
Rhino to zdecydowanie marka dla poważnych wędkarzy. Zwłaszcza tych, którzy poszukują  
w produktach lepszej wydajności i zapewnienia niezmiennej jakości w swoim sprzęcie wędkarskim. 

Ekstremalna wydajność za rozsądną cenę.

i LEGENDA INTERAKTYWNYCH IKON

Więcej informacji na temat odpowiednich produktów można uzyskać,  
klikając jedną z następujących ikon:
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Google proszę kliknąć na numer produktu.

Szczegółowe 
zdjęcia

Schemat 
budowy – 

zobacz rysunki

Instrukcja 
użytkowania

FilmyAnimacja 
360

Wyszukiwarka Google



R3R2

POWER WIZARD
Udana wędka Trolling Wizard ze swoim bardzo cienkim, lekkim i prawie 
niezniszczalnym blankiem ma teraz dużego brata: wędka Power Wizard ma 
podobne cechy, ale znacznie większy zapas mocy. Wędkarze, którzy chcą 
łowić z planerami szczególnie docenią tę mocniejszą wersję.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13045 210 Power Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,70 m 279 g 465,00

13045 240 Power Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,90 m 325 g 504,00

TROLLING WIZARD
Najnowsza generacja trollingowych wędzisk marzeń. To, co było normą w 
wędkarstwie oceanicznym, zostało zaimplementowane do naszych wędzisk 
trollingowych. Jednoczęściowa wędka z dolnikiem może stanowić decydującą 
różnicę. Akcja wędki nie jest już zaburzona łączeniem na środku, co pozwo-
liło na użycie bardzo lekkich blanków o małej średnicy, które zapewniają 
czułość przy połowach małych ryb oraz moc do zatrzymania prawdziwych 
potworów. Bezkonkurencyjna przyjemność z holu. Ponadto blank jest wyko-
nany z wysokiej jakości pełnego włókna węglowego, bez stosowanego 
powszechnie blanku pustego w środku. Dzięki temu wędka jest praktycznie 
niezniszczalna.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13040 210 Trolling Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,70 m 270 g 465,00

13040 240 Trolling Wizard 2,40 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,90 m 294 g 504,00

INLINE WIZARD
Przełom dla fanów bezprzelotkowych wędek trollingowych. Dzięki tym 
wędkom plątanie się linki wokół przelotek odchodzi do przeszłości. Cechą 
charakterystyczną wędek jest ich czuła, głęboka akcja, której wystarcza 
do większości zastosowań.  Świetny wybór jeśli chodzi o łowienie lekkimi 
pilkerami czy też łowienie płastug.  W zestawie drut do przewlekania linki. 
Dostępne w kilku długościach i różnych wytrzymałościach linki, co pozwala 
dobrać właściwy model dla każdego wędkarza. Plus: Rhino oferuje wędka-
rzom 5-letnią gwarancję na wędziska Wizard Inline!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14047 210 Inline Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 8 - 16 lbs 1,13 m 270 g 387,00

14047 211 Inline Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,13 m 280 g 387,00

14047 212 Inline Wizard 2,10 m 2 50 - 125 g / 12 - 25 lbs 1,13 m 290 g 387,00

14047 240 Inline Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,24 m 305 g 387,00

14047 270 Inline Wizard 2,70 m 2 50 - 150 g / 20 - 30 lbs 1,41 m 340 g 427,00

WĘDKI NA ŁÓDŹ
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TROLLING TEAM RIGGER WITCH
Ta specjalna wędka downrigger sprawia, że trolling staje się magicznym 
doświadczeniem.  Dzięki swemu modnemu wzornictwu, które pasuje do Dive 
Master, ta wędka szybko znajdzie wielu przyjaciół. Wytrzymały blank przyjmie 
na siebie całe napięcie, które występuje podczas trollingu.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13019 210 Trolling Team Rigger Witch 2,10 m 2 12 - 20 lbs / 40 - 80 g 1,13 m 339 g 178,00

13019 240 Trolling Team Rigger Witch 2,40 m 2 12 - 20 lbs / 40 - 80 g 1,24 m 389 g 202,00

TROLLING TEAM DIVE MASTER
Doskonała do trollingu na szczupaka i łososia. Gdy dochodzi do krytycznych 
sytuacji z nurkami, ta wędka zdaje egzamin dzięki niezbędnemu sztywnemu 
kręgosłupowi. Wrażliwa końcówka podbije nawet lekko zahaczonych prze-
ciwników podczas walki. Prawdopodobnie najlepsza wędka do tego rodzaju 
wędkarstwa, która kiedykolwiek pojawiła się na rynku. Doskonała także do 
pilkowania z multiplikatorem.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13019 285 Trolling Team Dive Master 2,85 m 2 15 - 30 lbs / 50 - 130 g 1,50 m 378 g 242,00

TROLLING XTRA
Koń roboczy dla nowicjuszy. Mocny jak skała blank jest idealny do trollingu 
na dorsze, trocie i łososie. Blank z włókna szklanego zapewnia konieczny 
zakres elastyczności i zabezpiecza wędkę przed naprężeniami występującymi 
w trakcie trollingu.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13020 240 Trolling Xtra 2,40 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,24 m 392 g 155,00

WĘDKI NA ŁÓDŹ
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PRZYPONY STALOWE
Nylonowy, z krętlikiem i agrafką

Nr art. Model Długość Ø Waga Ilość RCD zł
2305 006 1x7 0,3 m 0,24 mm 6 kg 2 szt 5,80

2305 009 1x7 0,3 m 0,27 mm 9 kg 2 szt 5,80

2305 013 1x7 0,3 m 0,33 mm 13 kg 2 szt 5,80

2306 006 1x7 0,5 m 0,24 mm 6 kg 2 szt 6,20

2306 009 1x7 0,5 m 0,27 mm 9 kg 2 szt 6,20

2306 013 1x7 0,5 m 0,33 mm 13 kg 2 szt 6,20

2306 017 1x7 0,5 m 0,39 mm 17 kg 2 szt 6,20

2307 009 1x7 0,7 m 0,27 mm 9 kg 2 szt 6,20

2307 013 1x7 0,7 m 0,33 mm 13 kg 2 szt 6,20

2307 017 1x7 0,7 m 0,39 mm 17 kg 2 szt 6,20

PRZYPONY STALOWE
Nylonowy, z pętlą na obu końcach

Nr art. Model Długość Ø Waga Ilość RCD zł
2316 005 1x7 0,7 m 0,21 mm 5 kg 2 szt 5,00

