na malých pstruhových vodách je to ideální společník 
pro lov ve středních vzdálenostech. Jde o skutečně univerzální počin, který je možné využít v mnoha situacích u 
vody. Ať už při lovu se splávky, nebo se sólo montážemi, v každé z těchto situací ukazuje Spooky své přednosti 
a dobrý rodokmen.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
15220 300 Spooky 3,00 m 2 1 - 5 g 1,51 m 179 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 2340

15220 330 Spooky 3,30 m 2 1 - 5 g 1,66 m 185 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 2340

CITO ALLROUND TROUT

Střídmý, ušlechtilý design a fenomenální blanky za neskutečnou cenu – odpovídající krátký popis naší série 
Magic Trout Cito Alround. Zde si s garancí najde každý příznivec lovu pstruhů odpovídající model pro rybaření 
na pstruhových jezerech.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce dop. MC Kč
15550 330 Cito Allround Trout 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g extra fast 1550

15550 360 Cito Allround Trout 3,60 m 3 1 - 20 g 1,28 m 165 g extra fast 1610

15550 390 Cito Allround Trout 3,90 m 3 1 - 30 g 1,38 m 195 g extra fast 1640

15550 420 Cito Allround Trout 4,20 m 3 1 - 35 g 1,45 m 199 g extra fast 1700

DĚLIČKY NA PSTRUHY
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PULSEYE

Pulseye nasazuje v oblasti prutů na techniku Tremarella zcela nová měřítka! Každý, kdo je obeznámen s touto 
italskou chvějivou technikou, bude tento typ prutu milovat a už jej nikdy nedá z ruky.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
15200 400 One 4,00 m 7 1 - 3 g 1,05 m 125 g 2020

15200 401 Two 4,00 m 7 2 - 4 g 1,05 m 130 g 2020

15200 402 Three 4,00 m 7 3 - 5 g 1,05 m 135 g 2060

15200 403 Four 4,00 m 7 4 - 6 g 1,05 m 140 g 2060

EASE

Ten, kdo s tímto fantastickým teleskopickým prutem jednou lovil, už ho nikdy nedá z ruky. Je lehký jako pírko, 
má nádhernou semiparabolickou akci a bez problému pokryje všechny techniky středně těžkého lovu pstruhů. 
A k tomu se díky své konstrukci dá bez problému transportovat ve stojanu na pruty.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
1495 380 Ease 3,80 m 7 15 g 1,22 m 160 g 2340

1495 400 Ease 4,00 m 7 25 g 1,25 m 185 g 2580

X-TASE

U tohoto univerzálního teleskopického prutu se pstruhová scéna dostává do extáze. Pruty naprosto s přehledem 
obstojí ve všech odvětvích specializovaného lovu pstruhů a neměly by chybět v žádném stojanu.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
15201 400 10 4,00 m 8 3 - 10 g 1,29 m 135 g 1550

15201 401 15 4,00 m 8 5 - 15 g 1,29 m 140 g 1640

15201 402 20 4,00 m 8 10 - 20 g 1,29 m 160 g 1750

15201 403 30 4,00 m 8 15 - 30 g 1,29 m 165 g 1840

TELESKOPICKÉ PRUTY NA PSTRUHY

SUPERSTAR

Že pruty na Tremarella techniku v nižším cenovém segmentu, které vynikají super výkonem, neexistují? Ale ano. 
Magic Trout Superstar dokazuje jednoznačně opak a ukazuje, že dobrá kvalita je možná i pro méně naditou 
peněženku.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
15202 400 1 3,80 m 8 0 - 2 g 1,03 m 160 g 1460

15202 401 2 3,80 m 8 1 - 3 g 1,03 m 160 g 1500

15202 402 3 3,80 m 8 2 - 5 g 1,03 m 160 g 1550

15202 403 4 3,80 m 8 3 - 8 g 1,03 m 160 g 1610

FREEZER

Lov na dírkách na pstruhových jezírkách je velmi oblíben a často i úspěšný. Abyste byli ve studeném ročním 
období perfektně vybaveni, je tady Magic Trout Freezer jako váš věrný společník. Prut je velmi citlivý a robustní 
zároveň. Červená špička působí oproti ledu velmi kontrastně a spolehlivě ukáže každý, byť i jemný záběr.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž Očka dop. MC Kč
15225 090 Spin/Mormyska (přívlač/marmyška) 0,90 m 1 light action 0,90 m 65 g 5 519
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SPLÁVEK 
ULTRASONIC 
TROLLING
Tento tvar splávku 
lze velmi dobře 
využít zvláště při 
trollingu. Velká 
signalizační část 
antény je vždy velmi 
dobře viditelná a 
spolehlivě ukáže 
dokonce i při zhor-
šené viditelnosti 
každý záběr.

Kód Nosnost Barva dop. MC Kč
5313 002 2 g bílá 69

5313 004 4 g bílá 79

5313 005 5 g bílá 79

SPLÁVEK 
ULTRASONIC 
SENSITIVE
Jsou dny, kdy 
pstruzi berou zvláš-
tě opatrně. Tady 
přichází čas pro 
splávek Ultrasonic 
Sensitive. Speciální 
tvar nabízí rybám při 
záběru zvláště malý 
odpor.

Kód Nosnost Barva dop. MC Kč
5312 002 2 g bílá 69

5312 003 3 g bílá 69

5312 004 4 g bílá 69

SPLÁVEK 
ULTRASONIC 
TREMARELLA
Moderní lov pstruhů 
si lze bez splávku 
Ultrasonic Trema-
rella sotva před-
stavit, protože při 
této technice lovu 
svými vibracemi a 
tlakovými vlnami na 
hladině vydráždí k 
nástraze i apatické 
pstruhy.

Kód Nosnost Barva dop. MC Kč
5316 002 2 g bílá 79

5316 003 3 g bílá 79

5316 004 4 g bílá 79

SPLÁVEK 
ULTRASONIC 
TREMARELLA 
RATTLE
Splávek Magic Trout 
Ultrasonic Tremarella 
Rattle rozhodně 
nešetří s drážděním, 
jelikož v tomto 
„popper-splávku“ 
jsou integrované 
malé chrasticí kulič-
ky. Spojení chrastění 
kuliček, vibrací a tla-
kových vln splávku 
nenechá žádného 
pstruha v klidu.

Kód Nosnost Barva dop. MC Kč
5311 002 2 g bílá 79

5311 004 4 g bílá 79

SPLÁVEK 
ULTRASONIC 
BLACK TIP
V protisvětle jsou 
běžné splávky velmi 
špatně rozpoznatel-
né. Geniálním řeše-
ním je v této situaci 
černá anténka. Díky 
anténce výrazně 
čnějící z vody a citli-
vému tvaru splávku 
s garancí nepropás-
nete žádný záběr.

Kód Ø gumy Nosnost Barva dop. MC Kč
5320 002 12/14 mm 2 g bílá 79

5320 003 12/14 mm 3 g bílá 79

5320 004 12/14 mm 4 g bílá 79

SPLÁVEK 
ULTRASONIC 
TRICK STICK
Skvělý tvar léty 
prověřeného husího 
brku. Díky speciální 
konstrukci se splá-
vek prakticky neza-
motá, ačkoliv se to 
u běžných splávků 
tohoto tvaru děje 
poměrně často.

Kód Nosnost Barva dop. MC Kč
5317 002 2 g bílá 59

5317 003 3 g bílá 69

5317 004 4 g bílá 69

ULTRASONIC 
BOMBARDE
Inovativní plovoucí 
splávek typu bom-
barda. Barevná 
plocha je při ryba-
ření vždy otočená 
směrem nahoru, 
aby bylo možné i na 
velkou vzdálenost 
registrovat každý 
záběr.

Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
5310 010 10 g bílá 119

5310 015 15 g bílá 129

5310 020 20 g bílá 149

5310 025 25 g bílá 159

UNIVERZÁLNÍ SPLÁVKY

ULTRASONIC 
LIFTER
Stojí-li pstruzi ve vel-
kých vzdálenostech, 
zní heslo – splávek 
„Ultrasonic Lifter“. 
Tento trollovací splá-
vek snadno dosahu-
je velkých dálek při 
náhozu a díky své 
signální anténě je i 
výtečně vidět.

Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
5319 010 10 g bílá 109

5319 015 15 g bílá 119

5319 020 20 g bílá 129

5319 025 25 g bílá 149

ULTRASONIC BULLET

Splávek Magic Trout Ultrasonic Bullet je již předvá-
žen, a tím pádem se perfektně hodí pro extrémně 
pomalou prezentaci Tremarella technikou v blíz-
kosti hladiny. Pokud pstruzi stojí ve sloupci, jasná 
volba!

Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
5315 004 4 g bílá 79

5315 006 6 g bílá 79

5315 008 8 g bílá 89

ULTRASONIC 
NIGHT CAT-
CHER
Splávek na statický 
rybolov, se kterým 
lze lovit i v noci s 
pomocí chemického 
světla. Výtečně se 
také hodí pro mon-
táže s plovoucí pilo-
tovou kuličkou.

Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
5318 004 4 g bílá 79

5318 008 8 g bílá 99

5318 012 12 g bílá 109

OLOVNICE 
BOTTOM 
DETECTOR 
LONG RANGE
Magic Trout „Long 
Range“ vrhací zátě-
že dostanou naše 
nástrahy do nesku-
tečných vzdáleností. 
Tato vrhací tělíčka 
vyvinutá našimi 
týmovými rybáři se 
dají extrémně dobře 
nahazovat a velmi 
jistě stojí i ve vodě.

Kód Délka Gramáž Barva dop. MC Kč
5285 006 17 cm 5 g černá 119

5285 010 17 cm 10 g černá 119

5285 015 17 cm 15 g černá 129

5285 025 17 cm 25 g černá 129

OLOVNICE 
BOTTOM 
DETECTOR
Patří neodmyslitelně 
k lovu na pstru-
hových jezerech, 
klasické zátěže pro 
montáže, když je 
potřeba hledat ryby 
v blízkosti dna. Díky 
svému mimořád-
nému tvaru vrhací 
zátěže nespadnou 
až na dno, a proto 
umožňují neustále 
volný průchod vlas-
ce naší montáže.

Kód Délka Gramáž Barva dop. MC Kč
5286 006 12,50 cm 6 g černá 99

5286 010 12,50 cm 10 g černá 99

5286 015 12,50 cm 15 g černá 99

5286 025 12,50 cm 25 g černá 109
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MT14 MT15

červená

bílážlutá

Délka MJ červená žlutá bílá dop. MC Kč
17 mm 5 ks 5299 001 5299 101 5299 201 49

25 mm 5 ks 5299 002 5299 102 5299 202 49

PILOT

Dalším vývojovým stádiem běžných plovoucích pilotových kuliček je Magic Trout 
Pilot. Na vlasec se fixují pomocí silikonových hadiček a díky tomu lze tyto prak-
tické pomocníky opětovně používat. Zamotané návazce tak už patří minulosti!

červená

bílážlutá

Ø MJ Nosnost červená žlutá bílá dop. MC Kč
10 mm 5 ks 14 kg 6159 000 6159 001 6159 002 79

FLOAT CONNECTOR SWIVEL

Často nastává problém s tím, že se obratlík za splávkem nebo plovoucí bombar-
dou potopí. Inovativní plovoucí obratlík Float Connector Swivel představuje pro 
tento případ optimální řešení, protože je spojen přímo s pilotovou kuličkou.

DETEKTOR DNA - SADA

Kód Gramáž dop. MC Kč
5350 005 5 g 209

5350 010 10 g 209

5350 015 15 g 209

PLOVOUCÍ PERLY

BOMBARDA - SADA

Kód Gramáž dop. MC Kč
5351 010 10 g 209

5351 015 15 g 209

5351 020 20 g 209

SENSITIVE -  SADA

Kód Gramáž dop. MC Kč
5352 002 2 g 209

5352 003 3 g 209

5352 004 4 g 209

SBIROLINO SMART

Cenově výhodná sbirulina 
konvenční konstrukce ve 
třech různých rychlostech 
potápivosti.

Kód Gramáž Barva Akce dop. MC Kč
5100 110 10 g bílá vznášivý 49

5100 115 15 g bílá vznášivý 59

5100 120 20 g bílá vznášivý 59

5100 125 25 g bílá vznášivý 69

5100 130 30 g bílá vznášivý 79

SBIROLINO SMART

Cenově výhodná sbirulina 
konvenční konstrukce ve třech 
různých rychlostech potápi-
vosti.

Kód Gramáž Barva Akce dop. MC Kč
5100 210 10 g transparentní potápivý 49

5100 215 15 g transparentní potápivý 59

5100 220 20 g transparentní potápivý 59

5100 225 25 g transparentní potápivý 69

5100 230 30 g transparentní potápivý 79

SBIROLINO SMART

Cenově výhodná sbirulina 
konvenční konstrukce ve 
třech různých rychlostech 
potápivosti.

Kód Gramáž Barva Akce dop. MC Kč
5100 010 10 g zelená plovoucí 39

5100 015 15 g zelená plovoucí 49

5100 020 20 g zelená plovoucí 49

5100 025 25 g zelená plovoucí 59

5100 030 30 g zelená plovoucí 59

5100 040 40 g zelená plovoucí 79

TRICK STICK - SADA

Kód Gramáž dop. MC Kč
5353 002 2 g 209

5353 003 3 g 209

5353 004 4 g 209

SADA SMART SBIROS

100 Smart sbirulin uložených v prodejním displeji.

Kód MJ dop. MC Kč
5100 999 100 ks 4650

Nová barvy
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MT16 MT17

ZÁTĚŽ PRŮHLEDNÁ, ŘETĚZ

Tento skleněný řetízek ukazuje svou mimořádnou sílu při povrchovém lovu u hladiny. Díky speciálnímu chování při klesání je možné záběry daleko lépe proměnit a zvuk 
pérek narážejících na sklo přináší dodatečné dráždění.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
5223 001 2 g 1 ks 209

5223 002 3 g 1 ks 209

5223 003 4 g 1 ks 209

GHOST GLASS

Kód Délka Ø Gramáž dop. MC Kč
5270 002 24 mm 1,5 mm / 8 mm 2 g 59

5270 003 36 mm 1,5 mm / 8 mm 3 g 59

5270 004 46 mm 1,5 mm / 8 mm 4 g 59

5270 005 59 mm 1,5 mm / 8 mm 5 g 59

5270 006 71 mm 1,5 mm / 8 mm 6 g 59

5270 007 83 mm 1,5 mm / 8 mm 7 g 59

5270 008 95 mm 1,5 mm / 8 mm 8 g 59

MT WEIGHT FAST SINKING / RYCHLE POTÁPIVÁ ZÁTĚŽ

Zátěže Magic Trout jsou určeny pro moderní a klasický lov pstruhů. Je možné 
s nimi lovit samostatně nebo s použitím montáží se splávky. Díky speciálně 
umístěnému těžišti se tyto bezolovnaté zátěže při náhozu tak snadno nezamo-
tají. Tvar „Fast Sinking“ dostane naše nástrahy rychle do hloubky a lze s nimi 
stabilně a daleko nahazovat.

Kód Délka Gramáž Materiál MJ Barva dop. MC Kč
6050 001 1,50 cm 2,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6050 002 1,50 cm 2,5 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6050 003 1,50 cm 3,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6050 004 1,50 cm 3,5 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6050 005 1,50 cm 4,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6050 006 1,50 cm 4,5 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6050 007 1,50 cm 5,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

MT WEIGHT SLOW SINKING / POMALU POTÁPIVÁ 
ZÁTĚŽ
Zátěže Magic Trout jsou určeny pro moderní a klasický lov pstruhů. Je možné 
s nimi lovit samostatně nebo s použitím montáží se splávky. Díky speciálně 
umístěnému těžišti se tyto bezolovnaté zátěže při náhozu tak snadno nezamo-
tají. Tvar „Slow Sinking“ se hodí pokaždé v situacích, kdy se pstruzi pohybují 
v horní části vodního sloupce a dávají přednost pomalé rychlosti propadávání 
našich nástrah.

Kód Délka Gramáž Materiál MJ Barva dop. MC Kč
6051 001 2,50 cm 2,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6051 002 2,50 cm 2,5 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6051 003 2,50 cm 3,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6051 004 2,50 cm 3,5 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6051 005 2,50 cm 4,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6051 006 2,50 cm 4,5 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6051 007 2,50 cm 5,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

T-SINKER

Tato malá závaží z wolframu by 
neměla žádnému nadšenci pro lov 
pstruhů chybět ve výbavě. Mají 
neskutečně široké spektrum mno-
hostranného použití. Hodí se k lovu 
se splávkovými montážemi, pokud 
chceme rychle dostat nástrahu do 
hloubky nebo lovit přesně a stabilně. 
Dále se s nimi dá lovit s klasickými 
gumovými nástrahami a ideálně je 
prezentovat na návazci Carolina Rig. 
Fanoušky ultralehkého rybaření ten-
to produkt jistě nadchne.

Kód Velikost MJ dop. MC Kč
6247 001 0,5 / g 3 ks 49

6247 002 1,0 / g 3 ks 69

6247 003 1,5 / g 3 ks 79

6247 004 2,0 / g 3 ks 99

6247 005 3,0 / g 3 ks 129

6247 006 4,0 / g 3 ks 159

6247 007 5,0 / g 3 ks 189

VYPROŠŤOVAČ HÁČKŮ

Vyprošťovač háčků Magic Trout Hook Remover je mimořádně praktickou 
pomůckou k vyproštění háčků. Díky vedení sklouzne vyprošťovač sám od sebe 
k háčku!

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
6321 001 S červená 59

VYPROŠŤOVAČ HÁČKŮ

Vyprošťovač háčků Magic Trout Hook Remover je mimořádně praktickou 
pomůckou k vyproštění háčků. Díky vedení sklouzne vyprošťovač sám od sebe 
k háčku!

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
6321 003 L červená 69

PROVLÉKAČ NA SBIROLINO

I v suchém stavu bývá provlékání vlasce sbirulinem celkem komplikované, je-li 
mokré, stává se provlečení takřka nemožným. Provlékací jehla Magic Trout Sbiro 
Threader je v každé situaci perfektním pomocníkem.

Kód Délka dop. MC Kč
6604 001 22 cm 99

MULTIFUNKČNÍ SADA

Praktický pomocník na zaopatření ryb, které si chceme ponechat. Vše, co potře-
bujeme, je součástí jednoho nástroje!

Kód Barva dop. MC Kč
6321 005 červená 519

HAPPY ENDER

Abychom mohli ponechané ryby po skončení rybolovu co nejrychleji 
patřičně zaopatřit, je pro tento účel Magic Trout Happy Ender tím 
perfektním náčiním. Omráčení, vpich do srdce nebo řez do žaber-
ního oblouku a vyproštění háčku – vše v jednom! Díky speciálnímu 
šroubení je možné složit Happy Ender do kompaktních rozměrů.

Kód Délka dop. MC Kč
6390 001 28 cm 419

SPECIÁLNÍ OLOVA

Bez závaží Magic Trout Ghost Glass se dnes 
již moderní lov pstruhů neobejde. Průhledné 
skleněné závaží, které díky specifické hustotě 
dokáže perfektně vyvážit lehké splávky a zároveň 
jim pomáhá i k jinak neuskutečnitelným dalekým 
náhozům. S pomocí těchto potápivých závaží je 
možné lovit i samostatně.

Příklad použití
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ROD CLAMP

Když ve stojanu stojí příliš mnoho navá-
zaných pstruhových prutů, může velmi 
snadno dojít k zamotání montáží. S 
Magic Trout Rod Clamps se jednoduše 
montáž zafixuje k prutu, a dokonce ani 
při transportu se nemůže nic stát.

Kód MJ Barva dop. MC Kč
9950 001 2 ks červená 159

ZÁVĚSKA MICRO SPOON SNAP

Umělé nástrahy, jako například 
plandavky, lze během okamžiku 
vyměnit díky závěskám Magic 
Trout Spoon Snap. Kvalitní, 
extrémně pevný ocelový drát 
s neskutečnými nosnostmi, to jsou 
hlavní atributy těchto speciálních 
karabinek/závěsek. Uzavírání 
s vyhnutím garantuje, že závěsku 
bude moci otevřít pouze rybář, a 
nikoliv ryba. Kvalita, která vydrží, 
co slibuje!

Kód MJ Nosnost dop. MC Kč
6275 001 8 ks 15 kg 59

OBRATLÍK TROUT SWIVEL

Kód Délka MJ Velikost Nosnost dop. MC Kč
6170 010 25 mm 6 ks 10 10 kg 99

6170 012 22 mm 6 ks 12 7 kg 99

OBRATLÍK HIGH SPEED SWIVEL

Kód Délka MJ Velikost Nosnost dop. MC Kč
6171 010 15 mm 6 ks 10 14 kg 79

6171 012 13 mm 6 ks 12 9 kg 79

6171 014 11 mm 6 ks 14 5 kg 79

Kód Velikost MJ dop. MC Kč
3155 013 S 10 ks 39

3155 014 M 10 ks 39

3155 015 L 10 ks 39

3155 016 LL 10 ks 39

ZARÁŽKA POWER, OVÁLNÁ

Kvalitní zarážky ve dvou tvarových variantách. 
Oválný tvar slouží např. k ochraně uzlů u montá-
ží se skleněnými nebo olověnými řetízky.

Kód Velikost MJ dop. MC Kč
3155 023 S 10 ks 39

3155 024 M 10 ks 39

3155 025 L 10 ks 39

3155 026 LL 10 ks 39

ZARÁŽKA POWER, HRA-
NATÁ
Kvalitní zarážky ve dvou tvarových variantách. 
Podlouhlý tvar slouží spíše k fixaci splávků a skle-
něných korálků.

brown trout

white flash

pstruh duhový

orange flash

plotice

koi

shining

Gramáž Hloubka ponoru Akce brown trout pstruh duhový plotice shining white flash orange flash koi dop. MC Kč
2 g 0,2 m plovoucí 3501 001 3501 002 3501 003 3501 004 3501 005 3501 006 3501 007 199

HUSTLE AND BUSTLE RIVER

Hustle and Bustle popisuje již ve svém jménu extrémně vysoké 
frekvence chodu. Pole působnosti a nasazení této nástrahy je 
především na rybnících a divokých potocích. Zákazník s nákupem 
přirozeně získá doplňkový trojháček a také jednoháček, které je 
možné na nástrahu variabilně umístit. Nápadné 3D designy pro-
vedení jsou pro dravce téměř neznámé a naše testovací rybáře 
během fáze testování doslova nadchly a přinesly neskutečné úspě-
chy v podobě nádherných úlovků.

brown trout

white flash

pstruh duhový

orange flash

plotice

koi

shining

Gramáž Hloubka ponoru Akce brown trout pstruh duhový plotice shining white flash orange flash koi dop. MC Kč
2 g 0,5 m plovoucí 3501 101 3501 102 3501 103 3501 104 3501 105 3501 106 3501 107 199

HUSTLE AND BUSTLE LAKE

Hustle and Bustle popisuje již ve svém jménu extrémně vysoké 
frekvence chodu. Pole působnosti a nasazení této nástrahy je 
především na rybnících a divokých potocích. Zákazník s nákupem 
přirozeně získá doplňkový trojháček a také jednoháček, které 
je možné na nástrahu variabilně umístit. Nápadné 3D designy 
provedení jsou pro dravce téměř neznámé a naše testovací rybáře 
během fáze testování doslova nadchly a přinesly neskutečné úspě-
chy v podobě nádherných úlovků.

PLOVOUCÍ WOBBLERY
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MT21MT20

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťově žlutá

skvělé do hloub-
ky i do dálky!

Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťově žlutá dop. MC Kč
2 3,5 g 3363 001 3363 002 3363 003 3363 004 3363 005 3363 006 3363 007 3363 008 109

PLANDAVÁ TŘPYTKA BLOODY

Malé pstruhové plandavky jsou na pstruhových jezerech nepostradatelné. Výjimečný chod plandavek Bloody Spoon v kombinaci s ultraúčinnými barvami z nich činí taj-
nou zbraň na všech stojatých pstruhových revírech.

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťová/žlutá

naše kapesní 
raketa!

Délka Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťová/žlutá dop. MC Kč
2,5 cm 1 2 g 3366 001 3366 002 3366 003 3366 004 3366 005 3366 006 3366 007 3366 008 109

PLANDAVKA BLOODY ZOOM

Série pstruhových plandavek The Bloody Spoon jistě potěší všechny fanoušky lovu přívlačí.Malé kovové nástrahy jsou zpracovány ve vysoké kvalitě a vybaveny těmi 
nejlepšími komponenty, jako háčky a kroužky. Členové našich Magic Trout týmů s velkou pečlivostí vybrali pro plandavky Bloody Spoon ty nejúspěšnější barvy. S řadou 
modelů nabízejících různé druhy akcí budete mít ve své krabičce s nástrahami pokaždé tu správnou pstruhovou plandavku.

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťová/žlutá

klasika!

Délka Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťová/žlutá dop. MC Kč
3,5 cm 2 3 g 3368 001 3368 002 3368 003 3368 004 3368 005 3368 006 3368 007 3368 008 109

PLANDAVKA BLOODY ZOOM

Série pstruhových plandavek The Bloody Spoon jistě potěší všechny fanoušky lovu přívlačí.Malé kovové nástrahy jsou zpracovány ve vysoké kvalitě a vybaveny těmi 
nejlepšími komponenty, jako háčky a kroužky. Členové našich Magic Trout týmů s velkou pečlivostí vybrali pro plandavky Bloody Spoon ty nejúspěšnější barvy. S řadou 
modelů nabízejících různé druhy akcí budete mít ve své krabičce s nástrahami pokaždé tu správnou pstruhovou plandavku.

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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MT23MT22

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťová/žlutá

vždy si najde 
pstruha!

Délka Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťová/žlutá dop. MC Kč
3 cm 2 2,5 g 3365 001 3365 002 3365 003 3365 004 3365 005 3365 006 3365 007 3365 008 109

PLANDAVKA BLOODY ZOOM

Série pstruhových plandavek The Bloody Spoon jistě potěší všechny fanoušky lovu přívlačí.Malé kovové nástrahy jsou zpracovány ve vysoké kvalitě a vybaveny těmi 
nejlepšími komponenty, jako háčky a kroužky. Členové našich Magic Trout týmů s velkou pečlivostí vybrali pro plandavky Bloody Spoon ty nejúspěšnější barvy. S řadou 
modelů nabízejících různé druhy akcí budete mít ve své krabičce s nástrahami pokaždé tu správnou pstruhovou plandavku.

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťově žlutá

Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťově žlutá dop. MC Kč
2 2,1 g 3362 001 3362 002 3362 003 3362 004 3362 005 3362 006 3362 007 3362 008 109

BLOODY BLADES

Plandavky ve tvaru lístečků pro aktivní rybaření s ultralehkým náčiním nebo za bombarda splávkem. Díky nízké hmotnosti za bombarda splávkem super létá a během 
fáze klesání velmi pomalu, dráždivě, s kymácivými pohyby klesá vodním sloupcem. Tato enormní „hra nástrahy“ dráždí k záběru lososovité ryby všech druhů!

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťová/žlutá

Délka Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťová/žlutá dop. MC Kč
3,5 cm 3 2,6 g 3364 001 3364 002 3364 003 3364 004 3364 005 3364 006 3364 007 3364 008 109

PLANDAVKA BLOODY BIG BLADE

Ve velkých vzdálenostech s pomocí Bombardy nebo raději v příbřežním pásmu s UL přívlačovým prutem? Tyto dráždivě se kolíbající Big Bloody Blades pstruhové plandav-
ky se výtečně hodí pro mnoho různých rybářských situací – skutečný garant pro úlovky mimořádných ryb na jezerech.

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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MT24 MT25

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťová/žlutá

Délka Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťová/žlutá dop. MC Kč
2,5 cm 1 3,6 g 3369 001 3369 002 3369 003 3369 004 3369 005 3369 006 3369 007 3369 008 129

ROTAČNÍ TŘPYTKA BLOODY

Třpytky Bloody Spinner v sobě spojují vše, co k dobré rotačce patří. Perfektní chod, pevné háčky a nejžádanější barvy k cílenému lovu pstruhů. Ať už budete lovit na 
pstruhovém rybníce, nebo malém vesnickém potůčku, rotačky Bloody Spinner se všude cítí jako ryba ve vodě. Díky praktickému kroužku je možno velmi rychle vyměnit 
trojháček za jednoháček, pokud to okolnosti vyžadují.

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťově žlutá

Velikost Gramáž MJ červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťově žlutá dop. MC Kč
1 1,75 g 1 ks 3340 001 3340 002 3340 003 3340 004 3340 005 3340 006 3340 007 3340 008 129

ROTAČNÍ TŘPYTKA BLOODY UL

Rotace rotačního lístku je klíčem k úspěchu. Po mnoha testech stavby těla a řazení korálků na osičce bylo jasno – přesně takto svůdně musí ultralehké rotační třpytky 
Bloody UL ve vodě pracovat. Superostré trojháčky jsou optimálním doplněním tohoto povedeného výrobku. Vynikající úlovky během fáze testování byly pak již otázkou 
samozřejmosti.

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťově žlutá

Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťově žlutá dop. MC Kč
1 4 g 3360 001 3360 002 3360 003 3360 004 3360 005 3360 006 3360 007 3360 008 179

BLOODY INLINER

Bloody Inliner představuje absolutní špičku mezi třpytkami s vnitřním vedením. Díky štíhlému tvaru s ní lze velmi variabilně pracovat ve všech částech vodního sloupce, 
čímž pstruhy nejen dráždí, ale kontinuálně je vyprovokuje i k útoku.

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťově žlutá

Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťově žlutá dop. MC Kč
2 8 g 3361 001 3361 002 3361 003 3361 004 3361 005 3361 006 3361 007 3361 008 179

FAT BLOODY INLINER

Silnější sestra modelu Bloody Inliner projeví své přednosti především při pomalých rychlostech přitahování a ve fázi klesání. Jakmile se plandavka s vnitřním vedení Fat 
Bloody Inliner ocitne v zorném poli dravce, nenechá na sebe útok dlouho čekat.

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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MT26 MT27

černá/červená / Sýr

brown/ light green / Sýr

žlutá / Sýr

brown/ red tail / Sýr

růžová / Sýr

oranžová/žlutá / Sýr

přírodní / Sýr

zelená / Sýr

B-FISH

S vysokou frekvencí kmitající kopýtko gumové rybky Magic Trout B-Fish se svým pohybem a chováním velmi blíží zraněným malým potravním rybkám. S osmi atraktivní-
mi UV aktivními barvami jsme vytvořili ty nejúčinnější modely pro lov lososovitých ryb. Díky doplněnému sýrovému aroma je dodatečně aktivován i čichový smysl pstru-
hů a šance na úlovek se tak zdvojnásobují. Rozprostření barevných tónů v nástrahách se postará o neodolatelnou přitažlivost. B-Fish – to je skutečná inovace na trhu 
s nástrahami pro lov pstruhů.

Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr
Délka Gramáž MJ černá/červená oranžová/žlutá brown/ red tail brown/ light green přírodní růžová žlutá zelená dop. MC Kč
2,5 cm 0,25 g 10 ks 3495 001 3495 002 3495 003 3495 004 3495 005 3495 006 3495 007 3495 008 109

přírodní / Česnek

bílá/černá / Česnek

modrá/bílá / Česnek

fluorescenční / Česnek

červená/černá / Česnek

zelená/bílá / Česnek

červená/bílá / Česnek

žlutá/černá / Česnek

oranžová/žlutá / Česnek

žlutá/zelená / Česnek

CURLY B-BOBBLES

Curly B-Bobbles jsou zcela mimořádné twistery. S těmito twistery lze lovit s nebo bez bambulky na konci ocasu a vytvářet tím různé druhy pohybu nástrahy. Pokud ryby 
ocásek rozkousají, můžeme jej odstranit a máme tak k dispozici naše oblíbené umělé včelí larvy. 3 v 1, jednoduše geniální!

Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek
Délka Gramáž MJ přírodní žlutá/černá červená/černá bílá/černá oranžová/žlutá zelená/bílá modrá/bílá žlutá/zelená červená/bílá fluorescenční dop. MC Kč
3,5 cm 0,4 g 10 ks 3276 001 3276 002 3276 003 3276 004 3276 005 3276 006 3276 007 3276 008 3276 009 3276 010 99

4,2 cm 1,1 g 10 ks 3276 101 3276 102 3276 103 3276 104 3276 105 3276 106 3276 107 3276 108 3276 109 3276 110 99

TWISTRY
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MT28 MT29

neonová zelená/černá / Sýr

neonová růžová / Sýr

neonová zelená/oranžová / Sýr

neonově zelená / Sýr

neonová žlutá/černá / Sýr neonová oranžová / Sýr

Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr
Délka Model Gramáž MJ neonová zelená/černá neonová zelená/oranžová neonová žlutá/černá neonová oranžová neonová růžová neonově zelená dop. MC Kč
6,5 cm V-Tail 1 g 6 ks 3279 001 3279 002 3279 003 3279 004 3279 005 3279 006 129

T-WORM

Extrémně měkké gumové nástrahy Magic Trout pracující s vysokou frekvencí nasazují laťku na novou úroveň a dokonale vystihují trendy současné doby. Jsou k dispozici 
v nejúčinnějších barvách s neskutečně pracujícím sýrovým aroma. Navíc se moderní T-Wormy vyrábí z materiálu šetrného k životnímu prostředí a rychle se ve vodě po 
utržení odbourávají.

neonová zelená/černá / Česnek

neonová růžová / Česnek

neonová žlutá/černá / Česnek

neonově zelená / Česnek

neonová žlutá/černá / Česnek neonová oranžová / Česnek

Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek
Délka Model Gramáž MJ neonová zelená/černá neonová žlutá/černá neonová oranžová neonová růžová neonově zelená dop. MC Kč
6,5 cm I-Tail 1 g 6 ks 3279 101 3279 102 3279 104 3279 105 3279 106 129

T-WORM

Extrémně měkké gumové nástrahy Magic Trout pracující s vysokou frekvencí nasazují laťku na novou úroveň a dokonale vystihují trendy současné doby. Jsou k dispozici 
v nejúčinnějších barvách s neskutečně pracujícím sýrovým aroma. Navíc se moderní T-Wormy vyrábí z materiálu šetrného k životnímu prostředí a rychle se ve vodě po 
utržení odbourávají.

neonová zelená/černá / Sýr

neonová růžová / Sýr

neonová zelená/oranžová / Sýr

neonově zelená / Sýr

neonová žlutá/černá / Sýr neonová oranžová / Sýr

Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr
Délka Model Gramáž MJ neonová zelená/černá neonová zelená/oranžová neonová žlutá/černá neonová oranžová neonová růžová neonově zelená dop. MC Kč
6,5 cm P-Tail 1 g 6 ks 3279 201 3279 202 3279 203 3279 204 3279 205 3279 206 129

T-WORM

Extrémně měkké gumové nástrahy Magic Trout pracující s vysokou frekvencí nasazují laťku na novou úroveň a dokonale vystihují trendy současné doby. Jsou k dispozici 
v nejúčinnějších barvách s neskutečně pracujícím sýrovým aroma. Navíc se moderní T-Wormy vyrábí z materiálu šetrného k životnímu prostředí a rychle se ve vodě po 
utržení odbourávají.

GUMOVÉ RYBIČKY
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MT30 MT31

přírodní / Česnek

bílá/černá / Česnek

modrá/bílá / Česnek

fluorescenční / Česnek

červená/černá / Česnek

zelená/bílá / Česnek

červená/bílá / Česnek

žlutá/černá / Česnek

oranžová/žlutá / Česnek

žlutá/zelená / Česnek

B-MAGGOT

Včelí larva je jednou z nejoblíbenějších a nejúčinnějších nástrah na pstruhových jezerech, člověk je ale bohužel 
nemá stále po ruce. Naše umělé včelí larvy za svým přírodním vzorem v otázce účinnosti rozhodně nezaostávají, 
navíc vydrží daleko déle na háčku. Speciálně komponované barvy vytvářejí u nástrah B-Maggots neodolatelný 
efekt. Včelí larvy Magic Trout B-Maggots – opravdové eso ve vašem rukávu!

Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek
Délka MJ přírodní žlutá/černá červená/černá bílá/černá oranžová/žlutá zelená/bílá modrá/bílá žlutá/zelená červená/bílá fluorescenční dop. MC Kč
4,2 cm 10 ks 3278 001 3278 002 3278 003 3278 004 3278 005 3278 006 3278 007 3278 008 3278 009 3278 010 99

PRO T-JIG

Enormně rostoucí trend ultralehkého rybaření si žádá inovace ve všech zákou-
tích rybářské výbavy. Nové jigy T-Jigs v různých velikostech a hmotnostech 
umožňují dosáhnout skvělých vzdáleností při hodech se všemi moderními 
umělými nástrahami. Jelikož jsou tungstenové korálky již přilepeny na háčku, 
šetříme tím rybářům čas a dáváme možnost ulovit další ryby.

Kód Velikost háčku Počet háčků Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
3483 003 8 1 0,3 g 3 ks neonová žlutá 169

3483 005 4 1 0,5 g 3 ks neonová oranžová 169

3483 008 6 1 0,7 g 3 ks neonová růžová 169

GOLDEN T-JIG

Enormně rostoucí trend ultralehkého rybaření si žádá inovace ve všech zákou-
tích rybářské výbavy. Nové jigy T-Jigs v různých velikostech a hmotnostech 
umožňují dosáhnout skvělých vzdáleností při hodech se všemi moderními 
umělými nástrahami. Jelikož jsou tungstenové korálky již přilepeny na háčku, 
šetříme tím rybářům čas a dáváme možnost ulovit další ryby.

Kód Velikost háčku Počet háčků Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
3498 005 8 1 0,3 g 3 ks zlatá 169

3498 008 4 1 0,5 g 3 ks stříbrná 169

3498 012 6 1 0,7 g 3 ks červená 169

JIGOVÉ HLAVIČKY

Dostupný od listopadu! Dostupný od listopadu!

neonová žlutá

neonová růžová

neonová oranžová

zlatá

červená

stříbrná
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MT32 MT33

červená / Česnek

modrá / Česnek

černá / Česnek

zelená / Česnek

žlutá / Česnek

hnědá / Česnek

bílá / Česnek

oranžová / Česnek

Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek
Obsah Akce červená černá žlutá bílá modrá zelená hnědá oranžová dop. MC Kč

50 g plovoucí 3983 001 3983 002 3983 003 3983 004 3983 005 3983 006 3983 007 3983 008 149

TROUT BAIT

Perfektní tvarovatelnost, extrémně úspěšná aromata a správné barvy. To byl základ stojící za vývojem nových těst Magic Trout. A co k tomu ještě říci? Nic lepšího než 
těsta Magic Trout zkrátka není!

TROUT BAIT TASTE

Perfektní tvarovatelnost, extrémně úspěšná aromata a správné barvy. To byl 
základ stojící za vývojem nových těst Magic Trout. A co k tomu ještě říci? Nic 
lepšího než těsta Magic Trout zkrátka není!

Kód Barva Obsah Příchuť Akce dop. MC Kč
3984 001 růžová/červená 50 g Jahoda plovoucí 149

TROUT BAIT TASTE

Perfektní tvarovatelnost, extrémně úspěšná aromata a správné barvy. To byl 
základ stojící za vývojem nových těst Magic Trout. A co k tomu ještě říci? Nic 
lepšího než těsta Magic Trout zkrátka není!

Kód Barva Obsah Příchuť Akce dop. MC Kč
3985 009 chartreuse 50 g Sýr plovoucí 149

TROUT BAIT TASTE

Aromatická bomba, která to má v sobě! Lékořice se ukázala při testech jako 
extrémně úspěšná a láká pstruhy zvláště při pasivních technikách ze zálohy.

Kód Barva Obsah Příchuť Akce dop. MC Kč
3986 010 černá 50 g Lékořice plovoucí 159

TROUT BAIT TASTE

Pstruzi rádi mlsají! Po jahodovém aromatickém zázraku přichází nyní další svůd-
ná sladkost v řadě výrobků Magic Trout a určitě se postará o velký rozruch.

Kód Barva Obsah Příchuť Akce dop. MC Kč
3987 011 červená/bílá 50 g Sladké plovoucí 159

TROUT BAIT TASTE

U pobřeží moře naprostá klasika – kreveta. Také na pstruhových jezerech se 
toto aroma postaralo o takový rozruch, že naši testeři byli v prvních dnech němí 
úžasem. Tento produkt nesmí chybět v žádné výbavě!

Kód Barva Obsah Příchuť Akce dop. MC Kč
3988 012 růžová 50 g Crabby plovoucí 159

DISPLAY

Papírový prodejní displej pro celkem 30 skleniček v pěti řadách. Výrazně posiluje 
prodej díky zvýšené viditelnosti a pozornosti. Snadno se rozloží.

Kód dop. MC Kč
3982 999 289

KRMENÍ NA PSTRUHY
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MT34 MT35

Česnek BadyánShrimp FeromonyForelli Pellets Chilli Cheese

Obsah Česnek Shrimp Forelli Pellets Chilli Cheese Badyán Feromony dop. MC Kč
25 ml 3910 001 3910 002 3910 003 3910 004 3910 005 3910 006 239

SPREJ FLAVOUR SPRAY - TROUT

Ty nejlepší příchutě pro lov na pstruhových jezerech. Se spreji Magic 
Trout Flavour lze zvýšit a „vytunit“ účinnost všech úspěšných nástrah a 
výrazně zvednout frekvenci záběrů – stačí jednoduše postříkat a lovit! 
30ml lahvičky se vejdou do jakékoliv tašky, a tím pádem jsou vždy po 
ruce.

MICRO T-BRAID

Nově vyvinutá vysoce kvalitní splétaná šňůra – „made in Japan“ –, speciálně koncipovaná 
kmenová šňůra pro ultralehký lov lososovitých ryb a menších dravých ryb. Magic Trout 
T-Braid je hladká, dobře se na ní dělají uzly a vykazuje vynikající vlastnosti při náhozu. 
Udávané průměry odpovídající skutečnosti jistě potěší všechny ultra-light fanoušky. Ten, 
kdo sází na nejvyšší kvalitu a nechce podstupovat žádné kompromisy, bude z nové pletené 
šňůry T-Braid absolutně nadšen.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2395 004 0,04 mm 150 m 2,72 kg / 6 lbs zelená 800

2395 005 0,05 mm 150 m 3,63 kg / 8 lbs zelená 800

2395 006 0,06 mm 150 m 4,54 kg / 10 lbs zelená 800

2395 008 0,08 mm 150 m 5,45 kg / 12 lbs zelená 800

2395 010 0,10 mm 150 m 7,26 kg / 16 lbs zelená 800

2395 012 0,12 mm 150 m 8,17 kg / 18 lbs zelená 800

FLUORO CARBON TROUT

Návazcový materiál Fluoro Carbon Trout – kvalita „made in Japan“! Velké nosnosti a 
vysoká odolnost proti oděru při reálně udávaných hodnotách průměrů! Fluorocarbonový 
materiál je nádherně hladký a výtečně se váže. Díky nízkému indexu lomu světla je pro 
ryby pod vodou prakticky neviditelný. Ten, kdo sází na nejvyšší kvalitu a nechce podstupo-
vat žádné kompromisy, bude z nového fluorocarbonového návazcového materiálu Magic 
Trout Fluoro Carbon absolutně nadšen.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2655 014 0,14 mm 50 m 1,30 kg transparentní 259

2655 016 0,16 mm 50 m 1,70 kg transparentní 259

2655 018 0,18 mm 50 m 2,10 kg transparentní 259

2655 020 0,20 mm 50 m 2,60 kg transparentní 259

2655 022 0,22 mm 50 m 3,10 kg transparentní 259

2655 025 0,25 mm 50 m 4,20 kg transparentní 259

Revoluce na pstruho-
vých jezerech!

MONO LINE TROUT

Magic Trout Mono Line je vysoce výkonný monofilní vlasec – v kvalitě „made in Japan“. 
Díky extrémně hladkému povrchu a enormní pevnosti při oděru vzniká také ohromná 
nosnost v uzlu, která nemá srovnání. Jde zřejmě o nejlepší vlasec pro lov pstruhů, který 
je v současnosti na trhu.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2390 016 0,16 mm 300 m 2,0 kg červená 289

2390 018 0,18 mm 300 m 2,70 kg červená 289

2390 020 0,20 mm 300 m 3,30 kg červená 289

2390 022 0,22 mm 300 m 4,00 kg červená 289

2390 025 0,25 mm 300 m 4,80 kg červená 289

VLASCE
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HÁČKY TROUT HOOK

Tohle je absolutní revoluce na pstruhových jezerech! Časy, kdy se navázané háčky 
složitě lovily z pytlíčků, a navíc se musely rozmotávat, jsou nyní minulostí. Háčky 
Magic Trout Hook se dodávají na malých praktických odmotávacích zásobnících. 
Jednoduše vyklapnete gumovou zarážku, odmotáte – a můžete rybařit. Veškeré 
délky návazců a tvary háčků jsou přizpůsobeny specifickému druhu použití při 
jednotlivých technikách lovu pstruhů. Kvalitativně výtečné háčky doplňuje fluo-
rocarbonový vlasec „made in Japan“. Magic Trout Hook – standardní tvar háčku 
/ Magic Trout Hook Paste – speciálně vytvořeno pro lov se pstruhovými těsty / 
Magic Trout Hook Maggot – háčky pro použití vosích larev a moučných červů.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4725 001 0,22 mm 4 70 cm 7 ks stříbrná 99

4725 002 0,20 mm 6 70 cm 7 ks stříbrná 99

4725 003 0,18 mm 8 70 cm 7 ks stříbrná 99

4725 004 0,16 mm 10 70 cm 7 ks stříbrná 99

4725 101 0,22 mm 4 200 cm 7 ks stříbrná 99

4725 102 0,20 mm 6 200 cm 7 ks stříbrná 99

4725 103 0,18 mm 8 200 cm 7 ks stříbrná 99

4725 104 0,16 mm 10 200 cm 7 ks stříbrná 99

HÁČKY TROUT HOOK PASTE

Tohle je absolutní revoluce na pstruhových jezerech! Časy, kdy se navázané háčky 
složitě lovily z pytlíčků, a navíc se musely rozmotávat, jsou nyní minulostí. Háčky 
Magic Trout Hook se dodávají na malých praktických odmotávacích zásobnících. 
Jednoduše vyklapnete gumovou zarážku, odmotáte – a můžete rybařit. Veškeré 
délky návazců a tvary háčků jsou přizpůsobeny specifickému druhu použití při 
jednotlivých technikách lovu pstruhů. Kvalitativně výtečné háčky doplňuje fluo-
rocarbonový vlasec „made in Japan“. Magic Trout Hook – standardní tvar háčku 
/ Magic Trout Hook Paste – speciálně vytvořeno pro lov se pstruhovými těsty / 
Magic Trout Hook Maggot – háčky pro použití vosích larev a moučných červů.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4726 001 0,22 mm 4 70 cm 7 ks červený 129

4726 002 0,20 mm 6 70 cm 7 ks červený 129

4726 003 0,18 mm 8 70 cm 7 ks červený 129

4726 004 0,16 mm 10 70 cm 7 ks červený 129

4726 101 0,22 mm 4 200 cm 7 ks červený 129

4726 102 0,20 mm 6 200 cm 7 ks červený 129

4726 103 0,18 mm 8 200 cm 7 ks červený 129

4726 104 0,16 mm 10 200 cm 7 ks červený 129

HÁČKY TROUT HOOK MAGGOT

Tohle je absolutní revoluce na pstruhových jezerech! Časy, kdy se navázané 
háčky složitě lovily z pytlíčků, a navíc se musely rozmotávat, jsou nyní minulos-
tí. Háčky Magic Trout Hook se dodávají na malých praktických odmotávacích 
zásobnících. Jednoduše vyklapnete gumovou zarážku, odmotáte – a můžete 
rybařit. Veškeré délky návazců a tvary háčků jsou přizpůsobeny specifickému 
druhu použití při jednotlivých technikách lovu pstruhů. Kvalitativně výtečné 
háčky doplňuje fluorocarbonový vlasec „made in Japan“. Magic Trout Hook – 
standardní tvar háčku / Magic Trout Hook Paste – speciálně vytvořeno pro lov 
se pstruhovými těsty / Magic Trout Hook Maggot – háčky pro použití vosích 
larev a moučných červů.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4727 001 0,22 mm 4 70 cm 7 ks stříbrná 129

4727 002 0,20 mm 6 70 cm 7 ks stříbrná 129

4727 003 0,18 mm 8 70 cm 7 ks stříbrná 129

4727 004 0,16 mm 10 70 cm 7 ks stříbrná 129

4727 101 0,22 mm 4 200 cm 7 ks stříbrná 129

4727 102 0,20 mm 6 200 cm 7 ks stříbrná 129

4727 103 0,18 mm 8 200 cm 7 ks stříbrná 129

4727 104 0,16 mm 10 200 cm 7 ks stříbrná 129

HÁČKY

REVOLUCE 
NA PSTRUHOVÝCH JEZERECH!
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MT38 MT39

8090 001

8090 002

8090 003

UL-LANDING NET HANDLE - PODBĚRÁKOVÁ RUKOJEŤ

Teleskopická podběráková tyčka se uplatní nejen v rámci moderního ultralehkého rybaření, ale i při rybaření ostatními klasickými metodami.

Kód Délka Gramáž dop. MC Kč
7121 001 85 - 150 cm 299 g 259

UL-LANDING NET - PODBĚRÁKOVÁ RUKOJEŤ

Pogumovaná podběráková hlava je konstruována na moderní ultralehké rybaření 
na pstruhových jezírkách. Své majitele oslní svou neskutečnou stabilitou, a to i na 
rybnících s velikými rybami.

Kód Délka Šířka Výška Gramáž Materiál Velikost ok dop. MC Kč
7120 001 50 cm 40 cm 25 cm 290 g gumová síť 30 x 15 mm 720

PODBĚRÁKOVÁ HLAVA TROUT SCOOPER

V maličkostech je často onen podstatný rozdíl. V této karbonové podběrákové 
hlavě leží pstruh ve správné pozici pro bezproblémové vyjmutí a síťka nepohlcuje 
žádné pachy. Superlehká podběráková hlava pro podběrákovou tyč Magic Trout 
Scooper.

Kód Délka Šířka Hloubka dop. MC Kč
7006 001 40 cm 40 cm 30 cm 620

BIG CATCH NET

Ten, kdo chce chytat velké ryby, potřebuje také dostatečně velký podběrák. 
V podběráku Magic Trout „Big Catch Net“ najde i kapitální pstruh při podebírání 
dostatek prostoru, aby mohl být bezpečně vyloven. Velký límec na vnějším okraji 
posiluje síťku a zabraňuje tomu, aby se při podebírání háček zachytil v síťovině. 
To by mohlo vést ke ztrátě ryby – nikoliv však s naším speciálním podběrákem pro 
giganty pstruhových jezer.

Kód Délka Šířka Výška Velikost ok dop. MC Kč
7025 001 60 cm 48 cm 35 cm 6 x 6 mm 650

ACCESSORY T-BOX

Vodotěsné krabičky na nástrahy a drobnosti, které jsou použitelné podle indivi-
duálního přání majitele. Se 4 kvalitními možnostmi uzavření.

Kód Model Délka Šířka Hloubka Gramáž Obsah Barva dop. MC Kč
8090 001 Medium 20,5 cm 15 cm 4 cm 215 g 1 transparentní 209

8090 002 Large 25,5 cm 15,5 cm 4 cm 268 g 1 transparentní 229

8090 003 Big 33 cm 20,5 cm 4 cm 429 g 1 transparentní 259

UL BOX - LAKE

Moderní, vodotěsné krabičky pro umělé nástrahy a různou rybářskou bižuterii.

Kód Délka Šířka Gramáž Obsah Barva dop. MC Kč
8091 001 15 cm 9 cm 40 g 1 transparentní 259

BOXY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ
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PRO CARRY

Pro Carry nahrazuje mohut-
ná a nepraktická zavazadla 
pro lov pstruhů. Sklápěcí 
taška se 4 stojany na pruty, 
dvěma krabičkami a mnoha 
dalšími specialitami je nejen 
lehká jako pírko, ale i sku-
tečný poutač u vody.

Kód Šířka Výška Gramáž Barva dop. MC Kč
8595 001 52 cm 43 cm 100 g černá 1550

BAIT BAG

Magic Trout Bait Bag je 100% vodotěsné pouzdro s možností uskladnění 8 
pstruhových nástrah. Další prostor pak nabízí dvě prostorná oddělení na drob-
nosti a velkorysou síťovanou kapsu. Opticky se tento nový výrobek velmi liší od 
podobných na trhu a nasazuje nová měřítka.

Kód Šířka Výška Gramáž Barva dop. MC Kč
8596 001 27 cm 9 cm 80 g černá 1050

DRŽÁK PRUTU 
NASTAVITELNÝ

Specialisté pro lov pstru-
hů potřebují praktický 
stojan na pruty zvláště ve 
chvílích, kdy ryby berou 
na speciální montáže 
nebo jednoduše pro dru-
hý prut. Speciální sklápěcí 
mechanismus garantuje 
vždy jistý zásek! Díky fle-
xibilní hlavě kloubu se dá 
prut nastavit prakticky do 
jakékoliv myslitelné pozi-
ce. Dvojitý bodec zame-
zuje otáčení stojanu, a 
to dokonce i za silného 
větru. Materiál: ocel

Kód Výška Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
8280 001 85 - 130 cm 1,10 kg 1 ks červená/černá 519

PUT AND TAKE 
DISPLAY SET
Prodejní displej Magic Trout 
umožňuje ve specializovaných 
obchodech s rybářskými potře-
bami, ale také provozovatelům 
pstruhových jezer přímý prodej 
komplexního sortimentu na 
nejužším prostoru. S pomocí 
pevných koleček je možné 
s displejem variabilně pohy-
bovat a brzy se z něj stane 
kasovní šlágr vaší prodejny.

Kód Šířka Výška
9903 999 60 cm 195 cm

ČELOVÁ LAMPA NIGHTFIGHT HEADLAMP

Dobrá čelová lampa – enormně důležitá pomůcka pro specialisty na lov pstru-
hů. Často vyrážejí k Xvodě časně zrána, aby získali u vody výhodné místo pro 
rybolov. V Xzáři reflektoru čelové lampy Magic Trout Headlamp lze i za tmy bez 
problému připravit a sestavit náčiní. Čelová lampa Magic Trout Headlamp při-
náší světlo do tmy! Vodotěsná čelovka je vybavena LED diodami o svítivosti 150 
lumenů a se svými 48 gramy představuje skutečnou „lehkou váhu“ sX dosvitem 
až 100 metrů. Baterie: 3x AAA (nejsou součástí balení).

Kód Gramáž dop. MC Kč
8946 001 48 g 369

SAMOLEPKA TROUT STICKER

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 300 7,2 cm 7,2 cm 19

SAMOLEPKA LOGO STICKER

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 301 7,2 cm 14,8 cm 19

DISPLEJE
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HOODY

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

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
8988 001 S červená 1170

8988 002 M červená 1170

8988 003 L červená 1170

8988 004 XL červená 1170

8988 005 XXL červená 1170

8988 006 XXXL červená 1170

RUKAVICE

Pstruzi jsou slizčí a člověku snadno mohou vyklouznout z ruky. Aby se to nestá-
valo, jsou tady Magic Trout rukavice. Navíc chrání ruce ve studených částech 
sezony proti nepříjemnému chladu. Nejdůležitější prsty pro nastražení jsou extra 
volné, aby si člověk uchoval potřebný cit pro rybolov a manipulaci s náčiním. 
Materiál: 55% nylon, 30% polychlorid, 10% bavlna, 5% guma. Gramáž: 295 
g/m²

Kód Model Barva dop. MC Kč
9350 001 stretch červená 369

KŠILTOVKA TRUCKER

Materiál: 100% bavlna, síťovina 100% polyester

Kód Barva dop. MC Kč
9788 011 červená/bílá 259

KŠILTOVKA TROUT TRUCKER CAP

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

Kód Model Barva dop. MC Kč
9788 095 stretch šedá / hnědá 259
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Sumcový rybolov - extrémní dobrodružství vyžaduje mimořádnou  
výbavu. Sumcařská Black Cat kolekce od Stefana Seuße nabízí  

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

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

mnoho inovativních produktů.

i LEGENDA K INTERAKTIVNÍM IKONÁM

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

Při kliknutí na katalogové číslo odstartujete  
Google hledání stávajícího produktu.

