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Spis Treści

RCD – Rekomendowana Cena Detaliczna:  niewiążąca cena sugerowana odsprzedaży wskazywana przez Zebco -Europe. Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania RCD na opakowaniach 
produktów promocyjnych. Cena odsprzedaży powinna zawsze uwzględniać oraz być kształtowana w oparciu o aktualną politykę cenową dla Produktu stosowaną przez Zebco-Europe. O 
zmianach tej polityki Sprzedawca będzie informować Kupującego na bieżąco. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji towarów i cen w dowolnym czasie. Wszystkie podane wymiary i wagi są danymi orientacyjnymi. Informujemy, że w przypadku wzrostu 
cen surowców możemy dokonać zmiany cen handlowych na określone produkty. Wraz z publikacją niniejszego katalogu wszystkie wcześniejsze cenniki tracą swoją ważność.  Black Cat & 
DESIGN, Black Magic, Cool, Crypton, Cyber, Energy, Exo, Fantastic World of Fishing, Magic Trout, Maniac, Maxum, Quantum, Radical, Rhino, Syntec, TiMag, Topic, Trophy, Ultimatch and Zebco 
są zastrzeżonymi znakami handlowymi, których właścicielem jest W.C. Bradley/Zebco Holdings, Inc.
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Ogromny krok do przodu w specjalistycznym sprzęcie wędkarskim!  

Ci, którzy zupełnie poświęcają się jednej dyscyplinie wędkarskiej, nie mają czasu 

na przeciętny, uniwersalny sprzęt. Quantum oferuje sprzęt wędkarski  

najwyższej jakości, dokładnie taki, jaki trzeba.
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Więcej informacji na temat odpowiednich produktów można uzyskać,  
klikając jedną z następujących ikon:

Aby wyszukać odpowiedni produkt przy pomocy wyszukiwarki 
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SMOKE S3
Kołowrotek Quantum Smoke 3 wyraża ideę „metal tam, gdzie to istotne”. 
Efektem tego jest atrakcyjnie wyglądająca konstrukcja szkieletowa obecna 
w trzeciej generacji kołowrotka Smoke. Dzięki niej, znacząco zmniejszono 
wagę kołowrotka bez utraty wytrzymałości konstrukcji. Kołowrotek konty-
nuuje tradycje, według których metalowa obudowa jest bardzo wytrzymała, 
a mechanizm przekładniowy zapewnia bardzo płynną pracę. Tam, gdzie 
konieczne było zastosowanie metalu, tam został on użyty, ale zawsze w 
kontekście optymalizacji wagi. Nowy Reel Engine Design 2.0 (w skrócie RED) 
zapewnia płynną pracę i optymalny nawój linki nawet przy stosowaniu bar-
dzo cienkich plecionek. Rotor wykonany jest z kompozytu plastiku używa-
nego w lotach kosmicznych oraz włókien węglowych (około 10 mm), który 
jest bardzo trudny w obróbce, ale za to niezwykle wytrzymały. Kołowrotek 
Smoke ma także tzw. „opaskę na plecionkę” - specjalnie zaprojektowany 
gumowy pierścień na szpuli, który pozwala szybko nawinąć plecionkę bez 
konieczności stosowania podkładu. Plecionka dobrze przylega do gumy, a 
skręcenia zostały całkowicie wyeliminowane.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor Razor Design
 · Obudowa szkieletowa z aluminium
 · System hamulca CSC 2.0 oparty na ceramicznych podkładkach pokry-
tych węglem i plazmą.
 · Korba o obniżonej średnicy
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Ni-Ti™ Niezniszczalny kabłąk niklowo-tytanowy
 · Ultra lekka, szkieletowa szpula MaxCast
 · PT (Optymaliowany wydajność) Super Wolny System Oscylacji
 · Szybki nawój
 · Sprzęgło Dura-Lock
 · Wysunięta stopa kołowrotka umożliwiająca lepsze wyważenie

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0540 015 SM15XPT 140 / 0,18 5,7:1 69 cm 12 3,5 kg / 8 lbs 181 g 843,00