2316 008 1x7 0,7 m 0,27 mm 8 kg 2 szt 5,00

2316 012 1x7 0,7 m 0,33 mm 12 kg 2 szt 5,00

PRZYPONY STALOWE
Nylonowy, z krętlikiem i agrafką

Nr art. Model Długość Ø Waga Ilość RCD zł
2317 009 1x7 0,5 m 0,27 mm 9 kg 2 szt 5,40

2317 012 1x7 0,5 m 0,33 mm 12 kg 2 szt 5,40

2317 015 1x7 0,5 m 0,36 mm 15 kg 2 szt 5,40

PRZYPONY STALOWE
Nylonowy, z pętlą i kotwiczką

Nr art. Model Rozmiar Długość Ø Waga Ilość RCD zł
4201 005 1x7 8 0,6 m 0,21 mm 5 kg 1 szt 5,40

4201 008 1x7 6 0,6 m 0,27 mm 8 kg 1 szt 5,40

4201 012 1x7 5 0,6 m 0,33 mm 12 kg 1 szt 5,40

4201 015 1x7 1 0,6 m 0,36 mm 15 kg 1 szt 5,40

PRZYPONY STALOWE
Nylonowy, z pętlą i hakiem podwójnym

Nr art. Model Rozmiar Długość Ø Waga Ilość RCD zł
4202 003 1x7 9 0,6 m 0,18 mm 3 kg 1 szt 5,40

4202 005 1x7 7 0,6 m 0,21 mm 5 kg 1 szt 5,40

4202 007 1x7 5 0,6 m 0,24 mm 7 kg 1 szt 5,40

4202 009 1x7 2 0,6 m 0,27 mm 9 kg 1 szt 5,40

PRZYPONY STALOWE

PRZYPONY STALOWE
Nylonowy, z pętlą i hakiem pojedynczym

Nr art. Model Rozmiar Długość Ø Waga Ilość RCD zł
4203 008 1x7 2 0,6 m 0,27 mm 8 kg 1 szt 5,00

4203 012 1x7 1/0 0,6 m 0,33 mm 12 kg 1 szt 5,00

4203 015 1x7 2/0 0,6 m 0,36 mm 15 kg 1 szt 5,00

PRZYPONY STALOWE
Nylonowy, z krętlikiem i agrafką

Nr art. Model Długość Ø Waga Ilość RCD zł
2318 005 7x7 0,5 m 0,34 mm 5 kg 2 szt 7,60

2318 008 7x7 0,5 m 0,38 mm 8 kg 2 szt 7,60

2318 012 7x7 0,5 m 0,42 mm 12 kg 2 szt 7,60

PRZYPONY STALOWE
Nylonowy, z krętlikiem i agrafką

Nr art. Model Długość Ø Waga Ilość RCD zł
2310 006 7x7 0,3 m 0,35 mm 6 kg 2 szt 7,20

2310 009 7x7 0,3 m 0,39 mm 9 kg 2 szt 7,20

2310 013 7x7 0,3 m 0,45 mm 13 kg 2 szt 7,20

2311 006 7x7 0,5 m 0,35 mm 6 kg 2 szt 8,00

2311 009 7x7 0,5 m 0,39 mm 9 kg 2 szt 8,00

2311 013 7x7 0,5 m 0,43 mm 13 kg 2 szt 8,00

2311 017 7x7 0,5 m 0,45 mm 17 kg 2 szt 8,00

2312 006 7x7 0,7 m 0,35 mm 6 kg 2 szt 8,60

2312 009 7x7 0,7 m 0,39 mm 9 kg 2 szt 8,60

2312 013 7x7 0,7 m 0,43 mm 13 kg 2 szt 8,60

2312 017 7x7 0,7 m 0,45 mm 17 kg 2 szt 8,60

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2305006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2305009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2305013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2306006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2306009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2306013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2306017&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2307009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2307013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2307017&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2316005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2316008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2316012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2317009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2317012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2317015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4201005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4201008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4201012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4201015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4202003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4202005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4202007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4202009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4203008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4203012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4203015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2318005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2318008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2318012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2310006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2310009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2310013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2311006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2311009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2311013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2311017&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2312006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2312009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2312013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2312017&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


R9R8

PRZYPONY STALOWE
Nylonowy, z pętlą na obu końcach

Nr art. Model Długość Ø Waga Ilość RCD zł
2324 005 7x7 0,5 m 0,34 mm 5 kg 2 szt 6,80

2324 008 7x7 0,5 m 0,38 mm 8 kg 2 szt 6,80

2324 012 7x7 0,5 m 0,42 mm 12 kg 2 szt 6,80

2325 005 7x7 0,7 m 0,38 mm 5 kg 2 szt 7,60

2325 008 7x7 0,7 m 0,34 mm 8 kg 2 szt 7,60

2325 012 7x7 0,7 m 0,42 mm 12 kg 2 szt 7,60

PRZYPONY STALOWE
Nylonowy, z pętlą i kotwiczką

Nr art. Model Rozmiar Długość Ø Waga Ilość RCD zł
4204 005 7x7 8 0,6 m 0,34 mm 5 kg 1 szt 6,20

4204 008 7x7 6 0,6 m 0,38 mm 8 kg 1 szt 6,20

4204 012 7x7 5 0,6 m 0,42 mm 12 kg 1 szt 6,20

4204 015 7x7 1 0,6 m 0,45 mm 15 kg 1 szt 6,20

PRZYPONY STALOWE
Nylonowy, z pętlą i hakiem pojedynczym

Nr art. Model Rozmiar Długość Ø Waga Ilość RCD zł
4205 008 7x7 2 0,6 m 0,38 mm 8 kg 1 szt 6,20

4205 012 7x7 1/0 0,6 m 0,42 mm 12 kg 1 szt 6,20

4205 015 7x7 2/0 0,6 m 0,45 mm 15 kg 1 szt 6,20

beluga

king salmon

nat. copper dolphin

rainbow trout

master slapper

copper bl. dolphin

old witch

nat. gold dolphin

TROUT KILLER
Nareszcie, możemy zaoferować kuszącą Rhino spoon w rozmiarze specjalnie zaprojektowanym dla troci wędrownej, która preferuje mniejsze przynęty gdy przy poło-
wie blisko brzegowym. W ramach nowej gamy Błystka Rhino Trout Killer, oferujemy optymalnie dopasowaną przynętę typu spoon i koncepcję kolorystyczną specjalnie 
zaprojektowaną do połowu troci wędrownej. Holowanie tych przynęt typu spoon sięga od zwinnego do agresywnego, a prędkość dobrano optymalnie do pozostałych 
przynęt typu spoon z gamy Rhino. Nie zapomnij wypróbować tej przynęty na łososia na głębokości, gdy w menu dla tej ryby mamy małe szprotki! Wiele 10 kg łososi 
już uległo tej pokusie.

