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ZAWARTOŚĆ

Zestawy Single Length Kits –  
bez podcinania, bez tulejek, dodaj gumy 
i łowisz! 
Wszystkie topy XITAN SLK mają taką samą długość 
i są wyposażone w najwyższej jakości tuleje PTFE, 
dzięki czemu nie ma potrzeby podcinania, ani utraty 
długości tyczki. Mamy w ofercie 4 typy SLK (Standard, 
Extra Power, Short i Long), o różnych średnicach 
szczytówki, tak aby pasowały do różnych rozmiarów 
gum. W zestawie również pasujące topy do kubka, z 
zamontowanymi łącznikami śrubowymi. Nareszcie nie 
ma potrzeby piłowania nowej tyczki. 

są tak wyjątkowe?

Pole Protection System (system ochrony 
tyczki) –  
chroni sekcje przed uszkodzeniem
Pole Protectors to specjalnie zaprojektowane krótkie 
sekcje nasadowe. Każda z sekcji Protectors jest 
zaprojektowana jako integralna część tyczki i posiada 
wbudowane korki ślizgowe. Dla każdej serii tyczek 
istnieją osobne, specjalnie zaprojektowane sekcje 
Protectors, które pasują do każdej sekcji od 5-tej aż 
do 16m sekcji nasadowej. Chronią one sekcje główne 
(co jest zwłaszcza użyteczne na środkowych sekcjach 
o cienkich ściankach) i dają duże możliwości w kwestii 
długości.“

Nareszcie – bez podcinania Tyczki Xitan 
nie wymagają  
podcinania nawet przy największych gumach, nie ma 
więc strat, ani utraconej długości.

Konstrukcja nanowęglowa - mocna i lekka, 
ale nie krucha 
Wysokiej klasy włókno węglowe, które potrzebne jest 
aby tyczka była lekka i sztywna, często bywa kruche. 
Tyczka jest mocna, ale uderzenie o coś twardego lub 
upuszczenie sekcji może skutkować złamaniem. My 
używamy włókien nanowęglowych, które powodują, że 
sekcje są trwalsze! 

Punkty precyzji – dokładne nęcenie jest 
kluczem do sukcesu 
Części nasadowe wszystkich tyczek Xitan posiadają 
serię pełnych znaczników średnicowych, które 
pozwalają na spójne i dokładne łowienie i nęcenie 
przy użyciu kubka na tyczce.

Oplot na złączach – przeciwko 
przedwczesnemu zużyciu 
Najwyższe modele tyczek Xitan posiadają węglowe 
oploty na męskich i żeńskich złączach, które zapobiegają 
przedwczesnemu ścieraniu i wyszczerbieniom. Oplot 
na złączach żeńskich zwiększa także wytrzymałość 
przelotek, co pomaga podczas rozładunku, gdy tyczka 
znajduje się pod innym ładunkiem.

Wzmocnione punkty ucisku – przeciwko 
słabym punktom 
Tyczki Xitan posiadają w widoczny sposób 
wzmocnione obszary ucisku na sekcjach środkowych, 
a także na obszarach łokciowych części nasadowych. 
Są one odporne na zgniecenie podczas rozładunku 
oraz na pękanie przy uderzaniu. I do tego dobrze 
wyglądają!

Diamentowe wykończenie powierzchni – 
gładki i szybki transport      
Sekcje tyczek Xitan posiadają specjalne wykończenie 
powierzchni ścieranej diamentem dla łatwego “nie-
lepkiego” transportu. Mokre czy suche, tyczkami Xitan 
łowi się „szybko“. Używamy także minimalnej ilości 
farby, aby zmniejszyć wagę i zminimalizować „lepkie“ 
obszary na częściach nasadowych.

Punkty ustawienia sekcji - dla maksymalnej 
sztywności 
Wszystkie sekcje posiadają strzałki wskazujące ich 
ustawienie wobec siebie, dla maksymalnej sztywności. 
Sekcje są też ponumerowane dla łatwej identyfikacji 
oraz posiadają numer elementu, a więc gdy będziesz 
potrzebował zamówić część zamienną, zawsze 
dostaniesz właściwą sekcję.

Tuby ochronne premium 
Tyczki Xitan oraz zestawy SLK topkit dostarczane 
są w tubach ochronnych jakości premium. Są one 
odporne zarówno na pękanie w niskich temperaturach, 
jak i wypaczanie w wysokich temperaturach. Twoje 
wartościowe tyczki zasługują na najlepszą ochronę.

Browning Trademarks Licensed From Browning. 

Podana waga tyczki nie zawiera wagi ewentualnych dodatków takich jak Pole Protektory czy Mini Dopałki.

Kwadratowe sekcje ochronne Pole 
Protector
Ergonomicznie wyprofilowane dopalacze ochron-
ne Pole Protector wykonane zostały z zastosowa-
niem specjalnych procesów przetwarzania włókna 
węglowego. Segmenty te pozwalają na wygodne 
łowienie ryb na większej odległości i dodatkowo 
chronią końce segmentów przed uszkodzeniem.

TACTILE

Punkty Precyzyjne
Specjalnie podniesione miejsca na dolnych 
segmentach tyczki Sphere są łatwo wyczuwalne 
podczas cofania wędziska. Dokładne łowienie i 
świetne wyczucie końca dolnych segmentów bez 
konieczności odwracania się. 

Co sprawia, że tyczki firmy

Wędziska wyczynowe Browning - nikt nie robi tego lepiej!

Browning od dawna znajduje się w czołówce konstruktorów tyczek. Nasz zespół projektowy łączy w sobie wysoki poziom specjalizacji w produkcji wędzisk z 
włókna węglowego z praktyczną znajomością „wędkarskiego świata“ dającą bezpośrednią możliwość rozpoznawania czego wędkarze aktualnie oczekują od 
nowoczesnej tyczki . Wszystkie modele wędzisk Browning przed wprowadzeniem do obrotu są intensywnie testowane „nad wodą“ co gwarantuje, że są to 
sprawdzone i niezawodne produkty. Poszczególne modele tworzone są w oparciu o ten sam mandryl, dzięki czemu charakteryzują się wysokim poziomem 
zgodności miedzy seriami i modelami. Jakakolwiek przyszła rozbudowa zestawu będzie wygodna i łatwa.

SPHEREZER0-G  

Tyczki Sphere Zero-G to szczyt możliwości projektowych i konstrukcyjnych. Podobnie jak w przypadku wędzisk Sphere Browninga tyczki te 
stanowią najlepszy produkt jaki można obecnie osiągnąć przy użyciu dostępnych technologii obróbki włókien węglowych. Każdy aspekt tyczek 
Sphere został udoskonalony - od specjalnie zaprojektowanych topów po ergonomiczne dolne segmenty. Tyczki te zaprojektowano jako węd-
ziska specjalistyczne dla doświadczonych wędkarzy, którzy wiedzą, w jaki sposób wykorzystać wysokie walory użytkowe. Dzięki tym tyczkom 
można uzyskać przewagę na zawodach. 

EXO SPHERE to nazwa określająca najwyższą technologię, jaką stosujemy przy konstrukcji wędek. EXO reprezentuje optimum, bezkompro-
misową wędkę wyczynową o niezrównanej jakości. To produkty o niedoścignionych parametrach użytkowych. 

Tyczki Xitan Advance to flagowe produkty w ofercie Browninga. Są to profesjonalne standardowe tyczki dla wędkarzy, którzy szukają najwyższych walorów 
użytkowych, najwyższej jakości i całkowitej niezawodności. Wszystkie tyczki Xitan zostały tak zaprojektowane, aby służyły długo i były bardziej wytrzymałe niż 
typowe „topowe“ tyczki. Mogą być śmiało wykorzystywane do łowienia wszystkimi technikami zestawu skróconego. Cechują się wieloma innowacyjnymi i 
zaawansowanymi własnościami, które wyróżniają tyczki Browninga. To dzięki tyczkom Xitan łowienie ryb jest czystą przyjemnością.  

2eX-S ekscytująca seria średniej klasy tyczek korzystająca z tych samych zaawansowanych funkcji znajdujących się w Xitanach - ale w cenach na każdą kieszeń. 
Są wytrzymałe, trwałe i „wszechstronne“, dadzą użytkownikowi wiele lat niezawodnej radości. Żaden inny producent nie oferuje takiego zakresu wydajności, 
jakości i cech użytkowych w porównywalnych cenach.
Tyczki 2eX-S  “DL” o wyjątkowej konstrukcji Dual Lenght to unikalne produkty ze stajni Browning. Ich design pozwala na łowienie na dokładnie 11.5 i 13m, 
co predysponuje je do łowienia na zawodach, na których obowiązują limity odległości. 

Wędki Hypercarp zostały zaprojektowane z myślą o jednym celu – łowieniu wielkich ryb! Jesteśmy zdania, że to najmocniejsze tyczki na rynku. Mają już 
na swoim koncie karpie o wadze sięgającej 20 kg. Korzystając ze swojej wiedzy w zakresie komponentów węglowych, Browning stworzył tyczki o dużej 
sztywności, małej wadze, a jednocześnie niewiarygodnej wyrzymałości. Hypercarp poradzi sobie z rozmiarem każdej gumy i rozmiarem każdej ryby! 
W skład serii Hypercarp wchodzi również zawodnicza tyczka o długości 11.5m bez rozszerzenia mini – to idealny produkt na zawody, na których obowiązują 
limity odległości.

yczki serii Silverlite zaprojektowano tak, aby dostosować je do sytuacji w której wydajność jest ważniejsza niż wytrzymałość. Są to bardzo sztywne, lekkie i 
„szybkie“ wędziska. Są one skierowane do doświadczonych wędkarzy, którzy są w stanie zaakceptować pewien kompromis w wytrzymałości, w zamian za 
mniejszą wagę i większą sztywność. Wędki tej serii charakteryzują się szeregiem cech dostosowanych do potrzeb wyrafinowanego wędkarstwa.

Spares Service
Browning utrzymuje wysokie stany częsci zamiennych do bieżących sreii jak I do wielu modeli wycofanych ze sprzedaży. Staramy się utrzymywać ceny na 
rozsądnym poziomie i zapewniamy usługę szybkiej dostawy. Oferujemy obsługę w postaci helpline’u (poles@zebco-europe.com). Zapytania obsługiwane 
są przez naszych serwisantów, a dostawy kierowane są do najbliższego sklepu wędkarskiego oferującego sprzęt Browning.

Tyczki ................................................................  B   4-17
Tyczki Power .....................................................  B 18-25
Kits & Extensions ..............................................  B 26-27
Wędki Typu Margin I Starter ..............................  B 28-31
Tyczki Teleskopowe, Bolonki ..............................  B 32-33
Wędki Sphere ...................................................  B 34-37
Feedery .............................................................  B 38-39 
Wędki Black Viper 3 ..........................................  B 44-45
Wędki Argon Rods ............................................  B 56-57
Wędki Commercial King ...................................  B 46-49
Wędki Black Magic®.........................................  B 50-53
Zapasowe części do wędek ...............................  B 54-55 
Kołowrotki ........................................................  B 56-61 
Akcesoria do wędek .........................................  B 62-63 
Zanęty ..............................................................  B 64-69 

Ziarna & Aromaty, Akcesoria .............................  B 70
Żyłki ..................................................................  B 71-74
Haki ..................................................................  B 75-81
Koszyczki zanętowe ..........................................  B 82-87
Ciężarki i akcesoria ...........................................  B 88-89
Krętliki & akcesoria ...........................................  B 90-91
Pole Akcesoria ..................................................  B 92-95 
Siedziska & Akcesoria .......................................  B 96-107 
Wózek składany  ...............................................  B 108 
Wiadra, Pojemniki & Sita...................................  B 110-111 
Rolki, Podpórki Do Topów, Podórki ...................  B 112-114 
Torby, tuby & parasole ......................................  B 115-129 
Siatki Do Ryb, Podbieraki, Podbieraków ............  B 130-136 
Odzież ..............................................................  B 137-141 
Artykuły promocyjne .........................................  B 142
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EXO Sphere Zero-G F1+
EXO Sphere Zero-G F1+ – Redefiniuje to, co możliwe 

Firma Browning zawsze starała się wyznaczać granice w konstrukcji tyczek. Zarówno jeśli chodzi o produkcję najlżejszych i najbardziej sztywnych modeli 
i, co równie ważne, wprowadzała zaawansowane rozwiązania, dzięki którym węglowa rura stawała się kompletnym produktem. 

Podążając za sukcesem naszej wspaniałej tyczki Zero-G F1+, wprowadzamy teraz model EXO SPHERE Zero-G, który redefiniuje możliwości projektowania 
i produkcji tyczek. Najnowsze techniki wytwarzania i staranne wykorzystanie materiałów węglowych stosowanych w przemyśle lotniczym pozwoliły nam 
wyprodukować wędkę, która nie ma sobie równych i która deklasuje również inne tyczki z serii Sphere Browninga. 

Tyczka EXO Sphere przeznaczona jest dla profesjonalnych zawodników wyczynowych i została wykonana ręcznie dla doświadczonych wędkarzy, którzy 
chcą mieć najlepszy z dostępnych produktów. EXO jest wyraźnie lżejsza i sztywniejsza od standardowego modelu Sphere F1+ oraz wszelkich innych 
topowych tyczek. Można nią łatwo łowić nawet przy 17 m – i jest wprost niesamowita w krótszych wersjach! 

Tyczka EXO Sphere zawiera 2 wersje naszego wyjątkowego topu Multi. Obie wersje wykończone są innowacyjną i kamuflującą powłoką, która zaburza 
kontury topu w wodzie. Dlatego też w mniejszym stopniu płoszy ryby. Nasz sprawdzony top Sphere Multi został uzupełniony o nowy „lekki” top Multi, 
przeznaczony specjalnie do cieńszych amortyzatorów. Jego zadaniem jest także poprawienie wyważenia tyczki o bardzo długim składzie. 

Wszystkie tyczki Sphere mają wyjątkowe oznaczenia Tactile Precision Points na dolnych elementach, które ułatwiają precyzyjne łowienie. Ponadto wędka 
EXO ma dodatkowe oznaczenia Tactile Points w środkowych elementach, które pozwalają na dokładne łowienie przy każdej długości wędki. Dodatkowo 
oznaczenia Tactile Points na dolnych elementach tyczki EXO zostały przeniesione wyżej, dzięki czemu tyczka jest „szybsza” w użytkowaniu.   Podobnie 
jak w przypadku wszystkich tyczek Sphere, nie podajemy pozbawionej znaczenia numeracji amortyzatorów, gdyż nie odpowiada to rzeczywistej wytrzy-
małości tyczki. Poprawnie używana tyczka EXO Sphere jest wystarczająco mocna, aby sprostać wszelkim typowym sytuacjom występującym na zawo-
dach wędkarskich, podczas których łowi się na tradycyjne topowe tyczki.  

Tyczka EXO Sphere Zero-G F1+ cechuje się szerokim wachlarzem udsokonalonych własności tyczek Sphere, w tym -

- Multi topy EXO, top, który może być używany jako zwykły top o długości 2.5 m lub też jako jednocześciowy top 1.75 m bez straty w długości wędki. 
Uzbrojone w nasze wyjątkowe, regulowane tuleje Duo-bush. W 2 wersjach, które pozwalają na  łowienie dowolnymi technikami i w każdej sytuacji. Oba 
pokryte innowacyjną powłoką kamuflującą. 
- Tactile Precision Points, przeniesione wyżej na dolniku i, w modelu EXO, na środkowych elementach w taki sposób, aby można je było wyczuć podczas 
cofania tyczki. Oznaczenia te pozwalają na dokładne łowienie ryb bez zwracania uwagi na linie naniesione na element wędki. Działają prawie jak sygnał 
„stop”, który oznacza koniec tyczki. 
- SEPP, specjalne wersje naszych wyjątkowych elementów o kwadratowym przekroju Square Pole Protector, dzięki którym łowienie na wiekszych odległo-
ściach i przy wietrze jest wygodne i stabilne. 
- “Dopalacz”, o długości 1m, doskonałej jakości dolnik, który pozwala na przedłużenie wędki do 17m lub też dostosowanie długości do warunków nad 
wodą np. wysp, przeszkód itp.

EXO Sphere Zero-G F1 plus cechy kluczowe 
• Wybór dla doświadczonych, profesjonalnych zawodników wyczynowych, którzy chcą mieć najlepszy sprzęt 
• Wykonane z najwyższej jakości i najlepszych obecnie japońskich mat węglowych z wewnętrznymi wzmocnieniami w kluczowych elementach. 
• Tyczka o rzeczywistej długości 16m+ “gotowa do łowienia” po połączeniu z elementami Ergonomic Square Pole Protector 
• Bardzo lekka i bardzo sztywna, której walory użytkowe nie ulegają pogorszeniu nawet przy pełnej długości
• Naturalne wykończenie i minimalne matowe malowanie dla szybkiego i łatwego cofania tyczki w każdych warunkach
• W zestawie elementy Browninga Ergonomic Pole Protectors (SEPP) dla wygodnej i stabilnej kontroli zestawu podczas wiatru 
• Wzmocnione matą węglową złącza żeńskie oraz dodatkowo zabezpieczone złącza męskie na elementach narażonych na większe wycieranie
• W zestwie wykończone powłoką kamuflującą topy Sphere Multi z wyjątkowymi tulejami Duo-bush, które pozwalają na wybór rozmiaru szczytówki 
• Tyczka Sphere Zero-G ma elementy dolne w klasycznej długości 1.85m 
• Wszystkie elementy są zgodne ze elementami wszystkich tyczek Sphere, a górnej 3 elementy są zgodne z wszystkimi tyczkami Xitan

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10217 130 Tyczka 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 Dopalacz  14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 226 g 2960,00

10217 999 Dopalacz 16 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 2960,00

10217 993 Multi Top 2/1 Camou 3,9 mm 2,50 m 2 1,75 m 43 g 800,00

10217 992 Multi Top 2/1 Light Camou 3,9 mm 2,50 m 2 1,75 m 34 g 800,00

TYCZKI WYCZYNOWE

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model  Top do kubka  Top 4/1 Top 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

EXO SPHERE to nazwa określająca najwyższą technologię, jaką stosujemy przy konstrukcji wędek. EXO reprezentuje optimum, bezkompro-
misową wędkę wyczynową o niezrównanej jakości. To produkty o niedoścignionych parametrach użytkowych. 

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
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
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Sphere Zero-G F1+
Sphere Zero-G F1+ – Coś nie z tego świata

tyczka Sphere Zero-G F1+ to najlżejsza i najbardziej sztywna tyczka, jaką wprowadzono kiedykolwiek na rynek. Każda tyczka Sphere jest ręcznie 
wykonana z najwyższej jakości japońskich mat węglowych, które zostały starannie dobrane tak, aby można było uzyskać optymalną wagę, sztyw-
ność i wytrzymałość. Tyczka ta jest sztywniejsza i znacznie lżejsza niż typowe topowe tyczki. Jest to niezrównana tyczka zawodnicza przeznaczona 
dla doświadczonych wędkarzy wyczynowych, którzy poszukują najlepszych produktów i umieją wykorzystać drzemiący w nich potencjał, co przeło-
ży się na wyniki w zawodach.

W tym przypadku nie określamy zakresu stosowanych amortyzatorów, gdyż doświadczeni wędkarze wiedzą, że nie jest to wyznacznik wytrzymało-
ści tyczki. Jednakże wędka ta jest wystarczająco mocna, aby sprostać większości technik połowu zestawem skróconym.

Tyczka Sphere Zero-G ma wiele innowacyjnych cech, w tym:
- "Multikit”, nowy top, który można stosować jako tradycyjny 2.5m top lub też jako jednoczęściowy top 1.75m bez utraty w długości całej tyczki
- “SEPP”, specjalne wersje naszych własnych segmentów ochronnych o przekroju kwadratowym Square Pole Protector, dzięki którym łowienie dłu-
gą tyczką przy wietrze jest wygodne i stabilne.
- “Punkty taktyczne” są to wyczuwalne podczas wysuwania zestawu  „wzniesienia” na powierzchni blanku pozwalające na precyzyjne łowienie 
bez konieczności spoglądania na malowane na tyczce linie. Działają również jako „stop” oznaczając koniec wędziska. 

Sphere Zero-G F1+ kluczowe cechy:
• Wędka dla doświadczonych, profesjonalnych wędkarzy wyczynowych, którzy chcą mieć najlepszy produkt
• Wykonana z najwyższej jakości japońskich mat węglowych z wewnętrznym wzmocnieniem w kluczowych segmentach.
• Tyczka gotowa do łowienia o rzeczywistej długości 16m+ w połączeniu z kwadratowymi Pole Protectors.
• Bardzo lekka i bardzo sztywna, której walory użytkowe nie zmniejszają się nawet przy rozłożeniu do pełnej długości
• Dyskretne wykończenia i minimalistyczne matowe zdobienia pomagają w szybkim i łatwym operowaniu tyczką w każdych warunkach
• W zestawie ergonomiczne segmenty ochronne Browninga (SEPP), które ułatwiają i stabilizują tyczkę na wietrze
• Wzmocnione węglowo złącza żeńskie oraz męskie w narażonych na większe zużycie segmentach
• W zestawie topy Sphere Multikit i top z tuleją Duo-bush, która pozwala wybrać rozmiar szczytówki
• Tyczka Sphere Zero-G ma dolniki o tradycyjnej długości 1.80m 
• Segmenty są kompatybilne z tyczkami Silverlite, a 3 górne segmenty są kompatybilne z wszystkimi tyczkami Xitan.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10211 130 Tyczka 13,00 m 8 1,80 m 760 g 10320,00

10211 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,80 m 760 g 17200,00

10211 163 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,80 m 1289 g 19960,00

10211 998 Dopalacz 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 2960,00

10211 999 Dopalacz 16 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 2960,00

10211 987 Pole Protector 6/7 1,00 m 1 1,00 m 155 g 558,00

10211 989 17 m Dopalacz 1 m 1,00 m 1 1,00 m 225 g 814,00

10211 991 Multi Top 3,9/4,5 mm 2,50 m 2 1,75 m 39 g 767,00

10211 992 Top do kubka 2,50 m 2,50 m 2 1,30 m 39 g 504,00

10211 996 Top 4/1 3,9/4,5 mm 5,45 m 4 1,75 m 162 g 2420,00

TYCZKI UNIWERSALNE

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model  Top do kubka  Short C Top 4/1 Top 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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B9B8

Sphere Zero-G PT+
Sphere Zero-G PT+ pełne doświadczenie w produkcji tyczek zaczerpnięte z serii Sphere,… ale z odrobiną dodatkowej siły. Browning Sphere Zero-G 
PT+ podąża śladami słynnego Zero- G F1 jako znakomicie sztywnej tyczki dla wędkarzy matchowych, którzy szukają perfekcji. 
Jednak wersja PT+, dzięki zastosowaniu technologii Performance Tuned zapewnia wędkarzom więcej mocy, zwłaszcza tym, którzy używają mocniej-
szego sprzętu. Nowy PT+ zawiera pełną gamę unikalnych funkcji, które sprawiają, że tyczki Sphere są niepowtarzalne. Wykonane ręcznie z najwyż-
szej klasy japońskiego węgla. Jednocześnie, krytyczne w przypadku tyczek – środkowe sekcje zostały wzmocnione o około 15%. Zmiany te mają 
niewielki wpływ na jej wagę, ale ogromną dla wydajności podczas łowienia. PT+ jest bardzo zbliżona do modelu F1+ i w dalszym ciągu przewyższa 
klasowo inne topowe wędziska. Model Zero-G PT+ jest dostarczany z takim samym unikalnym zestawem Sphere Multikits oraz kwadratowym ergo-
nomicznym Pole Protectors, który jest używany w modelu F1+. To prawdziwie wszechstronna i wyjątkowa tyczka dla wędkarzy, którzy pragną tego 
co najlepsze i mają 
doświadczenie pozwalające zapewnić im przewagę nad konkurencją. 

W tym przypadku nie określamy zakresu stosowanych amortyzatorów, gdyż doświadczeni wędkarze wiedzą, że nie jest to wyznacznik wytrzymałości 
tyczki. Jednakże wędka ta jest wystarczająco mocna, aby sprostać większości technik połowu zestawem skróconym.

Tyczka Sphere Zero-G PT+ ma wiele innowacyjnych cech, w tym: 
- „“Multikit”, nowy top, który można stosować jako tradycyjny 2.5m top lub też jako jednoczęściowy top 1.75m bez utraty w długości całej tyczki
- “SEPP”, specjalne wersje naszych własnych segmentów ochronnych o przekroju kwadratowym Square Ergonomic Pole Protector, dzięki którym 
łowienie długą tyczką przy wietrze jest wygodne i stabilne.
- “Punkty taktyczne” są to wyczuwalne podczas wysuwania zestawu „wzniesienia” na powierzchni blanku pozwalające na precyzyjne łowienie bez 
konieczności spoglądania na malowane na tyczce linie. Działają również jako „stop” oznaczając koniec wędziska.

Kluczowe cechy wędziska Sphere Sero-G PT:

• Wędka dla doświadczonych, profesjonalnych wędkarzy wyczynowych, którzy chcą mieć najlepszy produkt
• regulowana wydajność, tak aby w razie potrzeby zapewnić dodatkową siłę. 
• wykonane z najwyższej jakości japońskiego węgla dostępnego z wewnętrznym wzmocnieniem na kluczowych sekcjach.
• Tyczka gotowa do łowienia o rzeczywistej długości 16m+ w połączeniu z kwadratowymi Pole Protectors. 
• Bardzo lekka i bardzo sztywna, której walory użytkowe nie zmniejszają się nawet przy rozłożeniu do pełnej długości
• Dyskretne wykończenia i minimalistyczne matowe zdobienia pomagają w szybkim i łatwym operowaniu tyczką w każdych warunkach 
• W zestawie ergonomiczne segmenty ochronne Browninga (SEPP), które ułatwiają i stabilizują tyczkę na wietrze 
• Wzmocnione węglowo złącza żeńskie oraz męskie w narażonych na większe zużycie segmentach 
• W zestawie topy Sphere Multikit i top z tuleją Duo-bush, która pozwala wybrać rozmiar szczytówki 
• Tyczka Sphere Zero-G ma dolniki o tradycyjnej długości 1.80m 
• Segmenty są kompatybilne z tyczkami Silverlite, a 3 górne segmenty są kompatybilne z wszystkimi tyczkami Xitan.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10218 130 Tyczka 13,00 m 8 1,80 m 775 g 9990,00

10218 131 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,80 m 1018 g 11700,00

10218 161 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,80 m 1273 g 19960,00

10218 998 Dopalacz 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 243 g 2960,00

10218 999 Dopalacz 16 m 1,80 m 1 1,80 m 255 g 2960,00

10218 996 Top 4/1 5,45 m 4 1,40 m 168 g 2420,00

TYCZKI UNIWERSALNE

Sphere F1+/PT+ 17m  
Upgrade Pack
Pack includes:
• a 1m, full quality butt section which fits both the 14.5 & 16m 
section. Extends the pole to a full 17m and also gives other length 
options.
• 3 x Sphere Multikits - as supplied in the main F1+ & PT+ packa-
ges. 
• 1 x short C/3 section. 1m long, gives useful length options. 
Excellent value.

Nr art. RCD zł
10211 990 2150,00

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model  Top do kubka  Short C Top 4/1 Top 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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B11B10

Tyczka Sphere Power Partner
Tyczka Browninga Sphere Zero-G Partner Pole to dla właścicieli tyczek Sphere kolejna propozycja kompatybilne-
go wędziska . Tyczka o długości 10.5 m jest idealna w sytuacjach, gdy potrzebujemy nieco mocniejszej wędki. 
Świetna do łowienia przy brzegu, jak również jako tyczka zapasowa - lub po prostu podstawowa tyczka do 
letniego łowienia na bliższych odległościach. Wykonana z wysokiej klasy włókna węglowego Sphere, więc jest 
bardzo sztywna i waży tylko 650 gram przy 11 m. Może być bezpiecznie używana z dolnymi elementami Sphe-
re i osiągać większą długość. Choć tyczka Power Partner sprzedawana jest jako „goła”, to zawiera top Sphere 
multi. Obowiązkowa pozycja dla każdego właściciela tyczki Sphere!

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10215 110 Tyczka Sphere Power Partner 10,50 m 7 1,75 m 645 g 3300,00

Sphere Zero-G Power Perfection
Tyczka Browninga Sphere Zero-G Power Perfection przeznaczona jest dla wędkarzy, którzy chcą krótszej tyczki 
najwyższej jakości. Jest ona doskonała, kiedy podczas zawodów łowi się w odległości 11.5 m, lub też gdy walo-
ry użytkowe są ważniejsze niż długość.

Sphere Zero-G Power Perfection kluczowe cechy:
• Wędka dla doświadczonych, profesjonalnych wędkarzy wyczynowych, którzy chcą mieć najlepszy produkt
• Wykonana z najwyższej jakości japońskich mat węglowych z wewnętrznym wzmocnieniem w kluczowych 
segmentach.
W połączeniu z dostarczanymi w komplecie Pole Protectors prawdziwa tyczka o długości 11,5m
• Bardzo lekka i bardzo sztywna, której walory użytkowe nie zmniejszają się nawet przy rozłożeniu do pełnej 
długości
• Dyskretne wykończenia i minimalistyczne matowe zdobienia pomagają w szybkim i łatwym operowaniu tycz-
ką w każdych warunkach
• Wzmocnione węglowo złącza żeńskie oraz męskie w narażonych na większe zużycie segmentach
• W zestawie topy Sphere Multikit i top z tuleją Duo-bush, która pozwala wybrać rozmiar szczytówki
• Segmenty są kompatybilne z tyczkami Silverlite, a 3 górne segmenty są kompatybilne z wszystkimi tyczkami 
Xitan.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10216 115 Tyczka 11,50 m 7 1,75 m 655 g 3720,00

10216 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 655 g 5170,00

10216 996 Top Multi L 2/1, 4,5 mm Duo Bush 2,75 m 2 1,75 m 43 g 720,00

10216 905 D Section 1,60 m 1 1,60 m 79 g 767,00

10216 997 Top 3/1 4,15 m 3 1,75 m 97 g 999,00

10216 992 Top do kubka 2,75 m 2 1,75 m 47 g 504,00

TYCZKI WYCZYNOWE

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model  Kit 2/1 op do kubka Pole Prot. C Section
10216 116 Set 11,5 m 3 1 1 1
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B13B12

Xitan Z16 L Advance
Xitan Advance Z16L - Perfekcyjna, wszechstronna tyczka wyczynowa -  najlepsze wędzisko do łowienia karpi. 

Xitan Advance X16L to trzecia generacja unikalnych, tyczek Browninga o długich sekcjach podążająca śladami słynnych Xitanów Z12 i Z14. Doświadczenie 
zdobyte dzięki rozwojowi modeli Sphere pozwoliło nam uczynić Z16L znacznie lżejszą i sztywniejszą od wcześniejszych tyczek, bez poświęcania legendar-
nej siły i niezawodności, z której słynęły wędki Xitan. 
Z16L ma rzeczywiste 16 metrów - aby osiągnąć pełną długość nie ma potrzeby używania mini dopałek lub bardzo długich topów. Dzięki unikalnej, ergo-
nomicznej sekcji Pole Protektor, tyczka ma wymiar 16,7 m (z możliwością dalszego przedłużenia do ponad 18 m). W przypadku zawodów z ograniczoną 
długością, Z16L może być skrócona do pełnych 13 metrów. 
Model Z16L został zaprojektowany jako „wszechstronny“, ale jest bez wątpienia najlepszą ofertą dla łowiących karpie i inne duże gatunki ryb ze względu 
na niesamowitą wytrzymałość, całkowitą niezawodność, wyjątkową dodatkową długość i specjalne właściwości. 
Model Z16L oferuje, nową koncepcje topów multi lenght, która pozwala na użycie tego samego topu jako konwencjonalnego 2,6m topu dwu-elemen-
towego lub jednoelementowego o długości 1,95 m - idealnego do F1, płytkiego łowienia lub stosowania krótkich amortyzatorów do białorybu. Nawet 
jednak, gdy używany jest top jednoczęściowy, Z16L nadal osiąga rzeczywistą wartość 16m. Multikit to ultra sztywny top, który spełnia wszystkie potrzeby. 
Xitan Z12 i Z14 zasłużyły sobie na reputację niezawodnych, mocnych i trwałych wędzisk wyczynowych- tyczek, które robią wszystko, czego od nich 
wymagano – bez przerwy!!! Model Z16L kontynuuje tę tradycję dzięki zaletom najnowszej technologii węglowej i innowacji konstrukcyjnych charaktery-
stycznych dla tyczek Browning. 

Xitan Advance Z16L Najważniejsze cechy: 
• Podstawowy wybór dla poważnego wędkarza wymagającego wędziska o prawdziwej długości, bardzo mocnego i niezawodnego 
• Prawdziwa 16-metrowy tyczka „gotowy do łowienia“, nawet z jednoczęściowym topem - i 16,7 m przy zastosowaniu topów 2,6 m 
• Możliwość uzyskania długości 13 m przy zastosowaniu Square Pole Protector 
• Lekka i bardzo sztywna, z idealną równowagą i reakcją przy każdej długości. Przystosowana do długości 18 m plus 
• Wyposażona w wyjątkowe i „przyjazne dla łokcia” ergonomiczne ochraniacze Pole Protectors (XEPP) firmy Browning“ 
• Wzmacniane obszary łączeń zapobiegające przywieraniu i minimalizujące ich wycieranie 
• Na dolnych sekcjach obszary „chwytne“  wzmacniane węglem w miejscu najbardziej powszechnych pęknięć 
• Dostarczane z unikalnymi topami Multi-lenght wyposażonymi w regulowaną tuleję Duo umożliwiającą wybór rozmiaru szczytówki
• Sekcje dolnika Xitan Z16L wydłużono do 2 m, aby zoptymalizować sztywność i długość tyczki
• W pełni kompatybilna z wcześniejszymi tyczkami Browninga o długich sekcjach,a górne 6 sekcji jest kompatybilne z innymi Xitanami 
• Dostosowana do amortyzatorów 14/20
• dla bardziej wymagających sytuacji dostępne są tanie sekcje Power C / 3.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10803 130 Tyczka 13,00 m 8 1,90 m 782 g 8530,00

10803 132 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,90 m 782 g 10680,00

10803 162 Set 16 m UK 16,00 m 8 1,90 m 1380 g 15490,00

10803 998 Dopalacz 14,5 m 2,00 m 1 2,00 m 263 g 2760,00

10803 999 Dopalacz 16 m 2,00 m 1 2,00 m 335 g 2760,00

10803 986 Pole Protector 6/7 1,00 m 1 1,00 m 232 g 341,00

10803 987 XEPP 1 0,85 m 1 0,85 m 202 g 558,00

10803 988 XEPP 2 0,85 m 1 0,85 m 214 g 558,00

10803 989 XEPP 3 0,85 m 1 0,85 m 233 g 558,00

10803 996 Top 4/1, 4,5 mm Duo Bush 5,45 m 4 1,90 m 175 g 2070,00

TYCZKI WYCZYNOWE

Xitan Z9-2 Advance
Xitan Advance Z9-2 - Nowa odsłona słynnej tyczki z wykorzystaniem najnowszych technologii w obróbce włókien węglowych 

Całkowicie tyczka Xitan Z9-2 została wykonana przy użyciu najnowszych i najlepszych mat węglowych z dostępnych na rynku. Supernowoczesne 
materiały w połączeniu z bogatym doświadczeniem firmy Browning w projektowaniu tyczek pozwoliły stworzyć topowe wędzisko, które jest doskona-
le wyważone i niezwykle lekkie. Jednocześnie ma ono zapas mocy i wytrzymałości, co jest istotne dla współczesnych technik wyczynowych. Pozwala 
bowiem na hol dużych ryb, które są obecnie stałym elementem zawodów. Jest to doskonała tyczka dla poważnych wędkarzy wyczynowych, którzy 
wymagają od swojego sprzętu pełnej niezawodności. Tyczka ta nie zawiedzie i ma doskonałe walory użytkowe... na całej długości 17m i więcej. Tyczka 
cechuje się zaawansowanymi własnościami wędzisk Xitan. 
Pierwsza tyczka Browninga Z9 stała się już legendą... a Z9-2 przenosi reputację tej wędki na nowy poziom!