Detail 
obrázku

Rozkresy 
dílů

Návody k 
použití 

Videa360° 
animace

Google - hledání



BC2 BC3

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

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

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

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

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

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

Black Cat – 

nejlepší cesta, 

jak nachytat
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BC4 BC5

EXTREME FD

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

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

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

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

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

BATTLE CAT SPIN FD

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

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

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

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

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

Přívlačové navijáky s přední brzdou
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BC6 BC7

SHADOW SPIN

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

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

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

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

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

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

PASSION PRO FD

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

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

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

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

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

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

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

Přívlačové navijáky s přední brzdou
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BC8 BC9

LONG RANGER

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

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

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

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

BUSTER

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

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

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

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

Navijáky s pákovou brzdou
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BC10 BC11

BATTLE CAT VERTICAL

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

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

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

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

BUSTER LH

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

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

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

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

Navijáky s pákovou brzdou
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BC12 BC13

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

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

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

16459 300 Seaguide 9+1 Fuji®

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

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

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

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

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

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

CAT BUSTER VERTICAL
Prut Cat Buster Vertical je aktivní pracant v rámci série prutů Buster, který přichází v nenápadném černém pro-
vedení. Rychlost a citlivost jeho Powerblanku jsou neskutečné. Neustálé zvedání a spouštění těžkých vertikálních 
nástrah zvládá tento prut bez náznaků únavy a rybář si tak užívá každý okamžik perfektní kontroly nad svou 
nástrahou. Prut Buster Vertical lze používat s multiplikátorem nebo smekacím navijákem.
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16458 270 Cat Buster Spin 2,70 m 2 50 - 150 g 1,40 m 310 g 4650

Kód Očka Držák navijáku
16458 270 9 Fuji

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

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

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

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

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

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

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

16456 300 Fuji® 8 Fuji

CAT BUSTER
Kultovní prut mezi lovci sumců. S žádným jiným prutem nebylo uloveno více 100kg sumců na světě než právě 
s modelem Buster. Prut patří do kategorie univerzálních prutů pro všechny možné lovné techniky a nadchne 
úžasně vyladěnou kombinací síly a paraboliky akce. Speciální Big Game očka a Fuji sedlo navijáku povyšují 
Buster na skutečnou lahůdku a zároveň umožňují použití multiplikátoru. Pro souboje se skutečně výjimečnými 
rybami jste na všech vodách s prutem Buster nejlépe vybaveni.
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16490 240 Boat 2,40 m 2 600 g 1,30 m 427 g 1700

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLACK PASSION VERTICAL
Black Passion Vertical platí při aktivním rybaření z lodi za skutečného všeuměla a spojuje citlivě pojatou prezen-
taci nástrahy na vertikálním systémku s rychlým blankem, který optimálně přenese každé ťuknutí do rybářovy 
ruky. Při zdolávání přesvědčí prut Black Passion Vertical díky mimořádné síle a spolehlivě zvládne přemoci kaž-
dého sumce.
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16426 280 Freestyle 2,80 m 2 400 g 1,47 m 515 g 5000

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

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

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

FREESTYLE BOAT
Lov sumců z lodi se stává stále populárnější a mnoho sumcařů často zůstává na lodi několik dnů, aby mohli chytat i v těžko přístupných oblas-
tech. Freestyle Boat byl vyvinut převážně pro ty účely, kdy chytání z lodě na mrtvou nástrahu již nevyžaduje dlouhý prut, ale kdy jsou rybáři 
vybaveni krátkým prutem. Na Freestyle Boat prut můžete použít jak multiplikátor, tak smekací naviják, zatímco spoj Uptide poskytuje při boji 
medvědí sílu, a při transportu šetří místo. Je osazen osmi nezničitelnými očky Seaguide a držák navijáku Fuji udrží bezpečně všechny standard-
ní navijáky. Konečně mají fandové freestylu k dispozici prut na aktivní i pasivní rybaření z lodi.
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16428 305 Wild Cat'z Beast 3,05 m 2 100 - 300 g 1,55 m 470 g 4920

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

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

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

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

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

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

Kód Typ oček Držák navijáku
16424 285 Seaguide Fuji

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

Sumcové pruty

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

Kód Typ oček Držák navijáku
16427 185 Seaguide Fuji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kód Typ oček Držák navijáku
16460 180 Fuji® Fuji

SOLID FUN
Jméno mluví za vše. Solid Fun je jednodílný prut lehký 
jako pírko s pevným blankem. Prut perfektně kombinuje 
vedení lehké nástrahy a bezúnavné rybaření s perfektní 
bojovou akcí. Solid Fun znamená zábavu a velké sumce 
jak při vertikálním chytání, tak i za použití vábničky nebo 
při vláčení z lodi.
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16406 270 Battle Cat Boat 2,70 m 2 400 g 2,03 m 508 g 5800

Kód Typ oček Držák navijáku
16406 270 Seaguide Fuji

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

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

Kód Typ oček Držák navijáku
16414 220 Alps Fuji

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

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

Kód Typ oček Držák navijáku
16401 270 Alps Fuji

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

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

Kód Typ oček Držák navijáku
16400 220 Alps Fuji

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

Sumcové pruty
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BC26 BC27

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

Kód Typ oček
16472 200 Fuji®

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

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

Kód Typ oček
16473 200 Fuji®

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

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

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

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

Kód Typ oček
16470 240 Fuji®

16470 260 Fuji®

16470 280 Fuji®

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

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

Kód Typ oček
16471 160 Fuji®

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

Sumcové pruty
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BC28 BC29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sumcové pruty
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BC32 BC33

ŠŇŮRA S-LINE

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

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

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

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

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

ŠŇŮRA S-LINE

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

ŠŇŮRA ZEUS LINE

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

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

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

ŠŇŮRA ZEUS LINE

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

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

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

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

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

NÁVAZEC FRONT ZONE

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

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

MONO LEADER

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

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

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

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

Šňůry

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

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

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

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

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

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

RUBBER COATED LEADER

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

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

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

POWER LEADER

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

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

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

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

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

VLASEC STONE RIG LINE

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

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

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

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

HÁČEK CAT HOOKER DG

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

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

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

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

HÁČEK GHOST GRIPPER DG

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

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

4553 200 2/0 5 ks DG coating 359

4553 300 3/0 5 ks DG coating 379

Jednoháčky
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BC36 BC37

HÁČEK GHOST RIG DG

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

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

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

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

DVOJHÁČEK GHOST DG

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

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

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

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

TROJHÁČEK CURVE POINT DG

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

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

4550 100 1/0 5 ks DG coating 259

4550 200 2/0 5 ks DG coating 279

4550 300 3/0 5 ks DG coating 319

4550 400 4/0 5 ks DG coating 369

TROJHÁČEK DG

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

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

4551 100 1/0 5 ks DG coating 239

4551 200 2/0 5 ks DG coating 259

4551 300 3/0 5 ks DG coating 299

4551 400 4/0 5 ks DG coating 349

HÁČEK RIGGING DG

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

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

4552 500 5/0 6 ks DG coating 189

4552 600 6/0 6 ks DG coating 209

HÁČEK POWER RIG DG

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

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

4554 600 6/0 6 ks DG coating 179

4554 700 7/0 6 ks DG coating 189

HÁČEK MEGA DG

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

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

4555 120 12/0 6 ks DG coating 309

4555 600 6/0 6 ks DG coating 239

4555 800 8/0 6 ks DG coating 249

HÁČEK GRIPPER DG

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

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

4556 200 2/0 6 ks DG coating 199

4556 300 3/0 6 ks DG coating 209

Háčky
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JEDNOHÁK GHOST

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

4461 600 6/0 5 ks černý nikl 239

4461 700 7/0 5 ks černý nikl 249

DVOJHÁK GHOST

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

4462 400 4/0 5 ks černý nikl 349

4462 600 6/0 5 ks černý nikl 379

HÁČEK GHOST GRIPPER

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

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

4483 002 2/0 5 ks battlesteel 359

4483 003 3/0 5 ks battlesteel 379

HÁČEK BUZZER-HOOK

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

SHAD CLAW RIG

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

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

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

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

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

Návazce

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

4479 700 7/0 stříbrná 389
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SOUND BALL

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

Kód MJ dop. MC Kč
4288 002 5 ks 59

KROUŽEK XTREME

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

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

6157 010 12 mm 90 kg 10 ks 89

LOŽISKOVÝ OBRATLÍK X-STRONG

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

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

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

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

OBRATLÍK GODZILLA

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

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

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

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

KARABINKA S OBRATLÍKEM

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

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

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

LOŽISKOVÝ OBRATLÍK

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

6175 002 36 mm 2 135 kg 3 ks 129

6175 004 36 mm 4 90 kg 3 ks 129

6175 005 32 mm 5 65 kg 5 ks 129

OBRATLÍK

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

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

TROJCESTNÝ 
OBRATLÍK HD

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

UNIVERZÁLNÍ KLIP

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

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

HELLS BELLS

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

6700 001 3 ks 159

ROLNIČKY BIG

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

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

KRIMPOVACÍ 
SPOJKY

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

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

DIAMANTOVÝ BROUSEK HÁČKŮ

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

Kód Délka dop. MC Kč
9701 002 16 cm 309

KLEŠTĚ NA ŠŇŮRY

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

Kód dop. MC Kč
6410 010 499

Obratlíky
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OUTDOOROVÁ LAMPA

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

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

BATLE CAT HEADLAMP

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

Kód Gramáž dop. MC Kč
9896 001 71 g 419

TYČ SE ZÁVITEM

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

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

1892 002 115 cm 115 - 200 cm černá 469

HRAZDA

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

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

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

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

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

ROHATINKA

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

Jednoduché držáky prutu
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SADA SIGNALIZÁTORŮ 2

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

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

PŘÍPOSLECH 2

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

Kód MJ dop. MC Kč
6802 002 1 ks 1550

SIGNALIZÁTOR ZÁBĚRU 2

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

Kód MJ dop. MC Kč
6802 001 1 ks 1410

fluo červená fluo žlutá

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

10 g 5532 010 5532 110 89

15 g 5532 015 5532 115 89

20 g 5532 020 5532 120 89

U-FLOAT "TREE"

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

SPLÁVEK SIDE LIGHT

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

Kód Nosnost dop. MC Kč
5574 001 80 g 229

5574 002 150 g 259

Kód Nosnost dop. MC Kč
5571 000 50 g 269

5571 001 100 g 279

5571 002 200 g 309

SPLÁVEK BUOY

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

Kód Nosnost dop. MC Kč
5573 002 150 g 289

5573 003 200 g 299

SPLÁVEK DROP

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

5557 001 10 g 119

5557 002 30 g 129

5557 003 60 g 139

REFLEXNÍ SPLÁVEK

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

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

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

Kód MJ dop. MC Kč
5529 998 1 620

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

Splávky na sumce
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žlutá

červená

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

20 g 5591 002 5591 102 99

30 g 5591 003 5591 103 109

40 g 5591 004 5591 104 119

SPLÁVEK LIGHTNING

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

SPLÁVEK SURFACE BLACK EDITION

Klasický "outrigger" splávek s ověřeným a důvěryhodným vzhledem.

Kód Nosnost dop. MC Kč
5578 011 60 g 199

5578 012 120 g 229

PODVODNÍ SPLÁVEK RATTLE

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

Kód Nosnost dop. MC Kč
5576 001 20 g 109

5576 002 40 g 119

5576 003 60 g 129

5576 004 100 g 139

Kód Nosnost dop. MC Kč
5528 010 10 g 289

5528 020 20 g 289

5528 030 30 g 289

5528 040 40 g 289

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

PODVODNÍ SPLÁVEK

Favorit Stefana Seuße.

Kód Nosnost dop. MC Kč
5577 006 5 g 89

5577 007 7 g 89

5577 000 10 g 69

5577 001 20 g 69

5577 002 30 g 89

5577 003 40 g 89

5577 004 60 g 109

5577 005 100 g 119

černá

oranžová

žlutá

černá/oranžová/žlutá

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

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

PODVODNÍ SPLÁVEK MICRO U-FLOAT

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

černá

UV aktivní neonově červená

fosforová

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

20 g 5551 020 5552 020 5553 020 179

30 g 5551 030 5552 030 5553 030 179

PROPELLER U-FLOAT X-STRONG

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

VRTULKA U-FLOAT SILENT

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

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

5528 120 20 g 1 ks 309

5528 130 30 g 1 ks 309

5528 140 40 g 1 ks 309

Kód Nosnost dop. MC Kč
5562 001 100 g 89

5562 002 150 g 89

5562 003 200 g 89

5562 004 230 g 89

SPLÁVEK

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

Kód Nosnost dop. MC Kč
5565 001 15 g 89

5565 002 20 g 109

PODVODNÍ SPLÁ-
VEK VIBRO
S množstvím chrasticích kapslí.

Splávky na dravce
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BC49BC48

Kód Nosnost dop. MC Kč
5566 001 100 g 139

5566 002 150 g 159

5566 003 250 g 209

SUMCOVÝ SPLÁVEK

S anténou a adaptérem na chemické světlo.

Kód Nosnost dop. MC Kč
5564 001 100 g 119

5564 002 200 g 129

5564 003 300 g 139

SUMCOVÝ SPLÁVEK

Kulatý, s adaptérem pro chemické světlo.

CAT LIGHT DEPOT

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

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

hnědá / Monster krab

černý / Happy Cadaver

červená / Krvavý červ červená / Stinky Calamaris

žlutý / Smelly Fish

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

POSILOVAČ VE SPREJI

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

Příslušenství na sumce

BUŽÍRKA

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

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

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

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

CAT PROP

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

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

PODVODNÍ SPLÁVEK EVA

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

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

5560 008 8 cm 15 g 2 ks černá 59

5560 010 10 cm 20 g 1 ks černá 69

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

Patent 
202016101519

PODVODNÍ SPLÁVEK DEAD

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

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

5530 020 20 g 1 černá 269

5530 030 30 g 1 černá 269

5530 040 40 g 1 černá 269

Příslušenství na sumce

BÓJKA MARKER

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

DRŽÁK SIGNALIZÁTORU

K našroubování na blank prutu.

Kód dop. MC Kč
6711 001 189

SILIKONOVÉ BUŽÍRKY

Univerzální silikonové bužírky na sumcové návazce a na ochranu háčku.

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

GUMOVÉ ZARÁŽKY

Odolné gumové zarážky.

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

KORÁLKY SOFT

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

KORÁLKY HARD

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

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

GUMOVÉ ZARÁŽKY

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

GUMOVÉ KORÁLKY SHOCK

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

PERLOVÁ ZARÁŽKA

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

SILIKONOVÉ ZARÁŽKY DLOUHÉ

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

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

SILIKONOVÉ 
ZARÁŽKY 
OVÁLNÉ

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

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

ZÁVĚSKA NA ZÁTĚŽ

Kód MJ dop. MC Kč
6617 005 2 ks 59

ZÁTĚŽ CLONK

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

6040 100 100 g 1 ks 269

6040 160 160 g 1 ks 329

6040 250 260 g 1 ks 359
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BC52 BC53

ZÁTĚŽ FLOAT SINKER

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

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

6649 080 80 g 4 ks 289

6649 100 100 g 3 ks 279

6649 120 120 g 3 ks 299

6649 160 160 g 2 ks 279

6649 200 200 g 2 ks 339

FRONT ZONE WEIGHT

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

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

6682 020 1,5 mm 20 g 3 ks zářivá 169

6682 030 1,5 mm 30 g 2 ks zářivá 169

6682 040 1,5 mm 40 g 2 ks zářivá 169

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

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

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

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

LINE DIVER

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

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

CAT BOMB

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

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

3121 350 350 g černá matná 209

černá svítící

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

120 g 1 ks 3145 120 3145 121 199

160 g 1 ks 3145 160 3145 161 239

200 g 1 ks 3145 200 3145 201 289

CAT BALL

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

SILIKONOVÁ 
BUŽÍRKA

Univerzální silikonová  bužírka 
na sumcové návazce a na 
ochranu háčku.

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

SILIKONOVÁ 
BUŽÍRKA

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

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

6612 002 1 m 5 mm / 2 mm transparentní 119

6612 003 1 m 6 mm / 4 mm transparentní 129

Speciální olova

TRHACÍ VLASEC

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

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

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

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

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

RUBBER BOOM

SIDE PLANER

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

Kód Délka dop. MC Kč
6329 001 15 cm 359

6329 002 20 cm 419

zářivá černá matná
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BC54 BC55BC55BC54

DEAD BAIT PUNCHER

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

Kód Délka dop. MC Kč
6360 001 40 cm 589

CORK STICKS

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

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

JEDNOHÁK S CHRASTÍTKEM

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

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

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

PODVODNÍ SPLÁVEK S TROJHÁKEM

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

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

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

PODVODNÍ SPLÁVEK S JEDNOHÁK

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

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

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

Návazce

NÁVAZEC PELLET A CHUNK

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

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

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

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

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

NÁVAZEC BIG BAIT GHOST

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NÁVAZEC U-FLOAT GHOST

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

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

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

NÁVAZEC BIG BAIT

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

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

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

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

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

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

Návazce

NÁVAZEC HAIR

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

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

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

NÁVAZEC S PODVODNÍM SPLÁVKEM

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

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

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

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

https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336120&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336121&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336122&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336123&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336124&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336125&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336126&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336127&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336103&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336104&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336105&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336106&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336107&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336108&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4336109&type=google&locale=DE


BC58 BC59BC58

NÁVAZEC BOUY AND BOAT

Univerzální návazec s jedním trojhákem a jedním jednohákem.

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

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

NÁVAZEC GOBY

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

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

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

NÁVAZEC SPIN

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

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

měděná

zlatá

stříbrná

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

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

PLANDAVKA BATTLE RIVER

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

měděná

zlatá

stříbrná

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

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

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

PLANDAVÁ TŘPYTKA BATTLE

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

Návazce
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BC60 BC61

hot olive fire tiger red head

baitfish

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

CAT SHAD

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

hot olive fire tiger red head

baitfish

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

CAT TWISTER

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

Gumové rybičky

fire tiger baitfish

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

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

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

BC VIBE

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

žlutá/černá glow in the dark

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

100 g 3/0 100 6250 120 6250 121 519

130 g 3/0 100 6250 160 6250 161 569

170 g 3/0 100 6250 200 6250 201 560

BATTLE TEASER SILENT

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

žlutá/černá glow in the dark

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

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

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

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

BATTLE TEASER

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

černá/žlutá tmavě šedá fosforová

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

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

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

SMELLY TEASER

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

Návazce

VÁBNIČKA STEFAN SEUSS SPECIAL

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

Kód Délka dop. MC Kč
6328 008 40 cm 1370

VÁBNIČKA SHALLOW WATER

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

Kód Délka dop. MC Kč
6328 004 37 cm 740

VÁBNIČKA DEEP WATER

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

Kód Délka dop. MC Kč
6328 005 37 cm 740

VÁBNIČKA DZ CARBON

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

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

Odpovídající posilovače  
ve spreji najdete  
na straně BC49.
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BC64 BC65

TAŠKA BOAT

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

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

8529 002 XL 75 cm 40 cm 1730

POUZDRO FLEX BOX

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

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

8061 071 Large 24 cm 12 cm 20 cm 369

FLEX BOX CARRIER

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

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

Tašky

BATTLE CAT CARRYALL

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

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

POUZDRO NA PRUTY BATTLE CAT SPINNING BAG

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

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

TAŠKA BATTLE CAT HOLDALL

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

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

POUZDRO NA PRUT BATTLE CAT SINGLE ROD BAG

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

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

8538 002 180 cm 30 cm hnědožlutý 1260

8538 003 210 cm 30 cm hnědožlutý 1320

Tašky

TAŠKA EXTREME

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

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

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

EXTREME PŘEHOZ NA LEHÁTKO BEDCHAIR COVER

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

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

BC EXTREME TAŠKA NA LEHÁTKO BEDCHAIR BAG XL

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

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

Tašky

Supplied 
without line.

POUZDRO NA ŠŇŮRY

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

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

POUZDRO NA NÁVAZCE

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

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

EXTREME OVAL UMBRELLA

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

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

SÍŤOVÁ TAŠKA

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

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

VEZÍREK BAIT

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

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

VEZÍREK BAIT TUNNEL

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

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

VEZÍREK

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

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

Obaly

PODBĚRÁK

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

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

PODLOŽKA

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

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

VÁŽICÍ PODLOŽKA

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

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

PŘEHOZ NA LEHÁTKO

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

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

8061 050

8061 051

8061 052

8061 054

8061 053

8061 055

Deštníky

5000 mm vodní sloupec

STAN SPECIAL BOAT CAVE II

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

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

TACKLE KEEPER

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

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

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

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

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

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

8061 055 D15 hluboká 15 35 cm 22 cm 10 cm 800 g 569
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MIKINA S KAPUCÍ SKULL

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

Kód Velikost dop. MC Kč
8455 001 M 1170

8455 002 L 1170

8455 003 XL 1170

8455 004 XXL 1170

8455 005 XXXL 1170

MIKINA S KAPUCÍ

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

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

8434 002 L černá 1170

8434 003 XL černá 1170

8434 004 XXL černá 1170

8434 005 XXXL černá 1170

TRIKO S DLOUHÝM RUKÁVEM

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

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

8430 003 XL černá 940

8430 004 XXL černá 940

8430 005 XXXL černá 940

Oděvy

TRIKO

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

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

8432 002 L černá 389

8432 003 XL černá 389

8432 004 XXL černá 389

8432 005 XXXL černá 389

NEPROMOKAVÁ BUNDA

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

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

8994 004 XXL černá/žlutá 4180

NEPROMOKAVÉ 
LACLOVÉ KALHOTY

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

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

8995 003 XL černá/žlutá 3710

8995 004 XXL černá/žlutá 3710

SCRAFT

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

Kód dop. MC Kč
9301 001 259
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POTAH DO AUTA

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

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

SLUNEČNÍ BRÝLE BATTLE CAT

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

Kód dop. MC Kč
8910 015 800

WILD CATZ SUNGLASSES

Kód dop. MC Kč
8910 016 800

LED LANCER BEANIE

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

Kód Velikost dop. MC Kč
9788 100 uni 309

Ostatní

KŠILTOVKA

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

Kód Model dop. MC Kč
9788 024 Black Cat 259

KŠILTOVKA RAPPER

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

Kód dop. MC Kč
9788 005 259

KŠILTOVKA TRUCKER CAP

Materiál: 100% bavlna, síťovina 100% polyester

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

CAT CLOGS - GUMOVÉ NAZOUVACÍ PANTOFLE

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

Kód Velikost dop. MC Kč
9310 040 40 519

9310 041 41 519

9310 042 42 519

9310 043 43 519

9310 044 44 519

9310 045 45 519
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BC UNIVERSAL BUCKET

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

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

CHUNKS

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

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

MONSTER MULLET

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

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

DIP

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

Kód Obsah dop. MC Kč
3939 020 150 ml 369

Vědra na krmení

RUKAVICE CATFISH

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

Kód dop. MC Kč
9790 005 519

PRODEJNÍ STOJAN NA PRUTY

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

MĚŘICÍ PÁSMO

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

Kód dop. MC Kč
9890 011 199
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ŠŇŮRKA NA KRK

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

Kód dop. MC Kč
9949 006 139

SAMOLEPKA

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

9971 955 42 cm 10 cm 49

SAMOLEPKA CATFISH

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

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

SAMOLEPKA

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

SAMOLEPKA

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

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

MUŠÍ KŘÍDLA

Balení obsahuje vlajku, tyčku, desku a tašku.

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

VLAJKA

Materiál: 100% nylon
Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9963 512 150 cm 80 cm 850
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Perfektní rybářské náčiní a doplňky pro mistrovské 

rybáře a jejich kolegy, kteří je chtějí brzy následovat. 

Spolehněte se i vy na světovou značku, s jejímiž výrobky 

bylo již vydobyto nespočet mistrovských titulů. 

i LEGENDA K INTERAKTIVNÍM IKONÁM

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

Při kliknutí na katalogové číslo odstartujete  
Google hledání stávajícího produktu.

Detail 
obrázku

Rozkresy 
dílů

Návody k 
použití 

Videa360° 
animace

Google - hledání
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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.    

Závodní děličky .................................................  B   4-17
Kaprové děličky .................................................  B 18-25
Topsety & prodlužovací díly ...............................  B 26-27
Děličky ..............................................................  B 28-31
Teleskopické biče, Boloňézky .............................  B 32-33
Sphere pruty .....................................................  B 34-37
Feederové prut ..................................................  B 38-39 
Black Viper 3 pruty ...........................................  B 44-45
Argon pruty ......................................................  B 56-57
Commercial King pruty .....................................  B 46-49
Black Magic® pruty ..........................................  B 50-53
Náhradní díly na děličky ....................................  B 54-55 
Navijáky ............................................................  B 56-61 
Doplňky k prutům .............................................  B 62-63 
Krmení ..............................................................  B 64-69 

Partikly & aroma, doplňky .................................  B 70
Vlasce, pletené šňůry ........................................  B 71-74
Háčky ...............................................................  B 75-81
Krmítka .............................................................  B 82-87
Olova & doplňky ...............................................  B 88-89
Karabinky, obratlíky & doplňky .........................  B 90-91
Doplňky pro plavanou .......................................  B 92-95 
Sedačky & doplňky ...........................................  B 96-107 
Skládací vozík ...................................................  B 108 
Kyblíky, boxy na nástrahy, doplňky ...................  B 110-111 
Podpěrky, vidličky .............................................  B 112-114 
Pouzdra na pruty a tašky, deštníky ....................  B 115-129 
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Výrobky pro fanoušky .......................................  B 142
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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.   

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217130&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217160&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217998&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217999&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217993&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217992&type=google&locale=DE
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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
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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

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300360&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300390&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300391&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300420&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300010&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300360&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300390&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=12300420&type=gallery&locale=DE


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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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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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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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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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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B95B94

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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B96 B97

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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B98 B99

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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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

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8013001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8008001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8008002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8008003&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8013001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8008001&type=gallery&locale=DE


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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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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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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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
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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

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8917004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8917005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8917006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8918002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8918003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8918004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8918005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8918006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8929002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8929003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8929004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8929005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8490001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8490002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8490003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8490004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8490005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8491001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8491002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8491003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8491004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8491005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8492001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8492002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8492003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8492004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8492005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8493001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8493002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8493003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8493004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8493005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8494001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8494002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8494003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8494004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8494005&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8491001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8492001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8493001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8494001&type=gallery&locale=DE


B141B140

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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B142

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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Kvalitní náčiní ke sportovnímu lovu kaprů, zvláště na kapitální protivníky. 
Nádherné kvalitní pruty a navijáky, praxí prověřené doplňky, neodolatelné 

nástrahy, a to vše spojené s cool image. Značka Radical je bezpochyby 
definicí moderního sportovního lovu kaprů.

i LEGENDA K INTERAKTIVNÍM IKONÁM

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

Při kliknutí na katalogové číslo odstartujete  
Google hledání stávajícího produktu.

Detail 
obrázku

Rozkresy 
dílů

Návody k 
použití 

Videa360° 
animace

Google - hledání



RA2 RA3

INSIST SLOW
Nejlepší komponenty spárované se střídmým designem vedly k výrobě naší 
vlajkové lodi mezi kaprovými navijáky. Je vybaven utěsněnými vysoce preciz-
ními kuličkovými ložisky, šnekovým převodem Slow Oscillation Worm Shaft 
s frézovaným hnacím ústrojím a těsněním, kterému nedělá žádný problém 
ani slaná voda, zkrátka vším, co si rybářovo srdce může jen přát. Zdvih cívky 
43 mm perfektně podporuje daleké nahazování a umožňuje snadné odmo-
tání posledních, často rozhodujících metrů. Bylo dbáno i na ty nejposlednější 
detaily, jako jsou kovový klip na vlasec a štíhlá klička frézovaná z lehkého 
kovu. Utěsněná a velmi jemně nastavitelná brzda s obrovskými lamelami se 
stará o zcela plynulé odvíjení vlasce, a to při úctyhodném brzdném výkonu. 
Za příplatek je možné pořídit si „mělkou“ cívku pro lov s pletenými šňůrami 
a přizpůsobit se tak jakýmkoliv podmínkám u vody. Decentní design nepů-
sobí vtíravě a zcela podtrhuje ušlechtilý charakter tohoto navijáku. High Tech 
výrobek v nenápadném rouše!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Kompaktní design krytu navijáku
 · Velký vícevrstvý brzdový systém
 · Tenká klička
 · Velká rolnička s anti-twist systémem
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Odolná a výkonná šneková hřídel
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Oscilační systém se šnekovou hřídelí
 · Rychlý návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0395 080 14000 610 / 0,35 4,3:1 91 cm 7 8 kg / 18 lbs 677 g 3150

0987 930 Náhr.cívka mělká 300 / 0,35 600

0987 931 Náhr.cívka hluboká 610 / 0,35 600
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RA4 RA5

BLACK SESSION BIG PIT
Rybaření na středních až velkých vodách vyžaduje solidní navijáky, na kte-
ré je možné se plně spolehnout. Série Black Session nabízí 2 navijáky, jež 
jsou pro příslovečnou spolehlivost doslova synonymem! Mimořádně odolné 
převody jsou na všech správných místech opatřeny precizními kuličkovými 
ložisky, která se starají o hedvábně jemný chod navijáku. Precizní pokládání 
vlasce na cívku umožní daleké hody bez zadrhávání. Optimalizovali jsme 
mikrojemný chod brzdy tak, aby povolovala hladce a bez náznaků zadrhá-
vání. I tak nabízí úctyhodnou brzdnou sílu, a tím pádem i dostatek rezerv. 
Decentní design spojený s dřevěným úchopem kličky resultují v celkově 
ušlechtilý dojem z navijáku. S příplatkovou „mělkou“ cívkou pro pletené 
kmenové šňůry pokrývá tento naviják veškeré segmenty moderního lovu 
kaprů. Pracant, který se opticky nemusí schovávat a s přehledem obstojí i 
v extrémních podmínkách!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Elektronicky vyvážený odlehčený rotor
 · Kompaktní design krytu navijáku
 · Jemně nastavitelná velkoplošná přední brzda
 · Tenká klička
 · Velká rolnička s anti-twist systémem
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Převody s plynulým navíjením vlasce
 · Hliníková cívka
 · Oscilační systém se šnekovou hřídelí
 · Rychlý návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0394 070 10000 610 / 0,30 4,8:1 89 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 601 g 2070

0394 080 14000 530 / 0,35 4,3:1 95 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 760 g 2310

0987 950 Náhr.cívka mělká 300 / 0,30 519

0987 951 Náhr.cívka hluboká 610 / 0,30 519

0987 960 Náhr.cívka mělká 320 / 0,30 560

0987 961 Náhr.cívka hluboká 530 / 0,35 560

AFTER DARK BR
Při vývoji těchto navijáků bylo cílem vyvarovat se jakýchkoliv nevýhod modelů 
v cenově přístupném segmentu. I přes aplikaci volnoběžného systému cho-
du cívky se širokospektrálním nastavením a vysoce kvalitní sériové výbavy 
se nám povedlo realizovat skvělý poměr cena/výkon. Díky smysluplnému 
rozložení 4 vysoce výkonných kuličkových ložisek běhá naviják velmi hladce 
bez pocitů ztěžknutí. Také odolnost, zátěž a životnost jsou vynikající. Během 
vývoje jsme do tohoto navijáku museli mnohé investovat, abychom dosáhli a 
potvrdili absolutní kvalitu a spolehlivost. Precizně pracující brzda a také přes-
né pokládání vlasce na cívku v této kategorii navijáků těžko najdou sobě rov-
ného. Tento naviják se jistě postará o mnoho nadšení a radosti při zdolávání.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Grafitový rotor
 · Kompaktní design krytu navijáku
 · Velkoplošný multidiskový přední brzdný systém
 · Jemně nastavitelný volnoběžkový systém
 · Ergonomicky tvarovaná klička pro optimální přenos síly
 · Velká rolnička s anti-twist systémem
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Převody s plynulým navíjením vlasce
 · Hliníková cívka
 · Perfektní návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0372 040 5000 200 / 0,30 5,1:1 64 cm 4 6,0 kg / 13 lbs 331 g 1320

0372 050 8000 280 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 484 g 1440

0372 060 10000 350 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 486 g 1590

BIG PIT NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0394070&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0394080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0987950&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0987951&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0987960&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0987961&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0372040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0372050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0372060&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0394070&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0372040&type=gallery&locale=DE


RA6 RA7

AFTER DARK+

Tyto pruty překvapí a nadchnou zároveň. Jejich prostřednictvím se nám podařilo nabídnout absolutně respek-
tovaný blank z vysoce modulovaného grafitu kombinovaného s Fuji očky a Fuji DPS sedlem navijáku za neuvě-
řitelnou cenu. Pruty jsou překvapivě štíhlé a rychlé. Daleké a přesné hody se s těmito pruty dají naprosto bez 
problému praktikovat. Vysoce kvalitní zpracování ještě rybářům dodatečně zvýší tep. Střídmý „Dark“ design 
vkusně kompletuje toto dílo. Jde o absolutně skvělý prut s nevídaným poměrem cena/výkon.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Akce Gramáž Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
16016 300 After Dark+ 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 266 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 1700

16016 360 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 2,75 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 1840

16016 361 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 1880

16016 362 After Dark+ 3,60 m / 12' 3 1,25 m 3,0 lbs 321 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 1970

16016 390 After Dark+ 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,0 lbs 414 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 2070

AFTER DARK+ SPOD

Stejně jako všechny ostatní pruty série After Dark+ je Spodrod vybaven nejlepšími Fuji komponenty, a to za 
naprosto neuvěřitelnou cenu. Tyto pruty zvládnou bez sebemenších problémů nahazovat krmicí rakety do vel-
kých vzdáleností. Rukojeť prutu se od ostatních modelů série liší. Doplňkové zesílení se stará o perfektní úchop 
při náhozu, dává rybáři možnost jej lépe „naložit“ a kontrolovat. Tím tento typ prutu umožňuje vše, co je 
potřeba, aby mohl dopravit rakety včetně krmení směrem k horizontu.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Akce Gramáž Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
16006 363 After Dark+ Spod 3,60 m / 12' 2 1,85 m 5,5 lbs 466 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 1970

AFTER DARK+ TRAVELLER

Tyto teleskopické kaprové pruty nadchnou nejen svou transportní délkou. Jsou stejně jako ostatní v sérii After 
Dark+ vybaveny Fuji očky a Fuji sedlem navijáku. K tomu je potřeba připočíst vysoce modulovanou grafitovou 
konstrukci, propůjčující tomuto prutu rychlost podpořenou silou a zpětnou odezvou blanku, které by v tomto 
cenovém segmentu sotva někdo čekal. Semiparabolická akce umožňuje daleké a přesné hody. Tyto pruty se 
zdaleka nemusejí před svými dělenými kolegy stydět a jistě se postarají o nadšené reakce.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Akce Gramáž Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
16013 360 After Dark+ Traveller 3,60 m / 12' 7 1,20 m 2,75 lbs 314 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 1840

16013 390 After Dark+ Traveller 3,90 m / 13' 7 1,35 m 3,0 lbs 334 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 2110

KAPROVÉ PRUTY
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RA8 RA9

LONG RANGE

Silový a rychlý prut se štíhlým blankem pro rybolov na velkých jezerech a řekách. Prut disponuje kvalitními vel-
kými očky, se kterými jsou daleké hody hračkou. Robustní sedlo navijáku pojme i velké navijáky typu Big Pit.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce dop. MC Kč
16022 300 Long Range 3,00 m / 10,00 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g semi parabolic 3420

16022 360 Long Range 3,60 m / 12,00 ' 2 3 lbs 1,80 m 340 g semi parabolic 3890

16022 361 Long Range 3,60 m / 12,00 ' 2 3,5 lbs 1,80 m 346 g semi parabolic 3890

BLACK SESSION

Nejlepší stavební komponenty za přijatelnou cenu – to jde většinou na vrub snížené kvality blanku. Nikoliv však 
v případě série Black Session! Očka Seaguide XQG a XAT s vlastnostmi proti kroucení vlasce „Tangle Free“, 
k tomu Fuji DPS sedlo navijáku s rozšířenou maticí. Progresivně zpracovaný blank z vysoce modulovaného kar-
bonu s Crossfiber punčochou nabízí extrémní silové rezervy, a přesto nepůsobí „prkenně“. Toto spojení dává 
perfektní celek. Díky volbě oček zůstává blank rychlý a zachovává si skvělou zpětnou vazbu. Pak jsou daleké a 
precizní hody dětskou hračkou. Zpětná vazba zároveň zabraňuje vyříznutí ryb při zdolávání. Počet oček 5 + 1 a 
střídmý design podporují dobrou optiku prutu a podtrhují jeho štíhlou linii. Perfektní zpracování odpovídá vyso-
ce kladeným nárokům.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Akce Gramáž Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
16010 361 Black Session 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 2630

16010 362 Black Session 3,61 m / 12' 2 1,85 m 3,5 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 2630

16010 391 Black Session 3,91 m / 13' 2 2,00 m 3,5 lbs 445 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 2630

16010 300 Black Session 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 291 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 2630

INSIST

Prut s působivými detaily pro bleskové rybaření! Pruty Insist disponují semiparabolickou akci s dostatečnými silo-
vými rezervami. Akce je dodatečně stabilizovaná ovinem grafitovou páskou. Blank není broušen, aby si zachoval 
plnou sílu použitých materiálů. Očka značky Seaguide, přes která se vlasec nemotá, výtečně doplňují celkový 
obraz prutu a pomáhají upevnit jistotu při náhozu. Šestnáctkovému špičkovému očku nečiní žádný problém ani 
rybolov „v lese“ vodních rostlin. Na sedlo navijáku Fuji TVSTS navazuje tenká rukojeť. Samozřejmě nesmí chy-
bět ani klip na vlasec. Prut je celkově nádherně lehký, nabízí velmi dobré odhozové vlastnosti, aniž by utrpěly 
jeho velmi dobré vlastnosti při zdolávání, protože akce prutu spolehlivě zabraňuje nechtěnému vyřezávání ryb. 
Design prutu je přitom decentní a ušlechtilý – nenápadné popisy, značka v korku a decentní koncovka s graví-
rováním.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
16025 300 Insist 3,00 m / 10 2 3,00 lbs 1,55 m 270 g Seaguide 5+1 Fuji 2630

16025 360 Insist 3,60 m / 12 2 3,00 lbs 1,85 m 333 g Seaguide 6+1 Fuji 2630

16025 361 Insist 3,60 m / 12 2 3,50 lbs 1,85 m 347 g Seaguide 6+1 Fuji 2630

KAPROVÉ PRUTY
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RA10 RA11

Resealable bags

BOILIE BEER & BBQ

Při kompozici komponentů pro výrobu tohoto boilie jsme se zcela 
spolehli na zkušenosti a vědomosti našich úspěšných týmových 
rybářů. A kapři, kteří byli během jednoroční testovací fáze ulove-
ni, nám dali za pravdu! Použití pelet pro kapří dorost ve spojení 
s pivovarskými kvasnicemi a drůbežím proteinem činí toto boilie 
nezaměnitelným a velmi úspěšným, dokonce i na velmi těžkých 
vodách. Boilie začíná během velmi krátké doby ve vodě pracovat, a 
tím pádem je stejně jako jiné druhy boilie značky Radical optimální 
pro rychlé chytání a krátké vycházky za kapry k vodě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3668 001 16 mm 1 kg 329

3668 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3668 004 150 ml 259

BEER & BBQ DIP

Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie tímto dipem, 
pak budete mít totiž ryby v nejkratším možném 
čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3668 007 16 mm / 20 mm 75 g 249

PLOVOUCÍ BOILIE BEER & 
BBQ POP UPS
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Beer & BBQ 
i odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: 
zelená.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3668 005 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS BEER 
& BBQ
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Beer & BBQ i 
odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: mod-
rá. neon oranžová.

NEONOVÝ PRÁŠEK BEER & BBQ

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3668 006 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 113 Beer & BBQ 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 613 Beer & BBQ 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 035 Beer & BBQ 100 ml 239

SPREJ MARBLE

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 086 Beer & BBQ 14,5 cm 9,5 cm 9
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RA12 RA13

Resealable bags

BOILIE RED MONSTER

Boilie pro složité a těžké rybářské chvíle u vody! Zcela speciální 
kompilace komponentů sestává na jedné straně z kořeněného 
mixu „klasického“ Robin Redu zjemněného kousky chilli a papri-
ček, na straně druhé obsahuje tato neotřelá kombinace kompozici 
z příchutě Monstercrab a rybích mouček. Zelená strana je díky 
použití hrubších semínek extrémně „propustná“ pro uvolňování 
aroma a chuti, hladká červená strana se postará o delší soudržnost 
boilie ve vodě. Dohromady jde skutečně o neodolatelný mix, který 
v různých testech pomohl našim týmovým rybářům dostat na 
háček mnoho velkých ryb.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3667 001 16 mm 1 kg 329

3667 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3667 004 150 ml 259

RED MONSTER DIP

Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie tímto dipem, 
pak budete mít totiž ryby v nejkratším možném 
čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3667 007 16 mm / 20 mm 75 g 249

PLOVOUCÍ BOILIE RED 
MONSTER POP UPS
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Red Monster 
i odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: 
zelená.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3667 005 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS RED 
MONSTER
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Red Monster 
k dispozici i odpovídající neonové Pop Up boilie. 
Barva: modrá. neon zelená / červená

NEONOVÝ PRÁŠEK RED MONSTER

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3667 006 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 112 Red Monster 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 612 Red Monster 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 034 Sprej Red Monster 100 ml 239

SPREJ MARBLE

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 077 Samolepka Red Monster 14,5 cm 9,5 cm 9
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Resealable bags

BOILIES PUNKY MONKEY+

Punky Monkey + představuje systematický vývoj našeho známé-
ho ovocného boilie z lesních jahod a banánů, vyrobeného podle 
nejnovějších biologických poznatků a právních předpisů ohledně 
krmných prostředků. Boilie obsahuje kousky sušených banánů a 
drobenku z namletého banánového boilie, což je pro kapry neodo-
latelná kombinace. Dokáže přimět k záběru i velmi nedůvěřivé ryby 
v těžkých situacích u vody!

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3963 011 16 mm 1 kg 329

3963 012 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3963 004 150 ml 259

DIP PUNKY MONKEY

Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie tímto dipem, 
pak budete mít totiž ryby v nejkratším možném 
čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3963 007 16 mm / 20 mm 75 g 249

PUNKY MONKEY POP UPS

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop 
Up boilie, které se perfektně hodí k boilie řady 
Punky Monkey. Dva průměry v dóze, tím pádem 
můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající velikos-
ti. S přiloženou ampulkou tekutého posilovače 
lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3963 005 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS PUNKY 
MONKEY
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční 
barva. Nyní nabízíme k řadě produktů Punky 
Monkey i odpovídající neonové Pop Up boilie. 
Barva: červená.

NEONOVÝ PRÁŠEK PUNKY MONKEY

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3963 006 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 109 Punky Monkey 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 609 Punky Monkey 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 031 Punky Monkey 100 ml 239

SPREJ MARBLE

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 071 Punky Monkey 14,5 cm 9,5 cm 9
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Resealable bags

BOILIES HIGHWAY TO SMELL

Přání našich testerů směrem k tomuto boilie byla více než náročná 
a postavila nás před opravdovou výzvu. Vytvořit boilie s obsahem 
co možná nejvíce druhů hmyzu v různých fázích vývoje a tuto 
směs obohatit o krevní moučku, vaječný albumin a další přírodní 
moučky. K tomu bylo třeba dosáhnout co nejhrubší struktury, což 
celou věc rozhodně příliš neulehčilo. Výsledek nyní leží před vámi: 
kaprová nástraha snů, která nemá na evropském trhu konkuren-
ci! Boilie je možné používat v každé roční době, protože rychle 
pracuje a hodí se tedy i pro krátké vycházky k vodě. Je výsledkem 
perfektní spolupráce vývojářů s testovacími rybáři, která udělá 
úspěšného kapraře i z vás!

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3666 001 16 mm 1 kg 329

3666 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3666 004 150 ml 259

HIGHWAY TO SMELL DIP

Zvláštností tohoto dipu je jeho nezaměnitelné 
aroma v kombinaci s rozpustností alkoholu. 
Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie tímto dipem, 
pak budete mít totiž ryby v nejkratším možném 
čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3666 007 16 mm / 20 mm 75 g 249

HIGHWAY TO SMELL POP 
UPS
Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop Up 
boilie, které se perfektně hodí k boilie řady High-
way To Smell. Dva průměry v dóze, tím pádem 
můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající velikos-
ti. S přiloženou ampulkou tekutého posilovače 
lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3666 005 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS HIGH-
WAY TO SMELL
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Highway To 
Smell k dispozici i odpovídající neonové Pop Up 
boilie. Barva: modrá.

NEONOVÝ PRÁŠEK HIGHWAY TO SMELL

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3666 006 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 110 Highway to Smell 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řad Radical otevírají 
nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 610 Highway to Smell 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 032 Highway to Smell 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 073 Highway to Smell 14,5 cm 9,5 cm 9

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3962110&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3962610&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3949032&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949073&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666001&type=gallery&locale=DE


RA18 RA19

Resealable bags

BOILIES RASTAFARI

Kdo by ho neznal, žluté Scopex boilie s nezaměnitelným aroma 
másla a lehkým vanilkovým podtónem? Abychom dosáhli co mož-
ná největší účinnosti, staví naše boilie na vyváženém mixu přírod-
ních mouček v kombinaci s drceným a celým konopným semínkem, 
spojeným se skutečnou kyselinou máselnou. Přitom jsme kladli 
důraz na to, aby boilie v co nejkratším čase uvolňovalo své aroma a 
různé látky v něm obsažené, a tím rychle přilákalo kapry k lovnému 
místu. Výsledky docílené při různých testech byly vynikající!

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3979 001 16 mm 1 kg 329

3979 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3979 004 150 ml 259

RASTAFARI DIP

Zvláštností tohoto dipu je jeho nezaměnitelné 
aroma v kombinaci s rozpustností alkoholu. 
Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie tímto dipem, 
pak budete mít totiž ryby v nejkratším možném 
čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3979 007 16 mm / 20 mm 75 g 249

RASTAFARI POP UPS

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop Up 
boilie, které se perfektně hodí k boilie řady Radi-
cal Rastafari. Dva průměry v dóze, tím pádem 
můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající velikos-
ti. S přiloženou ampulkou tekutého posilovače 
lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3979 005 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS RASTA-
FARI
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční barva. 
Nyní nabízíme k řadě produktů Rastafari i odpo-
vídající neonové Pop Up boilie. Barva: zelená.

NEONOVÝ PRÁŠEK RASTAFARI

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3979 006 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 111 Rastafari 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 611 Rastafari 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 033 Rastafari 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 074 Rastafari 14,5 cm 9,5 cm 9
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RA20 RA21

Resealable bags

BOILIES TIGER’S NUTS

Magické působení tygřích ořechů na kapry je známo po celé 
Evropě. S ohledem na tuto skutečnost vyvinul Radical Team nové 
špičkové boilie. V mixu jsou vedle vysokého podílu mletých tygřích 
ořechů zpracovány také velké kousky černých tygřích ořechů. Aby-
chom vybavili boilie vysokou nutriční hodnotou a vysokým obsa-
hem proteinů, zapracovali jsme do směsi sušené celé luční koníky, 
sójovou mouku a vaječný albumin. Boilie velmi rychle uvolňuje pod 
vodou aroma, ale je vhodné i pro dlouhodobé výpravy a delší čeká-
ní na záběr. Držte si klobouky, u vody začíná vát nový vítr.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3938 001 16 mm 1 kg 329

3938 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3938 004 150 ml 259

DIP TIGER'S NUTS

Zvláštností tohoto dipu je jeho nezaměnitelné 
aroma v kombinaci s rozpustností alkoholu. 
Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie tímto dipem, 
pak budete mít totiž ryby v nejkratším možném 
čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3938 007 16 mm / 20 mm 75 g 249

TIGER'S NUTS POP UPS

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop 
Up boilie, které se perfektně hodí k boilie řady 
Tiger´s Nuts. Dva průměry v dóze, tím pádem 
můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající velikos-
ti. S přiloženou ampulkou tekutého posilovače 
lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3938 005 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS TIGER'S 
NUTS
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Tiger´s Nuts 
i odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: 
fialová.

NEONOVÝ PRÁŠEK TIGER'S NUTS

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3938 006 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 108 Tiger’s Nuts 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 608 Tiger's Nuts 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 030 Tiger’s Nuts 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 024 Tiger's Nuts 14,5 cm 9,5 cm 9
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RA22 RA23

Resealable bags

BOILIES RUBBY DUBBY

S rybí příchutí, přírodní a s hrubou strukturou nabízí vše, po čem 
kapři touží! Je to nástraha budoucnosti, protože přirozené zdroje 
jsou velmi ceněny a my u značky Radical používáme k výrobě pou-
ze přírodní suroviny. A úspěch našich nástrah nám dává v tomto 
ohledu za pravdu.• Opravdové kousky ryb a krevet pro zajištění 
„křupavého“ efektu.• Přírodní rybí oleje pro současné zajištění 
vůně a chuti namísto umělých rybích aroma.• Okamžitá aktivace 
pracovní fáze nástrahy ve vodě, protože neobsahuje žádné kon-
zervační prostředky.• Prvotřídní rybí moučky pro rychlé trávení a 
spuštění „žracího opojení“ u kaprů.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3954 009 16 mm 1 kg 329

3955 009 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3950 009 150 ml 259

DIP RUBBY DUBBY

Přirozenost komponentů stála v popředí i při 
tvorbě dipu Rubby Dubby. Složení garantuje 
rychlou rozpustnost ve vodě při všech teplotách 
a vysokou lákací účinnost i pro ryby pohybující se 
daleko od nástrahy. Rybí doplňky dělají z boilie 
Rubby Dubby nástrahu pro celoroční využití a dip 
její účinnost ještě mnohonásobně zvyšuje.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3943 009 16 mm / 20 mm 75 g 249

POP UPS RUBBY DUBBY

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop 
Up boilie, které se perfektně hodí k boilie řady 
Radical Rubby Dubby. Dva průměry v dóze, tím 
pádem můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající 
velikosti. S přiloženou ampulkou tekutého posi-
lovače lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3943 054 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS RUBBY 
DUBBY
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Rubby Dubby 
i odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: 
neonově oranžová.

NEONOVÝ PRÁŠEK RUBBY DUBBY

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 016 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 103 Rubby Dubby 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 603 Rubby Dubby 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 025 Rubby Dubby 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 015 Rubby Dubby 14,5 cm 9,5 cm 9
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RA24 RA25

Resealable bags

BOILIES YELLOW ZOMBIE

Asi nejovocnější lákání od dob vzniku boilie! Je to nástraha 
budoucnosti, protože přirozené zdroje jsou velmi ceněny a my u 
značky Radical používáme k výrobě pouze přírodní suroviny. A 
úspěch našich nástrah nám dává v tomto ohledu za pravdu.
• Opravdové kousky ovoce pro zajištění „křupavého“ efektu.
• Sladké ovocné šťávy pro současné zajištění vůně a chuti namísto 
umělých sladidel.
• Okamžitá aktivace pracovní fáze nástrahy ve vodě, protože neob-
sahuje žádné konzervační prostředky.
• Prvotřídní moučky pro rychlé trávení a spuštění „žracího opojení“ 
u kaprů.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3954 010 16 mm 1 kg 329

3955 010 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3950 010 150 ml 259

DIP YELLOW ZOMBIE

Aby i v notné vzdálenosti pohybující se ryby 
upoutalo dipované boilie, je potřeba použít 
komponenty pro dip, které vykazují perfektní 
rozpustnost ve vodě při všech teplotách. Díky 
svému sladkému ovocnému podtextu zláká 
Yellow Zombie právě v letních měsících ryby ke 
krmení. Na vodách s velkým rybářským tlakem 
a za ztížených podmínek přinesou dipované 
nástrahy rozhodující bonusovou rybu navíc!

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3943 010 16 mm / 20 mm 75 g 249

POP UP YELLOW ZOMBIE

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop 
Up boilie, které se perfektně hodí k boilie řady 
Radical Yellow Zombie. Dva průměry v dóze, tím 
pádem můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající 
velikosti. S přiloženou ampulkou tekutého posi-
lovače lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3943 053 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS 
YELLOW ZOMBIE
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční barva. 
Nyní nabízíme k řadě produktů Yellow Zombie 
i odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: 
neonově žlutá.

NEONOVÝ PRÁŠEK YELLOW ZOMBIE

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 017 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 104 Yellow Zombie 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 604 Yellow Zombie 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 026 Yellow Zombie 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 014 Yellow Zombie 14,5 cm 9,5 cm 9
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RA26 RA27

Resealable bags

BOILIES PINK TUNA

Růžové a rybí, to jsou hlavní atributy našeho nejnovějšího High-End 
boilie. Naši týmoví rybáři při testování kapry doslova převálcovali. 
Bylo celkem jedno, jestli v jižní Francii za vysokých teplot nebo 
v pozdním podzimu v Německu, protože boilie Pink Tuna okouzlo-
valo při jakékoliv teplotě svou enormní účinností. Proč tomu tak je? 
Mix z nejkvalitnějších komponentů bohatý na bílkoviny se fenome-
nálně doplňuje s rybí moučkou. Nápadná barva vyvolává u kaprů 
dodatečnou zvědavost. A výsledek? Neustávající zvuk signalizátorů! 
Speciální boilie pro dlouhé výpravy s vysokou lákací účinností a del-
ší trvanlivostí na vlasové montáži.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3957 001 16 mm 1 kg 329

3957 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 003 150 ml 259

DIP PINK TUNA

Zvláštností tohoto dipu je jeho nezaměnitelné 
aroma v kombinaci s rozpustností alkoholu. 
Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie dipem Pink 
Tuna, pak budete mít totiž ryby v nejkratším 
možném čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3949 001 16 mm / 20 mm 75 g 249

PINK TUNA POP UP

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop Up 
boilie, které se perfektně hodí k boilie řady Radi-
cal Pink Tuna. Dva průměry v dóze, tím pádem 
můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající velikos-
ti. S přiloženou ampulkou tekutého posilovače 
lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3949 002 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS PINK 
TUNA
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Pink Tuna 
i odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: 
neonově růžová.

NEONOVÝ PRÁŠEK PINK TUNA

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 019 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 105 Pink Tuna 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 605 Pink Tuna 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 027 Pink Tuna 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 016 Pink Tuna 14,5 cm 9,5 cm 9
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RA28 RA29

Resealable bags

BOILIES VAMPIRE GARLIC

Česnek je již nějakou dobu při lovu kaprů absolutním tajným 
tipem. Nám se podařilo do tohoto nového boilie aplikovat křupavý 
česnek a čerstvou mátu. Po této kombinaci kapři neskutečně šílí! 
Stejně jako s boilie Pink Tuna docílili naši testeři i s novým boilie 
Vampire Garlic enormně dobrých výsledků. Tohoto boilie by se bál 
snad i samotný kníže Dracula, kapři jej naopak milují! Jako základ 
jsme použili proteinové moučky, aby bylo možné vyrobit boilie 
s vysokou nutriční hodnotou. Toto boilie láká velké ryby stejně při 
krátkých vycházkách jako při dlouhodobých krmných kampaních.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3958 001 16 mm 1 kg 329

3958 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 012 150 ml 259

DIP VAMPIRE GARLIC

Dip Vampire Garlic je vyroben na bázi alkoholu, 
skutečného česneku a tekuté máty. Snadno se 
do boilie a Pop Up´s natáhne a po delší časový 
úsek uvolňuje své aroma. Díky obsaženému 
alkoholu a z toho plynoucí rychlé rozpustnosti ve 
vodě se výtečně hodí i pro zimní rybaření.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3949 010 16 mm / 20 mm 75 g 249

POP UP VAMPIRE GARLIC

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop 
Up boilie, které se perfektně hodí k boilie řady 
Radical Vampire Garlic. Dva průměry v dóze, tím 
pádem můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající 
velikosti. S přiloženou ampulkou tekutého posi-
lovače lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3949 011 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS VAMPI-
RE GARLIC
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční barva. 
Nyní nabízíme k řadě produktů Vampire Garlic i 
odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: neo-
nově zelená.

NEONOVÝ PRÁŠEK VAMPIRE GARLIC

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 015 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 106 Vampire Garlic 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 606 Vampire Garlic 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 028 Vampire Garlic 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 017 Vampire Garlic 14,5 cm 9,5 cm 9
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RA30 RA31

Resealable bags

BOILIES BLOODY CHICKEN

Superúspěšné boilie v sezoně 2009 a 2010, které bylo vyvinuto po 
mnoha a mnoha hodinách testování našimi členy Radical týmů. 
Především Benjamin Gründer měl rozhodující podíl na vzniku a 
sestavě perfektně k sobě pasujících komponentů. Boilie Radical 
Bloody Chicken působí díky svému složení okamžitě, předchozí 
zakrmení není příliš nutné, jelikož boilie výjimečně rychle uvolňuje 
své atraktanty. Boilie Radical Bloody Chicken je vytvořeno na bázi 
velmi kvalitního masového mixu, který působí pozitivně na lepší 
trávení kaprů (a tím stimuluje jejich krmení), ale zároveň cílovým 
rybám napomáhá k získávání tukových rezerv. To vysvětluje jeho 
vysokou atraktivitu. Na základě dobré stravitelnosti a relativně rych-
lého rozpadu ve vodě je možné toto boilie používat celoročně.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3954 008 16 mm 1 kg 329

3955 008 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3950 008 150 ml 259

DIP BLOODY CHICKEN

Doplňkový dip k Radical Bloody Chicken boilie je 
vyroben z rybího tuku s velmi účinným kuřecím 
aroma a vyznačuje se dlouhotrvající účinností. 
Hodí se pro dodatečné boosterování boilie Blo-
ody Chicken.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3943 008 16 mm / 20 mm 75 g 249

BLOODY CHICKEN POP UPS

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop Up 
boilie, které se perfektně hodí k boilie řady Radi-
cal Bloody Chicken. Dva průměry v dóze, tím 
pádem můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající 
velikosti. S přiloženou ampulkou tekutého posi-
lovače lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3943 050 16 mm / 20 mm 75 g 259

BLOODY CHICKEN NEON 
POP UP
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční barva. 
Nyní nabízíme k řadě produktů Bloody Chicken i 
odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: neo-
nově červená.