Długość Waga Ilość beluga copper bl. dolphin rainbow trout king salmon old witch master slapper nat. copper dolphin nat. gold dolphin RCD zł
85 mm 12 g 1 szt 3397 004 3397 005 3397 008 3397 010 3397 029 3397 030 3397 037 3397 038 24,60

BŁYSTKI WAHADŁOWE
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black shiner

rainbow trout

gold/green dolphin

furunkel

beluga

copper blue dolphin

BŁYSTKA TROLLINGOWA
Chcesz złowić dużą rybę, prawda? I chcesz wyciągać średnie i duże sztuczne przynęty z tą samą szybkością? To tu Błystki Trollingowa Rhino tworzą własną kategorię. 
Sztuczne przynęty zostały specjalnie zaprojektowane przez naszych ekspertów ds. trollingu dla trollingu na Morzu Bałtyckim. Na otwartym morzu i w trakcie przepływu 
śledzi, łososie i pstrągi morskie preferują większe przynęty. Zestawiliśmy dla Ciebie optymalny zakres kolorów, niezależnie od tego, czy łowisz w wodach Rügen, Feh-
marn, Bornholmu, Simrishamn czy w Zatoce Fińskiej - będziesz zawsze dobrze przygotowany. Żwawe, niemalże agresywne ruchy przynęty imitujące pływanie przyciąga-
ją również drapieżniki przy prędkości trollingu dopasowanej do prędkości większości łodzi.

Długość Model Waga Ilość black shiner beluga gold/green dolphin rainbow trout copper blue dolphin gold green dolphin furunkel RCD zł
115 mm MAG 16 g 1 szt 3395 001 3395 004 3395 006 3395 008 28,00

150 mm Xtra MAG 27 g 1 szt 3395 104 3395 108 3395 105 3395 106 3395 120 36,60

rügen

last try

gold swedish flag

natural copper blue dolphin

copper master herring

svenstrup special

super shiner

BŁYSTKA TROLLINGOWA
Chcesz złowić dużą rybę, prawda? I chcesz wyciągać średnie i duże sztuczne przynęty z tą samą szybkością? To tu Błystki Trollingowa Rhino tworzą własną kategorię. 
Sztuczne przynęty zostały specjalnie zaprojektowane przez naszych ekspertów ds. trollingu dla trollingu na Morzu Bałtyckim. Na otwartym morzu i w trakcie przepływu 
śledzi, łososie i pstrągi morskie preferują większe przynęty. Zestawiliśmy dla Ciebie optymalny zakres kolorów, niezależnie od tego, czy łowisz w wodach Rügen, Feh-
marn, Bornholmu, Simrishamn czy w Zatoce Fińskiej - będziesz zawsze dobrze przygotowany. Żwawe, niemalże agresywne ruchy przynęty imitujące pływanie przyciąga-
ją również drapieżniki przy prędkości trollingu dopasowanej do prędkości większości łodzi.

Długość Model Waga Ilość rügen svenstrup special natural copper blue dolphin last try super shiner copper master herring gold swedish flag RCD zł
115 mm MAG 16 g 1 szt 3395 031 3395 035 3395 037 3395 046 3395 047 28,00

150 mm Xtra MAG 27 g 1 szt 3395 131 3395 135 3395 137 3395 146 3395 147 3395 132 3395 134 36,60

BŁYSTKI WAHADŁOWE
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sunshine island

swedish blood

deadly date

copper melon

lazy snake

disco flash

guinea pig

havanna

SALTY DIAMOND
Nowa błystka wahadłowa na duże łososie. Dzięki swoim rozmiarom i nieco większej wadze (niż standardowe błystki trollingowe) Salty Diamond obraca się atrakcyjnie, 
gdy tylko łódka zwolni nieco np. pod wpływem fal lub też gdy łódź porusza się po krzywej trajektorii. Ta specjalna seria została specjalnie opracowana do łowienia wiel-
-kich migrujących salmonidów, a w jej tworzeniu wziął udział Peter Cernold (Team 4Reels Sweden) i Mike Luner (Team Beluga Germany). Jeśli chodzi o dobór kolorów, 
to tych dwóch specjalistów inspirowało się najbardziej skutecznymi wzorami ze Skandynawii i Niemiec (wyspa Rugia). Uzbrojone w duży, pojedynczy haczyk, który gwa-
rantuje optymalnie zacięcie, co zostało sprawdzone przez wielu profesjonalnych łowców łososi.

Długość Waga Ilość sunshine island disco flash copper melon swedish blood guinea pig lazy snake deadly date havanna RCD zł
165 mm 40 g 1 szt 3333 001 3333 002 3333 003 3333 004 3333 005 3333 006 3333 007 3333 008 42,60

beluga

natural copper blue dolphin

mette

crystal frog

bloody jackson

king salmon

pulled frog

royal flush

SALMON DOCTOR
Niezwykle ciężka błystka trollingowa z nieco grubszej blachy i fascynującej, niekonwencjonalnej pracy. Niecodzienna praca błystki Salmon Doctor wynika z faktu, iż 
błystka mocowana jest na krętliku w szerszej części, zaś część wąska kończy się kotwicą. Praca tej błystki zasadniczo różni się od standardowych błystek do trollingu, co 
może się okazać skuteczne w sytuacjach, gdy rybom po prostu opatrzyły się tradycyjne konstrukcje. Błystka Salmon Doctor doskonale radzi sobie z dodatkowym obcią-
żeniem zarówno podczas łowienia na długiej lince, jak i z planerami.

Długość Model Waga Rozmiar beluga king salmon crystal frog natural copper blue dolphin pulled frog bloody jackson mette royal flush RCD zł
110 mm M 22 g 2/0 3374 004 3374 010 3374 016 3374 037 3374 039 3374 040 3374 041 3374 042 29,80

132 mm L 31 g 3/0 3374 104 3374 110 3374 116 3374 137 3374 139 3374 140 3374 141 3374 142 36,60

156 mm XL 41 g 4/0 3374 204 3374 210 3374 216 3374 237 3374 239 3374 240 3374 241 3374 242 41,00

BŁYSTKI WAHADŁOWE
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beluga

king salmon

sandeel

rainbow trout

furunkel

firetiger

gold green dolphin

pink sunshine

black devil

BŁYSTKA LAX
Sprawdzony i zaufany projekt. Trudno jest popełnić błąd przy 
zastosowaniu tej przynęty trollingowej w kontekście prędkości 
holowania. Przy wolnym holowaniu, kusząco podryguje, a przy 
szybszym holowaniu spoon kopie szybko bez obrotu. Jesteśmy 
pewni, że wielu fanów trollingu doda ten wzór do swojego pudeł-
ka z przynętami obok wcześniejszych spoonów Rhino.