Z9-2 Cechy kluczowe
• Doskonały wybór dla wędkarzy, którzy potrzebują topowej tyczki o świetnych walorach użytkowych 
• Starannie zaprojektowana pod kątem optymalnej równowagi między wagą, wytrzymałością i sztywnością. 
• Bardzo lekka i niezwykle sztywna, idealnie wyważona i czuła przy każdej długości do 17m i więcej
• Odpowiednia do zawodów wędkarskich na poziomie profesjonalnym, w tym zawodów karpiowych 
• W zestawie „przyjazne dla łokci“ unikalne segmenty ochronne Browninga (SQPP) 
• Wzmocnienia węglowe na męskich i żeńskich złączach we wszystkich segmentach, które minimalizuję wycieranie się blanku. 
• W zestawie pojedynczy top z tuleją Duo-bush, która pozwala dobrać rozmiar szczytówki 
• Topy typu Pulla z innowacyjną kierunkową tuleją teflonową, która zapewnia gładką pracę bez ruchomych części
• Tradycyjna długość dolników tyczki Xitan Z9-2 wynosi 1.85m 
Segmenty pasują do obecnych i wcześniejszych tyczek Xitan Power
• Pasujące amortyzatory 14/20, z tańszym dodatkowym mocnym segmentem C/3, do bardziej wymagającego łowienia

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10801 130 Tyczka 13,00 m 8 1,75 m 825 g 7570,00

10801 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 825 g 13080,00

10801 162 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,75 m 1385 g 12390,00

10801 998 Dopalacz 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 260 g 2480,00

10801 999 Dopalacz 16 m 1,75 m 1 1,75 m 300 g 1920,00

10801 987 Xitan 17 m Dopalacz 1,00m 1,15 m 1 1,15 m 200 g 845,00

10801 996 Top 4/1, 4,5 mm 5,90 m 4 1,59 m 175 g 2070,00

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 -

+++SET KIT CONFIGURATION+++

Při nákupu setu si můžete dokoupit další komponenty (např. 
topsety) se slevou 25 % z cen uvedených v katalogu.

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model  Top do kubka  Power C 4/1 Top 2/1 Top 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

Součástí dodávky jsou naše 
revoluční chrániče (Pole Protec-
tor). Chytání s dlouhou děličkou 
nebylo nikdy jednodušší a 
pohodlnější.
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Xitan Z8-2 Advance
Xitan Advance Z8-2 – Doskonała wszechstronna tyczka, pełna naszych innowacji i technologii
 
Pierwsza generacja tyczek Xitan Power Z8 była jedną z najlepiej sprzedających się tyczek Browninga. Uznano ją jako mocną i niezawodną, wszechstron-
ną wędkę o wysokich walorach użytkowych. Projekt ten został poddany dalszym usprawnieniom i opracowano całkowicie nową tyczkę Xitan Advance 
Z8-2. Staranne dobranie najnowszych technologii obróbki włókien węglowych zaowocowało tyczką, która jest zarówno lżejsza jak i sztywniejsza niż jej 
poprzednik, jednak bez utraty wytrzymałości. Taka też była tyczka Z8. Niezwykła sztywność i lekkość, a jednocześnie wytrzymałość. Tyczka ta posłuży do 
każdej techniki wędkarskiej i to przez wiele lat. Tyczka Z8-2 ma te same zaawansowane cechy, które można znaleźć w najdroższych modelach tyczek 
Xitan i dostarcza nieporównywalną jakość i walory użytkowe w swoim przedziale cenowym.  

Z8-2 Cechy kluczowe
• Doskonały wybór dla wędkarzy, którzy potrzebują tyczki o wysokich walorach użytkowych, większej wytrzymałości i niezawodności
• Wykonana zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami co topowe tyczki Xitan Z14 i Z9, ale przy użyciu innych mat węglowych 
• Lekka, sztywna, dobrze wyważona i niezwykle czuła na każdej długości do 16 metrów.
• Odpowiednia do wszelkich technik łowienia z zestawem skróconym, w tym wymagającego łowienia karpi na zawodach 
• W zestawie „przyjazne dla łokci“ unikalne segmenty ochronne Browninga (SQPP) 
• Wzmocnienia na zakończeniach wszystkich segmentów, które minimalizuję wycieranie się blanku. 
• Węglowe wzmocnienia w miejscach „chwytu“ na dolnych segmentach w najbardziej narażonych na złamania miejscach.  
• Tradycyjna długość dolników tyczki Xitan Z8-2 wynosi 1.85m 
• Amortyzatory w rozmiarach 16/20. Segmenty pasują do obecnych i wcześniejszych tyczek Xitan Power

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10802 130 Tyczka 13,00 m 8 1,75 m 891 g 5720,00

10802 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 891 g 9640,00

10802 162 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,75 m 1481 g 8470,00

10802 998 Dopalacz 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 290 g 1464,00

10802 999 Dopalacz 16 m 1,75 m 1 1,75 m 300 g 1464,00

10802 996 Top 4/1, 4,5 mm 5,90 m 4 1,59 m 175 g 1541,00

TYCZKI UNIWERSALNE

Xitan Z6-2 Advance
Xitan Advance Z6-2 – „Topowe” walory użytkowe oraz cechy w „średnim” przedziale cenowym
 
Każda nowa tyczka Xitan Power Z6-2 pozwala wędkarzom cieszyć się pełnym zakresem zaawansowanych cech i technologii dostępnych w naszych topo-
wych tyczkach, ale za umiarkowaną cenę. Jest to starannie zaprojektowana, świetnie pracująca i bardzo mocna tyczka odpowiednia do każdego stylu i 
metod łowienia - prawdziwa tyczka „do wszystkiego”. Xitan Z6-2 jest lekka, sztywna, mocna i długowieczna. Wierzymy ponadto, że w tym przedziale 
cenowym oferują bezkonkurecyjną jakość i walory użytkowe.  
Xitan Z6-2 występuje w wersji 14.5 m dla wędkarzy, którzy nie potrzebują tyczki 16 m.  Jednakże wędka jest zaprojektowana jako pełna wędka 16 m, 
więc w razie potrzeby można ją wydłużyć o dodatkowe elementy. Dla wielu wędkarzy wysokiej jakości tyczka 14.5 m jest zazwyczaj lepszym rozwiąza-
niem niż „tania” 16 m.  
 
Z6-2 Cechy kluczowe
• Doskonały wybór dla wędkarzy, którzy poszukują wysokiej jakości, wytrzymałej tyczki z cechami serii Xitan
• Wykonana zgodnie z tymi samymi standardami jakości jak w przypadku drogich modeli Xitan, ale z użyciem innych mat węglowych 
• Lekka, sztywna i łatwa do używania na każdej długości.  W tym przedziale cenowym oferuje nowy poziom walorów użytkowych 
• Odpowiednia każdego stylu łowienia, w tym najbardziej wymagających metod wyczynowego łowienia karpi 
• W zestawie wyjątkowe i „przyjazne dla łokcia” segmenty ochronne Browninga Xitan Ergonomic Pole Protector (XEPPs) 
• Wzmocnienia na żeńskich i męskich złączach wszystkich elementów, które minimalizują wytarcie tych części.
• Węglowo wzmocnione miejsca “chwytu” na niższych elementach w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia. 
• W zestawie topy jednoelementowe z dużym otworem i zamontowaną tuleją do uzbrojenia w najgrubsze amortyzatory bez konieczności docinania. 
• Xitan Z6-2 ma dolniki o tradycyjnej długości 1.85 m  
• Rozmiar amortyzatorów 16/20. Pełna zgodność elementów z obecnymi i wcześniejszymi tyczkami Xitan Power..   
Pełna zgodność elementów z obecnymi i wcześniejszymi tyczkami Xitan Power.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10804 130 Tyczka 13,00 m 8 1,75 m 855 g 5030,00

10804 146 Set 14,5 m UK 14,50 m 10 1,75 m 1150 g 6550,00

10804 131 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 855 g 5860,00

10804 132 Set 13 m Deepwater 13,00 m 8 1,75 m 855 g 6880,00

10804 998 Dopalacz 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 295 g 1232,00

10804 999 Dopalacz 16 m 1,75 m 1 1,75 m 311 g 1309,00

10804 996 Kit 4/1, 4,5mm Duo Bush 5,90 m 4 1,60 m 185 g 1386,00

Zestaw Xitan Extra Power Pack
Zestaw pasujący do wszystkich tyczek Xitan dostarczający ekstra 
mocy w sytuacjach gdy jest to konieczne. Składa się z ekstra 
wytrzymałych sekcji  1x Xitan C/3 and D/4, plus 4 topy Xitan SLK 
Power z dużymi otworami.

Nr art. Model RCD zł
10409 990 Zestaw Xitan Extra Power Pack 1464,00

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model  Top do kubka Power C 4/1 Top 2/1 Top 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

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
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 9.4m – W pełni zgodna z serią Xitan tyczka do łowienia przy brzegu. Browning Xitan Xtreme Margin jest, jak sama nazwa to 
sugeruje, wysokiej jakości i bardzo mocną tyczką do łowienia przy brzegu i na tzw „skróta". Wszystkie segmenty mają ścianki o zwiększonej wytrzy-
małości i widoczne wzmocnienia, a mimo to Xtreme Margin nadal waży mniej niż 500 gram przy długości 8.5m! Jest to prawdopodobnie najlżejsza 
wędka do łowienia z brzegu na rynku. Każdy segment tyczki Xtreme Margin jest w pełni zgodny z obecnymi i wcześniejszymi modelami Browning 
Xitan, dlatego wędka ta doskonale uzupełnia ofertę innych tyczek z serii Xitan.

Xtreme Margin Cechy kluczowe
• Doskonały wybór dla tych wędkarzy, którzy szukają bardzo mocnej, a jednocześnie lekkiej wędki do łowienia z brzegu lub na „skróta" 
• Pełna zgodność segmentów, doskonałe uzupełnienie pozostałych tyczek Browninga z serii Xitan 
• Wykonana według tych samych standardów, co inne tyczki Xitan, ale ze specjalnym węglowym wzmocnieniem, który zwiększa jej wytrzymałość 
• W zestawie specjalne segmenty ochronne, które pasują do tyczek o długości 7 i 8.5m. 
• W zestawie topy jednoelementowe z dużym otworem i zamontowaną tuleją do uzbrojenia w najgrubsze amortyzatory bez konieczności docinania. 
• Do tyczki pasują amortyzatory w rozmiarze 20+ Segmenty pasują do obecnych i wcześniejszych tyczek Xitan Power

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
1885 950 Tyczka 9,50 m 6 1,75 m 475 g 1800,00

1885 952 Set 9,5 m 9,50 m 6 1,75 m 475 g 2070,00

TYCZKI MARGIN

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model  2/1 Top Pole Prot.
1885 952 Set 9,5 m 2 1
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²eX-S Competition Carp DL
Nowa seria tyczek DL w końcu odsunęła w niepamięć, ciężkie i niewygodne tyczki karpiowe. Tyczki wyróżniają się niespotykaną lekkością 
i szybkością w połączeniu z niesamowitą wytrzymałością, dzięki czemu z łatwością poradzą sobie nawet z wielkimi okazami. Dzięki temu 
wyjątkowemu połączeniu poręczności i wytrzymałości, tyczki DL z pewnością zagoszczą w wyobraźni wędkarzy łowiących karpie na tyczkę, 
a także wszystkich tych, którzy poszukują wyjątkowego wędziska na każdą możliwą sytuację nad wodą. Oznaczenie DL to skrót od Dual 
Length (podwójna długość). Na wielu carpodromach czy łowiskach komercyjnych obowiązują określone ograniczenia maksymalnej długo-
ści stosowanych wędzisk. Dlateto też wszystkie tyczki z tej serii zostały tak zaprojektowane, aby można było łowić wędziskami o długości 
dokładnie 11.5 m i 13 m. Długości te otrzymuje się poprzez zastosowanie mini dopalaczy, które, dzięki innowacyjnym, lekkim matom węglo-
wym, nie mają już negatywnego wpływu na akcję wędki. Kolejnym dzieckiem innowatorów z Browninga jest skrócony dolnik 13 m. Ponie-
waż tyczka rozkłada się już do długości 11.5 m, krótki dolnik wystarcza do osiągnięcia dokładnej długości 13 m. Tyczka 2ex-S Competition 
Carp DL przeznaczona jest, co sugeruje nazwa, dla wędkarzy, którzy regularnie łowią na zawodach rozgrywanych na łowiskach komercyj-
nych i potrzebują tyczki, która sprosta największym wymaganiom. Nasi testerzy byli pod wielkim wrażeniem. Podczas testów wiele zawodów 
zostało wygranych przy wykorzystaniu tyczki Competition Carp DL. 

Przegląd kluczowych cech:
• Wszystkie topy uzbrojone zostały w tuleje Duo Bush oraz mają wstawione boczne otwory.
• Wiele konfiguracji zestawów oraz dodatkowe topy pozwalają na łatwe stworzenie własnego zestawu i dopasowanie go do każdej sytuacji.
• Poręczne wymiary transportowe.
• Skrócony dolnik 13 m.
• Lekkie i poręczne mini dopalacze do 11.5 m i 13 m.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10607 115 Tyczka 11,50 m 7 1,75 m 665 g 3080,00

10607 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 665 g 4130,00

10607 130 Tyczka 13,00 m 8 1,75 m 910 g 3800,00

10607 131 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 910 g 5170,00

10607 999 Dopalacz 13 m 1,60 m 1 1,60 m 250 g 1394,00

10607 996 Uni Top Top 2/1 DL 50, 5,5/4,9mm 3,00 m 2 1,57 m 57 g 427,00

²eX-S Match Carp DL
Nowa seria tyczek DL w końcu odsunęła w niepamięć, ciężkie i niewygodne tyczki karpiowe. Tyczki wyróżniają się niespotykaną lekkością 
i szybkością w połączeniu z niesamowitą wytrzymałością, dzięki czemu z łatwością poradzą sobie nawet z wielkimi okazami. Dzięki temu 
wyjątkowemu połączeniu poręczności i wytrzymałości, tyczki DL z pewnością zagoszczą w wyobraźni wędkarzy łowiących karpie na tyczkę, 
a także wszystkich tych, którzy poszukują wyjątkowego wędziska na każdą możliwą sytuację nad wodą. Oznaczenie DL to skrót od Dual 
Length (podwójna długość). Na wielu carpodromach czy łowiskach komercyjnych obowiązują określone ograniczenia maksymalnej długości 
stosowanych wędzisk. Dlateto też wszystkie tyczki z tej serii zostały tak zaprojektowane, aby można było łowić wędziskami o długości dokład-
nie 11.5 m i 13 m. Długości te otrzymuje się poprzez zastosowanie mini dopalaczy, które, dzięki innowacyjnym, lekkim matom węglowym, 
nie mają już negatywnego wpływu na akcję wędki. Kolejnym dzieckiem innowatorów z Browninga jest skrócony dolnik 13 m. Ponieważ 
tyczka wraz z 3 metrowym topem jest już bardzo długa, dlatego też krótki dolnik wystarczy do uzyskania 13 m. Tyczka 2ex-S Match Carp 
DL przeznaczona jest dla wędkarzy, którzy lubią regularnie łowić duże ryby. Nowy top 3 metrowy jest uzbrojony w tuleję Duo Bush oraz ma 
wstawiony boczny otwór do amortyzatora.

• Wiele konfiguracji zestawów oraz dodatkowe topy pozwalają na łatwe stworzenie własnego zestawu i dopasowanie go do każdej sytuacji.
• Poręczne wymiary transportowe.
• Skrócony dolnik 13 m.
• Lekkie i poręczne mini dopalacze do 11.5 m i 13 m.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10608 115 Tyczka 11,50 m 7 1,75 m 671 g 2820,00

10608 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 671 g 3440,00

10608 130 Tyczka 13,00 m 8 1,75 m 916 g 3720,00

10608 131 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 912 g 4130,00

10608 999 Dopalacz 13 m 1,60 m 1 1,60 m 241 g 929,00

10608 989 Uni Pole Protector 7/8 0,80 m 1 0,80 m 235 g 233,00

TYCZKI POWER

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++

Nr. art. Model  Top do kubka  Top 2/1 Pole Prot. 
10607 116 Set 11,50 m 1 2 1 
10607 131 Set 13 m 1 4 1 

Nr. art. Model  Top do kubka  Top 2/1 Pole Prot. 
10608 116 Set 11,50 m 1 2 1 
10608 131 Set 13 m 1 2 1  

Tyczki 2eX-S  “DL” o wyjątkowej konstrukcji Dual Lenght to unikalne produkty ze stajni Browning. Ich design pozwala na łowienie na dokładnie 11.5 i 13m, co 
predysponuje je do łowienia na zawodach, na których obowiązują limity odległości. 
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²eX-S Power Carp
Bardzo mocna, specjalistyczna tyczka karpiowa, która z łatwością poradzi sobie z dużymi karpiami lub innymi silnymi rybami na najmocniejsze 
zestawy.  Wszystkie elementy zostały specjalnie wzmocnione, w tym widocznym krzyżowym oplotem węglowym w elementach środkowych, 
przez co wędka jest dodatkowo mocniejsza i wytrzymalsza.  Ponadto w najbardziej narażonych na uszkodzenie częściach na końcach elemen-
tów wprowadzono dodatkowe wzmocnienia, aby zwiększyć odporność na uszkodzenia wywołane zbyt mocnym chwytem lub też kontaktem z 
nogami siedziska, rolkami itp. Dzięki uzbrojeniu w tuleje o dużej średnicy tyczka Powercarp jest „gotowa” do łowienia, a gotowe topy miesz-
czą najgrubsze amortyzatory i nie muszą być docinane, więc nie mamy utraty długości wędki.     Rozmiar amortyzatorów 20+. 
Dostępna o długości 11.5 m  (tyczka i dopalacz ochronny), z możliwością zestawu uzupełniającego (dopalacz i dopalacz ochronny) do wydłuże-
nia tyczko do pełnych 13 m.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10230 115 Tyczka 11,50 m 7 1,75 m 710 g 2070,00

10230 116 Set 11,5 m Cont. 11,50 m 7 1,75 m 710 g 2600,00

10230 986 Pole Protector 6/7 0,90 m 1 0,90 m 215 g 256,00

10230 987 Pole Protector 8 0,80 m 1 0,80 m 192 g 256,00

10230 983 SLKe-L Kit 2/1 5,5mm 3,00 m 2 1,60 m 59 g 310,00

10230 996 Top 4/1 5,90 m 4 1,60 m 185 g 1077,00

10230 988 13m Upgrade Kit 1,75 m 2 1,75 m 450 g 999,00

²eX-S Margin#1
Tyczka ²eX-S Margin to 8 metrów czystej mocy, która pozwala na łowienie olbrzymich ryb żerujących przy brzegu. Wędka, która nigdy Cię nie 
zawiedzie. Podobnie jak wędka ²eX-S Ultracarp, jest to bardzo mocna tyczka, która łatwo poradzi sobie z najcięższymi zestawami. Środkowe 
segmenty są zewnętrznie wzmocnione oplotem krzyżowym. Dodatkowo najbardziej narażone na uszkodzenia miejsca w pobliżu końców 
segmentów zostały także wzmocnione, aby uniknąć uszkodzeń wynikających ze zbyt mocnego chwytu lub uderzeń o nogi siedziska czy rolkę. 
Wszystkie segmenty tyczki pasują do każdej tyczki Browninga z serii ²eX-S i Xitan. Incl. 1x 2/1 Kit 5,5mm. Do tyczki pasują amortyzatory w 
rozmiarze 20+ .

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10601 800 Set 8 m 8,00 m 5 1,75 m 352 g 1309,00

10601 989 ²eX-S Pole Protector 4/5 0,90 m 1 0,90 m 268 g 178,00

²eX-S Ultra Carp#1
Specjalistyczna wędka karpiowa Browninga z niezwykle udanej serii 2eX-S została zaprojekto-
wana dla wędkarzy, którzy chcą mieć wędkę o większej mocy i wytrzymałości. Jest to bardzo 
mocna tyczka, która z łatwością poradzi sobie zarówno z mocnym zestawem, jak i dużym 
karpiem. Ultracarp wykonana jest z tego samego włókna węglowego, co pozostałe tyczki 
2eX-s, ale ważne środkowe segmenty zostały dodatkowo wzmocnione oplotem krzyżowym.  
Dodatkowo najbardziej narażone na uszkodzenia miejsca w pobliżu końców segmentów 
zostały także wzmocnione, aby uniknąć uszkodzeń wynikających ze zbyt mocnego chwytu 
lub uderzeń o nogi siedziska czy rolkę. Pomimo niezwykłej wytrzymałości wędka Ultracarp jest 
lżejsza i sztywniejsza niż typowe tyczki typu "power" w tym przedziale cenowym. Tyczka jest 
już wyposażona w tuleje, ma topy z dużymi otworami, które mieszczą najgrubsze amortyza-
tory bez konieczności docinania. Do tyczki pasują amortyzatory w rozmiarze 20+ W zestawie 
jeden z naszych rewolucyjnych kwadratowych segmentów ochronnych do łatwego i wygodne-
go łowienia - koniec z bolącym łokciem!

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10403 133 Pole + Pole Protector 13,00 m 8 1,75 m 1056 g 2760,00

10403 134 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 1056 g 3440,00

10403 999 Dopalacz 14,5/16 m 1,75 m 1 1,75 m 345 g 767,00

10403 996 Top 4/1 5,5 mm 5,60 m 4 1,60 m 185 g 1077,00

TYCZKI UNIWERSALNE

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model  Tops 2/1 Top do kubka  Pole Prot.
10230 116 Set 11,5 m Cont. 2 1 1

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model  Tops 2/1 Top do kubka  Pole Prot.
10403 134 Set 13 m 4 1 1
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Hyper Carp Competition 200 FDL
Jesteśmy pewnie że termin FDL szybko wzbudzi sensację wśród wędkarzy wyczynowych. FDL to skrót od terminu Full Dual Length (pełna podwójna 
długość), co oznacza, że tyczki z serii FDL mają dokładnie 11.5 m i dokładnie 13 m bez używania mini dopalaczy. Brak konieczności stosowania mini 
dopalaczy, które negatywnie wpływają na akcję wędki, sprawia, że tyczki FDL wyróżniają się niepowtarzalną, płynną pracą i dobrym wyważeniem. W 
połączeniu z ich bezkompromisową wytrzymałością tyczki te stają się doskonałą bronią, jeśli chodzi o większe ryby, jak karpie. Wypróbujcie ich sami i 
z pewnością będziecie zaskoczeni. Choć tyczki z serii FDL mają już pełną długość, to dodatkowo zawierają bardzo krótkie dopalacze EVA Square Pole 
Mates. Spełniają one dwie funkcje. Z jednej strony skutecznie chronią dolne elementy przed przypadkowym wciśnięciem w blank, co znacząco wydłu-
ża żywotność tyczki.  Z drugiej strony, oferują one nowy poziom wygody w trakcie godzin łowienia, które nie wymaga wysiłku. Kwadratowy przekrój 
i wykończenie pianką pozwala na wygodne i bezpieczne ułożenie łokcia na dopalaczu bez ryzyka ześliźnięcia się. Jednakże do precyzyjnego prowa-
dzenia tyczki można chwycić ją za węższy, okrągły blank wędki. Kolejnym pomysłem innowatorów z Browninga jest skrócona 13 m dolnik do tyczek z 
serii FDL. Ponieważ tyczka rozkłada się już do długości 11.5 m, krótki dolnik wystarcza do osiągnięcia długości 13 m. Tyczka Hyper Carp Competition 
200 FDL to prawdziwie wyczynowa tyczka, która sprawdzi się szczególnie w trudnych warunkach, co pomoże Ci wyprzedzić konkurencję. 

Przegląd kluczowych cech:
• Dostępne opcjonalne mini dopalacze (Pole Protector), które umożliwiają łowienie tyczką na kilka różnych, mniejszych odległościach.  Skutecznie 
chronią one także końce poszczególnych elementów przed przypadkowym zakleszczeniem się i uszkodzeniem.
• Dolniki EVA Square Pole Mates do długości 11.5 m i 13 m butt dla nowego poziomu wygody podczas łowienia.
• Wszystkie topy uzbrojone zostały w tuleje Duo Bush oraz mają wstawione boczne otwory.
• Wiele konfiguracji zestawów oraz dodatkowe topy pozwalają na łatwe stworzenie własnego zestawu i dopasowanie go do każdej sytuacji.
• Skrócony dolnik 13 m.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10411 115 Tyczka 11,50 m 7 1,85 m 772 g 3970,00

10411 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,85 m 772 g 5170,00

10411 117 Set 13 m Extra 13,00 m 8 1,85 m 1022 g 6880,00

10411 999 Dopalacz 13m 1,50 m 1 1,55 m 250 g 1084,00

10411 905 Sekcja C 1,53 m 1 1,55 m 68 g 326,00

10411 987 Kwadratowa sekcja EVA Mate S7 0,35 m 1 0,35 m 105 g 265,00

10411 988 Kwadratowa sekcja EVA Mate S8 0,30 m 1 0,30 m 95 g 272,00

10411 989 Ochraniacz tyczki  3/4 0,35 m 1 0,35 m 50 g 233,00

10411 986 Tyczka Protector 5/6 0,35 m 1 0,35 m 65 g 242,00

10411 994 Top 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 2 1,60 m 61 g 542,00

10411 995 Power Top 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 2 1,60 m 65 g 474,00

10411 996 Top do kubka 2/1 3,00 m 2 1,60 m 68 g 465,00

TYCZKI POWER

Hyper Carp Competition 100 FDL
Jesteśmy pewnie że termin FDL szybko wzbudzi sensację wśród wędkarzy wyczynowych. FDL to skrót od terminu Full Dual Length (pełna podwójna 
długość), co oznacza, że tyczki z serii FDL mają dokładnie 11.5 m i dokładnie 13 m bez używania mini dopalaczy. Brak konieczności stosowania mini 
dopalaczy, które negatywnie wpływają na akcję wędki, sprawia, że tyczki FDL wyróżniają się niepowtarzalną, płynną pracą i dobrym wyważeniem. 
W połączeniu z ich bezkompromisową wytrzymałością tyczki te stają się doskonałą bronią, jeśli chodzi o większe ryby, jak karpie. Wypróbujcie ich 
sami i z pewnością będziecie zaskoczeni. Choć tyczki z serii FDL mają już pełną długość, to dodatkowo zawierają bardzo krótkie dopalacze EVA 
Square Pole Mates. Spełniają one dwie funkcje. Z jednej strony skutecznie chronią dolne elementy przed przypadkowym wciśnięciem w blank, co 
znacząco wydłuża żywotność tyczki. Z drugiej strony, oferują one nowy poziom wygody w trakcie godzin łowienia, które nie wymaga wysiłku. 
Kwadratowy przekrój i wykończenie pianką pozwala na wygodne i bezpieczne ułożenie łokcia na dopalaczu bez ryzyka ześliźnięcia się. Jednakże do 
precyzyjnego prowadzenia tyczki można chwycić ją za węższy, okrągły blank wędki. Kolejnym pomysłem innowatorów z Browninga jest skrócona 
13 m dolnik do tyczek z serii FDL. Ponieważ tyczka rozkłada się już do długości 11.5 m, krótki dolnik wystarcza do osiągnięcia długości 13 m. Tyczka 
Hyper Carp Competition 100 FDL to koń roboczy w ramach serii tyczek FDL. Kiedy wokół Ciebie pływa wiele dużych ryb i chcesz je złowić, to do 
takich zadań nadaje się właśnie model 100 FDL. Przegląd kluczowych cech: Dostępne opcjonalne mini dopalacze (Pole Protector), które umożliwiają 
łowienie tyczką na kilka różnych, mniejszych odległościach. 

Skutecznie chronią one także końce poszczególnych elementów przed przypadkowym zakleszczeniem się i uszkodzeniem.
• Dolniki EVA Square Pole Mates do długości 11.5 m i 13 m butt dla nowego poziomu wygody podczas łowienia.
• Wszystkie topy uzbrojone zostały w tuleje Duo Bush oraz mają wstawione boczne otwory.
• Wiele konfiguracji zestawów oraz dodatkowe topy pozwalają na łatwe stworzenie własnego zestawu i dopasowanie go do każdej sytuacji.
• Skrócony dolnik 13 m.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10412 115 Tyczka 11,50 m 7 1,85 m 975 g 2690,00

10412 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,85 m 975 g 3800,00

10412 999 Dopalacz 13m 1,50 m 1 1,55 m 250 g 1084,00

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++

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

Kwadratowa sekcja EVA Mate S7/S8
10411 987/988
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Hyperdrome XST
Hyperdrome XST to doskonała tyczka dla wędkarzy, którzy szukają ekstremalnych przygód i chcą przełamywać bariery tego, co było moż-
liwe w dotychczasowym wędkarstwie wyczynowym. Dzięki tyczce Hyperdrome, wielkie karpie, duże jesiotry i grube sumy nie są już więcej 
problemem. Grube, podwójne amortyzatory i żyłki powyżej 30/100 mm można łatwo stosować z tyczką Hyperdrome.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10413 100 Tyczka 10,00 m 7 1,75 m 770 g 1433,00

10413 101 Set 10 m 10,00 m 7 1,75 m 770 g 1640,00

10413 851 Set 8,50 m 8,50 m 6 1,65 m 675 g 1232,00

10413 850 Tyczka 8,50 m 6 1,65 m 675 g 1239,00

10413 994 Top 2/1 1,30 m 2 1,30 m 65 g 296,00

10413 995 Top do kubka 2/1 1,30 m 2 1,30 m 67 g 296,00

Hyper Carp HC 40-115
Hypercarp HC60-115 - Tyczki Hypercarp to bardzo mocne tyczki na ekstremalne sytuacje! Wszystkie tyczki z serii Hypercarp to spe-
cjalistyczne wędki przeznaczone do łowienia największych karpi na mocny sprzęt. Warto nabyć taką tyczkę, kiedy zwykłe tyczki typu 
„power"" okazują się za słabe. Wędki wykonano przy użyciu wysokiej jakości włókna węglowego, którego kluczową rolą jest uzyskanie 
odpowiedniej sztywności. Jednakże ścianki segmentów oraz połączenia zostały znacząco pogrubione i wzmocnione, aby wyeliminować 
słabe punkty. Tyczki Hypercarp są nieco cięższe od zwykłych tyczek, ale są dobrze wyważone i łatwe w użyciu przy pełnej długości. Bez 
względu na wielkość ryb - Hypercarp Cię nie zawiedzie!Tyczka HC40-115 to środkowy model serii Hypercarp. Starannie dobrana waga 
segmentów pozwoliła nadać tyczce HC40 akceptowalną lekkość i sztywność jak na tyczkę o tak dużej mocy i wytrzymałości. Łatwa w 
obsłudze na pełnej długości. Jest jednak niesamowicie skuteczna po skróceniu, co świetnie sprawdza się, gdy musimy zatrzymać rybę.

HC40 -115 Cechy kluczowe
• Tyczka przeznaczona specjalnie do łowienia największych karpi na najmocniejszy sprzęt
• Tyczka jest gotowa do łowienia, bez konieczności docinania topów, dostępne przedłużenia do 13m
• Wykonana z wysokiej jakości włókna węglowego, które nadaje jej sztywność i czułość bez utraty wytrzymałości 
• Zwiększona wytrzymałość ścianek i grubość złączy we wszystkich segmentach eliminuje potencjalne słabe miejsca
• W zestawie topy jednoelementowe z dużym otworem i zamontowaną tuleją do uzbrojenia w najgrubsze amortyzatory.
• Segment przejściowy, który pozwala zastosować topy od tyczek Browning Xitan i HCC
• Do tyczki pasują dowolne amortyzatory Wielkość łowionych ryb - nieograniczona!

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
1959 115 Tyczka 11,50 m 7 1,85 m 990 g 1940,00

1959 118 Set 11,5 m 11,50 m 7 1,85 m 990 g 2280,00

1959 994 2/1 Top Multi Purpose 2,45 m 2 1,45 m 49 g 458,00

1959 995 Top Puller 2,45 m 2 1,45 m 52 g 458,00

1959 996 Top 4/1 5,30 m 4 1,75 m 230 g 1232,00

1959 998 Mini Dopalacz 0,90 m 1 0,95 m 248 g 233,00

W195 923 Pulla Sekcja C HC-40-115 1,50 m 1 1,50 m 71 g 481,00

TYCZKI POWER

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Code Model  Cup. Kit  Kit 2/1
10413 851 Set 8,50 m – 1
10413 101 Set 10 m 1 2

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model Length Puller Top Top do kubka Mini Extension
1959 118 Set 11,5 m 11,50 m 1 1 1
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SPHEREZER0-G

Sphere/Silverlite Pole Protectors
Nasze unikalne sekcje ochronne Pole Protector o kwadratowym przekroju pasują-
ce do wędzisk 13m oraz 14,5/16m dostarczane z tyczkami Sphere, plus okrągła 
wersja dla 9/11m

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10211 985 Ergonomic Square Pole Protector II 1,00 m 230 g 1 1,00 m 558,00

10211 986 Ergonomic Pole Protector III 1,00 m 230 g 1 1,00 m 558,00

10211 987 Pole Protector 6/7 1,00 m 155 g 1 1,00 m 558,00

Sphere/Silverlite C-Sections
Uniwersalne sekcje C w wersji krótkiej i długiej pasujące do wszystkich modeli

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10211 905 Sphere/Silverlite Short C 1,00 m 36 g 1 1,00 m 296,00

10210 904 Sphere/Silverlite Uni Sekcja C 1,51 m 48 g 1 1,51 m 319,00

Sphere/Silverlite Topy
Topy z tulejami takie same jak oferowane w setach, wraz z Multitopem Sphere 
przeznaczonym do grubszych amortyzatorów i większych ryb.

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10211 991 Multi Top 3,9/4,5 mm 2,50 m 39 g 2 1,75 m 767,00

10216 996 Top Multi L 2/1, 4,5 mm Duo Bush 2,75 m 43 g 2 1,75 m 720,00

Sphere/Silverlite Dopalacze & Sekcje regulowane
Dopalacz o długości 1m wydłużający  tyczke do 17m, plus sekcja regulowana, 
która można dociąć do precyzyjnej długości.

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10211 989 17 m Dopalacz 1 m 1,00 m 225 g 1 1,00 m 814,00

10210 989 Sekcja regulowana I 10-06 13 m 1,00 m 163 g 1 1,00 m 596,00

10201 988 Sekcja regulowana II 14,5/16 m 1,00 m 170 g 1 1,00 m 767,00

10201 989 Adjusta Section I 10-12 13 m 1,00 m 157 g 1 1,00 m 629,00

Sphere/Silverlite Topy do kubka
W dwóch długościach umożliwiających dopasowanie do wersji topów. Wyposa-
żone w standardowe zamocowanie śrubowe pasujące do kubków Browninga i 
niektórych modeli innych producentów.

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10211 992 Top do kubka 2,50 m 2,50 m 39 g 2 1,30 m 504,00

10201 991 Top do kubka 2/1 2,70 m 2,75 m 33 g 2 1,40 m 528,00

10216 992 Top do kubka 2,75 m 47 g 2 1,75 m 504,00

TOPY I MINI DOPAŁKI

Xitan Pole Protectors
Specjalnie zaprojektowane krótkie sekcje nasadowe. Pole Protectors są dwustron-
ne i pasują do każdej sekcji od 5* aż do dolnika. Wbudowane korki ślizgowe 
chronią sekcje przed wyszczerbieniami i pękaniem. Dają także użyteczne opcje 
długości tyczek. Te Pole Protectors są w pełni kompatybilne z poprzednimi tyczka-
mi Xitan, np. Z9.