NEONOVÝ PRÁŠEK BLOODY CHICKEN

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 018 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 107 Bloody Chicken 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 607 Bloody Chicken 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 029 Bloody Chicken 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 013 Bloody Chicken 14,5 cm 9,5 cm 19

PRODEJNÍ DISPLEJ NA BOILIES

Jednoduše složitelný prodejní displej z potištěného 
pevného kartonu pro až 6 sáčků s atraktivními Radical 
boilie sériemi. Zvyšuje enormně prodeje. Dodává se bez 
obsahu!

Kód dop. MC Kč
9963 015 239
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RA32 RA33

DISPERSE PVA FUNNEL MESH SET

Tato PVA síťka je velmi pevná a rozpouští se, 
dokonce i při velmi nízkých teplotách vody, 
během velmi krátkého času. Je k dostání jako 
kompletní sada s oběma průměry a odpovídajícími 
pomůckami k naplnění, jako je plnicí tyčka, nebo 
jako jednotlivá sada pouze v jednom průměru 
s odpovídajícími doplňky. Náhradní punčochy pro 
doplnění jsou k dispozici jednotlivě. Materiál: PVA

Kód Délka Velikost dop. MC Kč
2603 001 7 m 25 mm & 35 mm 419

DISPERSE PVA FUNNEL MESH

Tato PVA síťka je velmi pevná a rozpouští se, 
dokonce i při velmi nízkých teplotách vody, 
během velmi krátkého času. Je k dostání jako 
kompletní sada s oběma průměry a odpovídajícími 
pomůckami k naplnění, jako je plnicí tyčka, nebo 
jako jednotlivá sada pouze v jednom průměru 
s odpovídajícími doplňky. Náhradní punčochy pro 
doplnění jsou k dispozici jednotlivě. Materiál: PVA

Kód Délka Ø dop. MC Kč
2603 002 7 m 25 mm 249

2603 003 7 m 35 mm 289

DISPERSE PVA BAG SYSTEM

PVA sáčky, které jsou velmi pevné a bez problé-
mu přečkají i extrémní vzdálenosti při dalekých 
hodech. Doba jejich rozpuštění je za všech okol-
ností i ve studené vodě pouze cca 90 sekund a 
dokážou tak rychle vydat svůj obsah. Jsou k dispo-
zici ve dvou velikostech, v sadě s plnicí pomůckou 
nebo jednotlivě jako náhradní balení pro sady. 
Materiál: PVA

Kód Délka Šířka Velikost MJ dop. MC Kč
2603 006 110 mm 55 mm M 25 ks 129

2603 007 160 mm 85 mm L 20 ks 149

DISPERSE PVA TAPE

Klasická PVA páska. Je velmi pevná 
a odolná proti přetržení, ale ve vodě 
se rozpouští v čase pod 1,5 minuty, 
a to i v chladnější vodě. Materiál: 
PVA

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
2603 010 20 m 16 mm 79

DISPERSE PVA 
FUNNEL MESH

Tato PVA síťka je velmi pevná 
a rozpouští se, dokonce i při 
velmi nízkých teplotách vody, 
během velmi krátkého času. Je 
k dostání jako kompletní sada 
s oběma průměry a odpovída-
jícími pomůckami k naplnění, 
jako je plnicí tyčka, nebo jako 
jednotlivá sada pouze v jed-
nom průměru s odpovídajícími 
doplňky. Náhradní punčochy 
pro doplnění jsou k dispozici 
jednotlivě. Materiál: PVA

Kód Model Délka Ø dop. MC Kč
2603 004 Refill 10 m 25 mm 229

2603 005 Refill 10 m 35 mm 249

DISPERSE PVA BAG SYSTEM

PVA sáčky, které jsou velmi pevné a bez problé-
mu přečkají i extrémní vzdálenosti při dalekých 
hodech. Doba jejich rozpuštění je za všech okol-
ností i ve studené vodě pouze cca 90 sekund a 
dokážou tak rychle vydat svůj obsah. Jsou k dispo-
zici ve dvou velikostech, v sadě s plnicí pomůckou 
nebo jednotlivě jako náhradní balení pro sady. 
Materiál: PVA

Kód Model Délka Šířka Velikost MJ dop. MC Kč
2603 008 Refill 110 mm 55 mm M 30 ks 119

2603 009 Refill 160 mm 85 mm L 20 ks 129

PVA PRODUKTY

125g spool

VLASEC INVISIBLE LINE

Zelený vlasec, který ve vodě mezi vodními rostlinami prakticky zmizí. Vysoká 
pevnost v uzlu, vysoká odolnost proti oděru a dobrá průtažnost se postarají 
o to, že kapr bude bezpečně vyloven.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2381 030 0,30 mm 1450 m 8,0 kg / 16,5 lbs zelená 650

2381 035 0,35 mm 1065 m 9,1 kg / 20,1 lbs zelená 650

2381 040 0,40 mm 816 m 10,8 kg / 23,8 lbs zelená 650

VLASEC SUBSTANTIL

Zelený vlasec, který ve vodě mezi vodními rostlinami prakticky zmizí. Vysoká pevnost 
v uzlu, vysoká odolnost proti oděru a dobrá průtažnost se postarají o to, že kapr bude 
bezpečně vyloven. Díky minimální průtažnosti představuje tento vlasec super alternati-
vu na revírech, kde jsou pletené šňůry zakázány.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2382 030 0,30 mm 1450 m 8,00 kg / 16,50 lbs transparent green 650

2382 035 0,35 mm 1065 m 9,10 kg / 20,10 lbs transparent green 650

2382 040 0,40 mm 816 m 10,80 kg / 23,80 lbs transparent green 650
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RA34 RA35

PLETENÁ ŠŇŮRA

Potápivá splétaná 8vláknová šňůra se super parametry. Díky použitému materiálu z 
8 vláken je velmi hladká a jemná, ale zároveň odolná. S touto šňůrou se extrémně 
dobře hází, má totiž minimální odpor proti vzduchu (větru) a proudu.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2383 025 0,25 mm 400 m 11,3 kg / 25 lbs tmavozelený 1410

2383 030 0,30 mm 400 m 13,0 kg / 30 lbs tmavozelený 1410

2383 125 0,25 mm 1200 m 11,3 kg / 25 lbs tmavozelený 3980

2383 130 0,30 mm 1200 m 13,0 kg / 30 lbs tmavozelený 3980

ŠOKOVÝ VLASEC

Velmi jemný a oděruvzdorný monofilní šokový vlasec s lehce nazelenalou barvou. 
Díky jeho jemnosti se s ním velmi dobře nahazuje. Speciální molekulární technolo-
gie umožňuje skutečně mimořádnou mechanickou odolnost – kameny, kořeny a 
mušle nemají žádnou šanci!

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2671 050 0,50 mm 100 m 13,6 kg / 30 lbs světle zelená 259

2671 060 0,60 mm 100 m 18 kg / 40 lbs světle zelená 259

FLUORO FILAMENT

Křišťálově čirý a jemný fluorocarbon. Díky speciálnímu složení se nám povedlo vytvo-
řit materiál, který postrádá typickou fluorocarbonovou tuhost. To umožňuje dobré 
vlastnosti při nahazování – i tak má ale vysokou hmotnost a hladce se pokládá na 
dno. Perfektní „Anti-Spook“!

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2672 043 0,43 mm 100 m 9 kg / 20 lbs transparentní 569

2672 047 0,47 mm 100 m 11,3 kg / 25 lbs transparentní 569

NÁVAZCOVÝ MATERIÁL

Typický monofilní návazcový materiál pro Chod návazce, který se stejně dobře 
hodí i na přípravu všech ostatních tuhých návazců. Dá se i bez nahřívání perfekt-
ně uvést do požadovaného tvaru a svým lehce nazelenalým tónováním působí 
naprosto nenápadně.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2673 045 0,45 mm 20 m 9 kg / 20 lbs světle zelená 199

VLASCE
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RA36 RA37

HÁČEK LONGSHANK

Ověřený „Longshank“ tvar háčku v mimořádné kvalitě a ostrosti. Speciální mat-
ná povrchová úprava zamezuje reflexím světla a chrání háček. Tyto háčky nejsou 
jen ostré – ostré totiž vydrží být daleko déle než srovnatelné modely.

Kód Velikost háčku Počet háčků MJ Barva dop. MC Kč
4467 002 2 10 10 ks titan x 119

4467 004 4 10 10 ks titan x 119

4467 006 6 10 10 ks titan x 119

HÁČEK WIDE GAPE STRONG

Ověřený „Wide-Gape“ tvar háčku v mimořádné kvalitě a ostrosti. Toto provede-
ní bylo vyrobeno ještě pevnější – perfektní pro rybaření na revírech s vázkami a 
podvodními překážkami. Speciální matná povrchová úprava zamezuje reflexím 
světla a chrání háček. Tyto háčky nejsou jen ostré – ostré totiž vydrží být daleko 
déle než srovnatelné modely.

Kód Velikost háčku Počet háčků MJ Barva dop. MC Kč
4468 002 2 10 10 ks titan x 119

4468 004 4 10 10 ks titan x 119

4468 006 6 10 10 ks titan x 119

HÁČEK WIDE GAPE

Ověřený „Wide-Gape“ tvar háčku v mimořádné kvalitě a ostrosti. Speciální mat-
ná povrchová úprava zamezuje reflexím světla a chrání háček. Tyto háčky nejsou 
jen ostré – ostré totiž vydrží být daleko déle než srovnatelné modely.

Kód Velikost háčku Počet háčků MJ Barva dop. MC Kč
4484 002 2 10 10 ks titan x 119

4484 004 4 10 10 ks titan x 119

4484 006 6 10 10 ks titan x 119

4484 008 8 10 10 ks titan x 119

HÁČEK CONTINENTAL

Ověřený „Continental“ tvar háčku v mimořádné kvalitě a ostrosti. Speciální 
matná povrchová úprava zamezuje reflexím světla a chrání háček. Tyto háčky 
nejsou jen ostré – ostré totiž vydrží být daleko déle než srovnatelné modely.

Kód Velikost háčku Počet háčků MJ Barva dop. MC Kč
4485 002 2 10 10 ks titan x 119

4485 004 4 10 10 ks titan x 119

4485 006 6 10 10 ks titan x 119

HÁČEK CHODDA

Ověřený tvar háčku pro „Chod“ a „Pop-Up“ návazce v mimořádné kvalitě a 
ostrosti. Speciální matná povrchová úprava zamezuje reflexím světla a chrání 
háček. Tyto háčky nejsou jen ostré – ostré totiž vydrží být daleko déle než srov-
natelné modely.

Kód Velikost háčku Počet háčků MJ Barva dop. MC Kč
4486 002 2 10 10 ks titan x 119

4486 004 4 10 10 ks titan x 119

4486 006 6 10 10 ks titan x 119

HÁČEK CURVESHANK

Ověřený „Curve“ tvar háčku v mimořádné kvalitě a ostrosti. Tento háček 
se hodí jak pro různé typy standardních návazců, tak pro speciální moderní 
montáže. Speciální matná povrchová úprava zamezuje reflexím světla a chrání 
háček. Tyto háčky nejsou jen ostré – ostré totiž vydrží být daleko déle než srov-
natelné modely.

Kód Velikost háčku Počet háčků MJ Barva dop. MC Kč
4487 002 2 10 10 ks titan x 119

4487 004 4 10 10 ks titan x 119

4487 006 6 10 10 ks titan x 119

4487 008 8 10 10 ks titan x 119

HÁČKY
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RA38 RA39

RING SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 001 mat black non reflective 79

ROLLING SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 004 mat black non reflective 39

BIG EYE SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 005 mat black non reflective 49

PVA SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 006 mat black non reflective 79

QUICK CHANGE SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 007 mat black non reflective 69

QUICK CHANGE RING SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 008 mat black non reflective 89

MICRO RING SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 009 mat black non reflective 79

RIG RING

Kód Ø Barva dop. MC Kč
6269 002 3,1 mm mat black non reflective 49

6269 003 5,3 mm mat black non reflective 49

QUICK CHANGE LINK

Kód Barva dop. MC Kč
6269 010 mat black non reflective 49

NÁVAZCE
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RA40 RA41

FLAT PEAR SWIVEL

Klasické olovo se super vlastnostmi – samozaháknutím montáže a solidním 
potahem. Oka obratlíků jsou vyrobena tak velká, aby olovo pasovalo do každé-
ho klipu pro různé kaprové montáže.

Kód Model Gramáž Barva dop. MC Kč
6351 001 2 oz 56 g sparkled mudd 54,00

6351 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 54,00

6351 003 3 oz 85 g sparkled mudd 59,40

6351 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd 59,40

6351 005 4 oz 113 g sparkled mudd 59,40

6351 006 5 oz 141 g sparkled mudd 59,40

6351 007 6 oz 170 g sparkled mudd 68,40

FLAT PEAR INLINE

Klasické olovo se super vlastnostmi – samozaháknutím montáže a solidním 
potahem. Insert lze s jistotou použít na všechny běžné karabinky kaprových 
montáží. Je velmi stabilní a flexibilní zároveň.

Kód Model Gramáž Barva dop. MC Kč
6352 001 2 oz 56 g sparkled mudd 54,00

6352 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 54,00

6352 003 3 oz 85 g sparkled mudd 59,40

6352 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd 59,40

6352 005 4 oz 113 g sparkled mudd 59,40

6352 006 5 oz 141 g sparkled mudd 59,40

6352 007 6 oz 170 g sparkled mudd 68,40

GRIPPA LEAD SWIVEL

Olovo pro lov ve velkých vzdálenostech nebo na řekách s odpovídajícím prou-
děním vody. Asymetrický design se stará o to, aby „zachycovací“ strana ležela 
vždy vespod. K tomu jsme ještě zvolili velmi kompaktní design, aby bylo možné 
rychle vyvinout plný tlak na špičku háčku. Oka obratlíků jsou vyrobena tak vel-
ká, aby pasovala do každého klipu pro různé kaprové montáže.

Kód Model Gramáž Barva dop. MC Kč
6353 001 3,5 oz 99 g sparkled mudd 63,00

6353 002 4 oz 113 g sparkled mudd 63,00

6353 003 4,5 oz 127 g sparkled mudd 63,00

6353 004 5 oz 141 g sparkled mudd 68,40

6353 005 6 oz 170 g sparkled mudd 75,60

6353 006 7 oz 198 g sparkled mudd 86,40

6353 007 8 oz 226 g sparkled mudd 102,60

DISTANCE LEAD SWIVEL

Olovo k nahazování do velkých vzdáleností. Design mu propůjčuje na jedné 
straně stabilitu při letu, na straně druhé zabraňuje odkutálení se z místa dopa-
du na dno. Olovo má natolik kompaktní tvar, aby mohlo co nejrychleji vyvinout 
plný tlak na špičku háčku. Insert lze s jistotou použít na všechny běžné karabin-
ky kaprových montáží. Je velmi stabilní a flexibilní zároveň.

Kód Model Gramáž Barva dop. MC Kč
6354 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd 54,00

6354 002 3 oz 85 g sparkled mudd 59,40

6354 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd 59,40

6354 004 4 oz 113 g sparkled mudd 59,40

6354 005 5 oz 141 g sparkled mudd 59,40

6354 006 6 oz 170 g sparkled mudd 68,40

DISTANCE LEAD INLINE

Olovo k nahazování do velkých vzdáleností. Design mu propůjčuje na jedné 
straně stabilitu při letu, na straně druhé zabraňuje odkutálení se z místa dopa-
du na dno. Olovo má natolik kompaktní tvar, aby mohlo co nejrychleji vyvinout 
plný tlak na špičku háčku. Insert lze s jistotou použít na všechny běžné karabin-
ky kaprových montáží. Je velmi stabilní a flexibilní zároveň.

Kód Model Gramáž Barva dop. MC Kč
6355 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd 54,00

6355 002 3 oz 85 g sparkled mudd 59,40

6355 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd 59,40

6355 004 4 oz 113 g sparkled mudd 59,40

6355 005 5 oz 141 g sparkled mudd 59,40

6355 006 6 oz 170 g sparkled mudd 68,40

FOOD BOMB LEAD SWIVEL

Zakrmovací olůvko, které díky svému tvaru pojme mimořádně dobře krmení, 
které v něm pak při náhozu dobře drží. Navíc je tak kompaktní, že vytváří i dob-
rý samozahakovací efekt.

Kód Model Gramáž Barva dop. MC Kč
6356 001 2 oz 56 g sparkled mudd 59,40

6356 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 63,00

6356 003 3 oz 85 g sparkled mudd 68,40

6356 004 4 oz 113 g sparkled mudd 72,00

KAPROVÁ OLOVA
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RA42 RA43

Vylepšená výdrž 
baterie

SADA SIGNALIZÁTORŮ SENSONIC

Jméno Sensonic symbolizuje mimořádnou citlivost a maximální odolnost. Radical tým investoval do vývoje signalizátoru samotného mnoho měsíců práce, aby obstál 
v každé situaci u vody po celé Evropě. Vodotěsné pouzdro nabízí maximální funkčnost, ovladače se dají dobře uchopit a design je moderní. Citlivost, zvuk, tón i funkce 
nočního svícení je možné plynule nastavit. Signalizátor má napájecí konektorovou zdířku pro svítící swinger. Integrovaná ucha Snag Ears jistí prut i při nejtvrdších zábě-
rech, solidní závit z ušlechtilé oceli umožňuje bezpečnou montáž na rod-pod. Dosah příposlechu až 120 m. V sadě jsou tři signalizátory záběru, reciever (příposlech) a 
pevný transportní kufřík. Baterie: 8x AAA (nejsou součástí balení). Baterie: 2x AAA (nejsou součástí balení).

Kód MJ Barva dop. MC Kč
6812 999 3+1 ks zelená, žlutá, červená 7900

Vylepšená výdrž 
baterie

PŘÍPOSLECH SENSONIC

Příposlech k signalizátorům Sensonic nabízí dosah až 120 metrů. Hlasitost lze u 
každého prutu plynule nastavit a integrovaná lampa se stará o dostatek světla, 
když je potřeba se při rychlé jízdě okamžitě dostat k prutu. Baterie: 2x AAA 
(nejsou součástí balení). Baterie: 2x AAA (nejsou součástí balení).

Kód Šířka Výška Hloubka MJ dop. MC Kč
6812 005 4,0 cm 9,5 cm 2,6 cm 1 ks 2110

Vylepšená výdrž 
baterie

SIGNALIZÁTOR ZÁBĚRU SENSONIC

Jméno Sensonic symbolizuje mimořádnou citlivost a maximální odolnost. Radi-
cal tým investoval do vývoje signalizátoru samotného mnoho měsíců práce, aby 
obstál v každé situaci u vody po celé Evropě. Vodotěsné pouzdro nabízí maxi-
mální funkčnost, ovladače se dají dobře uchopit a design je moderní. Citlivost, 
zvuk, tón i funkce nočního svícení je možné plynule nastavit. Signalizátor má 
napájecí konektorovou zdířku pro svítící swinger. Integrovaná ucha Snag Ears 
jistí prut i při nejtvrdších záběrech, solidní závit z ušlechtilé oceli umožňuje bez-
pečnou montáž na rod-pod. Baterie: 2x AAA (nejsou součástí balení). Baterie: 
2x AAA (nejsou součástí balení).

Kód Šířka Výška Hloubka MJ Barva dop. MC Kč
6812 001 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 ks zelená 2110

6812 002 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 ks žlutá 2110

6812 003 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 ks červená 2110

6812 004 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 ks modrá 2110

červená

černá

zelená

bílá

žlutá

nachový

modrá

Délka červená zelená žlutá modrá černá bílá nachový dop. MC Kč
15 cm 6705 001 6705 002 6705 003 6705 004 6705 005 6705 006 6705 007 209

FREE CLIMBER S ŘETÍZKEM

Odpadávací signalizátor záběru vyrobený z ABS plastu – za běžných rybář-
ských podmínek u vody nezničitelný! Odpadávací mechanismus je velmi 
šetrný k vlasci a funguje stejně spolehlivě také s pletenou šňůrou Tato sada 
je vybavena středně těžkým řetízkem. Jako doplněk jsou k mání 2 různě silné 
řetízky, pevné ramínko, 2 doplňkové zátěže, montážní noha a také odpovída-
jící ochranné pouzdro. K dispozici je 7 různých barevných provedení.

červená

černá

zelená

bílá

žlutá

nachový

modrá

Délka červená zelená žlutá modrá černá bílá nachový dop. MC Kč
16 cm 6705 011 6705 012 6705 013 6705 014 6705 015 6705 016 6705 017 239

FREE CLIMBER S RAMÍNKEM

Odpadávací signalizátor záběru vyrobený z ABS plastu – za běžných rybář-
ských podmínek u vody nezničitelný! Odpadávací mechanismus je velmi 
šetrný k vlasci a funguje stejně spolehlivě také s pletenou šňůrou Tato sada 
je vybavena pevným ramínkem nutným pro lov za větrných podmínek. Jako 
doplněk jsou k mání 2 různě silné řetízky, pevné ramínko, 2 doplňkové zátě-
že, montážní základna a také odpovídající ochranné pouzdro. K dispozici je 7 
různých barevných provedení.

SIGNALIZÁTORY ZÁBĚRU
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RA44 RA45

FREE CLIMBER CHAIN CASE POUZDRO X4

Rozměrově přesná taška na až 4 signalizátory záběru Free Climber včetně řetíz-
ků.

Kód Délka Výška Šířka Barva dop. MC Kč
6705 106 13 cm 3 - cm 12 cm černá 299

FREE CLIMBER ARM CASE POUZDRO X4

Rozměrově přesná taška na až 4 signalizátory záběru Free Climber včetně 
ramínka.

Kód Délka Výška Šířka Barva dop. MC Kč
6705 107 23 cm 3 - cm 15 cm černá 299

FREE CLIMBER RAMÍNKO

Pevné ramínko na naše odpadávací 
signalizátory záběru Free Climber.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
6705 102 16 cm černá 149

FREE CLIMBER ZÁTĚŽ

Šroubovací zátěže pod hlavu našich odpadávacích 
signalizátorů záběru Free Climber.

Kód Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
6705 100 3 g 3 ks černá 99

6705 101 9 g 3 ks černá 99

FREE CLIMBER 
ŘETÍZEK

Pevný řetízek se šroubením 
pro naše odpadávací signali-
zátory záběru Free Climber.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
6705 103 15 cm černá 109

FREE CLIMBER 
JEMNÝ ŘETÍZEK
Jemný a lehký řetízek se 
šroubením pro naše odpa-
dávací signalizátory záběru 
Free Climber.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
6705 104 15 cm černá 69

FREE CLIMBER UPEVNĚNÍ

Montážní základna pro naše odpadávací signali-
zátory záběru Free Climber. S její pomocí můžete 
signalizátory Free Climber namontovat a používat 
na různých typech podpěrek nebo rodpodů. Není 
tedy potřeba pokaždé vše odmontovávat.

Kód Barva dop. MC Kč
6705 105 černá 59

ROD POD FREESTYLE

Freestyle znamená „jít svou vlastní cestou“, a to je při rybaření čas-
to nejdůležitější. Pro všechny prozíravé rybáře, kteří loví na nejrůz-
nějších typech vod, jsme vyvinuli 4nohý Freestyle rod-pod. Výrobek 
se také velmi dobře hodí i pro extrémní rybaření na řekách a lov 
ve velkých vzdálenostech. Díky jednoduchému, ale velmi pevnému 
šroubení je tento rod-pod rychlostí větru připraven do akce a stejně 
rychle opět složený. Skutečný univerzální talent. Materiál: alumini-
um. Doplněk: přepravní taška.

Kód Délka Výška Gramáž dop. MC Kč
8402 022 75 - 130 cm 40 - 64 cm 1,85 kg 2090

AFTER DARK ROD POD

Solidní rodpod s teleskopicky vysouvacími nohami a teleskopicky 
vysouvatelnou střední tyčí. Rodpod je ideálním společníkem na vel-
kých jezerech, může být použit i v mírném proudu.

Kód Délka Šířka Výška Gramáž Barva dop. MC Kč
8418 001 1,20 cm 85 cm 70 cm 3,5 kg černá matná 2340

RODPODY
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RA46 RA47

8587 003

8587 001

8587 002

TYČKA 
INSIST 
BANKSTICK
Velmi pevná tyčka 
v nenápadném a 
elegantním matně 
černém provedení. 
Tyčky jsou teles-
kopicky vysouvací, 
extrémně robustní a 
mají rovnou špičku.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
1898 001 40 - 62 cm černá matná 299

1898 002 60 - 90 cm černá matná 319

1898 003 75 - 140 cm černá matná 329

HRAZDA INSIST BUZZER BAR FIXED

Solidní Buzzer Bar hrazda pro dva pruty. Nejlepší 
kvalita aluminia a kvalitní šroubovací závity, které se 
nekroutí.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
8231 001 25 cm černá matná 489

HRAZDA INSIST BUZZER BAR ADJUSTABLE

Supersolidní Buzzer Bar hrazda pro tři pruty, která je oboustranně teleskopicky 
vysouvatelná, aby bylo možné zvolit si perfektní odstup prutů na hrazdě. Nej-
lepší kvalita aluminia a kvalitní šroubovací závity, které se nekroutí.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
8232 001 30 cm / 47 cm černá matná 589

TAŠKA AFTER DARK CARRYALL

Pevná taška typu Carryall s postranními kapsami, která pojme nejen rybářské náčiní a 
doplňky, ale také oblečení a zásoby jídla. Solidní zipy a pevně tvarované dno perfektně 
doplňují výbavu tašky. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Model Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8585 001 medium 55 cm 35 cm 32 cm zelená 1260

8585 002 large 59 cm 34 cm 33 cm zelená 1260

CHLADICÍ TAŠKA AFTER DARK COOLING BAG

Chladicí taška s chytrým dvoukomorovým systémem, aby bylo možné složit a 
bezpečně umístit vedle nástrah i potraviny. Materiál: 100% nylon, polychlori-
dový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8586 001 34 cm 26 cm 26 cm zelená 710

POUZDRO AFTER DARK ACCESSORY POUCH SMALL

Pouzdra na kaprové doplňky After Dark Accessory Pouches jsou mnohostranně 
využitelná. Díky průhlednému víku má člověk bleskový přehled o tom, co se 
nachází uvnitř, bez nutnosti pouzdro otvírat.
Velmi praktické je používání více pouzder stejné velikosti. Velikost S se per-
fektně hodí pro malé doplňky, nářadí, olova nebo pro vše, co je potřeba mít 
s sebou na krátké výpravě k vodě. Kvůli kompaktním rozměrům zde nebylo 
potřeba úložný prostor dále dělit. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8587 001 11 cm 8 cm 6,5 cm zelená 289

POUZDRO AFTER DARK ACCESSORY POUCH MEDIUM

Pouzdra na kaprové doplňky After Dark Accessory Pouches jsou mnohostranně 
využitelná. Díky průhlednému víku má člověk bleskový přehled o tom, co se 
nachází uvnitř, bez nutnosti pouzdro otvírat.
Velmi praktické je používání více pouzder stejné velikosti. Velikost M poskytuje 
variabilní možnost rozdělení vnitřního prostoru. Ten se dá dle potřeby pomocí 
suchých zipů přestavět. Pouzdro se perfektně hodí na malý spotřební kaprařský 
materiál, nářadí, olova, pop up dózy nebo jako kombinace pro více těchto věcí 
najednou. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8587 002 18 cm 13 cm 7 cm zelená 419

POUZDRO AFTER DARK ACCESSORY POUCH LARGE

Pouzdra na kaprové doplňky After Dark Accessory Pouches jsou mnohostranně 
využitelná. Díky průhlednému víku má člověk bleskový přehled o tom, co se 
nachází uvnitř, bez nutnosti pouzdro otvírat.
Velmi praktické je používání více pouzder stejné velikosti. Velikost L poskytuje 
dvojici variabilních možností pro upravení vnitřního prostoru. Ten může být pod-
le potřeby volně upraven pomocí suchých zipů. Pouzdro se perfektně hodí pro 
veškerý menší drobný kaprařský materiál, nářadí, olova, pop up dózy nebo jako 
kombinace pro více těchto věcí najednou. Materiál: 100% nylon, polychloridový 
zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8587 003 25,5 cm 18 cm 6,5 cm zelená 519

CHLADICÍ TAŠKY
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RA48 RA49

POUZDRO AFTER DARK TACKLE POUCH

Speciální taška pro uchovávání jehel pro nastražení, návazcového materiálu, PVA, háčků a dal-
ších drobných doplňků. V této tašce jsou citlivé malé díly, které jsou pro úspěch u vody velmi 
podstatné, ideálně a spolehlivě chráněny. Taška disponuje zipem po celém obvodu s odklápěcím 
víkem pro rychlý přehled o obsahu. Rozdělení tašky na jednotlivé segmenty umožňuje vše opti-
málně uložit. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8588 001 34 cm 21 cm 8 cm zelená 940

AFTER DARK RUCKBAG

Superpříjemný batoh Ruckbag Carryall s velkými postranními kapsami a pogumovaným dnem. 
Skvělý batoh, když se člověk vypraví k vodě s lehkým náčiním a potřebuje mít volné ruce. Mate-
riál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8590 001 55 cm 41 cm 21 cm zelená 2110

POUZDRO AFTER DARK ROD SLEEVE 3 + 2

Velmi dobře polstrované pouzdro, které spolehlivě chrání před nárazy a jistě pojme smontované pruty. Je vybaveno pevným transportním popruhem. Materiál: 100% 
nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8591 001 1,72 m 40 cm 10 cm zelená 1730

8591 002 2,00 m 40 cm 10 cm zelená 1730

POUZDRO AFTER DARK SINGLE SLEEVE

Velmi dobře polstrované pouzdro, které spolehlivě chrání před nárazy a jistě pojme smontované pruty. Je vybaveno pevným transportním popruhem. Materiál: 100% 
nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8592 001 1,72 m 10 cm 15 cm zelená 620

8592 002 2,00 m 10 cm 15 cm zelená 620

OBALY
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RA50 RA51

BLACK SESSION OVÁLNÝ DEŠTNÍK

Extra velký deštník s oblíbeným Nubrolly konceptem. Tyčku lze našroubovat po straně, a tak neruší v centru pod vlastní kopulí deštníku. Bodec spolu se spodní tyčí jsou 
vyrobeny z pevného aluminia. Toto provedení snese extrémní zátěž a je prakticky nezničitelné. Oválný design nabízí tolik místa, že se pod něj vejde dokonce i moderní 
kaprové lehátko s délkou 2,10 m. Extra robustní zpracování se svařovanými spoji potahu a robustní deštníková konstrukce jsou zárukou dlouhé životnosti. Nechybí ani 
doplňky jako 4 oka pro fixační kolíky v zadní části, stejně jako 4 adaptery na bouřkové tyče. Tento deštník je zkrátka vybaven pro extrémní využití. Včetně 4 fixačních 
bivakových kolíků. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Šířka Výška Hloubka Tr. délka dop. MC Kč
9976 345 345 cm 260 cm 305 cm 180 cm 3150

DEŠTNÍK MEGA

Pokud se potřebujeme rychle sbalit nebo máme omezený prostor pro zavazadla, je konvenční Brolly často nejlepší volbou. Může být přitom klidně velký a robustní, aby 
mohl nabídnout rybáři dostatečnou ochranu. S pomocí Radical Mega Brolly je toto vše perfektně zajištěno. Systém Nubrollie  3metrový průměr  420D nylon  potaženo 
PU vrstvou  podlepené švy  nosná tyč a zabodávací tyčka z ušlechtilé oceli  obsahuje napínací lano a kotvicí kolíky  s dvěma závity pro montáž stabilizačních tyček Storm 
Poles (nejsou součástí). Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Ø Gramáž dop. MC Kč
9975 300 3,00 m 4,7 kg 2630

BIVAK INSIST BIVVY

Extrémně stabilní a do detailu propracovaný bivak. Konstrukce nabízí s veškerým úsilím skrze centrální fixovací bod velmi nenápadný design. Větry z jakéhokoli směru 
nedělají tomuto bivaku žádný velký problém. Voda velmi dobře stéká dozadu a nezůstává stát na svrchní vrstvě. Okna s moskytiérami na přední i zadní straně se starají 
o cirkulaci vzduchu bez všudypřítomných komárů. Na přední stěně lze použít i průhledná okna. Pevná a vyjímatelná podlaha zajišťuje při nevhodném podloží a vlhkém 
počasí téměř domovskou atmosféru. Materiál s výškou vodního sloupce 10 000 mm odolá i intenzivnímu lijáku. Také na svařovaných a podlepených spojích nemá voda 
žádnou šanci. Vnější konstrukce unese za příplatek dostupný zimní přehoz se stejným odstupem k původní svrchní vrstvě bivaku. Vznikne tím izolující vzduchová vrstva, 
která zabraňuje kondenzaci vody uvnitř bivaku. Materiál: 210 D Nylon

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9986 001 235 cm 300 cm 150 cm 9600

INSIST BIVVY WINTERSKIN - ZIMNÍ PŘEHOZ

Materiál: 210 D Nylon

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9986 002 240 cm 300 cm 150 cm 4650

STANY
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RA52 RA53

INSIST LANDING NET HANDLE

Supertenká a zároveň extrémně robustní podběráková tyčka v jedné délce 180 centimetrů s univerzálním závitem pro použití jakéhokoliv typu podběrákové hlavy.

Kód Délka Díly dop. MC Kč
7086 180 1,80 m 1 1880

INSIST LANDING NET HANDLE BOAT

Dvoudílná, bytelná, ale zároveň velmi tenká podběráková tyč v délce 180 centimetrů s univerzálním závitem pro použití jakéhokoliv typu podběrákové hlavy. Hodí se pro 
nasazení na lodích a člunech.

Kód Délka Díly dop. MC Kč
7086 181 1,80 m 2 2110

INSIST LANDING NET SET

Robustní, k rybám šetrná a cenově výhodná podběráko-
vá sada. Hlava podběráku má délku ramen 1,00 m, tyč 
je dlouhá 1,80 metru.

Kód Délka Šířka Díly dop. MC Kč
7087 001 1,80 m 100 cm 1 2580

INSIST LANDING NET

Kvalitní podběráková síťka vyrobená z materiálu chránícího rybí sliz. Podběráko-
vá ramena byla vyrobena z grafitu, díky čemuž je podběráková hlava příjemně 
lehká.

Kód Model Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
7093 001 34" 85 cm 85 cm 80 cm 850

7093 002 44" 110 cm 110 cm 100 cm 940

PODBĚRÁK BAZINGA LANDING NET

Klasické podběráky trojúhelníkové konstrukce jsou při podebírání kaprů ve vod-
ních rostlinách nebo leknínech zdrojem nepříjemností, protože se jejich ramena 
zaklapávají. Robin Illner vyvinul pro tento druh rybaření ze břehu a z člunu nový 
oválný tvar podběrákové hlavy, která je opatřena celistvým kovovým rámem. 
Rybu tak lze z překážky během vteřin bezpečně vylovit. Díky oválnému tvaru 
najdete dostatek místa pro tento typ podběráku i na malých člunech. Při testo-
vání se bez problémů podebíraly ryby až do hmotnosti 30 kg. Tato podběráková 
hlava se perfektně hodí k podběrákovým tyčím značky Radical.

Kód Šířka Výška Velikost ok dop. MC Kč
7155 004 73 cm 100 cm 9 x 15 mm 780

AFTER DARK NET SAFE

Solidní plovák na podběrák, který 
váš podběrák udrží spolehlivě na hla-
dině. Nejvyšší kvalita.

Kód Délka Šířka Barva Materiál dop. MC Kč
8589 001 20 cm 5 cm zelená 100% nylon, polychloridový zátěr 159

PODBĚRÁKOVÉ HLAVY

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7086180&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7086181&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7087001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7093001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7093002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7155004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8589001&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=7155004&type=gallery&locale=DE


RA54

SAMOLEPKA

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 079 10 cm 2,1 cm 19

SAMOLEPKA

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 080 5,5 cm 5,5 cm 19

SAMOLEPKA

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 078 20 cm 4,2 cm 19

MUŠÍ KŘÍDLA

Obsahuje: vlajku, tyče, základovou desku a transportní tašku.

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9966 053 60 cm 260 cm 4650

REKLAMNÍ PŘEDMĚT
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Nekompromisní High-Tech produkty s dlouhou tradicí pro extrémní rybářské 
nasazení. S ohledem na pevné kořeny v Big Game rybolovu jsou dnes nabízeny 
optimální produkty pro mnoho dalších druhů mořského rybolovu, které mají 

své věrné příznivce i mezi specialisty na sladkovodní giganty. 

i LEGENDA K INTERAKTIVNÍM IKONÁM

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

Při kliknutí na katalogové číslo odstartujete  
Google hledání stávajícího produktu.

Detail 
obrázku

Rozkresy 
dílů

Návody k 
použití 

Videa360° 
animace
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FN2 FN3

MARQUESA 2 SPEED
Při příležitosti evropské výstavy rybářských potřeb EFTTEX byl dvourychlost-
ní multiplikátor Fin-Nor „Marquesa 2 Speed“ poprvé v červnu roku 2011 
v Amsterdamu představen veřejnosti a ihned korunován nejlepším mul-
tiplikátorem veletrhu. Naviják vyfrézovaný CNC technologiemi z jednoho 
aluminiového bloku oslní svým rychlým převodem, může však být v případě 
potřeby používán i s podřazenou druhou rychlostí pro plnění těch nejsilo-
vějších úkolů. K tomu přispívají i CNC frézované naddimenzované převody 
a brzda s karbonovými lamelami, kterou jinak najdeme pouze u obrovských 
Big Game multuplikátorů. S hmotnostmi modelů od 800 do 970 gramů lze 
multiplikátor báječně využívat při rybaření vestoje při nejrůznějších techni-
kách mořského lovu. Celý tento technický zázrak je ještě zabalen do vkus-
né stříbrno-zlaté kombinace, která jistě přispěje k jeho oblibě.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Kryt navijáku je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · Jemně nastavitelná páková brzda s uhlíkovými brzdnými disky
 · Klička z nerez oceli
 · Převody vyrobené z velmi tvrdé nerez oceli
 · Druhá převodová rychlost 3,1:1
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0619 020 MA20II 275 / 0,35 6.1:1 / 3.1:1 135 cm 7 11,3 kg / 25 lbs 814 g 9200

0619 030 MA30II 295 / 0,40 6.1:1 / 3.1:1 135 cm 7 11,3 kg / 25 lbs 828 g 10600

0619 040 MA40II 400 / 0,40 5.2:1 / 2.8:1 130 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 947 g 11400

0619 050 MA50II 425 / 0,50 5.2:1 / 2.8:1 130 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 970 g 12200

NAVIJÁKY S PÁKOVOU BRZDOU - DVOURYCHLOSTNÍ

MARQUESA
Ten, kdo si jednou zatočil multiplikátorem Marquesa, 
už s tím nechce nikdy skončit. Jde zlehka jako šicí 
stroj, ale k tomu disponuje medvědí silou. Multiplikátor 
Marquesa nabízí maximum preciznosti a robustnosti, 
které mu byla dány při zhotovení. Perfektně se hodí pro 
rybaření s tenkými, ale zároveň ultrapevnými pletenými 
šňůrami. Je lehčí, rychlejší a silnější než jakýkoliv jiný 
srovnatený naviják, který jste doposud viděli! Zhotovení 
z 6061-T6 aluminia. Je dokonce výkonnější než brzdy, 
které se běžně montují do daleko větších a těžších Big 
Game multiplikátorů. Multiplikátory řady Marquesa jsou 
perfektní navijáky jako stvořené pro závodní účely a pro 
rybaření vestoje s nejmodernějšími šňůrami a aktuálními 
lovnými technikami. Marquesa je jednoduše nemilosrd-
ná varianta, jak rychle otočit kapitální ryby, a to navíc 
ve velmi rafinovaném balení!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Kryt navijáku je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · Ergonomicky tvarovaná klička pro optimální přenos síly
 · Nastavení napětí cvrčka

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0622 012 MA12 245 / 0,26 6.1:1 109 cm 7 6,8 kg / 15 lbs 567 g 6800

0622 016 MA16 265 / 0,30 6.1:1 109 cm 7 6,8 kg / 15 lbs 595 g 7200

0622 020 MA20 275 / 0,35 6.1:1 130 cm 7 8,2 kg / 18 lbs 760 g 7700

0622 030 MA30 295 / 0,40 6.1:1 130 cm 7 8,2 kg / 18 lbs 777 g 9500
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MARQUESA
Pro rybáře, kteří se rozhodli vyrazit na plachetníky a marlíny s lehčím náči-
ním, je naše nová série Marquesa Pelagic ideální volbou. Přední vzpěra 
dovoluje maximální „přeplnění“ cívky při technice „Kite Fishing“ a meto-
dách lovu s živými nástrahami. Velmi rychlý návin vytváří z tohoto navi-
jáku ultimativní volbu pro „marlínové“  fanatiky. Dvoustupňový systém 
našich Marquesa Pelagic navijáků dává více kontroly při nastaveních pod 
pozicí pro zásek „Strike“ a ostřejší kontrolu, pokud je potřeba více než 
zaseknout a rychle reagovat.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Kryt navijáku je vyroben z jednoho kusu hliníku
 · Jemně nastavitelná páková brzda s uhlíkovými brzdnými disky
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Velmi pevné mosazné převodové komponenty
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0617 040 MA40TP 400 / 0,40 5,2:1 127 cm 6 7,0 kg / 15 lbs 898 g 9800

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Hliníkové tělo a boční kryty
 · Jemně nastavitelná páková brzda s uhlíkovými brzdnými disky
 · Extra velká neklouzavá rukojeť
 · Velmi pevné mosazné převodové komponenty
 · Rychlý návin vlasce
 · Continuous anti-reverse
 · Několikavrstvý nátěr krytu navijáku Saltguard

PRIMAL RH
Výrobou multiplikátorů s pákovou brzdou Fin-Nor Primal 
pokračujeme  v rodinné tradici v oblasti multiplikátorů 
pro použití ve slané vodě. Série Primal obsahuje dvě nové, 
velmi malé velikosti, které jsou předurčeny pro rybaření 
s extrémně tenkými a zároveň mimořádně pevnými plete-
nými šňůrami. Z tohoto důvodu nejsou navijáky na prutu 
žádným těžkým harampádím a radost z rybaření se pro 
jejich majitele posouvá do nekonečných výšek. Je sotva 
k uvěření, jakou sílu jsou schopné tyto malé zázračné stro-
je vyvinout. A k tomu ještě Primal nadchne mimořádným 
návinem šňůry na jedno otočení kličkou.

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0625 010 RH PR10HS 345 / 0,25 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 380 g 5800

0625 012 PR12HS 450 / 0,27 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 392 g 5800

NAVIJÁKY S PÁKOVOU BRZDOU

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Hliníkové tělo a boční kryty
 · Jemně nastavitelná páková brzda s uhlíkovými brzdnými disky
 · Extra velká neklouzavá rukojeť
 · Velmi pevné mosazné převodové komponenty
 · Rychlý návin vlasce
 · Continuous anti-reverse
 · Několikavrstvý nátěr krytu navijáku Saltguard

PRIMAL LH
Výrobou multiplikátorů s pákovou brzdou Fin-Nor Primal 
pokračujeme v rodinné tradici v oblasti multiplikátorů pro 
použití ve slané vodě. Série Primal které jsou předurčeny 
pro rybaření s extrémně tenkými a zároveň mimořádně 
pevnými pletenými šňůrami. Z tohoto důvodu nejsou 
navijáky na prutu žádným těžkým harampádím a radost 
z rybaření se pro jejich majitele posouvá do nekonečných 
výšek. Je sotva k uvěření, jakou sílu jsou schopné tyto malé 
zázračné stroje vyvinout. A k tomu ještě Primal nadchne 
mimořádným návinem šňůry na jedno otočení kličkou.

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0625 101 PR10HS 345 / 0,25 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 380 g 5800
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SPORTFISHER TROLLING LD
Přesvědčivý Fin-Nor multiplikátor s vysoce odolným 
a zatížitelným pákovým lamelovým brzdným systé-
mem. Disponuje systémem Level Wind (má řadič), 
který zaručí naprosto jistou obsluhu tohoto silného 
partnera na rybách. Je k dispozici ve dvou nejdů-
ležitějších velikostech pro trolling a lehčí rybaření 
s přírodními nástrahami. Převody mají extrémní 
navíjecí sílu a brzdný systém s karbonovými lame-
lami okamžitě projeví veškeré své silné stránky. Pří-
znivci trollingu jistě mimořádně ocení velmi hlasitý 
klik, fungující jako signalizace záběru.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Odolný kryt navijáku vyrobený z nerez oceli a vyztužený 
plastovými vlákny
 · Jemně nastavitelná páková brzda s uhlíkovými brzdnými 
disky
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Velmi pevné mosazné převodové komponenty abnormální 
velikosti

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0335 020 520 LW 320 / 0,45 4.2:1 42 cm 5 10,9 kg / 24 lbs 568 g 3420

0335 030 530 LW 460 / 0,50 4.2:1 52 cm 5 13,6 kg / 30 lbs 676 g 3660

SPORTFISHER TROLLING SD
Oblíbené velikosti multiplikátorů s hvězdicovou brzdou, které každodenně 
na mořích používají tisíce rybářů naší planety. Ať už při trollingu, nebo lovu 
s přírodními nástrahami, budou tyto praktické a nezničitelné multiplikátory 
Fin-Nor aspirovat na absolutní bestseller.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Odolný kryt navijáku vyrobený z nerez oceli a vyztužený plastovými 
vlákny
 · Velký vícevrstvý Offshore brzdový systém
 · Extra velká neklouzavá rukojeť
 · Pevné převody
 · Hliníková cívka

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0328 020 220 LW 450 / 0,40 4.2:1 61 cm 2 10,9 kg / 24 lbs 525 g 2340

0328 030 230 LW 425 / 0,50 4.4:1 83 cm 2 13,6 kg / 30 lbs 693 g 2520

BAITCASTOVÉ NAVIJÁKY
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FN8 FN9

OFFSHORE SPINNING
Ten, kdo chce lovit skutečně obrovské ryby, nepotřebuje žádný směšně malý 
navijáček. Nezajímá jej primárně ani zvláště jemný chod, ani nízká hmotnost 
navijáku. Daleko podstatnější je fakt, aby ho naviják, který si zvolil, nikdy 
nenechal ve štychu. Smekací naviják Fin-Nor je přesně takovým bojovým 
strojem. Žádné navoněné pozlátko, ale místo toho zosobněná nekompromisní 
robustnost. Nový model (velikost 105) s téměř nevídanou kapacitou vlasce/
šňůry má oproti velikosti #95 manuální překlápění oblouku překlapěče.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Hliníkové tělo a boční kryty
 · Velký vícevrstvý Offshore brzdový systém
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Velká rolnička s anti-twist systémem
 · Odolné převody z bronzu a nerez oceli
 · Hliníková cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Spojka Multistop anti-reverse
 · Nárazový překlapěč zabraňující předčasnému překlopení během náho-
zu

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0613 065 OFS6500 360 / 0,45 4,4:1 87 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 882 g 3260

0613 075 OFS7500 420 / 0,45 4,4:1 93 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 905 g 3320

0613 085 OFS8500 490 / 0,45 4,4:1 102 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1070 g 3420

0613 095 OFS9500 540 / 0,45 4,4:1 108 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1101 g 3480

0613 105 OFS10500 700 / 0,45 4,4:1 115 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1135 g 3660

LETHAL
Fin-Nor Lethal má své pevné místo v paletě smekacích navijáků značky Fin-
-Nor. Je k dispozici ve čtyřech velikostech, a tak tento pracant pokryje mnoho 
oblastí lovu dravých sladkovodních ryb a mořského rybaření. Byly vynechány 
všechny citlivé součástky, navijákům tak nelze přepnout zpětný chod. Výtečně 
se hodí pro lov sumců, velkých dravých ryb a mořský rybolov.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

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

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0624 040 LT 40 210 / 0,30 5.2:1 78 cm 7 10,4 kg / 23 lbs 382 g 2900

0624 060 LT 60 220 / 0,40 4.9:1 83 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 617 g 3150

0624 080 LT 80 270 / 0,45 4.9:1 94 cm 7 18,1 kg / 40 lbs 697 g 3370

0624 100 LT 100 265 / 0,50 4.9:1 103 cm 7 20,4 kg / 45 lbs 870 g 4180

PŘÍVLAČOVÉ NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU
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FN10 FN11

TIDAL
Nezničitelné navijáky patří mezi základní poznávací atributy značky Fin-Nor. 
Nové navijáky Fin-Nor Tidal na tuto tradici jednoznačně navazují. Doplňkově 
byly pevné, nekroutivé aluminiové tělo a další použité komponenty z ušlech-
tilé oceli v souvislosti s přenosem síly optimalizovány. Tím se z navijáků Tidal 
staly ultimativní bojové stroje pro lov sumců, velkých štik a příznivců mořské-
ho rybaření, a to za velmi atraktivní cenu!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Rotor je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · Kryt navijáku je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · Přední brzda s uhlíkovými disky Magnum
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Titanovo-nitridový povlak rolničky
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Velmi silná hlavní hřídel z nerez oceli
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Dvourychlostní oscilační systém
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0607 045 T 545 210 / 0,31 5,2:1 81 cm 5 11,3 kg / 25 lbs 348 g 1970

0607 055 T 555 120 / 0,41 4,9;1 85 cm 5 13,6 kg / 30 lbs 550 g 2220

0607 065 T 565 150 / 0,40 4,9;1 91 cm 5 18,1 kg / 40 lbs 556 g 2250

0607 075 T 575 280 / 0,40 4,9;1 104 cm 5 20,4 kg / 45 lbs 715 g 2430

0607 095 T 595 400 / 0,45 4,9;1 120 cm 5 20,4 kg / 45 lbs 745 g 2720

MEGALITE
Bytelná a cenově velmi příznivá série mořských smekacích navijáků pro mno-
ho druhů využití. Skutečná Fin-Nor kvalita za velmi slušné peníze, jednoduše 
ideální pro každého fanouška mořského rybolovu. Zabaleno do velmi atraktiv-
ního nadčasového designu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Grafitový rotor
 · Kompaktní design krytu navijáku
 · Velký vícevrstvý brzdový systém
 · Hliníková klička z odlitku
 · Velká rolnička
 · Pevné převody
 · Hliníková cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0346 040 40 230 / 0,22 5,2:1 76 cm 5 6,5 kg / 14 lbs 320 g 1640

0346 060 60 300 / 0,26 4,9:1 83 cm 5 12,0 kg / 26 lbs 550 g 1930

0346 080 80 400 / 0,30 4,9:1 94 cm 5 15,0 kg / 33 lbs 690 g 2160

0346 100 100 330 / 0,45 4,9:1 100 cm 5 15,0 kg / 33 lbs 700 g 2310

PŘÍVLAČOVÉ NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13098 240 612 2,40 m 1+1 6 - 12 lbs 1,67 m 315 g 2580

13098 241 1020 2,40 m 1+1 10 - 20 lbs 1,67 m 331 g 2580

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13099 230 Lethal Bite Species 2,30 m 1+1 4 - 8 lbs 1,67 m 280 g 2580

PRUTY NA LOV Z LODĚ

LETHAL BITE
Lethal – senzační série prutů postavená na plném grafitovém blanku. Oproti dutým prutům je tato konstrukce prakticky nezničitelná 
a k tomu ještě extrémně štíhlá. Přesně umístěná Fuji Alconite očka pro perfektní křivky ohybu doplňuje sedlo navijáku Fuji DPS, ve 
kterém naviják bombasticky pevně drží. Akce od 6 do 12 lb dělá z tohoto typu prutu perfektně univerzální náčiní pro lov z lodi. Model 
10–20 lb zase představuje ideálního partnera pro rybaření u vraků nebo v hlubších vodách, když je vyžadováno těžší náčiní.

LETHAL BITE SPECIES
Lethal – senzační série prutů postavená na plném grafitovém blanku. Oproti dutým prutům je tato konstrukce prakticky nezničitelná 
a k tomu ještě extrémně štíhlá. Prut pro specialisty (Spezialisten Rute) a jeho poddajný blank přinášejí naprostou radost ze zdolávání v 
mělkých až středně hlubokých vodách. Tento prut je samozřejmě kompletně osazen originálními Fuji komponenty.

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13098240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13098241&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13099230&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=13098240&type=gallery&locale=DE


FN14 FN15

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Gramáž dop. MC Kč
13080 230 Lethal Lure L 2,30 m 2 40 - 140 g 1,70 m 1-2,5 289 g 3280

13080 270 Lethal Lure L 2,70 m 2 40 - 140 g 1,42 m 1-2,5 332 g 3510

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Gramáž dop. MC Kč
13084 220 Lethal Sea Spin 2,20 m 2 30 - 70 g 1,65 m 0,6-1 266 g 3050

13084 221 Lethal Sea Spin H 2,20 m 2 50 - 300 g 1,58 m 0,9-2,5 281 g 3750

13084 240 Lethal Sea Spin 2,40 m 2 30 - 70 g 1,70 m 0,6-1 298 g 3050

13084 270 Lethal Sea Spin 2,70 m 2 30 - 70 g 1,70 m 0,6-1 312 g 3510

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Gramáž dop. MC Kč
13083 210 Lethal Variado 2,10 m 2 6 - 12 lbs 1,52 m 0,8-2 292 g 3050

13083 211 Lethal Variado 2,10 m 2 12 - 20 lbs 1,52 m 1,8-3 314 g 3280

13083 212 Lethal Variado 2,10 m 2 20 - 30 lbs 1,52 m 3-4 349 g 3510

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Gramáž dop. MC Kč
13081 230 Lethal Pilk 2,30 m 2 60 - 200 g 1,45 m 1,2-3 186 g 3280

13081 270 Lethal Pilk 2,70 m 2 60 - 200 g 1,71 m 1,2-3 186 g 3510

PRUTY NA PŘÍVLAČ

LETHAL LURE L
Lethal představuje senzační sérii dělených prutů s plnou karbonovou špičkou. Na rozdíl od dutých prutů je tato 
konstrukční technologie prakticky nezničitelná a k tomu ještě extrémně štíhlá. Štíhlost jako taková se navzdory 
plnému materiálu stará o nízkou hmotnost prutů. Model Lure je předurčen pro moderní lov s umělými nástra-
hami v mořích.

LETHAL SEA SPIN
Lethal představuje senzační sérii dělených prutů s plnou karbonovou špičkou. Na rozdíl od dutých prutů je tato 
konstrukční technologie prakticky nezničitelná a k tomu ještě extrémně štíhlá. Štíhlost jako taková se navzdory 
plnému materiálu stará o nízkou hmotnost prutů. Model Sea Spin je předurčen pro moderní přívlačový lov 
v mořích.

LETHAL VARIADO
Lethal představuje senzační sérii dělených prutů s plnou karbonovou špičkou. Na rozdíl od dutých prutů je tato 
konstrukční technologie prakticky nezničitelná a k tomu ještě extrémně štíhlá. Štíhlost jako taková se navzdory 
plnému materiálu stará o nízkou hmotnost prutů. Model Variado je předurčen pro lehký trolling a různé jiné 
mořské techniky při lovu z lodi.

LETHAL PILK
Lethal představuje senzační sérii dělených prutů s plnou karbonovou špičkou. Na rozdíl od dutých prutů je tato 
konstrukční technologie prakticky nezničitelná a navíc jsou pruty ještě extrémně štíhlé. Štíhlost jako taková se 
navzdory plnému materiálu stará o nízkou hmotnost prutů. Model Sea Spin je předurčen pro pilkrování v Sever-
ním moři, na Baltu a také v Norsku.
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Typ oček Držák navijáku Gramáž dop. MC Kč
13025 220 Valhall 2.0 II 2,20 m 2 40 - 140 g / vertical - 220 g 1,70 m 1-2,5 Fuji® Fuji 263 g 4220

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Typ oček Držák navijáku Gramáž dop. MC Kč
13027 220 Valhall Light 2,20 m 2 30 - 80 g / vertical - 150 g 1,68 m 0,8-1,5 Fuji® Fuji 248 g 4220

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Typ oček Držák navijáku Gramáž dop. MC Kč
13026 220 Valhall 2.0 II Traveller 2,20 m 4 40 - 140 g / vertical - 220 g 0,61 m 1-2,5 Fuji® Fuji 252 g 5150

PRUTY NA LOV Z LODĚ

VALHALL 2.0 I I
Tento silový mořský přívlačový prut v sobě spojuje všechny přednosti, které by takový prut měl mít: lehký, štíhlý a se spoustou síly. Kompletně 
nově vyvinutý plný karbonový blank je osazen špičkovými komponenty: Fuji očky K-Frame s extra ovinem, štíhlým Fuji sedlem navijáku příjem-
ným do ruky a robustní křížovou koncovkou pro držáky a zdolávací pás, taktéž od značky Fuji. EVA rukojeť je zpracována ergonomicky, takže 
dlouhé hodiny rybaření nebo tvrdé souboje jsou bez problémů možné. Zvláště důležité je asymetrické dělení prutu: tak není kompletní sekce 
oček přerušena rozdělením, což výrazně zvyšuje pevnost. Také opticky představuje nová série Valhall skutečnou lahůdku. S vrhací zátěží od 40 
do 140 gramů a délkou 2,20 metru je prut perfektní pro těžkou mořskou přívlač v Norsku, na Islandu nebo v tropických vodách. Vertikálně lze 
komfortně lovit s nástrahami o hmotnosti do 220 g.