Długość Model Waga Ilość beluga gold green dolphin rainbow trout king salmon pink sunshine furunkel sandeel black devil firetiger RCD zł
115 mm L 12 g 1 szt 3398 004 3398 006 3398 008 3398 010 3398 019 3398 020 3398 026 25,40

150 mm XL 18 g 1 szt 3398 104 3398 106 3398 108 3398 119 3398 120 3398 126 3398 102 3398 123 32,40

gold swedish flag

last try

copper master herring

Swedish dream

natural copper blue dolphin

super shiner

BŁYSTKA LAX
Sprawdzony i zaufany projekt. Trudno jest popełnić błąd przy zastosowaniu tej przynęty trollingowej w kontekście prędkości holowania. Przy wolnym holowaniu, kuszą-
co podryguje, a przy szybszym holowaniu spoon kopie szybko bez obrotu. Jesteśmy pewni, że wielu fanów trollingu doda ten wzór do swojego pudełka z przynętami 
obok wcześniejszych spoonów Rhino.

Długość Model Waga Ilość gold swedish flag natural copper blue dolphin copper master herring last try super shiner Swedish dream RCD zł
115 mm L 12 g 1 szt 3398 034 3398 037 25,40

150 mm XL 18 g 1 szt 3398 137 3398 132 3398 146 3398 147 3398 149 32,40

BŁYSTKI WAHADŁOWE
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beluga

pulled frog

royal flush

crystal frog

lollipop

gold green dolphin nat gold

bloody jackson

FREDDI FLUTTER
Niezwykle zwinna błystka wahadłowa do łowienia trollingowego na dorsze, trocie i łososie. Struktura plastra miodu nadaje błystce licznych refleksów świetlnych, co w 
połączeniu z kolorowymi wzorami dobranymi przez drużynę Rhino sprawia, że ryby nie mogą się oprzeć się błystce Freddi Flutter. Nowością na rynku jest fakt, że model 
ten dostępny jest także w bardzo dużej 190mm wersji łososiowej, co z pewnością przyda się, kiedy srebrne torpedy pojawią się za uciekającymi śledziami. Każdy węd-
karz powinien mieć na pokładzie odpowiednią ilość tych błystek w obu rozmiarach.

Długość Model Waga Rozmiar beluga gold green dolphin nat gold crystal frog pulled frog bloody jackson lollipop royal flush RCD zł
110 mm L 12 g 1/0 3373 004 3373 006 3373 016 3373 039 3373 040 3373 041 3373 042 28,00

145 mm XL 20 g 4/0 3373 104 3373 106 3373 116 3373 139 3373 140 3373 141 3373 142 31,40

190 mm XXL 30 g 4/0 3373 204 3373 206 3373 216 3373 239 3373 240 3373 241 3373 242 38,40

coho

20 Euro

pink flush

orange frog

moen special

copper rainbow trout

orange lollipop

FREDDI FLUTTER
Niezwykle zwinna błystka wahadłowa do łowienia trollingowego na dorsze, trocie i łososie. Struktura plastra miodu nadaje błystce licznych refleksów świetlnych, co w 
połączeniu z kolorowymi wzorami dobranymi przez drużynę Rhino sprawia, że ryby nie mogą się oprzeć się błystce Freddi Flutter. Nowością na rynku jest fakt, że model 
ten dostępny jest także w bardzo dużej 190mm wersji łososiowej, co z pewnością przyda się, kiedy srebrne torpedy pojawią się za uciekającymi śledziami. Każdy węd-
karz powinien mieć na pokładzie odpowiednią ilość tych błystek w obu rozmiarach.

Długość Model Waga Rozmiar coho copper rainbow trout orange frog 20 Euro orange lollipop moen special pink flush RCD zł
110 mm L 12 g 1/0 3373 043 3373 045 3373 050 3373 051 3373 053 3373 054 3373 056 28,00

145 mm XL 20 g 4/0 3373 143 3373 150 3373 151 3373 153 3373 154 3373 156 31,40

190 mm XXL 30 g 4/0 3373 243 3373 245 3373 250 3373 251 3373 253 3373 254 3373 256 38,40

BŁYSTKI WAHADŁOWE
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gold green dolphin

copper head

pink flush

blue bullet

wake up

disguise

pink lightning

gold swedish flag

super shiner

old witch

green machine

UCHWYT DO PRZYNĘTY
Do oferty Rhino Bait Holder dodaliśmy system zbrojenia naturalnych przynęt, który natychmiast przekonał nas o swojej skuteczności podczas testów na Morzu Bałtyc-
kim. Seria składa się z główek do zbrojenia naturalnych przynęt w dwóch wielkościach i dziesięciu kolorach: Główki zostały opracowane przez Mika Kampmanna i są 
wzorowane na prawdziwych rybach. Wyjątkowość tego systemu polega na połączeniu dokładności odwzorowania oraz wabiącej pracy przynęty. W praktycznie wszyst-
kich przypadkach zbrojenie przynęty nie wymaga wysiłku. Duża głowa dostosowana jest do zakładania śledzi, zaś mniejszy model do płoci i podobnych gatunków. 
Dzięki obu główkom mamy możliwość zakładania wielu różnych przynęt o długości od 10 do 28 cm. Jeśli chodzi o wybór kolorów, to zaufaliśmy sprawdzonej kolory-
styce Rhino jak również wykorzystaliśmy doświadczenia z systemami do naturalnych przynęt. Idealne wielkości przynęt: Rhino Bait Holder Medium: np. płocie 10-13 cm, 
Rhino Bait Holder Large: np. śledzie 18-23 cm

Model Ilość gold green dolphin gold swedish flag wake up copper head super shiner disguise pink flush old witch pink lightning blue bullet green machine RCD zł
mały 3 szt 4285 205 4285 207 4285 211 4285 212 4285 213 4285 214 4285 215 4285 216 4285 217 4285 218 4285 219 38,80

średni 3 szt 4285 005 4285 007 4285 011 4285 012 4285 013 4285 014 4285 015 4285 016 4285 017 4285 018 4285 019 42,20

Dostarczany niezłożony, 
bez haczyka i krętlika.

wake up last try

king salmon gold/green dolphin

Model Długość Ø Ilość Rozmiar wake up last try king salmon gold/green dolphin RCD zł
Mały 120 cm 0,50 mm 1 szt 4 4254 001 4254 002 4254 003 4254 004 32,40