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
1883 988 Xitan Pole Protector 5/6 0,75 m 113 g 1 0,75 m 364,00

10205 989 ²eX-S Pole Protector 6/7 0,80 m 275 g 1 0,80 m 288,00

10601 989 ²eX-S Pole Protector 4/5 0,90 m 268 g 1 0,90 m 178,00

Xitan Ergonomic Pole Protector
Unikalne sekcje Pole Protector o kwadratowym przekroju do tyczek Xitan. Płaskie 
ściany sprawiają, że trzymanie tyczki jest łatwe i komfortowe. Rozmiar 1 pasuje 
do sekcji G/7

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10803 987 XEPP 1 0,85 m 202 g 1 0,85 m 558,00

10803 988 XEPP 2 0,85 m 214 g 1 0,85 m 558,00

10803 989 XEPP 3 0,85 m 233 g 1 0,85 m 558,00

10203 989 ²eX-S Pole Protector kwadratowe II 0,85 m 215 g 1 0,85 m 528,00

Xitan Advance Topy
Najwyższej jakości topy dostarczane z tyczkami Advance. Wersje puller i stan-
dard (z taśmą do nawiercania). Specjalne, wewnętrzne tulejki teflonowe umoż-
liwiają dobranie rozmiaru szczytówki.

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10801 982 SLKa Match Kit 2/1 3,0 mm 2,60 m 40 g 2 1,40 m 418,00

10801 983 SLKa Top Duo 2/1 3.9/4.5mm 2,60 m 40 g 2 1,40 m 450,00

10801 993 SLKa Top Duo Pulla 2/1 3.9/4.5mm 2,60 m 46 g 2 1,40 m 558,00

Xitan/²eX-S Topy Power
Super mocne topy wyposażone w tuleje dostarczane z tyczkami  ²eX-S pole i 
Xitan Margin. Dostępne w 2 długościach z 3 średnicami szczytówki.  Wszystkie 
posiadają taśmy do nawiercania.

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10205 995 SLKe-P Top 2/1, 4,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 319,00

10205 997 SLKe-P Kit 2/1, 5,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m 319,00

10203 993 SLKe-L Top 2/1, 3,0mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 458,00

10203 985 SLKe-L Top 2/1, 4,5 mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 458,00

10230 983 SLKe-L Kit 2/1 5,5mm 3,00 m 59 g 2 1,60 m 310,00

Xitan / ²eX-S Sekcje Power
Tanie sekcje Power C w wersji krótkiej i długiej do wszystkich tyczek. Sekcje 
Power C są lekkie wiec nie maja wpływu na wyważenie wędziska. Użyteczne 
szczególnie wtedy, gdy potrzebujemy dodatkowej wytrzymałości .

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10203 904 Sekcja Power Uni-C 1,50 m 53 g 1 1,50 m 319,00

10203 905 Short Uni-SC 0,75 m 33 g 1 0,75 m 249,00

Xitan / ²eX-S Topy do kubka
W trzech długościach umożliwiających dopasowanie do wersji topów. Wyposa-
żone w standardowe zamocowanie śrubowe pasujące do kubków Browninga i 
niektórych modeli innych producentów.

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10203 991 SLKe-P Top do kubka 2/1 2,60 m 2,60 m 49 g 2 1,45 m 319,00

10203 992 SLKe-L Top do kubka 2/1 3,0 m 3,00 m 52 g 2 1,60 m 319,00

Topkit Adapter Section
Specjalna sekcja „D” – short adapter. Pozwala na dopasowanie do tyczki 
Browninga  topów innych znanych producentów. Pasuje do topów o średnicy 
18mm.

Nr art. Model Długość Waga Sekcje RCD zł
10211 904 Topkit Adapter Section D 18 > 22m 22 cm 5,8 g 1 108,00

Xitan Dopalacze i Sekcje Regulowane
Dopalacz o długości 1m wydłużający  tyczke Advance do 17m, plus sekcja 
regulowana do 13m, która można dociąć do precyzyjnej długości.

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10801 987 Xitan 17 m Dopalacz 1,00m 1,15 m 200 g 1 1,15 m 845,00

Tyczki Sphere i Silverlite zostały wyprodukowane przy użyciu tej samej 
matrycy, tak więc wszystkie wymienione akcesoria i sekcje mogą być 
używane w obu seriach. Topy Xitan również mogą być używane w tych 
tyczkach. Wszystkie części są wykonywane z tą samą wysoką jakością jak 
wędziska do których zostały zaprojektowane.

Tyczki Xitan i ²eX-S zostały wyprodukowane przy użyciu tej samej matrycy, tak 
więc większość części i akcesoria mogą być stosowane w obu seriach . Topy Sil-
verlite i Sphere również mogą być również używane w tych tyczkach. Wszystkie 
części są wykonywane z tą samą wysoką jakością jak wędziska do których 
zostały zaprojektowane.
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Black Magic® Classic
Powraca legendarna seria wędzisk Black Magic Put-In 1,2,3. Wytrzymałość i odpor-
ność tamtych wędzisk zyskała ogromne uznanie min wśród wędarzy łowiących "z 
ręki", i ceniących sobie ich bezkompromisową moc. Mimo upływu czasu, nadal 
znakomicie służą łowiącym. Też z tych oto powodów wprowadamy Black Magic do 
oferty na 2016r pod nazwą "Classic". Zostały wyprodukowane w tym samym reżimie 
technologicznym, co legendarni poprzednicy.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10002 110 Tyczka 11,00 m 9 1,52 m 650 g 2340,00

10002 112 Set 11 m 11,00 m 9 1,52 m 650 g 2420,00

10002 989 Pole Protector II 0,70 m 1 0,70 m 83 g 458,00

10002 999 Dopalacz 12,5 m 1,52 m 1 1,52 m 185 g 891,00

10002 994 Kit 3/1 2,24 m 3 0,96 m 26 g 458,00

Black Magic® Carp
Black Magic Carp to niewiarygodnie mocny i wytrzymały bat z tradycjami 
nazwy Black Magic. Rekordowe karpie, duże, silne liny i waleczne brzany są 
godnymi przeciwnikami dla tych wędek. Znakomita relacja jakości do ceny. 
Przygotowany pod gumy do 20+

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10401 110 Tyczka 11,00 m 7 1,82 m 958 g 1154,00

10401 113 Set 11 m 11,00 m 7 1,82 m 958 g 1232,00

10401 994 Top Power 2/1 3,00 m 2 1,59 m 70 g 242,00

10401 996 Top 4/1 6,00 m 4 1,61 m 240 g 697,00

Black Magic® Margin XS
Udoskonalona wersja naszej świetnie sprzedającej się tyczki Black Magic Margin.  
Bardzo mocna, sztywna i niezwykle lekka, biorąc pod uwagę wielką moc, która 
drzemie w tej „pogromczyni bestii”.   Wystarczająco mocna, aby można było 
zamontować dowolny amortyzator i łowić ryby każdej wielkości. Duża średnica 
szczytówki eliminuje lub też minimalizuje konieczność docinania tyczki, dzięki 
czemu nie tracimy na jej długości.  Wytrzymałość, jakość i cena to tradycja Black 
Magic!

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10220 800 Tyczka 8,00 m 7 1,57 m 790 g 465,00

10220 801 Set 8 m 8,00 m 7 1,57 m 790 g 542,00

10220 995 Kit 2/1 1,97 m 2 1,02 m 52 g 117,00

TYCZKI WYCZYNOWE

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model Długość Top 3/1 Pole Prot. 
10002 112 Set 11,00 m 11.00 m 1 1

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model Długość Top 2/1 
10401 113 Set 11,00 m 11,00 m 1 

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model Długość Top 2/1 
10220 801 Set 8 m 8,00 m 1 
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Pit Bull II
Gotowa do łowienia” i bardzo mocna tyczka. Wystarczy zamontować zestaw i można łowić! Tyczka Pit Bull II 
jest uzbrojona w najnowszy pełny w środku amortyzator, który pozwala na łowienie żyłkami o wytrzymałości od 
4 do 10 lb i zatrzymanie nawet tak dużych ryb, jak karpie. Dzięki niej łowienie jest szybkie i proste zarówno dla 
początkujących jak i zaawansowanych wędkarzy.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10008 400 400 PEL 4,00 m 4 1,23 m 193 g 147,00

10008 600 600 PEL 6,00 m 6 1,23 m 438 g 260,00

10008 994 2/1 Top Kit 4,00 m 2 1,23 m 193 g 48,20

Argon
Nowa seria krótkich tyczek do łowienia pełnymi zestawami. Smukłe, wytrzymałe i poręczne w łowieniu. Wędki 
Argona są najlepszym wyborem dla węd-karzy preferujących krótkie dystanse. Pusty segment szczytowy pozwa-
la na zamontowanie amortyzatorów gumowych, bez konieczności skracania jego długości.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10001 600 Argon 6,00 m 5 1,67 m 425 g 233,00

10001 750 Argon 7,50 m 6 1,72 m 664 g 310,00

10001 900 Argon 9,00 m 7 1,72 m 930 g 387,00

Margin Mauler II
Nasza całkowicie unikatowa tyczka brzegowa “hit ‘n hold”, która zdobyła reputację jako najsilniejsza tyczka 
brzegowa na rynku! Każda wielkość ryby i każdy rozmiar gum - Mauler sobie poradzi! Mauler posiada równo-
ległą sekcję środkową, którą można założyć lub zdjąć, tak aby można było używać sekcji dolnej, która posiada 
przeciwpoślizgowe uchwyty EVA, na 2 różnych długościach. Sekcja szczytowa ma dużą średnicę i nie wymaga 
przycinania nawet do najmocniejszych gum na rynku.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10605 500 Tyczka 5,00 m 4 1,34 m 395 g 209,00

10605 993 Top Puller 2/1 2,45 m 2 1,34 m 85 g 103,00

TYCZKI UNIWERSALNE
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Argon Tele
Niezwykła teleskopowa wędka o zaskakującej cenie. Jeśli chcemy łowić szybko niewielkie ryby w pobliżu brzegu 
jest to przysłowiowy as w rękawie.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10006 500 500 F 5,00 m 5 1,14 m 212 g 169,00

10006 600 600 F 6,00 m 6 1,14 m 298 g 216,00

10006 700 700 F 7,00 m 7 1,14 m 379 g 260,00

Black Magic® SLF Tele
Doskonała seria wędzisk do łowienia z pełnym zestawem. Black Magic SLF lekko leży w dłoni i ma bardzo szyb-
ką akcję. Wędka pozwala zatrzymać także większe ryby podczas holu. Występuje w długościach 5, 6, 7, 8 i 9 
m, co pozwala dostosować się do każdej sytuacji.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10007 500 Black Magic® SLF Tele 5,00 m 5 1,40 m 150 g 427,00

10007 600 Black Magic® SLF Tele 6,00 m 6 1,40 m 200 g 643,00

10007 700 Black Magic® SLF Tele 7,00 m 7 1,40 m 260 g 774,00

10007 800 Black Magic® SLF Tele 8,00 m 7 1,40 m 330 g 852,00

10007 900 Black Magic® SLF Tele 9,00 m 8 1,40 m 420 g 1070,00

Black Magic® SLF Bolo
Wędka ta łączy w sobie zalety bardzo szybkiej i lekkiej bolonki z dużą mocą przydatną podczas holu. Może 
być używana zarówno w szybkim prądzie z ciężkimi spławikami, jak i na kanałach, gdzie kluczowe jest szybkie 
zacinanie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
12700 500 Black Magic® SLF Bolo 5,00 m 5 25 g 1,30 m 240 g 342,00

12700 600 Black Magic® SLF Bolo 6,00 m 6 25 g 1,30 m 310 g 434,00

12700 700 Black Magic® SLF Bolo 7,00 m 7 25 g 1,30 m 470 g 521,00

12700 800 Black Magic® SLF Bolo 8,00 m 7 25 g 1,40 m 530 g 643,00

TYCZKI TELESKOPOWE
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Nowe wędki SPHERE są naprawdę nie z tego świata.  Wędki zostały opracowane z użyciem najwyższej 
dostępnej jakości węgla o każdy inny aspekt ich konstrukcji został tak zaprojektowany, aby wyprodukować 
produkt, który jest tak "perfekcyjny", jak tylko jest to możliwe.   
Wszystkie wędki SPHERE zawierają:-  
- Najcieńszy, najlżejszy z możliwych blank z wysokiej klasy węgla 
- Specjalne "szkieletowe" przelotki SIC o niskim współczynniku tarcia  – najlżejsze z możliwych. 
- Unikatowy ergonomiczny uchwyt zmniejszający wagę, który przenosi więcej "wyczucia" na wędkarza. 
 Wędki SPHERE wyglądają i działają lepiej niż jakiekolwiek inne wędki na rynku. Wierzymy, że są to najbar-
dziej zaawansowane wędki jakie można dostać.

Sphere Spliced-Tip River
Specjalistyczne wędziska spławikowe z serii Sphere przeznaczone do łowienia w rzekach.  Obie wędki mają 50 cm końcówki z pełnego 
włókna węglowego, które ostrożnie należy łączyć z częścią szczytową.  Tworzy to bardzo szybką i sztywną akcję konieczną do podnie-
sienia żyłki oraz kontroli zestawu w płynącej wodzie, a jednocześnie miękka szczytówka pozwala zastosować cienkie żyłki i małe haczy-
ki.  Są to doskonałe wędki rzeczne, a wersja 4.7m zachowuje się znacznie lepiej niż tradycyjne wędki do metody bolońskiej. Podobnie 
jak we wszystkich wędkach Sphere, użyliśmy najwyższej jakości blanki węglowe oraz elementy wykończeniowe. Każdy aspekt tej 
wędki został starannie opracowany, aby był tak doskonały, jak to możliwe. Bardzo lekka, bardzo cienka i uzbrojona w niezwykle ergo-
nomiczną, zmniejszającą wagę rękojeść, która pozwala poczuć najdrobniejszy ruch zestawu.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
12005 410 Sphere Spliced-Tip River 4,11 m / 13,6" 3 30 g 1,41 m 150 g Fuji® Fuji® 1920,00

12005 470 Sphere Spliced-Tip River 4,72 m / 15,6" 3 30 g 1,61 m 175 g Fuji® Fuji® 2070,00

Sphere Match
Odległościówki  Sphere, podobnie jak wszystkie inne modele z tej serii zostały opracowane z użyciem węgla najwyższej  dostępnej 
jakości i najlepszego osiągalnego osprzętu. Każdy aspekt ich konstrukcji został tak zaprojektowany, aby otrzymać produkt, który 
jest tak "perfekcyjny", jak tylko jest to możliwe. Wędziska te są: ultra lekkie, ultra cienkie, wyposażone w unikatowy ergonomiczny 
uchwyt o obniżonej wadze przenoszący więcej "wyczucia" na wędkarza, uzbrojone w specjalne przelotki SIC o niskim współczynniku 
tarcia – najlepsze i najlżejsze z możliwych. Sphere Match charakteryzują się akcją medium, jednak jakość zastosowanego węgla i kon-
strukcja blanku pozwalają na zastosowanie ich w szerokim spektrum technik wędkarskich: od rzutów ciężkimi waglerami na jeziorach, 
aż po lekkie łowienie przy brzegu z zastosowaniem finezyjnych zestawów.  Są to najbardziej zaawansowane, uniwersalne odległo-
ściówki. Naprawdę „NE Z TEGO ŚWIATA”!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
1499 390 Sphere Match 3,90 m / 13' 3 30 g 1,37 m 149 g Fuji® Fuji® 1760,00

1499 420 Sphere Match 4,20 m / 14' 3 30 g 1,48 m 157 g Fuji® Fuji® 1830,00

WĘDKI MATCHOWE
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Sphere Braid Special
Specjalistyczny feeder z serii Sphere zaprojektowany do łowienia z plecionkami lub wstępnie naciągniętymi żyłkami. Wędka w części środkowej i 
szczytowej jest bardziej miękka, co eliminuje ryzyku spięcia ryby, gdy łowimy gatunki o miękkich pyskach jak krąpie czy leszcze. Jednakże dolnik 
zachowuje swoją moc, dzięki której możliwe jest zarzucanie średnimi koszyczkami na większe odległości.  Przelotki o niskiej podatności na tarcie 
pozwalają na ciche rzuty plecionką bez irytującego odgłosu ocierania plecionki o przelotki podczas ściągania zestawu.  Podobnie jak we wszystkich 
wędkach Sphere, użyliśmy najwyższej jakości blanki węglowe oraz elementy wykończeniowe. Każdy aspekt tej wędki został starannie opracowany, 
aby był tak doskonały, jak to możliwe. Bardzo lekka, bardzo cienka i uzbrojona w niezwykle ergonomiczną, zmniejszającą wagę rękojeść, która 
pozwala poczuć najdrobniejszy ruch zestawu. W zestawie 4 szczytówki włókna węglowego węgiel dopasowane do akcji i zadań jakie ma ta wędka 
spełniać.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 1650,00

Sphere Feeder
Sphere Feeder, podobnie jak wszystkie inne modele z tej serii zostały opracowane z użyciem węgla najwyższej dostępnej jakości i najlepszego 
osiągalnego osprzętu. Każdy aspekt ich konstrukcji został tak zaprojektowany, aby otrzymać produkt, który jest tak „perfekcyjny”, jak tylko jest 
to możliwe. Wędziska te są: ultra lekkie, ultra cienkie, wyposażone w unikatowy ergonomiczny uchwyt o obniżonej wadze przenoszący więcej 
„wyczucia” na wędkarza, uzbrojone w specjalne przelotki SIC „szkieletowej konstrukcji” o niskim współczynniku tarcia – najlepsze i najlżejsze 
z możliwych. Najlepsze wędki do łowienia z koszyczkiem zanętowym. Świetna jakość blanków SPHERE pozwoliła nam na stworzenie małej serii 
wędek, które przeznaczone są do szerokiego zakresu sytuacji łowienia z koszyczkiem zanętowym.  Węglowa jakość blanków dodaje wiele metrów 
do zarzutu i poprawia precyzję zarzucania poprzez minimalizację ruchów bocznych gdy wędka jest obciążona. Jednak blanki te są wystarczająco 
elastyczne, aby bezpiecznie walczyć z rybami takimi jak płoć, bez obawy o wyciągnięcie haczyka.  W zestawie z 4 końcówkami, które dają zarów-
no czułość wskazywania brań, jak i trwałość podczas zarzucania.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
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 1541,00

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 1773,00

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 1650,00

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 1760,00

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 2000,00

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 2070,00

Sphere Bomb
Sphere Bomb, podobnie jak wszystkie inne modele z tej serii zostały opracowane z użyciem węgla najwyższej  dostępnej jakości i najlepszego 
osiągalnego osprzętu. Każdy aspekt ich konstrukcji został tak zaprojektowany, aby otrzymać produkt, który jest tak „perfekcyjny”, jak tylko jest 
to możliwe. Wędziska te są: ultra lekkie, ultra cienkie, wyposażone w unikatowy ergonomiczny uchwyt o obniżonej wadze przenoszący więcej 
„wyczucia” na wędkarza, uzbrojone w specjalne przelotki SIC „szkieletowej konstrukcji” o niskim współczynniku tarcia – najlepsze i najlżejsze z 
możliwych. Wędka o miękkiej akcji optymalna do łowienia na odległości do 30 m z bombą, lub metodą lekką i z konwencjonalnymi koszyczkami 
zanętowymi.  Najwyższej jakości blank jest wystarczająco miękki, aby bezpiecznie używać go z cienkimi żyłkami i małymi haczykami, ale posiada 
rezerwy mocy w sekcji nasadowej, do ujarzmiania większych i zacieklej walczących ryb, gdy to konieczne. W zestawie z 4 szklanymi końcówkami, 
które dają zarówno czułość wskazywania brań, jak i trwałość pozwalającą sprostać wymaganiom łowienia karpi.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
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 1386,00

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 1386,00

FEEDERY

Szytówki Sphere
Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja RCD zł
1498 001 Włókno Szklane 60,00 cm 1 60,00 cm 0,50 oz 94,60

1498 002 Włókno Szklane 60,00 cm 1 60,00 cm 0,75 oz 94,60

1498 003 Włókno Szklane 60,00 cm 1 60,00 cm 1,00 oz 94,60

1498 004 Włókno Szklane 60,00 cm 1 60,00 cm 1,50 oz 94,60

1498 005 Węgiel 60,00 cm 1 60,00 cm 1,00 oz 124,00

1498 006 Węgiel 60,00 cm 1 60,00 cm 1,50 oz 124,00

1498 007 Węgiel 60,00 cm 1 60,00 cm 2,00 oz 124,00

1498 008 Węgiel 60,00 cm 1 60,00 cm 3,00 oz 124,00

1498 009 Węgiel 60,00 cm 1 60,00 cm 4,00 oz 124,00

1498 010 Węgiel 60,00 cm 1 60,00 cm 5,00 oz 124,00

1498 011 Węgiel 60,00 cm 1 60,00 cm 0,75 oz 124,00

1498 012 Węgiel 60,00 cm 1 60,00 cm 0,50 oz 124,00
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B39B38

Champion's Choice Silverlite Feeder Pro
Seria wędzisk opracowana przez profesjonalistów dla profesjonalistów, a przynajmniej tych, którzy do tego 
miana aspirują. Seria „Silverlite Pro” to efekt dużego zapotrzebowania na wędziska służące łowieniu na mię-
dzynarodowych zawodach. Wędki te spełniają wszystkie specjalne wymagania profesjonalistów. O wygranej 
w zawodach często decydują pojedyncze ryby, których nie można stracić. Wędka jest bardzo miękka podczas 
holu, ale ma wystarczającą moc, by doskonale kontrolować rybę. Mimo lekkości jest bardzo wytrzymała. Prze-
lotki SIC "szkieletowej konstrukcji" zostały pożyczone z serii Sphere i doskonale współgrają z blankiem. Wędka 
ta ma lekkość wędki odległościowej, a moc Feddera. Seria ta jest połączeniem wszystkich cech różnych modeli 
wędzisk. Bardzo lekki węglowy uchwyt kołowrotka Alps Rapid MVT to najnowsze osiągnięcie technologiczne. 
Precyzyjnie przenosi wibracje z blanku, co umożliwia szybką reakcję wędkarza. Kołowrotek przytrzymywany 
jest bezpiecznie w dwóch miejscach za pomocą dwóch nakrętek. Wędka leży doskonale w ręce i pozwala łowić 
przez wiele godzin bez wysiłku. Szczytówka ma średnicę zaledwie 2.2 mm, dzięki czemu jest bardzo czuła i 
wskazuje doskonale nawet najdelikatniejsze brania.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 992,00

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 1116,00

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 1302,00

Champion's Choice Silverlite Pro Quiver Tip
Nr art. Model Długość Akcja RCD zł
12214 001 Węgiel 63,00 cm 0,5 oz 94,60

12214 002 Węgiel 63,00 cm 0,75 oz 94,60

12214 003 Węgiel 63,00 cm 1 oz 94,60

12214 004 Węgiel 63,00 cm 1,5 oz 94,60

12214 005 Węgiel 63,00 cm 2 oz 94,60

12214 006 Węgiel 63,00 cm 3 oz 94,60

Jens Koschnick World Champion Feeder
Wędkarz Browninga Jens Koschnick dzięki tej wędce został drużynowym mistrzem świata parami. Niezwykle 
wytrzymały blank jest wąski, lekki i oferuje wędkarzowi niezwykle paraboliczną akcję. Jens uważa, że jest to 
najbardziej uniwersalna wędka w naszej ofercie. Niezależnie od tego, czy łowisz leszcze i płocie z użyciem naj-
lżejszych koszyczków zanętowych i bardzo miękkich szczytówek, czy też używasz ciężkich koszyków do łowie-
nia hybryd w Irlandii, albo łowisz na Metodę w łowiskach komercyjnych - ta wędka Ciebie nie zawiedzie. Dzięki 
miękkiej akcji, Feeder World Champion może być także używany z plecionką. Jest to doskonała wędka do 
łowienia na odległości do 50 m i rzutów obciążeniem do 50 g. Dostępne długości 3.30 m (11’) i 3.60 m (12’).

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 598,00

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 636,00

FEEDERY

Jens Koschnick World Champion Feeder Quiver Tip
Nr art. Model Długość Akcja RCD zł
12211 001 Węgiel 60,00 cm 0,75 oz 59,80

12211 002 Węgiel 60,00 cm 1,00 oz 59,80
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B41B40

Black Viper III
Wersja 3,60 m jest idealna do łowienia na dystansie do 60 metrów. Dla tego wędziska optymalny ciężar wyrzu-
towy to 80 g, równie dobrze spisuje się przy 60 g podajnikach napełnionych zanętą. Jest to wędka o szybkiej 
akcji na małe i duże ryby podczas łowienia na średnich dystansach. Odległość rzutów około 60 metrów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
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 756,00

Black Viper III
Popularna wersja naszej serii Black Viper 3,9 m łączy siłę i wrażliwość w jednym. W tej wędce oferujemy dwa 
różne działania. Wędzisko 100 g nadaje się do rzucania na odległości do 90 m i zapewnia delikatne działanie w 
szczytowym składzie. Idealne wędzisko dla małych i dużych leszczy. Wersja 140 g to absolutny koń pociągowy 
z dużymi rezerwami. Eksperci wiedzą, że wędziska o długości 3,9 m można szybciej załadować niż dłuższe 
wędki o długości 4,2 m. Odległość rzutów około 90 metrów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
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 828,00

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 846,00

Black Viper III
Akcja modelu 120 g to idealna wędka do dalekich rzutów na wodzie stojącej lub do połowu rzecznego o śred-
nich prądach. Mówimy tutaj o ponad 100m! Odległość rzutów około 100+metrów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
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 954,00

FEEDERY

Black Viper II & III Quiver Tip
Nr art. Model Długość Akcja Ø RCD zł
12300 001 Węgiel 0,65 m 0,75 oz 3,50 mm 85,60

12300 002 Węgiel 0,65 m 1,00 oz 3,50 mm 85,60

12300 003 Węgiel 0,65 m 1,50 oz 3,50 mm 85,60

12300 004 Węgiel 0,65 m 2,00 oz 3,50 mm 85,60

12300 005 Węgiel 0,65 m 3,00 oz 3,50 mm 85,60

12300 006 Węgiel 0,65 m 4,00 oz 3,50 mm 85,60

12300 007 Węgiel 0,65 m 5,00 oz 3,50 mm 85,60

12300 008 Węgiel 0,65 m 6,00 oz 3,50 mm 85,60

Black Viper II & III Quiver Tip małe przelotki
Nr art. Model Długość Akcja Ø RCD zł
12300 009 Carbon 0,65 m 1,00 oz 3,50 mm 85,60

12300 010 Carbon 0,65 m 1,50 oz 3,50 mm 85,60
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B43B42

Black Viper III
Model 4,5 m z serii Black Viper nie zna granic. Pokazuje swoje zalety szczególnie w silnych prądach rzecznych. Dodatkowa długość 
umożliwia wyciągnięcie większości linki z wody. Pozwala to zmniejszyć wagę koszyczka. Mówimy to wszystko, gdyż członek naszej 
drużyny - Kai Chaluppa stosuję ją na Renie podczas łowienia brzan. Używa wówczas podajnika o wadze ponad 200 g. Odległość rzu-
tów około 100 metrów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
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 1044,00

Black Viper III
Nasza 4.2 m Black Viper oferuje również dwa różne ciężary wyrzutu. Akcja modelu 120 g to idealna wędka do dalekich rzutów na 
wodzie stojącej lub do połowu rzecznego o średnich prądach. Mówimy tutaj o ponad 100m! Wędka 160 g pozwala na bezproblemo-
we kontrolowanie silnych prądów i większych ciężarków.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
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 981,00

FEEDERY

Hyperdrome Feeder
Feeder Hyperdrome to najlepsza wędka dla wędkarzy, którzy chcą bić swoje rekordy życiowe jeden za drugim. Wędka ta pozwala 
poczuć się dyrygentem i kontrolować każdą sytuację. Zapewnia wystarczający zapas mocy, aby naprowadzić nawet największy okaz 
wprost do podbieraka.  Półparaboliczna akcja zapobiega zrywaniu się ryb. Mimo swojej mocy, feeder Hyperdrome ma bardzo smukły 
blank. Specjalnymi cechami są bardzo długie szczytówki, które są całkowicie nie do złamania oraz przelotki Fuji, dzięki którym dokład-
nie i pewnie zarzucimy zestaw w obiecujące miejsce.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Typ przelotek RCD zł
12240 330 Hyperdrome Feeder 3,30 m 2 80 g 1,17 m 2 254 g 1.0 oz, 2.0 oz Fuji® 427,00

12240 360 Hyperdrome Feeder 3,60 m 2 80 g 1,30 m 2 281 g 1.0 oz, 2.0 oz Fuji® 474,00

Szczytówka z pełnego węgla
Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja RCD zł
12240 001 Węgiel 1,10 m 1 1,10 m 1 oz 94,60

12240 002 Węgiel 1,10 m 1 1,10 m 2 oz 94,60

12240 003 Węgiel 1,10 m 1 1,10 m 3 oz 94,60
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B45B44

Argon Feeder
3 m (10’) Argon Method Feeder to doskonała wędka do bardzo popularnej Metody. Wyposażona jest w bardzo czułe szczytówki z włókna 
szklanego, które świetnie sygnalizują brania, a jednocześnie są na tyle wytrzymałe, aby wyholować z łatwością dużego karpia powyżej 10 
kg. Jednocześnie wędka ta ma bardzo płynną akcję, dzięki której spięcie ryby jest prawie niemożliwe. Nigdy wcześniej nie było na rynku 
wędziska do Metody tak wysokiej jakości w tak atrakcyjnej cenie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 270,00

Argon Feeder
Wędziska Argon Stillwater Feeder dostępne są w dwóch długościach (3.30 m i 3.60 m). Ich płynna, a jednoczęsnie szybka akcja sprawia, że 
doskonale pasują do łowienia feederem w jeziorach i kanałach. Uzbrojenie feederów Argon jest także na wysokim poziomie. Wędki mają 
przelotki SIC i wysokiej jakości uchwyt kołowrotka oraz rękojeści korkowe i z Duplonu.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 297,00

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 339,00

Argon Feeder
5 modele z serii Argon River Feeder to idealne wędziska na każdą sytuację nad rzeką - od łowienia płoci na małych rzekach, po łowienie 
brzan w bystrym prądzie. Dzięki feederom Argon River jesteś zawsze dobrze przygotowany. Wędka Argon River LD pozwala nawet na 
dalekie rzuty najcięższymi koszykami zanętowymi. Solidny blank ma wystarczający zapas mocy aby łatwo zatrzymać dużą brzanę. Uzbro-
jenie feederów Argon jest także na wysokim poziomie. Wędki mają przelotki SIC i wysokiej jakości uchwyt kołowrotka oraz rękojeści 
korkowe i z Duplonu.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 342,00

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 360,00

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 378,00

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 396,00

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 378,00

FEEDERY

Argon Quiver Tip
Nr art. Model Długość Akcja RCD zł
12215 001 Włókno Szklane 54,00 cm 0,75 oz 28,00

12215 002 Włókno Szklane 54,00 cm 1 oz 28,00

12215 003 Włókno Szklane 54,00 cm 1,5 oz 28,00

12215 004 Węgiel 54,00 cm 1 oz 42,60

12215 005 Węgiel 54,00 cm 1,5 oz 42,60

12215 006 Węgiel 54,00 cm 2 oz 42,60

12215 007 Węgiel 54,00 cm 3 oz 42,60

12215 008 Węgiel 60,00 cm 4 oz 42,60
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Browning Carp King - Nowoczesne wędki do nowoczesnego wędkarstwa
W roku 2010 Browning był jedną z pierwszych firm, która wprowadziła na rynek nowy rodzaj krótkich 
wędzisk. Obecnie są one standardowym wyposażeniem wędkarzy, którzy łowią karpie również na łowi-
skach komercyjnych.   Nasza seria wędzisk Commercial King szybko stała się liderem rynku.   W roku 2019 
seria ta została zastąpiona nową serią Carp King, która zawiera najnowsze rozwiązania w dziedzinie włó-
kien węglowych oraz wykończeń, ale oparta została na tych samych, bardzo cienkich blankach o doskona-
łej akcji i świetnej jakości.  Najlepsze stało się jeszcze lepsze!