VALHALL LIGHT
Konečně existuje lehčí verze přívlačového prutu v sérii Valhall, ze které budou nadšeni především příznivci jemné mořské přívlače. Již při prv-
ním testovacím rybolovu s prototypy chytl tento citlivý, ale zároveň silový prut pěkně za srdce. Prut snů! Typ konstrukce a komponenty jsou 
naprosto stejné jako u „většího“ bratra. Vrhací zátěž 30 až 80 gramů, vertikálně lze pohodlně lovit s nástrahami do 150 gramů.

VALHALL 2.0 I I  TRAVELLER
Nový prut Valhall existuje samozřejmě i v cestovní verzi do kufru. Díky rozdělení na čtyři díly a transportní délce pouhých 61 centimetrů je 
ideální pro cesty letadlem, malým sportovním kupé nebo na motorce. Komponenty jsou shodné s dvoudílnou verzí. Dlouhé trnové spojky 
se starají o pevné spojení jednotlivých dílů a propůjčují modelu Valhall Traveller jeho sílu. Vrhací zátěž 40 až 140 gramů, vertikálně až do 
220 gramů. Délka: 2,20 m.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Typ oček Držák navijáku Gramáž dop. MC Kč
13028 220 Valhall 2.0 Traveller Light 2,20 m 4 30 - 80 g / Vertical: 150 - g 0,61 m 0,8-1,5 Fuji® Fuji 230 g 4680

VALHALL 2.0 TRAVELLER LIGHT
Nový prut Valhall existuje samozřejmě i v cestovní verzi do kufru. Díky rozdělení na čtyři díly a transportní délce pouhých 61 centimetrů je 
ideální pro cesty letadlem, malým sportovním kupé nebo na motorce. Komponenty jsou shodné s dvoudílnou verzí. Dlouhé trnové spojky 
se starají o pevné spojení jednotlivých dílů a propůjčují modelu Valhall Traveller jeho sílu. Vrhací zátěž 30 až 80 g, vertikálně do 150 g. 
Délka: 2,20 m.
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Akce Typ oček Gramáž dop. MC Kč
13030 170 Megalite Vertical Jigger 1,70 m 2 300 g / 20 - 25 lbs 1,21 m 2-4 extra fast Fuji® 263 g 1750

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Akce Typ oček Gramáž dop. MC Kč
13031 210 Megalite Boat MH 2,10 m 2 300 g / 20 - 25 lbs 1,60 m 2-4 extra fast Fuji® 302 g 1970

13031 240 Megalite Boat MH 2,40 m 2 300 g / 20 - 25 lbs 1,90 m 2-4 extra fast Fuji® 323 g 1970

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Akce Typ oček Gramáž dop. MC Kč
13032 240 Megalite Jig n' Pilk 2,40 m 2 140 g / 6 - 12 lbs 1,26 m 0.6-1 extra fast Fuji® 235 g 1640

13032 241 Megalite Jig n' Pilk 2,40 m 2 180 g / 8 - 14 lbs 1,26 m 0.8-1.2 extra fast Fuji® 233 g 1640

PRUTY NA LOV Z LODĚ

MEGALITE VERTICAL JIGGER
Vertikální techniky přívlače se těší rostoucí oblibě i na mořích ve světě. Díky sérii Megalite jsme schopni tuto potřebu prostřednictvím 
prutu Megalite Vertical perfektně pokrýt. Citlivý „silák“ nabízí lehký, ale prakticky nezničitelný blank s obrovským silovým potenci-
álem, a to za mimořádně příznivou cenu. Lehkost prutu a v ruce příjemně sedící rukojeť z EVA materiálu umožňují mnohahodinové 
rybaření bez únavy z těžkého náčiní. S vrhací zátěží do 300 g (20–25 lb) a délkou 1,70 m je perfektní pro rybaření v Norsku, na Islan-
du, ale také v tropických vodách.

MEGALITE BOAT MH
Pruty pro lov z lodi, lehce sedící v ruce, pro univerzální použití na moři. Krásně provedený prut Megalite Boat poskytuje mimořádně 
silovou zpětnou vazbu zároveň s grandiózním rozpoznáváním záběrů. Megalite Boat nabízí průběžnou akci a je tím pádem velmi pev-
ný, což znesnadňuje vyříznutí bojovných protivníků. Je ideálním partnerem pro všechny aktivní i pasivní rybáře lovící z lodí, kteří mají 
políčeno na adrenalinový zážitek.

MEGALITE JIG N'  PILK
Jemné mořské pruty nové generace postavené na extrémně lehkých, ale velmi výkonných blancích. S délkou 2,40 m a vrhacími zátě-
žemi 140 g (12 lb) a 180 g (8–14 lb) perfektně doplňují sérii Megalite. Prut Megalite Jig n´ Pilk garantuje tu nejlepší kontrolu nad 
nástrahami a bleskovou reakční schopnost. Je ideálním partnerem pro lov z lodi a byl speciálně vyvinut pro rybaření s jigy, pilkrovací-
mi návazci nebo samotnými pilkry. S prutem se dá stylově a pohodlně rybařit po celý den. A to nejlepší nakonec: nějak zásadně vám 
nevyprázdní peněženku.
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Akce Typ oček Gramáž dop. MC Kč
13033 210 H 2,10 m 4 400 g / 30 lbs 0,58 m 2-4 extra fast Fuji® 246 g 1970

13033 240 H 2,40 m 4 400 g / 30 lbs 0,60 m 2-4 extra fast Fuji® 271 g 2070

13033 270 MH 2,70 m 5 180 g / 8 - 14 lbs 0,51 m 0.8-1.2 extra fast Fuji® 279 g 2110

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Akce Typ oček Držák navijáku Gramáž dop. MC Kč
13034 190 Megalite Thai Rubber 1,90 m 1 60 - 120 g 1,90 m 0,4-1,0 extra fast Fuji® Fuji® 130 g 2580

13034 191 Megalite Thai Rubber 1,90 m 1 80 - 180 g 1,90 m 1-2 extra fast Fuji® Fuji® 140 g 2580

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Akce Typ oček Držák navijáku Gramáž dop. MC Kč
13035 190 1–3 1,90 m 1 80 - 180 g 1,90 m extra fast Fuji® Fuji® 160 g 2580

13035 191 2–4 1,90 m 1 120 - 200 g 1,90 m extra fast Fuji® Fuji® 170 g 2580

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13102 180 Megalite Tele Boat 1,80 m 3 10 - 100 g 1,00 m 177 g 710

13102 210 Megalite Tele Boat 2,10 m 3 10 - 100 g 1,00 m 192 g 800

13102 240 Megalite Tele Boat 2,40 m 4 10 - 100 g 1,05 m 227 g 890

13102 270 Megalite Tele Boat 2,70 m 4 10 - 100 g 1,05 m 261 g 940

13102 300 Megalite Tele Boat 3,00 m 5 10 - 100 g 1,15 m 332 g 1030

13102 350 Megalite Tele Boat 3,50 m 5 20 - 120 g 1,15 m 396 g 1080

13102 400 Megalite Tele Boat 4,00 m 5 20 - 120 g 1,15 m 462 g 1120

PRUTY NA LOV Z LODĚ

MEGALITE TRAVEL
Společníci na cestách, kteří by neměli chybět v žádném zavazadle. 4dílné mořské cestovní pruty přesvědčí svou 
silovou zpětnou vazbou páteře, zůstávají ale v ruce vždy lehké a citlivé. S délkou 2,10 m / 2,40 m a vrhací 
zátěží 400 g (30 lb) a 2,70 m s vrhací zátěží 180 g (8–14 lb) pokrývají modely Megalite Travel individuální přání 
moderního rybáře lovícího z lodi. Krásný ušlechtilý design dělá z tohoto prutu zcela mimořádného společníka na 
cestách do vzdálených rybářských destinací.

MEGALITE THAI RUBBER
Thai v japonštině komplexně označuje všechny druhy mořanů. Stejná ryba, latinsky Pargus pargus je oblíbeným 
cílovým druhem rybářů ve Středozemním moři. Preferovanou rybolovnou technikou je zde především použití 
umělých přívlačových nástrah. Pro použití Thai gumových rybek ve spojení s pruty, speciálně pro tuto techniku 
koncipovanými, vyvinula značka Fin Nor sérii Megalite Thai Rubber. Sestává z dvojice prutů se zcela rozdílnými 
akcemi. Perfektně vyvážené, měkké špičky se semiparabolickou akcí nabízejí rybáři výhodu v rozpoznání i velmi 
opatrných záběrů a následném jistém zdolání i kapitálních exemplářů.

MEGALITE SLOW JIG
Dva speciálně vyvinuté pruty pro pomalý jigging, velmi rozšířenou lovnou techniku ve Středozemním moři pro 
lov různých druhů mořanů, kaniců a makrel. Supertenké, a přesto silové blanky osazeny originálními Fuji kom-
ponenty nabízejí rybáři veškeré přednosti, které potřebuje, aby mohl slow jigy správně prezentovat a později se 
i radovat z úlovku.

MEGALITE TELE BOAT
Citlivá sklolaminátová špička pro perfektní zobrazení záběrů a silový blank s dostatkem rezerv pro zdolání i vět-
ších dravých ryb. Tato série najde své pole působnosti především při lovu z lodi ve Středozemním moři.
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Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Typ oček Držák navijáku Gramáž dop. MC Kč
13300 170 20/30 1,70 m 1+1 30 lbs 1,21 m 3-4 Alps Alps 832 g 6100

13300 171 30/50 1,70 m 1+1 50 lbs 1,21 m 4-6 Alps Alps 842 g 6100

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Třída PE Typ oček Držák navijáku Gramáž dop. MC Kč
13301 170 20/30 1,70 m 1 20 - 30 lbs 1,70 m 3-4 Alps Alps 887 g 12200

13301 171 30/50 1,70 m 1 30 - 50 lbs 1,70 m 4-6 Alps Alps 921 g 12200

13301 172 50/80 1,70 m 1 50 - 80 lbs 1,70 m 6-8 Alps Alps 928 g 12200

A1330 190 Rukojeť zakřivený 50,00 cm 4490

PRUTY NA TĚŽKÝ LOV

MARQUESA DRIFT TR
Po intenzivních testech na vodě představuje značka Fin-Nor novou sérii prutů Marquesa Drift TR, která byla 
vyvinuta speciálně pro lodní „Stand Up“ rybaření ve Středozemním moři. Veškeré blanky jsou vytvořeny z nej-
kvalitnějšího grafitového materiálu. Perfektní pruty i pro závodní rybaření. Jsou vybaveny ALPS očky, vysoce kva-
litními EVA rukojeťmi a ALPS sedly navijáků, a to v kombinaci s moderním designem – skutečný sen pro všechny 
příznivce Gig Game rybaření. K dostání ve dvou různých verzích: 20/30 lb a 30/50 lb.

MARQUESA DRIFT TR/RG
Po intenzivních testech na vodě představuje značka Fin-Nor 
novou sérii prutů Marquesa Drift TR/RG, která byla vyvinuta 
speciálně pro lodní „Stand Up“ rybaření ve Středozemním 
moři. Veškeré blanky jsou vytvořeny z nejkvalitnějšího gra-
fitového materiálu. Perfektní pruty i pro závodní rybaření. 
Jsou vybaveny ALPS rolnami, vysoce kvalitními EVA ruko-
jeťmi a ALPS sedly navijáků, a to v kombinaci s moderním 
designem – skutečný sen pro všechny příznivce Gig Game 
rybaření. K dostání ve třech různých verzích: 20/30 lb, 30/50 
lb a 50/80 lb.

*A1330190 fits 
all 3 models
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ČEPICE
Materiál: 100% bavlna

Kód dop. MC Kč
9788 091 259

SAMOLEPKA
Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9971 963 42 cm 10 cm 49

SAMOLEPKA S METREM
Speciální High-Tech samolepka do lodi s certifikací na slanou vodu. Nejvyšší 
UV odolnost díky použití technologie sítotisku. Odolnost proti UV záření vydrží 
několik let, závisí na způsobu použití a skutečné intenzitě slunečního záření. 
Materiál: pevná polychloridová fólie, P4 polyakrylátové High-Tech lepidlo s certi-
fikací na mořskou vodu. Materiál: polychloridová samolepicí fólie, P4 polyakrylá-
tové high-tech lepidlo s certifikovanou odolností proti slané vodě

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 038 119 cm 12,4 cm 129

ODĚVY

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9788091&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9971963&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949038&type=google&locale=DE


Značka pro rybáře, kteří hledají extrémní dobrodružství a musí se v každé situaci spolehnout na 
své náčiní. Extrémní výkonová data za férově kalkulovanou cenu. 

i LEGENDA K INTERAKTIVNÍM IKONÁM

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

Při kliknutí na katalogové číslo odstartujete  
Google hledání stávajícího produktu.

Detail 
obrázku

Rozkresy 
dílů

Návody k 
použití 

Videa360° 
animace

Google - hledání
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POWER WIZARD
Úspěšný model prutu Trolling Wizards s jeho supertenkým, lehkým a téměř 
nezlomitelným blankem získal silnějšího bratra: Power Wizard, který disponu-
je podobnými vlastnostmi, ovšem s daleko větší odezvou páteře prutu. Tuto 
silovější verzi prutu ocení zvláště rybáři, kteří chtějí lovit s trollingovými plane-
ry nebo jinými podobnými pomůckami.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13045 210 Power Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,70 m 279 g 2810

13045 240 Power Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,90 m 325 g 3050

TROLLING WIZARD
Vysněné trollingové pruty nové generace: to, co je u Big Game rybolovu 
běžným standardem, jsme nyní přenesli na naše nové trollingové pruty. Roz-
hodující výhodou je rozdělení prutu na prut v celku plus rukojeť. Akce prutu 
tak není díky dělení nějak narušena, což umožňuje použití extrémně štíhlých 
a lehkých blanků, které mají citlivost pro menší ryby a zároveň sílu pro ty úpl-
ně největší. Připraví vám neskutečný zážitek ze zdolávání. A ještě něco: blank 
je zhotoven z plného, a nikoliv dutého grafitového materiálu, jak je to jinak 
běžnou praxí, což ho posunuje do kategorie prakticky nezlomitelných.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13040 210 Trolling Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,70 m 270 g 2810

13040 240 Trolling Wizard 2,40 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,90 m 294 g 3050

INLINE WIZARD
Novinkový vývoj pro příznivce trollingových prutů s vnitřním vedením vlasce. 
S těmito pruty už nepoznáte žádné motance, protože pruty nemají žádná 
očka. Vyznačují se průběžnou, ale zároveň citlivou akcí, aniž by se člověk 
musel vzdát silových rezerv. Prima volba také pro lehké pilkrování a lov pla-
týsů. Zavaděč pro navléknutí vlasce/šňůry tvoří součást dodávky. Pruty jsou 
k dispozici ve více délkách a v různých třídách pro použití s kalibrovanými 
vlasci – pro každého rybáře odpovídající model. A to nejlepší nakonec: Rhino 
rybářům nabízí na pruty Wizard-Inline pětiletou záruku!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14047 210 Inline Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 8 - 16 lbs 1,13 m 270 g 2340

14047 211 Inline Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,13 m 280 g 2340

14047 212 Inline Wizard 2,10 m 2 50 - 125 g / 12 - 25 lbs 1,13 m 290 g 2340

14047 240 Inline Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,24 m 305 g 2340

14047 270 Inline Wizard 2,70 m 2 50 - 150 g / 20 - 30 lbs 1,41 m 340 g 2580

PRUTY NA LOV Z LODĚ
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TROLLING TEAM RIGGER WITCH
S tímto speciálním downrigger prutem funguje trolling „začarovaně“ dobře. 
Díky eleganci a optickému souznění s Dive Masterem si jistě najde mnoho 
příznivců. Robustní blank odolá veškeré zátěži, která se při trollingu může 
objevit.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13019 210 Trolling Team Rigger Witch 2,10 m 2 12 - 20 lbs / 40 - 80 g 1,13 m 339 g 1080

13019 240 Trolling Team Rigger Witch 2,40 m 2 12 - 20 lbs / 40 - 80 g 1,24 m 389 g 1230

TROLLING TEAM DIVE MASTER
Top prut k lovu štik a lososů na trolling. Při použití s potápěcími kotouči pře-
svědčí potřebnou tuhostí a zpětnou vazbou blanku. Citlivá špička tlumí nára-
zy při zdolávání a suverénně si poradí i s relativně na krajíčku zaháknutými 
soupeři. Jde možná o nejlepší prut, který je pro tento specifický účel na trhu 
k dostání. Také super pro pilkrování s multiplikátorem.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13019 285 Trolling Team Dive Master 2,85 m 2 15 - 30 lbs / 50 - 130 g 1,50 m 378 g 1460

TROLLING XTRA
Tahoun pro začínající rybáře. Od základu solidní blank pro trolling při lovu 
tresek, mořských pstruhů a lososů. Sklolaminátový blank se stará o potřebné 
vlastnosti tlumení a zároveň dělá prut odolnějším vůči méně šetrnému zachá-
zení během běžného trollingového dne.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13020 240 Trolling Xtra 2,40 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,24 m 392 g 940

PRUTY NA LOV Z LODĚ
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NÁVAZEC STEEL
S obratlíkem a bezpečnostní karabinkou.

Kód Model Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
2305 006 1x7 0,3 m 0,24 mm 6 kg 2 ks 39

2305 009 1x7 0,3 m 0,27 mm 9 kg 2 ks 39

2305 013 1x7 0,3 m 0,33 mm 13 kg 2 ks 39

2306 006 1x7 0,5 m 0,24 mm 6 kg 2 ks 39

2306 009 1x7 0,5 m 0,27 mm 9 kg 2 ks 39

2306 013 1x7 0,5 m 0,33 mm 13 kg 2 ks 39

2306 017 1x7 0,5 m 0,39 mm 17 kg 2 ks 39

2307 009 1x7 0,7 m 0,27 mm 9 kg 2 ks 39

2307 013 1x7 0,7 m 0,33 mm 13 kg 2 ks 39

2307 017 1x7 0,7 m 0,39 mm 17 kg 2 ks 39

NÁVAZEC STEEL
Se smyčkami z obou stran.

Kód Model Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
2316 005 1x7 0,7 m 0,21 mm 5 kg 2 ks 29

2316 008 1x7 0,7 m 0,27 mm 8 kg 2 ks 29

2316 012 1x7 0,7 m 0,33 mm 12 kg 2 ks 29

NÁVAZEC STEEL
S obratlíkem a karabinkou.

Kód Model Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
2317 009 1x7 0,5 m 0,27 mm 9 kg 2 ks 39

2317 012 1x7 0,5 m 0,33 mm 12 kg 2 ks 39

2317 015 1x7 0,5 m 0,36 mm 15 kg 2 ks 39

NÁVAZEC STEEL
Se smyčkou a trojháčkem.

Kód Model Velikost háčku Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
4201 005 1x7 8 0,6 m 0,21 mm 5 kg 1 ks 39

4201 008 1x7 6 0,6 m 0,27 mm 8 kg 1 ks 39

4201 012 1x7 5 0,6 m 0,33 mm 12 kg 1 ks 39

4201 015 1x7 1 0,6 m 0,36 mm 15 kg 1 ks 39

NÁVAZEC STEEL
Se smyčkou a dvojháčkem.

Kód Model Velikost háčku Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
4202 003 1x7 9 0,6 m 0,18 mm 3 kg 1 ks 39

4202 005 1x7 7 0,6 m 0,21 mm 5 kg 1 ks 39

4202 007 1x7 5 0,6 m 0,24 mm 7 kg 1 ks 39

4202 009 1x7 2 0,6 m 0,27 mm 9 kg 1 ks 39

OCELOVÉ NÁVAZCE

NÁVAZEC STEEL
Se smyčkou a jednoháčkem.

Kód Model Velikost háčku Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
4203 008 1x7 2 0,6 m 0,27 mm 8 kg 1 ks 29

4203 012 1x7 1/0 0,6 m 0,33 mm 12 kg 1 ks 29

4203 015 1x7 2/0 0,6 m 0,36 mm 15 kg 1 ks 29

NÁVAZEC STEEL
S obratlíkem a karabinkou.

Kód Model Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
2318 005 7x7 0,5 m 0,34 mm 5 kg 2 ks 49

2318 008 7x7 0,5 m 0,38 mm 8 kg 2 ks 49

2318 012 7x7 0,5 m 0,42 mm 12 kg 2 ks 49

NÁVAZEC STEEL
S vysokopevnostním obratlíkem a bezpečnostní karabinkou.

Kód Model Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
2310 006 7x7 0,3 m 0,35 mm 6 kg 2 ks 49

2310 009 7x7 0,3 m 0,39 mm 9 kg 2 ks 49

2310 013 7x7 0,3 m 0,45 mm 13 kg 2 ks 49

2311 006 7x7 0,5 m 0,35 mm 6 kg 2 ks 49

2311 009 7x7 0,5 m 0,39 mm 9 kg 2 ks 49

2311 013 7x7 0,5 m 0,43 mm 13 kg 2 ks 49

2311 017 7x7 0,5 m 0,45 mm 17 kg 2 ks 49

2312 006 7x7 0,7 m 0,35 mm 6 kg 2 ks 59

2312 009 7x7 0,7 m 0,39 mm 9 kg 2 ks 59

2312 013 7x7 0,7 m 0,43 mm 13 kg 2 ks 59

2312 017 7x7 0,7 m 0,45 mm 17 kg 2 ks 59
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NÁVAZEC STEEL
Se smyčkami z obou stran.

Kód Model Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
2324 005 7x7 0,5 m 0,34 mm 5 kg 2 ks 49

2324 008 7x7 0,5 m 0,38 mm 8 kg 2 ks 49

2324 012 7x7 0,5 m 0,42 mm 12 kg 2 ks 49

2325 005 7x7 0,7 m 0,38 mm 5 kg 2 ks 49

2325 008 7x7 0,7 m 0,34 mm 8 kg 2 ks 49

2325 012 7x7 0,7 m 0,42 mm 12 kg 2 ks 49

NÁVAZEC STEEL
Se smyčkou a trojháčkem.

Kód Model Velikost háčku Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
4204 005 7x7 8 0,6 m 0,34 mm 5 kg 1 ks 39

4204 008 7x7 6 0,6 m 0,38 mm 8 kg 1 ks 39

4204 012 7x7 5 0,6 m 0,42 mm 12 kg 1 ks 39

4204 015 7x7 1 0,6 m 0,45 mm 15 kg 1 ks 39

NÁVAZEC STEEL
Se smyčkou a trojháčkem.

Kód Model Velikost háčku Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
4205 008 7x7 2 0,6 m 0,38 mm 8 kg 1 ks 39

4205 012 7x7 1/0 0,6 m 0,42 mm 12 kg 1 ks 39

4205 015 7x7 2/0 0,6 m 0,45 mm 15 kg 1 ks 39

beluga

king salmon

nat. copper dolphin

pstruh duhový

master slapper

copper bl. dolphin

old witch

nat. gold dolphin

TROUT KILLER
Konečně můžeme nabídnout úspěšné plandavky Rhino ve velikosti speciálně na mořské pstruhy, kteří zvláště v příbřežních pasážích upřednostňují spíše menší nástrahy. 
S plandavkami série Trout Killer Spoon nabízíme barevně vyladěný koncept třpytek, který byl vyvinut speciálně pro lov mořských pstruhů. Chod plandavky je agilní, až 
agresivní, rozsah rychlostí pasuje optimálně ke zbytku třpytek Rhino série. V žádném případě neopomeňte tyto nástrahy vyzkoušet hluboko při lovu lososů, když v jejich 
jídelníčku figurují malí šproti! Již mnoho 10kilogramových lososů si toto sousto nenechalo ujít.

Délka Gramáž MJ beluga copper bl. dolphin pstruh duhový king salmon old witch master slapper nat. copper dolphin nat. gold dolphin dop. MC Kč
85 mm 12 g 1 ks 3397 004 3397 005 3397 008 3397 010 3397 029 3397 030 3397 037 3397 038 149

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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black shiner

pstruh duhový

gold/green dolphin

furuncle

beluga

copper blue dolphin

TROLLING SPOONS
Chcete chytat velké ryby? A přejete si zároveň trollovat střední a větší nástrahy tou samou rychlostí? Žádný problém s novými trollingovými plandavkami Rhino Trolling 
Spoons. Tyto nástrahy byly vyvinuty našimi experty speciálně pro trolling na Baltu. Ve vodním sloupci a během tahu sleďů upřednostňují často lososi a mořští pstruzi 
větší nástrahy. Sestavili jsme pro vás top barvy, se kterými budete ve vodách kolem Rujány, Fehmarnu, Bornholmu, Simrishamnu nebo ve Finském zálivu vždy nejlépe 
vybaveni. Agilní, zčásti agresivní chod provokuje i líné dravce k záběru, a to při rychlostech tažení, kterými jezdí většina lodí.

Délka Model Gramáž MJ black shiner beluga gold/green dolphin pstruh duhový copper blue dolphin gold green dolphin furuncle dop. MC Kč
115 mm MAG 16 g 1 ks 3395 001 3395 004 3395 006 3395 008 169

150 mm Xtra MAG 27 g 1 ks 3395 104 3395 108 3395 105 3395 106 3395 120 229

rügen

last try

gold swedish flag

natural copper blue dolphin

copper master herring

svenstrup special

super shiner

TROLLING SPOONS
Chcete chytat velké ryby? A přejete si zároveň trollovat střední a větší nástrahy tou samou rychlostí? Žádný problém s novými trollingovými plandavkami Rhino Trolling 
Spoons. Tyto nástrahy byly vyvinuty našimi experty speciálně pro trolling na Baltu. Ve vodním sloupci a během tahu sleďů upřednostňují často lososi a mořští pstruzi 
větší nástrahy. Sestavili jsme pro vás top barvy, se kterými budete ve vodách kolem Rujány, Fehmarnu, Bornholmu, Simrishamnu nebo ve Finském zálivu vždy nejlépe 
vybaveni. Agilní, zčásti agresivní chod provokuje i líné dravce k záběru, a to při rychlostech tažení, kterými jezdí většina lodí.

Délka Model Gramáž MJ rügen svenstrup special natural copper blue dolphin last try super shiner copper master herring gold swedish flag dop. MC Kč
115 mm MAG 16 g 1 ks 3395 031 3395 035 3395 037 3395 046 3395 047 169

150 mm Xtra MAG 27 g 1 ks 3395 131 3395 135 3395 137 3395 146 3395 147 3395 132 3395 134 229
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sunshine island

swedish blood

deadly date

copper melon

lazy snake

disco flash

guinea pig

havanna

SALTY DIAMOND
Nová plandavka na velké lososy. Díky své velikosti a trochu vyšší vlastní hmotnosti (než u běžných plandavek na trolling) klouže Salty Diamond dráždivě vodou vždy, 
když se trochu sníží rychlost pohybu lodě, například vlivem vln nebo na vnitřní straně při otáčecích manévrech. Tato speciální série byla vyvinuta především pro kapitální 
tažné salmonidy ve spolupráci s Peterem Cernoldem (Team 4Reels Švédsko) a Mikem Lunerem (Team Beluga Německo). Při návrhu barev se oba specialisté orientovali 
podle nejúspěšnějších vzorů ve Skandinávii a v Německu (Rujána). Jsou smontovány s velkým jednoháčkem garantujícím optimální zaháknutí, jejž používá mnoho profe-
sionálů při cíleném lovu lososů.

Délka Gramáž MJ sunshine island disco flash copper melon swedish blood guinea pig lazy snake deadly date havanna dop. MC Kč
165 mm 40 g 1 ks 3333 001 3333 002 3333 003 3333 004 3333 005 3333 006 3333 007 3333 008 259

beluga

natural copper blue dolphin

mette

crystal frog

bloody jackson

king salmon

pulled frog

royal flush

SALMON DOCTOR
Neobvykle těžká trollingová třpytka z trochu silnějšího plechu, která fascinuje netradičním chodem. Důvodem je to, že plandavka Salmon Doctor se montuje na kara-
binku silnější částí plechu a štíhlý konec nese trojháček. Chod se zcela zásadně liší od jiných běžných trollingových plandavek a tím často boduje, když už rybám před 
nosem projelo mnoho a mnoho jiných obvyklých modelů. Díky plusové hmotnosti se plandavky Salmon Doctor výtečně hodí také na techniku „Long Lining“ nebo 
postranní lov s planer boardy.

Délka Model Gramáž Velikost háčku beluga king salmon crystal frog natural copper blue dolphin pulled frog bloody jackson mette royal flush dop. MC Kč
110 mm M 22 g 2/0 3374 004 3374 010 3374 016 3374 037 3374 039 3374 040 3374 041 3374 042 179

132 mm L 31 g 3/0 3374 104 3374 110 3374 116 3374 137 3374 139 3374 140 3374 141 3374 142 229

156 mm XL 41 g 4/0 3374 204 3374 210 3374 216 3374 237 3374 239 3374 240 3374 241 3374 242 249
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beluga

king salmon

sand eel

pstruh duhový

furuncle

firetiger

gold green dolphin

pink sunshine

black devil

LAX SPOON
Léty ověřený tvar v novém kabátě! U těchto trollingových planda-
vek můžete v souvislosti se zvolenou rychlostí sotva udělat nějakou 
chybu. Při pomalejší jízdě se svůdně vlní a při rychlejší sebou rychle 
hází, ale nerotuje. Jsme si jisti, že je mnoho trollingových fanoušků 
zařadí v rámci rozšíření současné palety Rhino plandavek do svého 
arzenálu.

Délka Model Gramáž MJ beluga gold green dolphin pstruh duhový king salmon pink sunshine furuncle sand eel black devil firetiger dop. MC Kč
115 mm L 12 g 1 ks 3398 004 3398 006 3398 008 3398 010 3398 019 3398 020 3398 026 159

150 mm XL 18 g 1 ks 3398 104 3398 106 3398 108 3398 119 3398 120 3398 126 3398 102 3398 123 199

gold swedish flag

last try

copper master herring

swedish dream

natural copper blue dolphin

super shiner

LAX SPOON
Léty ověřený tvar v novém kabátě! U těchto trollingových plandavek můžete v souvislosti se zvolenou rychlostí sotva udělat nějakou chybu. Při pomalejší jízdě se svůdně 
vlní a při rychlejší sebou rychle hází, ale nerotuje. Jsme si jisti, že je mnoho trollingových fanoušků zařadí v rámci rozšíření současné palety Rhino plandavek do svého 
arzenálu.

Délka Model Gramáž MJ gold swedish flag natural copper blue dolphin copper master herring last try super shiner swedish dream dop. MC Kč
115 mm L 12 g 1 ks 3398 034 3398 037 159

150 mm XL 18 g 1 ks 3398 137 3398 132 3398 146 3398 147 3398 149 199
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beluga

pulled frog

royal flush

crystal frog

lollipop

gold green dolphin nat gold

bloody jackson

FREDDI FLUTTER
Plandavky Flutter Spoons jsou superagilní trollingové nástrahy na tresky, mořské pstruhy a lososy. Plástvovitá struktura se stará o svůdné odrazy světla a v kombinaci 
s barevnými vzory sestavenými členy Rhino trollingového týmu dělá z nástrahy Freddi Flutter neodolatelnou záležitost. A totální novinka na trhu: tento model je k dispo-
zici i jako supervelká plandavka v délce 190 mm na lososy, která představuje skutečný trumf, když mají stříbrná torpéda na jídelníčku velké sledě. Obou zbylých velikostí 
bychom měli mít na palubě vždy dostatečnou zásobu.

Délka Model Gramáž Velikost háčku beluga gold green dolphin nat gold crystal frog pulled frog bloody jackson lollipop royal flush dop. MC Kč
110 mm L 12 g 1/0 3373 004 3373 006 3373 016 3373 039 3373 040 3373 041 3373 042 169

145 mm XL 20 g 4/0 3373 104 3373 106 3373 116 3373 139 3373 140 3373 141 3373 142 189

190 mm XXL 30 g 4/0 3373 204 3373 206 3373 216 3373 239 3373 240 3373 241 3373 242 239

coho

20 Euro

pink flush

orange frog

moen special

copper rainbow trout

orange lollipop

FREDDI FLUTTER
Plandavky Flutter Spoons jsou superagilní trollingové nástrahy na tresky, mořské pstruhy a lososy. Plástvovitá struktura se stará o svůdné odrazy světla a v kombinaci 
s barevnými vzory sestavenými členy Rhino trollingového týmu dělá z nástrahy Freddi Flutter neodolatelnou záležitost. A totální novinka na trhu: tento model je k dispo-
zici i jako supervelká plandavka v délce 190 mm na lososy, která představuje skutečný trumf, když mají stříbrná torpéda na jídelníčku velké sledě. Obou zbylých velikostí 
bychom měli mít na palubě vždy dostatečnou zásobu.

Délka Model Gramáž Velikost háčku coho copper rainbow trout orange frog 20 Euro orange lollipop moen special pink flush dop. MC Kč
110 mm L 12 g 1/0 3373 043 3373 045 3373 050 3373 051 3373 053 3373 054 3373 056 169

145 mm XL 20 g 4/0 3373 143 3373 150 3373 151 3373 153 3373 154 3373 156 189

190 mm XXL 30 g 4/0 3373 243 3373 245 3373 250 3373 251 3373 253 3373 254 3373 256 239
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gold green dolphin

měděná

pink flush

blue bullet

wake up

disguise

pink lightning

gold swedish flag

super shiner

old witch

green machine

DRŽÁK NA NÁVNADU
Prostřednictvím série Rhino Bait Holder jsme do programu zařadili systémky pro přírodní nástrahy, které nás při praktickém testu přesvědčily na první dobrou: za tímto 
systémkem se ukrývají hlavičky pro přírodní nástrahy ve dvou velikostech a deseti barvách. Formy hlaviček vyvinuté Mikou Kampmannem byly sejmuty z opravdových 
ryb. Kombinace přesnosti na míru a dráždivého chodu dělá tento systémek tak neobvyklým. Ve většině případů přitom odpadá nepříjemné nastavování. Velká hlava 
byla konstruována na velikost sleďů, menší model pak na plotice a podobné rybí druhy. Použitím obou modelů lze pokrýt široké spektrum nejrůznějších tvarů a velikostí 
nástražních rybek (10–28 cm). Při volbě barev jsme sáhli po známém a ověřeném Rhino vzorníku a k tomu přidali získané zkušenosti se systémky s přírodními nástraha-
mi. Ideální velikosti nástrah: Rhino Bait Holder Medium (například plotice 10–13 cm)  Rhino Bait Holder Large (například sleď 18–23 cm).

Model MJ gold green dolphin gold swedish flag wake up měděná super shiner disguise pink flush old witch pink lightning blue bullet green machine dop. MC Kč
malý 3 ks 4285 205 4285 207 4285 211 4285 212 4285 213 4285 214 4285 215 4285 216 4285 217 4285 218 4285 219 239

střední 3 ks 4285 005 4285 007 4285 011 4285 012 4285 013 4285 014 4285 015 4285 016 4285 017 4285 018 4285 019 259

Dodáváno zvlášť bez háčků 
a obratlíku.

wake up last try

king salmon gold/green dolphin

Model Délka Ø MJ Velikost háčku wake up last try king salmon gold/green dolphin dop. MC Kč
Malý 120 cm 0,50 mm 1 ks 4 4254 001 4254 002 4254 003 4254 004 199

Střední 120 cm 0,50 mm 1 ks 4 4254 005 4254 006 4254 007 4254 008 199

BAIT HOLDER RIG
Rybaření s přírodními nástrahami na lososy, mořské pstruhy a tresky ve vláčecích systémcích Baitholder se stává stále populárnějším. Mnoho rybářů má ale celkem 
zásadní problém s tím, jak sestrojit úspěšný návazec pro tuto metodu. S hotovými Rhino návazci patří ovšem i tato otázka minulosti. Jsou k dispozici ve čtyřech barvách 
a dvou velikostech systémku Bait Holder, hotové k odvinutí z vlastního EVA zásobníku. Jsou vybaveny dvěma VMC trojháčky 9650 v provedení Permasteel a také s velmi 
kvalitním monofilním vlascem o průměru 0,45 mm. Vše je perfektně vzájemně sladěné a pečlivě uvázané.

černá black devil / fish smell

golden ace / fish smell

rainbow trout / fish smell

super smelt / fish smell

swedish flag / fish smell

super shiner / fish smell

fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell
Délka Gramáž černá black devil rainbow trout swedish flag super shiner golden ace super smelt dop. MC Kč

135 mm 15 g 3341 002 3341 008 3341 009 3341 047 3341 058 3341 059 199

SOFT-FINNY
Nové nástrahy Soft Finny od značky Rhino budou příznivci trollingu s přirozenými přírodními nástrahami milovat. Představují prvotřídní alternativu k nástražní rybce. 
Pro všechny, pro které je obstarávání nástražních rybiček příliš komplikované, je tady Soft Finny ve spojení s trollingovými systémky Rhino Bait Holder. Díky speciální 
konstrukci se dá nástraha Soft Finny lehkým prohnutím perfektně nastavit tak, aby téměř k nerozpoznání simulovala pohyby nemocné rybky. Už žádné „voňavé“ ruce, 
žádné starosti s tím, kde a jak uskladním nástražní ryby – Soft Finny tomu všemu udělá přítrž a je vždy připraven k použití.

NÁSTRAŽNÍ SYSTÉMKY

Nová barvy
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black shiner

gold/green dolphin

ambulance

king salmon

michael jackson

gold swedish flag

pstruh duhový

FLASHER S GUMOVOU NÁSTRAHOU
Vysoký kontrast, potřebujete-li lovit hluboko. Již léta je tato barevná kombinace extrémně úspěšná a nyní k dispozici i v kombinované verzi s flasher dráždidlem.

Délka Gramáž MJ Velikost háčku Ø návazce black shiner gold swedish flag king salmon gold/green dolphin pstruh duhový michael jackson ambulance dop. MC Kč
28 cm 105 g 1 ks 1/0 0,60 mm 3376 101 3376 102 3376 103 3376 104 3376 105 3376 106 3376 107 569

copper blue dolphin

gold swedish flag

silver king salmon

wake up

gold green dolphin nat gold

lollipop

WOBBLER K1 FLASHER
Model K1 Flasher lze trollovat pomalu a také rychle, 
jeho ideální rozmezí rychlostí je mezi 1,2 a 2,6 uzly. Díky 
krouživým pohybům, které dokáže praktikovat celým 
tělem i kolem své osy, je skutečným dráždidlem pro 
lososy i jiné lososovité ryby. Jde o neotřelý chod, cíleně 
spouštící pozornost směrem k vlečené nástraze, který 
ryby ještě tak neznají. Kvůli relativně velkým kruhovým 
pohybům by se model K1 Flasher neměl vypouštět tak 
daleko za loď. Vzdálenost od nástrahy doporučujeme 
mezi 0,7 až 1,4 metry. Možno použít s přírodními i umě-
lými nástrahami.

Délka Gramáž copper blue dolphin gold green dolphin nat gold silver king salmon gold swedish flag lollipop wake up dop. MC Kč
200 mm 55 g 3355 105 3355 106 3355 110 3355 134 3355 141 3355 152 389

PLANDAVÉ TŘPYTKY

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3376101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3376102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3376103&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3376104&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3376105&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3376106&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3376107&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3355105&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3355106&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3355110&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3355134&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3355141&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3355152&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3355105&type=gallery&locale=DE


R23R22

firetiger

copper rainbow trout

coho

sunny rape

copper master herring

super shiner

K2 FLASHER
Trollingová nástraha K2 Flasher je prvním dvojdílným Flasherem značky Rhino. Jeho svůdný chod jistě nadchne příznivce plandavek i přírodních nástrah zároveň. Díky 
výpadům do stran spojeným s nepravidelným točením ukázala tato nástraha již ve fázi zkoušení, že lososy, mořské pstruhy a tresky nenechává chladnými. Díky jedineč-
né konstrukci nevytváří tento Flasher při zdolávání prakticky žádný odpor a člověk má tak pocit, že zdolává ryby jen na samotném vlasci. Skutečný zážitek ze zdolávání 
je jistý.

Délka Model Gramáž firetiger copper master herring coho copper rainbow trout super shiner sunny rape dop. MC Kč
125 mm Mini 21 g 3359 123 3359 132 3359 143 3359 145 3359 147 3359 157 369

180 mm Standard 53 g 3359 023 3359 032 3359 043 3359 045 3359 047 3359 057 519

master herring

gold green dolphin

gold swedish flag

glow black shiner

black devil

last try

king salmon

fire angel

Délka MJ master herring gold swedish flag black devil king salmon gold green dolphin glow black shiner last try fire angel dop. MC Kč
115 mm 1 ks 6231 001 6231 002 6231 003 6231 004 6231 005 6231 006 6231 007 6231 008 209

ANTI KINK
Trollingová pomůcka, která spolehlivě zabrání zamotání šňůry. Díky různým vzorům zároveň i účinný prostředek k přilákání ryb. Může být 
použit před třpytkami nebo systémky s přírodními nástrahami.

FLASHER RELEASE RIG
Už žádný odpor při zdolávání! S novinkovým klipem Flasher Relase Clip zdoláváte rybu, a nikoliv Flasher! Jakmile ryba zabere, uvolní magnet na spodním konci Flasheru 
návazcovou šňůru. Flasher se následně volně otáčí na karabince a vy máte přímý kontakt s rybou. K novému nastražení je potřeba pouze podržet oba magnety blízko 
sebe a návazec se sám zafixuje. Lze používat s našimi oblíbenými Flashery/Softfish-Kombi, ale také pro mnoho podobných flasherů na trhu. Je k dispozici ve dvou veli-
kostech: 20 a 28 centimetrů.

Kód Model Délka MJ dop. MC Kč
6229 001 L 22 cm 5 ks 259

6229 002 XL 30 cm 5 ks 259

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mini sizes!
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SIDE PLANER SALMON
Perfektně funkční planer vyrobený z aluminia s ramínkem z ušlechtilé oceli. Pěnové tělo z EVA materiálu spolehlivě zabraňuje nežádoucímu potápění ve vlnách. Klip drží 
šňůru/vlasec jistě v požadované pozici, při záběru se ale uvolní, čímž už planer při zdolávání nevytváří žádný tlak. Díky mnoha praktickým testům bylo nakonec dosaženo 
optimálního úhlu a účinnosti planeru. Prodává se v páru s jedním kusem pro řídicí stranu a druhým pro stranu protilehlou. Velmi snadná montáž. 2 ks v boxu (pravý a 
levý planer).

Kód Délka MJ Barva dop. MC Kč
6329 006 25 cm 2 ks fluo žlutá 1410

PARAVAN
Předsunuté zátěže dostanou nástrahu do požadované hloubky a umožňují tak 
efektivní rybolov v různých částech vodního sloupce. Běžné paravany mají ale 
velmi podstatnou nevýhodu. Vyžadují velmi dlouhý návazec, který je také závislý 
na délce prutu, abychom byli ještě schopni rybu vůbec vylovit. To ovšem není 
případ paravanu Rhino. Toto zasunovací olovo je možné zafixovat kamkoliv na 
šňůru/vlasec, aniž by se poškodily. Svou hmotností neovlivňuje ani agilní chod 
nástrahy, ani ryby neplaší, i když se na něj zachytí například mořská tráva. Tím 
pádem nemusíte pruty kontrolovat zase tak často, jako by tomu bylo bez para-
vanu Rhino.

Kód Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
6037 001 10 g 2 ks světle oranžová 169

6037 002 25 g 2 ks světle oranžová 229

6037 003 45 g 2 ks světle oranžová 339

6037 004 70 g 1 ks světle oranžová 239

6037 005 95 g 1 ks světle oranžová 299

6037 006 120 g 1 ks světle oranžová 379

PARAVAN
Předsunuté zátěže dostanou nástrahu do požadované hloubky a umožňují tak 
efektivní rybolov v různých částech vodního sloupce. Běžné paravany mají ale 
velmi podstatnou nevýhodu. Vyžadují velmi dlouhý návazec, který je také závislý 
na délce prutu, abychom byli ještě schopni rybu vůbec vylovit. To ovšem není 
případ paravanu Rhino. Toto zasunovací olovo je možné zafixovat kamkoliv na 
šňůru/vlasec, aniž by se poškodily. Svou hmotností neovlivňuje ani agilní chod 
nástrahy, ani ryby neplaší, i když se na něj zachytí například mořská tráva. Tím 
pádem nemusíte pruty kontrolovat zase tak často, jako by tomu bylo bez para-
vanu Rhino.

Kód Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
6037 101 10 g 2 ks matná šedá 169

6037 102 25 g 2 ks matná šedá 229

6037 103 45 g 2 ks matná šedá 339

6037 104 70 g 1 ks matná šedá 239

6037 105 95 g 1 ks matná šedá 299

6037 106 120 g 1 ks matná šedá 379

CLIP ON WEIGHT LEADFREE
Doplňková závaží pro trollingové techniky rybolovu lze velmi jednoduše upevnit 
na šňůru/vlasec a poté opět odstranit. Klip má integrovanou pojistku, která spo-
lehlivě zamezí odpadnutí.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6232 001 20 g 2 ks 209

6232 002 40 g 2 ks 259

6232 003 60 g 1 ks 159

6232 004 80 g 1 ks 179

6232 005 100 g 1 ks 209

6232 006 140 g 1 ks 289

TROLLING CLIP WITH PIN
Malý, lehký klip s jisticí sponou, která zabraňuje otevření. Například pro Inline 
planery nebo Clip-On zátěže.

Kód MJ dop. MC Kč
6234 001 3 ks 209

SALMON GRIPPER
Superostré jednoháčky s obratlíkem v očku. Mohou být použity místo trojháčků 
na trollingových třpytkách, často totiž vykazují lepší zaháknutí než trojháčky.

Kód Velikost háčků MJ Barva dop. MC Kč
4466 200 2/0 5 ks rhinosteel 129

4466 400 4/0 5 ks rhinosteel 149

4466 600 6/0 5 ks rhinosteel 159

TAŠKA FLASHER BAG
Udělejte si pořádek v trollingových nástrahách typu Flasher. S novým pouzdrem 
Flasher Wallet máte nad všemi nástrahami přehled. Odpadá dlouhé hledání, a 
tím pádem je možné rychle nalézt účinnou montáž. Často u vody rozhodující 
výhoda! Nástrahy Flasher můžete transportovat a skladovat nastrojené nebo 
prázdné. Díky síťované látce jsou háčky dobře odvětrávány a mohou být přímo 
v pouzdru oplachovány. Pouzdro se dodává bez zobrazeného obsahu. Materiál: 
100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8470 001 117 cm 35 cm 14 cm 940

SPECIÁLNÍ OLOVA
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MOTORS

MOTOR ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ VX
Silný, silnější, Rhino VX! Představujeme jeden z nejvýkonnějších závěsných 
elektromotorů na trhu. Rhino VX se vyznačuje optimalizovanou spotřebou 
elektrického proudu, což garantuje delší dobu provozu při stejné kapacitě 
baterie. Motor se řadí a řídí prostřednictvím teleskopicky vysunovacího kormi-
dla s 5 rychlostmi vpřed a 2 vzad. Prostřednictvím stlačení knoflíku lze motor 
vyklopit směrem nahoru, hloubku ponoření vrtule do vody a také tuhost 
řízení je možné plynule nastavit. S displejem pro kontrolu stavu nabití baterie! 
Manipulace s motorem Rhino VX je celkově velmi jednoduchá, pohodlná a 
bezpečná. Tento závěsný elektromotor se stal spolehlivým partnerem tisíců 
rybářů lovících z lodí.

Kód Model Gramáž Rychlosti Max. výtlak Délka Délka kabelu k baterii Napětí dop. MC Kč
9925 034 VX 34 6,70 kg 5V/2R 1100 kg 0,74 m 1,45 m 12 6000

9925 044 VX 44 9,55 kg 5V/2R 1350 kg 0,74 m 1,75 m 12 7100

9925 054 VX 54 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,75 m 12 7400

9925 154 VX 54 long shaft 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,87 m 1,75 m 12 7700

9925 065 VX 65 10,00 kg 5V/2R 2100 kg 0,74 m 1,75 m 12 9300

MOTORY

THE TECHNICAL SPECS
Model Ampere 

consumption per 
speed /Peak  
(initial voltage)

Watt per 
speed

Thrust 
(lbs)

Thrust
  (kp)

VX-34 1st speed: 9 A  77 W  6.6 lbs  3.00 kp

2nd speed: 11 A 101 W  7.4 lbs   3.40 kp

3rd speed: 16 A 139 W 13.2 lbs  6.00 kp

4th speed: 20 A 162 W 15.8 lbs  7.20 kp

5th speed: 40 A 215 W 34.0 lbs 15.40 kp

VX-44 1st speed: 12 A 105 W  8.8 lbs  4.00 kp

2nd speed: 14 A 126 W 11.0 lbs  5.00 kp

3rd speed: 25 A 220 W 22.0 lbs 10.00 kp

4th speed: 28 A 237 W 25.9 lbs 11.80 kp

5th speed: 52 A 290 W 44.0 lbs 20.00 kp

VX-54 1st speed: 16 A 147 W  9.25 lbs  4.20 kp

2nd speed: 18 A 167 W 11.45 lbs  5.20 kp

3rd speed: 34 A 270 W 22.47 lbs 10.20 kp

4th speed: 38 A 290 W 26.43 lbs 12.00 kp

5th speed: 55 A 320 W 54.00 lbs 24.50 kp

VX-65 1st speed: 11 A 100 W 10 lbs 4.60 kp

2nd speed: 16 A 138 W 14 lbs 6.40 kp

3rd speed: 20 A 170 W 27 lbs 12.30 kp

4th speed: 28 A 255 W 35 lbs 16.00 kp

5th speed: 50 A 420 W 65 lbs 29.50 kp

Rhino nabízí velký výběr umělých nástrah, prutů a navijáků pro tradiční 
trolling na lososy, ovšem úsporné a spolehlivé elektromotory jsou nejznámě-
jším obchodním artiklem této etablované značky. Rhino nabízí více než 15 
let prvotřídní vybavení pro provoz lodí, z něhož si mimořádnou pozornost 
zaslouží modely elektromotorů BLX 70 a BLX 65 BMR. Model BLX má výkon 
70 lb, což odpovídá tahu 2 koňských sil. Navíc motor BLX disponuje bezuhlí-
kovým systémem, funkcí Vario Speed a tlačítkem pro sportovní mód Sport 
Modus, které se přímo projevují na jeho vyšší účinnosti. Dalším top produk-
tem je model BLX 65 BMR s výkonem 65 lb. Vyzdvihnout je zde potřeba sku-
tečnost, že se ovládá se přes dálkový ovladač. Portfolio značky Rhino zahrnu-
je více modelů elektromotorů, které sahají od nejlevnějšího modelu Cobold 
po nejdražší High-Tech model BLX 110 – pro profesionální použití se všemi 
typy lodí s hmotností až 2 tun!
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MOTOR ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ VX 50 ECO
Silný, úsporný a cenově výhodný, to je Rhino VX50 ECO! V kategorii výkonných závěsných elektromotorů prezentujeme silný VX ECO v obvyklé kvalitě, který vám 
neudělá průvan v peněžence. Vyznačuje se také optimalizovanou spotřebou proudu, což garantuje delší dobu provozu při stejné kapacitě baterie. Motor se řadí a řídí 
pomocí výsuvné rukojeti a nabízí 5 rychlostí vpřed a 2 vzad. Pomocí stisku tlačítka je možné jej okamžitě vyklopit z vody, výšku ponoru vrtule ve vodě a také tuhost 
řízení lze variabilně nastavit. Obsluha elektromotoru Rhino VX je celkově mimořádně jednoduchá, pohodlná a bezpečná. Tento závěsný elektromotor představuje spoleh-
livého partnera pro tisíce rybářů lovících z lodí a nafukovacích člunů. 
• s ocelovou tyčí
• extrémně nízká spotřeba proudu

Kód Model Gramáž Rychlosti Max. výtlak Délka Délka kabelu k baterii Napětí dop. MC Kč
9925 050 VX 50 Eco 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,45 m 12 6100

MOTOR ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ BLX 70
Velmi výkonný závěsný elektromotor s tahem 70 lb a napětím 12 V. To odpovídá síle zhruba 2 HP. Motor nepotřebuje žádný pravidelný servis, protože při výrobě nebyly 
použity žádné uhlíky. Takzvaný „S Modus“ (aktivuje se přes tlačítko Sport Modus) uvede motor přímo do nejvyššího výkonu, jinak toho dosáhneme plynulým proměn-
ným principem Vario Speed regulace rychlosti vpřed i vzad. Displej při provozu zobrazuje stav nabití baterie. Motor ještě disponuje USB připojením pro nabíjení telefonů 
a baterek. Kormidlo je výsuvné, tyč zhotovena z ušlechtilé oceli. Prostřednictvím stlačení páčky lze motor vyklopit směrem nahoru, hloubku ponoření vrtule do vody a 
také tuhost řízení je možné plynule nastavit. Ideální stroj pro náročné rybáře lovící z lodi.

Kód Gramáž Rychlosti Max. výtlak Délka Délka kabelu k baterii Napětí dop. MC Kč
9930 070 12,2 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 12 12700

MOTORY

THE TECHNICAL SPECS
Model Ampere 

consumption per 
speed /Peak  
(initial voltage)

Watt per 
speed

Thrust 
(lbs)

Thrust
  (kp)

VX-50 1. Stufe: 14 A 145 W  8.85 lbs  4.10 kp

2. Stufe: 16 A 165 W  11.20 lbs   5.10 kp

3. Stufe: 33 A 268 W 22.20 lbs  10.10 kp

4. Stufe: 36 A 284 W 26.00 lbs 11.90 kp

5. Stufe: 53 A 310 W 50 lbs 22.70 kp
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BLX 110 ZÁVĚSNÝ ELEKTROMOTOR
Výkonný závěsný elektromotor s výkonem 110 lb při napětí 24 V. Bezúdržbová konstrukce, protože neobsahuje žádné uhlíkové kartáče. Hodí se i pro použití ve slané 
vodě. Plynulé nastavení rychlosti motoru. Ovládací rukojeť je vysouvací, násada zhotovena z ušlechtilé oceli. Motor je možné uvolněním tlakového spínače vyzvednout 
z vody a aretovat v různých polohách, ponor vrtule ve vodě a také tlak řízení jsou plynule regulovatelné.

Kód Gramáž Rychlosti Max. výtlak Délka Délka kabelu k baterii Napětí dop. MC Kč
9935 110 14,00 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 24 19400

BLX 65BMR ZÁVĚSNÝ ELEKTROMOTOR
Elektrický závěsný příďový motor pro montáž na špičku lodě s tahem 65 lb a napětím 12 V. 130 cm dlouhá řídící tyč je zhotovena z alu-kompozitového materiálu. Je 
možné ji po uvolnění pákové pojistky sklápět a vyklápět. Výšku ponoru vrtule pod vodou lze variabilně nastavit. Součástí výrobku je i dálkový ovládač pro ovládání ply-
nulých funkcí motoru.

Kód Gramáž Rychlosti Max. výtlak Délka Délka kabelu k baterii Napětí dop. MC Kč
9940 065 19 kg variable 2100 kg 1,30 m 2,00 m 12 20800

MOTORY
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Nyní též s tahem 
24 lb!

MOTOR ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ COBOLD
Ambiciózní přírůstek do palety závěsných elektromotorů rodiny Rhino! Malý, praktický, a přece efektivní. Se svou silou tahu 18 (24) lb je koncipován právě pro použití 
na nafukovacích člunech a kánoích. Stejně jako jeho větší bratři se model Cobold vyznačuje optimalizovanou spotřebou proudu, což umožňuje a garantuje delší provoz 
při stejné kapacitě baterie. Je opatřen tlačítkem pro provoz „vpřed“ a stejně tak i „vzad“. K tomu lze volit mezi dvěma rychlostními stupni. Hloubka ponoření vrtule do 
vody a také tuhost řízení se dá plynule nastavit prostřednictvím šroubů. Páku kormidla lze při transportu pro ušetření místa zasunout do hlavy motoru. Tyčka je opatřena 
patentním systémem, který vyklopí motor nahoru, pokud by došlo ke srážce s překážkou. Přičemž systém fixace modelu VX24 je ještě kvalitnější a praktičtěji vybavený. 
Manipulace s motorem Rhino Cobold je celkově velmi jednoduchá, pohodlná a k tomu i bezpečná.

Kód Model Gramáž Rychlosti Max. výtlak Délka Délka kabelu k baterii Napětí dop. MC Kč
9921 018 VX 18 2,45 kg 2V/2R 500 kg 0,60 m 1,5 m 12 3050

9921 024 VX 24 3,6 kg 2V/2R 600 kg 0,60 m 1,5 m 12 3420

VRTULE
Sestává z jedné 3listé nebo 2listé (Cobold, VX34) vrtule a je dodávána se 
závlačkou a upevňovacím šroubem.