0540 025 SM25XPT 140 / 0,20 6,0:1 89 cm 12 9 kg / 20 lbs 235 g 882,00

0540 040 SM40XPT 210 / 0,22 6,0:1 96 cm 12 10 kg / 22 lbs 292 g 922,00

Reel Engine Design 2.0
Użycie aluminium w Reel Engine 
Design spowodowało, że kon-
strukcja jest bardzo wytrzymała 
oraz solidna, a wałek napędowy 
i przekładnia są idealnie zrówno-
ważone. To wszystko pozwoliło 
na większą spójność i tolerancję 
oraz jedwabiście miękkie zwijanie 
linki korbką.

Ceramiczne podkładki pokryte plasmą

Nowy CSC2TM Drag System
Nasza opatentowana zębatka multi-drag wraz z węglowy-
mi i ceramicznymi podkładkami idealnie równoważy 
gładkość, moc oraz wytrzymałość kołowrotka. Dla węd-
karzy używających cienkich linek zmodernizowaliśmy 
system, który bardzo dobrze je układa nawet przy małym 
obciążeniu i poluzowanym hamulcu.
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SMOKE S3  iNSHOrE
Podobnie jak słodkowodny brat, nowy kołowrotek morski Smoke 3 Inshore 
doczekał się również swojej nowej, udoskonalonej 3 edycji. Idealny koło-
wrotek spinningowy średniej wielkości dla wędkarzy morskich – zarówno 
łowiących dorsze czy trocie. Specjalne metody produkcji oraz wykorzystane 
materiały sprawiają, że jest on bardzo odporny na korozję, nawet pod-
czas częstego łowienia w słonej wodzie. Ponadto wędkarz ma możliwość 
docenienia sprawdzonego połączenia lekkości i wytrzymałości, jaką oferują 
kołowrotki Smoke. Kołowrotek Smoke ma także tzw. „opaskę do plecion-
ki” - specjalnie zaprojektowany gumowy pierścień na szpuli, który pozwala 
szybko nawinąć plecionkę bez konieczności stosowania podkładu. Plecionka 
dobrze przylega do gumy, a jej skręcenie jest całkowicie wyeliminowane.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor Razor Design
 · Szkieletowa obudowa z aluminium o podwyższonej odporności na 
słoną wodę z powłoką Saltguard 2.0
 · System hamulca CSC oparty na ceramicznych podkładkach pokrytych 
węglem.
 · Wolna od drgań, odkręcana (nie składana) korba ze stali nierdzewnej
 · Rolka nawijająca powlekana azotkiem tytanu z systemem anti-twist
 · Ni-Ti™ Niezniszczalny kabłąk niklowo-tytanowy
 · Reel Engine Design
 · Ultra lekka, szkieletowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Sprzęgło Dura-Lock
 · PT (Optymaliowane wydajność) Nierdzewne Łożyska

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0550 030 SSM30XPT 140 / 0,22 6,0:1 89 cm 12 9 kg / 20 lbs 235 g 962,00

0550 040 SSM40XPT 210 / 0,22 6,0:1 96 cm 12 10 kg / 22 lbs 292 g 1003,00

CABO Pt
Ten legendarna seria kołowrotków morskich przeszła kompletne przemode-
lowanie.  Głównym celem była redukcja wagi bez poświęceń jeśli chodzi o 
sztywność. Czyniąc to, inżynierowie kołowrotków Quantum zdołali nawet 
poprawić osiągi hamulca. W testach wewnętrznych kołowrotki osiągały nie-
samowitą wartość 65 lb nacisku hamulca. Tym bardziej morskie drapieżniki 
powinny się bać użytkowników kołowrotków Cabo.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor wykonany z aluminium odporny na zniekształcenia
 · Wytrzymały korpus wykonany z lekkiego metalu w technologii szkie-
letowej
 · Precyzyjnie regulowany, zabezpieczony hamulec przedni Magnum 
CSC™ (węglowe tarcze hamulca)
 · Obrabiana cyfrowo korba ze stali nierdzewnej
 · Łożyskowana rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Opatentowany system  TiMag™: bezobsługowy magnetyczny system 
zamykania kabłąka
 · Przekładnia wykonana z super twardego stopu stali nierdzewnej
 · Aluminiowa szpula z utwardzonym brzegiem zapewniającym dalsze 
rzuty
 · Dwubiegowy system posuwu szpuli z systemem LMS™
 · Ciągłe  łożysko oporowe
 · Odporna na słoną wodę, wielowarstwowa powłoka obudowy
 · Wewnętrzna blokada kabłąka