CK Micro Waggler
Unikalne wędziska serii Micro Waggler nie do pokonania na krótkich i średnich dystansach. Krótkie wędki 
pozwalają na łatwy hol ryby, będąc jednocześnie lekkie jak piórko, dzięki czemu techniki polegające na cią-
głych rzutach stają się łatwe i nie powodują zmęczenia. Krótszy model CK o długości 9 '/ 2,7 m sprawia, że 
jest on znacznie szybszy i dokładniejszy w użyciu niż konwencjonalne wędzisko o długości 3,60. Krótkie sekcje 
ułatwiają również transport. Model F1 Special  o długości 10 '/ 3,0 m charakteryzuje się bardziej miękką akcją, 
zaprojektowany został przede wszystkim do łowienia F1 / mniejszych karpi, sprawdzi się również w przypadku 
większych leszczy czy płoci łowionych przy użyciu lekkich zestawów z małymi haczykami. Wysokiej jakości, 
wyjątkowo smukłe blanki posiadają krótkie uchwyty, specjalnie ukształtowane pod kątem wygody i szybkości, a 
także zapobiegający plątaniu rurkowy uchwyt haczyka.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
12230 270 CK Micro Waggler 2,70 m / 9' 2 20 g 1,40 m 152 g 249,00

12231 300 CK Micro Waggler F1 3,00 m / 10' 2 10 g 1,55 m 160 g 303,00

CK Carp Tickler
Rewolucyjna nowa wędka Browninga, która przenosi „krótkie” wędki na nowych poziom.  Wędki Tickler 
to skuteczne wędziska jednoczęściowe o długości 7’/2.2 m, które składa się poprzez wyciągnięcie drgającej 
szczytówki i mocne skręcenie żyłki.  Wszystko znajduje się na miejscu bez konieczności stosowania opasek na 
wędki czy też nasadek. Wędki Tickler można uzbroić i mieć „gotowe” do łowienia w mniej niż 10 sekund, a 
ich złożenie jest również szybkie, bez irytującego plątania i możliwości uszkodzenia delikatnych szczytówek, co 
często zdarza się w przypadku wędek 2-częściowych.  Ponieważ wędka nie ma łączeń, jej akcja jest perfekcyj-
na.    Bezkonkurencyjna dokładność rzutów oraz prędkość łowienia na dystansie około 20 m.  Występuje w 2 
akcjach dostosowanych do łowienia karpi/F1 lub letniego/zimowego łowienia.   Uzbrojona w specjalne przelotki 
o obniżonym tarciu, specjalnie wyprofilowaną rękojeść, bezpieczny zaczep na haczyk oraz wyposażona w 2 
szczytówki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Akcja Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 350,00

12233 001 Włókno Szklane 63,00 cm 0,50 oz 2,80 mm 34,00

12233 002 Włókno Szklane 63,00 cm 1,00 oz 2,80 mm 34,00

CK F1 Tickler
Rewolucyjna nowa wędka Browninga, która przenosi „krótkie” wędki na nowych poziom.  Wędki Tickler 
to skuteczne wędziska jednoczęściowe o długości 7’/2.2 m, które składa się poprzez wyciągnięcie drgającej 
szczytówki i mocne skręcenie żyłki.  Wszystko znajduje się na miejscu bez konieczności stosowania opasek na 
wędki czy też nasadek. Wędki Tickler można uzbroić i mieć „gotowe” do łowienia w mniej niż 10 sekund, a 
ich złożenie jest również szybkie, bez irytującego plątania i możliwości uszkodzenia delikatnych szczytówek, co 
często zdarza się w przypadku wędek 2-częściowych.  Ponieważ wędka nie ma łączeń, jej akcja jest perfekcyj-
na.    Bezkonkurencyjna dokładność rzutów oraz prędkość łowienia na dystansie około 20 m.  Występuje w 2 
akcjach dostosowanych do łowienia karpi/F1 lub letniego/zimowego łowienia.   Uzbrojona w specjalne przelotki 
o obniżonym tarciu, specjalnie wyprofilowaną rękojeść, bezpieczny zaczep na haczyk oraz wyposażona w 2 
szczytówki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Akcja Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 303,00

12233 001 Włókno Szklane 63,00 cm 0,50 oz 2,80 mm 34,00

12233 002 Włókno Szklane 63,00 cm 1,00 oz 2,80 mm 34,00

FEEDERY

Szytówki CK
Nr art. Model Długość Akcja Ø RCD zł
12230 001 Włókno Szklane 63,00 cm 0,50 oz 3,30 mm 34,00

12230 002 Włókno Szklane 63,00 cm 0,75 oz 3,30 mm 34,00

12230 003 Włókno Szklane 63,00 cm 1,00 oz 3,30 mm 34,00

12230 004 Włókno Szklane 63,00 cm 1,50 oz 3,30 mm 34,00

12230 005 Włókno Szklane 63,00 cm 2,00 oz 3,30 mm 34,00
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CK Carp Wand
Te wędziska o długości 8’/2.45 m to świetne narzędzia do łowienia z koszyczkiem zanętowym na dystansach do około 25 m.  Mała długość znacząco 
poprawia dokładność rzutów oraz bardzo przyspiesza hol ryb. Cechują się bardzo cienkimi blankami o głębokiej akcji, jednak mają wystarczającą moc do 
łowienia dużych ryb.  Wędka F1 Wand jest o około 20% bardziej miękka i jest doskonała do łowienia karpi zimą na cienkie żyłki i małe haczyki.  Uzbrojo-
na w specjalne przelotki o obniżonym tarciu, specjalnie wyprofilowaną rękojeść, bezpieczny zaczep na haczyk oraz wyposażona w 2 szczytówki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 303,00

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 303,00

CK Bomb
Nowoczesna, dwuczęściowa wędka o długości 10’/3.0 m do łowienia ciężarkiem.  Wielozadaniowa wędka, którą można używać prawie do wszystkiego 
- łowienia z ciężarkiem lub koszyczkiem zanętowym, zimą lub latem.  Ma wystarczającą moc, by łowić nią karpie, ale ma na tyle głęboką akcję, że może 
służyć do łowienia mniejszych ryb na cienkie żyłki i małe haczyki. Cienki blank o doskonałej akcji i świetnej jakości. Uzbrojona w specjalne przelotki o 
obniżonym tarciu, specjalnie wyprofilowaną rękojeść, bezpieczny zaczep na haczyk oraz wyposażona w 2 szczytówki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 342,00

CK Carp Feeder
Dwuczęściowa wędka o długości 11’/3,3 m z klasyczną, głęboką akcją, która eliminuje spinanie się ryb, a jednocześnie ma zapas mocy w dolniku do 
szybkiego rzucania i holowania ryb. Dobry wybór dla wędkarzy, którzy szukają uniwersalnego karpiowego feedera, który może być użyty do łowienia 
wszystkimi metodami ryb każdej wielkości.  Cienki blank o doskonałej akcji i świetnej jakości. Uzbrojona w specjalne przelotki o obniżonym tarciu, spe-
cjalnie wyprofilowaną rękojeść, bezpieczny zaczep na haczyk oraz wyposażona w 2 szczytówki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 387,00

CK Method Feeder
Dwuczęściowa wędka o długości 11’/3,3 m o usztywnionej nieco akcji, zaprojektowana specjalnie do łowienia koszyczkami do Metody i pelletów, gdzie 
konieczny jest nieco większy ciężar rzutowy.  Jest to także dobry wybór, jeśli naszym celem są większe karpie. Cienki blank o doskonałej akcji i świetnej 
jakości.  Uzbrojona w specjalne przelotki o obniżonym tarciu, specjalnie wyprofilowaną rękojeść, bezpieczny zaczep na haczyk oraz wyposażona w 2 
szczytówki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 387,00

FEEDERY

CK Carp Waggler
Klasyczna 2-częściowa wędka o długości 11’/3.3 m o parabolicznej akcji do łowienia karpi i innych mocno walczących ryb.  Doskonałą wielozadaniowa 
wędka do pellet wagglerów oraz innych metod połowu karpi na spławik.  Wysokiej jakości blank jest lekki i bardzo cienki. Ma także krótką rękojeść, 
która pozwala szybko operować wędką w technice - „nęcenie-rzut-nęcenie”.    Uzbrojone w wysokiej jakości przelotki, specjalnie wyprofilowaną ręko-
jeść oraz bezpieczny zaczep na haczyk.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
12239 330 CK Carp Waggler 3,30 m / 11' 2 20 g 1,67 m 170 g 303,00
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Black Magic® CFX Match
CFX to najnowsza seria wędzisk Browning, która nosi słynną nazwę Black Magic® . Nowe, wysokomodułowe 
blanki węglowe są niezwykle smukłe, a jednocześnie mocne i wytrzymałe, co pozwoli na wiele lat niezawod-
nej pracy. Wędki te mają walory użytkowe daleko wykraczające poza ich cenę i są prawdziwie uniwersalnymi 
wędziskami. Seria obejmuje wędki do spławika, feedera i łowienia z gruntu. Wędziska CFX Match to doskonałe 
wędki spławikowe do różnych zastosowań. Mają klasyczną akcję wędzisk odległościowych i uginają się do ele-
mentów środkowych. Dostępne w 2 długościach, które pozwalają dostosować się do wszelkich potrzeb, zarów-
no podczas łowienia w jeziorach jak i rzekach, małymi i dużymi spławikami. Dodatkowo dostępna jest specjalna 
wersja wzmocniona do łowienia ciężkimi spławikami lub do większych ryb.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
12202 390 Black Magic® CFX Match 3,90 m / 13' 3 20 g / 3 - 6 lbs 1,36 m 225 g 256,00

12202 391 Black Magic® CFX Match H 3,90 m / 13' 3 35 g / 3 - 8 lbs 1,36 m 253 g 256,00

12202 420 Black Magic® CFX Match 4,20 m / 14' 3 20 g / 3 - 6 lbs 1,45 m 272 g 279,00

Black Magic® CFX Picker
CFX to najnowsza seria wędzisk Browning, która nosi słynną nazwę Black Magic® . Nowe, wysokomodułowe 
blanki węglowe są niezwykle smukłe, a jednocześnie mocne i wytrzymałe, co pozwoli na wiele lat niezawod-
nej pracy. Wędki te mają walory użytkowe daleko wykraczające poza ich cenę i są prawdziwie uniwersalnymi 
wędziskami. Seria obejmuje wędki do spławika, feedera i łowienia z gruntu. Wędka CFX Picker ma tylko 8’/2.5 
m długości, dzięki czemu rzuty do około 25 metrów są bardziej dokładne niż w przypadku dłuższych wędzisk. 
Mniejsza długość oznacza także szybkie holowanie ryb. Picker jest łatwy do przenoszenia i nie do pobicia, jeśli 
chodzi o łowienie na bliskich odległościach. W zestawie 2 dodatkowe szczytówki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 216,00

Black Magic® CFX Bomb
CFX to najnowsza seria wędzisk Browning, która nosi słynną nazwę Black Magic® . Nowe, wysokomodułowe 
blanki węglowe są niezwykle smukłe, a jednocześnie mocne i wytrzymałe, co pozwoli na wiele lat niezawod-
nej pracy. Wędki te mają walory użytkowe daleko wykraczające poza ich cenę i są prawdziwie uniwersalnymi 
wędziskami. Seria obejmuje wędki do spławika, feedera i łowienia z gruntu. Wędzisko CFX Bomb może być 
stosowane do łowienia z ciężarkiem, koszyczkiem do metody lub klasycznym koszyczkiem. Wybaczająca głębo-
ka akcja sprawia, że jest to odpowiednia wędka do łowienia wielu różnych gatunków i jest to idealny feeder do 
ogólnego stosowania. W zestawie 2 dodatkowe szczytówki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 216,00

WĘDKI MATCHOWE

Black Magic® CFX Waggler
CFX to najnowsza seria wędzisk Browning, która nosi słynną nazwę Black Magic® . Nowe, wysokomodułowe 
blanki węglowe są niezwykle smukłe, a jednocześnie mocne i wytrzymałe, co pozwoli na wiele lat niezawod-
nej pracy. Wędki te mają walory użytkowe daleko wykraczające poza ich cenę i są prawdziwie uniwersalnymi 
wędziskami. Seria obejmuje wędki do spławika, feedera i łowienia z gruntu. Wędzisko CFX Waggler ma dłu-
gość 11’/3.3 m. Jest dwuczęściową wędką przeznaczoną do łowienia pellet wagglerami lub tradycyjnymi spła-
wikami większych ryb, jak karpie. W pełni paraboliczna akcja zapewnia moc potrzebną do wyholowania mocno 
walczącej ryby, a jednocześnie jest wystarczająco miękka, aby zminimalizować ryzyko wypięcia się ryby.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
12203 330 Black Magic® CFX Waggler 3,30 m / 11' 2 20 g / 3 - 6 lbs 1,56 m 202 g 216,00
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Black Magic® CFX Method
CFX to najnowsza seria wędzisk Browning, która nosi słynną nazwę Black Magic® . Nowe, wysokomodułowe blanki węglowe są 
niezwykle smukłe, a jednocześnie mocne i wytrzymałe, co pozwoli na wiele lat niezawodnej pracy. Wędki te mają walory użytkowe 
daleko wykraczające poza ich cenę i są prawdziwie uniwersalnymi wędziskami. Seria obejmuje wędki do spławika, feedera i łowienia 
z gruntu. Wędzisko CFX Method zostało specjalnie zaprojektowane, aby dostarczyć nieco więcej mocy podczas rzucania ciężkimi 
koszyczkami do metody. Idealne do łowienia większymi koszyczkami oraz do większych ryb. Może być też stosowane jako wzmoc-
niona wersja wędki do ciężarka lub też do łowienia w małych, ale bystrych rzekach. W zestawie 2 dodatkowe szczytówki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 216,00

Black Magic® CFX Feeder
CFX to najnowsza seria wędzisk Browning, która nosi słynną nazwę Black Magic® . Nowe, wysokomodułowe blanki węglowe są 
niezwykle smukłe, a jednocześnie mocne i wytrzymałe, co pozwoli na wiele lat niezawodnej pracy. Wędki te mają walory użytkowe 
daleko wykraczające poza ich cenę i są prawdziwie uniwersalnymi wędziskami. Seria obejmuje wędki do spławika, feedera i łowienia 
z gruntu. Przy produkcji wędzisk CFX Feeder wykorzystano całe doświadczenie firmy Browning w wytwarzaniu wędzisk do feedera, 
dzięki czemu spełniają one większość oczekiwań wędkarzy. W ofercie znajdują się 3 modele o różnych ciężarach rzutowych, które 
można dopasować do tradycyjnego łowienia w wodach stojących czy też rzecznego łowienia leszczy i innych dużych ryb. Ponadto 
dostępna jest też dłuższa i mocniejsza wędka „LD” do łowienia na większych dystansach lub dużych rzekach. Wszystkie wędki 
wyposażone są w 2 dodatkowe szczytówki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Ø RCD zł
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 238,00

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 256,00

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 279,00

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 279,00

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 299,00

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 323,00

Black Magic® CFX Feedertips
Nr art. Model Długość Akcja Ø RCD zł
12207 001 Glas fibre 0,55 m / 63 cm 1 oz 3,60 mm 34,00

12207 002 Glas fibre 0,55 m / 63 cm 2 oz 3,60 mm 34,00

12207 003 Glas fibre 0,55 m / 63 cm 3 oz 3,60 mm 34,00

12207 004 Węgiel 0,55 m / 63 cm 1 oz 3,60 mm 42,60

12207 005 Węgiel 0,55 m / 63 cm 2 oz 3,60 mm 42,60

12207 006 Węgiel 0,55 m / 63 cm 3 oz 3,60 mm 42,60

12207 007 Węgiel 0,55 m / 63 cm 4 oz 3,60 mm 42,60

FEEDERY
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B55B54

ZAPASOWE CZĘŚCI DO WĘDEK

Serwis części zamiennych firmy Browning jest jednym z najlepszych w branży. Mamy w ofercie części zamienne do 
wszystkich obecnych tyczek i wielu tych, które już nie są produkowane, przez co najmniej 5 lat. Dążymy do tego, aby 
ceny były rozsądne i możemy zaoferować błyskawiczną dostawę. Prowadzimy usługę pomocy (poles@zebco-europe.
com) dla klientów, którzy mają trudności w zdobyciu części zamiennych do tyczek. Na zapytania odpowiada nasz 
zespół serwisowy, a towar kierowany jest do najbliższego klientowi dystrybutora firmy Browning 

G194312

Nr art.

2020 RANGE
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
Lekki, kompaktowy korpus i szpule do dalekich rzutów to cechy doskonałego 
kołowrotka do feedera. System oscylacji bazujący na przekładni ślimakowej 
pozwala na bardzo precyzyjny nawój linki na szpuli o dużej średnicy, co wpły-
wa na wysoką jakość zwijania. 2 klipsy do żyłki w tym ultra nowoczesnym 
kołowrotku feederowym to konieczny element profesjonalnego łowienia.

Dane Techniczne:
 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec o dużej powierzchni roboczej
 · Obrabiana cyfrowo korba ze stali nierdzewnej
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Płytka aluminiowa szpula
 · Ślimakowy system posuwu szpuli
 · 2 rolki zabezpieczające przed plątaniem i kabłąk o dużej średnicy

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0319 045 845 200 / 0,20 4,6:1 99 cm 8 8 kg / 16 lbs 420 g 535,00

0319 055 855 300 / 0,20 4,6:1 104 cm 8 9 kg / 18 lbs 430 g 535,00

Black Viper MK FD
Firma Browning ma duże doświadczenie w produkcji specjalistycznego sprzę-
tu wędkarskiego, zaprojektowanego specjalnie do łowienia feederem na duże 
odległości, co jest powszechne w kontynentalnej Europie. Black Viper MK 
850 FD to przykład specjalistycznego kołowrotka naszpikowanego specjalny-
mi właściwościami do łowienia z koszyczkiem zanętowym na średnie i duże 
odległości. Użyto tu wyrafinowanych przekładni ślimakowych, aby zapewnić 
bezwysiłkowe holowanie i perfekcyjny nawój żyłki - co jest ważne zwłaszcza 
przy zarzucaniu na duże odległości z użyciem plecionek. Jest to dodatkowo 
wzmocnione przez dużą, szeroką i płytką szpulę, która może być perfekcyjnie 
wypełniona, bez potrzeby używania dużego zapasu.  Reasumując, jest to 
specjalnie zaprojektowany produkt, który przebije osiągami konwencjonalne 
kołowrotki do tego stylu wędkowania.

Dane Techniczne:
 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Przedni hamulec wielotarczowy o dużej powierzchni roboczej
 · Obrabiana cyfrowo korba ze stali nierdzewnej
 · Łożyskowana rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia ślimakowa
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Aluminiowa zapasowa szpula
 · Ślimakowy system posuwu szpuli
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0308 050 850 300 / 0,16 5,5:1 105 cm 8 5,9 kg / 13 lbs 430 g 539,00

Z PRZEDNIM HAMULCEM
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B59B58

Sphere MgTi
Fantastyczna seria kołowrotków matchowych i feederowych, z korpusem 
magnezowym. Rotor został wzmocniony włóknem węglowym, tytanowa oś 
jest niezniszczalna a wodzik zabezpieczony tytanową powłoką w celu zapew-
nienia długotrwałego użytkowania. W tej wyjątkowej serii odnajdzie się wła-
ściwy kołowrotek do każdej metody połowy białorybu.

Dane Techniczne:
 · Rotor wykonany z węgla C4LF™
 · Ultra lekka obudowa z magnezu
 · Przedni hamulec z węglowymi tarczami Magnum
 · Korba o obniżonej średnicy
 · Rolka nawijająca powlekana azotkiem tytanu z systemem anti-twist
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Extra mocna oś główna ze stali nierdzewnej
 · Szpula z duraluminium w anodowanym brzegiem i antypoślizgowym 
rdzeniem
 · Zapasowa szpula z antypoślizgowym rdzeniem do plecionek
 · Dwubiegowy system posuwu szpuli
 · Szybki nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Klips z zabezpieczeniem żyłki

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0317 020 920 100 / 0,15 5,0:1 82 cm 9 6,4 kg / 14 lbs 240 g 659,00

0317 030 930 100 / 0,20 5,0:1 92 cm 9 6,4 kg / 14 lbs 250 g 659,00

0317 040 940 110 / 0,20 4,6:1 89 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 338 g 697,00

0317 050 950 140 / 0,20 4,6;1 95 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 343 g 697,00

Black Magic® Max Distance
Łowienie feederem na odległości 100 m? Jakiś czas temu nie do pomyślenia, 
a teraz to standardowa odległość dla wielu profesjonalistów. Jednak zamiast 
zadowalać się tradycyjnym kołowrotkiem surfcastingowym, powinni przyjrzeć 
się Black Magic Distance. Jeszcze nie było bardziej bezkompromisowego 
kołowrotka feeder do ekstremalnych odległości zarzucania. Mechanizm, 
pojemność żyłki, wzornictwo szpuli, moc przełożenia - wszystko zostało 
zoptymalizowane do tego konkretnego celu. Momentalnie wywarł wrażenie 
na wedkarzach testowych.

Dane Techniczne:
 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Obrabiana cyfrowo korba ze stali nierdzewnej
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Ślimakowy system posuwu szpuli
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0344 060 760 230 / 0,30 4,9:1 94 cm 7 7,0 kg / 15 lbs 565 g 303,00

MATCH & FEEDER
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B61B60

Black Magic® FD
Dobrej jakości i trwały kołowrotek z przednim hamulcem ze wszystkimi 
zaawansowanymi elementami potrzebnymi przy łowieniu większych ryb. 
Bardzo gładki i mocny mechanizm jest niezawodny gdy rośnie adrenalina - te 
kołowrotki cię nie zawiodą. Kołowrotki te, wygladaja bardzo dobrze dzięki 
łagodnemu, eleganckiemu wykończeniu, które pasować bedzię do rewelacyj-
nych wędzisk Black Magic.

Dane Techniczne:
 · Grafitowe korpus
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Obrabiana cyfrowo korba ze stali nierdzewnej
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Mocna przekładnia
 · Aluminiowa szpula z utwardzonym brzegiem zapewniającym dalsze 
rzuty
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0342 020 420 155 / 0,16 5,1:1 59 cm 4 4,5 kg / 10 lbs 260 g 260,00

0342 030 430 120 / 0,22 5,1:1 62 cm 4 4,5 kg / 10 lbs 275 g 260,00

0342 040 440 120 / 0,28 4,8:1 64 cm 4 6,4 kg / 14 lbs 355 g 260,00

Argon FD
Idealny kołowrotek do naszych wędzisk odległościowych i feederów dla 
początkujących.  Może się wydawać tani, ale pracuje bez problemów! Ponad-
to także świetnie wygląda! Jesteśmy przekonani, że kołowrotki te ustanowią 
nowe rekordy sprzedaży.

Dane Techniczne:
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0347 030 330 150 / 0,20 5,2:1 69 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 290 g 129,00

0347 040 340 180 / 0,25 5,2:1 72 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 408 g 138,00

Z PRZEDNIM HAMULCEM
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Mini Kubki
Lekkie, proste i bardzo praktyczne kubki w wersji 
mini. 2 nowe rozmiary posiadają szerokie wcięcia, 
ułatwiające montaż na szczytówkach o średnicach 
do 6.5mm. Dostępne w 3 wielkościach. Opako-
wanie zawiera 2 sztuki.

Nr art. Model RCD zł
6789 010 Małe & Średnie 23,80

6789 011 Duże 23,80

Xitan Korek do tyczki
Duże korki z pianki EVA, które chronią końce 
szerszych segmentów przed stłuczeniem i innymi 
uszkodzeniami.  Dostępne w 3 podstawowych 
rozmiarach. Jednakże samo złącze korka jest nieco 
zwężone, więc pianka może być ściśnięta i będzie 
pasować do segmentów o różnych średnicach.

Nr art. Ø RCD zł
6704 001 42 mm / 45 mm 34,40

6704 002 45 mm / 47 mm 34,40

6704 003 47 mm / 50 mm 34,40

Xitan Osłona sekcji
Seria piankowych korków chroniących złącza 
tyczek. Pasują do męskich złączy i chronią koń-
ce segmentów przed uszkodzeniem. Ponadto 
utrzymują żeńskie złącza w czystości. Występują 
w rozmiarach, które pasują do tyczek Browninga 
i większości popularnych tyczek na rynku. Korki 
powinny zostać zabezpieczone klejem.

Nr art. Ø RCD zł
6704 005 16,5 mm 15,40

6704 006 18 mm 15,40

6704 007 21 mm 15,40

6704 008 25 mm 15,40

6704 009 30 mm 15,40

6704 010 36 mm 15,40

6704 011 39 mm 15,40

6704 012 41 mm 15,40

Korki do Tyczki
Nigdy nie będziesz miał wystarczającej ilości korków do zabezpieczania tyczek, 
topów czy dopalaczy.

Nr art. Długość Ø RCD zł
6787 001 20,5 mm 20,5 mm 4,40

6787 002 24,5 mm 24,5 mm 4,40

6787 003 27,0 mm 27,0 mm 4,40

6787 004 32,0 mm 32,0 mm 4,40

6787 005 35,0 mm 35,0 mm 4,40

6787 006 38,5 mm 38,5 mm 4,40

6787 007 40,0 mm 40,0 mm 4,40

6787 008 41,0 mm 41,0 mm 4,40

6787 009 42,5 mm 42,5 mm 4,40

6787 010 44,0 mm 44,0 mm 4,40

6787 011 46,5 mm 46,5 mm 4,40

Szczytówki węglowe – puste
Dostarczane w opakowaniach po 10 lub jako cały zestaw w formie ekspozycji 
ściennej.

Nr art. Model Długość Ø Ø RCD zł
1680 006 80 cm 4,6 mm 2,20 - 4,60 mm 32,60

1680 007 80 cm 5,0 mm 2,20 - 4,90 mm 32,60

1680 008 100 cm 5,3 mm 2,40 - 5,30 mm 32,60

1680 009 110 cm 6,0 mm 2,80 - 5,60 mm 37,80

1680 005 Set 969,00

Szczytówka z 
pełnego węgla
Nr art. Długość Ø RCD zł
12223 001 70 cm 3,0 mm / 0,9 mm 30,20

12223 002 70 cm 2,6 mm / 0,8 mm 30,20

12223 003 70 cm 2,4 mm / 0,8 mm 30,20

12223 004 70 cm 2,4 mm / 0,7 mm 30,20

12223 005 70 cm 2,2 mm / 0,7 mm 30,20

12223 006 70 cm 2,0 mm / 0,7 mm 30,20

KUBKI ZANĘTOWE

Szczytówka węglowa do 
feedera
Nr art. Długość Ø Akcja RCD zł
12224 001 60 cm 2,2 mm 0,75 oz 51,20

12224 002 60 cm 2,2 mm 1 oz 51,20

12224 003 60 cm 2,2 mm 1,5 oz 51,20

12224 004 60 cm 2,2 mm 2 oz 51,20

12224 005 60 cm 2,2 mm 3 oz 51,20

12224 010 60 cm 2,8 mm 0,75 oz 51,20

12224 011 60 cm 2,8 mm 1 oz 51,20

12224 012 60 cm 2,8 mm 1,5 oz 51,20

12224 013 60 cm 2,8 mm 2 oz 51,20

12224 014 60 cm 2,8 mm 3 oz 51,20

12224 020 60 cm 3,0 mm 0,75 oz 51,20

12224 021 60 cm 3,0 mm 1 oz 51,20

12224 022 60 cm 3,0 mm 1,5 oz 51,20

12224 023 60 cm 3,0 mm 2 oz 51,20

12224 024 60 cm 3,0 mm 3 oz 51,20

12224 025 60 cm 3,0 mm 4 oz 51,20

12224 030 60 cm 3,3 mm 0,75 oz 51,20

12224 031 60 cm 3,3 mm 1 oz 51,20

12224 032 60 cm 3,3 mm 1,5 oz 51,20

12224 033 60 cm 3,3 mm 2 oz 51,20

12224 034 60 cm 3,3 mm 3 oz 51,20

12224 035 60 cm 3,3 mm 4 oz 51,20

12224 040 60 cm 3,5 mm 0,75 oz 51,20

12224 041 60 cm 3,5 mm 1 oz 51,20

12224 042 60 cm 3,5 mm 1,5 oz 51,20

12224 043 60 cm 3,5 mm 2 oz 51,20

12224 044 60 cm 3,5 mm 3 oz 51,20

12224 045 60 cm 3,5 mm 4 oz 51,20

Zestaw do czyszczenia tyczki Xitan
Zbiór 3 szczotek na długich, sztywnych drutach, które 
pozwalają utrzymać w czystości wnętrze segmentów 
tyczek. Zestaw zawiera szczotki w 3 rozmiarach do 
segmentów o różnych średnicach.

Nr art. RCD zł
6625 999 84,00

Korek do tyczki Xitan EVA
Na nowo zaprojektowane kapturki do tyczki wykonane z miękkiej pianki EVA. Zastępują tradycyjne i irytujące 
kapturki z twardego plastiku. Zatyczki Xitan wykonane są z miękkiej, ale wytrzymałej pianki EVA. Zasłaniają 
ostatnie 10 cm elementu tyczki, dzięki czemu zapewniają znacznie lepszą ochronę. Łatwiej je ściągnąć i zało-
żyć i jest mniejsze prawdopodobieństo, że spadną podczas transportu. Dostępne w wielu rozmiarach dopaso-
wanych do dolnych elementów większości tyczek od 11 do 16 m. Opakowanie zawiera wskazówki dotyczące 
rozmiarów.

Nr art. Długość Ø Ilość RCD zł
6712 043 10 cm 43 mm 1 szt 23,40

6712 044 10 cm 44 mm 1 szt 23,40

6712 045 10 cm 45 mm 1 szt 23,40

6712 046 10 cm 46 mm 1 szt 23,40

6712 047 10 cm 47 mm 1 szt 23,40

6712 048 10 cm 48 mm 1 szt 23,40

6712 049 10 cm 49 mm 1 szt 23,40

6712 050 10 cm 50 mm 1 szt 23,40

6712 051 10 cm 51 mm 1 szt 23,40
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B65B64

Zanęta No. 1
Najbardziej wszechstronna zanęta w serii Champions Choice. No. 1 można 
używać jako mieszanki podstawowej ze wszystkimi naszymi innymi zanętami. 
Nadaje się do bardzo suchego użycia jako wybuchowa mieszanka do koszyczka 
zanętowego lub po rozpuszczeniu w wodzie do użycia na jeziorach i rzekach. 
Mieszanka jest z sukcesem używana od lat przez zespół Browning Team, co 
jest świadectwem jej jakości. Ciemny kolor pochodzi od wyłącznie naturalnych 
mączek. Lekko gorzkawy aromat tej zanęty przytrzymuje ryby na stanowisku 
wędkarskim przez dłuższy czas. Rozmiar granulek: średni - drobny.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 001 1 kg 17,00

Zanęta Grand Slam
Brązowa zanęta do wabienia ławic leszczy. Słodka zanęta, która jest zarówno 
intensywnie przyciągająca, jak i wysoce przylegająca, co sprawia, że jest idealna 
do mieszania z dużymi ilościami przynęty i/lub cząstek. Grand Slam jest szcze-
gólnie skuteczna przy użyciu w połączeniu z posiekanymi robakami i kasterami. 
Nawet duże okazy leszczy pozostają na stanowisku wędkarskim przez długi 
okres czasu. Rozmiar granulek - duży. Przyleganie: silne.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 015 1 kg 17,00

Zanęta Etang
Idealna zanęta do użycia na stawach, jeziorach i wolno płynących wodach. 
Wysoka zawartość kruszonych konopi i zastosowanie wysokiej jakości składni-
ków smakowych wabią ryby nawet z dużych odległości. Dodanie wody umożli-
wia mieszanie zanęty z kasterami, ochotką czy jokersem, a zmieszana na sucho 
działa w wodzie przez wiele godzin. Rozmiar ziaren - mały.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 004 1 kg 17,00

Zanęta Canal
Canal charakteryzuje się wyraziście aromatycznym zapachem, któremu nie 
oprze się duża płoć, leszcz i krąp. Zanęta jest wykonana z najwyższej jakości 
okruchów chleba wzbogaconych aromatem pieczeniowym i posiada niski 
współczynnik saturacji. Canal jest perfekcyjny do użycia z ochotką i jokerem, 
ponieważ nie posiada żadnych składników solnych, które uszkodziłyby żywą 
przynętę. Ta brązowa zanęta o niskiej zawartości składników odżywczych 
doskonale pasuje na wszystkie typy kanałów. Rozmiar ziaren - średni.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 005 1 kg 17,00

Zanęta River
Uniwersalna zanęta o bardzo silnych właściwościach wiążących i długotrwałym 
efekcie działania, odpowiednia na białoryb. Duże rzeki z dużą ilością łodzi są 
doskonałym miejscem użycia zanęty River. Można ją łączyć z dużymi ilościami 
ziaren, aby ryby przez długi czas żerowały w obrębie łowiska. Jej unikatowa 
kombinacja aromatów szybko ściąga ryby z dużych odległości. Rozmiar ziaren- 
średni.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 003 1 kg 17,00

ZANETY

Ulepszona 
formuła

Zanęta Big Fish
Ciężka, jasnożółta zanęta na duże ryby takie jak leszcz, lin i karp. Silne właści-
wości wiążące i długotrwała efektywność zapewniają, że zanęta ta,  przytrzy-
ma w łowisku duże grupy ryb przez dłuższy czas. Zanętę najlepiej zmieszać z 
dużymi ilościami cząstek takich jak białe robaki, kastery, czerwone robaki i żwir.   
Słodki migdałowy zapach sprawia, ze niemal nie mogą się jej oprzeć duże oka-
zy. Big Fish jest odpowiednia do użycia na dużych rzekach i jeziorach. Zanętę 
najlepiej zmieszać na mokro, aby otrzymać bezwładną mieszankę, lubianą przez 
duże ryby. Rozmiar granulek - duży.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 006 1 kg 17,00

Zanęta Black Magic®
Zanęta na najtrudniejsze warunki! Bardzo ciemny, niemalże czarny kolor 
sprawia, że ta zanęta jest perfekcyjna do łowienia w przezroczystych wodach. 
Specjalna kolorystyka sprawia, że Black Magic® nadaje się idealnie na jezioro 
czy koryto rzeki, prowadząc ryby prosto do miejsca nęcenia i utrzymując je tam. 
Black Magic® posiada wysoce aktywne składniki, którym szczególnie płoć nie 
może się oprzeć. Wybrana kombinacja atraktorów sprawia, ze jej zapach i smak 
jest atrakcyjny dla wszystkich typów ryb srebrnych. Rozmiar granulek - średni.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 007 1 kg 17,00

Zanęta Gardons
Specjalnie opracowana do łowienia większych płoci na kanałach i rzekach, 
Gardons posiada idealne właściwości wabienia i utrzymywania dużych okazów 
na twoim stanowisko wędkarskim i sprawienia, że będą chciały wciąż żerować. 
Z niewieloma aktywnymi składnikami, ryby koncentrują się bezpośrednio na 
miejscu nęcenia. Wyraźny aromat przypraw korzennych jest nie do odparcia dla 
dużych płoci i leszczy. Rozmiar granulek - duży. Przyleganie: średnie.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 011 1 kg 17,00
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Zanęta Red Roach
Niezrównana zanęta na płocie. Bogata czerwień zanęty zapewnia zalety nie do 
pobicia na kolorowych wodach i wiosną. Do Red Roach używane są wyłącznie 
najlepszej jakości składniki. Wyraźny zapach prażonych konopi połączony ze 
specjalną mieszaniną dodatków jest nie do odparcia dla dużych płoci i leszcza 
skimmera. Red Roach można używać na wolno płynących kanałach i wodach 
stojących i jest ona idealna do użycia z ochotką. Rozmiar granulek - średni. 
Przyleganie: średnie.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 012 1 kg 17,00

Zanęta Easy Cheesy
Opracowana na łowienie brzany na dużych rzekach, wyraźny zapach parmeza-
nu jest nie do odparcia dla brzany. Easy Cheesy zawiera duże cząstki czerwo-
nego pokarmu, które są powoli uwalniane z kulek zanęty do prądu rzecznego, 
przyciągając ryby z dużych odległości. Silne właściwości wiążące zanęty zapew-
niają długotrwały efekt, przytrzymując ryby w strefie nęcenia. Zanęta może też 
unieść duże ilości żywej przynęty i cząstek. Rozmiar granulek - duży. Przylega-
nie: bardzo silne.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 013 1 kg 17,00

Zanęta Sweet Breams
Zanęta o żywym żółtym kolorze, do wabienia ławic dużych leszczy. Sweet Bre-
ams posiada unikatowy zapach migdałów, któremu leszcz po prostu nie może 
się oprzeć. Głównie do użycia w miesiącach letnich, zanęta posiada dobre wła-
ściwości wiążące, co  sprawia, ze jest idealna do wabienia i przytrzymywania 
ławic na jeziorach i dużych rzekach. Rozmiar granulek - duży. Przyleganie: silne.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 014 1 kg 17,00

Zanęta Tench
Unikalna mieszanka „Tench” z serii zanęt zawodniczych "Champions Choice", 
została specjalnie przygotowana  w celu przyciągania do łowiska linów, posiada 
równocześnie magiczny wpływ na ogromne leszcze i karpie. Właściwości wiążą-
ce zanęty Tench zostały dostosowane do maksymalizacji współczynnika brań w 
wodach stojących i wolno płynących. Dzięki zawartości drobnej mączki rybnej 
zanęta charakteryzuje się ciemną barwą. Rybi aromat z subtelnym dodatkiem 
słodkiego biszkopta szybko zwabia duże sztuki i utrzymuje je w łowisku przez 
długi czas. Podczas opracowywania formuły tej zanęty naszemu testerowi udało 
się złapać lina o wadze ponad 2,1 kg oraz dwucyfrowe leszcze! Wielkość zia-
ren: średni, Siła wiązania: średnia.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 020 1 kg 17,00

Zanęta Crispy Carp
Jeśli chodzi o selektywne nęcenie dużych ryb takich jak karp czy leszcz, a 
następnie utrzymanie ich na stanowisku wędkarskim przez długi okres czasu, 
idealna jest gruboziarnista zanęta z dużą ilością cząstek. Crispy Carp dobrze się 
wiąże i dzięki temu pozwala na włączenie do mieszanki dużych ilości dodat-
kowego luźnego pokarmu. Dzięki swemu jasnemu kolorowi i intensywnemu 
aromatowi owocowemu, zanęta ta jest idealna gdy spodziewasz się dużej ilości 
dużych ryb. Do naszej zanęty Crispy Carp używamy wyłącznie najwyższej jako-
ści składników, co jest tradycją Browning. Specjalną cechą są płatki kukurydzia-
ne, co daje zanęcie niepowtarzalny wygląd.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 040 1 kg 17,00

ZANETY

Prezenter do zanęt
Łatwa do złożenia wystawka sklepowa, wykonana z trwałego, zadrukowanego 
kartonu mieszcząca do 8 stojących torebek z atrakcyjnej serii zanęt Browning. 
Ogromnie zwiększa sprzedaż. Zanęty nie są zawarte w zestawie.

Nr art. RCD zł
9963 010 59,80

Nr art. Zawartość RCD zł
3935 015 400 g 34,00

Słodzik Krazy
'Krazy Sweetner' to idealne rozwiązanie do słodze-
nia zanęty. Karp, leszcz, lin i inne ryby srebrzyste 
uwielbiają słodki smak. Krazy Sweetner jest wiele 
razy słodszy od zwykłego cukru, i jest sporządzony 
z sacharyny sodowej (około 300 razy słodszej niż 
cukier), NHDC (około 1,500 razy słodszej) i natu-
ralnych, intensywnie słodzących ekstraktów roślin-
nych. W przeciwieństwie do innych słodzików, 
Krazy Sweetner nie ma zwyczajowego gorzkiego 
posmaku. Zalecane dawkowanie: 1 mała łyżeczka 
na ok. 1-3 litry zanęty.

Nr art. Zawartość RCD zł
3935 010 400 g 34,00

Klej do Robaków Krazy
Krazy Glue' świetnie nadaje się do formowania 
robaka białego w małe kulki. Wystarczy oczyścić 
trociny z robaka oraz, aby osiągnąć maksymalne 
rezultaty, oczyścić środkiem Browning Champions 
Choice ‘Krazy Clean’. Następnie dodać odrobinę 
wody, ale nie zamaczać zbytnio robaka. Następnie 
posyp powierzchnię preparatem Krazy Glue. Powoli 
zlep ze sobą robaki tak, aby utworzyć pożądany 
rozmiar kulki. Można też dodać wcześniej odrobinę 
grysu, aby kulki były cięższe. Po zakończeniu, kulki 
szybko rozbiją się w wodzie.
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Champion’s Feeder Mix Black Roach
Czarna zanęta do feedera opracowana zgodnie z wytycznymi Jensa 
Koschnicka we współpracy z kilkoma wędkarzami z drużyny. W tej lekkiej 
wersji idealnie pasuje na wody stojące. Łatwo uwalnia się z koszyczka i 
wabi ryby swoimi naturalnymi aromatami. Zanęta Black Roach roznosi się 
w wodzie ze względu na swój skład i w bardzo krótkim czasie uwalnia się 
z koszyczka zanętowego. Aby uzyskać więcej informacji, można zeskano-
wać kod QR umieszczony na opakowaniu, który uruchomi film video.