Kód Model dop. MC Kč
9925 397 Sada VX34 1550

9925 398 Sada VX44 / VX54 / VX 65 1590

9930 101 BLX vrtule 70/110lbs 650

9921 114 Cobold vrtule 309

BMR QUICK RELASE RYCHLOODEPÍNACÍ FIXACE 
MOTORU
Fixační sada "Quick-Relase" slouží k jednoduchému odpojení motoru ze základ-
ny po jeho použití.

Kód dop. MC Kč
9940 101 4220

MEGA LOSOSOVÝ PODBĚRÁK
Nový podběrák speciálně vyvinutý pro lov lososů s praktickou, ale superrobustní teleskopickou tyčí. Ve velkoryse pojaté síťce bude mít dost místa i skutečně kapitální 
losos. Díky dodávanému magnetickému držátku je síťka vždy u násady a nevzniká tudíž téměř žádné nebezpečí, že se někde v lodi za něco zachytí. Kvůli hmotnosti 
podebrané ryby se magnet uvolní a losos je následně bezpečně uložen v hluboké podběrákové síťce. Ačkoliv má tyč teleskopickou konstrukci, nechybí jí patřičná tuhost 
a pevnost.

Kód Délka Šířka Výška Díly Velikost ok dop. MC Kč
7056 001 2,65 m 85 cm 110 cm 2 30 x 30 mm 2340

PODBĚRÁK PREDATOR
Superrobustní podběrák na dravé ryby s kovovou hlavou. Pogumovaná síťka optimálně chrání dravce před odřením slizu a je během okamžiku suchá. Je k dispozici v 
obou nejdůležitějších velikostech!

Kód Délka Šířka Výška Velikost Materiál Tr. délka Velikost ok dop. MC Kč
7003 240 2,40 m 60 cm 70 cm XL gumová síť 1,05 m 24 x 16 mm 2020

7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL gumová síť 1,05 m 24 x 16 mm 2110

PODBĚRÁKOVÉ TYČE
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ROD PROTECTOR
Ultimativní ochrana prutů a vlasců vašich trollingových prutů – pro transport 
v autě, uskladnění v lodi nebo doma. Dokonce i když převážíte deset a více pru-
tů společně, s pouzdrem Rod Sleeve už nemusíte mít strach o narušený vlasec 
nebo poškozený prut. Materiál: 100% polyester s fixačním páskem. Dodává se 
po 2 kusech.

Kód Délka Ø Obsah dop. MC Kč
8425 007 170 cm 30 mm 2 ks 309

8425 008 190 cm 30 mm 2 ks 309

NEOPRENOVÝ OBAL NA NAVIJÁK
Superpraktická ochrana pro drahé multiplikátory na trollingových a mořských 
prutech. Zabraňuje poškrábání při transportu autem nebo v lodi a zároveň 
chrání šňůry před škodlivými vlivy UV záření. Je k dispozici ve velikosti vyhovující 
většině nejpoužívanějších velikostí navijáků pro levoruký nebo pravoruký provoz. 
Materiál: neopren

Kód Model Ø Šířka dop. MC Kč
8513 010 RH 8 cm 14 cm 309

8513 011 LH 8 cm 14 cm 309

KŠILTOVKA
Materiál: 100% bavlna

Kód Barva dop. MC Kč
9788 072 černá 259

SAMOLEPKA S METREM
Speciální High-Tech samolepka do lodi s certifikací na slanou vodu. Nejvyšší 
UV odolnost díky použití technologie sítotisku. Odolnost proti UV záření vydrží 
několik let, závisí na způsobu použití a skutečné intenzitě slunečního záření. 
Materiál: pevná polychloridová fólie, P4 polyakrylátové High-Tech lepidlo s certi-
fikací na mořskou vodu. Materiál: polychloridová samolepicí fólie, P4 polyakrylá-
tové high-tech lepidlo s certifikovanou odolností proti slané vodě

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 038 119 cm 12,4 cm 129

SAMOLEPKA
S motivem nosorožce, černé/červené provedení.

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 039 20 cm 7 cm 29

SAMOLEPKA
Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9971 958 42 cm 10 cm 49
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Supermoderní přívlačový naviják značky Van Staal! Kdyby se John Rambo musel 
vydat na ryby, na svém prutu by jistě měl oblíbený nezničitelný naviják Van 
Staal® VR. Nejsofistikovanější produkt svého druhu je modlou mezi smekacími 
navijáky pro nekompromisní lov těch nejsilnějších ryb na naší planetě. Jedinečná 
konstrukce se pyšní vodotěsným tělem vyrobeným z 6061-T6 hliníku, chránícím 
před průnikem agresivní slané vody. Také brzdný systém je vodotěsný, nezniči-
telný je i spirálově frézovaný šnekový převod z materiálů nejvyšší dostupné kva-
lity. O další podstatné se postará dokonalý brzdný systém MicroClick™ a pevná 
středová hřídel z nerez oceli, pokovená nitridem titanu. Balení obsahuje sadu 
pro odmontování oblouku překlapěče k přestavbě na verzi bez jeho využití.

 · Rotor je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · CNC obráběné hliníkové pouzdro a boční díly
 · Velký vícevrstvý Offshore brzdový systém
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Titanovo-nitridový povlak rolničky
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Převody vyrobené z velmi tvrdé nerez oceli
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska yds / lbs Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0610 125 125 310 / 0,22 4,8:1 80 cm 13 400 / 20 16 kg / 35 lbs 448 g 12500

0610 150 150 330 / 0,25 4,8:1 87 cm 13 440 / 30 16 kg / 35 lbs 453 g 12800

0610 175 175 330 / 0,30 4,8:1 95 cm 13 530 / 30 18 kg / 40 lbs 468 g 13300

0610 200 200 365 / 0,30 4,8:1 102 cm 13 500 / 40 18 kg / 40 lbs 482 g 13800

VR

Technické specifikace:

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0610125&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0610150&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0610175&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0610200&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0610125&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0610125&type=gallery&locale=DE


Kvalitativně znamenité vybavení pro přívlačové techniky, 
mořský rybolov, lov nedravých ryb a lov kapitálních ryb v 

optimálním poměru cena/výkon.
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Cenově výhodný, a přesto poměrně robustní mořský naviják, který všestranně 
pokrývá všechny důležité rybářské techniky. Díky konstrukci z nezničitelného 
nylonového těla a kovových komponentů se pyšní vysokou odolností. Jsme 
přesvědčeni, že se právě tato evropská novinka stane bestsellerem pro rybaře-
ní ve slaných vodách.

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Grafitové tělo
 · Jemně nastavitelná velkoplošná přední brzda
 · Klička z nerez oceli vyrobená technologií CNC
 · Anti-twist rolnička
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Pevné převody
 · Hliníková cívka
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0343 040 440 180 / 0,35 4,8:1 72 cm 4 6,3 kg / 14 lbs 368 g 1320

0343 050 450 200 / 0,35 4,8:1 81 cm 4 8,2 kg / 18 lbs 375 g 1480

0343 060 460 285 / 0,35 4,8:1 92 cm 4 8,2 kg / 18 lbs 386 g 1570

Great White™ Technické specifikace:

Přívlačové navijáky s přední brzdou

Navijáky
Great White™ ................................................................................Z3
Trophy RD .......................................................................................Z4
Optix ..............................................................................................Z5
Z-CarpTM BR60 ................................................................................Z6
Zcast FD .........................................................................................Z7
Pro Staff Surf ..................................................................................Z8
Saltfisher FD ...................................................................................Z9
Atac II........................................................................................... Z10
Patriot FD/ Cool X RD .................................................................... Z11
Saltfisher Surf/ Cool Lite FD .......................................................... Z12
Great WhiteTM Trolling/ Great WhiteTM Boat .................................... Z13

Pruty
Trophy Deeder, Match, Picker  .................................................Z 14-15
Trophy Spin, Pike 135 .............................................................Z 16-17
Trophy Tele Track, Tele, Tele Float ............................................Z 18-19
Trophy Ultra Light, Trout, Tele Trout, Tele Pike  .........................Z 20-21
Great WhiteTM GWC  ................................................................Z 22-25
Surfové pruty ..........................................................................Z 26-29
Z-CarpTM  Kaprové pruty ...........................................................Z 30-31
Allround Tele ...........................................................................Z 32-33
Univerzální teleskopické pruty .................................................Z 34-35
Cool Expert/Náhradní očka na pruty........................................Z 36-37

Vlasce / šňůry 
Trophy Line, Great White™ Braid  ...........................................Z 38-41
Wire Leaders ...........................................................................Z 42-43

Háčky / návazce
Trophy návazce .......................................................................Z 44-46

Z-Sea
Z-Sea Doplňky pro mořský rybolov ..........................................Z 47-71

Nástrahy
Rotačky ..................................................................................Z 72-75
Wobblery ................................................................................Z 76-77
Sady .......................................................................................Z 78-80

Splávky
Splávky ...................................................................................Z 81-83
Hotové montáže ..........................................................................Z 84

Tašky / kufříky / židle
Kufříky, boxy, krabičky na nástrahy ..............................................Z 85
Kyblíky a doplňky ....................................................................Z 86-89
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Moderní naviják se zadní brzdou v krásném 
černozlatém provedení. Silové převody 
umožňují rychlý návin a rybaření bez únavy. 
Balení je zkompletováno s náhradní nylono-
vou cívkou.

 · Grafitový rotor
 · Jemně nastavitelná zadní brzda
 · Rolnička omezující zamotání vlasce
 · Hliníková cívka
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0368 020 320 370 / 0,18 5,2:1 60 cm 3 3 kg / 6,6 lbs 260 g 600

0368 030 330 270 / 0,25 5,2:1 60 cm 3 3 kg / 6,6 lbs 273 g 630

0368 040 340 160 / 0,35 5,2:1 67 cm 3 5 kg / 11 lbs 365 g 650

Trophy RD

Technické specifikace:

Přívlačové navijáky Optix jsou napěchovány funkcemi, jako například pevným 
a lehkým grafitovým tělem, masivním mosazným pastorkem, designem rotoru 
TRU-Balance™ a kovanou, frézovanou aluminiovou cívkou, která umožňuje 
superhladké odvíjení šňůry nebo vlasce při zdolávání.

 · Grafitový rotor
 · Kompaktní design krytu navijáku
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Převody s plynulým navíjením vlasce
 · Hliníková cívka
 · Dvourychlostní oscilační systém
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska yds / lbs Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0392 005 05 100 / 0,15 5,2:1 50 cm 4 100 / 0,15 1,80 kg / 4 lbs 155 g 579

0392 010 10 115 / 0,15 5,2:1 55 cm 4 115 / 0,15 2,70 kg / 6 lbs 180 g 580

0392 020 20 130 / 0,18 5,2:1 76 cm 4 130 / 0,18 4,50 kg / 10 lbs 250 g 600

0392 030 30 145 / 0,22 5,2:1 81 cm 4 145 / 0,22 5,40 kg / 12 lbs 285 g 630

0392 040 40 210 / 0,25 5,2:1 86 cm 4 210 / 0,25 6,40 kg / 14 lbs 305 g 650

Optix

Technické specifikace:

Přívlačové navijáky s přední brzdou
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Naviják ZCarp BR 60 je vytvořen speciálně pro nováčky v oblasti kaprařiny 
a boduje čistým pokládáním vlasce a hedvábně jemným chodem. Naviják je 
dodáván s náhradní cívkou, aby mohl jeho majitel rychle reagovat na náhlou 
změnu podmínek u vody.

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Kompaktní design krytu navijáku
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Jemně nastavitelný volnoběžkový systém
 · Anti-twist rolnička
 · Převody s plynulým navíjením vlasce
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0390 060 Z-Carp™ BR60 200 / 0,40 4,9:1 62 cm 5 6 kg / 12 lbs 476 g 1080

Z-Carp™ BR60 Technické specifikace:

Volnoběžný naviják určený pro začátečníky či příležitostné rybáře, který je 
schopen za minimální investici poskytnout maximální radost. Na technických 
systémech a kvalitě zpracování, které jsou pro vlastnosti dobrého navijáku 
stěžejní, se zde nešetřilo. Naviják disponuje rovnou třemi kuličkovými ložis-
ky a volný chod cívky je díky své lehké ovladatelnosti a funkčnosti více než 
přesvědčivý. Zejména začínající kapraři ocení skvělý poměr ceny a výkonu i 
nadčasový design navijáku.

 · Přední brzda
 · Skládací klička s tlačítkem pro uvolnění
 · Rolnička omezující zamotání vlasce
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Hliníková cívka
 · Náhradní cívka
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0316 020 520 240 / 0,18 5,1:1 69 cm 5 2,5 kg / 5,5 lbs 270 g 780

0316 030 530 245 / 0,25 5,1:1 72 cm 5 5,0 kg / 11 lbs 289 g 870

0316 040 540 195 / 0,30 5,1:1 78 cm 5 5,0 kg / 11 lbs 298 g 920

Zcast FD

Technické specifikace:

Přívlačové navijáky s přední brzdou
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Stejně jako Pro Staff příbojové pruty i tyto navijáky představují spolehlivost 
a pracantství. Optimalizované velikosti cívek usnadňují jejich naplnění, není 
totiž potřeba velkorysého podkladu. Vysoký návin na otočení kličkou umož-
ňuje frekvenční rybaření, je-li v místě lovu mnoho ryb.

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Antikorozní kryt navijáku
 · Velký vícevrstvý brzdový systém
 · Anti-twist rolnička
 · Odolná a výkonná šneková hřídel
 · 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
0393 100 10000 260 / 0,25 4,8:1 95 cm 5 7,7 kg / 17 lbs 644 g 2090

0393 120 12000 320 / 0,30 4,3;1 89 cm 5 7,7 kg / 17 lbs 685 g 2220

Pro Staff Surf

Technické specifikace:

Cenově dostupný mořský naviják je dodáván ve čtyřech velikostech, které 
pokrývají všechny aspekty důležité pro moderní techniky mořského rybolovu. 
Nezničitelné nylonové tělo navijáku doplňují velice odolné kovové komponen-
ty, jež zvládnou i to nejvyšší zatížení.

 · Odolný nylonový kryt navijáku
 · Přední brzda
 · Pochromovaná ABS Nylon cívka
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Spojka Multistop anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0375 140 140 175 / 0,30 5,2:1 87 cm 1 5,5 kg / 12 lbs 240 g 439

0375 150 150 195 / 0,35 5,2:1 92 cm 1 6,5 kg / 14 lbs 330 g 519

0375 160 160 155 / 0,45 5,2:1 98 cm 1 6,5 kg / 14 lbs 340 g 579

0375 180 180 395 / 0,40 5,2:1 94 cm 1 7,5 kg / 16,5 lbs 490 g 650

Saltfisher FD

Technické specifikace:

Přívlačové navijáky s přední brzdou
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Otřásáme cenami! Excelentní poměr ceny a výkonu čeká na rybáře, který se 
rozhodne pro tento naviják od značky Zebco. Dostupný v základní verzi s jed-
ním kuličkovým ložiskem jednoduše funguje při lovu na přívlač či na polože-
nou. Ideální pro rybáře začátečníky. Naviják se pyšní kompaktním, exkluzivně 
pro Zebco vyvinutým pláštěm a pochromovanou grafitovou cívkou. Vyvážený 
rotor zajišťuje klidný chod navijáku.

 · Grafitový rotor
 · Grafitové tělo
 · Přední brzda
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Spojka Multistop anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0367 120 120 FD 230 / 0,25 5,2:1 77 cm 1 4 kg / 8,8 lbs 220 g 379

0367 130 130 FD 150 / 0,35 5,2:1 80 cm 1 5,5 kg / 12,1 lbs 230 g 409

0367 140 140 FD 175 / 0,35 5,2:1 87 cm 1 5,5 kg / 12,1 lbs 240 g 439

Atac II

Technické specifikace:

Patriot FD
Cenová bomba pro mořské rybáře. Skvělý naviják pro nej-
různější oblasti a techniky rybaření. V Německu předurčený 
zejména k lovu na pilkery v Baltském moři. I přes svou 
šetrnost k peněžence obsahuje 7 kuličkových ložisek a alu-
miniovou cívku na daleké hody.

Technické specifikace:
 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Anti-twist rolnička
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Náhradní cívka
 · Dvourychlostní oscilační systém
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0302 065 765 430 / 0,30 5.6:1 112 cm 7 7,3 kg / 16 lbs 500 g 1050

Cool X RD
Pro rybáře, kteří sledují cenu, ale zároveň chtějí naviják, 
který má vše podstatné. Kuličkové ložisko se nachází na 
nejdůležitějším místě v rotorové hlavě a zajišťuje stejno-
měrný chod. Tento parádní kousek se i přes svou nízkou 
cenu rozhodně nemusí vyhýbat žádnému srovnání s draž-
šími navijáky.

Technické specifikace:
 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Jemně nastavitelná zadní brzda
 · Ergonomická rukojeť
 · Rolnička omezující zamotání vlasce
 · Cívka ABS Nylon
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Odpovídající náhradní cívky k navijákům najdete v našem on-line shopu.

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0310 020 320 200 / 0,20 5,2:1 73 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 283 g 499
0310 030 330 330 / 0,20 5,2:1 73 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 285 g 519
0310 040 340 260 / 0,30 4,8:1 75 cm 3 5,4 kg / 12 lbs 385 g 559
0310 050 350 220 / 0,35 4,8:1 75 cm 3 5,4 kg / 12 lbs 387 g 579

Surfové navijáky s přední brzdou

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0367120&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0367130&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0367140&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0302065&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0310020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0310030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0310040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0310050&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0367120&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0302065&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0302065&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0310020&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0310020&type=gallery&locale=DE


Z13Z12

Saltfisher Surf
Cenově dostupný mořský naviják s dostatečně velkou 
kapacitou vlasce/šňůry, s Long Stroke™ aluminiovou cív-
kou pro dlouhé náhozy, s nekonečnou uzávěrkou zpětné-
ho chodu a náhradní cívkou v balení. Ideální pro příbojový 
rybolov či rybaření z lodi.

Technické specifikace:
 · Velký vícevrstvý brzdový systém
 · Anti-twist rolnička
 · Pevné převody
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0376 370 370 395 / 0,40 4,1:1 88 cm 3 7,5 kg / 16,5 lbs 640 g 990
0376 380 380 485 / 0,40 4,1:1 94 cm 3 7,5 kg / 16,5 lbs 660 g 1050

Cool Lite FD
Malý, ale šikovný smekací naviják určený pro lehkou přívlač 
a lov na položenou. S velkou rolničkou.

Technické specifikace:
 · Kompaktní design krytu navijáku
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Velká rolnička
 · Hliníková cívka

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0120 005 305 125 / 0,25 5.2:1 51 cm 3 3,2 kg / 7 lbs 141 g 349

Great White™ Trolling
Jednoduché, ale robustní navijáky pro mořský rybolov. 
Nedostižně dobrý poměr výkonu a ceny. Hodí se pro tro-
lling a také pro lov s přírodními nástrahami. Jsou k dispo-
zici ve dvou velikostech vždy v provedení pro pravou ruku. 
Perfektní doplněk k naší sérii prutů Great White™. Oslní 
díky robustním součástem převodů, aluminiové cívce a 
nekonečné uzávěrce zpětného chodu.

Technické specifikace:
 · Odolný nylonový kryt navijáku
 · Velký vícevrstvý brzdový systém
 · Hliníková klička z odlitku
 · Pevné převody
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0380 020 RH20 260 / 0,35 5,6:1 72 cm 3 10 kg / 20,5 lbs 420 g 1570
0380 030 RH30 420 / 0,40 4,2:1 67 cm 3 12 kg / 24,5 lbs 510 g 1710

Great White™ Boat
Jednoduchý, ale robustní naviják pro mořský rybolov. 
Nedostižně dobrý poměr výkonu a ceny. Hodí se pro tro-
lling a také pro lov s přírodními nástrahami. V provedení 
pro levou ruku, které ocení mnoho rybářů, kteří s multipli-
kátory loví jen velmi zřídka a dávají tak zcela logicky před-
nost navyklé obsluze levou rukou ze smekacího navijáku. 
S počítadlem odvinuté šňůry.

Technické specifikace:
 · Odolný nylonový kryt navijáku
 · Velký vícevrstvý brzdový systém
 · Pevné převody
 · Hliníková cívka
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0385 030 LH30 420 / 0,40 3.8:1 62 cm 4 16 kg / 34,5 lbs 570 g 1840

Baitcastové navijáky

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0376370&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0376380&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0120005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0380020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0380030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0385030&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0376370&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0376370&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0120005&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0380020&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0380020&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0385030&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0385030&type=gallery&locale=DE


Z15Z14

Trophy Feeder
Senzační je poměr ceny a výkonu u nových prutů Trophy série. Tenké celokar-
bonové blanky s rychlou akcí, něco tak podobného najdeme pouze v dale-
ko vyšších cenových hladinách. Trophy Feeder je univerzálním feederovým 
prutem s karbonovým blankem dimenzovaným pro vrhací zátěže až do 100 
gramů, pro který nejsou odhozové vzdálenosti 80 m+ v délce 3,60 m žádný 
problém. Modely v délkách 3,00 m a 3,30 m jsou postaveny pro kratší až 
střední odhozové vzdálenosti. Vnitřní průměr pro nasazení špiček činí 3,60 
mm, umožňuje tak výměnu s mnoha našimi současnými feederovými pruty.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž dop. MC Kč
14513 300 Trophy Feeder 3,00 m 2 100 g 1,53 m 2 270 g 990

14513 330 Trophy Feeder 3,30 m 3 100 g 1,12 m 2 314 g 1050

14513 360 Trophy Feeder 3,60 m 3 100 g 1,25 m 2 350 g 1160

Kód Model Obsahuje feederové špičky
14513 300 Trophy Feeder 1.0 oz, 2.0 oz

14513 330 Trophy Feeder 1.0 oz, 2.0 oz

14513 360 Trophy Feeder 1.0 oz, 3.0 oz

Trophy Quiver Tip
Kód Model Délka Akce dop. MC Kč
14513 001 Sklolaminát 0,63 m 1,00 oz 209

14513 002 Slkolaminát 0,63 m 2,00 oz 209

14513 003 Sklolaminát 0,63 m 3,00 oz 209

Trophy Match
Senzační je poměr ceny a výkonu u nových prutů Trophy série. Tenké celokar-
bonové blanky s rychlou akcí, něco tak podobného najdeme pouze v daleko 
vyšších cenových hladinách. Neskutečně rychlá akce, tenký blank a superleh-
ká očka, to je parádní matchový prut se semiparabolickou akcí blanku, per-
fektní pro rybaření s tím nejjemnějším náčiním.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14514 390 Trophy Match 3,90 m 3 25 g 1,36 m 243 g 1170

14514 420 Trophy Match 4,20 m 3 25 g 1,45 m 254 g 1320

Trophy Picker
Senzační je poměr ceny a výkonu u nových prutů Trophy série. Tenké celokar-
bonové blanky s rychlou akcí, něco tam podobného najdeme pouze v daleko 
vyšších cenových hladinách. Picker je ideální pro lehké rybaření v menších 
vzdálenostech cca 20–40 metrů, což bývá jeho obvyklé „království“.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka F. Tips Gramáž dop. MC Kč
14513 255 Trophy Picker 2,55 m 2 60 g 1,33 m 2 320 g 920

Kód Model Obsahuje feederové špičky
14513 255 Trophy Picker 1.0 oz, 2.0 oz

Feederové pruty
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Trophy Spin
Při lovu štik, candátů a okounů je pro aktivní vedení nástrah zapotřebí citlivý 
přívlačový prut s dostatečnou silovou rezervou a zpětnou vazbou blanku, aby-
chom byli schopni vysněnou trofejní rybu unavit a zdolat až do fáze případ-
ného vylovení z vody. Díky štíhlé konstrukci karbonových blanků CF Carbon, 
moderní trnové spojce V-Joint, robustnímu sedlu navijáku a odpovídajícímu 
optimálnímu osazení očky nabízí tato série přívlačových prutů v elegantním 
designu fenomenální poměr kvality a ceny, který rybáři specializující se na pří-
vlač ke své úspěšné misi za cílovými rybami rozhodně potřebují.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14503 220 Trophy Spin 2,20 m 2 20 g 1,17 m 177 g 650

14503 245 Trophy Spin 2,45 m 2 20 g 1,29 m 188 g 740

14503 270 Trophy Spin 2,70 m 2 20 g 1,40 m 205 g 780

Trophy Spin
Při lovu štik, candátů a okounů je pro aktivní vedení nástrah zapotřebí citlivý 
přívlačový prut s dostatečnou silovou rezervou a zpětnou vazbou blanku, aby-
chom byli schopni vysněnou trofejní rybu unavit a zdolat až do fáze případ-
ného vylovení z vody. Díky štíhlé konstrukci karbonových blanků CF Carbon, 
moderní trnové spojce V-Joint, robustnímu sedlu navijáku a odpovídajícímu 
optimálnímu osazení očky nabízí tato série přívlačových prutů v elegantním 
designu fenomenální poměr kvality a ceny, který rybáři specializující se na pří-
vlač ke své úspěšné misi za cílovými rybami rozhodně potřebují.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14501 220 Trophy Spin 2,20 m 2 60 g 1,16 m 207 g 780

14501 245 Trophy Spin 2,45 m 2 60 g 1,27 m 253 g 830

14501 270 Trophy Spin 2,70 m 2 60 g 1,41 m 275 g 920

Trophy Spin
Při lovu štik, candátů a okounů je pro aktivní vedení nástrah zapotřebí citlivý 
přívlačový prut s dostatečnou silovou rezervou a zpětnou vazbou blanku, aby-
chom byli schopni vysněnou trofejní rybu unavit a zdolat až do fáze případ-
ného vylovení z vody. Díky štíhlé konstrukci karbonových blanků CF Carbon, 
moderní trnové spojce V-Joint, robustnímu sedlu navijáku a odpovídajícímu 
optimálnímu osazení očky nabízí tato série přívlačových prutů v elegantním 
designu fenomenální poměr kvality a ceny, který rybáři specializující se na pří-
vlač ke své úspěšné misi za cílovými rybami rozhodně potřebují.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14502 220 Trophy Spin 2,20 m 2 40 g 1,15 m 181 g 650

14502 245 Trophy Spin 2,45 m 2 40 g 1,29 m 203 g 740

14502 270 Trophy Spin 2,70 m 2 40 g 1,41 m 245 g 780

Trophy Pike 135
Silový přívlačový prut, který je předurčen k lovu štik se třpytkami, nástraha-
mi z měkké gumy a tvrdými nástrahami (jerky, wobblery apod.). Blank má 
dostatek vrhací zátěže, aby bylo možné dosáhnout i na daleko stojící dravce a 
zároveň rychle zlomit jejich odpor při zdolávání.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14540 270 Trophy Pike 135 2,70 m 2 135 g 1,41 m 307 g 1170

Přívlačové pruty
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Trophy Tele Track
Skutečný lovec dravých ryb následuje svou kořist, ovšem často pro něj není 
typický univerzální teleskopický prut tou správnou volbou a nejlepší alter-
nativou. Pomoc obstarají pruty Trophy Tele Track, které byly s ohledem na 
akci ve špičce optimálně pro aktivní styly rybaření konstruovány. Karbonová 
konstrukce CF Carbon vykazuje v horní části jemnou špičkovou akci pro 
nahazování nástrah a nabízí dostatek silné zpětné vazby blanku pro souboje 
s dravci. Rotačky, gumy a wobblery je možné přesně nahazovat a také dobře 
prezentovat a vést. Příjemný pocit navozuje korková rukojeť, která umožňuje 
příjemnější rybolov bez zbytečné únavy. Pruty Trophy Tele Track jsou skuteč-
nou zbraní při výpravách za vyhlédnutými dravci.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14530 180 Trophy Tele Track 1,80 m 5 10 - 35 g 0,55 m 144 g 579

14530 210 Trophy Tele Track 2,10 m 5 10 - 35 g 0,59 m 158 g 580

14530 240 Trophy Tele Track 2,40 m 6 10 - 35 g 0,61 m 210 g 650

14530 270 Trophy Tele Track 2,70 m 6 10 - 35 g 0,59 m 218 g 740

Trophy Tele
Zvláště na cesty si člověk rád přibalí chuť na rybaření, ale co dělat, když 
není možnost vzít si s sebou rozměrné rybářské nádobíčko? Řešením jsou 
teleskopické pruty, které se dají bez problému umístit do zavazadel – pruty 
série Trophy Tele! Tyto pruty přicházejí v nejoblíbenějších délkách a vrhacích 
zátěžích, krásném designu a přesvědčí hodnotnou grafitovou konstrukcí 
CF Carbon. Citlivá špička zkombinovaná se silovou zpětnou vazbou blanku 
umožňuje těmto univerzálním prutům rybaření s aktivně vedenými nástraha-
mi na dravé ryby, ale zároveň i lov nedravých ryb se splávky.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14520 240 Trophy Tele 2,40 m 6 20 - 70 g 0,63 m 216 g 780

14520 270 Trophy Tele 2,70 m 6 20 - 70 g 0,61 m 220 g 920

14520 300 Trophy Tele 3,00 m 7 20 - 70 g 0,62 m 231 g 1050

Trophy Tele
Zvláště na cesty si člověk rád přibalí chuť na rybaření, ale co dělat, když 
není možnost vzít si s sebou rozměrné rybářské nádobíčko? Řešením jsou 
teleskopické pruty, které se dají bez problému umístit do zavazadel – pruty 
série Trophy Tele! Tyto pruty přicházejí v nejoblíbenějších délkách a vrhacích 
zátěžích, krásném designu a přesvědčí hodnotnou grafitovou konstrukcí 
CF Carbon. Citlivá špička zkombinovaná se silovou zpětnou vazbou blanku 
umožňuje těmto univerzálním prutům rybaření s aktivně vedenými nástraha-
mi na dravé ryby, ale zároveň i lov nedravých ryb se splávky.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14521 240 Trophy Tele 2,40 m 6 15 - 45 g 0,61 m 214 g 710

14521 270 Trophy Tele 2,70 m 6 15 - 45 g 0,61 m 217 g 780

14521 300 Trophy Tele 3,00 m 7 15 - 45 g 0,62 m 225 g 920

Trophy Tele Float
Teleskopická série prutů pro lov na plavanou s mnohostranným spektrem 
využití při lehkém až středním lovu nedravých ryb. Štíhlé a lehké blanky dělají 
z rybaření skutečný zážitek. Karbonové pruty za cenu, kterou by nikdo nepo-
važoval za reálnou!
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14550 400 Trophy Tele Float 4,00 m 4 35 g 1,21 m 361 g 650

14550 500 Trophy Tele Float 5,00 m 5 35 g 1,23 m 388 g 780

Teleskopické pruty
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Trophy Ultra Light
Vydat se na průzkum s nejjemnějšími ultralehkými nástrahami umožňují pru-
ty Trophy Ultralight, které jsou postaveny pro aktivní rybaření s nejmenšími 
nástrahami při lovu pstruhů, okounů a candátů. Karbonová konstrukce CF 
Carbon umožňuje vytvořit lehké blanky, které mají i přes citlivou akci ve špič-
ce dostatek sil i pro souboj s větším soupeřem. Dvoudílné pruty se snadno 
transportují, mají moderní trnovou spojku V-Joint a také korkem zušlechtě-
nou rukojeť. Kdo hledá prut typu Ultralight za fenomenální cenu, měl by si 
tento prut bezpodmínečně obstarat.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14570 200 Trophy Ultra Light 2,00 m 2 1,5 - 5 g 1,00 m 142 g 650

14570 220 Trophy Ultra Light 2,20 m 2 2 - 8 g 1,10 m 142 g 740

Trophy Trout
Pokud se o víkendu zase po čase ohlásí lovecké pudy a člověk se musíme 
se rozhodnout pro správné náčiní k lovu pstruhů na pstruhovém rybníku, 
čeká většinu z nás les nevhodných prutů a složité rozhodování. Série prutů 
Trophy Trout obstará vydatnou pomoc při výběru vhodného prutu, protože 
je speciálně koncipována pro lov na velkých i malých pstruhových rybnících. 
Ať již budeme pstruhy lovit ze dna, pomocí sbirolin nebo se splávkovými 
montážemi, díky lehké konstrukci karbonového blanku CF Carbon s rychlou 
akcí je možné provozovat každou vhodnou techniku při honbě za pstružími 
trofejemi. Pruty mají oslovující ušlechtilý design, který se u vody občas postará 
o nějaký ten závistivý pohled. To vše za neporazitelně výhodnou cenu – pryč 
z lesa prutů a hurá na víkend s bohatým úlovkem pstruhů.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14580 300 Trophy Trout 3,00 m 3 1 - 10 g 1,06 m 237 g 780

14580 350 Trophy Trout 3,50 m 3 2 - 15 g 1,24 m 277 g 920

14580 400 Trophy Trout 4,00 m 3 3 - 20 g 1,40 m 305 g 1050

Trophy Tele Trout
Pokud vás obtěžuje nedostatek místa při uskladnění nebo transportu, nemáte 
to jako lovci pstruhů jednoduché. Pomoc obstarají teleskopické verze prutů 
oblíbené série Trophy Trout. Velmi snadno skladovatelné, jsou tyto pruty 
naprosto optimální, aby si člověk kdykoliv zarybařil na pstruhovém rybníku. 
Teleskopické pruty Trophy Tele Trout za svými dělenými verzemi v otázce akce 
a dynamiky prakticky nezaostávají a jsou zhotoveny z moderní karbonové 
konstrukce CF Carbon. Robustní očka pro teleskopické pruty s kvalitními vlož-
kami se starají o dlouhou životnost a bezstarostné cesty do světa dravých ryb.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14581 300 Trophy Tele Trout 3,00 m 4 1 - 10 g 1,04 m 222 g 920

14581 350 Trophy Tele Trout 3,50 m 5 2 - 15 g 1,04 m 246 g 990

14581 400 Trophy Tele Trout 4,00 m 5 3 - 20 g 1,05 m 263 g 1050

Trophy Tele Pike
Na mnohačetná přání nabízíme nyní v rámci série prutů Trophy i speciální 
teleskopické štikové Stellfisch speciály pro lov s vyvěšenou nástražní rybičkou. 
S enormní délkou rozsahu, skvělou akcí a silou vycházející z karbonového 
blanku!
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14560 650 Trophy Tele Pike 6,50 m 7 150 g 1,19 m 650 g 1320

14560 750 Trophy Tele Pike 7,50 m 8 150 g 1,20 m 840 g 1570

Přívlačové pruty
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Great White™ GWC Boat H
Lehké, štíhlé, silové a superrobustní, to jsou atributy nové série prutů Great 
White. Blanky se vyrábí ze 100% grafitu, jsou velmi štíhle provedené a přitom 
lehké a příjemné do ruky. Prut Heavy Boat je koncipován pro lov s přírodními 
nástrahami v místech s velkým prouděním vody nebo v hlubokých pasážích. 
Se silnou odezvou blanku představuje naprosto ideálního pracanta.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13091 220 Great White™ GWC Boat H 2,20 m 2 400 - 600 g / 15 - 20 lbs 1,10 m 415 g 1050

13092 220 Great White™ GWC Boat MH 2,20 m 2 100 - 350 g / 6 - 12 lbs 1,15 m 395 g 1050

Great White™ GWC Travel Boat H
Lehké, štíhlé, silové a superrobustní, to jsou atributy nové série prutů Great 
White. Blanky se vyrábí ze 100% grafitu, jsou velmi štíhle provedené a přitom 
lehké a příjemné do ruky. Trend moderního mořského rybaření již několik let 
směřuje ke krátkému dělení prutů, protože stále více rybářů cestujících letadly 
využívá těchto kompaktních „pomocníků“. Série GWC zde nabízí velký výběr 
modelů pro lov z lodi v různých vrhacích zátěžích a délkách.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13096 220 Great White™ GWC Travel Boat H 2,20 m 4 300 g 1,15 m 245 g 1050

13096 240 Great White™ GWC Travel Boat M 2,40 m 4 120 g 1,21 m 249 g 1050

13096 241 Great White™ GWC Travel Boat MH 2,40 m 4 180 g 1,21 m 251 g 1050

13096 242 Great White™ GWC Travel Boat H 2,40 m 4 300 g 0,65 m 254 g 1050

13096 270 Great White™ GWC Travel Boat M 2,70 m 4 120 g 0,73 m 262 g 1050

13096 271 Great White™ GWC Travel Boat MH 2,70 m 4 180 g 0,73 m 267 g 1050

Great White™ GWC Sensi Boat
Lehké, štíhlé, silové a superrobustní, to jsou atributy nové série prutů Great 
White. Blanky se vyrábí ze 100% grafitu, jsou velmi štíhle provedené a při-
tom lehké a příjemné do ruky. Rybaření s přírodními nástrahami je doménou 
tohoto prutu. Citlivá špička spolehlivě indikuje opatrné záběry platýsů a 
potřebná síla vychází z prostředka prutu a rukojeti. Také velké ryby lze tímto 
náčiním výtečně vést.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13095 235 Great White™ GWC Sensi Boat 2,35 m 2 6 - 12 lbs 1,22 m 290 g 1050

13095 236 Great White™ GWC Sensi Boat 2,35 m 2 15 - 30 lbs 1,22 m 295 g 1050

Pruty na lov z lodě
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Great White™ GWC Pilk
Lehké, štíhlé, silové a superrobustní, to jsou atributy nové série prutů Great 
White. Blanky se vyrábí ze 100% grafitu, jsou velmi štíhle provedené a přitom 
lehké a příjemné do ruky. Prut GWC Pilk najde své hlavní uplatnění tam, kde 
je potřeba jít trochu tvrdě na věc, jako například v Norsku, na Islandu nebo 
na Žlutém rifu. V silném podvodním proudu bývá dobré vedení nástrahy velmi 
podstatné, a právě zde je prut Pilk jako doma.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13093 220 Great White™ GWC Pilk 2,20 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,15 m 250 g 1050

13093 240 Great White™ GWC Pilk 2,40 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,24 m 260 g 1050

13093 270 Great White™ GWC Pilk 2,70 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,39 m 270 g 1050

Great White™ GWC Light Pilk
Lehké, štíhlé, silové a superrobustní, to jsou atributy nové série prutů Great 
White. Blanky se vyrábí ze 100% grafitu, jsou velmi štíhle provedené a přitom 
lehké a příjemné do ruky. Gumová rybka, jig nebo lehký pilker, právě zde 
najde tento lehký a štíhlý blank své ideální využití a garantuje dlouhé rybaření 
bez zbytečné únavy.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13094 240 Great White™ GWC Light Pilk 2,40 m 2 20 - 150 g / 1 - 5 lbs 1,24 m 220 g 1050

13094 270 Great White™ GWC Light Pilk 2,70 m 2 20 - 150 g / 1 - 5 lbs 1,39 m 250 g 1050

Great White™ GWC Travel Sea-Spin
Lehké, štíhlé, silové a superrobustní, to jsou atributy nové série prutů Great 
White. Blanky se vyrábí ze 100% grafitu, jsou velmi štíhle provedené a přitom 
lehké a příjemné do ruky. 4dílné přívlačové pruty pro lehký mořský rybolov 
tresek tmavých, obecných a tresek polak byly cílovou metou. Silné útoky 
těchto mořských predátorů zvládá robustní blank s naprostým klidem.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13097 240 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,40 m 4 60 - 80 g / 2,5 - 3 lbs 0,65 m 238 g 1050

13097 270 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,70 m 4 60 - 80 g / 2,5 - 3 lbs 0,73 m 248 g 1050

13097 241 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,40 m 4 80 - 100 g / 3,5 - 3,75 lbs 0,65 m 251 g 1050

13097 271 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,70 m 4 80 - 100 g / 3,5 - 3,75 lbs 0,72 m 260 g 1050

Great White™ GWC Stand Up
Lehké, štíhlé, silové a superrobustní, to jsou atributy nové série prutů Great 
White. Blanky se vyrábí ze 100% grafitu, jsou velmi štíhle provedené a přitom 
lehké a příjemné do ruky. Pruty typu Stand Up představují ideální univerzální 
pruty pro všechny běžné druhy mořského rybolovu z lodě v norských vodách, 
od lehčí 12lb verze pro mělčí pasáže až k 30lb na ty největší kalibry.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13090 170 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 300 g / 12 lbs 1,70 m 290 g 1050

13090 171 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 550 g / 20 lbs 1,70 m 300 g 1050

13090 172 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 850 g / 30 lbs 1,70 m 315 g 1050

Pruty na lov z lodě
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Pro Staff Surf
Pracovní kůň“ mezi Zebco příbojovými pruty přesvědčí svou pohodlnou 
manipulací a velmi dobrými vlastnostmi při nahazování. Silová zpětná vazba 
s grandiózním rozpoznáním záběru byla optimálně zkombinována. Vrhací 
zátěže až do 250 gramů katapultuje v příboji naprosto bez problémů. Zesílení 
kovovými kroužky ve spojích přináší dodatečnou porci síly. Ergonomicky tva-
rovaná rukojeť perfektně sedí v ruce. Prut Pro Staff Surf přesvědčí impozant-
ními možnostmi výkonu, snadno vypumpuje zaseknuté ryby ke břehu, a navíc 
ještě extrémně dobře vypadá.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13120 420 Pro Staff Surf 4,20 m 3 250 g 1,45 m 594 g 3140

Maverick Surf
3dílný příbojový prut s rychlým a silovým grafitovým blankem je perfektní 
téměř pro všechny druhy příbojového rybaření, a to při neuvěřitelném pomě-
ru cena/výkon. Prut disponuje optimálními vlastnostmi pro zatížení a extra 
daleké hody. Maverick Surf sedí díky ergonomicky tvarované rukojeti perfekt-
ně vyvážený v ruce. Špičková část je velmi citlivá, aby bylo možné rozpoznat 
i velmi opatrné záběry. Sportovně elegantní design dělá z tohoto prutu zcela 
mimořádného společníka na pláži.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13121 420 Maverick Surf 4,20 m 3 200 g 1,45 m 410 g 2340

Stormbringer Surf
Ideální mix kvalitního karbonu a odolného, flexibilního sklolaminátového 
materiálu dělá z této série ideální všestranné pruty pro příbojový rybolov. 
Blank se snadno ideálně zatíží a transportuje tak olovo i rukama nezkušeného 
rybáře hravě do velkých vzdáleností. Flexibilní špička citlivě ukáže i nejjemnější 
záběry platýsů.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13050 390 Stormbringer Surf 3,90 m 3 100 - 200 g 1,38 m 565 g 1440

13050 420 Stormbringer Surf 4,20 m 3 100 - 200 g 1,48 m 585 g 1570

13050 450 Stormbringer Surf 4,50 m 3 100 - 200 g 1,57 m 690 g 1700

Stormbringer Pier'n Flat
Dvoudílný prut z IM6 karbonu s vlepenou sklolaminátovou špičkou je spe-
ciálně koncipován pro lov z mol a malých lodí. Blank má zřetelně dostatek 
zpětné vazby, aby dopravil nástrahy daleko, a citlivé rozpoznávání záběrů 
prostřednictvím jemné sklolaminátové špičky ukáže zcela evidentně každý 
útok na nástrahu.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13810 360 Stormbringer Pier'n Flat 3,60 m 2 40 - 140 g 1,87 m 387 g 1840

Surfové pruty
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Saltfisher Surf
Samotné jméno série prozrazuje, že domovinou těchto moderních mořských prutů 
z flexibilního a odolného vinutého sklolaminátu je moře jako takové. Tyto příbojové 
pruty jsou velmi rychle připravené do akce a již při normálním použití síly lze dosáh-
nout výtečných vzdáleností.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13100 390 Saltfisher Surf 3,90 m 3 100 - 200 g 1,36 m 610 g 650

13100 420 Saltfisher Surf 4,20 m 3 100 - 200 g 1,46 m 690 g 740

13100 450 Saltfisher Surf 4,50 m 3 100 - 200 g 1,56 m 770 g 780

Saltfisher Pilk
Samotné jméno série prozrazuje, že domovinou těchto moderních mořských prutů 
z flexibilního a odolného vinutého sklolaminátu je moře jako takové. Tyto pruty jsou 
konstruovány pro použití s lehčími až středně těžkými umělými nástrahami. Vyznačují 
se také lehkou ovladatelností a perfektně zvolenou akcí.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13105 210 Saltfisher Pilk 2,10 m 2 60 - 200 g 1,08 m 344 g 519

13105 240 Saltfisher Pilk 2,40 m 2 60 - 200 g 1,25 m 408 g 579

13105 270 Saltfisher Pilk 2,70 m 2 60 - 200 g 1,39 m 496 g 579

Saltfisher Battle North
Samotné jméno série prozrazuje, že domovinou těchto moderních mořských prutů 
z flexibilního a odolného vinutého sklolaminátu je moře jako takové. Battle znamená 
v překladu „bitva“ a přesně k tomu je tato série prutů připravena – na boj s velkými 
rybami severních vod. A je jedno, jestli s přírodními nástrahami nebo těžkými pilkery, 
souboj může začít.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13107 180 Saltfisher Battle North 1,80 m 2 350 g 0,95 m 330 g 579

13107 210 Saltfisher Battle North 2,10 m 2 350 g 1,08 m 400 g 580

13107 240 Saltfisher Battle North 2,40 m 2 350 g 1,25 m 460 g 650

Saltfisher Boat
Samotné jméno série prozrazuje, že domovinou těchto moderních mořských prutů 
z flexibilního a odolného vinutého sklolaminátu je moře jako takové. Široce členěná 
série prutů se hodí pro použití od Baltu po Island, tedy naprosto spolehlivý partner 
v každé pobřežní části Evropy.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13110 180 H 1,80 m 2 100 - 250 g 0,95 m 312 g 439

13110 210 H 2,10 m 2 100 - 250 g 1,08 m 360 g 519

13110 240 H 2,40 m 2 100 - 250 g 1,25 m 480 g 579

13110 270 H 2,70 m 2 100 - 250 g 1,39 m 500 g 580

Saltfisher Boat
Samotné jméno série prozrazuje, že domovinou těchto moderních mořských prutů 
z flexibilního a odolného vinutého sklolaminátu je moře jako takové. Široce členěná 
série prutů se hodí pro použití od Baltu po Island, tedy naprosto spolehlivý partner 
v každé pobřežní části Evropy.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13111 210 XH 2,10 m 2 200 - 500 g 1,08 m 352 g 519

13111 240 XH 2,40 m 2 200 - 500 g 1,25 m 512 g 579

13111 270 XH 2,70 m 2 200 - 500 g 1,39 m 560 g 630

Surfové pruty

Saltfisher Light Pilk
Samotné jméno série prozrazuje, že domovinou těchto moderních mořských prutů 
z flexibilního a odolného vinutého sklolaminátu je moře jako takové. Tyto pruty jsou 
konstruovány pro použití s lehčími až středně těžkými umělými nástrahami. Vyznačují 
se také lehkou ovladatelností a perfektně zvolenou akcí.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13115 180 Saltfisher Light Pilk 1,80 m 2 30 - 130 g 0,95 m 260 g 439

13115 210 Saltfisher Light Pilk 2,10 m 2 30 - 130 g 1,08 m 292 g 499

13115 240 Saltfisher Light Pilk 2,40 m 2 30 - 130 g 1,25 m 372 g 519

13115 270 Saltfisher Light Pilk 2,70 m 2 30 - 130 g 1,39 m 440 g 579
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Z-Carp™ ZC300
Kaprové pruty ZCarp ZC série představují speciální paletu prutů pro začáteč-
níky nebo příležitostné rybáře věnující se lovu kaprů. Již během fáze testování 
ukázaly své silné stránky v oblasti přesných dalekých hodů s různými typy 
nástrah. Jejich přesvědčivé zdolávací kvality okusilo dokonce i několik pořád-
ně velkých kaprů.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16020 300 Z-Carp™ ZC300 3,00 m / 10,00 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g 1170

16020 360 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12,00 ' 2 2,75 lbs 1,80 m 345 g 1260

16020 361 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12,00 ' 2 3 lbs 1,80 m 350 g 1320

Z-Carp™ Tele
Série teleskopických kaprových speciálů ZCarp Tele byla vyvinuta speciálně 
pro začátečníky nebo příležitostné rybáře věnující se lovu kaprů. U těchto 
prutů byl kladen velký důraz na krátkou transportní délku, ovšem s ohledem 
na vlastnosti při nahazování a zdolávání už žádné kompromisy nepřipadaly 
v úvahu.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16021 360 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12,00 ' 6 2,75 lbs 1,23 m 285 g 1320

16021 361 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12,00 ' 6 3 lbs 1,23 m 300 g 1440

kaprové pruty
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Telecast Travel
Telecast – to je hodně náčiní za málo peněz neboli cenově výhodná série 
teleskopických prutů, která pokrývá široké spektrum lovných technik. Mode-
lová série Telecast TR jsou přitom teleskopy s krátkou transportní délkou, 
ideální pro malá zavazadla.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
17500 180 30 1,80 m 5 10 - 30 g 0,45 m 120 g 439

17500 210 30 2,10 m 5 10 - 30 g 0,46 m 140 g 439

17500 240 40 2,40 m 6 20 - 40 g 0,56 m 160 g 439

17500 270 40 2,70 m 6 20 - 40 g 0,61 m 195 g 439

17500 300 50 3,00 m 7 25 - 50 g 0,61 m 210 g 439

Telecast  T 40
Telecast – to je hodně náčiní za málo peněz neboli cenově výhodná série 
teleskopických prutů, která pokrývá široké spektrum lovných technik. Mode-
lová série Telecast T40 nabízí pruty v délkách od 2,40 do 3,60 m pro následu-
jící cílové ryby: pstruhy, okouny a bílé ryby.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
17501 240 Telecast  T 40 2,40 m 5 15 - 40 g 0,64 m 150 g 519

17501 270 Telecast  T 40 2,70 m 6 15 - 40 g 0,65 m 195 g 519

17501 300 Telecast  T 40 3,00 m 6 15 - 40 g 0,65 m 223 g 519

17501 360 Telecast  T 40 3,60 m 7 15 - 40 g 0,67 m 262 g 519

Telecast  T 60
Telecast – to je hodně náčiní za málo peněz neboli cenově výhodná série 
teleskopických prutů, která pokrývá široké spektrum lovných technik. Mode-
lová série Telecast T60 nabízí skutečně všestranné univerzální pruty, silové a 
flexibilní, téměř pro všechny druhy rybaření na sladkých vodách.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
17502 240 Telecast  T 60 2,40 m 5 30 - 60 g 0,64 m 175 g 579

17502 270 Telecast  T 60 2,70 m 6 30 - 60 g 0,65 m 215 g 579

17502 300 Telecast  T 60 3,00 m 6 30 - 60 g 0,65 m 255 g 579

17502 360 Telecast  T 60 3,60 m 7 30 - 60 g 0,67 m 295 g 579

Telecast  T 80
Telecast – to je hodně náčiní za málo peněz neboli cenově výhodná série 
teleskopických prutů, která pokrývá široké spektrum lovných technik. U 
modelové série Telecast T80 s vrhací zátěží do 80 gramů přicházejí do hry 
velké ryby jako štiky, kapři, candáti a úhoři. Žádný problém, sil mají tyto pruty 
dostatek, aby si poradily se všemi zmiňovanými.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
17503 240 Telecast  T 80 2,40 m 5 40 - 80 g 0,64 m 175 g 580

17503 270 Telecast  T 80 2,70 m 6 40 - 80 g 0,65 m 225 g 580

17503 300 Telecast  T 80 3,00 m 6 40 - 80 g 0,65 m 255 g 580

17503 330 Telecast  T 80 3,30 m 7 40 - 80 g 0,67 m 278 g 580

17503 360 Telecast  T 80 3,60 m 7 40 - 80 g 0,67 m 315 g 580

Univerzální teleskopické pruty

Telecast  T Plus
Telecast – to je hodně náčiní za málo peněz neboli cenově výhodná série 
teleskopických prutů, která pokrývá široké spektrum lovných technik. Mode-
lová série Telecast T150 nachází své hlavní uplatnění v rybaření na velké vzdá-
lenosti a na položenou na řekách a jezerech. Ale klidně to může být i molo 
nebo pláž při lehkém příbojovém lovu.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
17504 270 150 2,70 m 6 60 - 150 g 0,65 m 225 g 630

17504 300 150 3,00 m 6 60 - 150 g 0,65 m 255 g 630

17504 360 150 3,60 m 7 60 - 150 g 0,67 m 315 g 630

17505 300 300 3,00 m 5 80 - 300 g 0,67 m 285 g 630

17505 360 360 3,60 m 6 80 - 300 g 0,68 m 345 g 630
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Z35Z34Z34 Z35

Atac Tele SF
Pruty, se kterými rybaření v podstatě začíná. Stovky tisíc rybářů podnikly své 
první rybářské krůčky s jednoduchým teleskopickým bičem a jistě tomu tak 
bude i u dalších generací jejich nástupců. „Povinnost“ pro každý rybářský 
obchod, k dostání ve všech důležitých délkách.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
10005 300 300 3,00 m 3 1,17 m 125 g 129

10005 400 400 4,00 m 4 1,17 m 236 g 189

10005 500 500 5,00 m 5 1,17 m 392 g 259

10005 600 600 6,00 m 6 1,17 m 498 g 339

10005 700 700 7,00 m 7 1,17 m 748 g 389

Rainbow Fish Combo
Pestré a rozmanité náčiní pro rybářské nováčky. Rybářské kombo Rainbow 
Fish Combo sestává z dvoudílného prutu s namontovaným smekacím navijá-
kem a monofilním vlascem v pěti různých ušlechtilých barvách. S touto rybář-
skou soupravou můžeme provozovat v podstatě jakýkoliv způsob rybaření od 
lovu dravých ryb na gumy, wobblery, rotačky, plandavky až po lov nedravých 
ryb se splávkem. Zvolte si oblíbenou barvu a hurá k vodě. Radost z rybaření 
pro malé i velké.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Průměr Gramáž dop. MC Kč
10835 160 Rainbow Fish Combo 1,60 m 2 30 g 0,86 m  - 0,28 mm 287 g 650

Cool Expert Carp
Pruty s optimalizovanými vlastnostmi pro cílové ryby. Dodávají se v kartonu 
po 20 ks v decentní černé barvě. Atraktivní pro další prodej.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
1082 360 Cool Expert Carp 3,60 m 2 3 lbs 1,87 m 457 g 579

1082 361 Cool Expert Carp 3,60 m 3 3 lbs 1,28 m 395 g 650

Teleskopické biče
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Z37Z36

Cool Expert FD
Robustní a ověřená Zebco kvalita navijáků s přední brzdou. Dodávají se v karto-
nu po 20 kusech, vždy 10x v černostříbrné a 10x černočervené. Atraktivní pro 
další prodej.

Kód Model Gramáž dop. MC Kč
0010 020 120 195 g 269

0010 030 130 205 g 269

Cool Expert RD
Robustní a ověřená Zebco kvalita navijáků s přední brzdou. Dodávají se v karto-
nu po 20 kusech, vždy 10x v černostříbrné a 10x černočervené. Atraktivní pro 
další prodej.

Kód Model Gramáž dop. MC Kč
0020 030 130 228 g 319

Cool Expert BR
Robustní a ověřená Zebco kvalita navijáků s přední brzdou. Dodávají se v karto-
nu po 20 kusech, vždy 10x v černostříbrné a 10x černočervené. Atraktivní pro 
další prodej.

Kód Model Gramáž dop. MC Kč
0010 165 165 400 g 579

Sada Tele Spin
Sada obsahuje: 1,80 m dlouhý teleskopický prut kompletně s navijákem, vlas-
cem a různými drobnostmi.

Kód Délka Gramáž Akce Tr. délka dop. MC Kč
1545 000 1,80 m 180 g 25 g 0,45 m 309

Koncová očka SIC

Kód Ø očka Ø tuby dop. MC Kč
1661 014 3,5 mm 1,4 mm 59

1661 016 3,5 mm 1,6 mm 59

1661 018 3,5 mm 1,8 mm 59

1661 020 5,8 mm 2,0 mm 59

1661 022 5,8 mm 2,2 mm 59

1661 024 5,8 mm 2,4 mm 59

1661 026 5,8 mm 2,6 mm 59

1661 028 6,5 mm 2,8 mm 59

1661 030 6,5 mm 3,0 mm 59

1661 036 10,1 mm 3,6 mm 79

1661 038 10,1 mm 3,8 mm 79

1661 040 13,7 mm 4,0 mm 79

1661 042 13,7 mm 4,2 mm 79

1661 045 13,7 mm 4,5 mm 79

Koncová očka SIC Match

Kód Ø očka Ø tuby dop. MC Kč
1665 012 2,0 mm 1,2 mm 79

1665 014 2,0 mm 1,4 mm 79

1665 016 2,6 mm 1,6 mm 79

1665 018 2,6 mm 1,8 mm 79

1665 020 2,6 mm 2,0 mm 79

1665 022 2,6 mm 2,2 mm 79

Koncová očka SIC Match

Kód Ø očka Ø tuby dop. MC Kč
1667 016 2,6 mm 1,6 mm 79

1667 020 2,6 mm 2,0 mm 79

1667 024 3,5 mm 2,4 mm 79

Koncová očka SIC

SIC očko, které mimořádně chrání vlasec!