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0268 100 CSP100PTsE 430 / 0,30 4,7:1 96 cm 8 27,2 kg / 60 lbs 924 g 1316,00

0268 120 CSP120PTsE 530 / 0,30 4,7:1 127 cm 8 29,5 kg / 65 lbs 935 g 1356,00

Z E  S T A Ł Ą  S Z P U L Ą
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VAPOr
Vapor to najnowsza generacja kołowrotków o stałej szpuli, wchodząca na 
rynek. Model dostępny w 4 rozmiarach, wszystkie wyposażone w najnowszą 
technologię Quantum. Wielkości od 15 do 40 idealnie nadają się do spin-
ningu z wszystkimi możliwymi sztucznymi przynętami od ultralekkich, aż po 
ciężkie spinnery. Bardzo wytrzymały, a jednocześnie niezwykle lekki korpus 
kołowrotka kryje w sobie solidne aluminiowe koła zębate i 9 + 1 łożysk 
kulkowych high-end, zapewniających miękką i płynną pracę bez zbędnych 
luzów od pierwszego dnia. Kabłąk wykonano z wysokiej jakości tytanu i 
bez wysiłku pochłonie niepożądane uderzenia. Rolka prowadząca została 
tymczasem dostosowana do najcieńszych, ultra nowoczesnych linek klasy 
PE zapobiegając ich skręcaniu. Precyzyjnie regulowany przedni hamulec i 
stylowa, ergonomiczna korba z korkowym uchwytem doskonale uzupełniają 
ponadczasowy design kołowrotków XPT.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor Razor Design
 · Obudowa szkieletowa z aluminium
 · Precyzyjnie regulowany hamulec przedni CSC™ (węglowe tarcze 
hamulca)
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Ni-Ti™ Niezniszczalny kabłąk niklowo-tytanowy
 · Reel Engine Design
 · Szkieletowa Szpula Maxcast II
 · PT (Optymaliowany wydajność) Super Wolny System Oscylacji
 · Sprzęgło Dura-Lock
 · Foot Forward Stem Design

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0381 015 VP15XPT 130 / 0,24 5,7:1 69 cm 10 3,5 kg / 8 lbs 188 g 697,00

0381 025 VP25XPT 165 / 0,26 6,0:1 89 cm 10 8 kg / 18 lbs 233 g 720,00

0381 030 VP30XPT 200 / 0,26 6,0:1 89 cm 10 9 kg / 20 lbs 241 g 744,00

0381 040 VP40XPT 210 / 0,30 6,0:1 96 cm 10 10 kg / 22 lbs 298 g 767,00

G-FOrCE  GF
Świetny mały kołowrotek, który mógłby pochodzić z innego świata! 
Model G-Force GF imponuje nie tylko bardzo nowoczesnym wyglądem, 
ale również twardymi faktami: niezwykle wytrzymała konstrukcja, mocny 
kabłąk, szpula long-cast, bardzo cienka rolka na mikro linki, mocny  
hamulec (8 kg!) o bardzo precyzyjnej regulacji, 6 łożysk kulkowych ze stali 
nierdzewnej oraz solidne przełożenie 5.7:1. Krótko mówiąc, jest to  
doskonały partner każdego nowoczesnego wędkarza spinningowego. 
Odpowiedni do wszystkich najnowocześniejszych linek i dostępny w 
trzech popularnych rozmiarach: 20 / 30 / 40.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Obrabiana cyfrowo korba ze stali nierdzewnej
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0401 020 20 180 / 0,20 5,7:1 81 cm 6 8 kg / 17 lbs 235 g 269,00