Średni 120 cm 0,50 mm 1 szt 4 4254 005 4254 006 4254 007 4254 008 32,40

PRZYPON BAIT HOLDER
Wzrasta popularność łowienie łososi, troci i dorszy na naturalne przynęty uzbrojone w specjalne systemiki. Jednak wielu wędkarzy ma problem ze budową skutecznego 
zestawu. Dzięki gotowym zestawom Rhino, wszelkie problemy odchodzą w przeszłość. Dostępne w pięciu kolorach i dwóch wielkościach mocowań przynęty. Łatwo 
można je odwinąć z naszych specjalnie zaprojektowanych zwijadełek z pianki EVA. Zestawy uzbrojone zostały w dwie kotwice VMC 9650 i wykonane z wysokiej jakości 
żyłki mono o średnicy 0.50 mm. Wszystko zostało doskonale dobrane i starannie zawiązane.

black devil / fish smell

golden ace / fish smell

rainbow trout / fish smell

super smelt / fish smell

swedish flag / fish smell

super shiner / fish smell

fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell
Długość Waga black devil rainbow trout swedish flag super shiner golden ace super smelt RCD zł
135 mm 15 g 3341 002 3341 008 3341 009 3341 047 3341 058 3341 059 32,40

SOFT-FINNY
Nowa przynęta Soft Finny od Rhino z pewnością przypadnie do gustu wędkarzom trollingowym, którzy używają naturalnych przynęt. Pierwszorzędna alternatywa dla 
naturalnej przynęty. Każdy wędkarz, który do tej pory miał trudności z pozyskaniem naturalnych przynęt może teraz stosować Soft Finny w połączeniu z zbrojeniem Rhi-
no Baitholder. Dzięki specjalnie skonstruowanemu wnętrzu Soft Finny można doskonale formować i lekko wygiąć, aby realistycznie imitowała ruchy chorej rybki. Nigdy 
więcej śmierdzących palców, nigdy więcej myślenia: „Jak mam przechowywać moją przynętę?”. Dzięki Soft Finny wszystko to odchodzi w przeszłość i zawsze mamy 
przynętę pod ręką.

ZESTAWY

Nowe kolory
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black shiner

gold/green dolphin

ambulance

king salmon

michael jackson

gold swedish flag

rainbow trout

FLASHER Z PRZYNĘTĄ SOFTFISH
Sprawdzona i skuteczna przynętą składa się z wabiąco obracającego się flashera z miękką przynętą poniżej. Doskonale zawiązana na wysokiej jakości lince (0.6 mm) 
oraz uzbrojona w haczyk VMC. Wystarczy wyjąć ją z opakowania i można już holować łososia Twoich marzeń.

Długość Waga Ilość Rozmiar Ø przyponu black shiner gold swedish flag king salmon gold/green dolphin rainbow trout michael jackson ambulance RCD zł
28 cm 105 g 1 szt 1/0 0,60 mm 3376 101 3376 102 3376 103 3376 104 3376 105 3376 106 3376 107 94,20

copper blue dolphin

gold swedish flag

silver king salmon

wake up

gold green dolphin nat gold

lollipop

K1 FLASHER
K1 Flasher może być użyty w trollingu powoli lub szybko 
z idealną prędkością od 1,2 do 2,6 węzłów. Krążące 
ruchy, zarówno ogólnie, jak i wokół własnej osi, przy-
ciągają wzrok łososia, itp. Jego akcja jest wciąż rybom 
nieznana i przyciąga ich uwagę celowo do przynęty, 
która się za nim znajduje. Ze względu na stosunkowo 
duże koliste ruchy, K1 Flasher nie powinien być używa-
ny zbyt blisko haka. Zalecamy odległość 0,7 do 1,4 m. 
Kompatybilny zarówno z przynętami naturalnymi, jak i 
sztucznymi.

Długość Waga copper blue dolphin gold green dolphin nat gold silver king salmon gold swedish flag lollipop wake up RCD zł
200 mm 55 g 3355 105 3355 106 3355 110 3355 134 3355 141 3355 152 64,20

BŁYSTKI WAHADŁOWE
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firetiger

copper rainbow trout

coho

sunny rape

copper master herring

super shiner

K2 FLASHER
K2 Flasher to pierwszy dwuczęściowy flasher Rhino. Atrakcyjna praca tego flashera z pewnością zainteresuje wędkarzy łowiących na błystki jak i przynęty naturalne. 
Podczas testów jego lusterkująca praca i nieregularne obroty skusiły trocie oraz dorsze. Dzięki jego całkowicie wyjątkowej konstrukcji flasher wytwarza tak mały opór 
podczas holu, że ma się wrażenie, jakby holowało się rybę na luźnej żyłce. Gwarantowane unikalne doznania podczas holu.

Długość Model Waga firetiger copper master herring coho copper rainbow trout super shiner sunny rape RCD zł
125 mm Mini 21 g 3359 123 3359 132 3359 143 3359 145 3359 147 3359 157 59,80

180 mm Standard 53 g 3359 023 3359 032 3359 043 3359 045 3359 047 3359 057 85,60

master herring

gold green dolphin

gold swedish flag

glow black shiner

black devil

last try

king salmon

fire angel

Długość Ilość master herring gold swedish flag black devil king salmon gold green dolphin glow black shiner last try fire angel RCD zł
115 mm 1 szt 6231 001 6231 002 6231 003 6231 004 6231 005 6231 006 6231 007 6231 008 34,00

ANTI KINK
Pomoc w trollingu, która zapobiega skręcaniu się żyłki. A dzięki szerokiej gamie kształtów, także skuteczny wabik. Może być używany 
powyżej błystek lub zestawów z naturalną przynętą.

FLASHER RELEASE RIG
Praktycznie bez oporu podczas holu! Dzięki temu innowacyjnemu klipsowi do flasherów, będziesz mógł holować rybę, a nie flasher. Po ataku ryby, magnes uwalnia lin-
kę na spodzie flashera. Flasher uwalnia się na krętliku, a Ty masz bezpośredni kontakt z rybą. Aby ponownie założyć flasher wystarczy zbliżyć dwa magnesu do siebie i 
klips zamknie się prawie automatycznie. Dostosowane do naszych popularnych flasherów/softfishy, ale także pasują do wielu podobnych rozwiązań na rynku. Dostępne 
w 2 wielkościach: 20 i 28 cm.