Nr art. Kolor Zawartość RCD zł
3970 024 czarny 1 kg 25,00

Champion’s Feeder Mix Quick Skimmer
Lekka, brązowa zanęta feederowa, opracowana zgodnie z 
wytycznymi Jensa Koschnicka. Idealnie sprawdza się w wodach 
stojących i wolnopłynących. Szybko wabi w pole nęcenia każdy 
gatunek drobnych ryb. Optymalnie uwalnia się z koszyczka i 
tworzy na dnie dywan zanętowy.  Oznacza to, że dzięki niej 
można łowić ryby nawet w trudnych sytuacjach, gdy inne zanęty 
stale zawodzą.

Nr art. Kolor Zawartość RCD zł
3970 025 brązowy 1 kg 25,00

Champion’s Feeder Mix Big Bream
Zanęta feederowa na wody płynące, opracowana zgodnie z 
wytycznymi Jensa Koschnicka. Szczególnie odpowiednia na rzeki i 
głębokie jeziora. Wabi ryby naturalnym aromatem i wysokiej jako-
ści składnikami. Tworzy dywan na dnie i utrzymuje ryby w łowisku 
przez długi czas. Własności wiążące pozwalają na dodanie więk-
szej ilości żywych przynęt, co jest ważne, gdy w łowisku pojawią 
się duże ryby.

Nr art. Kolor Zawartość RCD zł
3970 026 żółty 1 kg 25,00

Zanęta M7
Legendarna holenderska zanęta feeder do użycia na jeziorach i rzekach. Na 
wody stojące, M7 należy nasączać przez godzinę przed łowieniem i przesiać 
przez średniej wielkości sito, aby zachować jej wybuchowość. Na rzeki, M7 
należy zamoczyć wieczorem przed dniem łowienia, aby prawidłowo się zata-
piała, bez pływających cząstek unoszonych w dal z prądem. Delikatnie nawilż 
ponownie przed łowieniem i przesiej przez średniej wielkości sito. W przypadku 
M7, nawet najmniejsze ilości zanęty potrafią utrzymać duże grupy ryb na stano-
wisku wędkarskim przez długi okres czasu. Zanęta jest bardzo sycąca i posiada 
słodki zapach i smak. Rozmiar granulek - duży.

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 002 1 kg 17,00

ZANETY

Champion's Method Mussel green
Champion's Method - nowo opracowana, innowacyjna seria zanęt, szczególnie 
do wabienia dużych ryb za pomocą koszyczka Method. W Green Mussel uży-
wamy mieszaniny różnych mielonych pelletów najlepszej jakości, wzbogaconych 
o inne składniki i uszlachetnianych aromatem, który nadaje tej miksturze osta-
teczny szlif. Łatwo oddziela się od koszyczka i w bardzo krótkim czasie tworzy 
zielony dywan na dnie, przyciągając do obszaru nęcenia karpia, leszcza i inne 
duże gatunki ryb spokojnego żeru. Instrukcja użycia: zmieszać zanętę z ilością 
wody wskazaną na torebce i pozostawić na około 10 minut, aby wilgoć została 
całkowicie wchłonięta.

Nr art. Kolor Zawartość RCD zł
3970 080 zielony 1 kg 25,00

Champion's Method Robin & Krill
Champion's Method - nowo opracowana, innowacyjna seria zanęt, szczególnie 
do wabienia dużych ryb za pomocą podajnika Method. W Robin & Kill używa-
my mieszanki różnych granulek ziemi najlepszej jakości, udoskonalonych przez 
aromat, który nadaje tej miksturze ostateczny szlif. Jako wyjątkową atrakcję 
dodaliśmy Robin Red, który działa jak magnes na karpia, a i wędkarze coraz 
bardziej są przekonani do jakości tej zanęty. Jeśli chcesz wybrać się na dużą 
rybę, ta zanęta to najlepszy wybór! Łatwo odłącza się od podajnika i w bardzo 
krótkim czasie tworzy czerwony dywan na dnie, przyciągając do obszaru nęce-
nia karpia, leszcza i inne duże gatunki ryb spokojnego żeru. Instrukcja użycia: 
zmieszać karmę z ilością wody wskazaną na torebce i pozostawić na około 10 
minut, aby wilgoć została całkowicie wchłonięta

Nr art. Kolor Zawartość RCD zł
3970 081 czerwony 1 kg 25,00

Champion's Method Formula Fish      
Champion's Method - nowo opracowana, innowacyjna seria zanęt, szczególnie 
do wabienia dużych ryb za pomocą podajnika Method. Mieszanina mielonych 
pasz i pelletów hodowlanych, zaopatrzona w słodką mieszankę aromatów, daje 
mieszankę zanętową, której nie mogą się oprzeć wszystkie rodzaje ryb spokoj-
nego żeru. Łatwo odłącza się i szybko uwalnia smaki, aby przyciągnąć ryby w 
jak najkrótszym czasie. Gdy zanęta jest regularnie dodawana to dzięki wysokiej 
zawartość białka długo utrzymuje rybę w miejscu nęcenia. Instrukcja użycia: 
zmieszać zanętę z ilością wody wskazaną na torebce i pozostawić na około 10 
minut, aby wilgoć została całkowicie wchłonięta.

Nr art. Kolor Zawartość Smak RCD zł
3970 082 Naturalny 1 kg Scopex karmel 25,00
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Pompka do pelletu
Minęły już czasy, gdy przygotowanie pelletów do zastosowania zajmowało 
wieczność. Dzięki Browning Pellet Pump, w dosłownie kilka sekund pływające, 
twarde pellety nasączają się wodą i stają się miękkie i elastyczne. Po prostu 
umieść pellety i wodę w pojemniku, zamknij wieko i usuń powietrze z pojem-
nika za pomocą tłoka pompy. Następnie wciśnij zawór na wieku i wpuść z 
powrotem powietrze. Pellety są już gotowe a wieko można zdjąć. Niezbędne 
narzędzie dla wszystkich wędkarzy słodkowodnych.

Nr art. Zawartość RCD zł
8062 001 0,50 l 79,60

Szczypce do gumek do pelletu
Koniec meczarni podczas prób wepchniecia pelletu do opaski. Odpuść sobie 
to zadanie, a wędkowanie da ci więcej przyjemności. Dołączone po 10 sztuk z 
każdego rozmiaru S, M, L wysoko rozciągliwych pasków pelletowych.

Nr art. RCD zł
6325 010 25,40

Opaski do Pelletu
100% czysty lateks, naturalne kolory, cienkie ściany wysoka rozciągliwość to 
cechy tych opasek do pelletów w 3 najpopularniejszych rozmiarach.

Nr art. Ø Ilość RCD zł
3968 010 4 mm 60 szt 14,60

3968 011 7 mm 30 szt 14,60

3968 012 10 mm 30 szt 14,60

Silikonowy Uchwyt do Przynęt
Praktyczna złączka z paskiem silikonowym do utrzymywania haczyka i zamon-
towanej igły do kulki proteinowej.

Nr art. Ilość RCD zł
6608 003 5 szt 16,40

Igła do kulek
Małe metalowe igły do uzbrjania włosa w mini kulki. Przyne-
ta trzyma się jak przyklejona. Najszybszy sposób.

Nr art. Ilość RCD zł
6602 010 20 szt 13,80

AKCESORIA

Black Magic® Gold Mono
Jakość Black Magic, uniwersalna żyłka na wygodnych dużych szpulach.  Spraw-
dzona żyłka w dobrej cenie, dopasowana do każdego stylu łowienia, zarówno 
na spławik, jak i feeder.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2220 017 0,17 mm 680 m 2,05 kg / 4,50 lbs ciemnobrązowa 28,00

2220 019 0,19 mm 680 m 3,00 kg / 6,60 lbs ciemnobrązowa 28,00

2220 021 0,21 mm 640 m 3,65 kg / 8,00 lbs ciemnobrązowa 28,00

2220 023 0,23 mm 610 m 4,35 kg / 9,60 lbs ciemnobrązowa 28,00

2220 027 0,27 mm 490 m 5,70 kg / 12,60 lbs ciemnobrązowa 28,00

Plecionka Black Magic® Gold
Jakość Black Magic, wielosplotowa plecionka do łowienia feederem.  Dosko-
nała cena, niezawodna i długotrwała.   Pomaga w dalekich rzutach i poprawia 
sygnalizację brań.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2337 008 0,08 mm 150 m 3,3 kg / 7,5 lbs czarny 48,00

2337 010 0,10 mm 150 m 3,6 kg / 8 lbs czarny 48,00

2337 012 0,12 mm 150 m 4,5 kg / 10 lbs czarny 48,00
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Cenex Feeder Gum
Wysokiej jakości guma absorbująca naprężenia. Wszechstronna i dobra do 
wiązania.

Nr art. Ø Długość RCD zł
6235 108 0,80 mm 10 m 64,60

Plecionka Cenex Feeder, tonąca
Tonąca plecionka. Okrągły profil dla optymalnego kontaktu podczas łowienia 
feederem. Włókna z Teflonu zapewniają właściwości tonące.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2225 008 0,08 mm 150 m 4,55 kg / 10,00 lbs szary/zielony 130,00

2225 010 0,10 mm 150 m 5,45 kg / 12,00 lbs szary/zielony 130,00

2225 012 0,12 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs szary/zielony 130,00

Żyłka Cenex Low Stretch
Specjalistyczna, wstępnie rozciągnięta żyłka do feedera. Wyjątkowo niska 
rozciągliwość tej żyłki zwiększa wykrywalność brań gdy łowimy na dużych odle-
głościach, jest więc łatwiejszą w użyciu alternatywą dla plecionek. Odporna na 
ścieranie z gładkim wykończeniem powierzchni.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2231 014 0,14 mm 150 m 2,10 kg / 4,60 lbs czarny 29,00

2231 016 0,16 mm 150 m 2,65 kg / 5,80 lbs czarny 29,00

2231 018 0,18 mm 150 m 3,15 kg / 6,90 lbs czarny 29,00

2231 020 0,20 mm 150 m 3,85 kg / 8,50 lbs czarny 29,00

2231 022 0,22 mm 150 m 4,85 kg / 10,70 lbs czarny 34,20

2231 024 0,24 mm 150 m 6,10 kg / 13,40 lbs czarny 38,00

2231 026 0,26 mm 150 m 7,15 kg / 15,70 lbs czarny 38,00

Żyłka Cenex Classic
Nasza dobrze sprawdzona i popularna żyłka Cenex jest bardzo giętka i zapew-
nia perfekcyjną prezentację przynęty, co gwarantuje pomoc w złapaniu większej 
ilości ryb.  Jest jednak również uważana za jedną z mocniejszych żyłek o małej 
średnicy dostępnych na rynku.   Wybór poważnych wędkarzy zawodowych.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2238 006 0,06 mm 50 m 0,45 kg / 1,00 lbs brązowy 21,60

2238 007 0,07 mm 50 m 0,55 kg / 1,20 lbs brązowy 21,60

2238 008 0,08 mm 50 m 0,75 kg / 1,60 lbs brązowy 21,60

2238 010 0,10 mm 100 m 1,00 kg / 2,20 lbs brązowy 25,40

2238 012 0,12 mm 100 m 1,55 kg / 3,40 lbs brązowy 25,40

2238 014 0,14 mm 100 m 2,05 kg / 4,50 lbs brązowy 25,40

2238 016 0,16 mm 100 m 2,60 kg / 5,70 lbs brązowy 25,40

Żyłka Cenex Hybrid Power
Pierwotnie zaprojektowana do do budowy przyponów i zestawów, ta super 
nowoczesna i super jakości żyłka z kopolimeru jest specjalnie stworzona na 
wymagające sytuacje z dużymi rybami. Żyłka oferuje niesamowitą odporność 
na ścieranie, siłę węzłów i wytrzymałość na zrywanie, ale jest bardzo giętka, 
co pozwala na perfekcyjną prezentację przynęty. Supersilna, superwytrzymała i 
supergiętka.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2240 012 0,12 mm 100 m 1,70 kg / 3,70 lbs przeźroczysta 22,40

2240 014 0,14 mm 100 m 2,55 kg / 5,60 lbs przeźroczysta 22,40

2240 016 0,16 mm 100 m 3,00 kg / 6,60 lbs przeźroczysta 22,40

2240 018 0,18 mm 100 m 3,90 kg / 8,50 lbs przeźroczysta 22,40

2240 020 0,20 mm 100 m 4,20 kg / 9,20 lbs przeźroczysta 22,40

LINKI

Żyłka Cenex Method
Żyłka w kolorze kamuflaż (trzy odcienie) o wysokiej trwałości. Idealna do poło-
wu metodą, zarówno podczas zawodów jak i podczas wypraw po rekordy. 
Właściwie niezbędna w każdej sytuacji gdy potrzebujesz niezawodnej żyłki nie 
straszącej ryb. Bardzo szybko tonąca - jak ciężarek!

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2241 020 0,20 mm 150 m 3,65 kg / 8,10 lbs kamuflaż 34,00

2241 022 0,22 mm 150 m 4,70 kg / 10,40 lbs kamuflaż 36,60

2241 024 0,24 mm 150 m 5,80 kg / 12,80 lbs kamuflaż 36,60

2241 026 0,26 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs kamuflaż 41,00

Żyłka Cenex Feeder
Wysokiej jakości żyłka ze specjalnie wygładzaną powierzchnią zwiększającą 
odległość rzutów, poprawiającą hol i sprawiającą, że żyłka Cenex Feeder jest 
bardzo odporna na ścieranie. Średnio rozciągliwa, tonąca jest wyjątkowo wiot-
ka, co powoduje że, jest to doskonały wybór również do spławika (w szczegól-
ności na średnich i dużych dystansach).

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2226 014 0,14 mm 150 m 1,80 kg / 4,00 lbs czarny 28,00

2226 016 0,16 mm 150 m 2,25 kg / 5,00 lbs czarny 28,00

2226 018 0,18 mm 150 m 2,70 kg / 6,00 lbs czarny 28,00

2226 020 0,20 mm 150 m 3,35 kg / 7,40 lbs czarny 28,00

2226 022 0,22 mm 150 m 4,40 kg / 9,70 lbs czarny 28,00

2226 024 0,24 mm 150 m 5,35 kg / 11,80 lbs czarny 30,20

2226 026 0,26 mm 150 m 5,80 kg / 12,80 lbs czarny 32,40

2226 028 0,28 mm 150 m 6,20 kg / 13,70 lbs czarny 32,40

Żyłka Cenex Fluoro Carbon
Niewidzialny w wodzie, najwyższej jakości Fluorocarbon do budowy przyponów 
czy zestawów. Starannie dobrany pod względem giętkości, wytrzymałości na 
rozerwanie i wytrzymałości węzła.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2230 011 0,11 mm 50 m 1,25 kg / 2,70 lbs przeźroczysta 34,00

2230 013 0,13 mm 50 m 1,60 kg / 3,50 lbs przeźroczysta 34,00

2230 015 0,15 mm 50 m 2,10 kg / 4,60 lbs przeźroczysta 38,80

2230 017 0,17 mm 50 m 2,95 kg / 6,50 lbs przeźroczysta 42,60
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Cenex Line Set 1
Zawartość setu: Cenex Hybrid Power Mono: 2240012, 014, 016, 018, 020 z 
każdego po 5 szpul, Cenex Feeder Mono: 2226018, 020, 022, 024, 026 z każ-
dego po 5 szpul, Cenex Low Stretch Mono: 2231018, 020, 022 z każdego po 
5 szpul, Cenex Classic Mono: 2238010, 012, 014 z każdego po 5 szpul, Cenex 
Feeder Braid, Sinking: 2225010, 012 z każdego po 2 szpul,Cenex Method 
Mono: 2241022, 024 z każdego po 5 szpul, Display + haczyki.

Nr art. Szerokość Ilość RCD zł
5112 995 45 cm 94 szt 1760,00

Cenex Line Set 2
Zawartość setu: Cenex Classic Mono: 2238006, 007, 008, 010 z każdego po 
5 szpul, Cenex Hybrid Power Mono: 2240012, 014, 016, 018, z każdego po 
5 szpul, Cenex Feeder Mono: 2226014, 016, 018, 020, 022, 024, 026, 028 z 
każdego po 5 szpul, Cenex Fluoro Carbon Hook Line: 2230011, 013, 015, 017 
z każdego po 5 szpul, Display + haczyki.

Nr art. Szerokość Ilość RCD zł
5112 996 45 cm 100 szt 1600,00

Cenex Line Display
Display Cenex line z hakami.

Nr art. Szerokość RCD zł
5112 999 45 cm 303,00

PREZENTERY

Haczyki Sphere Beast Barbless
Popularne haczyki Sphere Beast są teraz dostępne w wersji bezzadziorowej. Ich prosty kształt, szero-
kie kolanko i wysokiej jakości stal japońska sprawiają, ze szybko stały się numerem jeden, jeśli chodzi 
o hol walecznych ryb, jak karpie i brzany w trudnych warunkach. Specjalną cechą bezzadziorowych 
haczykach Sphere Beast jest powłoka teflonowa, która gwarantuje szczególnie łatwą penetrację 
haczyka w pysk ryby. W efekcie haczyk mocno wbija się w pysk i znacząco zmniejszone zostało ryzy-
ko spinania się ryb.

Nr art. Model Rozmiar Waga Haczyk Ilość Kolor RCD zł
4610 008 z łopatką 8 0,1778 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4610 010 z łopatką 10 0,1488 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4610 012 z łopatką 12 0,1237 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4610 013 z łopatką 13 0,1007 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4610 014 z łopatką 14 0,0808 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4610 016 z łopatką 16 0,0624 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4611 008 z oczkiem 8 0,1778 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4611 010 z oczkiem 10 0,1488 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4611 012 z oczkiem 12 0,1237 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4611 013 z oczkiem 13 0,1007 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4611 014 z oczkiem 14 0,0808 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4611 016 z oczkiem 16 0,0624 g 15 szt czarny nikiel 18,20

Haczyki Sphere CPF LS Barbless
Ten bezzadziorowy haczyk to prawdziwie wszechstronny model do łowienia na łowiskach komercyj-
nych i karpodromach. Dzięki swojemu owalnemu kształtowi model CPF LS przeznaczony jest do róż-
nych przynęt, jak białe robaki, dżdżownice lub pelety.  Średniej grubości, japońska wysokiej jakości 
stal sprawia, że jest to doskonały haczyk do łowienia mniejszych ryb, karasi i karpi. Dzięki powłoce z 
teflonu haczyk z łatwością penetruje pysk ryby i znacząco zmniejsza ryzyko spięć ryb. Haczyk CPF LS 
zakończony jest łopatką i dlatego idealnie pasuje do wszelkich metod łowienia tyczką.

Nr art. Model Rozmiar Waga Haczyk Ilość Kolor RCD zł
4612 010 z łopatką 10 0,0242 g 15 szt czarny nikiel 11,80

4612 012 z łopatką 12 0,0200 g 15 szt czarny nikiel 11,80

4612 013 z łopatką 13 0,0170 g 15 szt czarny nikiel 11,80

4612 014 z łopatką 14 0,0136 g 15 szt czarny nikiel 11,80

4612 016 z łopatką 16 0,0122 g 15 szt czarny nikiel 11,80

Haczyki Sphere - opracowane przez naszych skutecznych wędkarzy wyczynowych i feederowych Browning. 
Jens Koschnik odegrał główną rolę w opracowaniu tej specjalnej serii haczyków.

Każdy model został opracowany tak, aby był jak najlżejszy do danej techniki, ale zawsze po uwzględnieniu koniecznej wytrzymałości 
do bezpiecznego wyholowania nawet większych okazów. Nowa, niższa waga haczyka jest istotna przy jak najbardziej naturalnej 
prezentacji przynęty. Takie szczegóły prowadzą bowiem do sukcesuHaczyki te zostały wyprodukowane specjalnie dla Browninga 
przez jedną z największych na świecie fabryk haczyków w Japonii i spełniają najwyższe standardy jakościowe, podobnie jak 
wszystkie produkty sygnowane nazwą Sphere.  Nowe haczyki Sphere pakowane są luzem lub też występują jako gotowe przypony 
do łowienia wyczynowego i feedera.
Z tego też względu Browning wprowadza nowe, wyjątkowe zwijadełka. Gotowe przypony przechowywane są na szpulce o 
silikonowej powierzchni oraz składanym wieczku, który bezpiecznie zamyka wszystkie haczyki i chroni przypony przed promieniami 
UV oraz uszkodzeniem. Pierwszy haczyk zaczepiony jest na górnej wstawce, którą można łatwo znaleźć. Kolejne haczyki zaczepione 
są za pętlę poprzedzającego przyponu i bez splątania można je łatwo zdjąć. Tak wyjątkowy system przechowywania nie wymaga 
żadnych szpilek.
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Sphere Match
Wyprodukowaliśmy te wyczynowe haczyki, mając na uwadze w szczególności 
wędkarzy feederowych. Długie ostrze haczyka zapewnia bezpieczne trzymanie się 
podczas holu. Haczyk mimo swojej małej wagi jest bardzo ostry i mocny. Niezwy-
kle uniwersalny haczyk, który może być używany także przy połowie tyczką oraz 
odległościówką. Zastosowanie: Do łowienia na tyczkę/odległościówkę lekkimi 
zestawami oraz bardzo lekkim feederem. Opakowanie haczyków zawiązanych na 
wysokiej jakości żyłce mono.

Nr art. Ø Rozmiar Waga Haczyk Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4782 008 0,18 mm 8 0,23 g 100 cm 3,5 kg / 6,9 lbs 8 szt czarny nikiel 19,40

4782 010 0,16 mm 10 0,19 g 100 cm 2,6 kg / 5,7 lbs 8 szt czarny nikiel 19,40

4782 012 0,14 mm 12 0,16 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 szt czarny nikiel 19,40

4782 014 0,14 mm 14 0,11 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 szt czarny nikiel 19,40

4782 016 0,12 mm 16 0,089 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 szt czarny nikiel 19,40

4782 018 0,1 mm 18 0,068 g 100 cm 1 kg / 2,2 lbs 8 szt czarny nikiel 19,40

Sphere Ultra Strong
Haczyk Ultra Strong jest niezniszczalny! Ma ten sam kształt, co nasz haczyk Ultra 
Light, ale jest wyraźnie grubszy i bardziej wytrzymały. Dzięki temu jest idealny 
do łowienia ciężkimi feederami, ale wędkarze łowiący na tyczkę, którzy lubią 
łowić duże ryby w silnym uciągu, także pokochają haczyk Ultra Strong. Leszcze, 
brzany i karpie nie stanowią problemu dla tego haczyka. Zastosowanie: Do łowie-
nia dużych ryb tyczką w silnym uciągu oraz do ciężkiego feedera. Opakowanie 
haczyków zawiązanych na wysokiej jakości żyłce mono.

Nr art. Ø Rozmiar Waga Haczyk Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4785 008 0,16 mm 8 0,28 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 szt czarny nikiel 23,80

4785 010 0,16 mm 10 0,23 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 szt czarny nikiel 23,80

4785 012 0,14 mm 12 0,18 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 szt czarny nikiel 23,80

4785 014 0,14 mm 14 0,14 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 szt czarny nikiel 23,80

4785 016 0,12 mm 16 0,12 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 szt czarny nikiel 23,80

4785 018 0,12 mm 18 0,094 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 szt czarny nikiel 23,80

Sphere Feeder Ultra Lite
Haczyk ten jest jednym z najlżejszych i najostrzejszych haczyków dostępnych 
obecnie na rynku. Ale jest wystarczająco mocny, aby wyholować większą rybę, 
np. na feeder. Od dawna wiadomo, że waga haczyka jest głównym czynni-
kiem wpływającym na branie przez rybę przynęty. Dzięki haczykom Ultra Light, 
wyprzedzisz konkurencję! Szczególnie polecane do łowienia na ochotkę i małe 
przynęty. Zastosowanie: Do łowienia na tyczkę/odległościówkę lekkimi zestawami 
oraz bardzo lekkim feederem. Opakowanie haczyków zawiązanych na wysokiej 
jakości żyłce mono.

Nr art. Ø Rozmiar Waga Haczyk Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4789 008 0,17 mm 8 0,18 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 szt czarny nikiel 23,80

4789 010 0,14 mm 10 0,14 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 szt czarny nikiel 23,80

4789 012 0,14 mm 12 0,12 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 szt czarny nikiel 23,80

4789 014 0,12 mm 14 0,083 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 szt czarny nikiel 23,80

4789 016 0,12 mm 16 0,066 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 szt czarny nikiel 23,80

4789 018 0,10 mm 18 0,054 g 100 cm 1,00 kg / 2,20 lbs 8 szt czarny nikiel 23,80

Sphere Classic
Haczyk o klasycznym kształcie do wszelkich sytuacji. Wędkarze łowiący tyczką 
lub odległościówką z pewnością doskonale znają skuteczność haczyka o tym 
kształcie. Dzięki długiemu trzonkowi, haczyk można łatwo wyjąć bez uszkadzania 
pyska ryby. Haczyk ten jest również popularny wśród wędkarzy feederowych. 
Doskonały kompromis, gdy konieczne jest połączenie lekkości z wytrzymałością. 
Zastosowanie: Uniwersalny haczyk do łowienia tyczką i odległościówką albo do 
lekkiego bądź ciężkiego feedera. Opakowanie haczyków zawiązanych na wyso-
kiej jakości żyłce mono.

Nr art. Ø Rozmiar Waga Haczyk Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4793 012 0,16 mm 12 0,2 g 100 cm 2,05 kg / 5,7 lbs 8 szt czarny nikiel 19,40

4793 013 0,14 mm 13 0,16 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 szt czarny nikiel 19,40

4793 014 0,14 mm 14 0,113 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 szt czarny nikiel 19,40

4793 015 0,12 mm 15 0,085 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 szt czarny nikiel 19,40

4793 016 0,12 mm 16 0,063 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 szt czarny nikiel 19,40

4793 018 0,1 mm 18 0,05 g 100 cm 1 kg / 2,2 lbs 8 szt czarny nikiel 19,40

Sphere Beast
Ten niepokonany haczyk jest szczególnie popularny przy połowach dużych ryb, 
jak karpie i brzany. Zawsze nad wodą mogą pojawić się ekstremalne sytuacje, 
kiedy konieczne jest użycie mocnego sprzętu. Jeśli chcemy mieć bezpieczną 
pewność, możesz zaufać naszym haczykom Beast, a ryba nie będzie mieć szans 
na ucieczkę. Zastosowanie: Do każdej metody na silne ryby oraz do łowienia w 
bardzo silnym uciągu. Opakowanie haczyków zawiązanych na wysokiej jakości 
żyłce mono.

Nr art. Ø Rozmiar Waga Haczyk Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4796 008 0,20 mm 8 0,67 g 100 cm 3,8 kg / 7,6 lbs 8 szt czarny nikiel 21,60

4796 010 0,20 mm 10 0,5 g 100 cm 3,8 kg / 7,60 lbs 8 szt czarny nikiel 21,60

4796 012 0,16 mm 12 0,39 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 szt czarny nikiel 21,60

4796 013 0,16 mm 13 0,3 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 szt czarny nikiel 21,60

4796 014 0,14 mm 14 0,23 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 szt czarny nikiel 21,60

4796 016 0,14 mm 16 0,2 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 szt czarny nikiel 21,60

HAKI

Sphere Match
Wyprodukowaliśmy te wyczynowe haczyki, mając na uwadze w szczególności 
wędkarzy feederowych. Długie ostrze haczyka zapewnia bezpieczne trzymanie się 
podczas holu. Haczyk mimo swojej małej wagi jest bardzo ostry i mocny. Niezwy-
kle uniwersalny haczyk, który może być używany także przy połowie tyczką oraz 
odległościówką. Zastosowanie: Do łowienia na tyczkę/odległościówkę lekkimi 
zestawami oraz bardzo lekkim feederem. Opakowanie zawiera same haczyki.

Nr art. Rozmiar Waga Haczyk Ilość Kolor RCD zł
4783 008 8 0,23 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4783 010 10 0,19 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4783 012 12 0,16 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4783 014 14 0,11 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4783 016 16 0,089 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4783 018 18 0,068 g 15 szt czarny nikiel 10,80

Sphere Ultra Strong
Haczyk Ultra Strong jest niezniszczalny! Ma ten sam kształt, co nasz haczyk Ultra 
Light, ale jest wyraźnie grubszy i bardziej wytrzymały. Dzięki temu jest idealny 
do łowienia ciężkimi feederami, ale wędkarze łowiący na tyczkę, którzy lubią 
łowić duże ryby w silnym uciągu, także pokochają haczyk Ultra Strong. Leszcze, 
brzany i karpie nie stanowią problemu dla tego haczyka. Zastosowanie: Do łowie-
nia dużych ryb tyczką w silnym uciągu oraz do ciężkiego feedera. Opakowanie 
zawiera same haczyki.

Nr art. Rozmiar Waga Haczyk Ilość Kolor RCD zł
4786 008 8 0,28 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4786 010 10 0,23 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4786 012 12 0,18 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4786 014 14 0,14 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4786 016 16 0,12 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4786 018 18 0,094 g 15 szt czarny nikiel 10,80

Sphere Feeder Ultra Lite
Haczyk ten jest jednym z najlżejszych i najostrzejszych haczyków dostępnych obecnie 
na rynku. Ale jest wystarczająco mocny, aby wyholować większą rybę, np. na feeder. 
Od dawna wiadomo, że waga haczyka jest głównym czynnikiem wpływającym na 
branie przez rybę przynęty. Dzięki haczykom Ultra Light, wyprzedzisz konkurencję! 
Szczególnie polecane do łowienia na ochotkę i małe przynęty. Zastosowanie: Do 
łowienia na tyczkę/odległościówkę lekkimi zestawami oraz bardzo lekkim feederem. 
Opakowanie zawiera same haczyki.

Nr art. Rozmiar Waga Haczyk Ilość Kolor RCD zł
4790 008 8 0,18 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4790 010 10 0,14 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4790 012 12 0,12 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4790 014 14 0,083 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4790 016 16 0,066 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4790 018 18 0,054 g 15 szt czarny nikiel 10,80
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Sphere Classic
Haczyk o klasycznym kształcie do wszelkich sytuacji. Wędkarze łowiący tyczką 
lub odległościówką z pewnością doskonale znają skuteczność haczyka o tym 
kształcie. Dzięki długiemu trzonkowi, haczyk można łatwo wyjąć bez uszkadzania 
pyska ryby. Haczyk ten jest również popularny wśród wędkarzy feederowych. 
Doskonały kompromis, gdy konieczne jest połączenie lekkości z wytrzymałością. 
Zastosowanie: Uniwersalny haczyk do łowienia tyczką i odległościówką albo do 
lekkiego bądź ciężkiego feedera. Opakowanie zawiera same haczyki.

Nr art. Rozmiar Waga Haczyk Ilość Kolor RCD zł
4794 012 12 0,2 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4794 013 13 0,16 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4794 014 14 0,113 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4794 015 15 0,085 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4794 016 16 0,063 g 15 szt czarny nikiel 10,80

4794 018 18 0,05 g 15 szt czarny nikiel 10,80

Sphere Beast
Ten niepokonany haczyk jest szczególnie popularny przy połowach dużych ryb, 
jak karpie i brzany. Zawsze nad wodą mogą pojawić się ekstremalne sytuacje, 
kiedy konieczne jest użycie mocnego sprzętu. Jeśli chcemy mieć bezpieczną 
pewność, możesz zaufać naszym haczykom Beast, a ryba nie będzie mieć szans 
na ucieczkę. Zastosowanie: Do każdej metody na silne ryby oraz do łowienia w 
bardzo silnym uciągu. Opakowanie zawiera same haczyki.

Nr art. Rozmiar Waga Haczyk Ilość Kolor RCD zł
4797 008 8 0,67 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4797 010 10 0,5 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4797 012 12 0,39 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4797 013 13 0,3 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4797 014 14 0,23 g 15 szt czarny nikiel 18,20

4797 016 16 0,2 g 15 szt czarny nikiel 18,20

HAKI

Feeder Method Przypon z opaską do pelletu

Krótkie przypony do metody z żyłką Cenex. Mocny haczyk Mustad da sobie radę 
nawet z karpiem. Z opaską do pelletu na włosie. Haczyk: Mustad 60342NP-BR.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4706 010 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 szt brązowy 13,80

4706 012 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 szt brązowy 13,80

4706 014 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 szt brązowy 13,80

4706 016 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 szt brązowy 13,80

4706 018 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 szt brązowy 13,80

Przypon Feeder Method z igłą do kulki

Krótkie przypony do metody z żyłką Cenex. Mocny haczyk Mustad da sobie radę 
nawet z karpiem. Z igłą do pelletu na włosie. Haczyk: Mustad 60342NP-BR.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4706 110 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 szt brązowy 15,40

4706 112 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 szt brązowy 15,40

4706 114 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 szt brązowy 15,40

4706 116 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 szt brązowy 15,40

4706 118 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 szt brązowy 15,40

Przypon Feeder Trophy Fish
Gdy musisz zwiększyć rozmiar podczas łowienia z koszyczkiem zanętowym, ten 
haczyk Mustad z klipsem do białego robaka będzie zawsze najlepszym wyborem. 
Haczyk: Mustad 60346NP-BR.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4711 010 0,25 mm 10 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 szt brązowy 15,40

4711 012 0,22 mm 12 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 szt brązowy 15,40

4711 014 0,22 mm 14 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 szt brązowy 15,40

Przypon Feeder Method Push Stop
Krótkie przypony, do łowienia w systemie Metody, wiązane na żyłce Cenex. Z 
Push-Stop na włosie do bezproblemowego zakładania przynęty. Bezzadziorowy 
hak. W zestawie igła do montażu Push-Stop.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4704 012 0,22 mm 12 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 szt brązowy 15,40

4704 014 0,22 mm 14 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 szt brązowy 15,40

4704 016 0,22 mm 16 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 szt brązowy 15,40

4704 018 0,22 mm 18 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 szt brązowy 15,40
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B80 B81

Przypon Feeder Method Push Stop
Krótkie przypony, do łowienia w systemie Metody, wiązane na żyłce Cenex. Z 
Push-Stop na włosie do bezproblemowego zakładania przynęty. W zestawie igła 
do montażu Push-Stop.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4707 010 0,22 mm 10 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 szt brązowy 15,40

4707 012 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,40 kg 6 szt brązowy 15,40

4707 014 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 3,0 kg 6 szt brązowy 15,40

4707 016 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 3,0 kg 6 szt brązowy 15,40

4707 018 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,30 kg 6 szt brązowy 15,40

Przypon Feeder Method Power Pellet Band
Krótkie przypony , do łowienia w systemie Metody, wiązane na żyłce Cenex. Z 
opaską pelletową do bezproblemowego zakładania przynęty. Haki Mustada.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4708 010 0,25 mm 10 10 cm 12 lbs / 5,00 kg 6 szt brązowy 15,40

4708 012 0,22 mm 12 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 szt brązowy 15,40

4708 014 0,22 mm 14 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 szt brązowy 15,40

4708 016 0,20 mm 16 10 cm 7,5 lbs / 3,40 kg 6 szt brązowy 15,40

Przypon Big Fish FC
Uniwersalne przypony feederowe z mocnymi haczykami Mustad oraz niewidocz-
nym materiałem przyponowym z fluorocarbonu. Doskonałe do połowu leszczy 
oraz innych ryb spokojnego żeru. Haczyki: Mustad 60345NP-BR

Nr art. Ø Rozmiar Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4705 212 0,19 mm 12 60 cm 2,7 kg / 6,0 lbs 5 szt brązowy 12,60

4705 214 0,16 mm 14 60 cm 1,90 kg / 4,0 lbs 5 szt brązowy 12,60

4705 216 0,14 mm 16 60 cm 1,45 kg / 3,0 lbs 5 szt brązowy 12,60

Przypon Method Push Stop – Plecionka
Krótkie przypony do Metody z bardzo miękkiej plecionki. Z stoperami push stop 
na włosie dla łatwego mocowania przynęt. Bezzadziorowe.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4720 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 szt brązowy 10,80

4720 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 szt brązowy 10,80

4720 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 szt brązowy 10,80

Braid Feeder Leader Method Boilie Needle
Krótkie przypony do Metody z bardzo miękkiej plecionki. Włos zakończony igłą 
do prostego zamocowania przynęty. Wytrzymałe haczyki Mustad.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4721 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 szt brązowy 10,80

4721 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 szt brązowy 10,80

4721 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 szt brązowy 10,80

HAKI

Braid Feeder Leader Method Pellet Band
Krótkie przypony do Metody z bardzo miękkiej plecionki. Włos zakończony gum-
ką do peletu do prostego zamocowania przynęty. Wytrzymałe haczyki Mustad.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4722 012 6 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 szt brązowy 10,80

4722 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 szt brązowy 10,80

4722 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 szt brązowy 10,80
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B83B82

Black Magic® Method Feeder
Koszyczki do metody w atrakcyjnej cenie i gramaturze 20, 30 lub 50 g. Nowy 
kształt z większą powierzchnią kontaktową.