Kód Ø očka Ø tuby dop. MC Kč
1668 010 4,4 mm 1,0 mm 59

1668 015 4,4 mm 1,5 mm 59

1668 020 4,4 mm 2,0 mm 59

1668 025 4,4 mm 2,5 mm 59

1668 120 5,8 mm 2,0 mm 59

1668 125 5,8 mm 2,5 mm 59

1668 130 5,8 mm 3,0 mm 59

1668 225 6,7 mm 2,5 mm 59

1668 230 6,7 mm 3,0 mm 59

1668 235 6,7 mm 3,5 mm 79

1668 240 6,7 mm 4,0 mm 79

1668 245 6,7 mm 4,5 mm 79

1668 330 8,8 mm 3,0 mm 79

1668 335 8,8 mm 3,5 mm 79

1668 340 8,8 mm 4,0 mm 79

1668 345 8,8 mm 4,5 mm 79

1668 350 8,8 mm 5,0 mm 79

1668 355 8,8 mm 5,5 mm 79

Výplň očka
Ideální pro výměnu rozbitých keramik v očkách. 
Normované velikosti pasují do běžných oček na 
trhu.

Kód Ø MJ Barva dop. MC Kč
1671 008 8 mm 5 ks šedá 109

1671 010 9,8 mm 5 ks šedá 109

1671 012 11,5 mm 5 ks šedá 109

1671 016 14,5 mm 5 ks šedá 109

1671 020 18,3 mm 5 ks šedá 109

1671 025 23,5 mm 5 ks šedá 109

1671 030 29,4 mm 5 ks šedá 109

1671 040 35,5 mm 5 ks šedá 189

1671 050 47,1 mm 5 ks šedá 239

Držák navijáku černý

Kód Délka Velikost dop. MC Kč
1713 014 14 cm S 89

1713 018 16 cm M 89

Očka
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Z39Z38

Trophy kapr
Velcí kapři jsou plaší a nedůvěřiví. Z tohoto důvodu vyvinulo Zebco měkký hlad-
ký vlasec s enormní elasticitou, pevností v uzlu a odolností proti oděru. Barva: 
černá.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2034 125 0,25 mm 540 m 5,0 kg černá 99

2034 128 0,28 mm 500 m 5,9 kg černá 99

2034 130 0,30 mm 450 m 6,9 kg černá 99

2034 132 0,32 mm 450 m 7,5 kg černá 99

2034 135 0,35 mm 315 m 9,2 kg černá 99

2034 138 0,38 mm 315 m 11,0 kg černá 99

2034 140 0,40 mm 245 m 12,7 kg černá 99

Trophy kapr
Velcí kapři jsou plaší a nedůvěřiví. Z tohoto důvodu vyvinulo Zebco měkký hlad-
ký vlasec s enormní elasticitou, pevností v uzlu a odolností proti oděru. Barva: 
černá.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2034 025 0,25 mm 540 m 5,0 kg hnědá 99

2034 028 0,28 mm 500 m 5,9 kg hnědá 99

2034 030 0,30 mm 450 m 6,9 kg hnědá 99

2034 032 0,32 mm 450 m 7,5 kg hnědá 99

2034 035 0,35 mm 315 m 9,2 kg hnědá 99

Trophy úhoř
K lovu těchto hadovitých ryb potřebujete něco mimořádného. Vlasec Trophy 
úhoř je nekompromisně pevný, má optimální vlastnosti, aby byl schopen bez-
pečně zvládnout vytažení i kapitálních ryb z jejich nebezpečných úkrytů.

Kód Ø Návin Nosnost dop. MC Kč
2037 035 0,35 mm 315 m 9,2 kg 99

2037 040 0,40 mm 245 m 12,7 kg 99

Trophy štika
Zelenou barvu jako úkryt z vodního rostlinstva má maskovací barva vlasce 
Trophy štika. Málo průtažnosti je povinností, aby bylo možné důsledně a s úspě-
chem zaseknout i na delší vzdálenost.

Kód Ø Návin Nosnost dop. MC Kč
2033 028 0,28 mm 500 m 5,9 kg 99

2033 030 0,30 mm 450 m 6,9 kg 99

2033 035 0,35 mm 315 m 9,2 kg 99

2033 040 0,40 mm 245 m 12,7 kg 99

2033 045 0,45 mm 180 m 14,9 kg 99

Trophy candát
Prvním přikázáním při lovu plachých a opatrných candátů je měkký vlasec, který 
má zároveň hladký povrch a je pevný v uzlu. Díky nejlepším hodnotám odolnos-
ti proti oděru lze bez obav lovit candáty bez kevlarového návazce.

Kód Ø Návin Nosnost dop. MC Kč
2039 022 0,22 mm 540 m 4,2 kg 99

2039 025 0,25 mm 540 m 5,0 kg 99

2039 028 0,28 mm 500 m 5,9 kg 99

2039 030 0,30 mm 450 m 6,9 kg 99

2039 032 0,32 mm 450 m 7,5 kg 99

Trophy pstruh
Vlasec pro lov pstruhů si musí umět poradit s každou situací u vody. Optimální 
vedení nástrahy zaručuje jeho měkkost a jemnost. Bezpodmínečná elasticita 
a flexibilnost jsou u skákajících a bojovných lososovitých ryb nutností. Díky 
kouřově šedé barvě je vlasec Trophy pstruh optimálně přizpůsoben jakémukoliv 
typu vody.

Kód Ø Návin Nosnost dop. MC Kč
2038 018 0,18 mm 540 m 2,9 kg 99

2038 020 0,20 mm 540 m 3,6 kg 99

2038 022 0,22 mm 540 m 4,2 kg 99

2038 025 0,25 mm 540 m 5,0 kg 99

2038 028 0,28 mm 500 m 5,9 kg 99

2038 030 0,30 mm 450 m 7,5 kg 99

Trophy treska
Abychom byli schopni vypumpovat velké tresky z hloubek, musí mít vlasec 
optimální vlastnosti s ohledem na průtažnost, nosnost a pevnost v uzlu. Díky 
doplňkové žluté barvě je vedení pilkerů nyní daleko viditelnější.

Kód Ø Návin Nosnost dop. MC Kč
2035 040 0,40 mm 245 m 12,7 kg 99

2035 045 0,45 mm 180 m 14,9 kg 99

2035 050 0,50 mm 180 m 17,9 kg 99

Trophy sumec
Šedohnědá maskovací barva je přizpůsobena přirozenému prostředí života 
těchto velikých predátorů. Abychom mohli jistě zdolat kapitálního sumce, musí 
vlasec vykazovat ty nejlepší hodnoty v oblasti nosnosti, odolnosti povrchu, vyso-
ké pevnosti v uzlu a k tomu ještě flexibility.

Kód Ø Návin Nosnost dop. MC Kč
2032 050 0,50 mm 180 m 18,1 kg 99

2032 055 0,55 mm 150 m 21,5 kg 99

2032 060 0,60 mm 130 m 23,4 kg 99

Šňůry
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Z41Z40

Trophy Livebait
Fluorescenčně žlutý rybářský vlasec, se kterým máte vždy kontrolu a přehled, 
když lovíte štiky, candáty a okouny.

Kód Ø Návin Nosnost dop. MC Kč
2027 025 0,25 mm 540 m 5,0 kg 99

2027 028 0,28 mm 450 m 5,9 kg 99

2027 030 0,30 mm 315 m 6,9 kg 99

2027 035 0,35 mm 245 m 9,2 kg 99

Trophy Surf
Rybářský vlasec s perleťovým efektem se všemi potřebnými vlastnostmi pro lov 
na moři. Vlasec je ve vodě pro ryby téměř neviditelný, což předsavuje skutečnou 
výhodu pro páternosterové víceháčkové montáže s mnoha uzly, které ryby za 
normálních okolností velmi dobře vidí.

Kód Ø Návin Nosnost dop. MC Kč
2023 030 0,30 mm 450 m 6,9 kg 99

2023 035 0,35 mm 315 m 9,2 kg 99

2023 040 0,40 mm 245 m 12,7 kg 99

2023 045 0,45 mm 225 m 14,9 kg 99

Trophy Boat
Speciální mořský vlasec. Díky transparentní barvě je v moři pro ryby téměř 
neviditelný a k tomu nabízí ještě odolnost proti oděru a mimořádnou odolnost 
i ochranu proti vlivům škodlivého UV záření. Dobrý potenciál průtažnosti zabra-
ňuje vyříznutí ryb během zdolávání.

Kód Ø Návin Nosnost dop. MC Kč
2040 040 0,40 mm 300 m 12,7 kg 109

2040 045 0,45 mm 300 m 14,9 kg 109

2040 050 0,50 mm 300 m 17,9 kg 109

2040 060 0,60 mm 300 m 23,4 kg 109

Trophy univerzální
Univerzální rybářský vlasec na cenově výhodných 100m cívkách v šedozeleném 
barevném provedení a nejdůležitějších průměrech. Velmi prodejné zboží v kaž-
dém obchodě s rybářskými potřebami, využívající známé vlastnosti vlasců Trophy 
série, jako jsou vysoká nosnost a nejlepší hodnoty odolnosti proti oděru.

Kód Ø Návin Nosnost dop. MC Kč
2041 014 0,14 mm 100 m 1,6 kg 79

2041 016 0,16 mm 100 m 2,0 kg 79

2041 018 0,18 mm 100 m 2,6 kg 79

2041 020 0,20 mm 100 m 3,0 kg 79

2041 025 0,25 mm 100 m 4,7 kg 79

2041 030 0,30 mm 100 m 6,6 kg 79

2041 035 0,35 mm 100 m 8,3 kg 79

2041 040 0,40 mm 100 m 10,8 kg 79

Trophy DC Taper Line
Šokový vlasec pro potřeby příbojového rybolovu. S délkou 220 metrů a šoko-
vým průměrem 0,57 milimetrů je to ten správný profesionální vlasec pro daleké 
hody při příbojovém rybolovu. Vyznačuje se nejen extrémní pevností v uzlu, 
vysokou nosností, flexibilitou a odolností proti oděru, ale také barevným odliše-
ním po každých 25 metrech.

Kód Ø Návin MJ dop. MC Kč
2216 028 0,28 mm / 0,57 mm 220 m 1 ks 419

2216 030 0,30 mm / 0,57 mm 220 m 1 ks 469

2216 033 0,33 mm / 0,57 mm 220 m 1 ks 519

Šňůra Great White™
Cenově výhodná pletená šňůra pro široké využití, v atraktivním oranžovém 
zbarvení. Zde vám naplnění cívky navijáku neudělá hned průvan v peněžence, 
ale i tak může rybář využívat předností pletené šňůry, jako je vysoká nosnost při 
současně minimální průtažnosti. Praktický návin na 300m cívce.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2360 025 0,25 mm 300 m 12,00 kg / 26 lbs oranžová 519

2360 027 0,27 mm 300 m 16,00 kg / 35 lbs oranžová 519

2360 030 0,30 mm 300 m 18,00 kg / 40 lbs oranžová 519

2360 033 0,33 mm 300 m 21,00 kg / 46 lbs oranžová 519

2360 035 0,35 mm 300 m 23,00 kg / 51 lbs oranžová 519

2360 038 0,38 mm 300 m 26,00 kg / 58 lbs oranžová 519

Šňůra Great White™
Cenově výhodná pletená šňůra pro široké využití, v atraktivním oranžovém 
zbarvení. Zde vám naplnění cívky navijáku neudělá hned průvan v peněžence, 
ale i tak může rybář využívat předností pletené šňůry, jako je vysoká nosnost při 
současně minimální průtažnosti. Ekonomický návin na 1 000m cívce.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2361 025 0,25 mm 1000 m 12,00 kg / 27 lbs oranžová 1030

2361 027 0,27 mm 1000 m 16,00 kg / 35 lbs oranžová 1030

2361 030 0,30 mm 1000 m 18,00 kg / 40 lbs oranžová 1030

2361 033 0,33 mm 1000 m 21,00 kg / 46 lbs oranžová 1030

2361 035 0,35 mm 1000 m 23,00 kg / 51 lbs oranžová 1030

2361 038 0,38 mm 1000 m 26,00 kg / 58 lbs oranžová 1030

Šňůry
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Z43Z42

Lankové návazce
Nylonem potažené ocelové návazce s karabinkou 
a obratlíkem. 72 návazců na samoobslužné kartě, 
v nosnostech 6 kg, 9 kg a 12 kg. Délka: 30 cm.

Kód Délka dop. MC Kč
2320 001 10 cm / 15 cm / 21 cm 469

Lankové návazce

Nylonem potažené ocelové návazce s karabinkou 
a obratlíkem. 72 návazců na samoobslužné kartě, 
v nosnostech 6 kg, 9 kg a 12 kg. Délka: 30 cm.

Kód Délka dop. MC Kč
2320 002 30 cm 469

Ocelové návazce

Nylonem potažené ocelové návazce s karabinkou 
a obratlíkem. 72 návazců na samoobslužné kartě, 
v nosnostech 6 kg, 9 kg a 12 kg. Délka: 30 cm.

Kód Délka dop. MC Kč
2320 003 15 cm / 21 cm 469

Lankové návazce
Vždy 3 nylonem potažené ocelové návazce v balení. Délka: 30 cm. Velikosti háč-
ků: 2, 4.

Kód Model Velikost háčku Délka Nosnost MJ dop. MC Kč
4223 003 Jednoháček 2 30 cm 12 kg 3 ks 39

Lankové návazce
Vždy 3 nylonem potažené ocelové návazce v balení. Délka: 30 cm. Velikosti háč-
ků: 1, 3, 5, 8.

Kód Model Velikost háčku Délka Nosnost MJ dop. MC Kč
4225 001 Trojháček 1 30 cm 15 kg 3 ks 49

4225 003 Trojháček 3 30 cm 12 kg 3 ks 49

4225 005 Trojháček 5 30 cm 9 kg 3 ks 49

4225 008 Trojháček 8 30 cm 5 kg 3 ks 49

Lankové návazce
Vždy 3 nylonem potažené ocelové návazce bez doplňků v balení. Délka: 30 cm. 
Nosnosti: 4, 6, 9, 12 kg.

Kód Délka Nosnost MJ dop. MC Kč
2242 004 30 cm 4 kg 3 ks 39

2242 006 30 cm 6 kg 3 ks 39

2242 009 30 cm 9 kg 3 ks 39

2242 012 30 cm 12 kg 3 ks 39

Lankové návazce
Vždy 3 nylonem potažené ocelové návazce s karabinkami v balení. Délka: 50 cm. 
Nosnosti: 4, 6, 9, 12 kg.

Kód Délka Nosnost MJ dop. MC Kč
2322 004 50 cm 4 kg 3 ks 39

2322 006 50 cm 6 kg 3 ks 39

2322 009 50 cm 9 kg 3 ks 39

2322 012 50 cm 12 kg 3 ks 39

Trojháček Topic červený

Červený trojháček, kompletně ocelový s rovnou 
špičkou a protihrotem.

Kód Velikost háčku MJ dop. MC Kč
4439 100 1/0 4 ks 59

4439 002 2 5 ks 59

4439 004 4 6 ks 59

4439 006 6 6 ks 59

Trojháček Topic nikl

Niklový trojháček, kompletně ocelový s rovnou 
špičkou a protihrotem.

Kód Velikost háčku MJ dop. MC Kč
4440 600 6/0 2 ks 59

4440 400 4/0 3 ks 59

4440 200 2/0 4 ks 59

4440 100 1/0 4 ks 59

4440 002 2 5 ks 59

4440 004 4 6 ks 59

4440 006 6 6 ks 59

Trojháček Topic Gunsmoke

Kouřově šedý trojháček, kompletně ocelový s rov-
nou špičkou a protihrotem.

Kód Velikost háčku MJ dop. MC Kč
4441 200 2/0 4 ks 59

4441 100 1/0 4 ks 59

4441 002 2 5 ks 59

4441 004 4 6 ks 59

4441 006 6 6 ks 59

Ocelové návazce
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Hotový návazec Trophy cejn
Červený plochý ocelový háček s rovným ramínkem. Každý zásek musí sedět, a to 
i na velkou vzdálenost. Ať už s feederovým, nebo matchovým prutem, tomuto 
ostrému cejnovému háčku můžete plně důvěřovat.

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ dop. MC Kč
4381 006 6 0,20 mm 0,70 m 10 ks 39

4381 008 8 0,15 mm 0,70 m 10 ks 39

4381 010 10 0,15 mm 0,70 m 10 ks 39

4381 012 12 0,13 mm 0,70 m 10 ks 39

4381 014 14 0,13 mm 0,70 m 10 ks 39

Hotový návazec Trophy plotice
Lehký modrý kulatý ocelový háček s rovným ramínkem. Především při lovu plotic 
jsou jemné lehké háčky daleko úspěšnější, protože je možné nástrahu daleko lépe 
prezentovat.

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ dop. MC Kč
4383 010 10 0,17 mm 0,70 m 10 ks 39

4383 012 12 0,15 mm 0,70 m 10 ks 39

4383 014 14 0,13 mm 0,70 m 10 ks 39

4383 016 16 0,10 mm 0,70 m 10 ks 39

4383 018 18 0,10 mm 0,70 m 10 ks 39

Hotový návazec Trophy lín
Modrý kulatý ocelový háček s rovným ramínkem. Zvláště při lovu línů je důležité, 
aby jim byla nástraha naservírována co nejlehčeji a nejméně nápadně. Hnojáčci, 
střídka chleba a kukuřice drží na háčku velmi dobře. Díky ostré špičce sedí každý 
zásek.

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ dop. MC Kč
4388 006 6 0,25 mm 0,70 m 10 ks 39

4388 008 8 0,22 mm 0,70 m 10 ks 39

4388 010 10 0,20 mm 0,70 m 10 ks 39

4388 012 12 0,18 mm 0,70 m 10 ks 39

Hotový návazec Trophy kapr
Černý plochý a velmi pevný ocelový háček s rovným ramínkem. Takové by měly 
kaprové háčky být. Také při zdolávání větších exemplářů se můžete na tento 
kaprový háček plně spolehnout, protože drží! Ideální háček pro lov na kukuřici, 
střídku chleba nebo brambor.

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ dop. MC Kč
4387 100 1/0 0,35 mm 0,70 m 10 ks 39

4387 002 2 0,35 mm 0,70 m 10 ks 39

4387 004 4 0,30 mm 0,70 m 10 ks 39

4387 006 6 0,28 mm 0,70 m 10 ks 39

4387 008 8 0,25 mm 0,70 m 10 ks 39

4387 010 10 0,22 mm 0,70 m 10 ks 39

Hotový návazec Trophy úhoř
Stříbrný plochý ocelový háček s ohnutým ramínkem opatřeným dvojicí protihrotů 
garantuje vysokou efektivitu proměněných záběrů.

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ dop. MC Kč
4386 002 2 0,35 mm 0,70 m 8 ks 39

4386 004 4 0,30 mm 0,70 m 8 ks 39

4386 006 6 0,28 mm 0,70 m 8 ks 39

4386 008 8 0,25 mm 0,70 m 8 ks 39

4386 010 10 0,22 mm 0,70 m 8 ks 39

Hotový návazec Trophy pstruh
Stříbrný plochý ocelový háček koncipovaný pro rybaření s nejrůznějšími nástraha-
mi a pstruhovými těsty na komerčních pstruhových revírech „Put and Take“ (chyť 
a vezmi).

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ dop. MC Kč
4385 006 6 0,22 mm 0,70 m 10 ks 39

4385 008 8 0,20 mm 0,70 m 10 ks 39

4385 010 10 0,17 mm 0,70 m 10 ks 39

4385 012 12 0,17 mm 0,70 m 10 ks 39

4385 014 14 0,15 mm 0,70 m 10 ks 39

4385 106 6 0,18 mm 0,70 m 10 ks 39

4385 108 8 0,18 mm 0,70 m 10 ks 39

4385 206 6 0,20 mm 0,70 m 10 ks 39

Hotový návazec Trophy okoun
Červený ostrý plochý ocelový háček s rovným ramínkem a zpětným hrotem. 
Háček je perfektní pro rychlý lov okounů s malými rybičkami a živými rousnicemi.

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ dop. MC Kč
4389 004 4 0,28 mm 0,70 m 10 ks 39

4389 006 6 0,25 mm 0,70 m 10 ks 39

4389 008 8 0,20 mm 0,70 m 10 ks 39

4389 010 10 0,18 mm 0,70 m 10 ks 39

Hotový návazec Trophy candát
„Ryder“ dvojháček z kulaté oceli k úspěšnému lovu candátů na rybičku nebo její 
části.

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ dop. MC Kč
4390 002 2 0,35 mm 0,70 m 4 ks 39

4390 004 4 0,28 mm 0,70 m 4 ks 39

4390 006 6 0,25 mm 0,70 m 4 ks 39

4390 008 8 0,20 mm 0,70 m 4 ks 39

4390 100 1/0 0,35 mm 0,70 m 4 ks 39

Háčky
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Hotový návazec Trophy univerzální
Navázané návazce s háčky s protihrotem pro každou příležitost při lovu nedravých 
ryb. Superostré háčky, a především ty navázané na kvalitním vlasci, jsou spolehli-
vým doplňkem u vody. Provedení s protihrotem.

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ dop. MC Kč
4379 004 4 0,30 mm 0,70 m 10 ks 39

4379 006 6 0,28 mm 0,70 m 10 ks 39

4379 008 8 0,25 mm 0,70 m 10 ks 39

4379 010 10 0,20 mm 0,70 m 10 ks 39

4379 012 12 0,18 mm 0,70 m 10 ks 39

4379 014 14 0,16 mm 0,70 m 10 ks 39

4379 016 16 0,14 mm 0,70 m 10 ks 39

Hotový návazec Trophy žížala
Speciální háček pro lov s červy a žížalami s dvojicí zpětných hrotů na ramínku pro 
lepší držení nástrahy na háčku. Ideální na všechny známé druhy žížal.

Kód Velikost háčku Ø návazce Délka návazce MJ dop. MC Kč
4380 002 2 0,35 mm 0,70 m 10 ks 39

4380 004 4 0,30 mm 0,70 m 10 ks 39

4380 006 6 0,28 mm 0,70 m 10 ks 39

4380 008 8 0,25 mm 0,70 m 10 ks 39

Nekonečná svoboda – mořský rybolov je stálým zdrojem rybářské vášně a nadšení.  
Souboj s dravými rybami z hlubin vyžaduje po rybáři a jeho náčiní mnohé. Síla bojovných ryb, ale také  
vítr a vlny, sůl a slunce – mořský rybolov je ultimativní zátěžový test odolnosti pro člověka i materiál.  
Proto je mimořádně přínosné, že výrobky Z-Sea byly vyvinuty nekompromisními, vášnivými mořskými  

specialisty. Z praxe do praxe. Z-Sea – stále směrem k moři!

Návazce
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Z49Z48 Z49Z48

Z-Sea Návazec Twin Rotation 1
Velikost háčku 3/0, jig 7,5 cm, průměr návazce 0,65 mm.

Kód Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4262 001 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm 89

4262 002 1/0 2 0,70 mm 0,65 mm 89

Z-Sea Návazec Twin Rotation 3
Velikost háčku 3/0, jig 7,5 cm, průměr návazce 0,65 mm.

Kód Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4262 003 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm 89

Z-Sea Návazec Twin Rotation 4
Velikost háčku 3/0, jig 7,5 cm, průměr návazce 0,65 mm.

Kód Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4262 004 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm 89

Z-Sea Návazec Single Rotation 1
Velikost háčku 3/0, jig 7,5 cm, průměr návazce 0,65 mm.

Kód Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4263 001 3/0 1 0,70 mm 0,65 mm 69

4263 002 1/0 1 0,70 mm 0,65 mm 69

Z-Sea Návazec Double 1
Velikost háčku 3/0, 2 háčky, černočervený a červený twister, průměr návazce 
0,70 mm.

Kód Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4264 001 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm 109

Z-Sea Návazec Double 2
Velikost háčku 3/0, 2 háčky, černočervený a červený twister, průměr návazce 
0,70 mm.

Kód Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4264 002 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm 109

Z-Sea Návazec Rotation 3
Velikost háčku 2/0, jig 5,5 cm.

Kód Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4258 002 2/0 2 0,70 mm 0,65 mm 89

4258 003 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm 89

Z-Sea Návazec Codling
Se 3 niklovými trojháčky přetaženými červenožlutými chobotničkami.

Kód Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce dop. MC Kč
3515 000 2/0 3 0,85 mm 59

Z-Sea Návazec Codling
Se 3 niklovými jednoháčky přetaženými červenožlutými chobotničkami.

Kód Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce dop. MC Kč
3516 000 3/0 3 0,85 mm 59

Z-Sea Návazec na platýse a úhoře
Se 2 bočními návazci a háčky velikosti 2, délka návazce cca 40 cm.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4230 000 100 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 49

Z-Sea Návazec na platýse
Se 2 bočními návazci a háčky velikosti 2.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4237 000 100 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 39

Z-Sea Návazec Standard Flounder
K lovu z lodi se 3 háčky.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4261 002 120 cm 4 3 0,60 mm 0,40 mm 49

4261 003 120 cm 6 3 0,60 mm 0,40 mm 49

Návazce

Z-Sea Návazec Boatfishing Sea
Speciální mořský návazec k lovu platýsů z lodi.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4260 002 120 cm 4 3 0,60 mm 0,40 mm 49

4260 003 120 cm 6 3 0,60 mm 0,40 mm 49

Z-Sea Návazec Flatty Boat 1
Návazec pro lov s přírodními nástrahami pro lov platýsů z lodě: se třemi háčky, 
rotačními lístky, lákajícími korálky, Anti-Tangle-Boomem proti motání a k tomu 
s jedním rezervním návazcem k rychlé výměně prostřednictvím rychle výměnné-
ho korálku Quick-Change.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 081 1,55 m 1 3 0,60 mm 0,40 mm 119

Z-Sea Návazec Flatty Boat 2
Návazec pro lov s přírodními nástrahami pro lov platýsů z lodě: se třemi háčky, 
rotačními lístky, lákajícími korálky, Anti-Tangle-Boomem proti motání a k tomu 
s jedním rezervním návazcem k rychlé výměně prostřednictvím rychle výměnné-
ho korálku Quick-Change.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 082 1,55 m 1 3 0,60 mm 0,40 mm 129
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Z51Z50 Z51Z50

Z-Sea Návazec Cod Boat 1
Návazec pro lov s přírodními nástrahami pro lov tresek z lodě: se dvěma háčky, 
rotačními lístky, lákajícími korálky a Anti-Tangle-Boomem proti motání.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 091 2,00 m 1 2 0,70 mm 0,45 mm 119

Z-Sea Návazec Cod Boat 2
Návazec pro lov s přírodními nástrahami pro lov tresek z lodě: se dvěma háčky, 
rotačními lístky, lákajícími korálky a Anti-Tangle-Boomem proti motání.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 092 2,00 m 1 2 0,70 mm 0,45 mm 139

Z-Sea Návazec Codling
Základní návazec pro úspěšný lov tresek při příbojovém rybolovu.

Kód Velikost háčku dop. MC Kč
4284 007 2/0 49

Z-Sea Návazec Codling
Návazec pro úspěšný lov tresek při příbojovém rybolovu s háčkem velikosti 2/0.

Kód Velikost háčku dop. MC Kč
4284 008 2/0 49

Z-Sea Návazec Flatty 1
Velikost háčku 2, průměr kmenového vlasce 0,60 mm, průměr návazců 0,40 
mm. Pro lov z lodě a příbojový rybolov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 001 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 89

Z-Sea Návazec Flatty 2
Velikost háčku 2, průměr kmenového vlasce 0,60 mm, průměr návazců 0,40 
mm. Pro lov z lodě a příbojový rybolov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 002 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 89

Návazce

Z-Sea Návazec Flatty 3
Velikost háčku 2, průměr kmenového vlasce 0,60 mm, průměr návazců 0,40 
mm. Pro lov z lodě a příbojový rybolov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 003 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 89

Z-Sea Návazec Flatty 4
Velikost háčku 2, průměr kmenového vlasce 0,60 mm, průměr návazců 0,40 
mm. Pro lov z lodě a příbojový rybolov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 004 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 89

Z-Sea Návazec Flatty 5
Velikost háčku 2, průměr kmenového vlasce 0,60 mm, průměr návazců 0,40 
mm. Pro lov z lodě a příbojový rybolov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 005 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 89

Z-Sea Návazec Flatty 6
Velikost háčku 2, průměr kmenového vlasce 0,60 mm, průměr návazců 0,40 
mm. Pro lov z lodě a příbojový rybolov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 006 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 89

Z-Sea Návazec Flatty 7
Velikost háčku 2, průměr kmenového vlasce 0,60 mm, průměr návazců 0,40 
mm. Pro lov z lodě a příbojový rybolov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 007 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 89

Z-Sea Návazec Flatty 8
Velikost háčku 2, průměr kmenového vlasce 0,60 mm, průměr návazců 0,40 
mm. Pro lov z lodě a příbojový rybolov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 008 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 89

Z-Sea Návazec Flatty 9
Velikost háčku 1/0, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 0,40 
mm. Pro lov z lodě a příbojový rybolov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 009 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 89

Z-Sea Návazec Flatty 10
Velikost háčku 1/0, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 0,40 
mm. Pro lov z lodě a příbojový rybolov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 010 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 89

Z-Sea Návazec Shore No. 1
Velikost háčku 1/0, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 0,40 
mm, 2 háčky, dole s klipem, Wishbone systém. Pro lov z lodě a příbojový rybo-
lov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 040 82 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 69

Z-Sea Návazec Shore No. 2
Velikost háčku 1/0, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 0,40 
mm, 2 háčky, klip nahoře a uprostřed, průběžný systém. Pro lov z lodě a příbo-
jový rybolov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 041 85 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 69
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Z53Z52 Z53Z52

Z-Sea Návazec Shore No. 3
Velikost háčku 1/0, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 0,40 
mm, 2 háčky, klip nahoře a uprostřed, krátké návazce. Pro lov z lodě a příbojo-
vý rybolov. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 042 44 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 59

Z-Sea Návazec Shore No. 4
Velikost háčku 1/0, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 0,40 
mm, 2 háčky. Pro lov z lodě a příbojový rybolov. Dodává se navinutý na kos-
třičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 043 97 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 59

Z-Sea Návazec Shore No. 5
Velikost háčku 1/0, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 0,40 
mm, 2 háčky, klip nahoře a uprostřed. Pro lov z lodě a příbojový rybolov. Dodá-
vá se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 044 86 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 59

Z-Sea Návazec Shore No. 7
Velikost háčku 1/0 + 1/0, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 
0,50 mm. Délka 120 cm. 2 háčky, bez klipu. Pro příbojový rybolov. Dodává se 
navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 021 85 cm 1/0 0,70 mm 0,50 mm 59

Z-Sea Návazec Shore No. 8
Velikost háčku 3/0 + 3/0, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 
0,50 mm. Délka 120 cm. 2 háčky, bez klipu. Pro příbojový rybolov. Dodává se 
navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 022 85 cm 3/0 0,70 mm 0,70 mm 59

Z-Sea Návazec Shore No. 9
Velikost háčku 2/0, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 0,50 
mm, 2 háčky, průběžný systém. Pro příbojový rybolov. Dodává se navinutý na 
kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4299 023 85 cm 2/0 0,70 mm 0,50 mm 59

Z-Sea Team KR Surf Rig
Velikost háčku 1/0, 2 háčky, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návaz-
ců 0,40 mm. Pro příbojový rybolov.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4283 001 80 cm / 35 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 79

Z-Sea Team Wishbone S Rig

Velikost háčku 1/0, 2 háčky, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, 
průměr návazců 0,45 mm. Pro příbojový rybolov.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4283 002 85 cm / 30 cm 1/0 2 0,70 mm 0,45 mm 79

Z-Sea Team Wishbone Rig

Velikost háčku 1/0, 2 háčky, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návaz-
ců 0,45 mm. Pro příbojový rybolov.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4283 003 70 cm / 45 cm 1/0 2 0,70 mm 0,45 mm 79

Z-Sea Team Storm Rig

Velikost háčku 1/0, 2 háčky, průměr 
kmenového vlasce 0,70 mm, prů-
měr návazců 0,40 mm. Pro příbojo-
vý rybolov.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4283 004 90 cm / 40 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 79

Návazce

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4299042&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4299043&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4299044&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4299021&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4299022&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4299023&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4283001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4283002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4283003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4283004&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4283001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4283002&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4283003&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4283004&type=gallery&locale=DE


Z55Z54 Z55Z54

Z-Sea Návazec Ultra Distance Surf
Velikost háčku 2/0, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 0,55 mm, 
1 háček. Pro lov z lodě a příbojový rybolov na tresky, rejnoky, platýsy nebo mořské 
vlky. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce Nosnost dop. MC Kč
4238 001 100 cm 2/0 1 0,70 mm 0,55 mm 60 / 30 lbs 69

Z-Sea Návazec Double Hook Flapper Surf
Velikost háčku 4, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 0,55 mm, 2 
háčky. Pro lov z lodě a příbojový rybolov na tresky obecné a bezvousé, platýsy nebo 
mořské vlky. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce Nosnost dop. MC Kč
4238 002 120 cm 4 2 0,70 mm 0,55 mm 60 / 30 lbs 69

Z-Sea Návazec Wishbone Surf
Velikost háčku 1, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 
0,55 mm, 2 háčky. Pro lov z lodě a příbojový rybolov na tresky obecné a 
bezvousé, platýsy nebo mořské vlky. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce Nosnost dop. MC Kč
4238 003 100 cm 1 2 0,70 mm 0,55 mm 60 / 30 lbs 69

Z-Sea Návazec Pulley Surf
Velikost háčku 1/0, průměr kmenového vlasce 0,70 mm, průměr návazců 0,55 
mm, 1 háček. Pro lov z lodě a příbojový rybolov na tresky obecné a bezvousé, 
platýsy nebo mořské vlky. Dodává se navinutý na kostřičce.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce Nosnost dop. MC Kč
4238 004 110 cm 1/0 2 0,70 mm 0,55 mm 60 / 30 lbs 69

Z-Sea Návazec na makrely

4 multibarevné perleťové stříbrné mušky na 
návazci, velikost háčků 3/0.

Kód Velikost háčku Ø návazce dop. MC Kč
3503 000 3/0 0,50 49

Z-Sea Návazec na makrely

4 červené perleťové stříbrné mušky na návazci, 
velikost háčků 3/0.

Kód Velikost háčku dop. MC Kč
3504 000 3/0 49

Z-Sea Návazec na makrely

Návazec o průměru 0,70 mm, velikost háčků 1.

Kód Velikost háčku dop. MC Kč
3504 001 1 49

Z-Sea Návazec na makrely

Návazec o průměru 0,70 mm, velikost háčků 1/0.

Kód Velikost háčku Ø návazce dop. MC Kč
3504 002 1/0 0,70 mm 49

Z-Sea Návazec na makrely

Návazec o průměru 0,70 mm, velikost háčků 1/0.

Kód Velikost háčku Ø návazce dop. MC Kč
3504 003 1/0 0,70 mm 49

Z-Sea Návazec na makrely

Návazec o průměru 0,70 mm, velikost háčků 1/0.

Kód Velikost háčku Ø návazce dop. MC Kč
3504 004 1/0 0,70 mm 49

Z-Sea Návazec na makrely

Návazec o průměru 0,70 mm, velikost háčků 1/0.

Kód Velikost háčku dop. MC Kč
3504 005 1/0 49

Z-Sea Návazec na makrely

Super páternoster se čtyřmi třpytivými muškami 
s křidélky z rybí kůže a fosforeskujícími korálky, 
velikost háčků 3/0.

Kód Velikost háčku dop. MC Kč
3506 000 3/0 49

Z-Sea Návazec na makrely

Se 4 barevnými plastovými rybkami s třpytivými 
vlákny navázanými na háčcích velikosti 3/0.

Kód Velikost háčku dop. MC Kč
3520 000 3/0 49

Z-Sea Návazec na makrely

S 5 červenými plastovými rybkami s třpytivými 
vlákny navázanými na háčcích velikosti 2/0.

Kód Velikost háčku Počet háčků Ø návazce dop. MC Kč
3441 000 2/0 5 0,50 49

Z-Sea Návazec na makrely

S 5 fosforeskujícími plastovými rybkami s třpytivý-
mi vlákny a barevnými korálky, velikost háčku 2/0.

Kód Velikost háčku Počet háčků dop. MC Kč
3442 000 2/0 5 49

Návazce

Z-Sea Návazec Universal Sea

Univerzální páternosterový návazec s 5 atraktivní-
mi přívěsy. Velikost háčků 1/0.

Kód Velikost háčku Počet háčků dop. MC Kč
3504 010 1/0 5 49
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Z57Z56 Z57Z56

Z-Sea Návazec na makrely

Makrelový páternoster z novinkového mimořádně 
odolného reflexního materiálu. Velikost háčků 1/0.

Kód Velikost háčku dop. MC Kč
3503 001 1/0 79

Z-Sea Návazec na makrely 
barevný
Se 4 barevnými pírky na návazci. Velikosti háčků 
3/0.

Kód Velikost háčku dop. MC Kč
3510 000 3/0 59

Z-Sea Návazec na makrely

Se 6 barevnými přívěsy v různých formách. Veli-
kosti háčků 2.

Kód Velikost háčku dop. MC Kč
3504 009 2 59

Z-Sea Makrel Rig 
Lumo Hook

Návazec na sledě, který se v posledních 
letech ukázal jako superúčinný na sledě 
a tresky bezvousé. 5 mušek z oprav-
dové rybí kůže navázaných na zlatých 
háčcích.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
3504 020 150 cm 1/0 5 0,70 mm 0,50 mm 79

Z-Sea Návazec Universal Sea

Univerzální páternosterový návazec s 5 atraktivní-
mi přívěsy. Velikost háčků 1/0.

Kód Velikost háčku dop. MC Kč
3504 011 1/0 59

Z-Sea Návazec na 
makrely Circle Hook

Makrelový návazec s Circle háčky, 
z tohoto důvodu velmi málo ztrát ryb 
při zdolávání. 5 háčků.

Kód Délka Ø Velikost háčku Počet háčků dop. MC Kč
3455 005 170 cm 0,80 mm / 0,60 mm 1/0 5 79

Z-Sea Návazec na sledě

The herring rig that in recent years has proved to 
be super efficient at catching herring and whiting. 
5 flies made from real fish skin, tied to a gold 
hook.

Kód Velikost háčku Počet háčků dop. MC Kč
3434 001 4 5 39

Z-Sea Návazec na sledě se 2 
háčky
Návazec na sledě, který se v posledních letech 
ukázal jako superúčinný na sledě a tresky bez-
vousé.

Kód Velikost háčku Počet háčků Ø návazce dop. MC Kč
3434 002 4 2 0,25 mm 29

3434 003 8 2 0,25 mm 29

Z-Sea Návazec na sledě

Návazec na sledě z fluorescenční rybí kůže navá-
zané na 5 zlatých háčcích. Velmi účinný na sledě a 
tresky bezvousé.

Kód Velikost háčku Počet háčků dop. MC Kč
3436 000 2 5 39

3436 001 6 5 39

Z-Sea Návazec na sledě

Návazec na sledě z fluorescenční rybí kůže navá-
zané na 5 zlatých háčcích. Velmi účinný na sledě a 
tresky bezvousé.

Kód Velikost háčku Počet háčků dop. MC Kč
3437 000 2 5 39

3437 001 6 5 39

Z-Sea Návazec na sledě

Návazec na sledě s 5 muškami z opravdové rybí 
kůže navázanými na zlatých háčcích velikosti 6.

Kód Velikost háčku Počet háčků dop. MC Kč
3446 000 6 5 39

Z-Sea Návazec na sledě

Návazec na sledě se 6 zlatými háčky velikosti 7 s 
fluorescenční rybí kůží a svítivými korálky naváza-
ný na vlasci o průměru 0,40 mm. Návazec, který 
chytá ryby i při zatažené obloze.

Kód Velikost háčku Počet háčků dop. MC Kč
3448 001 7 6 59

Z-Sea Návazec na sledě třpy-
tivý
Návazec se 6 háčky s nástrahami Glow-In-The-
-Dark svítícími ve tmě. Ideální při zatažené obloze, 
průměr kmenového vlasce 0,40 mm, 6 háčků 
velikosti 6.

Kód Velikost háčku Počet háčků dop. MC Kč
3446 001 6 6 59

Z-Sea Návazec Larves
Háčky velikosti 10, průměr kmenového 
vlasce 0,35 mm, průměr návazců 0,25 mm. 
Délka: 1,60 m. Počet háčků: 6.

Kód Délka Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce dop. MC Kč
4291 005 1,60 m 10 6 0,30 mm 0,25 mm 109

Z-Sea Návazec na sledě stří-
brno-červený
Návazec na sledě se 6 muškami z opravdové rybí 
kůže se svítivými korálky.

Kód Velikost háčku Ø kmeno. vlasce dop. MC Kč
3433 001 10 0,35 mm 59

3433 101 12 0,35 mm 59

Z-Sea Návazec na sledě stří-
brno-zelený
Opravdová rybí kůže. 6 háčků.

Kód Velikost háčku Ø kmeno. vlasce dop. MC Kč
3433 002 4 59

3433 102 10 0,35 mm 59

Z-Sea Návazec na makrely 
Circle Hook
Návazec k lovu sleďů s háčky typu Circle Hook, ze 
kterých se ryby minimálně vyřezávají. 5 háčků.

Kód Barva Ø Výška Velikost háčku Počet háčků dop. MC Kč
3454 005 real fish skin 0,40 mm / 0,30 mm 100 cm 6 5 59

Návazce
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Z59Z58 Z59Z58

Z-Sea Holografix Herring Trace
Při cíleném lovu sleďů je velmi důležitý použitý návazec. Z tohoto důvodu uloví 
někteří rybáři pokaždé daleko více ryb než jiní. Holografický návazec spojuje všechny 
důležité vlastnosti tak, aby byl kyblík na ryby rychle naplněn. Ostré, pevné háčky 
navázané s pravou rybí kůží a doplňkovými holografickými vlákny dělají tento náva-
zec naprosto perfektním.

Kód Model Délka Barva MJ Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce Nosnost dop. MC Kč
3449 001 Z-Sea Natural Fish Skin 1,40 m Nature Fish Skin 1 ks 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg 49

3449 004 Z-Sea Natural Fish Skin 1,00 m Nature Fish Skin 1 ks 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg 39

Z-Sea Holografix Herring Trace
Při cíleném lovu sleďů je velmi důležitý použitý návazec. Z tohoto důvodu uloví někteří 
rybáři pokaždé daleko více ryb než jiní. Holografický návazec spojuje všechny důležité 
vlastnosti tak, aby byl kyblík na ryby rychle naplněn. Ostré, pevné háčky navázané 
s pravou rybí kůží a doplňkovými holografickými vlákny dělají tento návazec naprosto 
perfektním.

Kód Model Délka Barva MJ Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce Nosnost dop. MC Kč
3449 002 Z-Sea Red Fish Skin 1,40 m Red Fish Skin 1 ks 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg 49

3449 005 Z-Sea Red Fish Skin 1,00 m Red Fish Skin 1 ks 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg 39

Z-Sea Holografix Herring Trace
Při cíleném lovu sleďů je velmi důležitý použitý návazec. Z tohoto důvodu uloví někteří 
rybáři pokaždé daleko více ryb než jiní. Holografický návazec spojuje všechny důležité 
vlastnosti tak, aby byl kyblík na ryby rychle naplněn. Ostré, pevné háčky navázané 
s pravou rybí kůží a doplňkovými holografickými vlákny dělají tento návazec naprosto 
perfektním.

Kód Model Délka Barva MJ Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce Nosnost dop. MC Kč
3449 003 Z-Sea Yellow Fish Skin 1,40 m yellow fish skin 1 ks 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg 49

3449 006 Z-Sea Yellow Fish Skin 1,00 m yellow fish skin 1 ks 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg 39

Casting Shield
Kód Barva MJ dop. MC Kč
4286 003 černá 5 ks 39

Z-Sea Casting Shield
Kód Barva MJ dop. MC Kč
4286 004 transparentní 5 ks 39

Cascade Swivel
Kód MJ Nosnost dop. MC Kč
6188 001 10 ks 13 kg 79

Bead assortment
Kód MJ Ø dop. MC Kč
3169 998 100 ks 2,00 mm / 3,00 mm 159

Luminous bead assortment

Kód MJ Ø dop. MC Kč
3169 999 100 ks 2,00 mm / 3,00 mm 159

Z-Sea Klip Link
Nejrychlejší a nejbezpečnější spojení umělých 
nástrah s návazci. 10 kusů v balení.

Kód MJ dop. MC Kč
4286 021 10 ks 49

Z-Sea Klip Rig
Uvolnění háčku po náhozu je 100% garantováno. 
10 kusů v balení.

Kód MJ dop. MC Kč
4286 020 10 ks 49

Z-Sea Boční ramínko
Vyrobeny z kovu, 5 kusů v balení, s 10 skleněnými 
korálky.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
4278 007 5 cm 5 ks 39

4278 012 12 cm 5 ks 49

Průjezd

Kód Délka MJ Velikost dop. MC Kč
6139 001 16 mm / 14 mm 3 ks small 49

6139 002 20 mm / 15 mm 3 ks large 49

Guma na 
nástrahu 
středně pevná

Kód Délka Ø dop. MC Kč
6004 010 200 m 0,20 mm 159

Návazce
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Z61Z60 Z61Z60

Klips Casting
Variabilní pro různé hmotnosti olov, mohou být 
rychle a bezpečně vyměněna a doplňkový háček 
spolehlivě uvolní háček s nástrahou.

Kód Materiál MJ
4286 002 nerezová ocel 10 ks

Krimpovací spojky Mini
Vysoce výkonné zamačkávací trubičky v miniformátu pro monofilní vlasec. Velký 
důraz byl kladen na použitý materiál. Sestává z antikorozního materiálu, který je 
tak měkký, že se zmáčknutý monofilní vlasec nepoškodí a je absolutně bezpečně 
fixován.

Kód Délka Barva MJ dop. MC Kč
6411 108 6 mm černý nikl 100 ks 139

Bait Clip
Surfový nahazovací klip nové konstrukce. Na vlasec se na zvolenou pozici upev-
ňuje pomocí zamačkávací trubičky.

Kód Délka Barva MJ dop. MC Kč
4286 022 15 mm stříbrná 6 ks 69

Z-Sea Korálky Rice
Účinné perleťové korálky pro návazce na platýse – nenahraditelné pro přilákání 
platýsů bradavičnatých a platýsů velkých k nástraze.

Kód Délka Barva MJ Ø dop. MC Kč
6627 001 6 mm perleťová 100 ks 3 mm / 1 mm 89

6627 002 6 mm perleťově červená 100 ks 3 mm / 1 mm 89

6627 003 6 mm perleťově žlutá 100 ks 3 mm / 1 mm 89

Karabinky

metalická černá

modrá/duhová třpytivá

červená/metalická černá

žlutá/duhová třpytivá

zelená/duhová třpytivá fialová/duhová třpytivá

Gramáž MJ metalická černá červená/metalická černá zelená/duhová třpytivá fialová/duhová třpytivá modrá/duhová třpytivá žlutá/duhová třpytivá dop. MC Kč
20 g 1 ks 3074 201 3074 202 3074 203 3074 204 3074 205 59

40 g 1 ks 3074 301 3074 302 3074 303 3074 304 3074 305 79

60 g 1 ks 3074 401 3074 402 3074 403 3074 404 3074 405 3074 406 99

80 g 1 ks 3074 501 3074 502 3074 503 3074 504 3074 505 3074 506 119

Z-Sea Flatty Teaser bezolovnatý
Dráždicí lžička na platýse bez olova představující nenahraditelný předsunutý atraktant na návazci. Bezolovnaté provedení je povolené i ve skandinávských zemích.

oranžová/žlutá

oranžová/fosforová

perleťově bílá/růžová

žlutá/fosforová

černá/zlatá bílá/fosforová

Gramáž Ø návazce oranžová/žlutá perleťově bílá/růžová černá/zlatá bílá/fosforová oranžová/fosforová žlutá/fosforová dop. MC Kč
30 g 0,80 mm 3088 030 3088 031 3088 032 3088 033 3088 034 3088 035 79

50 g 0,80 mm 3088 051 3088 052 3088 053 3088 054 3088 055 89

80 g 0,80 mm 3088 080 3088 081 3088 082 3088 083 3088 084 3088 085 119

Z-Sea Flatty Teaser Inline bezolovnatý
Dráždicí lžička na platýse bez olova představující nenahraditelný předsunutý atraktant na návazci. Bezolovnaté provedení je povolené i ve skandinávských zemích. 
S vnitřním vedením.
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Z-Sea Návazec bezolovnatý Flatty Teaser 1
Návazec k lovu platýsů s bezolovnatým dráždidlem Flatty Teaser, jedním návaz-
cem Springer a jedním průběžným návazcem osazeným rotačním listem a láka-
jícími korálky.

Kód Délka Barva Velikost háčku Gramáž dop. MC Kč
4299 051 1,00 m zelená 1 40 g 129

4299 052 1,00 m zelená 1 60 g 139

4299 053 1,00 m zelená 1 80 g 159

Z-Sea Návazec bezolovnatý Flatty Teaser 2
Návazec k lovu platýsů s bezolovnatým dráždidlem Flatty Teaser, jedním návaz-
cem Springer a jedním průběžným návazcem osazeným rotačním listem a láka-
jícími korálky.

Kód Délka Barva Velikost háčku Gramáž dop. MC Kč
4299 061 1,00 m žlutá 1 40 g 129

4299 062 1,00 m žlutá 1 60 g 139

4299 063 1,00 m žlutá 1 80 g 159

Z-Sea Návazec bezolovnatý Flatty Teaser 3
Návazec k lovu platýsů s bezolovnatým dráždidlem Flatty Teaser, jedním návaz-
cem Springer a jedním průběžným návazcem osazeným rotačním listem a láka-
jícími korálky.

Kód Délka Barva Velikost háčku Gramáž dop. MC Kč
4299 071 1,00 m červená/černá 1 40 g 129

4299 072 1,00 m červená/černá 1 60 g 139

4299 073 1,00 m červená/černá 1 80 g 159

Návazce

Z-Sea Návazec Flatty 1
Jednoduchý návazec na platýsy s rotačním listem.

Kód Délka MJ Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce dop. MC Kč
4299 030 35 cm 2 ks 1 1 0,40 mm 69

Z-Sea Návazec Flatty 2
Návazec na platýsy se třemi nápadnými vznášivými červenými korálky.

Kód Délka MJ Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce dop. MC Kč
4299 031 35 cm 2 ks 1 1 0,40 mm 79

Z-Sea Návazec Flatty 3
Rafinovaný návazec na platýse s kombinací velkého rotačního listu a lákajícího 
korálku.

Kód Délka MJ Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce dop. MC Kč
4299 032 35 cm 2 ks 1 1 0,40 mm 79

Z-Sea Návazec Flatty 4
Návazec na platýse se třemi nápadnými vznášivými červenými korálky.

Kód Délka MJ Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce dop. MC Kč
4299 033 35 cm 2 ks 1 1 0,40 mm 79

Z-Sea Návazec Flatty 5
Rafinovaný návazec na platýsy s kombinací malého rotačního listu a dvou láka-
jících korálků.

Kód Délka MJ Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce dop. MC Kč
4299 034 35 cm 2 ks 1 1 0,40 mm 89
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oranžová/žlutá

oranžová/zářivá

perleťově bílá/růžová

žlutá/zářivá

černá/zlatá bílá/zářivá

Délka Gramáž MJ Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce oranžová/žlutá perleťově bílá/růžová černá/zlatá bílá/zářivá oranžová/zářivá žlutá/zářivá dop. MC Kč
90 cm, 25 cm 30 g 1 ks 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 030 4228 031 4228 032 4228 033 4228 034 4228 035 159

90 cm, 25 cm 50 g 1 ks 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 050 4228 051 4228 052 4228 053 4228 054 4228 055 159

90 cm, 25 cm 80 g 1 ks 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 080 4228 081 4228 082 4228 083 4228 084 4228 085 199

Z-Sea Návazec Flatty Teaser Inline
Speciální návazec na platýsy se známým dráždidlem „Inline Teaser“, který rybáři umožní skutečně odhalit i sebejemnější záběr opatrné ryby.

bílá/růžová

zářivá - bílá

žlutá/oranžová

zářivá - žlutá

bílá/žlutá zářivá - oranžová

Délka MJ Velikost háčku Počet háčků Ø kmeno. vlasce Ø návazce Nosnost bílá/růžová žlutá/oranžová bílá/žlutá zářivá - oranžová zářivá - bílá zářivá - žlutá dop. MC Kč
0,50 m 1 ks 1 2 0,45 mm 0,45 mm 14 4255 001 4255 002 4255 003 4255 004 4255 005 4255 006 79

Návazec Flatty Wishbone
Velikost háčku 1, průměr kmenového vlasce 0,45 mm, 2 háčky. Pro lov z lodi a příbojový rybolov na tresky nebo platýse. Dodává se navinutý na kostřičce.

Návazce

oranžová

modrá

červená/černá

Gramáž oranžová červená/černá modrá dop. MC Kč
60 g 3471 060 3471 061 3471 062 69

75 g 3471 075 3471 076 3471 077 79

100 g 3471 100 3471 101 3471 102 79

125 g 3471 125 3471 126 3471 127 89

Z-Sea Pilker Stomp
Mimořádně živě vlající pilkr. Chtějí-li být tresky sváděny atraktivním pohybem 
nástrahy, je Stomp pilkr přesně tím pravým. Barvy odpovídají těm nejúspěšněj-
ším z posledních let.

oranžová

černá/červená

černá/stříbrná

Gramáž Velikost háčku oranžová černá/stříbrná černá/červená dop. MC Kč
75 g 1 3474 075 3474 076 3474 077 99

100 g 1/0 3474 100 3474 101 3474 102 99

125 g 1/0 3474 125 3474 126 3474 127 109

150 g 2/0 3474 150 3474 151 3474 152 119

200 g 2/0 3474 200 3474 201 3474 202 139

Z-Sea Pilker Ruby Head
Tvar pilkru s odsazenou pasáží skřelí. Díky změněnému těžišti vznikají zcela 
nové vlastnosti pohybu, které působí na ryby velmi svůdně. K dostání ve třech 
nejúčinnějších barvách.

oranžová

modrá

červená/černá

Gramáž oranžová červená/černá modrá dop. MC Kč
75 g 3470 075 3470 076 3470 077 79

100 g 3470 100 3470 101 3470 102 89

125 g 3470 125 3470 126 3470 127 89

Z-Sea Pilker Fat Head
Když je potřeba, aby nástraha rychle klesala, ukáže pilkr Fat Head své silné 
stránky. Časová úspora se přímo úměrně projeví na množství ulovených ryb. 
Ideální pilkr pro použití při jigování s bočními jigovými návazci s twistery.

Sada twisterů
60dílná sada twisterů.

Kód MJ dop. MC Kč
3185 999 60 Díly 369

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228031&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228032&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228033&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228034&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228035&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228051&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228052&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228053&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228054&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228055&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228081&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228082&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228083&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228084&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4228085&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4255001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4255002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4255003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4255004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4255005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4255006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3471060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3471061&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3471062&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3471075&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3471076&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3471077&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3471100&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3471101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3471102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3471125&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3471126&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3471127&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474075&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474076&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474077&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474100&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474125&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474126&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474127&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474150&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474151&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474152&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474200&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474201&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474202&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3470075&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3470076&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3470077&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3470100&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3470101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3470102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3470125&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3470126&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3470127&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3185999&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4255001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3474075&type=gallery&locale=DE


Z67Z66 Z67Z66

Z-Sea Pilker Chro-
mat bezolovnatý

Milionkrát ověřený tvar pilkru 
nyní v provedení šetrném vůči 
životnímu prostředí! Neměl by 
chybět v žádné krabici při cestě 
do Norska.

Kód Gramáž dop. MC Kč
3472 075 75 g 109

3472 100 100 g 119

3472 125 125 g 129

3472 150 150 g 159

3472 200 200 g 169

3472 250 250 g 219

3472 300 300 g 239

3472 400 400 g 309

3472 500 500 g 369

3472 600 600 g 409

Z-Sea Nordic Dan-
cer bezolovnatý

Cenově výhodný a současně 
k tomu i bezolovnatý pilkr, kte-
rý se z výroby dodává s namon-
tovaným gummimakkem. 
S chobotničkou přetaženou 
přes trojháček. Enormně úspěš-
ná nástraha.

Kód Gramáž dop. MC Kč
3473 300 300 g 219

3473 400 400 g 229

3473 500 500 g 239

3473 600 600 g 279

Z-Sea Reef-Master

Jak již samotné jméno napovídá, 
u tohoto pilkru jde v podstatě o 
pratvar všech pilkrů. Hodí se mimo-
řádně pro lov v hluboké vodě se 
silným prouděním.

Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
3478 300 300 g chromová 169

3478 400 400 g chromová 179

3478 500 500 g chromová 199

3478 600 600 g chromová 209

Pilkery

Z-Sea Návazec na tresky
1 makk, průměr kmenového vlasce 0,80 mm, 
průměr návazců 0,80 mm, nosnost 40 kg. 
Pro lov tresek obecných, tresek tmavých nebo 
polaků z lodi se zavěšeným pilkrem nebo zatí-
ženou gumovou rybou. Dodává se na kulatém 
zásobníku.

Kód Délka Barva MJ Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Nosnost dop. MC Kč
4770 001 100 cm černá 1 ks 6/0 0,80 mm 40 kg 109

4770 002 100 cm svítící 1 ks 6/0 0,80 mm 40 kg 109

4770 003 100 cm červená 1 ks 6/0 0,80 mm 40 kg 109

4770 101 100 cm černá 1 ks 8/0 1,00 mm 50 kg 119

4770 102 100 cm svítící 1 ks 8/0 1,00 mm 50 kg 119

4770 103 100 cm červená 1 ks 8/0 1,00 mm 50 kg 119

Z-Sea Návazec na kellery
3 treskové třpytky, průměr kmenového vlasce 0,80 mm, 
průměr návazců 0,80 mm, nosnost 40 kg. Pro lov tresek 
obecných, tresek tmavých nebo polaků z lodi se zavěše-
ným pilkrem nebo zatíženou gumovou rybou. Dodává se 
na kulatém zásobníku.

Kód Délka Barva MJ Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Nosnost dop. MC Kč
4771 001 150 cm červená/stříbrná 1 ks 6/0 0,80 mm 40 kg 199

Z-Sea Návazec na tresky jednoskvrnné
2 háčky velikosti 7/0 pro rybí cáry nebo krevety, svítivá třpytka, 
která se automaticky aktivuje při dotyku s vodou, průměr kme-
nového vlasce 0,80 mm, průměr návazců 0,80 mm, nosnost 40 
kg. Pro lov tresek jednoskvrnných, obecných nebo tmavých z 
lodi. Dodává se na kulatém zásobníku.

Kód Délka MJ Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Nosnost dop. MC Kč
4771 002 190 cm 1 ks 7/0 0,80 mm 40 kg 299

Z-Sea Návazec na halibuty
Víceháčkový systém z jednoháčku velikosti 10/0 a trojháčku 4/0 
pro celou nástražní rybu, průměr kmenového vlasce 1,20 mm, 
průměr návazce 1,20 mm, nosnost 65 kg. Pro lov halibutů a 
velkých tresek obecných z lodi. Dodává se na kulatém zásob-
níku.

Kód Délka MJ Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Nosnost dop. MC Kč
4771 003 210 cm 1 ks 10/0/4/0 1,20 mm 65 kg 209
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Z69Z68 Z69Z68

Z-Sea Návazec na mníky
Dva systémy ze dvou jednoháčků velikostí 10/0 a 7/0 pro 
rybí cáry nebo celou nástražní rybu, průměr kmenového 
vlasce 1,20 mm, průměr návazce 1,20 mm, nosnost 65 kg. 
Pro lov mníků, mníkovců a velkých tresek obecných z lodi. 
Dodává se na kulatém zásobníku.

Kód Délka Barva MJ Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Nosnost dop. MC Kč
4771 004 420 cm svítící 1 ks 7/0/10/0 1,20 mm 65 kg 419

Z-Sea Návazec na sumce
2 jednoháčky s gumovou chobotnicí velikosti 8/0 pro rybí 
cáry, průměr kmenového vlasce 1,00 mm, průměr návazců 
1,00 mm, nosnost 50 kg. Pro lov vlkoušů z lodi. Dodává se na 
kulatém zásobníku.

Kód Délka Barva MJ Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Nosnost dop. MC Kč
4771 005 115 cm svítící 1 ks 8/0 1,00 mm 50 kg 209

Z-Sea Návazec na mníky
Dva systémy z jednoháčku velikosti 7/0 a trojháčku 2/0 pro 
rybí cáry nebo celou nástražní rybu, průměr kmenového 
vlasce 1,20 mm, průměr návazce 1,20 mm, nosnost 65 kg. 
Pro lov mníkovců, mníků a velkých tresek obecných z lodi. 
Dodává se na kulatém zásobníku.

Kód Délka Barva MJ Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Nosnost dop. MC Kč
4771 006 280 cm svítící 1 ks 7/0/2/0 1,20 mm 65 kg 369

Z-Sea Návazec na štikozubce
3 jednoháčkové systémy 10/0 pro rybí cáry, průměr 
kmenového vlasce 1,00 mm, průměr návazce 1,00 mm, 
nosnost 50 kg. Pro lov štikozubců z lodi. Dodává se na 
kulatém zásobníku.

Kód Délka Barva MJ Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Nosnost dop. MC Kč
4771 007 330 cm svítící 1 ks 10/0 1,00 mm 50 kg 389

Návazce

Z-Sea Návazec na okouníky
5 jednoháčkových systémů 7/0 s fosforeskující bužírkou pro rybí cáry nebo kre-
vety, průměr kmenového vlasce 1,00 mm, průměr návazce 1,00 mm, nosnost 50 
kg. Pro lov okouníků z lodi. Dodává se na kulatém zásobníku.

Kód Délka Barva MJ Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Nosnost dop. MC Kč
4771 008 500 cm svítící 1 ks 7/0 1,00 mm 50 kg 309

Z-Sea Návazec Sea Spin
Návazec v délce 1,00 m s kvalitní karabinkou pro zavěšení gumové nástrahy nebo 
pilkru. 2 ks na kulatém zásobníku.

Kód Délka MJ Ø kmeno. vlasce Nosnost dop. MC Kč
4772 040 100 cm 2 ks 0,80 mm 40 kg 109

4772 050 100 cm 2 ks 1,00 mm 50 kg 119

4772 065 100 cm 2 ks 1,20 mm 65 kg 149

stříbrná

Délka Gramáž stříbrná dop. MC Kč
3,5 cm 2,5 g 3394 001 59

4 cm 3,5 g 3394 002 59

4,5 cm 7 g 3394 003 59

5 cm 10 g 3394 004 59

5,5 cm 14 g 3394 005 69

6,5 cm 21 g 3394 006 79

7 cm 28 g 3394 007 89

Laxus Blinker
Profesionální kompaktní plandavka pro daleké hody. Velmi dobře létá a má díky 
zkoseným bokům velmi specifický svůdný „klátivý“ chod, což je například pro 
okouny neodolatelná záležitost. Působí to samozřejmě i na dravce větších kalib-
rů. Plandavka Laxus je k dostání od 2,5 do 28 g.
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Z71Z70 Z71Z70

přírodní

tmavě šedá

modrá/stříbrná

zelená/stříbrná/žlutá

černá/zlatá/červená

růžová/stříbrná/bílá

Bulben
Nové inline plandavky Zebco Bulben ukazují, že vývoj hledící na budoucnost s aspekty jako bezolovnaté provedení a vnitřní vedení vlasce nemusí být neatraktivní. Vnitřní 
inline vedení je chráněno teflonovou hadičkou, a tak lze nástrahu používat i na velmi tenkých návazcích, aniž by rotující list plandavky poškodil návazec. Nástraha se 
navíc dodává na již hotovém fluorocarbonovém návazci s kvalitním trojháčkem z karbonové oceli v odpovídající velikosti. Cílovou rybou pro tuto nástrahu je samozřejmě 
mořský pstruh, ale toto dráždidlo se také výtečně hodí pro moderní techniky od lovu tuňáků, mořských vlků až po lov bolenů na našich domácích vodách.

Gramáž Velikost háčku Ø návazce přírodní černá/zlatá/červená modrá/stříbrná tmavě šedá růžová/stříbrná/bílá zelená/stříbrná/žlutá dop. MC Kč
16 g 6 0,35 mm 3370 001 3370 002 3370 003 3370 004 3370 005 3370 006 159

24 g 4 0,35 mm 3370 101 3370 102 3370 103 3370 104 3370 105 3370 106 159

30 g 4 0,35 mm 3370 201 3370 202 3370 203 3370 204 3370 205 3370 206 159

Plandavé třpytky

černá/zlatá

zlatá/zelená

bílá/oranžová

žlutá/černá

měděná

pstruh duhový

červená/černá

modrá/chartreuse

black shiner

king salmon

Plandavá třpytka Impact
Klasická plandavka štíhlého tvaru listu, který je ovšem prohnutý pro lov ze břehu. Díky tomu rybář docílí s modelem Impact na jednu stranu dlouhých vzdáleností, na 
druhou stranu může být plandavka i velmi zajímavě a svůdně vedena.

Délka Gramáž černá/zlatá modrá/chartreuse měděná zlatá/zelená black shiner pstruh duhový bílá/oranžová king salmon červená/černá žlutá/černá dop. MC Kč
9,5 cm 16 g 3391 001 3391 002 3391 003 3391 004 3391 005 3391 006 3391 007 3391 008 3391 009 3391 010 89

11 cm 25 g 3391 101 3391 102 3391 103 3391 104 3391 105 3391 106 3391 107 3391 108 3391 109 3391 110 129
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Z73Z72

zlatá

červená/stříbrná

stříbrná měděná okoun

Délka Gramáž zlatá stříbrná měděná okoun červená/stříbrná dop. MC Kč
5,5 cm 6 g 3390 006 3390 106 3390 206 29

8 cm 16 g 3390 016 3390 116 3390 216 3390 316 3390 416 29

9,5 cm 22 g 3390 022 3390 122 3390 222 3390 322 3390 422 39

10 cm 30 g 3390 030 3390 130 3390 230 3390 330 3390 430 39

12 cm 45 g 3390 045 3390 145 3390 245 3390 345 3390 445 49

Plandavá třpytka Classic
Klasika mezi plandavkami! Vždy účinná třpytka v pěti úspěšných barevných verzích. Od 6g pstruhové třpytky až po těžkou „lžíci“ na štiky o hmotnosti 45 gramů pro 
hluboké pasáže řek. Všechny modely a velikosti jsou zhotoveny z mosazi.

stříbrná/červená zelená/stříbrná černá/stříbrná červená/chartreuse

Délka Gramáž stříbrná/červená zelená/stříbrná černá/stříbrná červená/chartreuse dop. MC Kč
7 cm 16 g 3389 016 3389 116 3389 216 3389 316 59

Weedy
Tam, kde jsou ve vodě takřka neprostupné pásy vodních rostlin a leknínů, se cítí plandavka Weedy jako ryba ve vodě. Její prověřený tvar byl kombinován s dvojicí 
ochranných drátků, které spolehlivě zabraňují zachycení vodních rostlin na háček. Nyní můžete lovit štiky tam, kde předtím byly běžné umělé nástrahy tabu.

firetiger

hnědá

červená/bílá

černá

růžová

stříbrná

Velikost Gramáž Akce firetiger červená/bílá růžová stříbrná hnědá černá dop. MC Kč
#1 3,5 g potápivý 3329 001 3329 002 3329 003 3329 004 3329 005 3329 006 69

#2 6,5 g potápivý 3329 101 3329 102 3329 103 3329 104 3329 105 3329 106 69

#3 8,0 g potápivý 3329 201 3329 202 3329 203 3329 204 3329 205 3329 206 69

#4 14,5 g potápivý 3329 301 3329 302 3329 303 3329 304 3329 305 3329 306 69

#5 18,5 g potápivý 3329 401 3329 402 3329 403 3329 404 3329 405 3329 406 69

#6 22,5 g potápivý 3329 501 3329 502 3329 503 3329 504 3329 505 3329 506 69

Rotační třpytka Waterwings River
Rotační třpytky pro použití v proudu, v moderních přepracovaných vzorech, které jsou více než úspěšně prověřené. S touto třpytkou jsou výtečné úlovky předem 
naprogramovány. Na to se můžete zkrátka spolehnout.

firetiger

hnědá

červená/bílá

černá

růžová

stříbrná

Velikost Gramáž Akce firetiger červená/bílá růžová stříbrná hnědá černá dop. MC Kč
#1 2,5 g potápivý 3330 001 3330 002 3330 003 3330 004 3330 005 3330 006 69

#2 3,5 g potápivý 3330 101 3330 102 3330 103 3330 104 3330 105 3330 106 69

#3 5,5 g potápivý 3330 201 3330 202 3330 203 3330 204 3330 205 3330 206 69

#4 6,5 g potápivý 3330 301 3330 302 3330 303 3330 304 3330 305 3330 306 69

#5 10 g potápivý 3330 401 3330 402 3330 403 3330 404 3330 405 3330 406 69

#6 13 g potápivý 3330 501 3330 502 3330 503 3330 504 3330 505 3330 506 69

Rotační třpytka Waterwings
Nové rotační třpytky s klasickým tvarem listu v šesti moderních přepracovaných vzorech, 
které jsou schopny přizpůsobit se jakékoliv situaci u vody. Dráždivý chod spolehlivě  
provokuje dravé ryby a garantuje rybářské úspěchy.

Rotační třpytky
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Z75Z74

oranžová/černá

oranžová/žlutá

modrá/zelená

zeleno/modrá

růžová/oranžová

růžová/bílá

Délka Gramáž MJ oranžová/černá modrá/zelená růžová/oranžová růžová/bílá oranžová/žlutá zeleno/modrá dop. MC Kč
11 cm 10 g 1 ks 3459 001 3459 002 3459 003 3459 004 3459 005 3459 006 129

Waterwings Double Blade
To, že tandemová nástraha neláká pouze velké štiky, je již dlouho známo. Přesně z tohoto důvodu jsme připravili nové třpytky Double Blades v nejúspěšnějších barvách 
pro lov dravých ryb v mělkých pasážích rybářských revírů.

zelená/červená

oranžová/stříbrná

stříbrná/červená

modrá/stříbrná

Délka Gramáž zelená/červená stříbrná/ 
červená

oranžová/ 
stříbrná

modrá/ 
stříbrná

dop. MC Kč

9,5 cm 3 g 3081 001 3081 101 3081 201 3081 301 59

12,0 cm 7 g 3081 002 3081 102 3081 202 3081 302 69

16,5 cm 13 g 3081 003 3081 103 3081 203 3081 303 79

Minnow Flyer
Velmi známá „smrtelná“ kombinace rotační třpytky a za ní zavěšené gumové 
rybky. Především lososovité ryby nemohou této kombinaci odolat.

Rotační třpytka Mullet
Speciální rotační třpytka k lovu cípalů. Hmotnost 4 g.

Kód Gramáž dop. MC Kč
3071 001 4 g 49

Rotační třpytka Mullet
Jednoduchá rotační třpytka na cípaly. Může být ještě dodatečně opatřena 
červem.

Kód Délka Barva Gramáž dop. MC Kč
3090 001 20 cm stříbrná 7 g 109

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

pstruh duhový

Délka Gramáž Akce firetiger red head brown trout pstruh duhový sardine herring dop. MC Kč
50 mm 4,75 g plovoucí 3491 001 3491 002 3491 003 3491 004 3491 005 3491 006 109

Gitec Perch / okoun
Kompaktní wobbler, který lze daleko a velmi přesně nahodit, dokonce i v případě silného protivětru. Chytá především okouny, k záběru ovšem snadno vyprovokuje i 
štiku nebo candáta.

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

pstruh duhový

Délka Gramáž Akce firetiger red head brown trout pstruh duhový sardine herring dop. MC Kč
90 mm 9,90 g plovoucí 3492 001 3492 002 3492 003 3492 004 3492 005 3492 006 119

Gitec Zander / candát
Tento klasický tvar je již po mnoho let při rybaření naprosto prověřen praxí – tvar těla imituje speciálně hlavní zdroj potravy velkých okounů a candátů. Tato nástraha 
byla vyvinuta pro rybaření v horních vrstvách vodního sloupce. Její svůdnost podtrhuje téměř „živý“ chod.

Rotační třpytky
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Z77Z76

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

pstruh duhový

Délka Gramáž Akce firetiger red head brown trout pstruh duhový sardine herring dop. MC Kč
160 mm 40,0 g plovoucí 3493 001 3493 002 3493 003 3493 004 3493 005 3493 006 189

Gitec Pike  / štika
Excelentní wobbler s vysokou kvótou úlovků velkých štik. Nástraha dráždí svým agresivním chodem a grandiózními vlastnostmi při nahazování.

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

pstruh duhový

Délka Gramáž Akce firetiger red head brown trout pstruh duhový sardine herring dop. MC Kč
40 mm 2,20 g plovoucí 3490 001 3490 002 3490 003 3490 004 3490 005 3490 006 109

Gitec Trout / pstruh
Tento nový wobbler nadchne díky své excelentní akci ve vodě. Imitace malé potravní rybky se během fáze svého testování projevila jako magická nástraha na okouny, 
tlouště a pstruhy.

Wobblery

grass frog pool frog tree frog

Délka Gramáž grass frog pool frog tree frog dop. MC Kč
65 mm 19 g 3103 301 3103 302 3103 303 199

Žába Top
Stylová žabí imitace pro povrchové rybaření cílené na štiky by neměla chybět v žádné přívlačové krabičce.

Sada plandavých třpytek Trophy 1
Cenově výhodná sada plandavek na mořské pstruhy a mořské vlky pokrývající 
všechna čtyři roční období.

Kód Délka Barva MJ Akce dop. MC Kč
3082 997 6 cm mix 4 ks potápivý 289

Sada plandavých třpytek Trophy 2
Cenově výhodná sada plandavek na mořské pstruhy a mořské vlky pokrývající 
všechna čtyři roční období.

Kód Délka Barva MJ Akce dop. MC Kč
3082 998 8 cm mix 4 ks potápivý 339
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Z79Z78

Sada rotačních třpytek pstruh/candát
Kód dop. MC Kč
3610 005 169

Sada rotačních třpytek štika/okoun
Kód dop. MC Kč
3610 006 169

Sada rotačních třpytek Long flex
Kód dop. MC Kč
3610 010 79

Sada rotačních třpytek Black Killer
Kód dop. MC Kč
3610 011 49

Nástražní sety

Sada rotačních třpytek Long Killer
Kód dop. MC Kč
3610 012 69

Sada rotačních třpytek Holo
Kód dop. MC Kč
3610 001 79

Sada rotačních třpytek Big
Kód dop. MC Kč
3610 003 79

Sada rotačních třpytek Sounder
Kód dop. MC Kč
3610 004 79
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Z81Z80

Sada rotačních třpytek Jig
Kód dop. MC Kč
3610 002 79

Sada rotačních třpytek
30 úspěch slibujících rotaček na atraktivním prodejním displeji, který se dá ide-
álně prezentovat, a proto jej sotva nějaký zákazník mine bez povšimnutí. Rotač-
ní třpytky lze z displeje jednotlivě vyjmout.

Kód dop. MC Kč
3610 032 810

Nástražní sety

Splávek TP

Kód Nosnost dop. MC Kč
5171 001 0,2 g 49

5171 002 0,4 g 49

5171 003 0,6 g 49

5171 004 0,8 g 49

5171 005 1,0 g 49

5171 006 1,25 g 49

5171 007 1,5 g 49

Splávek BF

Kód Nosnost dop. MC Kč
5172 001 0,5 g 49

5172 002 0,75 g 49

5172 003 1,0 g 49

5172 004 1,25 g 49

5172 005 1,5 g 49

5172 006 1,75 g 49

5172 007 2,0 g 49

5172 008 2,5 g 49

5172 009 3,0 g 49

5172 010 4,0 g 49

5172 011 5,0 g 49

5172 012 6,0 g 49

5172 013 8,0 g 49

Splávek FF

Kód Nosnost dop. MC Kč
5173 001 1,0 g 49

5173 002 1,5 g 49

5173 003 2,0 g 49

5173 004 3,0 g 49

5173 005 4,0 g 49

5173 006 5,0 g 49

5173 007 6,0 g 49

5173 008 8,0 g 49

5173 009 10,0 g 49

Splávek  
Predator GF1
Kód Nosnost dop. MC Kč
5174 001 3 g 69

5174 002 5 g 69

5174 003 8 g 69

Splávek  
Predator GF2

Kód Nosnost dop. MC Kč
5175 001 10 g 79

5175 002 20 g 79

5175 003 30 g 109

5175 004 40 g 119

Splávek s chemic-
kým světlem LF1

Kód Nosnost dop. MC Kč
5176 001 3 g 49

5176 002 5 g 49

5176 003 8 g 49

5176 004 10 g 49
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Z83Z82

Splávek s chemickým 
světlem LF2

Kód Nosnost dop. MC Kč
5177 001 5 g 49

5177 002 8 g 49

5177 003 10 g 79

5177 004 15 g 79

5177 005 20 g 79

Splávek s chemickým 
světlem LF3

Kód Nosnost dop. MC Kč
5178 001 10 g 79

5178 002 15 g 79

5178 003 20 g 79

5178 004 30 g 79

Splávek s chemickým 
světlem LF4

Kód Nosnost dop. MC Kč

5179 001 3 g 49

5179 002 5 g 49

5179 003 8 g 49

5179 004 10 g 49

Fine Trout TF

Kód Nosnost dop. MC Kč

5194 001 2 g 49

5194 002 3 g 49

5194 003 4 g 49

5194 004 5 g 49

Trolling Bombette 
Trout BO

Kód Nosnost dop. MC Kč

5195 001 10 g 79

5195 002 15 g 79

5195 003 20 g 79

5195 004 25 g 79

Detektor 
dna TL

Kód Nosnost dop. MC Kč
5196 001 6 g 49

5196 002 8 g 49

5196 003 10 g 49

5196 004 15 g 49

5196 005 20 g 49

5196 006 25 g 49

Splávky na chemické světlo

Splávek na 
pstruhy TB

Kód Nosnost dop. MC Kč
5197 001 3 g 49

5197 002 5 g 49

5197 003 7 g 49

Waggler  
předvážený WF

Kód Nosnost dop. MC Kč

5198 001 2 + 2 g 79

5198 002 4 + 2 g 79

5198 003 6 + 2 g 79

5198 004 8 + 2 g 79

5198 005 10 + 2 g 79

Waggler  
předvážený LW
Kód Nosnost dop. MC Kč
5156 001 1 + 0,6 g 49

5156 002 2 + 0,6 g 49

5156 003 3 + 0,6 g 49

5156 004 4 + 0,6 g 49

Splávek 
Stemmild, 
průběžný

Kód Nosnost MJ dop. MC Kč
5035 001 4 / 6 g 2 ks 79

5035 002 5 / 8 g 2 ks 79

Kód Délka Nosnost dop. MC Kč
5260 001 45 mm 11 g 39

5260 002 55 mm 15 g 39

5260 003 68 mm 22 g 39

5260 004 80 mm 30 g 49

5260 005 90 mm 45 g 49

5260 006 100 mm 68 g 59

5260 007 120 mm 94 g 69

Splávek Predator
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Kód Délka Nosnost dop. MC Kč
5525 001 96 mm 6 g 69

5525 002 115 mm 10 g 69

5525 003 145 mm 15 g 69

Splávek Chrystal Voy-
ager II

Navijáček Allround
Kód Délka Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Ø návazce Nosnost dop. MC Kč
5585 001 7,00 m 16 0,12 mm 0,30 mm 0,75 g 89

5585 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g 89

5585 003 7,00 m 14 0,14 mm 0,12 mm 2 g 89

5585 004 7,00 m 12 0,16 mm 0,12 mm 4 g 89

Navijáček Stillwater
Kód Délka Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Ø návazce Nosnost dop. MC Kč
5586 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g 89

5586 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g 89

5586 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g 89

Navijáček River
Kód Délka Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Ø návazce Nosnost dop. MC Kč
5587 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g 89

5587 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g 89

5587 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g 89

5587 005 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 3 g 89

5587 006 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 4 g 89

Navijáček Allround
Kód Délka Velikost háčku Ø kmeno. vlasce Ø návazce Nosnost dop. MC Kč
5588 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g 89

5588 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g 89

5588 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g 89

5588 005 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2,5 g 89

Splávky na dravce

Box na náčiní Eco
Kufřík s kompaktním designem a prostorným vnitřkem, kde háčky, nástrahy 
a spol. vždy najdou své místo. Vedle velkého prostoru uvnitř jsou zde navíc ve 
víku dvě oddělení na drobnosti.

Kód Šířka Výška Hloubka Velikost Barva dop. MC Kč
8032 001 15 cm 17 cm 30 cm S zelená 279

Box na příslušenství
Abyste mohli mít vaše doplňky přehledně uskladněné. V tomto kufříku si najde 
své místo vše, ať už se jedná o háčky, návazce, splávky, nebo umělé nástrahy. 
Odolná konstrukce snese ten či onen náraz.

Kód Přihrádky Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8020 000 2 30 cm 15 cm 15 cm 449

Box Allround Seat
Kompaktní design, pro který najdeme v autě vždy nějaké místo, a člověk má 
vše podstatné vždy s sebou! Extrémně robustní zpracování s rychlouzávěry a 
transportním popruhem přes rameno, mnoho úložných možností a velký skla-
dovací prostor vespod.

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8023 001 34 cm 17 cm 37 cm 890

Box na náčiní Mega Storer
Praktický společník pro rybářské výlety. Prostorný pro uskladnění nástrah a 
rybářských doplňků, současně se hodí i k sezení. Je zhotoven z nárazu vzdor-
ného plastu.

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8023 010 42 cm 33 cm 38 cm 1320
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zelená

zelená

zelená zelená

zelená

Model Ø zelená dop. MC Kč
Na nástrahy 70 mm 8170 070 29

Na nástrahy 90 mm 8170 090 29

Na nástrahy 100 mm 8170 100 39

Na červy S 85 mm 8174 001 59

Na červy L 105 mm 8174 002 79

Krabičky

Krabička na 
wobblery
Transparentní transportní krabička 
na wobblery a také přívlačové i 
menší pilkry. Ušetří mnoho místa, 
protože se dá naplnit z obou stran. 
Vnitřní oddělení zabrání tomu, aby 
se trojháčky mezi sebou zachytily. 
Vnitřek je odolný vůči nástrahám z 
měkké gumy (neleptá je), krabič-
ka odolá nárazům a je opatřena 
pevnými zámky pro bezpečný 
transport.

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8061 018 27 cm 17 cm 4,5 cm 439

Krabička na háčky magnetická
Kód Přihrádky Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8061 005 44 14,5 cm 11,5 cm 2 cm 179

Twisterbox
Kód Přihrádky Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8061 002 5 18 cm 10 cm 3 cm 119

Krabična na příslušenství
Kód Přihrádky Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8061 003 5 18 cm 8 cm 3 cm 89

Vědra na krmení

Krabička na nástrahy oboustranná
Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8061 006 19 cm 11 cm 5 cm 139

Krabička na nástrahy Vario S
With flexible internal compartments.

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8061 025 20 cm 13,5 cm 4 cm 119

Krabička na nástrahy Vario M
With flexible internal compartments.

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8061 026 25 cm 17,5 cm 4 cm 209

Krabička na nástrahy Vario L
With flexible internal compartments.

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8061 009 36 cm 23 cm 5 cm 429

Vědro rybářské
Náš chytrý vývoj pro všechny rybáře: úlovek může být po lovu uložen do kyblíku nebo vyfiletován na plastovém krycím víku. V kyblíku se nachází drátěná mříž, aby voda 
z ryb, respektive z filetu mohla okapat a ryby neležely ve vlastní šťávě. Svými rozměry 51 x 25 x 27 cm nabízí kyblík velkorysou kapacitu. S filetovacím prkénkem a odka-
pávací drátěnou mřížkou.

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8514 006 51 cm 25 cm 27 cm 1260
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Řízkovnice
Se síťovaným pevným vnitřkem.

Kód Obsah dop. MC Kč
8126 000 7 l 579

Z-Sea Pozdro na návazce box
Praktický box k uchovávání mořských montáží a návazců. 3x 5 EVA navíjecích 
zásobníků je již součástí výrobku.

Kód Šířka dop. MC Kč
8061 021 44 cm 399

Pěny na návazce obdelníkové

Kód Šířka Výška Hloubka MJ Barva dop. MC Kč
6783 005 55 mm 150 mm 14 mm 6 ks černá/žlutá 139

6783 006 60 mm 150 mm 8 mm 9 ks černá/žlutá 169

Pouzdro na návazce oválné
Box s 12 kulatými neoprenovými zásobníky na návazce k jejich přehlednému 
transportu. Nárazu odolný plastový materiál.

Kód Ø Šířka dop. MC Kč
8061 015 5,5 cm 20 cm 239

Vědra na nástražní rybičky

Pouzdro na návazce obdélníkové
Box s 8 kulatými neoprenovými zásobníky na návazce k jejich přehlednému 
transportu. Nárazu odolný plastový materiál.

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
8061 016 20 cm 11,5 cm 199

Vzduchovací motorek dvou-
rychlostní
Silná vzduchovací pumpa pro transport živých 
nástražních rybek. 2 úrovně výkonu. Baterie: 1x 
C (nejsou součástí výrobku). Baterie: 1x C (nejsou 
součástí balení).

Kód dop. MC Kč
9912 001 449

Vzduchovací motorek dvou-
rychlostní Multi
Verze naší oblíbené vzduchovací pumpy se dvěma 
rychlostmi provozu. Oproti verzi, která je napáje-
na pouze baterií, lze Multi-Pulsator napájet také 
z klasické 220V sítě nebo v autě z 12V zástrčky. 
Baterie: 2x C (nejsou součástí výrobku). Baterie: 2x 
C (nejsou součástí balení).

Kód dop. MC Kč
9912 002 1030

Tubus na splávky
Adjustable length

Kód Délka Ø dop. MC Kč
8081 001 33 - 49 cm 3,5 cm 59

8081 002 35 - 53 cm 5 cm 99

8081 003 40 - 59 cm 7 cm 129
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Křeslo Pro Staff DX
„Mercedes“ mezi sklápěcími rybářskými židlemi. Mimořádně kvalitní zpracování 
s extra vysokou zádovou podpěrkou, která plní zároveň funkci opěrky hlavy. 
Obsahuje dva držáky nápojů, každý v jedné opěrce pro ruku. Konstrukce je 
opatřena práškovým lakováním, tudíž dlouho životná. Materiál: 100% polyes-
ter. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9984 001 48 cm 52 cm 82 cm 1050

Křeslo Pro Staff Supreme
Superstabilní sklápěcí židle se silnými nohami a talířkovými koncovkami proti 
zaboření do měkkého terénu. Mimořádně kvalitně zpracovaný výrobek. Obsa-
huje také držák na nápoje. Konstrukce je opatřena práškovým lakováním, tudíž 
dlouho životná. Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9984 002 42 cm 54 cm 65 cm 1680

Křeslo Pro Staff SX
Superstabilní sklápěcí židle s oválnými koncovkami, které lze mimořádně zatížit. 
Velmi kvalitně zpracovaný výrobek. Obsahuje také držák na nápoje. Konstruk-
ce je opatřena práškovým lakováním, tudíž dlouho životná. Materiál: 100% 
polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9984 003 41 cm 54 cm 62 cm 890

Křeslo Pro Staff BS
Prověřený a velmi oblíbený typ sklápěcí židle, který lze prakticky během oka-
mžiku rozložit. S držákem na nápoje v područce. Konstrukce je opatřena práš-
kovým lakováním, tudíž dlouho životná. Materiál: 100% polyester. Materiál: 
100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9984 004 42 cm 58 cm 55 cm 580

Křeslo Pro Staff FG
Mělká židle s větrací plochou k sezení z nylonové síťoviny. Výtečně se hodí také 
na pláž. Pocit při sezení na této židli navodí nádherně odpočinkový. Konstruk-
ce je opatřena práškovým lakováním, tudíž dlouho životná. Materiál: 100% 
polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9984 005 41 cm 58 cm 59 cm 890

Křeslo Pro Staff Mini
Malá židle, jejíž přednosti nejsou přímo viditelné na první pohled. I přes svou 
malou velikost se na ní sedí velmi pohodlně a šetří místo i hmotnost při trans-
portu. Ideální na šoulačku pro aktivně se přemísťující rybáře. Konstrukce je 
opatřena práškovým lakováním, tudíž dlouho životná. Materiál: 100% polyes-
ter. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9984 006 34 cm 32 cm 37 cm 439

Pro Staff Day Walker
Mistrovský kousek, pokud jde o to, uskladnit židličku, aby zabírala co nejméně 
místa a dala se velmi rychle rozložit i opět složit. Materiál: 100% polyester. 
Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
9984 007 38 cm 38 cm 279

Křeslo Pro Staff RH
Komfortní rybářská židle s držákem až na 3 pruty, ideální pro využití na stoja-
tých vodách. Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9984 008 26 cm 32 cm 73 cm 519

Křesílka
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Křeslo Pro Staff BP
„Lehká váha“ mezi rybářskými židlemi, ovšem s možností velkorysého uskladně-
ní potřebného materiálu a doplňků. Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% 
polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9984 009 34 cm 33 cm 41 cm 579

Vozík
Lehký transportní vozík pro plavačkové sedačky, velké boxy a tašky. Dokonce i 
velké vzdálenosti k rybářským místům nebudou pak žádnou velkou překážkou.

Kód Délka Šířka Výška Gramáž dop. MC Kč
8702 002 40 cm 31 cm 1 m 4,5 kg 1320

Vozík Pro Staff Beach
Geniální transportní pomůcka značky Zebco, vozík Pro Staff Beach Trolley, je 
současně i pohodlným rybářským sezením. Aluminiový rám se dá pro transport 
složit do velmi kompaktních rozměrů. Materiál: 100% polyester. Materiál: 
100% polyester

Kód Délka Šířka Výška Gramáž dop. MC Kč
8700 001 45 cm 69 cm 104 cm 4,70 kg 2340

Z-Sea Sada kol na vozík Beach
Extraširoká osa pro montáž extrasilných koleček Trolley Beach Wheels.

Kód Šířka dop. MC Kč
8790 001 27 cm 229

Z-Sea Kolo na vozík Beach

Superširoká balonová kolečka pro použití na pláži a v nerovném terénu. Průměr 
osy je 2,3 cm a není rozhodně kompatibilní s každým vozíkem, proto je potřeba 
použít odpovídající vyrovnávací vložky, které nejsou součástí balení.

Kód Ø Šířka dop. MC Kč
9799 001 27 cm 17 cm 2610

Deštník
Cenově výhodný rybářský deštník z nylonového materiálu 210 D. Průměr 2,20 m. Kloub k pevnému nastavení v úhlech 45 a 90 stupňů.

Kód Ø dop. MC Kč
9973 220 2,20 m 870

Deštníky
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Z95Z94

Deštník, kamufláž
Oblíbený rybářský deštník v moderním maskovacím designu. Materiál: 100% nylon. Potaženo polychloridovou vrstvou. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Ø dop. MC Kč
9973 221 2,20 m 870

Deštník s bočnicemi, kamufláž
Oblíbený rybářský deštník s bočnicí v moderním maskovacím designu. Mate-
riál: 100% nylon. Potaženo polychloridovou vrstvou. Materiál: 100% nylon, 
polychloridový zátěr

Kód Ø Gramáž dop. MC Kč
9974 253 2,20 m 2,6 kg 1080

Zapichovací držák na deštník
Kód Délka dop. MC Kč
9974 999 34 cm 129

Deštník s bočnicemi 2,50 m
Standardní deštník s nasazenou odnímatelnou ochrannou bočnicí 
a okny na obou stranách. Kotvicí kolíky a upevnění v sáčku jsou 
součástí balení. Materiál: 100% nylon s polychloridovou vrstvou. 
Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Ø Gramáž dop. MC Kč
9974 250 2,50 m 2,6 kg 1610

9974 252 2,20 m 2,6 kg 1160

Brolly Speed
Přístřešek typu Brolly, který lze superrychle postavit. S podlepenými 
švy a dvojicí bouřkových tyček. Materiál: 100% nylon. Materiál: 
100% nylon

Kód Šířka Výška Hloubka Gramáž dop. MC Kč
9976 002 200 cm 136 cm 148 cm 2,70 kg 2810

Deštníky
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Z97Z96

Taška Pro Staff Lure Bag
Série tašek Zebco Pro Staff přesvědčí díky svému modernímu designu, prvo-
třídnímu zpracování a k tomu ještě velmi příjemné pořizovací ceně. Taška na 
nástrahy Lure Bag je praktickým pomocníkem pro uskladnění velkých nástrah, 
wobblerů, pilkerů a jim podobným. Průhledný, pevný PVC materiál s 20 trubice-
mi pro uložení nástrah. Materiál: 100% Polychlorid

Kód Délka Šířka Výška Gramáž dop. MC Kč
8407 020 21 cm 36 cm 9 cm 0.54 kg 740

Taška Pro Staff Shoulder Bag Street
Série tašek Zebco Pro Staff přesvědčí díky svému modernímu designu, prvo-
třídnímu zpracování a k tomu ještě velmi příjemné pořizovací ceně. Taška přes 
rameno Shoulder Bag Street je ideálním společníkem pro rybáře vyznávající 
„street fishing“ a všechny ostatní, kteří si chtějí třeba jen chvilku zaházet. Kra-
bička na nástrahy je součástí balení. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška Gramáž dop. MC Kč
8407 021 21 cm 17 cm 21 cm 0,92 kg 650

Taška Pro Staff Shoulder Bag Spin
Série tašek Zebco Pro Staff přesvědčí díky svému modernímu designu, prvo-
třídnímu zpracování a k tomu ještě velmi příjemné pořizovací ceně. Větší verze 
tašky Shoulder Bag Street s dvojicí oddělení, včetně jedné krabičky na nástrahy 
pro více skladovacího místa. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška Gramáž dop. MC Kč
8407 022 33 cm 32 cm 9 cm 0,66 kg 740

Taška Pro Staff Handle Bag
Série tašek Zebco Pro Staff přesvědčí díky svému modernímu designu, prvotříd-
nímu zpracování a k tomu ještě velmi příjemné pořizovací ceně. Malá, příruční 
taška se sklopená vejde do každého batohu. Tři krabičky na malé nástrahy nebo 
rotační třpytky jsou součástí balení. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška Gramáž dop. MC Kč
8407 023 31 cm 21 cm 9 cm 1,03 kg 940

Pro Staff All In Carry All
Série rybářských tašek Pro Staff přesvědčí nejmodernějším designem a prvotříd-
ním zpracováním při zachování mírné ceny. All In Carryall je transportní taškou 
pro pět krabiček na drobnosti, které jsou součástí balení. Se zipem a trans-
portním popruhem přes rameno. Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% 
polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8407 001 29 cm 22 cm 21 cm 1050

Pro Staff Uni Tackle Keeper Bag
Série rybářských tašek Pro Staff přesvědčí nejmodernějším designem a prvotříd-
ním zpracováním při zachování mírné ceny. Uni Tackle Keeper je transportní 
taška pro jednu velkou a dvě malé tašky na doplňky, které jsou součástí balení. 
Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8407 002 37 cm 18 cm 24 cm 920

Pro Staff Rig and Tool Bag
Série rybářských tašek Pro Staff přesvědčí nejmodernějším designem a prvotříd-
ním zpracováním při zachování mírné ceny. Rig & Tool Bag je transportní taška 
na doplňky s dvěma hlavními odděleními, se zipy a transportním poutkem. 
Tašku je možné v případě potřeby umístit na zábradlí lodi. Materiál: 100% 
polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8407 004 21 cm 14 cm 7 cm 409

Pro Staff Rig and Lure Bag
Série rybářských tašek Pro Staff přesvědčí nejmodernějším designem a prvotříd-
ním zpracováním při zachování mírné ceny. Rig & Lure Bag je taška na doplňky 
s hlavním oddělením a speciálními prostory pro transport umělých nástrah a 
přihrádkou pro jednu krabičku na doplňky (je součástí balení), se zipy a trans-
portním poutkem. Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8407 005 30 cm 16 cm 20 cm 780

Tašky
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Z99Z98

Pro Staff Rig Bag Pro
Série rybářských tašek Pro Staff přesvědčí nejmodernějším designem a prvotříd-
ním zpracováním při zachování mírné ceny. Rig Pro Bag je taška na doplňky pro 
transport rybářských montáží v oddělených složkách. Uzavírání pomocí druku. 
Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
8407 006 24 cm 17 cm 289

Pro Staff Uni Tackle Bag
Série rybářských tašek Pro Staff přesvědčí nejmodernějším designem a prvotříd-
ním zpracováním při zachování mírné ceny. Uni Tackle Bag je mnohostranná 
taška na doplňky k transportu hotových montáží v oddělených složkách a drob-
ností v přiložené plastové krabičce. Se zipem a transportním poutkem. Materiál: 
100% polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8407 007 22 cm 11 cm 16 cm 580

Pro Staff Deluxe Carry All
Série rybářských tašek Pro Staff přesvědčí nejmodernějším designem a prvotříd-
ním zpracováním při zachování mírné ceny. Deluxe Carryall je transportní taš-
kou pro čtyři krabičky na drobnosti, které jsou součástí balení. Se třemi vnějšími 
kapsami, transportním popruhem přes rameno, zipy a držadlem pro transport. 
Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8407 008 41 cm 25 cm 20 cm 1230

Pro Staff Colossus Bag
Série rybářských tašek Pro Staff přesvědčí nejmodernějším designem a prvo-
třídním zpracováním při zachování mírné ceny. Colossus Carryall je gigantická 
transportní taška se třemi vnějšími kapsami, zipy a transportním držadlem. 
Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8407 013 67 cm 31 cm 35 cm 1100

Pro Staff Lure and Rig Wallet
Série rybářských tašek Pro Staff přesvědčí nejmodernějším designem a prvotříd-
ním zpracováním při zachování mírné ceny. Lure & Rig je pouzdrem na doplňky 
pro úsporný transport nástrah a doplňků. Opatřené zipem. Materiál: 100% 
polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
8407 009 29 cm 20 cm 379

Pro Staff Tele Rod Bag
Série rybářských tašek Pro Staff přesvědčí nejmodernějším designem a prvotřídním zpracováním při zachování mírné ceny. Tele Rod Bag jsou prověřená pouzdra na 
teleskopické pruty s dvěma komorami a vícero vnějšími kapsami pro transport například podběráku a drobností. Se zipy, plastovými přezkami a transportním popruhem 
přes rameno. Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8407 010 1,20 m 25 cm 32 cm 1210

8407 011 1,30 m 25 cm 32 cm 1260

8407 012 1,50 m 31 cm 32 cm 1320

Tašky
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Z101Z100

Pro Staff Single Rod Bag
Série rybářských tašek Pro Staff přesvědčí nejmodernějším designem a prvotřídním zpracováním při zachování mírné ceny. Single Rod Bag jsou ověřenými pouzdry 
s jednou hlavní komorou vyhrazenou pro transport smontovaného prutu. Se zipem a transportním popruhem přes rameno. Materiál: 100% polyester. Materiál: 100% 
polyester

Kód Délka dop. MC Kč
8407 014 1,50 m 579

8407 015 1,70 m 580

8407 016 1,90 m 600

Pro Staff Tele Float Rod Bag
Série rybářských tašek Pro Staff přesvědčí nejmodernějším designem a prvotřídním zpracováním při zachování mírné ceny. Tele Float Rod Bag jsou prověřená pouzdra na 
teleskopické pruty se dvěma nebo třemi komorami pro uložení navázaných prutů. Se zipy a transportním popruhem přes rameno. Materiál: 100% polyester. Materiál: 
100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8407 017 1,65 m 35 cm 18 cm 870

8407 018 1,65 m 40 cm 18 cm 1010

Taška univerzální
Všestranná taška se dvěma doplňkovými postranními kapsami je praktickou 
pomůckou při „cestovatelském“ rybaření. Dle potřeby jsou k dispozici různé 
velikosti. Materiál: 100% nylon. Materiál: 100% nylon

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8420 002 39 cm 24 cm 24 cm 359

8420 003 49 cm 28 cm 28 cm 409

Taška na nástrahy
Taška přes rameno pro transport umělých nástrah ve třech plastových boxech. 
V tašce Zebco Lure Bag najde každá přívlačová nástraha své místo a nic se tím 
pádem nemůže ztratit. Materiál: 100% nylon. Materiál: 100% nylon

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8420 024 36 cm 26 cm 26 cm 940

Taška přes rameno
Materiál: 100% nylon

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8420 022 38 cm 12 cm 30 cm 459

Muškařský košík na ryby
Materiál: 100% nylon

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
8420 023 39 cm 20 cm 19 cm 559

Tašky
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Z103Z102

Obal na pruty Standard
Kufrové pouzdro k transportu až 4 navázaných prutů. 
Všechny popruhy jsou extra zesíleny. Materiál: 100% 
nylon. Materiál: 100% nylon

Kód Délka Výška Hloubka dop. MC Kč
8420 007 100 cm 15 cm 24 cm 509

8420 008 125 cm 15 cm 24 cm 529

8420 009 150 cm 15 cm 24 cm 609

8420 010 165 cm 15 cm 24 cm 630

Obal na pruty
Jednokomorové pouzdro pro transport jednotlivých prutů. Materiál: 100% nylon. Materiál: 100% nylon

Kód Délka Výška Hloubka dop. MC Kč
8420 004 125 cm 10 cm 8 cm 269

8420 005 150 cm 10 cm 8 cm 289

8420 006 170 cm 10 cm 8 cm 309

Obal na teleskopické pruty
Prostorné pouzdro k transportu až 3 teleskopických prutů. Pevný zip, Zebco design, 3 komory a popruhy 
pro transport na zádech. Materiál: 100% nylon. Materiál: 100% nylon

Kód Délka Výška Hloubka dop. MC Kč
8420 011 135 cm 26 cm 27,5 cm 690

8420 012 150 cm 26 cm 27,5 cm 780

Z-Sea Obal na pruty Surf
Vynikající kvalita zpracování, a to za neporazitelně výhodnou cenu. S výše posunutým prostorem pro navijáky, k tomu dostatečně prostorný i v případě použití velkých 
surfových navijáků. Popruh pro nošení na zádech. Materiál: 100% nylon. Materiál: 100% nylon

Kód Délka Výška Hloubka dop. MC Kč
8420 013 175 cm 23 cm 27 cm 810

Obal na pruty a příslušenství
Extrémně prostorné pouzdro, ve kterém najdou své místo pruty, vidličky, drobné doplňky a mnoho dalšího, u vody potřebného materiálu. Materiál: 100% nylon. Mate-
riál: 100% nylon

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8420 030 135 cm 40 cm 20 cm 1120

8420 031 165 cm 40 cm 20 cm 1140

Obaly
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Z105Z104

Pouzdro na návazce
Profesionální pouzdro/sada pro příbojové rybaření, pilkrování nebo lov kaprů. Je 
velmi přínosné v tom, že člověk má vše po ruce. Materiál: 100% nylon. Materi-
ál: 100% nylon

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
8420 019 34 cm 23 cm 329

Pouzdro na návazce Medium
Materiál: 100% nylon

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
8420 018 12 cm 16 cm 79

Z-Sea Chránič prutu na zábradlí
Chrání pruty při opření o zábradlí. Materiál: 100% nylon. Materiál: 100% nylon

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
8420 020 19 cm 6 cm 79

Přepravní pásky na pruty
Ideal für schnelle Strahlteilung - hält fest! Material: 100% Nylon Materiál: 
100% nylon

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
8420 021 18 cm 4 cm 49

Podběrák Duraframe
Silový podběrák s pevným rámem vyrobeným z materiálu Duaraluminium. Ergo-
nomický zámek umožňuje stisknutím snadné složení podběráku.

Kód Délka Šířka Výška Díly Tr. délka Velikost ok dop. MC Kč
7080 175 1,75 m 50 cm 50 cm 2 0,65 cm 15 x 8 mm 399

7080 200 2,00 m 50 cm 50 cm 3 0,76 cm 15 x 8 mm 419

7080 250 2,50 m 60 cm 60 cm 3 0,78 cm 15 x 8 mm 489

7080 300 3,00 m 60 cm 60 cm 2 0,82 cm 15 x 8 mm 529

Podběrák Metal Power
Celokovový zaklapávací systém, zpevněný aluminiový rám a pogumovaná, rych-
leschnoucí síťovina s průměrem ok 6 mm – to je Power podběrák z programu 
značky Zebco.

Kód Délka Šířka Výška Díly Tr. délka Velikost ok dop. MC Kč
7081 175 1,75 m 50 cm 50 cm 2 0,68 cm 6 x 6 mm 740

7081 200 2,00 m 60 cm 60 cm 2 0,76 cm 6 x 6 mm 780

7081 250 2,50 m 60 cm 60 cm 2 0,78 cm 6 x 6 mm 960

Teleskopický podběrák De Luxe
• superpevná aluminiová tyčka s osmihranným profilem
• gumová rukojeť a spona na připevnění k pásku
• robustní aluminiová ramena (ø 6 mm)
• sklápěcí kovový zámek
• síťka s průměrem ok 6 mm
• rychleschnoucí síťka
• 2dílné, respektive 3dílné, v každé pozici nastavitelné tyčky

Kód Délka Šířka Výška Hloubka Díly Tr. délka Velikost ok dop. MC Kč
7026 150 1,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 0,60 m 6 x 6 mm 509

7026 180 1,80 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,70 m 6 x 6 mm 509

7026 200 2,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,76 m 6 x 6 mm 529

7026 250 2,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,78 m 6 x 6 mm 549

7026 300 3,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,82 m 6 x 6 mm 609

Teleskopický podběrák, pogumovaná síť
Ohleduplné vylovení ryby patří k moderním trendům rybaření, ovšem když se háč-
ky zachytí v síťce podběráku, je to k vzteku. S pogumovanou síťkou podběráku 
Tele Rubber Net háček během sekundy vysvobodíme a rybu pak můžeme náležitě 
zaopatřit.

Kód Délka Šířka Výška Hloubka Díly Tr. délka Velikost ok dop. MC Kč
7034 160 1,60 m 50 cm 50 cm 50 cm 2 0,70 m 10 x 10 mm 609

7034 190 1,90 m 50 cm 50 cm 50 cm 2 0,85 m 10 x 10 mm 560

7034 210 2,10 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,71 m 10 x 10 mm 620

7034 240 2,40 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,81 m 10 x 10 mm 670

7034 270 2,70 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,91 m 10 x 10 mm 670

7034 300 3,00 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 1,01 m 10 x 10 mm 690

Podběrákové
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Teleskopický podběrák Wide Mesh
•mimořádně vhodný pro tekoucí vody kvůli velkému průměru ok 
•superpevná aluminiová tyčka s osmihranným profilem 
•gumová rukojeť a spona na připevnění k pásku 
•robustní aluminiová ramena (ø 6 mm) 
•spolehlivý sklápěcí zámek 
•síťka s průměrem ok 8 mm 
•rychleschnoucí síťka 
•2dílné tyčky jsou v každé pozici nastavitelné

Kód Délka Šířka Výška Hloubka Díly Tr. délka Velikost ok dop. MC Kč
7027 140 1,40 m 60 cm 50 cm 50 cm 2 0,58 m 8 x 8 mm 359

7027 175 1,75 m 60 cm 50 cm 50 cm 2 0,70 m 8 x 8 mm 379

7027 200 2,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 0,80 m 8 x 8 mm 419

7027 250 2,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 1,05 m 8 x 8 mm 469

7027 300 3,00 m 70 cm 60 cm 60 cm 3 1,05 m 8 x 8 mm 600

Trout Gripper
Plovoucí podběrák raketového typu vhodný k brodění, s kvalitní síťkou a pěkně 
zpracovaným korkovým úchopem.

Kód Délka Ø Gramáž Velikost ok dop. MC Kč
7099 001 0,75 cm 55 cm 240 g 5 x 5 mm 249

Podběrák Pond
Malý podběrák pro zahradní jezírka lze využít i k posbírání listí a jiných nečistot. 
Pevná, teleskopicky vysunovatelná tyčka. Síťovina s jemnými oky.

Kód Délka Šířka Výška Tr. délka Velikost ok dop. MC Kč
7038 200 2,00 m 25 cm 17,5 cm 1,15 m 3 x 3 mm 249

Landing Net Head
Ultralehká podběráková hlava s 6mm PVC síťovinou.

Kód Šířka Výška Velikost Velikost ok dop. MC Kč
7190 001 40 cm 50 cm M 6 x 6 mm 149

7190 002 45 cm 55 cm L 6 x 6 mm 169

Vezírek
Díky pevnému provedení 
se síťovinou o průměru 
6 mm je tento vezírek 
určen nejen pro použití 
ve sladké vodě, ale také 
ideální pro lov z lodi na 
moři.

Kód Délka Ø Velikost ok dop. MC Kč
7004 060 0,60 m 35 cm 6 x 6 mm 109

7004 090 0,90 m 35 cm 6 x 6 mm 159

7004 120 1,20 m 35 cm 6 x 6 mm 189

Kód Ø Výška Velikost ok dop. MC Kč
7009 001 35 cm 40 cm 10 x 10 mm 329

Vezírek drátěný oválný

Stojí sám od sebe.

Kód Ø Výška Velikost ok dop. MC Kč
7009 002 33 cm 45 cm 12 x 12 mm 379

Vezírek drátěný kulatý

Podběrákové hlavy

Vrš na nástražní rybičky
Ten, kdo si sám loví nástražní rybičky a raky, bude touto vrší naprosto nadšen. 
Dovnitř vedou dvě cesty, pro kořist však žádná zpátky. Návnada se umísťuje do 
malé taštičky opatřené zipem a může zde projevovat své působení na potencio-
nální kořist, aniž by byla sežrána.

Kód Model Délka Ø Velikost ok dop. MC Kč
7001 001 kulatá 60 cm 30 cm 5 x 5 mm 229

Vrš na nástražní rybičky
Ten, kdo si sám loví nástražní rybičky a raky, bude touto vrší naprosto nadšen. 
Dovnitř vedou dvě cesty, pro kořist však žádná zpátky. Návnada se umísťuje do 
malé taštičky opatřené zipem a může zde projevovat své působení na potencio-
nální kořist, aniž by byla sežrána.

Kód Model Délka Ø Velikost ok dop. MC Kč
7001 002 čtvercová 44 cm 26 4 x 4 mm 159
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Čeřen Umbrella Style
Čeřínek se síťkou s nahoru vytaženými okraji. Hodí se zvláště k lovu rychle plo-
voucích nástražních rybek, které často v posledním okamžiku chtějí z čeřínku 
uniknout. Zvýšené okraje tomu spolehlivě zabrání.

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
7515 004 100 cm 100 cm 509

Čeřen
Se sklápěcím drátěným mechanismem ramen.

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
7515 001 100 cm 100 cm 449

Čeřenová tyč
Extrémně robustní sklolaminátová 3dílná tyč se šroubovacím očkem, po jehož 
odstranění může sloužit také jako tyč k podběráku.

Kód Délka dop. MC Kč
7144 300 3,00 m 740

Gaf dvoudílný
Špičkový gaf s hákem z ušlechtilé oceli a silikonovou ochrannou transportní 
čepičkou. Dvoudílná teleskopická aluminiová tyčka.

Kód Délka dop. MC Kč
7051 001 1,50 m 549

Deluxe Rukojeť  Pad
Pro pohodlné zapření prutu při zdolávání. Pevná umělá hmota, odolný pásek, 
kloubové pouzdro pro křížová zakončení prutů.

Kód dop. MC Kč
7052 002 499

Sportovní lov kaprů představuje  
daleko více než jenom rybářskou  
techniku. Lov kaprů je životní styl.  
Jeho prostřednictvím lze ochutnat život 
v přírodě a zažít ji v celé její kráse na 
vlastní kůži: čichat, ochutnávat, slyšet, 
cítit. Z-Carp nabízí přesně ty rozhodující 
produkty, které člověk potřebuje, aby si 
mohl užívat radost z kapraření. Výrobky 
bez zbytečných kudrlinek, promyšlené 
do posledního detailu a s naprosto 
nepřekonatelným poměrem cena/výkon. 
Z-Carp, zážitky pro každého!

Elektronické signalizátory
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Z-Carp™ ZC300
Kaprové pruty ZCarp ZC série představují speciální paletu prutů pro začáteč-
níky nebo příležitostné rybáře věnující se lovu kaprů. Již během fáze testování 
ukázaly své silné stránky v oblasti přesných dalekých hodů s různými typy 
nástrah. Jejich přesvědčivé zdolávací kvality okusilo dokonce i několik pořád-
ně velkých kaprů.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16020 300 Z-Carp™ ZC300 3,00 m / 10,00 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g 1170

16020 360 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12,00 ' 2 2,75 lbs 1,80 m 345 g 1260

16020 361 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12,00 ' 2 3 lbs 1,80 m 350 g 1320

Z-Carp™ Tele
Série teleskopických kaprových speciálů ZCarp Tele byla vyvinuta speciálně 
pro začátečníky nebo příležitostné rybáře věnující se lovu kaprů. U těchto 
prutů byl kladen velký důraz na krátkou transportní délku, ovšem s ohledem 
na vlastnosti při nahazování a zdolávání už žádné kompromisy nepřipadaly 
v úvahu.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
16021 360 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12,00 ' 6 2,75 lbs 1,23 m 285 g 1320

16021 361 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12,00 ' 6 3 lbs 1,23 m 300 g 1440

Z-Carp™ BR60
Naviják ZCarp BR 60 je vytvořen speciálně pro nováčky 
v oblasti kaprařiny a boduje čistým pokládáním vlasce a 
hedvábně jemným chodem. Naviják je dodáván s náhradní 
cívkou, aby mohl jeho majitel rychle reagovat na náhlou 
změnu podmínek u vody.