Nr art. Model Długość Ilość RCD zł
6229 001 L 22 cm 5 szt 42,60

6229 002 XL 30 cm 5 szt 42,60

CIĘŻARKI SPECJALNE

Mini sizes!
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PLANER SALMON TRACKER
Doskonale funkcjonujący planer w aluminium z ramieniem ze stali nierdzewnej. Korpus wykonany z pianki EVA skutecznie zapobiega niepożądanemu nurkowaniu w 
fale. Spinka utrzymuje pewnie linkę w położeniu, ale zwalnia się w momencie brania tak, by planer nie stwarzał dodatkowego nacisku podczas walki. Przeprowadzono 
obszerne badania aby otrzymać optymalny efekt ścinania. Sprzedaż w parze z jednym planerem dla burty lewej, i drugim dla burty prawej. Konfiguracja łatwa niczym 
bułka z masłem. 2 szt (wersja prawa i lewa) w opk.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6329 006 25 cm 2 szt żółty fluo 233,00

PARAVAN
Ciężarki główkowe dostarczają przynętę na żądaną głębokość, pozwalając na 
skuteczne wędkowanie przy rozmaitych głębokościach wód. Tradycyjne para-
wany, jednakże, posiadają znaczącą wadę. Potrzebują one przyponu, a przypon 
zależy od długości wędki, by umożliwić ci złapać rybę. Inaczej jest w przypadku 
Rhino Paravan. Ten przyczepiany ciężarek można przymocować w dowolnej 
części żyłki bez powodowania uszkodzeń. Nie wpływa on na zwinne zacho-
wanie przynęty, ani nie alarmuje ryby, gdy wodorosty splączą się z nim itp. 
Wszystko to oznacza mniej czasu spędzonego z wędką w dłoni w przypadku 
nie stosowania Rhino Paravan.

Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
6037 001 10 g 2 szt jasnopomarańczowy 27,60

6037 002 25 g 2 szt jasnopomarańczowy 37,80

6037 003 45 g 2 szt jasnopomarańczowy 54,80

6037 004 70 g 1 szt jasnopomarańczowy 39,60

6037 005 95 g 1 szt jasnopomarańczowy 48,60

6037 006 120 g 1 szt jasnopomarańczowy 62,40

PARAVAN
Ciężarki główkowe dostarczają przynętę na żądaną głębokość, pozwalając na 
skuteczne wędkowanie przy rozmaitych głębokościach wód. Tradycyjne para-
wany, jednakże, posiadają znaczącą wadę. Potrzebują one przyponu, a przypon 
zależy od długości wędki, by umożliwić ci złapać rybę. Inaczej jest w przypadku 
Rhino Paravan. Ten przyczepiany ciężarek można przymocować w dowolnej 
części żyłki bez powodowania uszkodzeń. Nie wpływa on na zwinne zacho-
wanie przynęty, ani nie alarmuje ryby, gdy wodorosty splączą się z nim itp. 
Wszystko to oznacza mniej czasu spędzonego z wędką w dłoni w przypadku 
nie stosowania Rhino Paravan.

Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
6037 101 10 g 2 szt szare matowe 27,60

6037 102 25 g 2 szt szare matowe 37,80

6037 103 45 g 2 szt szare matowe 54,80

6037 104 70 g 1 szt szare matowe 39,60

6037 105 95 g 1 szt szare matowe 48,60

6037 106 120 g 1 szt szare matowe 62,40

CIĘŻAREK Z KLIPSEM, BEZOŁOWIOWY
Dodatkowy ciężarek do trollingu pozbawiony ołowiu. Wystarczy przyczepić do 
żyłki i zdjąć go z powrotem. Klips ma własny bolec zabezpieczający, który pew-
nie zapobiega wypięciu się ciężarka.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6232 001 20 g 2 szt 34,00

6232 002 40 g 2 szt 42,60

6232 003 60 g 1 szt 25,40

6232 004 80 g 1 szt 29,00

6232 005 100 g 1 szt 34,00

6232 006 140 g 1 szt 47,00

TROLLING CLIP WITH PIN
Mały, prosty klips do trollingu wraz z bolcem zapobiegającym wypinaniu. Służy 
do mocowania planerów lub np. przypinanych ciężarków.

Nr art. Ilość RCD zł
6234 001 3 szt 34,00

SALMON GRIPPER
Bardzo ostry pojedynczy haczyk z krętlikiem. Może być stosowany w błystkach 
do trolingu zamiast kotwic i często znacznie pewniej trzyma się pyska ryby niż 
same kotwice.

Nr art. Rozmiar haka Ilość Kolor RCD zł
4466 200 2/0 5 szt rhinosteel 21,60

4466 400 4/0 5 szt rhinosteel 23,80

4466 600 6/0 5 szt rhinosteel 25,40

TORBA NA FLASHER'Y
Zadbaj o swoje flashery. Nowy portfel na flashery pozwala na szybkie przej-
rzenie Twojej kolekcji przynęt. Teraz będziesz mógł szybko odnaleźć właściwy 
sprzęt i unikniesz wyczerpującego szukania. Podczas łowienia może to być 
często decydująca o sukcesie zaleta. Twoje flashery mogą być przewożone lub 
przenoszone w portfelach luzem lub na zestawach. Dzięki materiałowi z sia-
teczki flashery i haki są dobrze wietrzone i można je nawet spłukiwać w portfe-
lu. Sprzedawana bez zawartości. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8470 001 117 cm 35 cm 14 cm 155,00

CIĘŻARKI SPECJALNE
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MOTORS

SILNIK ELEKTRYCZNY ZABURTOWY VX
Mocny, mocniejszy, Rhino VX! Przedstawiamy jeden z najmocniejszych na ryn-
ku zaburtowych silników elektrycznych. Rhino VX jest znakomity pod kątem 
niskiego zużycia energii, pozwalając na jego stosowanie w dłuższych okresach 
czasu przy zwykłej pojemności akumulatora. Silnik sterowany i kontrolowany 
jest za pomocą sterownicy teleskopowej (za wyjątkiem Rhino 28) zapewniając 
5 prędkości do przodu oraz 2 wsteczne. Silnik można przechylić do góry przez 
wciśnięcie przycisku a głębokość śruby oraz opór steru mogą być regulowane 
bezstopniowo. Silnik wyposażony w cyfrowy wskaźnik załadowania akumula-
tora (za wyjątkiem Rhino VX 28) by zapobiec wystąpieniu scenariusza utraty 
zasilania. Rhino VX posiada niebywale prostą, wygodną i ogólnie bezpieczną 
obsługę. Ten elektryczny silnik zaburtowy jest niezawodnym towarzyszem 
tysięcy wędkarzy jak i niezbędnym wyposażeniem każdego jachtu. 
• Wskaźnik załadowania akumulatora
• Metalowa kolumna
• Wyjątkowo niski pobór prądu

Nr art. Model Waga Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9925 034 VX 34 6,70 kg 5V/2R 1100 kg 0,74 m 1,45 m 12 1100,00

9925 044 VX 44 9,55 kg 5V/2R 1350 kg 0,74 m 1,75 m 12 1316,00

9925 054 VX 54 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,75 m 12 1379,00