Nr art. Waga RCD zł
6680 020 20 g 8,20

6680 030 30 g 8,20

6680 050 50 g 8,20

Black Magic® Method Feeder - Zestaw
Zestaw przelotowych koszyków do metody, free-running składający się z 2 x 
30g oraz 2 x 30g feederów płaskich oraz pasującej formy odpowiedniej dla 
zanęty lub pelletów. Tylna strona opakowania posiada ilustracje i instrukcję 
stosowania.

Nr art. Ilość RCD zł
6680 999 4 szt 22,00

Koszyk Hydrus Method
Całkowicie nowy, innowacyjny model „otwartego“ koszyka do metody dosko-
nale utrzymującego zanętę podczas rzutu, nie posiadający poprzeczek lub 
drutów mogących zablokować lub zasłonić przynętę. Doskonała prezentacja 
przynęty za każdym razem.

Nr art. Długość Szerokość Waga RCD zł
6607 020 6,0 cm 3 cm 20 g 14,80

6607 030 6,0 cm 3 cm 30 g 14,80

6607 050 6,0 cm 3 cm 50 g 14,80

6607 080 6,0 cm 3 cm 80 g 14,80

Matryca Hydrus Method
Matryca do zanęty pasująca do nowego koszyczka zanętowego Browning 
Method Feeder. Giętka silikonowa konstrukcja.

Nr art. RCD zł
6607 999 14,80

Koszyk Hydrus Metal Method
Idealny koszyczek do dalekich rzutów o zwartej konstrukcji, metalowym kor-
pusie i doskonale ułożonych metalowych żeberkach do optymalnego trzymania 
zanęty podczas rzutu i szybkiego uwalniania jej w wodzie. Dopasowane do 
foremki o numerze 6607999 Hydrus Method Mould

Nr art. Waga RCD zł
6635 030 30 g 13,00

6635 040 40 g 13,00

6635 060 60 g 13,00

KOSZYKI ZANETOWE

Koszyk Pellet
Nowy koszyczek Browninga Pellet Feeder dostępny jest w dwóch wielkościach. 
Ponieważ przynęta znajduje się wewnątrz koszyczka, doskonale nadaje się 
on do łowienia w zarośniętych wodach i na mulistym dnie. Dzięki szerokiemu 
otworowi pelety uwalniają się bardzo szybko. Zwarta konstrukcja sprawia, że 
można nim precyzyjnie rzucać na dalekie odległości. Korpus koszyczka został 
tak zaprojektowany, aby woda łatwo przez niego przepływała, co eliminuje 
opór podczas zwijania.

Nr art. Długość Rozmiar Waga RCD zł
6699 015 2,9 cm M 15 g 10,80

6699 021 2,9 cm M 20 g 10,80

6699 031 2,9 cm M 30 g 10,80

6699 020 3,5 cm L 20 g 10,80

6699 030 3,5 cm L 30 g 10,80

6699 050 3,5 cm L 50 g 10,80

Koszyk Streamline Window
Koszyczki zanętowe  Streamline Window Feeder to istotne udoskonalenie orygi-
nalnych i innowacyjnych koszyczków Windows Feeder Browninga. Intensywnie 
opracowywane i testowane przez Boba Nudda w efekcie uzykały nowy kształt 
z mocnymi kapturkami, dzięki którym rzuty i ściąganie koszyczka jest jeszcze 
lepsze niż w pierwotnej wersji. Koszyczki Streamline mają większe okienko 
oraz nowe mocowanie ciężarka bez środkowego pręta. Zapewnia to szybkie 
jego opróżnianie za każdym razem.  Szybkie do napełniania, łatwe do zarzu-
cania. Szybko się opróżniają i bardzo łatwo je ściągnąć - najbardziej skuteczna 
konstrukcja koszyczka zanętowego. Dostępne w 3 rozmiarach i w najbardziej 
popularnej gramaturze.

Nr art. Długość Ø Rozmiar Waga RCD zł
6550 015 42 mm 20 mm S 15 g 10,80

6550 020 42 mm 20 mm S 20 g 10,80

6550 030 42 mm 20 mm S 30 g 10,80

6551 020 47,5 mm 23 mm M 20 g 10,80

6551 035 47,5 mm 23 mm M 35 g 10,80

6551 050 47,5 mm 23 mm M 50 g 10,80

6552 020 55 mm 28 mm L 20 g 10,80

6552 035 55 mm 28 mm L 35 g 10,80

6552 050 55 mm 28 mm L 50 g 10,80

6552 070 55 mm 28 mm L 70 g 10,80

Wykonane z niezniszczal-
nej stali nierdzewnej!

Koszyk Speed Baiter
Wariant klasycznego szybkiego koszyczka zanętowego o większej siateczce dru-
cianej, która uwalnia przynętę niezwykle szybko. Zaprojektowany na dni, gdy 
brania przychodzą szybko!

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6636 030 3,4 cm 2,6 cm 30 g 9,40

6636 040 3,4 cm 2,6 cm 40 g 10,40

6636 050 3,4 cm 2,6 cm 50 g 11,20

6636 060 3,4 cm 2,6 cm 60 g 12,00

6636 070 3,4 cm 2,6 cm 70 g 13,00

6636 080 3,4 cm 2,6 cm 80 g 13,80
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B85B84

Niezwykle trwałe ze wzglę-
du na wzbogacenie ołowiem

Koszyk Wire Match
Te druciane koszyczki zanętowe są praktycznie niezniszczalne. Drut i pętla są 
wtopione w ciężarek, co daje jednoczęściowy koszyczek zanętowy, którego nie 
można zniszczyć - perfekcyjny do powtórnych zarzuceń i utrudnionych warun-
ków

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6662 010 4,0 cm 4,0 cm 10 g 6,20

6662 020 4,0 cm 4,0 cm 20 g 6,80

6662 021 4,5 cm 4,5 cm 20 g 6,80

6662 030 4,0 cm 4,0 cm 30 g 6,80

6662 031 4,5 cm 4,5 cm 30 g 6,80

6662 040 4,0 cm 4,0 cm 40 g 7,80

6662 041 4,5 cm 4,5 cm 40 g 7,80

6662 042 6,0 cm 6,0 cm 40 g 7,80

6662 051 4,5 cm 4,5 cm 50 g 8,60

6662 061 4,5 cm 3,0 cm 60 g 8,60

6662 062 6,0 cm 6,0 cm 60 g 8,60

6662 082 6,0 cm 6,0 cm 80 g 9,40

6662 102 6,0 cm 6,0 cm 100 g 11,20

Wykonane z niezniszczal-
nej stali nierdzewnej!

Koszyk Specialist
Specjalny koszyczek zanętowy do użycia w płynącej wodzie, o płaskim wzornic-
twie, który pozwala ciężarkowi bardzo dobrze przytrzymywać sie dna. Pozwala 
to wędkarzowi na używanie mniejszych ciężarków niż zwykle.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6667 020 3,0 cm 3,0 cm 20 g 7,60

6667 030 3,0 cm 3,0 cm 30 g 8,00

6667 040 3,0 cm 3,0 cm 40 g 8,60

6667 041 5,0 cm 5,0 cm 40 g 8,60

6667 050 3,0 cm 3,0 cm 50 g 9,40

6667 051 5,0 cm 5,0 cm 50 g 10,40

6667 060 3,0 cm 3,0 cm 60 g 11,20

6667 061 5,0 cm 5,0 cm 60 g 11,20

Wykonane z niezniszczal-
nej stali nierdzewnej!

Koszyk Specialist
Specjalny koszyczek zanętowy do użycia w płynącej wodzie, o płaskim wzornic-
twie, który pozwala ciężarkowi bardzo dobrze przytrzymywać sie dna. Pozwala 
to wędkarzowi na używanie mniejszych ciężarków niż zwykle.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6667 080 3,0 cm 3,0 cm 80 g 12,00

6667 081 5,0 cm 5,0 cm 80 g 12,00

6667 101 5,0 cm 5,0 cm 100 g 13,80

6667 121 5,0 cm 5,0 cm 120 g 15,40

6667 141 5,0 cm 5,0 cm 140 g 16,40

Koszyk zanętowy Landi
Wykonany z stali nierdzewnej, mały i lekki koszyczek zanętowy. Do połowów 
na płyciznach i krótkich dystansach.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6609 005 2,5 cm 2,0 cm 5 g 5,60

6609 008 2,5 cm 2,0 cm 8 g 6,60

6609 010 2,5 cm 2,0 cm 10 g 7,60

6609 015 2,5 cm 2,0 cm 15 g 8,60

6609 020 2,5 cm 2,0 cm 20 g 9,40

Koszyk Xenos J-25 Wolno Tonący
Ten sam design jak w pozostałych koszyczkach Xenos, ale z jedną absolutnie 
innowacyjną nowością: po zarzuceniu można kontrolować szybkość opadania 
koszyczka, co umożliwia łowienie również zaraz pod powierzchnią wody lub 
w toni. To nie jest możliwe przy użyciu konwencjonalnych i znanych do tej 
pory koszyczków. Wolno opadający koszyk Xenos pozwala również łowić ryby 
dokładnie na tej głębokości na jakiej się znajdują. Ta metoda jest absolutnie 
efektywna w nowoczesnym modelu łowienia karpi na komercyjnych łowiskach. 
Pływająca kula, w którą wyposażony jest ten koszyk zastępuje ołowiane obcią-
żenie. Posiada mały otwór zamknięty zatyczką, przez który za pomocą śrucin 
możemy regulować wyporność. Koszyczek bez dodatkowego obciążenia będzie 
pływał.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6695 012 2,1 cm 2,5 cm 12,5 g 10,00

6696 012 2,4 cm 2,8 cm 12,5 g 10,00

6697 012 3,0 cm 3,2 cm 12,5 g 10,00

KOSZYKI ZANETOWE

Xenos J-25 Feeder
Nowy rozmiar z większym otworem, co pozwala rybom łatwiej pobierać 
pokarm. Dzięki temu w zimę łowienie staje się bardziej efektywne. Sprawdza 
się również w momencie gdy ryby są mało aktywne i nie chcemy ich przekar-
mić. Właśnie dlatego zaprojektowaliśmy nasz koszyk Xenos w nowym, mniej-
szym rozmiarze.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6695 030 2,1 cm 2,5 cm 30 g 10,80

6695 040 2,1 cm 2,5 cm 40 g 12,20

6695 050 2,1 cm 2,5 cm 50 g 13,80

6695 060 2,1 cm 2,5 cm 60 g 15,20

6695 080 2,1 cm 2,5 cm 80 g 16,80

Xenos J-28 Feeder
Teraz z większym otworem. Ten plastikowy szybki-koszyk pozwoli nam zarzu-
cac go na bardzo dalekie odległości co spowoduje większą elastyczność przy 
wybieraniu miejsc gdy łowimy z brzegu. Wymienny, aerodynamiczny, ołowiany 
ciężarek może być zamieniony w kilka sekund. Innowacyjna konstrukcja pozwa-
la nam wypełnić koszyk dużą ilością grubszej frakcji bez możliwości wypadania 
jej podczas zarzucania. Specjalne gniazda na dole koszyczka ułatwiają szybsze 
uwalnianie się zanęty z podajnika.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6696 030 2,4 cm 2,8 cm 30 g 10,80

6696 040 2,4 cm 2,8 cm 40 g 12,20

6696 050 2,4 cm 2,8 cm 50 g 13,80

6696 060 2,4 cm 2,8 cm 60 g 15,20

6696 080 2,4 cm 2,8 cm 80 g 16,80

Xenos J-32 Feeder
Nowy rozmiar z dużym otworem! Jeżeli musimy użyć sporej ilości zanęty, 
szczególnie w cieplejszym miesiącach, żeby utrzymać rybę w łowisku to koszyk 
Xenos będzie naszą sekretną bronią!  Żaden inny koszyk nie zaoferuje Ci tyle 
wolnego miejsca w środku. Na wielu wodach bardzo agresywne i obfite nęce-
nie jest potrzebne do ściągnięcia ryby w nasze łowisko raz po to, żeby wyróżnić 
się na tle konkurencji podczas zawodów.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6697 030 3,0 cm 3,2 cm 30 g 10,80

6697 040 3,0 cm 3,2 cm 40 g 12,20

6697 050 3,0 cm 3,2 cm 50 g 13,80

6697 060 3,0 cm 3,2 cm 60 g 15,20

6697 080 3,0 cm 3,2 cm 80 g 16,80

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662021&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662031&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662041&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662042&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662051&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662061&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662062&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662082&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6662102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667041&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667051&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667061&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667081&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667121&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6667141&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6609005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6609008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6609010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6609015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6609020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6697080&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6609005&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695012&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6695030&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6696030&type=gallery&locale=DE


B87B86

Big Pit Inline
Dość duży koszyk zanętowy z dużymi otworami. Wewnętrzne fałdy utrzymują 
bezpiecznie zanętę. Wewnątrz rurka do przeprowadzenia żyłki.

Nr art. Długość Ø Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6621 220 3 cm 2,5 cm M 20 g 1 szt 9,40

6621 225 3 cm 2,5 cm M 25 g 1 szt 10,40

6621 230 3 cm 2,5 cm M 30 g 1 szt 11,20

6621 240 3 cm 2,5 cm M 40 g 1 szt 12,00

Koszyk zanętowy Standard Big Pit
Wyjątkowo duży koszyczek zanętowy z dużymi otworami. Wewnętrzne oże-
browanie skutecznie zapobiega szybkiemu wypłukiwaniu zanęty. Materiał: 
Tworzywo Sztuczne

Nr art. Długość Ø Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6621 020 3 cm 2,5 cm M 20 g 1 szt 8,60

6621 025 3 cm 2,5 cm M 25 g 1 szt 9,40

6621 030 3 cm 2,5 cm M 30 g 1 szt 9,40

6621 040 3 cm 2,5 cm M 40 g 1 szt 10,40

6621 050 3 cm 2,5 cm M 50 g 1 szt 11,20

Koszyk zanętowy Large Big Pit
Wyjątkowo duży koszyczek zanętowy z dużymi otworami. Wewnętrzne oże-
browanie skutecznie zapobiega szybkiemu wypłukiwaniu zanęty. Materiał: 
Tworzywo Sztuczne

Nr art. Długość Ø Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6621 120 4 cm 3 cm XL 20 g 1 szt 9,40

6621 125 4 cm 3 cm XL 25 g 1 szt 9,40

6621 130 4 cm 3 cm XL 30 g 1 szt 10,40

6621 150 4 cm 3 cm XL 50 g 1 szt 12,00

6621 160 4 cm 3 cm XL 60 g 1 szt 13,00

Big Pit Koszyk Mini
Mniejsza wersja większego brata. Doskonałe plastikowe koszyczki zanętowe z 
dużymi otworami. Wewnętrzne fałdy utrzymują bezpiecznie zanętę.

Nr art. Długość Waga RCD zł
6621 315 2,4 cm 15 g 8,20

6621 320 2,4 cm 20 g 8,60

6621 325 2,4 cm 25 g 9,60

6621 330 2,4 cm 30 g 10,00

6621 340 2,4 cm 40 g 10,80

Dodano mniejsze 
rozmiary

Koszyk Window UKWF
Ulepszona wersja naszego wyjątkowego i popularnego Window Feeder. 
Wypełnij robakami, zamknij okienko i jesteś gotowy do zarzutu!   Konstrukcja 
z ciężarkiem w części końcowej oznacza łatwe i dokładne zarzucanie i pozwala 
robakom szybko uciec, gdy już są na dnie.

Nr art. Długość Ø Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6628 020 5,0 cm 2,6 cm L 20 g 1 szt 13,00

6628 035 5,0 cm 2,6 cm L 35 g 1 szt 13,00

6628 050 5,0 cm 2,6 cm L 50 g 1 szt 13,00

6628 135 3,8 cm 2,2 cm M 35 g 1 szt 13,00

6628 145 3,8 cm 2,2 cm M 45 g 1 szt 13,00

KOSZYKI ZANETOWE

Koszyk Window CWF
Druga, wielofunkcyjna wersja naszego koszyczka zanętowego Window z okien-
kiem otwartym na stałe. Wypełnij dowolną przynętą, zamknij okienko zanętą i 
zarzuć.  Rurka posiada drugie okienko, które można otworzyć w sytuacji szyb-
kiego opróżniania.

Nr art. Długość Ø Waga Ilość RCD zł
6629 020 5,0 cm 2,6 cm 20 g 1 szt 13,00

6629 035 5,0 cm 2,6 cm 35 g 1 szt 13,00

6629 050 5,0 cm 2,6 cm 50 g 1 szt 13,00

6629 070 5,0 cm 2,6 cm 70 g 1 szt 13,00

Dostępne w prezenterach - zobacz 
na kolejnych stronach

Koszyk zanętowy Window Classic
Nowa, ulepszona wersja naszego klasycznego, chronionego patentem koszyka 
zanętowego Window Feeder. Może być używany na dwa sposoby - można 
wypełnić go robakami i obrócić tuleję, aby zamknąć okno lub wypełnić koszyk 
dowolnym ziarnem i za pomocą zanęty zakleić okno co pozwoli na jego szybkie 
opróżnienie. Ciężarek na końcu pozwala na długie rzuty. Materiał: Tworzywo 
Sztuczne

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
6622 020 4,4 cm 20 g zielony 9,20

6623 035 5,3 cm 35 g zielony 9,20

6623 050 5,3 cm 50 g zielony 9,20

6624 035 5,8 cm 35 g zielony 9,20

6624 050 5,8 cm 50 g zielony 9,20

Koszyk zanętowy Window - Prezenter
W zestawie każdy koszyk 20x 6622 020, 6623 035, 6623 050, 6624 035, 6624 
050 Materiał: Tworzywo Sztuczne

Nr art. Kolor RCD zł
6624 999 zielony 477,00
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Pojemnik z ciężarkami Micro
Nr art. Rozmiar Waga RCD zł
6010 010 10 0,040 g 13,00

6010 009 9 0,056 g 13,00

6010 008 8 0,070 g 13,00

6010 007 7 0,088 g 13,00

6010 006 6 0,112 g 13,00

6010 005 5 0,135 g 13,00

6010 004 4 0,177 g 13,00

6010 003 3 0,221 g 13,00

6010 002 2 0,271 g 13,00

6010 001 1 0,295 g 13,00

6010 000 0 0,390 g 13,00

6010 200 2/0 0,425 g 13,00

6010 300 3/0 0,470 g 13,00

6010 400 4/0 0,677 g 13,00

6010 500 AAA 0,690 g 13,00

6010 600 SG 1,180 g 13,00

6010 800 SSG 1,770 g 13,00

Zestaw ciężarków
7 rozmiarów, od 8 do SSG.

Nr art. Model RCD zł
6010 998 Match 40,40

Zestaw ciężarków
5 rozmiarów, od 12 do 8.

Nr art. Model RCD zł
6010 999 Micro 31,00

bezoło-
wiowe

Zestaw Gruntomierzy 8, 15, 
20g
Praktyczny zestaw trzech najbardziej popularnych 
rozmiarów gruntomierzy w konstrukcji bezoło-
wiowej, z plastikowymi wkładkami ochraniającymi 
haczyki podczas mocowania do przyponu.

Nr art. RCD zł
6036 999 31,80

Portfel na Przypony - okrągły
Alternatywny sposób przechowywania przypo-
nów, bez względu na długość, bez skręcania i 
plątania. Okrągłe szpule EVA przechowywane 
w twardej tubie z zapinana osłoną z  Cordury, 
chroniące linkę przed działaniem warunków 
pogodowych.

Nr art. Długość Ø RCD zł
8518 027 220 mm 45 mm 53,80

ŚRUCINY

Stopery Push M
Poręczna i popularna pomoc przy szybkim monta-
żu mini-kulek proteinowych, pelletów lub ziaren 
na przypon z włosem.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6608 001 7 mm przeźroczysta 13,00

6608 002 9 mm przeźroczysta 16,40

Koraliki łączące
Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
3371 001 medium 10 szt zielone 11,80

3371 002 large 10 szt zielone 11,80

Igła Push Stop
Ważne narzędzie podczas nęcenia za pomocą 
przyponu push-stop z przynętą.

Nr art. Długość Ø Ilość RCD zł
6602 040 3 cm 1 mm 1 szt 23,20

Wiertło Push Stop
Ważne narzędzie do wstępnego nawiercania 
twardych przynęt, w celu nęcenia za pomocą 
przyponu push-stop.

Nr art. Długość Ø Ilość RCD zł
6602 041 3 cm 1,5 mm 1 szt 23,20

Xitan Super Stoper - owalny
Nr art. Rozmiar Ilość RCD zł
3155 005 M 10 szt 5,60

3155 006 L 10 szt 5,60

Peg Cleaner
Sprytny ciężarek z dwoma ostrzami. Pozwala węd-
karzowi usunąć roślinność z łowiska przy pomocy 
wędziska feederowego.

Nr art. Model Waga Ilość RCD zł
6668 080 M 80 g 1 szt 30,20

6668 120 L 120 g 1 szt 34,00

King Feeder Micro Swivels
Bardzo małe i niepozorne krętliki baryłkowe do 
wielu zastosowań.

Nr art. Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6200 001 8 19 kg 20 szt 4,60

6200 002 10 14 kg 20 szt 4,60

6200 003 12 9 kg 20 szt 4,60

6200 004 14 4 kg 20 szt 4,60

Feeder Link Pro
Profesjonalny przypon umożliwiający szybkie 
zbrojenie zestawów podczas łowienia z koszykami 
zanętowymi.

Nr art. Model Długość Ilość RCD zł
6690 001 S 9 cm 3 szt 4,60

6690 002 SM 9 cm 3 szt 4,60

Krętlik Easy Swap
Praktyczny boczny system montażowy z ustawio-
nymi na gotowe stoperami linki. Wystarczy zawią-
zać i do dzieła! np. do stosowania ze spławikami.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6147 001 27 mm / 17 mm 5 szt 5,60
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B91B90

Krętlik Instant Snap
Łączenie krętlików do wielu zastosowań włącznie 
z szybko zmienianymi feederami pływającymi, 
bombami itd.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6147 002 22 mm / 17 mm 5 szt 8,60

Przypon Spe-
cialist Feeder

Idealny zestaw feederowy opracowany przez 
wędkarzy specjalistów z Browning Team Denmark. 
Całkowicie eliminuje plątanie. Koszyki można 
wymieniać natychmiastowo.

Nr art. RCD zł
6619 002 15,40

Przypon Feeder I
Amortyzator wstrząsów, specjalnie zaprojektowa-
ny przez zespół Browning Team

Nr art. RCD zł
6619 001 10,40

Feeder Connector Swivel

Doskonały krętlik specjalnie przeznaczony do 
łowienia feederem. Lekki i dyskretny, pozwala na 
wymianę przyponu w ciągu paru sekund. Dzięki 
specjalnej konstrukcji działa także jako element 
antysplątaniowy, gdyż zmniejsza możliwość 
splątania się przyponu wokół pozostałej części 
zestawu.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6201 001 10 mm 5 szt 12,60

6201 002 12 mm 5 szt 12,60

CIĘŻARKI SPECJALNE

Waga cyfrowa Match
Dokładne i niezawodne ważenie zdobyczy to naj-
ważniejszy element każdej imprezy wędkarskiej.  
Ta cyfrowa waga Browning czyni tę czynność 
bardzo łatwą i szybką. Zasilanie: 2x AAA (nie 
dołączone)

Nr art. Interwał Maksymalne obciążenie RCD zł
9890 013 5 g 25 kg 169,00

Krętlik Quick Change
Specjalistyczne krętliki do przyponów spławiko-
wych. W tej wersji oczko wypełniono pierścieniem 
SIC.

Nr art. Długość Rozmiar Ilość RCD zł
6143 001 22 mm small 5 szt 16,40

6143 002 24 mm medium 5 szt 16,40

Przypon Feeder II
Wypróbowany i przetestowany system pomagający uniknąć plątania linki podczas 
wędkowania w stylu feeder: Pierścień pętlowy z linką obrotową.

Nr art. Ø RCD zł
6620 001 2,5 mm 17,20

Wypychacz
Elastyczny, bardzo skuteczny plastikowy wypy-
chacz.

Nr art. Długość RCD zł
6300 001 19 cm 18,00

Wypychacz/Rozplątywacz 
węzłów
Przypony bardzo łatwo się zawiązują. Albo nie jest 
zawsze konieczna ich wymiana. Dzięki narzędziu 
do rozwiązywania węzłów, rozwiązanie masz na 
wyciągnięcie ręki. W zestawie doskonale zaprojek-
towany wypychacz Browning.

Nr art. RCD zł
6325 001 19,00

Wiązarka do Haczyków II
Cudowne akcesorium: zasilana baterią wiązarka 
do haczyków, która pomaga uniknąć godzin zma-
gań z końcową częścią zestawu wędkarskiego. 
Tworzy czyste węzły z zachowaniem optymalnej 
ochrony linki podczas wiązania. Zasilanie: 2x AAA 
(nie dołączone)

Nr art. Ilość RCD zł
9912 004 1 szt 209,00

Nr art. RCD zł
9890 015 37,80

Licznik ryb
Wariant przykręcany, który 
można mocno zamontować z 
wykorzystaniem standardowe-
go mocowania, na skrzynkach 
siedzeniowych i platformach.

Nr art. RCD zł
9890 010 37,00

Licznik ryb
Niezbędny, gdy potrzebujesz mieć 
kontrolę nad ilością lub wagą ryb 
w Twojej sieci. Zwłaszcza użytecz-
ny w Wielkiej Brytanii, gdzie na 
każdą sieć dozwolone są pewne 
określone ilości.

Przyrząd do pętelek
Łatwy sposób, aby otrzymać mocne i jednakowe wymiary pętli na przyponach itd.

Nr art. RCD zł
6325 013 8,00
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B93B92

zielony niebieski purpurowy pomarańczowa

Długość Ø Ocena zielony niebieski purpurowy pomarańczowa RCD zł
6,00 m 1,4 mm 10 6348 010 48,20

6,00 m 1,8 mm 12 6348 014 48,20

6,00 m 2,2 mm 14 6348 018 48,20

6,00 m 2,6 mm 16 6348 020 48,20

Black Magic® Amortyzator Gold Power
Amortyzator Black Magic® Gold Power. Szczególnie polecany do połowu dużych ryb w wodach z 
zaczepami. Czysty lateks. Jakość i opłacalność Black Magic®

niebieski zielonyżółty fluo czarny pomarańczowa

Długość Ø Ocena niebieski żółty fluo czarny pomarańczowa zielony RCD zł
3,00 m 2,3 mm 10+ 6349 010 48,20

3,00 m 2,7 mm 14+ 6349 014 48,20

3,00 m 3,1 mm 18+ 6349 018 48,20

3,00 m 3,5 mm 22+ 6349 022 48,20

3,00 m 4,0 mm 25+ 6349 025 48,20

Amortyzator Black Magic® Gold Hollow - Pusty
Amortyzator Black Magic® Power Hollow. Wysoka rozciągliwość do szybkiego holowania ryb. Czysty lateks. Jakość i opłacalność Black Magic®

różowy

zielony

niebieski

pomarańczowy

żółty

czerwony

biały

janoniebieski

Długość Ø Ocena różowy niebieski żółty biały zielony pomarańczowy czerwony janoniebieski RCD zł
3 m 1,70 mm 4+ 6085 001 72,80

3 m 1,90 mm 6+ 6085 002 72,80

3 m 2,10 mm 8+ 6085 003 72,80

3 m 2,30 mm 10+ 6085 004 72,80

3 m 2,50 mm 12+ 6085 005 72,80

3 m 2,70 mm 14+ 6085 006 72,80

3 m 3,10 mm 18+ 6085 007 72,80

3 m 3,50 mm 20+ 6085 008 72,80

3 m 4,00 mm 25+ 6085 009 72,80

Amortyzator "Stretch 7"
Najlepsza guma z pustym rdzeniem dostęp-
na na rynku. Chirurgiczna jakość, 100% 
naturalna, lateksowa guma o współczynniku 
rozciągania 7 razy swej pierwotnej długości.   
Idealnie okrągła z małym wewnętrznym 
wydrążeniem, które eliminuje pęcherzyki 
powietrza, i z wykończeniem powierzchni, 
które zapewnia niezwykle gładkie działanie.  
W 10 popularnych rozmiarach, które obej-
mują wszystkie zastosowania w przypadku 
łowienia tyczką.

limonkowy zielony

hunter green

pomarańczowa

rocket red

różowy

blue/pearl

Długość Ø Ocena limonkowy zielony pomarańczowa różowy blue/pearl hunter green rocket red RCD zł
3 m 1,30 mm 3-5 6350 001 64,20

3 m 1,50 mm 5-7 6350 002 64,20

3 m 1,90 mm 7-9 6350 003 64,20

3 m 2,30 mm 9-13 6350 004 64,20

3 m 2,70 mm 13-17 6350 005 64,20

3 m 3,00 mm 17-21 6350 006 64,20

Xitan Microbore Pole Elastic
Amortyzatory Xitan Microbore mają parę głównych zalet nad tradycyj-
nych amortyzatorami pustymi w środku.  Środkowy otwór o mniejszej 
średnicy oznacza, że Xitan Microbore jest o około 30% cieńszy i lżejszy 
niż odpowiadający mu standardowy wentyl, a jednocześnie zachowuje 
ten sam współczynnik rozciągliwości 7x.  Amortyzator Microbore poru-
sza się bardziej płynnie pod obciążeniem i jest odporny na spłaszczenie 
podczas nacisku na tuleję.  Ponadto w testach okazał się bardziej trwały.  
Mniejsze rozmiary są idealne do połowu drobnych ryb i hybryd F1.

AMORTYZATORY
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B95B94

Dacron Connector
Bardzo kompaktowa konstrukcja dakronowego łącznika do tyczek z jasnymi 
tulejami z miękkiej gumy w kształcie tulipana, która pokryje nawet największe 
węzły elastyczne.

Nr art. Ilość RCD zł
6008 013 4 szt 13,80

PTFE lined Pulla - Koraliki
Koraliki stopujące do amortyzatorów z tuleją teflonową. Niezbędny element 
każdego topa typu pulla. Średnica stopera powinna być ok. 0,5-1 mm mniejsza 
niż średnica amortyzatora. Na przykład: stoper 1,6 mm pasuje do amortyzatora 
(pustego) o średnicy 2,3 mm.

Nr art. Ø Ilość RCD zł
6189 001 10,00 mm / 1,90 mm 3 szt 18,00

6189 002 10,00 mm / 2,30 mm 3 szt 18,00

6189 003 10,00 mm / 2,60 mm 3 szt 18,00

6189 004 10,00 mm / 3,00 mm 3 szt 18,00

6189 005 10,00 mm / 3,50 mm 3 szt 18,00

6189 006 10,00 mm / 4,00 mm 3 szt 18,00

6189 010 10,00 mm / 1,00 mm 3 szt 18,00

6189 011 10,00 mm / 1,30 mm 3 szt 18,00

6189 012 10,00 mm / 1,60 mm 3 szt 18,00

Średni rozmiar pasuje ideal-
nie do topów Browning'a

Korki do tyczki
Korki do gumy zestawowej z kluczem do regulacji naprężenia. Dostępne w dwa 
różnych średnicach. Dostarczane jako zestaw z 3 lub 2 kluczami i wyciągaczem.

Nr art. Model Ø Ilość RCD zł
6026 001 mały 13,5 mm 3 szt 24,00

6026 002 medium 20,0 mm 2 szt 21,60

6026 003 duży 28,5 mm 2 szt 24,00

Korek do Tyczki Xitan Advance
Najnowszy projekt korków do gumy. Większy rozmiar drabinki pozwala na 
nawinięcie amortyzatora o większej średnicy i pozwala na łatwiejsze jego 
rozwijanie niż w przypadku standardowych korków. Średnica 21,5 mm pasuje 
idealnie do topów Browning’a,  dzięki możliwości przycinania może zostać 
dopasowana do topów o innych rozmiarach.

Nr art. Ø Rozmiar Ilość RCD zł
6026 005 21,5 mm M 2 szt 26,60

Tuleje zewnętrzne z czarnego PTFE Xitan
Wykonane z lekkiego czarnego PTFE, te wewnętrzne tuleje do tyczek szybko 
zmniejszą tarcie, mają też cienkie ścianki, aby utworzyć jak największy otwór. 
Czarny kolor sprawia, że te topy wyglądają bardzo elegancko! 2 tuleje w opa-
kowaniu, które posiada przewodnik po wymiarach, tak aby rozmiar pasujący do 
szczytówki można było sprawdzić bez wyjmowania tulei z opakowania.

Nr art. Ø Ilość RCD zł
6063 003 5,60 mm / 4,10 mm / 3,30 mm 2 szt 8,60

6063 004 7,20 mm / 4,75 mm / 3,20 mm 2 szt 8,60

6063 005 7,05 mm / 5,05 mm / 3,00 mm 2 szt 8,60

6063 006 7,60 mm / 5,15 mm / 3,50 mm 2 szt 8,60

Tuleje wewnętrzne z czarnego PTFE Xitan
Wykonane z lekkiego czarnego PTFE, te wewnętrzne tuleje do tyczek szybko 
zmniejszą tarcie, mają też cienkie ścianki, aby utworzyć jak największy otwór. 
Czarny kolor sprawia, że te topy wyglądają bardzo elegancko! 2 tuleje w opa-
kowaniu, które posiada przewodnik po wymiarach, tak aby rozmiar pasujący do 
szczytówki można było sprawdzić bez wyjmowania tulei z opakowania.

Nr art. Ø Ilość RCD zł
6062 001 3,35 mm / 2,35 mm 2 szt 8,00

6062 002 3,90 mm / 2,75 mm 2 szt 8,00

6062 003 4,30 mm / 3,20 mm 2 szt 8,00

6062 004 4,60 mm / 3,60 mm 2 szt 8,00

6062 005 4,80 mm / 3,80 mm 2 szt 8,00

6062 006 5,20 mm / 4,20 mm 2 szt 8,00

6062 007 5,50 mm / 4,50 mm 2 szt 8,00

Prowadnica amortyzatora
Mieszczą się wewnątrz połączenia topa, aby powstrzymać tarcie amortyzatora 
wewnątrz segmentu.  Miękka część zewnętrzna z pianki EVA moze zostać 
ściśnięta, aby dopasować się do średnicy złącza. Środek wykonany z czystego 
teflonu dla perfekcyjnie płynnej pracy amortyzatora.
 
Rozmiar 1  (11mm)  pasuje do łączeń 9mm do 11mm
 
Rozmiar 2  (14mm)  pasuje do łączeń 12mm do 14mm
 
Rozmiar 3  (19mm)  pasuje do łączeń 15mm do 19mm

Nr art. Ø Ilość RCD zł
6340 001 11 mm 2 szt 34,00

6340 002 14 mm 2 szt 34,00

6340 003 19 mm 2 szt 34,00

Tulejka owalna Pulla
Nowa, innowacyjna konstrukcja kierunkowych tulei bocznych. Wewnętrzny 
kształt tulei eliminuje wszelkie ostre kąty i zapewnia zupełnie gładką i nieza-
wodną pracę, bez żadnych ruchomych części.  Wbudowane w najwyższej jako-
ści PTFE i wyposażone w przewodnik nawiercania, dla łatwego montażu.