Technické specifikace:
 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Kompaktní design krytu navijáku
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Jemně nastavitelný volnoběžkový systém
 · Anti-twist rolnička
 · Převody s plynulým navíjením vlasce
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Náhradní cívka
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Odpovídající náhradní cívky k navijákům najdete v našem on-line shopu.

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0390 060 Z-Carp™ BR60 200 / 0,40 4,9:1 62 cm 5 6 kg / 12 lbs 476 g 1080

Navijáky s Run control
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Z-Carp™ Bite Alarm / signalizátor záběru
ZCarp Bite Alarm je cenově dostupný elektronický signalizátor záběru ve sluši-
vém designu, který v otázce spolehlivosti a spotřeby baterií v žádném případě 
nezaostává za svými dražšími „bratry“ na trhu. Je k dispozici ve 4 různých bar-
vách. Baterie: 1x 9V (nejsou součástí balení).

Kód Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
6815 001 84 g 1 ks červená 409

6815 002 84 g 1 ks zelená 409

6815 003 84 g 1 ks žlutá 409

6815 004 84 g 1 ks modrá 409

Signalizátor záběru Triton AX
Tento elektronický signalizátor záběru je voděodolný, s možností nastavení hla-
sitosti a tónu. Je vybaven vysoce výkonnými LED diodami, zdířkou na připojení 
příposlechu, měkkým „Soft Touch“ povrchem, výkonným reproduktorem a 
pevným šroubovací závitem. Baterie: 1x 9 V (není součástí výrobku). Baterie: 1x 
9V (nejsou součástí balení).

Kód Gramáž dop. MC Kč
6805 018 85 g 299

Z-Carp™ Rodpod
Rodpod ZCarp Rodpod je jednoduchý, lehký stojan s malými transportními 
rozměry – plně použitelný pro začátečníky i profesionály. Součástí balení jsou i 
tři kvalitní gumové koncovky, takže je potřeba našroubovat pouze signalizátor 
záběru a rodpod je plně připraven k použití.

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8481 001 80 cm 50 cm 60 cm černá matná 600

Podpěrka Z-Carp™ Rodrest
Kód Délka Šířka MJ Barva dop. MC Kč
1899 001 6 cm 4 cm 2 ks černá matná 259

MJ červená zelená žlutá modrá dop. MC Kč
1 ks 6820 001 6820 002 6820 003 6820 004 239

Z-Carp™ Climber

Sada hrazd na 2 pruty
Kód Délka dop. MC Kč
8200 020 20 cm / 25 cm 519

Hrazda Z-Carp™ Buzzerbar
Kód Délka Barva dop. MC Kč
8230 001 16 cm černá matná 299

8230 002 32 cm černá matná 409

Kód Délka Barva dop. MC Kč
1897 001 60 - 100 cm černá matná 179

1897 002 90 - 160 cm černá matná 209

Tyčka Z-Carp™ Bankstick

Z-Carp™ Compact vyhakovací podložka
Lehká a funkční vyhakovací podložka. I přes nízkou cenu je její součástí polštář 
pro zakleknutí. Jedná se o výrobek s velmi pěknou výbavou, který potěší nejen 
začínající rybáře, ale o svých nesporných kvalitách přesvědčí také zkušené 
kapraře, jež pro vycházky k vodě preferují lehkou výbavu.

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
8542 001 115 cm 100 cm 600

Signalizátory záběru

červená

žlutá

zelená

modrá
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Z-Carp™ boilie jehla Drill
Kód Délka MJ Barva dop. MC Kč
6689 001 5,5 cm 1 ks žlutá 69

Z-Carp™ boilie jehla
Kód Délka MJ Barva dop. MC Kč
6686 001 5,5 mm 1 ks zelená 69

Z-Carp™ jehla Splicing Needle
Kód Délka MJ Barva dop. MC Kč
6687 001 6,5 cm 1 ks oranžový 69

Z-Carp™ jehla Stick Needle
Kód Délka MJ Barva dop. MC Kč
6692 001 12 cm 1 ks červená 69

Z-Carp™ boilie zarážky
Kód MJ dop. MC Kč
6693 001 3 ks 49

Z-Carp™ jehla na partikly
Kód Délka MJ Barva dop. MC Kč
6688 001 6 cm 1 ks modrá 69

Peletové zarážky Z-Carp™ Pellet Stops
Kód MJ dop. MC Kč
6639 001 2 ks 49

Z-Carp™ EVA Pop Up's
Plovoucí nástrahy Pop Up´s jsou 
v mnoha situacích nenahraditelné. 
Jako samostatné nástrahy se Pop Up´s 
postarají o rychlý záběr, při nastražení 
na panáčka na měkkém dně zase o 
perfektní vyvážení. Nápadné barvy 
osloví zvědavé kapry. Velikosti: 10, 14, 
16 a 20 mm. Barvy: žlutá, růžová, bílá, 
oranžová, zelená, hnědá, červená.

Kód Ø MJ dop. MC Kč
6783 014 16 mm / 20 mm 15 ks 109

6783 015 10 mm / 14 mm 15 ks 109

Fakeové nástrahy 
Z-Carp™
Umělé nástrahy pro lov kaprů 
jsou superúspěšné a kdykoliv 
použitelné. Naše fakeové nástra-
hy sestávají z gumové směsi, 
která v žádném případě „nevy-
šisuje“ (nevybledne) a ani není 
chemicky obohacena. Absolutní 
top nástraha pro sólo použití 
nebo v kombinaci s našimi účin-
nými boilie.

Kód MJ dop. MC Kč
3880 999 25 ks 159

Olovo Z-Carp™ Lead Distance
Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
6272 060 60 g zelená 59

6272 090 90 g zelená 69

6272 120 120 g zelená 79

Olovo Z-Carp™ Lead Flat Pear
Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
6271 060 60 g zelená 59

6271 090 90 g zelená 69

6271 120 120 g zelená 79

Příslušenství na kapry
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Kód Velikost háčků MJ Nosnost dop. MC Kč
4232 004 4 2 ks 18 lb 49

4232 006 6 2 ks 18 lb 49

4232 008 8 2 ks 18 lb 49

Návazec Z-Carp™ Pop 
Up Rig

Kód Velikost háčků MJ Nosnost dop. MC Kč
4231 004 4 2 ks 18 lb 49

4231 006 6 2 ks 18 lb 49

4231 008 8 2 ks 18 lb 49

Návazec Z-Carp™ 
Bottom Rig

Kód Délka Velikost háčků Nosnost dop. MC Kč
4133 002 20 cm 2 20 lb 59

4133 004 20 cm 4 20 lb 59

4133 006 20 cm 6 20 lb 59

Z-Carp™ Line Aligner 
Braid
Návazce Line Aligner Rigs se v rámci návazců 
k lovu kaprů řadí mezi ty univerzálně použitelné. 
Nejlépe se hodí pro lov s boilie, partikly nebo 
plovoucím boilie Pop Up´s. Jsou opatřeny háčky 
typu Wide Gape navázanými na pleteném návaz-
covém materiálu.

Kód Délka Velikost háčků Nosnost dop. MC Kč
4134 002 20 cm 2 20 lb 59

4134 004 20 cm 4 20 lb 59

4134 006 20 cm 6 20 lb 59

Z-Carp™ Line Aligner 
Coated
Návazce Line Aligner Rig´se v rámci návazců 
k lovu kaprů řadí mezi ty univerzálně použitelné. 
Nejlépe se hodí pro lov s boilie, partikly nebo 
plovoucím boilie Pop Up´s. Jsou opatřeny háč-
ky typu Wide Gape navázanými na pleteném, 
bužírkou potaženém návazcovém materiálu. To 
zabraňuje zamotávání – kousek před háčkem je 
bužírka odstraněna, což dává háčku potřebnou 
volnost a podporuje samozahakovací efekt.

Kód Délka Velikost háčků Nosnost dop. MC Kč
4135 002 20 cm 2 20 lb 59

4135 004 20 cm 4 20 lb 59

4135 006 20 cm 6 20 lb 59

Z-Carp™ KD Rig
Návazce KD Rigs se hodí pro lov s plovoucím 
boilie Pop Up´s nebo partiklovými zrnky, ale také 
perfektně pro běžný lov ze dna. Háček typu 
Curve Shank je na tomto návazci bezuzlově 
navázán na pletené, bužírkou potažené šňůrce. 
Skvělé návazce téměř pro jakoukoliv situaci u 
vody.

Kód Délka Velikost háčků Nosnost dop. MC Kč
4136 002 20 cm 2 25 lb 59

4136 004 20 cm 4 25 lb 59

4136 006 20 cm 6 25 lb 59

Z-Carp™ Stiff-D Rig
Tvrdé návazce Stiff-D Rigs se perfektně hodí 
v situacích, kdy je potřeba daleko nahazovat 
nebo když se o nástrahu často zajímají malé 
ryby. Tvrdý monofilní materiál návazce spolehlivě 
zabraňuje motání. „D“ na Chod háčku je opat-
řeno mikrokroužkem pro nastražení.

Z-Carp™ Landing Net Handle
Kód Délka Díly dop. MC Kč
7091 180 1,80 m 1 1030

Z-Carp™ Landing Net Head
Kód Šířka Výška Hloubka Velikost dop. MC Kč
7088 001 80 cm 80 cm 80 cm L 519

7088 002 100 cm 100 cm 100 cm XL 519

Vlasec Z-Carp™ Mono Line
ZCarp Mono Line je speciálně vyvinutý vlasec pro kapraře, s vysokou odolností 
proti oděru a zcela nenápadnou barvou.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2380 030 0,30 mm 200 m 8,2 kg / 18 lbs zelená 149

2380 035 0,35 mm 200 m 10,2 kg / 22,5 lbs zelená 149

Podběrákové tyče

červená / Játra

žlutá / Honey

červená / Kořeněné

oranžová / Scopex

přírodní / Vanilka

červená / Česnek

červená / Jahoda

zelená / Mušle

Játra Kořeněné Vanilka Jahoda Honey Scopex Česnek Mušle
Obsah červená červená přírodní červená žlutá oranžová červená zelená dop. MC Kč
125 g 3802 001 3802 002 3802 003 3802 004 3802 005 3802 006 3802 007 3802 008 89

Trophy Sugar Mais
Výtečná rybářská kukuřice v různých barvách a příchutích. Připraveno k okamžitému použití přímo z dózy. Nenahraditelná nástraha, která by měla být v každém rybář-
ském kufříku.
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Obratlík s karabinkou Carbine
Mosazná, brynýrovaná.

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6113 002 50 mm 2 17 kg 6 ks 29

6113 004 47 mm 4 15 kg 8 ks 29

6113 006 41 mm 6 13 kg 8 ks 29

6113 008 30 mm 8 9 kg 8 ks 29

6113 010 32 mm 10 9 kg 6 ks 29

6113 012 26 mm 12 7 kg 10 ks 29

6113 014 25 mm 14 6 kg 10 ks 29

6113 016 22 mm 16 5 kg 6 ks 29

6113 018 21 mm 18 4 kg 10 ks 29

6113 020 20 mm 20 3 kg 10 ks 29

Obratlík s karabinkou Safety
Mosazná, brynýrovaná, kulatá.

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6103 002 50 mm 2 41 kg 6 ks 49

6103 004 47 mm 4 25 kg 6 ks 49

6103 006 41 mm 6 18 kg 8 ks 49

6103 008 35 mm 8 14 kg 8 ks 49

6103 010 32 mm 10 14 kg 10 ks 49

6103 012 27 mm 12 15 kg 10 ks 49

6103 014 25 mm 14 12 kg 10 ks 49

Obratlík s karabinkou Safety
Mosazná, brynýrovaná.

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6128 006 49 mm 6 36 kg 5 ks 39

6128 008 41 mm 8 30 kg 5 ks 39

6128 010 34 mm 10 28 kg 5 ks 39

6128 012 30 mm 12 23 kg 5 ks 39

Ložiskový obratlík s karabinkou Sea
Mosazná, pochromovaná, osazená ložiskem.

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6162 022 22 mm 22 20 kg 5 ks 79

6162 032 32 mm 32 25 kg 5 ks 79

6162 042 42 mm 42 36 kg 5 ks 79

6162 052 52 mm 52 40 kg 3 ks 79

6162 072 60 mm 60 55 kg 3 ks 79

Obratlík s karabinkou Energy Safety
Mosazná s extrasilnou ocelovou závěskou.

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6129 100 73 mm 1/0 65 kg 10 ks 69

6129 002 60 mm 2 43 kg 6 ks 69

6129 004 50 mm 4 35 kg 6 ks 69

6129 006 47 mm 6 32 kg 10 ks 69

6129 008 38 mm 8 25 kg 10 ks 69

Obratlík Arched
Mosazná, brynýrovaná.

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6102 002 28 mm 2 40 kg 10 ks 29

6102 004 24 mm 4 25 kg 10 ks 29

6102 006 22 mm 6 19 kg 10 ks 29

6102 008 19 mm 8 17 kg 10 ks 29

6102 010 16 mm 10 15 kg 10 ks 29

6102 012 14 mm 12 12 kg 10 ks 29

6102 014 12 mm 14 10 kg 10 ks 29

6102 016 11 mm 16 8 kg 10 ks 29

6102 018 10 mm 18 7 kg 10 ks 29

Obratlík s karabinkou Hook
Poniklovaná.

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6120 001 25 mm 1 10 kg 10 ks 59

6120 002 31 mm 2 15 kg 10 ks 59

6120 003 37 mm 3 20 kg 10 ks 59

6120 004 45 mm 4 25 kg 10 ks 59

Obratlík s karabinkou Rolling
S jisticí závěskou.

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6125 004 31 mm 4 35 kg 6 ks 49

6125 006 30 mm 6 35 kg 6 ks 49

6125 008 29 mm 8 28 kg 7 ks 49

6125 010 28 mm 10 28 kg 6 ks 49

6125 012 25 mm 12 20 kg 8 ks 49

6125 014 24 mm 14 20 kg 8 ks 49

6125 016 20 mm 16 18 kg 8 ks 49

6125 018 19 mm 18 12 kg 8 ks 49

6125 020 16 mm 20 9 kg 8 ks 49

Obratlíky

Dvojkarabinka s obratlíkem
Mosazná, brynýrovaná.

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6101 006 62 mm 6 13 kg 6 ks 39

6101 008 51 mm 8 9 kg 10 ks 39

6101 010 48 mm 10 9 kg 10 ks 39

6101 012 39 mm 12 7 kg 10 ks 39

6101 014 38 mm 14 6 kg 10 ks 39

6101 016 33 mm 16 5 kg 10 ks 39

Trojobratlík křížový
Se závěsnou karabinou.

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6106 010 61 mm 10 15 kg 8 ks 79

6106 012 52 mm 12 10 kg 10 ks 79

6106 014 48 mm 14 8 kg 10 ks 79

6106 016 43 mm 16 6 kg 10 ks 79

Trojobratlík  
s karabinkou
Mosazný, leštěný.

Kód Délka Šířka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6150 004 24 mm 15 mm 4 22 kg 8 ks 49

6150 006 22 mm 13 mm 6 19 kg 10 ks 49

6150 008 19 mm 12 mm 8 17 kg 10 ks 49

6150 010 16 mm 12 mm 10 15 kg 10 ks 49

Pevnostní karabinka
Karabinka s ložiskem, bezuzlová

Kód Délka Velikost Nosnost MJ dop. MC Kč
6126 006 24 mm 6 35 kg 4 ks 29

6126 008 21 mm 8 32 kg 8 ks 29

6126 010 12 mm 10 28 kg 10 ks 29

Bezuzlová spojka
Kód Délka Nosnost MJ dop. MC Kč
6154 001 15 mm 8 kg 10 ks 39

6154 002 18 mm 12 kg 10 ks 39

6154 003 24 mm 25 kg 10 ks 39

Pérový kroužek
Poniklované.

Kód Délka Nosnost MJ dop. MC Kč
6212 006 6 mm 5 kg 15 ks 39

6212 008 8 mm 9 kg 15 ks 39

6212 010 10 mm 11 kg 10 ks 39

6212 012 12 mm 16 kg 10 ks 39

6212 014 14 mm 29 kg 10 ks 39
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Sada broků 70g, jemné
Kód Obsah dop. MC Kč
6000 900 70 g 59

Sada broků 100g, jemné
Kód Obsah dop. MC Kč
6000 901 100 g 69

Sada broků 100g, hrubé
Kód Obsah dop. MC Kč
6000 902 100 g 69

Sada obratlíků s karabinkou
Kód MJ dop. MC Kč
6100 003 100 ks 429

Sada pérových kroužků
Kód MJ dop. MC Kč
6100 001 100 ks 199

Sada oválných broků 170g
Kód Obsah dop. MC Kč
6000 904 170 g 199

Sada torpilek s bužírkou
V sortimentu 7 velikostí zátěží od 0,5 g po 2,5 g. Obsah 76 kusů.

Kód MJ dop. MC Kč
6073 901 76 ks 509

Sada torpilek s bužírkou
V sortimentu 7 velikostí zátěží od 2,00 g po 5,0 g. Obsah 60 kusů.

Kód MJ dop. MC Kč
6073 902 60 ks 509

Sady

Sada torpilek s bužírkou
V sortimentu 7 velikostí zátěží od 3,0 g po 8,0 g. Obsah 35 kusů.

Kód MJ dop. MC Kč
6073 904 35 ks 509

Sada torpilek s bužírkou
V sortimentu 7 velikostí zátěží od 1,5 g po 6,0 g. Obsah 35 kusů.

Kód MJ dop. MC Kč
6074 901 35 ks 509

Sada torpilek s bužírkou
V sortimentu 7 velikostí zátěží od 1,0 g po 5,0 g. Obsah 50 kusů.

Kód MJ dop. MC Kč
6074 902 50 ks 509

Sada torpilek s bužírkou
V sortimentu 11 velikostí zátěží od 1,0 g po 13,0 g. Obsah 140 kusů.

Kód MJ dop. MC Kč
6073 903 140 ks 850

Sada kuliček
V sortimentu 7 velikostí zátěží od 0,5 g po 5,0 g. Obsah: 150 g.

Kód Obsah dop. MC Kč
6000 903 150 g 139
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Z-Sea Zátěž Herring
10 ks v samoobslužném balení.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6056 020 20 g 1 ks 29

6056 030 30 g 1 ks 29

6056 040 40 g 1 ks 29

6056 050 50 g 1 ks 39

6056 060 60 g 1 ks 49

Z-Sea Bezolovnatá zátěž Herring
Bezolovnaté.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6056 120 20 g 1 ks 39

6056 130 30 g 1 ks 39

6056 140 40 g 1 ks 49

6056 160 60 g 1 ks 69

Z-Sea Zátěž plážová
Se sklápěcími drápky.

Kód Gramáž dop. MC Kč
6079 080 80 g 99

6079 100 100 g 79

6079 125 125 g 99

6079 150 150 g 109

6079 170 170 g 129

6079 190 190 g 149

Z-Sea Bezolovnatá zátěž 
plážová

Bezolovnaté.

Kód Gramáž dop. MC Kč
6025 081 80 g 89

6025 101 100 g 109

6025 126 125 g 119

6025 151 150 g 139

6025 171 170 g 159

6025 191 190 g 159

Z-Sea Bezolovnatá 
zátěž plážová

Bezolovnaté.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6083 101 100 g 1 ks 99

6083 121 120 g 1 ks 99

6083 141 140 g 1 ks 109

6083 161 160 g 1 ks 119

6083 181 180 g 1 ks 139

6083 201 200 g 1 ks 149

Z-Sea Zátěž plážová
Pro střední síly větru.

Kód Gramáž dop. MC Kč
6083 100 100 g 99

6083 120 120 g 99

6083 140 140 g 109

6083 160 160 g 119

6083 180 180 g 139

6083 200 200 g 149

Tyrolské dřevíčko
Speciální vzlínavá (stojící) zátěž pro lov na položenou.

Kód Gramáž dop. MC Kč
6020 005 5 g 29

6020 010 10 g 29

6020 015 15 g 39

6020 020 20 g 39

6020 025 25 g 39

6020 030 30 g 39

6020 035 35 g 49

6020 040 40 g 49

6020 050 50 g 59

6020 060 60 g 59

6020 080 80 g 69

6020 100 100 g 79

Koncová zátěž hruška
V samoobslužném balení.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6041 003 3 g 3 ks 39

6041 005 5 g 3 ks 39

6041 007 7 g 3 ks 49

6041 010 10 g 3 ks 49

6041 015 15 g 3 ks 59

6041 020 20 g 3 ks 59

6041 025 25 g 3 ks 59

6041 030 30 g 2 ks 59

6041 035 35 g 2 ks 69

6041 040 40 g 2 ks 69

6041 050 50 g 1 ks 49

6041 060 60 g 1 ks 49

6041 080 80 g 1 ks 59

6041 100 100 g 1 ks 69

6041 150 150 g 1 ks 99

6041 200 200 g 1 ks 129

6041 250 250 g 1 ks 139

Zátěž koule
V samoobslužném balení.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6011 001 1 g 12 ks 49

6011 002 2 g 12 ks 49

6011 003 3 g 12 ks 49

6011 005 5 g 12 ks 49

6011 008 8 g 10 ks 59

6011 010 10 g 8 ks 59

6011 012 12 g 7 ks 59

6011 020 20 g 5 ks 69

Zátěž oliva
V samoobslužném balení.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6023 003 3 g 10 ks 49

6023 006 6 g 6 ks 49

6023 009 9 g 4 ks 49

6023 012 12 g 3 ks 49

6023 015 15 g 3 ks 49

6023 020 20 g 3 ks 49

6023 030 30 g 3 ks 69

6023 040 40 g 3 ks 79

Hloubkoměr žabka
V samoobslužném balení.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6030 010 10 g 2 ks 59

6030 015 15 g 2 ks 59

6030 020 20 g 2 ks 59

6030 025 25 g 2 ks 59

Zátěž šestihranná
V samoobslužném balení.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6021 010 10 g 5 ks 49

6021 015 15 g 4 ks 49

6021 020 20 g 3 ks 49

6021 025 25 g 3 ks 49

6021 030 30 g 2 ks 49

6021 035 35 g 2 ks 49

6021 040 40 g 2 ks 49

6021 050 50 g 2 ks 49

6021 060 60 g 2 ks 49

6021 070 70 g 1 ks 49

6021 080 80 g 1 ks 49

6021 100 100 g 1 ks 49

Hloubkoměr s korkem

S pěnovou vložkou v samoobslužném balení.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6031 010 10 g 3 ks 39

6031 015 15 g 3 ks 39

6031 020 20 g 3 ks 39

Základní olova
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Jigová hlava
Kulatá hlavička pro aktivní lov dravých ryb s nástrahami z měkké gumy. Ostrý, pevný háček jistí 
úspěšný zásek a bezstarostnou radost ze zdolávání dokonce i v případě těch největších ryb. Malý 
drátek funguje jako prostředek k fixaci nástrahy na ramínku jigového háčku. Ať už jdete na okouny, 
candáty nebo štiky – jigové hlavičky Zebco Jighead jsou cenově příznivou a jistou volbou pro úspěš-
ný rybolov.

Kód Velikost háčku Gramáž MJ
3135 001 2 3,5 g 4 ks

3135 002 2 5 g 4 ks

3135 003 2 7 g 4 ks

3135 004 2 10 g 4 ks

3135 101 1 3,5 g 4 ks

3135 102 1 5 g 4 ks

3135 103 1 7 g 4 ks

3135 104 1 10 g 4 ks

3135 201 1/0 3,5 g 4 ks

3135 202 1/0 5 g 4 ks

3135 203 1/0 7 g 4 ks

3135 204 1/0 10 g 4 ks

3135 205 1/0 14 g 4 ks

3135 301 2/0 3,5 g 4 ks

3135 302 2/0 5 g 4 ks

3135 303 2/0 7 g 4 ks

3135 304 2/0 10 g 4 ks

3135 305 2/0 14 g 4 ks

3135 306 2/0 18 g 3 ks

3135 401 3/0 3,5 g 4 ks

3135 402 3/0 5 g 4 ks

3135 403 3/0 7 g 4 ks

3135 404 3/0 10 g 4 ks

3135 405 3/0 14 g 4 ks

3135 406 3/0 18 g 3 ks

3135 407 3/0 21 g 3 ks

3135 408 3/0 24 g 3 ks

3135 409 3/0 28 g 3 ks

3135 410 3/0 35 g 3 ks

3135 501 4/0 5 g 4 ks

3135 502 4/0 7 g 4 ks

3135 503 4/0 10 g 4 ks

3135 504 4/0 14 g 4 ks

3135 505 4/0 18 g 3 ks

3135 506 4/0 21 g 3 ks

3135 507 4/0 24 g 3 ks

3135 508 4/0 28 g 3 ks

3135 601 5/0 5 g 4 ks

3135 602 5/0 7 g 4 ks

3135 603 5/0 10 g 4 ks

3135 604 5/0 14 g 4 ks

3135 605 5/0 18 g 3 ks

3135 606 5/0 21 g 3 ks

3135 607 5/0 24 g 3 ks

3135 608 5/0 28 g 3 ks

Jigová hlava Mix
Tato jigová hlava byla koncipována pro vysoké nároky rybaření ve slané vodě. 
Pevné, ostré a vůči agresivní mořské vodě odolné háčky umožňují úspěšný lov na 
moři. Atraktivní UV aktivní barvy, stejně jako luminiscenční verze lákají k záběru, 
dokonce i v hlubokých a tmavě zbarvených vodách. Speciální držáček nástrahy 
Baitholder drží gumovou rybu pevně na jigovém háčku na místě, kde má být.

Kód Model Velikost háčku Gramáž MJ dop. MC Kč
3137 001 5, 7, 10, 14g 1/0 36 g 4 ks 89

3137 002 5, 7, 10, 14g 2/0 36 g 4 ks 89

3137 003 5, 7, 10, 14g 3/0 36 g 4 ks 89

3137 004 18, 21, 24g 3/0 64 g 3 ks 109

žlutá

oranžová

luminous

Gramáž MJ Velikost háčku žlutá oranžová luminous dop. MC Kč
40 g 2 ks 5/0 3136 001 3136 101 3136 201 159

40 g 2 ks 7/0 3136 005 3136 105 3136 205 169

50 g 2 ks 5/0 3136 002 3136 102 3136 202 179

60 g 2 ks 5/0 3136 003 3136 103 3136 203 209

60 g 2 ks 7/0 3136 006 3136 106 3136 206 249

80 g 1 ks 5/0 3136 004 3136 104 3136 204 129

80 g 1 ks 7/0 3136 007 3136 107 3136 207 159

100 g 1 ks 7/0 3136 008 3136 108 3136 208 159

120 g 1 ks 7/0 3136 009 3136 109 3136 209 169

Z-Sea jigová hlava SW
Tato jigová hlava byla koncipována pro vysoké nároky rybaření ve slané vodě. Pevné, ostré a vůči agresivní mořské vodě odolné háčky umožňují úspěšný lov na moři. 
Atraktivní UV aktivní barvy, stejně jako luminiscenční verze lákají k záběru, dokonce i v hlubokých a tmavě zbarvených vodách. Speciální držáček nástrahy Baitholder 
drží gumovou rybu pevně na jigovém háčku na místě, kde má být.

Z-Sea Jigová hlava Mix SW
Tato jigová hlava byla koncipována pro vysoké nároky rybaření ve slané 
vodě. Pevné, ostré a vůči agresivní mořské vodě odolné háčky umožňují 
úspěšný lov na moři. Atraktivní UV aktivní barvy, stejně jako luminiscenční 
verze lákají k záběru, dokonce i v hlubokých a tmavě zbarvených vodách. 
Speciální držáček nástrahy Baitholder drží gumovou rybu pevně na jigovém 
háčku na místě, kde má být.

Kód Velikost háčku Gramáž MJ
3138 001 5/0 40 g 3 ks

3138 002 5/0 60 g 3 ks

3138 003 7/0 40 g 3 ks

3138 004 7/0 60 g 3 ks

Jigové hlavičky
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Z-Sea Lead-free Jig Head 
"Sea"
Kód Velikost háčku Gramáž MJ
3130 060 8/0 60 g 2 ks

3130 080 8/0 80 g 2 ks

3130 100 8/0 100 g 2 ks

Lead-free Jig Head
Kód Velikost háčku Gramáž MJ
3131 015 10/0 15 g 2 ks

3131 020 10/0 20 g 2 ks

Jigová hlava bezolovnatá
Kód Velikost háčku Gramáž MJ
3171 100 4 2 g 5 ks

3171 101 4 4 g 5 ks

3171 102 4 6 g 5 ks

3171 201 1 4 g 5 ks

3171 202 1 6 g 5 ks

3171 300 1/0 6 g 5 ks

3171 301 1/0 10 g 5 ks

3171 302 1/0 14 g 5 ks

3171 400 2/0 6 g 5 ks

3171 401 2/0 10 g 5 ks

3171 402 2/0 14 g 5 ks

3171 500 3/0 6 g 5 ks

3171 501 3/0 10 g 5 ks

3171 502 3/0 14 g 5 ks

3171 600 5/0 40 g 2 ks

3171 601 5/0 60 g 2 ks

3171 700 6/0 80 g 1 ks

3171 701 6/0 100 g 1 ks

Sada bezolovnatých kuliček

Kód MJ dop. MC Kč
6191 072 44 ks 419

Bezolovnatá zátěž koule

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6191 001 1,3 g 6 ks 59

6191 003 2,7 g 6 ks 79

6191 004 4,3 g 6 ks 99

6191 007 6,6 g 4 ks 79

6191 009 9 g 4 ks 99

6191 013 13 g 3 ks 109

6191 017 17 g 3 ks 109

6191 022 22 g 2 ks 99

Bezolovnatá zátěž šestihran-
ná
Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6193 009 9 g 2 ks 79

6193 014 14 g 2 ks 109

6193 022 21,7 g 2 ks 109

Bezolovnatý hloubkoměr 
žabka
Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6192 007 7 g 2 ks 79

6192 009 9 g 2 ks 79

Bezolovnatý hloubkoměr s 
korkem
Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6194 020 20 g 2 ks 109

Bezolovnatá zátěž oliva

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6195 004 4 g 6 ks 59

6195 006 6 g 6 ks 79

6195 008 8 g 6 ks 99

Krmítko plastové na červy
Ploché. Originální anglické krmítko pro lov v prou-
du, V samoobslužném balení.

Kód Gramáž dop. MC Kč
6643 001 20 g 49

6643 002 40 g 49

6643 003 60 g 49

Krmítko drátěné
S vnitřním vedením z plastu. V samoobslužném 
balení.

Kód Délka dop. MC Kč
6641 001 6 cm 39

6641 002 7 cm 39

6641 003 8 cm 49

Krmítko drátěné se zátěží

S olověnou zátěží. Zatížená krmítková spirála 
s vnitřním vedením. V samoobslužném balení.

Kód Gramáž dop. MC Kč
6647 001 20 g 59

6647 002 30 g 59

6647 003 40 g 69

Brčko ohnuté
3 kusy v samoobslužném balení.

Kód Délka dop. MC Kč
6615 004 5 cm 29

6615 010 10 cm 29

6615 030 30 cm 39

Brčko ohnuté Strong

Velmi robustní zahnutý průjezd. Silnostěnná plas-
tová trubička se nezlomí ani při použití těžkých 
olov.

Kód Délka dop. MC Kč
6617 006 7 cm 59

6617 007 10 cm 59

6617 008 12 cm 89

6617 009 18 cm 89

Brčko ohnuté
Průjezd, původně myšlený především pro použití 
při mořském rybolovu.

Kód Délka dop. MC Kč
6617 001 5 cm 39

6617 002 10 cm 39

6617 003 15 cm 39

6617 004 20 cm 39

Brčko ohnuté kovové

Kód Délka MJ dop. MC Kč
6615 001 15 cm 3 ks 109

6615 002 25 cm 3 ks 139

Prak plastový
Kód dop. MC Kč
9915 000 99

Vazač háčků
Pro rychlé a bezpečné navázání háčku. V samoob-
služném balení.

Kód dop. MC Kč
6335 000 109

Brousek háčků
K nabroušení všech běžných háčků. 1 kus v samo-
obslužném balení.

Kód MJ dop. MC Kč
9701 001 1 ks 89

Doplňky
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Provlékac

Kód Model Délka dop. MC Kč
6602 001 í jehla extra dlouhá 5 cm 39

6602 002 straight 11 cm 29

Vrtáček

Vrtáček s krytkou

Kód dop. MC Kč
6601 000 59

Zásobník na návazce
Pro rychlé a bezpečné navázání háčku. V samoob-
služném balení.

Kód dop. MC Kč
6780 000 159

Zásobník na návazce
Z plastu, pro 20 návazců. Rozměr: 8 x 18 cm. 
V samoobslužném balení.

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
6782 000 8 cm 18 cm 89

Zásobník na návazce
S velmi měkkou a odolnou pěnovou hmotou. 
V samoobslužném balení. Rozměr: 9 x 7 cm.

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
6781 000 9 cm 7 cm 79

Škrabka na ryby
Kulatá. V samoobslužném balení.

Kód Délka dop. MC Kč
6327 001 22 cm 189

Škrabka na ryby
Velmi pevné provedení. Gumová rukojeť garantuje 
jistotu při práci. Délka 22 cm. V samoobslužném 
balení.

Kód dop. MC Kč
6327 000 189

Otvírač tlam
V samoobslužném balení.

Kód Délka dop. MC Kč
6302 018 18 cm 79

Zásobník na návazce
S velmi odolným korkovým potahem. V samoob-
služném balení.

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
6780 001 9 cm 6 cm 89

Filetovací nože v kyblíku
Filetovací nůž vyrobený z kvalitní nerezové oceli s ostřím dlouhým 16,5 cm včetně škrabky na ryby.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
6525 001 16,5 cm 25 ks 159

Zavírací nůž
*sklápěcí nůž s čepelí z ušlechtilé oceli 
*nůž s dřevěnou střenkou 
*bezpečnostní pojistka proti zavření 
*délka čepele 7 cm

Kód Délka dop. MC Kč
6524 001 7 cm 159

Filetovací nůž
Z nerezové oceli. S mnoha užitečnými funkcemi. V samoobslužném balení.

Kód Délka dop. MC Kč
6522 000 13 cm 199

Diamantový brousek háčků
Nepostradatelná pomůcka, aby bylo možné uvést tupé háčky opět do pohoto-
vostního stavu.

Kód Délka dop. MC Kč
9701 003 10 cm 269

Doplňky
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Vyprošťovací kleště nerezové
Ověřený tvar, zhotoveno z ušlechtilé oceli. Nyní už si nemusejí dokonce ani rybáři 
lovící na moři dělat žádné starosti, pokud tento nesmírně efektivní vyprošťovač 
háčků zůstane ležet mokrý na palubě.

Kód Délka dop. MC Kč
6402 005 24 cm 549

Peán zahnutý
Nerezová ocel, s aretací a zahnutou špičkou. V samoobslužném balení.

Kód Délka dop. MC Kč
6401 013 13 cm 159

6401 015 15 cm 159

6401 018 18 cm 179

6401 020 20 cm 199

Krimpovací kleště
Praktická pomůcka k vlastní výrobě ocelových návazců. Dodává se s extra výba-
vou v podobě zamačkávacích trubiček v 5 průměrech a počtu 100 kusů. Baleno 
v plastové krabičce.

Kód dop. MC Kč
6403 000 359

Krimpovací kleště
Vynikající kvalita pro precizní zamačkávání kovových trubiček při výrobě ocelo-
vých návazců.

Kód dop. MC Kč
6403 005 560

Vyprošťovače háčků a jehly na krmení

Mincíř digitální Pocket
Příruční digitální váha s dobře čitelným displejem. Rozsah: 0–40 kg. Baterie: 2x 
AAA (nejsou součástí balení). Baterie: 2x AAA (nejsou součástí balení).

Kód Interval dop. MC Kč
9890 003 5 g 569

Mincíř
De luxe provedení až do 22 kg, s regulací stupnice a metrem o délce 1 m.

Kód dop. MC Kč
9890 000 279

Zabíječ ryb
Ze dřeva s mosaznou hlavou.

Kód Délka dop. MC Kč
6326 018 18 cm 149

6326 022 22 cm 159

Zabíječ ryb
Ze dřeva.

Kód Délka dop. MC Kč
6326 001 36 cm 239

Plastový vyprošťovač háčků
Materiál: plast

Kód Délka dop. MC Kč
6320 002 15 cm 29

6320 003 17 cm 29

Plastový vyprošťovač háčků
Materiál: plast

Kód MJ dop. MC Kč
6322 000 2 ks 39
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Mosazný vyprošťovač háčků
Vyprošťovač pro lehký lov na plavanou, 2 ks v samoobslužném balení. Materiál: 
mosaz. Materiál: mosaz

Kód MJ dop. MC Kč
6323 000 2 ks 79

Plastový vyprošťovač háčků se zabíječem ryb
S integrovaným zabíječem ryb, délka 20 cm.

Kód Délka dop. MC Kč
6325 000 20 cm 109

Zabíječ úhořů
1 ks v samoobslužném balení.

Kód MJ dop. MC Kč
6324 000 1 ks 199

Prošívací jehla se záklopkou
Se sklápěcím očkem.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
6251 000 12 cm 2 ks 39

Jehla na červy nerezová Special
V mosazném provedení.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
6253 020 20 cm 2 ks 69

Jehla na červy nerezová Special
Jehla z ušlechtilé oceli v perfektní kvalitě a dostatečné délce. Daleko delší život-
nost než u jehel vyrobených z mosazi.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
6251 002 30 cm 2 ks 109

Prošívací jehla
Kód Délka MJ dop. MC Kč
6251 001 20 cm 2 ks 39

Vyprošťovače háčků a jehly na krmení

Trophy Light
Ověřená kvalitní chemická světla, průměr 4,5 mm.

Kód Délka Ø MJ dop. MC Kč
5531 001 3,7 cm 4,5 mm 2 ks 19

Trophy Clip on Light
Chemická světla k přímému nasazení na špičku prutu. Jsou k dostání ve dvou 
různých průměrech.

Kód Model Délka Ø MJ dop. MC Kč
5531 002 L 5 cm 2,7 mm / 3,2 mm 1 ks 19

5531 003 XL 5 cm 3,7 mm 1 ks 19

Trophy Bubble Stick
Chemické světlo se zesílenou hlavičkou pro lepší viditelnost, například pro pou-
žití se splávky s přípravou na chemické světlo.

Kód Model Délka Ø MJ dop. MC Kč
5531 004 červený 3,7 cm 4,5 mm 1 ks 9

5531 005 zelený 3,7 cm 4,5 mm 1 ks 9
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Z134 Z135

Držák chemického světla 
gumový
2 ks v samoobslužném balení. Medium – pro che-
mická světla 3,00 mm do průměru špičky 2,8 mm. 
Large – pro chemická světla 4,5 mm do průměru 
špičky 4,5 mm. Materiál: guma. Materiál: guma

Kód Model Velikost MJ dop. MC Kč
5596 003 Medium M 2 ks 39

5596 004 Large L 2 ks 39

Signalizátor pod prut, fosfo-
rový kroužek
Fosforeskující

Kód dop. MC Kč
6711 000 19

Chemické světlo s držákem
Jednoduše se připevní namáčknutím ke špičce 
prutu. 2 ks v samoobslužném balení.

Kód Model Velikost MJ dop. MC Kč
5596 001 Medium M 2 ks 39

5596 002 Large L 2 ks 39

Rolnička
Pochromovaná, šroubovací, s adapterem na che-
mické světlo. Materiál: opatřený vrstvou chromu. 
Materiál: chrom

Kód Model MJ dop. MC Kč
6708 000 bulk 1 ks 19

6708 001 in pack 2 ks 39

Rolnička
Velká rolnička s kolíčkovým úchytem.

Kód Model MJ dop. MC Kč
6701 003 bulk 1 ks 19

6701 001 in pack 2 ks 49

Rolnička
Pochromovaná, s širokým úchytem. Materiál: 
opatřený vrstvou chromu. Materiál: chrom

Kód Model MJ dop. MC Kč
6707 000 bulk 1 ks 19

6703 000 in pack 2 ks 39

Rolnička
Mosazná, s kolíčkovým úchytem. Materiál: mosaz. 
Materiál: mosaz

Kód Model MJ dop. MC Kč
6700 000 bulk 1 ks 19

6701 000 in pack 2 ks 39

Rolnička Double
Jednoduše se připevní namáčknutím ke špičce 
prutu. 2 ks v samoobslužném balení. Materiál: 
mosaz

Kód Model MJ dop. MC Kč
6710 000 bulk 1 ks 19

6710 001 in pack 2 ks 39

Perlové zarážky

5 ks v samoobslužném balení.

Kód Model MJ dop. MC Kč
3166 001 malé 5 ks 19

3166 003 střední 5 ks 19

3166 004 různé 5 ks 19

3166 005 velké 5 ks 19

Silikonová zarážka
6 kusů v samoobslužném balení.

Kód Model Velikost MJ dop. MC Kč
3163 001 SSS SSS 6 ks 19

3163 002 SS SS 6 ks 19

3163 003 S S 6 ks 19

3163 004 L L 6 ks 19

3163 005 XL XL 6 ks 19

Gumové zarážky
15 ks v samoobslužném balení.

Kód Model MJ dop. MC Kč
3164 001 malé 15 ks 19

3164 002 střední 15 ks 19

3164 003 velké 15 ks 19

3164 000 různé 15 ks 19

Držáky na chemické světlo

Silikonové zarážky
15 ks v samoobslužném balení.

Kód Model MJ dop. MC Kč
3164 008 extra malé 15 ks 29

3164 005 malé 15 ks 29

3164 006 střední 15 ks 29

3164 007 velké 15 ks 29

3164 009 extra velké 15 ks 29

3164 004 různé 15 ks 29

Gumové korálky
10 ks v samoobslužném balení.

Kód Ø MJ dop. MC Kč
6611 004 4 mm 10 ks 29

6611 006 6 mm 10 ks 29

6611 008 8 mm 10 ks 29

Sada gumových perel

Gumové korálky a korálky Ledger Beads v praktic-
kém zásobníku.

Kód dop. MC Kč
3169 017 79

Sada perel
Kód Délka dop. MC Kč
3168 000 2 - 8 mm 69

3168 001 2 - 3 mm 109

Perly
25 ks v samoobslužném balení.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
3168 004 4 mm 25 ks 29

3168 006 6 mm 25 ks 29

3168 008 8 mm 25 ks 29

Mini plovátka
Všestranně využitelná vznášející se tělíska.

Kód Délka Šířka MJ dop. MC Kč
3167 001 8 mm 4,3 mm 6 ks 29

3167 002 11 mm 5,6 mm 6 ks 39

3167 003 18,5 mm 8,8 mm 6 ks 39

3167 004 26 mm 11,5 mm 6 ks 39

Mini plovátka
Všestranně využitelná vznášející se tělíska.

Kód Délka Šířka MJ dop. MC Kč
3167 011 8 mm 4,3 mm 6 ks 29

3167 012 11 mm 5,6 mm 6 ks 39

3167 013 18,5 mm 8,8 mm 6 ks 39

3167 014 26 mm 11,5 mm 6 ks 39

Sada bužírek
Sortiment bužírek v samoobslužném balení.

Kód dop. MC Kč
5597 001 49

Sada bužírek
5 různých průměrů v samoobslužném balení.

Kód Délka dop. MC Kč
5597 000 0,5 - 2 mm 79

5597 002 0,5 - 3 mm 79
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Z137Z136

Outdoorová lampa
Mnohostranně využitelná outdoorová lampa, např. pro rybářské kempování, s 20 
mini LED diodami a třemi standardními LED diodami. S magnetem nebo háčkem 
pro zavěšení například pod rybářským deštníkem. Baterie 3x AAA (nejsou součástí 
výrobku). Baterie: 3x AAA (nejsou součástí balení).

Kód Gramáž dop. MC Kč
9892 001 65 g 279

Vodotěsná čelová lampa
Vodotěsná čelovka (až do 1 m hloubky), supersvítící díky silným LED diodám. 
Baterie: 3x AAA (nejsou součástí výrobku). Baterie: 3x AAA (nejsou součástí bale-
ní).

Kód dop. MC Kč
9892 002 439

Čelová lampa Sensor LED 3W
Svítivost: 130 lumenů, 2 červené LED diody, 1 bílá LED dioda (3 W). S pohybovým 
senzorem pro zapínání a vypínání. Baterie: 3x AAA (nejsou součástí výrobku). 
Baterie: 3x AAA (nejsou součástí balení).

Kód Gramáž dop. MC Kč
9895 033 82 g 599

LED svítilna s klipem
• 4 supersvětlé LED diody 
• nastavitelná v úhlu 360° 
• vertikálně nastavitelná v úhlu 160° 
• odolná vůči postřiku vodou 
• prostor pro baterie s gumovým těsněním Baterie: 1x CR (nejsou součástí balení).

Kód dop. MC Kč
9895 032 269

Čelová lampa Power s LED světlem
Ne méně než 17 supersvětlých LED diod se stará o záplavu světla, která nemá 
obdoby. Navíc díky diodové technice úsporná a lehká při nošení. Baterie: 3x AAA 
(nejsou součástí výrobku). Baterie: 3x AAA (nejsou součástí balení).

Kód dop. MC Kč
9895 014 379

Čelová lampa Power Focus
S nastavitelným zoomem světelného paprsku (nablízko/doširoka), supersvětlá LED 
dioda (1 W), ale i přesto s dlouho výdrží baterií. Baterie: 3x AAA (nejsou součástí 
výrobku). Baterie: 3x AAA (nejsou součástí balení).

Kód dop. MC Kč
9895 011 259

Čelová lampa Illuminati
Dosvit cca 30 metrů, cca 7 hodin provozu na kapacitu baterií a svítivost 80 lume-
nů na nejvyšší stupeň. Baterie: 3x AAA (nejsou součástí výrobku). Baterie: 3x AAA 
(nejsou součástí balení).

Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
9897 001 64 g černá 249

Svítilna na kšilt
Chytrá čelová lampa na kšilt všech druhů běžných čepic na trhu. Pevně se uchytí 
pomocí klipu. 5 světlých diod, nízká spotřeba proudu a k tomu ještě lehká jako 
pírko.

Kód dop. MC Kč
9895 002 209

Čelové svítilny
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Z139Z138 Z139Z138

Super Bright Camping Light - lucerna
Super jasná kempinková svítilna s 5 dlouhoživotnými LED dioda-
mi se svítivostí 100 lumenů. Je možné ji zavěsit, postavit nebo 
s pomocí magnetu používat na podlaze. Baterie: 2x AA (nejsou 
součástí balení).

Kód dop. MC Kč
9898 001 179

Nástěnný držák prutů
Dvoudílný. K organizovanému pořádku v rybářském sklepě.

Kód dop. MC Kč
9702 001 239

Rohatinka na feeder sklopná
Provedení pro volný pohyb vlasce z navijáku.

Kód dop. MC Kč
1847 002 99

Kód Model MJ dop. MC Kč
1849 001 V 1 ks 49

Rohatinka
S mosazným závitem, 1 ks v samoobslužném 
balení.

Kód Model MJ dop. MC Kč
1849 002 U 1 ks 59

Rohatinka
S mosazným závitem, 1 ks v samoobslužném 
balení.

Kód Model MJ dop. MC Kč
1849 003 Double U 1 ks 59

Rohatinka
S mosazným závitem, 1 ks v samoobslužném 
balení.

Kód dop. MC Kč
6408 000 89

Jojo
Pevné provedení k bezpečnému zavěšení peánu, 
vyprošťovače háčků, atd.

Kód dop. MC Kč
1809 000 49

Držák prutu skládací

S bodcem, vnitřní rozměr 40 mm.

Kód dop. MC Kč
1807 000 119

Držák prutu šroubovací
Se šroubovacím bodcem.

Jednoduché držáky prutu
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Z141Z140

Kód Délka dop. MC Kč
1818 050 50 cm 69

1818 065 65 cm 79

1818 085 85 cm 89

Vidlička V

Kód Délka dop. MC Kč
1821 000 60 - 100 cm 199

1821 001 45 - 75 cm 179

Vidlička V teleskopická

Kód Délka dop. MC Kč
1830 001 50 - 90 cm 199

1830 002 80 - 125 cm 259

1830 003 100 - 160 cm 299

Tyč se závitem
Všechny tyčky jsou vybaveny anglickým mosaz-
ným závitem a výškově nastavitelné. Kód Délka dop. MC Kč

1835 001 0,60 m 89

1835 002 0,80 m 99

1835 003 1,00 m 109

1835 004 1,20 m 119

Tyč zapichovací
Jednodílná, lehká aluminiová tyčka se závitem.

Kód Délka dop. MC Kč
1836 001 1,10 m 139

1836 002 1,30 m 159

1836 003 1,50 m 169

Tyč teleskopická zapi-
chovací
Dvoudílná, univerzálně výškově nastavitelná, leh-
ká aluminiová tyčka se závitem.

Kód Délka dop. MC Kč
8206 004 54 - 88 cm 259

8206 005 75 - 128 cm 339

Držák prutu zapicho-
vací

Kód Délka MJ dop. MC Kč
8200 010 45 - 75 cm 1 ks 169

8200 011 60 - 100 cm 1 ks 199

8200 012 100 - 160 cm 1 ks 249

Tyč se závitem nerezo-
vá
Cenově příznivé tyčky z ušlechtilé oceli – nezni-
čitelná Zebco kvalita pro každého. Materiál: 
ušlechtilá ocel. Materiál: nerezová ocel

Kód Délka dop. MC Kč
8205 001 75 cm 369

8205 002 125 cm 489

Držák prutu zapicho-
vací
Z lehkého kovového materiálu. Pevný spodní 
úchyt prutu, výškově nastavitelný. Ideální pro 
příbojový rybolov. Úchyty na prut jsou z fosfores-
kujícího plastového materiálu, aby bylo možné 
bezpečně najít prut i za naprosté tmy.

Kód Délka MJ dop. MC Kč
1821 999 60 - 100 cm 50 ks 129

V Tele Rodholder Set

50 vidliček s „V“ koncovkou v atraktivním pro-
dejním displeji.

Kód dop. MC Kč
1837 000 179

Adaptér na tripod de 
Luxe
Našroubováním tyček vznikne tripod. Adaptér je 
vyobrazen vedle trojnožky.

Kód dop. MC Kč
1812 001 119

Kloub
Nastavitelná. Ideální pro podpěrky na pruty, 
vezírky, podběráky atd. S anglickým mosazným 
závitem.

Z-Sea Tripod Telescopic Surf
Ověřený design, výškově nastavitelná trojnožka, k univerzálnímu využití, ideální 
na pláže a mola.

Kód dop. MC Kč
8215 001 1230

Z-Sea Tripod Surf
Lehká jednodílná surfová trojnožka s výtečným poměrem cena/výkon!

Kód dop. MC Kč
8255 001 1140

Jednoduché držáky prutu
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Prsačky PVC Wader
Kvalitní PVC prsačky, všechny švy mají perfektně svařené a tím garantují abso-
lutní vodotěsnost. Materiál: Polyester

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
9308 038 38/39 šedá 1030

9308 040 40/41 zelená 1030

9308 042 42/43 zelená 1030

9308 044 44/45 zelená 1030

9308 046 46/47 zelená 1030

Kšiltovka Great White™
Materiál: 100% bavlna

Kód dop. MC Kč
9788 067 259

Triko Great White™
Materiál: 100% bavlna. Gramáž: 180 g/m²

Kód Velikost dop. MC Kč
8975 001 M 389

8975 002 L 389

8975 003 XL 389

8975 004 XXL 389

8975 005 XXXL 389

Rod stands are delivered 
without rods.

Stojan na pruty Great White™
Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9960 001 60 cm 30 cm 78 cm 5120

Stojan na pruty
Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9963 011 44 cm 25 cm 80 cm 1320

Rod Display
Materiál: dřevo

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9963 009 70 cm 20 cm 70 cm 3710

Reklamní předmět
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Bukové piliny jemné

Zebco udicí piliny garantují silnou produkci kouře 
a skutečně optimální chuť. Vyrobeno výhradně 
z výběrového dřeva bez nečistot.

Kód Obsah dop. MC Kč
9891 010 500 g 109

Bukové piliny středně hrubé

Zebco udicí piliny garantují silnou produkci kouře 
a skutečně optimální chuť. Vyrobeno výhradně 
z výběrového dřeva bez nečistot.

Kód Obsah dop. MC Kč
9891 011 500 g 109

Piliny Preminum hrubé

Zebco udicí piliny garantují silnou produkci kouře 
a skutečně optimální chuť. Vyrobeno výhradně 
z výběrového dřeva bez nečistot.

Kód Obsah dop. MC Kč
9891 015 500 g 149

Háček na uzení ryb standard
Kód Délka MJ dop. MC Kč
6251 010 18 cm 5 ks 169

Háček na uzení ryb V
Kód Délka MJ dop. MC Kč
6251 011 17 cm 5 ks 229

Háček na uzení ryb special
Kód Délka MJ dop. MC Kč
6251 012 17 cm 5 ks 209

Háček na uzení ryb nerezový

Kód Délka MJ dop. MC Kč
6251 013 27 cm 2 ks 159

Udírna SmokEasy
Praktická udírna s velkou plochou a dvěma hořá-
ky. Během okamžiku „vyzlatí“ váš úlovek. Materi-
ál: ušlechtilá ocel. Materiál: nerezová ocel

Kód Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
9891 001 27,5 cm 11 cm 43 cm 1170

Samolepka
Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9971 959 42 cm 10 cm 59

Samolepka
Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 040 15 cm 5 cm 9

Samolepka s metrem
Speciální High-Tech samolepka do lodi s certifikací na slanou vodu. Nejvyšší UV odolnost díky použití technologie sítotisku. Odolnost proti UV záření vydrží několik let, 
závisí na způsobu použití a skutečné intenzitě slunečního záření. Materiál: pevná polychloridová fólie, P4 polyakrylátové High-Tech lepidlo s certifikací na mořskou vodu. 
Materiál: polychloridová samolepicí fólie, P4 polyakrylátové high-tech lepidlo s certifikovanou odolností proti slané vodě

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 038 119 cm 12,4 cm 129

Udírny

Pouzdro na doklady
Praktický a voděodolný obal, ve kterém najdou jistou ochranu rybářské i jiné 
doklady.

Kód dop. MC Kč
9949 070 119

Šňůrka na krk
Oblíbený reklamní předmět s kvalitními spojkami.

Kód dop. MC Kč
9949 002 159
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Quantum Awards Perch
Přírodně věrné vyobrazení oblíbené cílové ryby! S téměř „živými“ cenami 
„Quantum Awards“ si přinesete stylovou a velmi dekorativní trofej vašeho 
nejlepšího úlovku až domů. Volná plocha na podstavci umožňuje připevnění 
plakety s gravírováním.

Kód Výška dop. MC Kč
9952 002 30 cm 2580

Quantum Awards Pike
Přírodně věrné vyobrazení oblíbené cílové ryby! S téměř „živými“ cenami 
„Quantum Awards“ si přinesete stylovou a velmi dekorativní trofej vašeho 
nejlepšího úlovku až domů. Volná plocha na podstavci umožňuje připevnění 
plakety s gravírováním.

Kód Výška dop. MC Kč
9952 003 103 cm 6600

Quantum Awards Zander
Přírodně věrné vyobrazení oblíbené cílové ryby! S téměř „živými“ cenami 
„Quantum Awards“ si přinesete stylovou a velmi dekorativní trofej vašeho 
nejlepšího úlovku až domů. Volná plocha na podstavci umožňuje připevnění 
plakety s gravírováním.

Kód Výška dop. MC Kč
9952 004 60 cm 5600

Radical Awards Carp
Přírodně věrné vyobrazení oblíbené cílové ryby! S téměř „živými“ cenami „Radi-
cal Awards“ si přinesete stylovou a velmi dekorativní trofej vašeho nejlepšího 
úlovku až domů. Volná plocha na podstavci umožňuje připevnění plakety s gra-
vírováním.

Kód Výška dop. MC Kč
9952 006 30 cm 2690

9952 007 41 cm 2690

Displeje

Browning Awards Bream
Přírodně věrné vyobrazení oblíbené cílové ryby! S téměř „živými“ cenami 
„Browning Awards“ si přinesete stylovou a velmi dekorativní trofej vašeho 
nejlepšího úlovku až domů. Volná plocha na podstavci umožňuje připevnění 
plakety s gravírováním.

Kód Výška dop. MC Kč
9952 008 50 cm 5150

Black Cat Awards Catfish
Přírodně věrné vyobrazení oblíbené cílové ryby! S téměř „živými“ cenami „Black 
Cat Awards“ si přinesete stylovou a velmi dekorativní trofej vašeho nejlepšího 
úlovku až domů. Volná plocha na podstavci umožňuje připevnění plakety s gra-
vírováním.

Kód Výška dop. MC Kč
9952 009 105 cm 5800

Quantum PT Perch
Téměř “živá” ryba na displeji pro prezentaci 20 Vapor přívlačových prutů.

Kód Model MJ dop. MC Kč
9952 001 Rod Display 20 ks 12500

Stojan na pruty PT Zander
Téměř “živá” ryba na displeji pro prezentaci 20 Vapor přívlačových prutů.

Kód Šířka Výška Hloubka Gramáž dop. MC Kč
9970 001 0,70 m 1,00 m 0,80 m 4,5 kg 12500
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