9925 154 VX 54 z długą kolumną 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,87 m 1,75 m 12 1431,00

9925 065 VX 65 10,00 kg 5V/2R 2100 kg 0,74 m 1,75 m 12 1736,00

SILNIKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model Pobór mocy / bieg 

Napięcie szczytowe 
(początkowe)

Wat/bieg Ciąg (lbs) Ciąg (kp)

VX-34 1. -wszy bieg:  9 A  77 W  6.6 lbs  3.00 kp

2. -wszy bieg:  11 A 101 W  7.4 lbs   3.40 kp

3. -wszy bieg:  16 A 139 W 13.2 lbs  6.00 kp

4. -wszy bieg:  20 A 162 W 15.8 lbs  7.20 kp

5. -wszy bieg:  40 A 215 W 34.0 lbs 15.40 kp

VX-44 1. -wszy bieg:  12 A 105 W  8.8 lbs  4.00 kp

2. -wszy bieg:  14 A 126 W 11.0 lbs  5.00 kp

3. -wszy bieg:  25 A 220 W 22.0 lbs 10.00 kp

4. -wszy bieg:  28 A 237 W 25.9 lbs 11.80 kp

5. -wszy bieg:  52 A 290 W 44.0 lbs 20.00 kp

VX-54 1. -wszy bieg:  16 A 147 W  9.25 lbs  4.20 kp

2. -wszy bieg:  18 A 167 W 11.45 lbs  5.20 kp

3. -wszy bieg:  34 A 270 W 22.47 lbs 10.20 kp

4. -wszy bieg:  38 A 290 W 26.43 lbs 12.00 kp

5. -wszy bieg:  55 A 320 W 54.00 lbs 24.50 kp

VX-65 1. -wszy bieg:  11 A 100 W 10 lbs 4.60 kp

2. -wszy bieg:  16 A 138 W 14 lbs 6.40 kp

3. -wszy bieg:  20 A 170 W 27 lbs 12.30 kp

4. -wszy bieg:  28 A 255 W 35 lbs 16.00 kp

5. -wszy bieg:  50 A 420 W 65 lbs 29.50 kp

Rhino posiada w swojej ofercie szeroką gamę przynęt, wędzisk czy kołowrotków,  
jednak to energooszczędne i niezawodne silniki elektryczne są znakiem rozpo-
znawczym tej marki. Rhino już od ponad 15 lat dostarcza najwyższej klasy 
sprzęt, spośród którego na niewątpliwą uwagę zasługują modele BLX 70 oraz 
BLX 65 BMR. Pierwszy napęd dysponuje mocą 70 LB, co odpowiada 2 KM.  
Dodatkowo posiada system bezszczotkowy oraz funkcję Vario Speed i Sport 
Mode, które mają bezpośredni wpływ na jego większą wydajność. Drugi z  
wymienionych produktów to dziobowy model BLX 65BMR, którego moc  
wynosi 65 LB. Warto tutaj podkreślić fakt, że  sterowanie odbywa się przy  
pomocy pilota. W portfolio Rhino znajduje się kilka modeli silników począwszy 
od dwóch wariantów budżetowego Cobolda, a kończąc na BLX 110 – stworzo-
nym do pracy z łodziami o masie 2 ton.
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SILNIK ELEKTRYCZNY ZABURTOWY VX 50 ECO
Mocny, ekonomiczny i w przystępnej cenie, Rhino VX50 ECO! Przedstawiamy jeden z najmocniejszych silników elektrycznych na rynku. Rhino VX ma bardzo niski 
poziom poboru prądu, co pozwala używać go przez dłuższy czas z akumulatorem o klasycznej pojemności. Silnik sterowany jest za pomocą teleskopowego rumpla, 
który ma 5 biegów do przodu i 2 do tyłu. Silnik można podnieść poprzez wciśnięcie przycisku, a głębokość zanurzenia może być stale regulowana. Wskaźnik zużycia 
baterii chroni przed nagłym wyłączeniem silnika. Rhino VX charakteryzuje się wyjątkowo prostą, wygodną i bezpieczną obsługą. Ten silnik elektryczny jest niezawodnym 
towarzyszem tysięcy wędkarzy łowiących z łodzi. 
• Wyświetlacz naładowania baterii 
• Stalowa kolumna
• Bardzo niski pobór prądu

Nr art. Model Waga Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9925 050 VX 50 Eco 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,45 m 12 1124,00

Moc i energooszczędność – silniki dla 
wymagających wędkarzy

SILNIK ELEKTRYCZNY ZABURTOWY BLX 70
Mocny, zaburtowy silnik elektryczny z uciągiem o wartości 70lb przy napięciu 12V. Odpowiada to  około 2KM. Silnik charakteryzuje się praktycznie bezobsługową kon-
strukcją, ponieważ zastosowano system bezszczotkowy. Silnik posiada tak zwany tryb S (aktywowany za pomocą przycisku SPORT MODE) który bezpośrednio ustawia 
silnik na maksymalną wydajność.  Możliwe jest jednak również skorzystanie z funkcji Vario Speed, pozwalającej na bieżąco dostosowywać prędkość w przód lub w tył. 
Kiedy silnik jest uruchomiony, wyświetlacz wskazuje stan naładowania akumulatora. Posiada również złącze USB do ładowania telefonu lub lampy. Oś teleskopowego 
rumpla wykonano ze stali nierdzewnej, składa się go za pomocą dźwigni. Zarówno głębokość zanurzenia śruby w wodzie w wodzie jak i opór steru można regulować 
bezstopniowo. Istotny element wyposażenia łodzi dla wymagających wędkarzy.

Nr art. Waga Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9930 070 12,2 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 12 2100,00

SILNIKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model Pobór mocy / bieg 

Napięcie szczyto-
we (początkowe)

Wat/bieg Ciąg (lbs) Ciąg (kp)

VX-50 1. Stufe: 14 A 145 W  8.85 lbs  4.10 kp

2. Stufe: 16 A 165 W  11.20 lbs   5.10 kp

3. Stufe: 33 A 268 W 22.20 lbs  10.10 kp

4. Stufe: 36 A 284 W 26.00 lbs 11.90 kp

5. Stufe: 53 A 310 W 50 lbs 22.70 kp
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Moc i energooszczędność – silniki dla 
wymagających wędkarzy

SILNIK ELEKTRYCZNY ZABURTOWY BLX 110
Mocny zaburtowy silnik elektryczny o mocy 110 lb przy napięciu 24 V. Bezobsługowa konstrukcja dzięki braku grafitowych szczotek. Dostosowany do użycia w wodzie 
morskiej. Regulacja płynnej zmiany biegów. Regulowany rumpel, którego drążek wykonany jest ze stali nierdzewnej. Składany za pomocą przycisku. Zarówno głębokość 
zanurzenia śruby jak i sterowanie jest płynnie regulowane.