Nr art. Model Ø Ilość RCD zł
6002 005 L 4,5 mm 2 szt 12,60

6002 006 XL 6,0 mm 2 szt 12,60

TULEJKI
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B96 B97

Xi-Box 36 Compact
Siedziska Browning „Xi-Box” - wysoka jakość, oszczędne wymiary, kompaktowa konstrukcja. 

Xi-Box 36 Compact to topowe siedzisko w serii Xi-Box. Zostało ono tak zaprojektowane, aby łatwo mieściło się w samochodzie, było łatwiejsze do przenoszenia i użycia 
na platformach niż tradycyjne siedziska z kasetami.  Konstrukcja jest bardzo mocna i sztywna. Siedzisko ma nogi o średnicy 36 mm i specjalnie zaprojektowane zaciski. 
Wysokość górnej ramy siedziska można regulować, aby uzyskać wygodną pozycję siedzenia po dodania lub wyjęciu kaset. 

Cechy siedziska Xi-Box 36 Compact:
• 36mm teleskopowe nogi z ruchomymi stopkami dla pełnej stabilności
• Wsuwana platforma 
• Bezpieczny system mocowań z dużymi, łatwymi do chwycenia pokrętłami
• Przymocowana do dolnej ramy tacka z siatki do przechowywania akcesoriów pod siedziskiem w trakcie łowienia 
• Poziomice i regulowana wysokość siedzenia dla pełnej wygody
• 1 x 3cm  i 1 x 6cm boczne szuflady 
• 1 x 4cm  i 1 x 3m kasety 
• Dostępne dodatkowe kasety

Nr art. RCD zł
8011 001 2420,00

Xi-Box Compact Tray
Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8011 102 41 cm 28,3 cm 3 cm 195,00

8011 103 41 cm 28,3 cm 4,5 cm 216,00

8011 104 41 cm 28,3 cm 6 cm 303,00

Xi-Box Compact Side Drawer Tray
Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8011 106 41 cm 28,3 cm 3 cm 154,00

8011 107 41 cm 28,3 cm 6 cm 434,00

Xi-Box 36 Compact 36 mm Noga
Nr art. Model Długość Ø RCD zł
8011 109 Standardowy 42 - 72 cm 36 mm 108,00

8011 110 Długi 75 - 105 cm 36 mm 108,00

AKCESORIA DO SIEDZISK
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Xi-Box 30 Superlight
Siedziska Browning „Xi-Box” - wysoka jakość, oszczędne wymiary, kompaktowa konstrukcja. 

Xi-Box 30 Superlight jest jeszcze lżejszą wersją naszego siedziska 36 Compact. To pełne funkcji siedzisko Xi-Box ma nogi o średnicy 30 mm i ma bardzo małe rozmiary, 
aby łatwo mieściło się w samochodzie, było łatwiejsze do przenoszenia i użycia na platformach niż tradycyjne siedziska z kasetami. Konstrukcja jest bardzo mocna i 
sztywna i ma specjalnie zaprojektowane zaciski. Wysokość górnej ramy siedziska można regulować, aby uzyskać wygodną pozycję siedzenia po dodania lub wyjęciu 
kaset. 

Cechy siedziska Xi-Box 30 Superlight:
• 30 mm teleskopowe nogi z ruchomymi stopkami dla pełnej stabilności
• Wsuwana platforma na stopy z antypoślizgową powłoką.
• Bezpieczny system mocowań z dużymi, łatwymi do chwycenia pokrętłami
• Poziomice i regulowana wysokość siedzenia dla pełnej wygody
• 1 x 3cm i 1 x 6cm boczne szuflady 
• 1 x 6m kasety 
• Dostępne dodatkowe kasety

Nr art. RCD zł
8012 001 1920,00

Xi-Box 30 Superlight 30 mm Noga
Nr art. Model Długość Ø RCD zł
8012 101 Standardowy 40 - 70 cm 30 mm 108,00

Xi-Box 30 Superlight 30 mm Noga
Nr art. Model Długość Ø RCD zł
8012 102 Długi 73 - 130 cm 30 mm 108,00

Xi-Box 30 SL-Base
Siedziska Browning „Xi-Box” - wysoka jakość, oszczędne wymiary, kompaktowa konstrukcja. 

Xi-Box 30 SL Base jest w pełni funkcjonalnym siedziskiem Xi-Box z nogami o średnicy 30 mm, ale bez wsuwanej platformy na stopy. Siedzisko jest kompaktowe i bar-
dzo lekkie, a jednocześnie bardzo stabilne.  Zostało one pierwotnie zaprojektowane dla wędkarzy, którzy łowią z platform, więc nie potrzebują dodatkowej platformy 
na stopy. Jest to także dobry wybór dla wędkarzy, którzy chcą dobrej jakości, prostego siedziska. Siedzisko jest dostępne w prostym zestawie, więc wędkarze mogą je 
rozbudować zgodnie ze swoimi potrzebami. 

Cechy siedziska Xi-Box 30 SL Base:
• 30 mm teleskopowe nogi z ruchomymi stopkami dla pełnej stabilności (40-70cm)
• Bezpieczny system mocowań z dużymi, łatwymi do chwycenia pokrętłami
• Poziomice i regulowana wysokość siedzenia dla pełnej wygody
• 1 x 3cm i 1 x 6cm boczne szuflady 
• 1 x 6m kasety 
• Dostępne dodatkowe kasety

Nr art. RCD zł
8014 001 1541,00

KOMBAJNY
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Siedzisko Targus
Siedzisko Targus ma zamocowaną na stałe ramę dla maksymalnej wytrzymałości i stabilności podczas łowienia.  Rozszerzana, wsuwana platforma na stopy sprawia, że 
siedzisko jest szersze, dzięki czemu jest bardzo stabilne na nierównym gruncie i przeznaczone jest dla cięższych wędkarzy. Nogi o średnicy 36mm są całkowicie telesko-
powe i zawierają duże ruchome stopki.  System nóg i ramy został tak zaprojektowany, aby chronił przed zsunięciem się siedziska. Siedzisko można używać z wysunięty-
mi nogami, co jest idealne gdy łowimy np. z brzegu jeziora. Niższa rama zawiera tackę szczelinową, która tworzy przestrzeń użytkową do przechowywania np. przynęt 
podczas łowienia.
Siedzisko zawiera 1 szufladę 3 cm i 1 szufladę 6cm otwieraną z boku z wewnętrznymi separatorami. Dostępne są dodatkowe kasety, szuflady i inne akcesoria. Torba 
oraz tacki nie są dołączone do podstawowej ramy.

Nr art. RCD zł
8015 001 2420,00

Szuflada do siedziska Targus
Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8015 101 46 cm 30 cm 3 cm 216,00

Tacka wsuwana do siedziska Targus
Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8015 102 45 cm 28 cm 2,8 cm 85,20

Tacka do siedziska Targus
Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8015 104 45 cm 30 cm 6 cm 303,00

Tacka do siedziska Targus
Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8015 106 46 cm 30 cm 3 cm 154,00

Pokrywa tacki do siedziska Targus
Nr art. RCD zł
8015 107 154,00

Standardowa noga 36 mm 
do siedziska Targus
Nr art. Długość Ø RCD zł
8015 110 60 - 105 cm 36 mm 303,00

AKCESORIA DO SIEDZISK
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Black Magic® S-Line Box
Siedzisko Black Magic® S-Line kontynuuje tradycję marki Black Magic®, która dostarcza dobrej jakości produktów za świetną cenę. To wytrzymałe siedzisko jest bardzo 
lekkie, ale bardzo przestronne. Zawiera pełnej długości boczną szufladę, dwie szuflady otwierane z przodu oraz głęboką, dolną kasetę, która zmieści np. kołowrotki. 
Wysokość grubo podbitego siedzenia można regulować dla pełnej wygody Siedzenie ma także wygodne oparcie, które na czas transportu można złożyć. Mocne nogi o 
standardowej średnicy 25 mm ze stopkami pozwalają zamocować szeroki wachlarz akcesoriów. Wygodne, stabilne i mocne siedzisko, które będzie odpowiadało wielu 
wędkarzom.

Nr art. RCD zł
8013 001 891,00

Siedzisko Black Line
Siedzisko Browning Black Line ładnie się prezentuje, jest lekkie, a jednocześnie jest bardzo mocne i stabilne dzięki konstrukcji ramy oraz systemowi nóg o średnicy 36 
mm. Poręczna konstrukcja ma bardzo sztywną plaftormę na stopy oraz niezależną górną ramę, która pozwala na wygodną regulację wysokości siedzenia, nawet gdy 
dołożymy kasety lub je wyciągniemy. Siedzisko jest wyposażone w dwie tacki o pełnej długości oraz trzy głębokie na 4 cm szuflady. Jeśli potrzebujemy więcej miejsca, 
dostępne są dodatkowe kasety, które można dołożyć. Siedzisko jest przygotowane do montażu zestawu transportowego, który jest dostępny osobno. 

Cechy siedziska Black Line:
• teleskopowe nogi o średnicy 36 mm ze stopkami dla pełnej stabilizacji, nawet przy pełnym wysunięciu
• Bezpieczny system blokowania nóg, które się nie zsuwają z dużymi, łatwymi do chwycenia pokrętłami 
• Poziomica i całkowicie regulowana wysokość siedzenia dla zapewnienia komfortu i uniknięcia problemów z plecami! 
• 1 x płytka 2cm kaseta, 1 x głęboka 4cm kaseta 
• 2 x 4cm otwierana z przodu szuflada plus 1 x 4cm szuflada otwierana z boku 
• Aby zwiększyć pojemność, można zamontować dodatkowe kasety
• Dostępny system transportowy

Nr art. RCD zł
8008 001 1640,00

Black Line 4 cm Tacka
Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8008 002 29 cm 4 cm 41 cm 147,00

Black Line Tacka Front
Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8008 003 41 cm 10,5 cm 29 cm 373,00

SIEDZISKA
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Black Line Tacka Boczna
Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8008 004 41 cm 10,5 cm 29 cm 373,00

Black Line Zestaw Tacek
Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8008 005 41 cm 14,7 cm 29 cm 504,00

Black Line Poduszka
Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8008 006 41 cm 8 cm 29 cm 350,00

Ø 36 
mm

Black Line Tacka Standard
Nr art. Szerokość Glebok. RCD zł
8008 007 41 cm 32 cm 147,00

Ø 36 
mm

Black Line 36 mm Noga Tele
Nr art. Długość Długość Ø RCD zł
8008 008 50 cm 90 cm 36 mm 116,00

Ø 36 
mm

Black Line 36 mm Noga Standard
Nr art. Długość Ø RCD zł
8008 009 50 cm 36 mm 77,00

Black Line Wózek
Nr art. RCD zł
8008 010 387,00

Ø 25/30/36 mm

Tacka boczna XL Xitan X z osłoną
Duża i stabilna tacka boczna z osłoną, chroniącą przynęty. Nieużywaną osłonę można zdjąć. Zawiera dwie dodatkowe nogi.

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8006 121 65 cm 45 cm 387,00

Podnóżek Uniwersalny
Podnóżek pasujący do wszystkich foteli feederowych Browninga. W pełni regulowany, w zestawie z nogami.

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8002 101 60 cm 42,50 cm 350,00

AKCESORIA DO SIEDZISK
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Xitan X Side Tray Organizer Boxes
Nr art. Ilość RCD zł
8006 133 5 szt 79,60

Przedłużka nogi
Nr art. Długość Ø Ilość RCD zł
8017 119 14 cm 25 mm 1 szt 47,00

Ø 25/30/36 
mm

Uchwyt do siatki Xitan X, prosty
Zestaw 2 podpórek pod tyczkę. Miękkie wykończenia dla ochrony tyczki.

Nr art. RCD zł
8006 116 195,00

Ø 25/30/36 
mm

Podpórka Xitan X, prosta
Nr art. Długość RCD zł
8006 117 50 cm 101,00

Ø 25/30/36 
mm

Podpórka do topów Xitan X 6
Nr art. RCD zł
8006 113 124,00

Ø 25/30/36 
mm

Podpórka do topów Xitan X 10
Nr art. Długość RCD zł
8006 118 63 cm 186,00

Ø 25/30/36 
mm

Podpórka do topów Xitan X 12
Nr art. Długość RCD zł
8006 119 78 cm 209,00

Ø 25/30/36 
mm

Uchwyt do akcesoriów Xitan X
Nr art. Model RCD zł
8006 124 Uchwyt do akcesoriów 65,00

8006 134 Adapter 25-36 mm 90,00

Ø 25/30/36 
mm

Podpórka Tyczki Xitan X
Trwały balkon na tyczkę pasujący do nóg o 
średnicy 25mm. W pełni regulowany.

Nr art. Model RCD zł
8006 122 25 mm 364,00

8006 123 36 mm 387,00

Ø 25 
mm

Uchwyt na Akcesoria
Nr art. Długość RCD zł
8017 111 36 cm 53,80

Ø 25 
mm

Ramię z pianką EVA
Nr art. Długość RCD zł
8017 114 49 cm 94,20

Ø 25 
mm

Tacka do zanęty
Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8017 115 61 cm 40 cm 249,00

Ø 25 
mm

Podpórka do feedera M
Kompaktowy, trwały uchwyt do feedera, do montowania przy siedzisku. Materiał: Alu

Nr art. Długość Wysokość RCD zł
8204 003 60 - 90 cm 10 cm 108,00

Ø 25 
mm

Uchwyt do Feedera
Prosty uchwyt na wędki do szybkiego odkładania 
niewykorzystywanej wędki lub topu np. podczas 
odhaczania ryby. Do montażu dla systemów nóż-
kowych 25 mm.

Nr art. RCD zł
8202 001 65,00

AKCESORIA DO SIEDZISK
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Black Magic® Wózek Comfort
Prawdziwie ekskluzywny wózek transportowy, który pozwoli przewieźć ciężki 
sprzęt.  Wózek Comfort ma nieco większą ramę niż zwykle połączoną z szeroką 
osią, która pozwala na załadunek największych siedzisk lub foteli. Ta większa 
szerokość poprawią również stabilność i sprawia, że wózek łatwo i bezpiecznie 
można ciągnąć po nierównym podłożu. Po ściągnięciu kół, wózek składa się na 
płasko, co ułatwia jego transport. Jest lekki, ale i bardzo mocny, więc posłuży 
przez wiele lat. Płyń na ryby ze swoim wózkiem Black Magic Comfort !

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga RCD zł
8710 001 60 cm 45 cm 104 cm 6,6 kg 350,00

Wózek składany Black Magic® Deluxe
Bardzo poręczna, mocna i jednocześnie łatwa do złożenia taczka transportowa. 
Pozwala przewieźć nawet największe siedziska, ale zajmuje mało miejsca po 
złożeniu.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga RCD zł
8702 001 45 cm 55 cm 1,05 m 4,9 kg 303,00

Małe kółka ułatwiają transport

Wózek Match
Bolące plecy mogą teraz przejść do przeszłości, dzięki temu praktycznemu 
wózkowi Browning. Odpowiednio mocny, żeby pomieścić cały twój sprzęt, a 
jednocześnie tak mały, że po złożeniu z łatwością mieści się w bagażniku samo-
chodu. W zestawie również wysokiej jakości pokrowiec.

Nr art. Wysokość Glebok. Waga RCD zł
8705 002 55 cm 50 cm 6 kg 357,00

4-ostrzowe nożyce do robaków
Po sukcesie naszego siekacza do robaków dodaliśmy do oferty nożyce do roba-
ków z czterema ostrzami. Idealne narzędzie do siekania dużych ilości robaków 
do luźnego podawania.

Nr art. RCD zł
6531 002 48,20

Mieszadło do zanęty
Zoptymalizowany model. Dociera do najdalszych zakątków miski do mieszania 
Z 8 mm trzonem, pasującym do popularnych wiertarek.

Nr art. Wysokość Glebok. RCD zł
6501 003 30 cm 14 cm 81,00

Sierp
Narzędzie służące do oczyszczania dna łowiska z zaczepów, roślinności i trzcin. 
Montaż na sztycy.

Nr art. Długość RCD zł
6327 003 15 cm 47,00

AKCESORIA
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Wiadra na zanętę
Nr art. Zawartość RCD zł
8514 005 17 l 54,00

Wiadro z pokrywką i miską
Nr art. Zawartość RCD zł
8514 010 30 l 135,00

Okrągłe sito
3 różne wielkości oczek. Pasuje do wiadra 17l 8514 005 lub 8514 010.

Nr art. Ø Oczko RCD zł
8706 002 33 cm 4 x 4 mm 42,00

8706 003 33 cm 2 x 2 mm 39,00

Sito
Perfekcyjnie wykończone sito do przynęt i zanęt. Siatka jest wykonana ze stali 
nierdzewnej i została przynitowana do ramy. Nie ma tutaj miejsc spoiw, które 
puszczają po wielu latach użytkowania. Sito jest dostępne w 3 różnych rozmia-
rach siatki.
- 2x2 mm: do odsiewania pinek lub suchej zanęty.
- 4x4 mm: dla wilgotnej zanęty i odsiewania/ oczyszczania robaków lub do 
wytwarzania castersów.
- 6x6 mm: głównie do grubych i mokrych mieszanek zanęt.
 
Sita zanętowe dostosowane do wiader 17l 8514005 i 8514010.

Nr art. Model Ø Oczko RCD zł
8707 001 Drobne 38 cm 2 x 2 mm 108,00

8707 002 Średnie 38 cm 4 x 4 mm 108,00

8707 003 Grube 38 cm 6 x 6 mm 108,00

Black Magic® Pudełko na robaki
Nowoczesne pudełko na żywe przynęty. Szczelne zamknięcie w postaci perforo-
wanej przykrywki pozwoli bezpiecznie przechować ochotkę, białe robaki itp.

Nr art. Ilość Zawartość RCD zł
8172 015 1 szt 0,75 l 19,00

Black Magic® Pudełko na przynęty
Nowoczesne pudełko na przynęty. Szczelne zamknięcie zapewni ochronę przez 
wyschnięciem przynęt takich jak pellet, kulki, kukurydza itp.

Nr art. Model Ilość Zawartość RCD zł
8172 016 Particle 1 szt 0,75 l 19,00

8172 017 Groundbait 1 szt 3,00 l 55,60

Black Magic® pudełko na przynęty
Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość Zawartość RCD zł
8175 015 XL 15 cm 15 cm 8 cm 1,5 l 29,40

Pojemnik na przynęty
Fantastyczne kwadratowe pudełko na przynęty ze szczelnie zamykaną pokrywą. 
Nie ma ucieczki dla robaków, a myszy nie dostaną się do środka. Pojemnik 
pochodzi z rynku spożywczego, gdzie musi spełnić najsurowsze kryteria. Nie-
zwykle dobra relacja jakość/cena, warto zainwestować w cały zestaw. Duży 
pojemnik przystosowany do przechowywania żywności z szczelnie zamykanym 
wieczkiem. Idealny do ochrony przed myszami suchych przynęt, takich jak 
zanęty, pellety, itp. Przydatny również do transportu zwilżonej zanęty chroniąc 
przed wysuszeniem.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Zawartość RCD zł
8514 009 37 cm 29 cm 20 cm 17 l 74,40

PUDEŁKA NA PRZYNĘTY
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Dostarczane w 
parach.

Podpórka do topów 12 topów
Zestaw składający się z  dwóch podpórek (przednia o cieńszej średnicy niż 
tylna).

Nr art. RCD zł
8203 011 108,00

Podpórka do feedera, deluxe
Nr art. Model RCD zł
8202 018 Deluxe 65,00

Podpórka do feedera
Nr art. Długość RCD zł
8203 012 32 cm 55,60

Podpórka do feedera
Nr art. Długość RCD zł
8203 013 35 cm 55,60

Black Magic® FB 35 S-Line Compact Roller
Kompaktowe, ale stabilne rolki pod tyczkę. Pokryte miękką pianką EVA, żeby 
chronić tyczkę przed uszkodzeniami, regulowane nóżki, żeby uzyskać optymal-
ną wysokość.

Nr art. Długość Szerokość Waga RCD zł
8220 001 25 - 40 cm 35 cm 1,18 kg 117,00

Black Magic® FB 55 Competition S-Line Roller

Podwójnie szeroki i stabilny, czteronożny stojak z rolkami pod tyczkę. Rolki 
pokryte miękką pianką EVA to uchroni tyczkę przed uszkodzeniami. Wysokość 
można ustawić, poprzez regulację czterech teleskopowych nożek. Stojak można 
złożyć na płasko, co umożliwia łatwiejszy transport. W zestawie z torbą trans-
portową.

Nr art. Długość Szerokość Waga RCD zł
8220 002 45 - 80 cm 55 cm 1,9 kg 234,00

Black Magic® FB/D Double Width 60 Roller

Extra-szeroki, czteronożny stojak z rolkami pod tyczkę. Centralną rolkę możemy 
ustawić w dwóch pozycjach, co chroni tyczkę przy bardzo wietrznych warun-
kach. Końcówki rolek są pokryte przyjazną dla tyczek pianką EVA. Możliwość 
dostosowania wysokości dzięki maksymalnie wydłużanym teleskopowym 
nóżkom. Stojak można złożyć na płasko, co umożliwia łatwiejszy transport. W 
zestawie z torbą transportową.

Nr art. Długość Szerokość Waga RCD zł
8220 003 50 - 130 cm 60 cm 2,7 kg 333,00

Black Magic® S-Line 8-Kit Roost

Czteroożny grzebień zaprojektowany tak aby stabilnie utrzymać topy do 8 
m tyczki. Posiada specjalne rowki, żeby topy były bezpieczne niezależnie od 
warunków pogodowych panujących na łowisku. Stojak można złożyć na płasko, 
co umożliwia łatwiejszy transport. W zestawie z torbą transportową.

Nr art. Długość Szerokość Waga RCD zł
8220 004 55 - 100 cm 71 cm 1,5 kg 146,00

ROLKI
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Trójnóg wzmocniony
Bardzo wytrzymały trójnóg. Stoi bardzo pewnie przy każdej pogodzie.

Nr art. Wysokość Waga RCD zł
8201 017 55 - 95 cm 1,5 kg 147,00

Trójnóg
Na twardym, nierównym podłożu, trójnóg jest najlepszym rozwiązaniem do 
montowania podpórek na wędki. Rozszerzany w trzech miejscach, z hakiem do 
zawieszenia ciężarków stabilizujących. 48cm - 108cm.

Nr art. Wysokość Waga RCD zł
8201 008 42 - 88 cm 1,3 kg 116,00

TRÓJNOGI

Marka Sphere reprezentuje w Browningu produkty najwyższej 
jakości o innowacyjnym wzornictwie. Bagaże Sphere wykonane są 
z bardzo wysokiej jakości specjalistycznego materiału PCV o wyra-
zistym wykończeniu wzorem „carbon”. Dobrze wyglądające, trwa-
łe i bardzo praktyczne produkty sprawiają, że bagaż ten jest pierw-
szym wyborem dla wędkarzy, którzy żądają tego, co najlepsze.

Sphere Torba Multipocket Bag - Duża
Pod marką Browning Sphere kryją się produkty o innowacyjnej konstrukcji i ponadstandardowej jakości premium przeznaczone dla wędkarzy, którzy wymagają tego, co 
najlepsze.   Torby i pokrowce Sphere wykonane są z najwyższej jakości, specjalistycznego materiału PVC, wykończonego w wyraźny efekt włókna węglowego.  Świetny 
wygląd, trwałe i bardzo praktyczne. 
Cechy toreb Sphere Multipocket:-
• Duże główne komory zamykane klapą i łatwym do wyczyszczenia podszyciem
• Duże, zamykane na zamek kieszenie boczne i przednie.  Boczne kieszenie mają dodatkowe, duże otwarcia dla łatwego dostępu
• Wytrzymałe, nylonowe stopki na całej długości od spodu, które chronią przed przetarciem podczas przesuwania się po podłodze samochodu
• Boczne rączki na obu końcach torby dla łatwego jej podnoszenia
• Dostępne w 2 wielkościach – 110L Large, oraz 85L Compact dla wędkarzy, którzy używają wiele toreb. Materiał: 6x 300D Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga RCD zł
8580 002 70 cm 40 cm 40 cm 3,6 kg 458,00
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Sphere Torba Compact Multipocket
Pod marką Browning Sphere kryją się produkty o innowacyjnej konstrukcji i ponadstandardowej jakości premium przeznaczone dla wędkarzy, którzy wymagają tego, co 
najlepsze. Torby i pokrowce Sphere wykonane są z najwyższej jakości, specjalistycznego materiału PVC, wykończonego w wyraźny efekt włókna węglowego.  Świetny 
wygląd, trwałe i bardzo praktyczne. 
Cechy toreb Sphere Multipocket:-
• Duże główne komory zamykane klapą i łatwym do wyczyszczenia podszyciem
• Duże, zamykane na zamek kieszenie boczne i przednie.   Boczne kieszenie mają dodatkowe, duże otwarcia dla łatwego dostępu
• Wytrzymałe, nylonowe stopki na całej długości od spodu, które chronią przed przetarciem podczas przesuwania się po podłodze samochodu
• Boczne rączki na obu końcach torby dla łatwego jej podnoszenia
• Dostępne w 2 wielkościach – 110L Large, oraz 85L Compact dla wędkarzy, którzy używają wiele toreb. Marka Browninga Sphere to innowacyjne produkty oraz 
ponadstandardowa jakość premium - dla wędkarzy, którzy potrzebują tego, co najlepsze. Materiał: 6x 300D Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8580 001 70 cm 37 cm 30 cm 427,00

Sphere Pokrowiec Multipocket
Pod marką Browning Sphere kryją się produkty o innowacyjnej konstrukcji i ponadstandardowej jakości premium przeznaczone dla wędkarzy, którzy wymagają tego, co 
najlepsze. Torby i pokrowce Sphere wykonane są z najwyższej jakości, specjalistycznego materiału PVC, wykończonego w wyraźny efekt włókna węglowego. Świetny 
wygląd, trwałe i bardzo praktyczne. 
Cechy pokrowców Sphere Multipocket:-
• Duże główne komory (pojedyncze lub podwójne), każda mieści ponad 6 dużych tub
• Zintegrowana przednia komora podzielona na 1 kieszeń z zamkiem o pełnej długości i 2 kieszenie z zamkami do połowy na sztyce, nogi, mini dopalacze itp. 
• Zintegrowana konstrukcja pozwala uzyskać całkowicie płaską zewnętrzną powłokę bez zewnętrznych kieszeni, które mogłyby zaczepić się w samochodzie
• Wytrzymałe zamki otwierane do 90% długości pokrowca w celu wyeliminowania uszkodzeń zamka na spodzie.
• Podbity, miękki pasek na ramię oraz wygodna rączka do wyjmowania umieszczona na wzmocnionym spodzie
• Dostępny w 2 wielkościach – z pojedynczą komorą na ponad 6 tub oraz dwukomorowa wersja na ponad 12 tub. Materiał: 6x 300D Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Pojemnosc / tuby RCD zł
8580 010 190 cm 25 cm 20 cm 6 535,00

8580 011 190 cm 25 cm 28 cm 12 720,00

Sphere Podwójny Pokrowiec
Pod marką Browning Sphere kryją się produkty o innowacyjnej konstrukcji i ponadstandardowej jakości premium przeznaczone dla wędkarzy, którzy wymagają tego, co 
najlepsze. Torby i pokrowce Sphere wykonane są z najwyższej jakości, specjalistycznego materiału PVC, wykończonego w wyraźny efekt włókna węglowego. Świetny 
wygląd, trwałe i bardzo praktyczne. 
Cechy pokrowców Sphere Double Rod Carriers:-
• Grubo podbita główna komora i wewnętrzne separatory do oddzielenia i pełnej ochrony wędek i kołowrotków
• Powiększona przestrzeń na największe kołowrotki mocowane w różnych miejscach. 
• Zamek na pełnej długości mocowany w na spodzie dla ochrony przed zniszczeniem. 
• Podbity, wygodny pasek na ramię.
• Wersja 1.6 m dopasowana do 3-częściowych wędek o długości do 4.5m/15’ oraz 2-częściowych wędek o długości do 3.0m/10’ 
• Wersja 1.9 m dopasowana do wszystkich 3-częściowych wędek oraz 2-częściowych wędek o długości do 3.6m/12'. Materiał: 6x 300D Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8580 020 190 cm 20 cm 15 cm 465,00

8580 021 160 cm 20 cm 15 cm 411,00

TORBY

Sphere Pokrowiec Multi
Pod marką Browning Sphere kryją się produkty o innowacyjnej konstrukcji i ponadstandardowej jakości premium przeznaczone dla wędkarzy, którzy wymagają tego, co 
najlepsze. Torby i pokrowce Sphere wykonane są z najwyższej jakości, specjalistycznego materiału PVC, wykończonego w wyraźny efekt włókna węglowego. Świetny 
wygląd, trwałe i bardzo praktyczne. 
Cechy pokrowca Sphere Multi Rod Carrier:-
• Grubo podbita główna komora i wewnętrzne separatory do oddzielenia i pełnej ochrony wędek i kołowrotków
• Powiększona przestrzeń na największe kołowrotki mocowane w różnych miejscach. 
• Zamek na pełnej długości mocowany we wzmocnionym spodzie dla ochrony przed zniszczeniem. 
• Podwójne rączki transportowe, podbity, wygodny pasek na ramię.
• Zaprojektowany do przenoszenia 3 wędzisk, ale można w nim zmieścić więcej 
• Pokrowiec o długości 1.65 m dopasowany do 3-częściowych wędek o długości do 4.5m/15’ oraz 2-częściowych wędek o długości do 3.0m/10’ Materiał: 6x 300D 
Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8580 022 165 cm 27 cm 24 cm 488,00

8580 023 178 cm 17 cm 32 cm 737,00

8580 024 190 cm 17 cm 32 cm 845,00
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Sphere torba na akcesoria
Pod marką Browning Sphere kryją się produkty o innowacyjnej konstrukcji i ponadstandardowej jakości premium przeznaczone dla wędkarzy, którzy wymagają tego, co 
najlepsze. Torby i pokrowce Sphere wykonane są z najwyższej jakości, specjalistycznego materiału PVC, wykończonego w wyraźny efekt włókna węglowego. Świetny 
wygląd, trwałe i bardzo praktyczne. 
Cechy torby Sphere Large Accessory:-
• Wygodne rozmiary i wydłużony kształt do przewożenia na taczce
• Pojemność 22 L zmieści 6 pudełek na przynęty w typowych rozmiarach. 
• Podbita, wygodna rączka transportowa. Materiał: 6x 300D Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8580 030 55 cm 20 cm 22 cm 154,00

Sphere Torba na rolki + pojemnik na akcesoria
Pod marką Browning Sphere kryją się produkty o innowacyjnej konstrukcji i ponadstandardowej jakości premium przeznaczone dla wędkarzy, którzy wymagają tego, 
co najlepsze. Torby i pokrowce Sphere wykonane są z najwyższej jakości, specjalistycznego materiału PVC, wykończonego w wyraźny efekt włókna węglowego. Ładne, 
trwałe i bardzo praktyczne. 

Cechy toreb Sphere Roller and Accessory:- 
• Duża klapa otwierająca główną komorę na rolki do tyczki 
• Dodatkowa boczna kieszeń z dużym otwarciem do łatwego dostępu do długich akcesoriów 
• Wytrzymałe stopki z nylonu na spodzie, które chronią przed wytarciem podczas przesuwania i ciągnięcia torby po podłodze samochodu  
• Rączki po obu stronach torby do łatwego jej podnoszenia oraz rączki transportowe 
• Dostępne w 2 wielkościach, aby zmieścić rolki każdej długości i inne akcesoria. Materiał: 6x 300D Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Rozmiar RCD zł
8580 025 90 cm 30 cm 20 cm M 319,00

8580 026 110 cm 36 cm 25 cm L 387,00

Sphere Torba na siatkę
Pod marką Browning Sphere kryją się produkty o innowacyjnej konstrukcji 
i ponadstandardowej jakości premium przeznaczone dla wędkarzy, którzy 
wymagają tego, co najlepsze. Torby i pokrowce Sphere wykonane są z naj-
wyższej jakości, specjalistycznego materiału PVC, wykończonego w wyraźny 
efekt włókna węglowego. Świetny wygląd, trwałe i bardzo praktyczne. 
Cechy torby Multi Net & Tray Carrier:-
• Wygodne sposób na przenoszenie siatek, bocznych tacek i innych dużych 
przedmiotów jak sita
• Mieści 2 duże lub 3 standardowe siatki wraz z podbierakami oraz bocz-
nymi tackami
• Wewnętrzne szwy zamkniętej na zamek głównej kieszeni na siatki są 
zgrzane, co zapobiega przedostawaniu się wody
• Obszerna przednia kieszeń z zamknięciem na pasek i klamrę
• Podbity, wygodny pasek na ramię Materiał: 6x 300D Polychlorid

Nr art. RCD zł
8580 031 333,00

TORBY

Sphere Torba Cooler na przynety
Pod marką Browning Sphere kryją się produkty o innowacyjnej konstrukcji i ponadstandardowej jakości premium przeznaczone dla wędkarzy, którzy wymagają tego, 
co najlepsze. Torby i pokrowce Sphere wykonane są z najwyższej jakości, specjalistycznego materiału PVC, wykończonego w wyraźny efekt włókna węglowego. Ładna, 
trwała i bardzo praktyczna. 

Cechy torby Sphere Cool Bag:- 
• Wygodny kształt do przewożenia na taczce transportwej 
• Podwójne zamki, klapa na górze do łatwego dostępu i częściowego otworzenia torby 
• Pojemność 22L mieści 6 typowych pudełek na przynęty 
• Wyłożona w całości folią termiczną z wzmocnionym spodem dla ochrony  
• Wygodne rączki transportowe Materiał: 6x 300D Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8580 027 55 cm 22 cm 20 cm 154,00
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Xitan Pokrowiec na tyczkę
Seria toreb i pokrowców Xitan łączy w sobie bardzo praktyczne wzornictwo z wyjątkowymi i użytecznymi cechami.  Wykonane z bardzo wytrzymałego i wodoodporne-
go materiału, który jest nie tylko praktyczny, ale również dobrze się prezentuje.   Seria obejmuje wszystko to, czego potrzebuje nowoczesny wędkarz. 

Cechy pokrowców Xitan Pole:
• Duża, gruba główna komora (pojedyncza lub podwójna) – każda mieści ponad 6 dużych tub
• Komora pełnej długości z przodu dzielona na 1 x całą długość i 2 x pół długości kieszenie z bocznymi zamkami 
• Zintegrowana „niezaczepiająca się” konstrukcja z gładkiego materiału zewnętrznego bez zewnętrznych kieszeni, które mogłyby zaczepić się w samochodzie. 
• Mocne zamki, które otwierają się do 90% długości pokrowca, po eliminuje uszkodzenie zamka na spodzie 
• Wygodny pasek na ramię, podwójne rączki transportowe i rączka na wzmocnionym spodzie 
• Dostępne w wersji na 6+ i 12+ tub oraz bardzo długa wersja na tyczki Browninga o długich elementach jak np. model Z16. Materiał: 600x300D Nylon

Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość Pojemnosc / tuby RCD zł
8547 001 Medium 6+ Tubes 190 cm 27 cm 21 cm 6 351,00

8547 002 Large 10+ Tubes 190 cm 27 cm 30 cm 10 423,00

8547 003 X-Long 10+ Tubes 205 cm 27 cm 30 cm 10 423,00

Xitan Torba feeder
Seria toreb i pokrowców Xitan łączy w sobie bardzo 
praktyczne wzornictwo z wyjątkowymi i użytecz-
nymi cechami. Wykonane z bardzo wytrzymałego 
i wodoodpornego materiału, który jest nie tylko 
praktyczny, ale również dobrze się prezentuje. Seria 
obejmuje wszystko to, czego potrzebuje nowocze-
sny wędkarz. 