Nr art. Waga Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9935 110 14,00 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 24 3200,00

Łatwość i wygoda w ste-
rowaniu

SILNIK ELEKTRYCZNY ZABURTOWY BLX 65BMR
Zaburtowy silnik elektryczny o mocy 65 lb przy napięciu 12 V. Bezobsługowa konstrukcja dzięki braku grafitowych szczotek. Dostosowany do użycia w wodzie morskiej. 
Kolumna o długości 1.30 m wykonana jest ze stopu aluminium. Składana w górę i w dół za pomocą dźwigni. Głębokość zanurzenia śruby jest płynnie regulowana. W 
zestawie pilot do płynnej regulacji funkcjami silnika.

Nr art. Waga Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9940 065 19 kg variable 2100 kg 1,30 m 2,00 m 12 3440,00

SILNIKI
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Teraz również z mocą 
24 funtów!

ZABURTOWY SILNIK ELEKTRYCZNY COBOLD
Mały i zwrotny, ale skuteczny. Przy swojej sile ciągu wynoszącej 18 (24) funtów, Cobold jest przeznaczony do montowania w pontonach i kajakach. Podobnie jak jego 
większy brat Cobold oferuje optymalne zużycie energii umożliwiające dłuższą pracę przy takiej samej pojemności akumulatora. Posiada on przełącznik „forwards" (do 
przodu), „off" (wyłączony) i „backwards” (do tyłu), a także oferuje wybór dwóch prędkości. Głębokość śruby napędowej w wodzie oraz opór steru regulowane są 
bezstopniowo za pomocą śrub. Rumpel można wsunąć do głowicy silnika w celu zaoszczędzenia miejsca podczas transportu. Wreszcie, wał jest wyposażony w element 
złączny umożliwiający złożenie się silnika w przypadku natrafienia na przeszkodę. Dodatkowo montaż modelu VX24 jest jeszcze bardziej praktyczny i wyższej jakości. 
Ogólnie rzecz biorąc, Rhino Cobold jest łatwy, komfortowy i bezpieczny w obsłudze.

Nr art. Model Waga Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9921 018 VX 18 2,45 kg 2V/2R 500 kg 0,60 m 1,5 m 12 504,00

9921 024 VX 24 3,6 kg 2V/2R 600 kg 0,60 m 1,5 m 12 567,00

ŚRUBY NAPĘDOWE
Do wyboru śruba napędowa dwu- (Cobold, VX34) lub trzyłopatkowa, dostar-
czana z kołkiem ścinanym i śrubą ustalającą.

Nr art. Model RCD zł
9925 397 Klucz do VX34 256,00

9925 398 Klucz do VX44 / VX54 / VX 65 263,00

9930 101 BLX  Śruba nnapędowa 70/110lbs 108,00

9921 114 Cobold śruba napędowa 51,20

BMR ZESPÓŁ MONTAŻOWY

Quick release motor holder set for convenient removal of the motor after use

Nr art. RCD zł
9940 101 697,00

PODBIERAK ŁOSOSIOWY MEGA
Nowy podbierak specjalnie przeznaczony dla łowców łososi z praktyczną i jednocześnie bardzo mocną teleskopową rączką. Podbierak ten zmieści nawet wielkiego łoso-
sia. Dzięki dołączonemu magnetycznemu uchwytowi siatka podbieraka zawsze leży na trzonku, niwelując ryzyko splątania gdzieś na łodzi. Waga ryby uwalnia magnes i 
łosoś znajduje się bezpiecznie w głębokiej siatce.  Mimo, że jest to konstrukcja teleskopowa, to rękojeści nie brakuje sztywności i stabilności.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Sekcje Oczko RCD zł
7056 001 2,65 m 85 cm 110 cm 2 30 x 30 mm 387,00

PODBIERAK PREDATOR
Super wytrzymały podbierak na drapieżniki. Jednolita metalowa obręcz. Gumowana, szybkoschnąca siatka, nie kalecząca ryby przy podbieraniu. Dostępny w 2 najbar-
dziej poszukiwanych rozmiarach.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Rozmiar Materiał Długość tr. Oczko RCD zł
7003 240 2,40 m 60 cm 70 cm XL Gumowa Siatka 1,05 m 24 x 16 mm 333,00

7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL Gumowa Siatka 1,05 m 24 x 16 mm 350,00

SZTYCE PODBIERAKÓW
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OCHRANIACZ NA WĘDKĘ
Najlepsza ochrona wędki i linki dla wędzisk trollingowych - podczas transportu 
samochodem, przechowywania na łodzi lub w domu. Nawet jeśli przewozisz 
dziesięć lub więcej wędek jedna obok drugiej, pokrowiec Rod Sleeve zapobiega 
splataniu się linek lub uszkodzeniu wędzisk. Materiał w 100% z poliestru z 
paskiem mocującym. Zestaw 2 pokrowców.

Nr art. Długość Ø Zawartość RCD zł
8425 007 170 cm 30 mm 2 szt 51,20

8425 008 190 cm 30 mm 2 szt 51,20

NEOPRENOWY POKROWIEC NA KOŁOWROTEK
Bardzo praktyczna ochrona wysokiej jakości multiplikatorów na wędkach 
morskich i do trollingu. Pokrowce chronią przed uszkodzeniami w trakcie trans-
portu samochodem lub na łodzi oraz zabezpieczają linkę na szpuli przed pro-
mieniami UV. Dostępne w rozmiarze dostosowanym do większości popularnych 
modeli kołowrotków w wersji na lewą lub prawą rękę. Materiał: Neopren

Nr art. Model Ø Szerokość RCD zł
8513 010 RH 8 cm 14 cm 51,20

8513 011 LH 8 cm 14 cm 51,20

CZAPKA
Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Kolor RCD zł
9788 072 czarny 42,60

NAKLEJKA "TAŚMA MIERNICZA"
Specjalna naklejka na łódź odporna na działanie wody morskiej. Wysoka 
odporność na działanie promieni UV, dzięki zastosowaniu druku ekranowego. 
Odporność na działanie promieni UV trwa kilka lat, w zależności od intensyw-
ności i skali napromieniowania. Materiał: Folia samoprzylepna Polychlorid, klej 
high-tech P4 poliakrylanowy z certyfikatem odporności na słoną wodę.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 038 119 cm 12,4 cm 21,60

NAKLEJKA
Z motywem Rhino. czarna/czerwona

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 039 20 cm 7 cm 3,60

NAKLEJKA
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9971 958 42 cm 10 cm 7,40
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