Cechy torby Xitan Feeder Bag :-
• Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja typu 
„long & slim” o zmniejszonej głębokości, ale więk-
szej długości
• Duża komora główna otwierana od góry dla 
łatwego dostępu
• Dwie pełnowymiarowe boczne kieszenie z długi-
mi zamkami
• Szeroka, z zamkiem na górze kieszeń z przodu 
zapewnia dodakowe przechowywanie.  
• Rączki transportowe na obu końca do łatwiejsze-
go przenoszenia
• Wytrzymałe nylonowe stopki na spodzie, które 
chronią przed jej przetarciem podczas przesuwania 
po podłodze samochodu
• Wygodny pasek na ramię i rączki transportowe 
Materiał: 600x300D NylonNr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł

8547 004 72 cm 39 cm 40 cm 371,00

Xitan Torba Carryall
Seria toreb i pokrowców Xitan łączy w sobie bardzo praktyczne wzornictwo z wyjątkowymi i użytecznymi cechami.  Wykonane z bardzo wytrzyma-
łego i wodoodpornego materiału, który jest nie tylko praktyczny, ale również dobrze się prezentuje.   Seria obejmuje wszystko to, czego potrzebuje 
nowoczesny wędkarz. 

Cechy torby Xitan Carryall :
• Tradycyjna głęboka torba, która zapewnia maksymalną ilość miejsca 
• Duża główna komora z otwieraną od góry klapą dla łatwego dostępu
• Dwie pełnowymiarowe kieszenie boczne z długimi zamkami
• Pełnej szerokości, otwierana od góry przednia kieszeń na siatki, boczne tacki itp.
• Rączki do noszenia na obu końcach torby dla łatwiejszego podnoszenia/przeciągania
• Wytrzymałe nylonowe stopki na spodzie, które chronią przed jej przetarciem podczas przesuwania po podłodze samochodu
• Wygodny pasek na ramię i rączki transportowe Materiał: 600x300D Nylon

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8547 005 72 cm 37 cm 62 cm 218,00

POKROWCE NA WĘDKI

Xitan Torba na rolkę & akcesoria
Seria toreb i pokrowców Xitan łączy w sobie bardzo praktyczne wzornictwo z wyjątkowymi i użytecznymi cechami.  Wykonane z bardzo wytrzymałego i wodoodporne-
go materiału, który jest nie tylko praktyczny, ale również dobrze się prezentuje.   Seria obejmuje wszystko to, czego potrzebuje nowoczesny wędkarz. 

Cechy toreb Xitan Roller and Accessory:
• Duża, pojedyncza komora na rolki i długie akcesoria 
• Długie, zapinane na zamek otwarcie, które pozwala na szerokie otworzenie torby i łatwy dostęp 
• Rączki transportowe 
• Dostępna w 2 wielkościach, aby zmieścić rolki każdej długości inne akcesoria Materiał: 600x300D Nylon

Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8547 006 Medium 85 cm 30 cm 25 cm 132,00

8547 007 Large 100 cm 35 cm 25 cm 152,00

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547007&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547004&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547005&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8547006&type=gallery&locale=DE


B123B122

Xitan Combi Bait Bag
Seria toreb i pokrowców Xitan łączy w sobie bardzo praktyczne wzornictwo z wyjątkowymi i użytecznymi cechami.  Wykonane z bardzo wytrzy-
małego i wodoodpornego materiału, który jest nie tylko praktyczny, ale również dobrze się prezentuje.   Seria obejmuje wszystko to, czego 
potrzebuje nowoczesny wędkarz. 

Cechy torby Xitan Combi Bait Bag:- 
• Wyjątkowa konstrukcja torby o wielu zastosowaniach z zintegrowaną torbą termiczną 
• Może służyć jako poręczna torba z komorą termiczną na przynęty lub jako duża torba na różnego rodzaju przynęty 
• Jedna pełnowymiarowa kieszeń boczna z długim zamkiem  
• Szeroka, z zamkiem na górze przednia kieszeń zapewnia dodatkowe miejsce do przechowywania 
• Komora wyłożona folią izolującą mieści 8 x typowej wielkości pudełka na przynęty  
• Wygodny pasek na ramię i rączki transportowe Materiał: 600x300D Nylon

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8547 008 50 cm 33 cm 24 cm 215,00

Xitan Waterproof Keep Net Bag
Seria toreb i pokrowców Xitan łączy w sobie bardzo 
praktyczne wzornictwo z wyjątkowymi i użytecznymi 
cechami. Seria obejmuje wszystko to, czego potrze-
buje nowoczesny wędkarz. 

Cechy torby Waterproof Keepnet Bag:
• Wykonana z mocnego, ale miękkiego materiału 
wodoodpornego ze zgrzewanymi szwami  
• Szerokie otwarcie z zamkiem na górze i przymoco-
wane rączki transportowe 
• Torba pojedyncza mieści 2 standardowej wielkości 
siatki oraz kosz podbieraka 
• Torba podwójna mieści 4 standardowe siatki oraz 
kosz podbieraka Materiał: 300D Poliester

Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8547 009 Single 60 cm 15 cm 60 cm 195,00

8547 010 Double 62 cm 33 cm 60 cm 220,00

Xitan Ochronny rękaw na wędki
Bardzo efektywna i tania alternatywa na ochronę uzbrojonych wędek w trans-
porcie. Każda paczka zawiera  długie wyściełane rękawy, które są zabezpieczone 
paskami neoprenowymi i rzepami. Żadne inne paski nie są potrzebne! 2 sztuki w 
opakowaniu. Materiał: Polychlorid

Nr art. RCD zł
8518 030 42,20

COOLERY

Xitan Zestaw pojemników na zanętę
Duży, wodoodporny pojemnik do transportu zanęt. Z dwoma dużymi, osobnymi 
pudełkami. Materiał łatwy w czyszczeniu. Materiał: 30% Poliester, 70% Polychlo-
rid

Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość Ilość RCD zł
8400 041 3 szt wodoodporne 27,5 cm 33,5 cm 8 cm 1 szt 178,00

Pasuje do nóg o średnicy 25 
oraz 36mm

Xitan Pojemnik na zanętę
Miska na zanętę z uchwytem do zamocowania do siedziska. Łatwe w czyszczeniu 
dzięki wodoodpornemu materiałowi, który łatwo się pierze. Materiał: 30% Polie-
ster, 70% Polychlorid

Nr art. Model Ø Wysokość Ilość RCD zł
8400 042 okrągłe, wodoodporne 25 cm 15 cm 1 szt 186,00

Pasuje do nóg o średnicy 25 
oraz 36mm

Xitan Pojemnik na zanętę
Kwadratowa miska na zanętę z uchwytem do zamocowania do siedziska lub 
platformy wędkarskiej. Łatwe w czyszczeniu dzięki wodoodpornemu materiałowi, 
który łatwo się pierze. Materiał: 30% Poliester, 70% Polychlorid

Nr art. Model Długość Szerokość Ilość RCD zł
8400 043 prostokątne, wodoodporne 20 cm 30 cm 1 szt 178,00
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Kompaktowa seria toreb Black Magic S-Line, to propozycja dla wędkarzy, którzy uważają tradycyjne wyczy-
nowe bagaże za zbyt duże, drogie czy zbyt skomplikowane do ich potrzeb. Najwyższej jakości materiał, 
zamki i okucia, w praktycznych i sprytnych wzorach.

Black Magic® Pokrowiec usztywniony S-Line
Browning Black Magic to synonim wytrzymałości, jakości i opłacalności. Cechy te łatwo dostrzec w serii toreb 
i pokrowców Black Magic S-Line.  Wysokiej jakości materiał, zamki oraz wykończenie w praktycznej i przemy-
ślanej formie.   Pokrowce S-Line Hardbase na wędki, tyczki i akcesoria mają sztywne, plastikowe dno, które 
zapewnia dodatkową ochroną i całkowicie zapobiega przetarciom oraz przebiciom.  Wystarczająco duży, aby 
zmieścić 4-6 tub i ma zewnętrzne kieszenie.   Mniejsze wymiary pozwalają przenosić metalowe przedmioty, 
które dziurawią zwykłe torby. Materiał: 300D Poliester

Nr art. Długość Ø RCD zł
8550 001 115 cm 20 cm 121,00

8550 002 150 cm 20 cm 129,00

8550 003 185 cm 20 cm 151,00

Black Magic® Pokrowiec S-Line
Browning Black Magic to synonim wytrzymałości, jakości i opłacalności. Cechy te łatwo dostrzec w serii toreb i pokrowców Black Magic S-Line.  Wysokiej jakości mate-
riał, zamki oraz wykończenie w praktycznej i przemyślanej formie.   Pokrowiec S-Line Standard ma poręczne wymiary i  jest idealny dla tych, którzy lubią nosić mniej 
sprzętu. Mieści 3 toby na wędki i ma długą, zewnętrzną kieszeń na parasol, podpórki itp. Materiał: 300D Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8552 001 175 cm 11 cm 8 cm 95,00

POKROWCE NA WĘDKI

Black Magic® Torba do feedera S-Line
Browning Black Magic to synonim wytrzymałości, jakości i opłacalności. Cechy te łatwo dostrzec w serii toreb i pokrowców Black Magic S-Line.  
Wysokiej jakości materiał, zamki oraz wykończenie w praktycznej i przemyślanej formie.   Torba S-Line Feeder to alternatywa dla toreb typu 
carryall, gdyż jest płytsza od tradycyjnej uniwersalnej torby.   Kształt oraz zewnętrzne kieszenie pozwalają na organizację zawartości i ułatwiają 
dostęp. Materiał: 300D Poliester

Nr art. Długość Wysokość RCD zł
8551 003 70 cm 40 cm 216,00
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Black Magic® Torba S-Line
Browning Black Magic to synonim wytrzymałości, jakości i opłacalności. Cechy 
te łatwo dostrzec w serii toreb i pokrowców Black Magic S-Line.  Wysokiej 
jakości materiał, zamki oraz wykończenie w praktycznej i przemyślanej formie.   
Torba S-Line Carryall, to średniej wielkości torba idealnie spełniająca potrzeby 
większości wędkarzy. Duża, zapinana na zamek komora główna oraz zapinana 
na zamek kieszeń na drobiazgi.  Rączki transportowe oraz wygodnie skrojony 
pasek na ramię. Materiał: 300D Poliester

Nr art. Długość Wysokość RCD zł
8551 004 45 cm 55 cm 172,00

Black Magic® Torba Cooler S-Line
Browning Black Magic to synonim wytrzymałości, jakości i opłacalności. Cechy 
te łatwo dostrzec w serii toreb i pokrowców Black Magic S-Line.  Wysokiej 
jakości materiał, zamki oraz wykończenie w praktycznej i przemyślanej formie.   
Torba S-Line Coolbag wyłożona jest termoizolacyjną folią. Idealne wymiary do 
przenoszenia standardowych pudełek na przynęty. Materiał: 300D Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8553 001 36 cm 18 cm 22 cm 95,40

Black Magic® Torba na siatkę S-Line
Browning Black Magic to synonim wytrzymałości, jakości i opłacalności. Cechy 
te łatwo dostrzec w serii toreb i pokrowców Black Magic S-Line.  Wysokiej 
jakości materiał, zamki oraz wykończenie w praktycznej i przemyślanej formie.   
Pokrowiec na siatkę S-Line Netbag ma pojedynczą komorę główną na siatki 
oraz praktyczną przednią kieszeń na kosze podbieraków, maty do ważenia, 
maty do odhaczania itp. Materiał: 300D Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8554 001 62 cm 53 cm 10 cm 76,40

Black Magic® Podwójna Torba na siatkę S-Line

Browning Black Magic to synonim wytrzymałości, jakości i opłacalności. Cechy 
te łatwo dostrzec w serii toreb i pokrowców Black Magic S-Line.  Wysokiej 
jakości materiał, zamki oraz wykończenie w praktycznej i przemyślanej formie.   
Pokrowiec na siatkę S-Line Double Netbag ma 2 duże komory na wiele siatek 
oraz praktyczną przednią kieszeń na kosze podbieraków, maty do ważenia, 
maty do odhaczania itp. Materiał: 300D Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8555 001 62 cm 53 cm 19 cm 95,40

TORBY

Black Magic® Mata do odhaczania
Wodoodporana mata do odhacznia zdobyczy z praktyczną skalą do mierzenia. 
Łatwa do złożenia i użycia w postaci wodoodpornej poduszki na siedisku lub do 
komfortowego siedzenia na brzegu. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Długość Szerokość Ilość RCD zł
8517 042 75 cm 45 cm 1 szt 81,00

Black Magic® Torba na akcesoria S-Line
Browning Black Magic to synonim wytrzymałości, jakości i opłacalności. Cechy 
te łatwo dostrzec w serii toreb i pokrowców Black Magic S-Line.  Wysokiej 
jakości materiał, zamki oraz wykończenie w praktycznej i przemyślanej formie.  
Torba S-Line Accessory ma wiele zastosowań. Jest na tyle duża, że zmieści 
kołowrotki oraz wiele zapasowych szpul, kolekcję koszyczków zanętowych lub 
cokolwiek innego, co wymaga ochrony i trzeba zabrać nad wodę. Materiał: 
300D Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8556 001 26 cm 10 cm 16 cm 47,60

Black Magic® Torba Combi S-Line
Browning Black Magic to synonim wytrzymałości, jakości i opłacalności. Cechy 
te łatwo dostrzec w serii toreb i pokrowców Black Magic S-Line.  Wysokiej 
jakości materiał, zamki oraz wykończenie w praktycznej i przemyślanej formie.   
Torba S-Line Combi Bag to nowy projekt.  Torba dzieli się na 2 części - pierwsza 
komora to całkowicie wyłożona folią termoizolacyjną torba do przenoszenia 
przynęt lub jedzenia. Druga komora jest podszyta tradycyjnie i przeznaczona 
jest na inne rzeczy. Obie komory są niezależnie zamknięte na zamek.  Geniusz 
Black Magic - 2 torby w jednej! Materiał: 300D Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8557 001 40 cm 20 cm 23 cm 108,00
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Black Magic® Torba na siatki
Praktyczna i wygodna wodoodporna torba na siatki.  Zmieści 2 siatki i kosz do 
podbieraka.   Bardzo wytrzymały, łatwy do wyczyszczenia plastik z podklejony-
mi szwami. Chroń swój samochód i swoje siatki. Materiał: 210D PU

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8445 001 60 cm 55 cm 5 cm 62,00

Black Magic® Opaski S-Line
Miękki, neoprenowy pasek z rzepami. Zabezpiecza wędki. Materiał: Neopren

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8551 005 20 cm 7 cm 28,60

Black Magic® Mieszalnik S-Line
Praktyczne składane miski do mieszania zanęt.  Poręczne, łatwe do noszenia i 
wymycia. Dostępne w 2 wielkościach! Materiał: 100% Poliester

Nr art. Model Wysokość RCD zł
8551 001 S 15 cm 47,60

Black Magic® Mieszalnik S-Line
Praktyczne składane miski do mieszania zanęt.  Poręczne, łatwe do noszenia i 
wymycia. Dostępne w 2 wielkościach! Materiał: 100% Poliester

Nr art. Model Wysokość RCD zł
8551 002 M 20 cm 57,20

TORBY NA SIATKI

Parasol Xitan Match
Czasami niebo po prostu się otwiera. Ale z parasolami Browninga pozostaniesz suchy nawet podczas prawdziwego oberwania chmury. Duży parasol o średnicy 2.5m 
ma tradycyjną konstrukcję, a jednocześnie jest lekki i ma praktycznie niezniszczalny szkielet z włókna szklanego. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Ø RCD zł
9977 001 2,50 m 279,00

Parasol Xitan Mega Match
W łowieniu wyczynowym koniecznym elementem wyposażenia są również parasole. Choć niektóre nie są wystarczająco duże lub wytrzymałe, aby zapewnić wędka-
rzowi odpowiednią ochronę. Dlatego też parasol Xitan Mega Match spełnia doskonale wszystkie oczekiwania wędkarza.  System Nubrollie, średnica 3m, nylon 420D, 
pokryty PU, podklejone szwy, sztyca ze stali nierdzewnej i mocowanie do podłoża. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Ø RCD zł
9978 001 3,00 m 418,00
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Tuby ochronne premium
Te tuby ochronne najwyższej jakości są odporne zarówno na 
pękanie w niskich temperaturach, jak i wypaczaniu w wyso-
kich temperaturach. Twoje wartościowe tyczki i wędki zasłu-
gują na najlepszą ochronę.

Nr art. Długość Ø RCD zł
8510 010 2,05 m 6 cm 93,00

8510 011 1,60 m 4 cm 47,00

8510 012 1,60 m 6 cm 84,00

Najwyższej jakości, odporne na uderzenia 
nawet przy niskich temperaturach

Parasol
Czasami niebo się otwiera. Ale dzięki parasolom Browning, możesz być suchy 
nawet podczas najcięższych ulew. Duży, burgundowy parasol o konwencjonal-
nym wzornictwie wzbogacony w stosunku do poprzednich lat dodatkowo o 
pokrycie PCV oraz wzmocnienie.

Nr art. Ø Długość tr. RCD zł
9972 250 2,50 m 1,35 m 256,00

Siatka Carp King
Seria siatek Carp King jest prawdziwie królewska. Siatki te mają wszystkie cechy, 
które są nieodzowne w nowoczesnym wędkarstwie karpiowym: mają gęsty, 
wytrzymały materiał, mocne, metalowe obręcze w całości pokryte otuliną oraz 
szerokie wejście o wymiarach 50x55 cm, do szybkiego wkładania nawet najwięk-
szych ryb.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał RCD zł
7095 001 3,00 m 55 cm 50 cm Carp Mesh 303,00

7095 002 3,50 m 55 cm 50 cm Carp Mesh 333,00

Siatka Black Magic® Standard
Siatki do przechowywania ryb w 3 długościach i jakości Black Magic. W górnej 
części siatka z oczkami 6 mm, w dolnej części siatka karpiowa. Mocne, zabezpie-
czone obręcze. Metalowa obręcz na górze z mocowaniem.  Poręczna po złoże-
niu, szybko wysycha.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Oczko RCD zł
7015 001 2,50 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 148,00

7015 002 3,00 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 163,00

7015 003 3,50 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 171,00

Siatka Black Magic® Standard
Siatka jakości Black Magic.  Mocna, antyzaczepowa siatka karpiowa na całej 
długości. Mocne, zabezpieczone obręcze. Metalowa obręcz na górze z mocowa-
niem.  Idealna do obfitych połowów.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
7016 001 3,00 m 40 cm 50 cm 171,00

AKCESORIA

Siatka Rubber Mesh
W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie: siatka z powlekanym gumą materia-
łem. Optymalna ochrona dla ryb połączona z niemal natychmiastowym schnię-
ciem. Także niesamowicie odporna na zużycie, bardzo trwała.

Nr art. Długość Ø Oczko RCD zł
7041 350 3,50 m 50 cm 6 x 6 mm 256,00

7041 400 4,00 m 50 cm 6 x 6 mm 292,00

Ciężarek do siatki
Przykręca się do pierścienia siatki.  Z pewnością najprostsza metoda na obciążenie 
siatki bez narażania ryb w siatce.

Nr art. Waga RCD zł
6069 200 200 g 23,20

Pit Bull Tele Pro Sztyca teleskopowa
Prosty, mocny i trwały teleskopowy uchwyt do podbieraka. Doskonała wartość.

Nr art. Długość Waga Materiał Sekcje Długość tr. RCD zł
7177 200 2,00 m 196 g Włókno Szklane 2 1,15 m 90,00

7177 250 2,50 m 276 g Włókno Szklane 3 1,15 m 98,60

7177 300 3,00 m 313 g Włókno Szklane 3 1,15 m 93,00
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Sztyca do podbieraka Hyper Carp XTR
Sztyca podbieraka Hyper Carp Landing Net Handle z pewnością 
zadziwi wielu wędkarzy.  Rękojeść podbieraka została zaprojektowa-
na do dużych ryb, ale zdumiewa jej lekkość, więc z powodzeniem 
może służyć do podbierania również małych ryb. Oprócz jej małej 
wagi charakteryzuje się także fantastyczną sztywnością. Sztyca nie 
wygina się nawet podczas podbierania dużych karpi i szybko przesu-
wa się po wodzie. Sztyca Hyper Carp Landing Net Handle pokazała 
swoją wytrzymałość również podczas testów. Wzmocniona spiralnym 
oplotem sztyca pozwala na takie manewry, które szybko złamałyby 
standardowe sztyce do podbieraka. Przy długości 4 m sztyce sprawdza 
się zarówno na rzekach jak i wodach stojących i można ją stosować na 
różne sposoby.

Nr art. Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
7106 400 4,00 m 307 g 3 1,53 m 643,00

Sztyca do podbieraka Hyper Carp XTR
Nr art. Model Długość Waga Sekcje RCD zł
7106 999 Przedłużka ułatwiająca podbieranie 0,30 m 35 g 1 72,40

Sztyca Commando Power Net
Trwały uchwyt podbieraka, który imponuje swą niesamowitą relacją jakość-cena.

Nr art. Długość Waga Materiał Sekcje Długość tr. RCD zł
7178 300 3,00 m 357 g Włókno Szklane 3 1,15 m 116,00

7178 400 4,00 m 512 g Włókno Szklane 4 1,15 m 147,00

Sztyca Black Magic® T/A Power
Wytrzymałość i jakość Black Magic - 3,3+4,4 m sztyca węglowa do podbieraka.  Idealna w każdej sytuacji. Lekka, sztywna i mocna z bezpiecznym mocowaniem z 
mosiądzu.  Pewnie posłuży przez wiele lat.

Nr art. Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
7110 330 3,3 m 290 g 3 1,24 m 211,00

7110 440 4,4 m 460 g 4 1,24 m 288,00

SZTYCE PODBIERAKÓW

Kosz podbieraka Gold Net
Wyróżniająca się złota obręcz z pływającymi rurkami z pianki EVA. Występuje 
w 3 wielkościach, w tym popularnej wersji XL na duże ryby. Mocna głowica i 
mosiężny gwint.

Nr art. Model Szerokość Wysokość Glebok. Oczko RCD zł
7065 001 Medium (średnia) 45 cm 38 cm 28 cm 6 x 6 mm 68,40

7065 002 Large (duża) 55 cm 45 cm 30 cm 8 x 8 mm 77,00

7065 003 X Large (extra duża) 60 cm 50 cm 35 cm 8 x 8 mm 85,60

Kosz podbieraka CK Competition
Wyczynowe podbieraki o doskonałych rozmiarach. Dwie wersje z siatką o 
szerokich oczkach oraz wersja z drobną, nieczepiającą się do haczyka siatką 
przeznaczoną do łowienia zestawami włosowymi i na płytkiej wodzie.  Lekkie, 
bardzo wytrzymałe z mocną głowicą i mosiężnym gwintem.

Nr art. Model Szerokość Wysokość Glebok. Oczko RCD zł
7066 001 Small (mała) 45 cm 35 cm 28 cm 8 x 8 mm 51,20

7066 002 Medium (średnia) 50 cm 40 cm 28 cm 8 x 8 mm 59,80

7066 003 Hair Rigger 50 cm 40 cm 28 cm 2 x 2 mm 68,40

Kosz podbieraka Silverlite Ghost
Bardzo lekkie kosze podbieraków przeznaczone do łowienia mniejszych ryb i 
łowienia szybkościowego.  Ich waga sprawia, że dużo łatwiej jest nimi opero-
wać na długich sztycach w porównaniu z tradycyjnym koszami podbieraków.  
Wyposażone w  charakterystyczną siatkę Ghost, która w mniejszym stopniu 
płoszy ryby podczas podbierania.

Nr art. Model Szerokość Wysokość Glebok. Oczko RCD zł
7067 001 Medium (średnia) 40 cm 35 cm 25 cm 6 x 6 mm 28,00

7067 002 Large (duża) 48 cm 40 cm 28 cm 6 x 6 mm 30,20

Black Magic® Szybkoschnąca
Nr art. Długość Szerokość Glebok. Oczko RCD zł
7017 001 55 cm 45 cm 38 cm 5 x 5 mm 95,60

Krótka gwintowana przedłużka, łatwa do zdjęcia, oraz do szybkiego 
do podbierania i ochrony ryb.
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Black Magic® Camo
Rozmiar oczka: 2x2 mm, dno: 5x5 mm

Nr art. Długość Szerokość Glebok. Oczko RCD zł
7017 002 55 cm 45 cm 38 cm 2 x 2 mm 95,60

Kosz podbieraka River
Nr art. Długość Szerokość Glebok. Oczko RCD zł
7017 003 55 cm 45 cm 30 cm 20 x 20 mm 92,60

Black Magic® Monyl
Nr art. Długość Szerokość Glebok. Oczko RCD zł
7017 004 55 cm 45 cm 25 cm 6 x 6 mm 92,60

Kosz podbieraka Black Magic® Competition
Proste, mocne siatki z miękką siateczką przyjazne rybom. Doskonała jakość i 
wartość.

Nr art. Długość Szerokość Oczko RCD zł
7029 001 55 cm 45 cm 3 x 3 mm 38,00

Kosz podbieraka Black Magic Compact
Proste, mocne siatki z miękką siateczką przyjazne rybom. Doskonała jakość i 
wartość.

Nr art. Długość Szerokość Glebok. Oczko RCD zł
7029 050 44 cm 38 cm 24 cm 2 x 2 mm 48,00

KOSZE PODBIERAKÓW

Kosz podbieraka No-Snag Latex
Podbieraki z siateczką pokrytą lateksem.   Długotrwałe, szybkoschnące, delikat-
ne dla ryby i odporne na haczyki!

Nr art. Długość Szerokość Glebok. Rozmiar Oczko RCD zł
7029 042 50 cm 38 cm 28 cm M 5 x 5 mm 76,00

7029 043 60 cm 48 cm 30 cm L 5 x 5 mm 81,00

7029 044 60 cm 48 cm 35 cm XL 5 x 5 mm 87,00

Kosz podbieraka Hypercarp
Głowica podbieraka na duże ryby.  Bardzo mocna, z nieco większą ramą, ale 
także z głębszą siateczką niż przeciętna, bezpiecznie mieszczącą nawet naj-
większe ryby, bez dramatów.   Dobra również do łowienia z wysokich brzegów, 
gdzie ryba może uwolnić się z płytszych siatek.

Nr art. Długość Szerokość Glebok. Oczko RCD zł
7029 049 65 cm 60 cm 40 cm 4 x 4 mm 74,00

Kosz podbieraka Commercial King
Dobrej jakości mocne siatki z modnymi okrągłymi oczkami.  Różne rozmiary 
oczek na spodnich i bocznych panelach pozwalają na łatwe przesuwanie siatki 
po wodzie. Bardzo wyraźny kolor metaliczny.

Nr art. Model Długość Szerokość Glebok. Oczko RCD zł
7029 046 Carp Scooper 50 cm 40 cm 28 cm 2 x 4 mm 72,00
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Kosz podbieraka Hyper Carp
Kosz podbieraka zaprojektowany z myślą o większych karpiach. Każdy element 
dobrany został pod kątem maksymalnej wytrzymałości. Ramę wykonano z solid-
nego metalu, co pozwala na bezpieczne unoszenie ryby. Duża siatka nie zatrzy-
muje wody, a jej kształt pomaga w utrzymywaniu ryby bez ruchu.

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Oczko RCD zł
7029 060 52 cm 60 cm 57 cm 25 x 25 mm 95,60

Kosz podbieraka Black Magic®, składany, trójkąt-
ny
Wysokiej jakości podbierak Black Magic, który składa się do poręcznych rozmia-
rów i jest łatwy do noszenia.  Dostępna też wersja okrągła

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Oczko RCD zł
7060 001 55 cm 55 cm 40 cm 6 x 8 mm 68,80

Kosz podbieraka Black Magic®, składany, okrągły
Wysokiej jakości podbierak Black Magic, który składa się do poręcznych rozmia-
rów i jest łatwy do noszenia. Dostępna też wersja trójkątna

Nr art. Długość Ø Glebok. Oczko RCD zł
7061 001 40 cm 50 cm 40 cm 6 x 8 mm 77,40

KOSZE PODBIERAKÓW

wodoodporność 12000 mm

Xi-Dry Polar Kurtka
Gwarancja utrzymania ciepła i suchości nawet w najgorszych warunkach pogo-
dowych. Całkowicie wodoodporny i oddychający materiał zewnętrzny o para-
metrach 12000mm. Grube wypełnienie, które zapewnia ciepło bez krępowania 
ruchów podczas łowienia.  Wytrzymały produkt wysokiej jakości z odpinanym 
kapturem, ochronnymi mankietami oraz mocnymi zamkami oraz wieloma inny-
mi cechami, dzięki którym mamy zapewnioną długotrwałą ochronę od zjawisk 
atmosferycznych. Materiał: 100% Nylon, powlekany Poliuretanem. Gramatura: 
280 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8974 002 M 767,00

8974 003 L 767,00

8974 004 XL 767,00

8974 005 XXL 767,00

8974 006 XXXL 767,00

wodoodporność 12000 mm

Xi-Dry Polar Ogrodnicznki
Gwarancja utrzymania ciepła i suchości nawet w najgorszych warunkach pogo-
dowych. Całkowicie wodoodporny i oddychający materiał zewnętrzny o para-
metrach 12000mm. Grube wypełnienie, które zapewnia ciepło bez krępowania 
ruchów podczas łowienia.  Wytrzymały produkt wysokiej jakości z wzmocnie-
niami na kolanach i siedzeniu, z mocnymi zamkami i wieloma innymi cechami, 
dzięki którym mamy zapewnioną długotrwałą ochronę od zjawisk atmosferycz-
nych. Materiał: 100% Nylon, powlekany Poliuretanem. Gramatura: 280 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8973 002 M 690,00

8973 003 L 690,00

8973 004 XL 690,00

8973 005 XXL 690,00

8973 006 XXXL 690,00

wodoodporność 10000 mm

Xi-Dry WR 10 Kurtka
Gustowna, wodoodporna kurtka dla wymagającego wędkarza. Oddychająca, 
zapobiega poceniu się i późniejszemu wychłodzeniu. Materiał: 100% Nylon, 
powlekany Poliuretanem. Gramatura: 140 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8916 004 XL 427,00

8916 005 XXL 427,00

8916 006 XXXL 427,00

Xi-Dry Kurtka polarowa
Wysokiej jakości trójwarstwowowa kurtka polarowa. Odporna na wilgoć, wia-
troszczelna. Na ramionach i na siedzeniu wstawki z zmywalnego nylonu, które 
chronią materiał polarowy przed zabrudzeniem zanętą czy śluzem ryb. Kurtka 
została na plecach przedłużona w celu ochrony, podczas zasiadki, dolnej części 
ciała. Materiał: 100% Poliester. Gramatura: 390 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8919 004 XL 387,00

8919 005 XXL 387,00

8919 006 XXXL 387,00
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wodoodporność 10000 mm

Xi-Dry WR 10 Ogrodniczki
Gustowne, wodoodporne spodnie dla wymagającego wędkarza. Oddychające, 
Chronią przed poceniem się i późniejszemu wychłodzeniu Materiał: 100% 
Nylon, powlekany Poliuretanem. Gramatura: 140 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8917 004 XL 350,00

8917 005 XXL 350,00

8917 006 XXXL 350,00

wodoodporność 10000 mm

Xi-Dry WR 10 Spodnie
Praktyczne wodoodporne spodnie nakładane na wierzchnią odzież. Oddycha-
jące, zapobiegają poceniu się i późniejszemu wychłodzeniu. Materiał: 100% 
Nylon, powlekany Poliuretanem. Gramatura: 140 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8918 002 M 272,00

8918 003 L 272,00

8918 004 XL 272,00

8918 005 XXL 272,00

8918 006 XXXL 272,00

Spodnie Thermo
Te ekonomiczne spodnie chronią odzież wędkarza przed wilgocią i pyłem, np. z 
zanęty. Spodnie składają się do bardzo niewielkich rozmiarów. Materiał: 100% 
Nylon. Gramatura: 70 g/m²

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
8929 002 M 1 szt czarny 68,40

8929 003 L 1 szt czarny 68,40

8929 004 XL 1 szt czarny 68,40

8929 005 XXL 1 szt czarny 68,40

Spodnie dresowe
Materiał: 100% Poliester. Gramatura: 100 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8490 001 M 108,00

8490 002 L 108,00

8490 003 XL 108,00

8490 004 XXL 108,00

8490 005 XXXL 108,00

Bluza z Kapturem
Materiał: 80% Bawełna, 20% Poliester. Gramatura: 340 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8491 001 M 195,00

8491 002 L 195,00

8491 003 XL 195,00

8491 004 XXL 195,00

8491 005 XXXL 195,00

UBRANIA

Dry Fit Polo
Materiał: 100% Poliester. Gramatura: 180 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8492 001 M 85,20

8492 002 L 85,20

8492 003 XL 85,20

8492 004 XXL 85,20

8492 005 XXXL 85,20

Polo Shirt
Materiał: 100% Bawełna. Gramatura: 220 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8493 001 M 101,00

8493 002 L 101,00

8493 003 XL 101,00

8493 004 XXL 101,00

8493 005 XXXL 101,00

T-Shirt
Materiał: 100% Bawełna. Gramatura: 220 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8494 001 M 64,60

8494 002 L 64,60

8494 003 XL 64,60

8494 004 XXL 64,60

8494 005 XXXL 64,60
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Kamizelka
Materiał: 100% Poliester. Gramatura: 220 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8495 001 M 147,00

8495 002 L 147,00

8495 003 XL 147,00

8495 004 XXL 147,00

8495 005 XXXL 147,00

Bluza
Materiał: 80% Bawełna, 20% Poliester. Gramatura: 340 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8496 001 M 136,00

8496 002 L 136,00

8496 003 XL 136,00

8496 004 XXL 136,00

8496 005 XXXL 136,00

Kurtka Soft Shell
Materiał: 100% Poliester. Gramatura: 280 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8497 001 M 202,00

8497 002 L 202,00

8497 003 XL 202,00

8497 004 XXL 202,00

8497 005 XXXL 202,00

Czapka Winter Warmer
Czapka zimowa Colle dla fanów 
Browning, która chroni uszy przed 
chłodem podczas wiatru i zimna. 
Materiał: 100% Nylon/100% Poliester. 
Gramatura: 340 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
9788 056 L 77,00

9788 057 XL 77,00

Daszek
Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Kolor RCD zł
9788 069 biały 47,00

UBRANIA

Okulary przeciwsłoneczne Red Heat
Stylowe okulary przeciwsłoneczne z efektem polaryzacyjnym. Absolutny mus 
dla wszystkich wędkarzy. Okulary przeciwsłoneczne nie tylko chronią oczy 
przed promieniami słonecznymi, dzięki efektowi polaryzacyjnemu pozwalają też 
wędkarzowi dostrzec w wodzie rybę, którą inaczej by przegapił.

Nr art. RCD zł
8910 012 124,00

czerwony

niebieski czerwony RCD zł
8910 002 8910 003 124,00

Okulary przeciwsłoneczne Blue Star
Spełniają dwie funkcje: po pierwsze chronią oczy wędkarza przez szko-
dliwymi promieniami UV, a po drugie poprawiają widoczność spławika 
lub szczytówki feedera itd. Wysoka jakość z polaryzacyjnymi szkłami. W 
zestawie twarde etui i szmatka do czyszczenia.

Ręcznik
Materiał: 100% Bawełna

Nr art. RCD zł
9789 003 41,20

Ręcznik "Wipe It"
Wygodny, wielofunkcyjny ręcznik. Rozciąga się do 
wymiarów 30 x 30 cm. Wielokrotnego. Materiał: 
100% Bawełna

Nr art. Szerokość Wysokość Ilość RCD zł
9789 999 30 cm 30 cm 30 szt 8,60

Royal Cap
Materiał: 100% Bawełna

Nr art.
9788 066
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Baner
Materiał: 100% Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9963 503 200 cm 80 cm 139,00

Naklejka
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 044 14,8 cm 10,5 cm 2,20

9949 043 21 cm 14,8 cm 4,20

9971 956 42 cm 10 cm 15,40

Naklejka Sphere
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9971 966 42 cm 10 cm 4,40

Stojak do wędzisk
Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
9963 501 60 cm 105 cm 43 cm 1201,00

Flaga
Zawiera flagę, maszt, podstawkę i torbę.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9966 052 70 cm 260 cm 737,00

AKCESORIA
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