0401 030 30 245 / 0,20 5,7:1 93 cm 6 8 kg / 17 lbs 256 g 281,00

0401 040 40 250 / 0,23 5,7:1 93 cm 6 8 kg / 17 lbs 263 g 290,00

Z E  S T A Ł Ą  S Z P U L Ą
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ACCUriSt  SP iNN iNG
Nowy kołowrotek Accurist Spinning zdumiewa nie tylko swoim wyglądem, 
ale także rozwiązaniami technicznymi, dzięki czemu przetrwa on próbę 
czasu. Dzięki innowacyjnej stylistyce kołowrotek ten nie tylko jest klejnotem, 
ale także zawiera techniczne cechy, które spełniają najwyższe oczekiwania 
wędkarzy spinningowych. Niezliczona liczba wędkarzy doceni płynną pracę 
mechanizmu, optymalny nawój plecionki oraz czuły przedni hamulec.

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Stop SCR
 · Precyzyjnie regulowany hamulec przedni CSC™ (węglowe tarcze 
hamulca)
 · Ergonomiczna korba z elementami ze stali nierdzewnej
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Ni-Ti™ Niezniszczalny kabłąk niklowo-tytanowy
 · Koła zębate PT™
 · Aluminiowa szpula z utwardzonym brzegiem zapewniającym dalsze 
rzuty
 · Nawój żyłki S-curve
 · Sprzęgło Dura-Lock
 · Foot Forward Stem Design

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0560 015 15 130 / 0,18 5,3:1 66 cm 7 3 kg / 7 lbs 198 g 402,00

0560 025 25 140 / 0,20 5,2:1 71 cm 7 7 kg / 16 lbs 252 g 402,00

0560 030 30 140 / 0,22 5,2:1 79 cm 7 8 kg / 18 lbs 258 g 402,00

trAX i i
Kołowrotek Quantum Trax II oferuje lepsze walory użytkowe w tej samej 
cenie. Natychmiast poczujesz świetnie dopasowane mechanizmy i idealne 
jego wyważenie. Nowy kształt rączki, specjalnie zaprojektowany dla marki 
Quantum zapewnia zwiększone przenoszenie siły oraz poprawia ergonomię.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0362 015 615 120 / 0,20 5,1:1 60 cm 6 3 kg / 6,6 lbs 208 g 153,00

0362 020 620 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 6 6 kg / 13,2 lbs 260 g 161,00

0362 030 630 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 6 6 kg / 13,2 lbs 264 g 169,00

0362 040 640 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 6 7,5 kg / 16,5 lbs 374 g 177,00
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Q10 Q11

VANtEX
Fantastyczna seria kołowrotków w ofercie Quantum. Kołowrotki cechują 
się bardzo małą wagą, niezwykle przyjemną, płynną pracą mechanizmu 
przekładni oraz stylowym wyglądem. Zawierają 10 łożysk kulkowych i w tym 
segmencie cenowym mają wysokiej klasy funkcje. Tak wysokie parametry 
użytkowe zostały osiągnięte dzięki użyciu najlepszych komponentów, jak 
wysokiej jakości tarcze hamulca oraz rotor w układzie szkieletowym. Ponad-
to niezwykłą wygodę pracy kołowrotek zawdzięcza nowej, ergonomicznej 
rączce. Dostępny we wszystkich najbardziej popularnych rozmiarach uży-
wanych w łowieniu w wodach słodkich. Niezależnie od tego, czy stosujemy 
wersję mini w rozmiarze 20 do połowu okoni, czy też mocną maszynę w 
rozmiarze 40 do połowu szczupaków na woblery, kołowrotek Vantex jest 
zawsze sprawdzonym partnerem.

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Składana aluminiowa korba
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia
 · Perforowana, aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Wielostopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0364 020 1020 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 10 6 kg / 13,3 lbs 267 g 357,00

0364 030 1030 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 10 6 kg / 13,3 lbs 271 g 366,00

0364 040 1040 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 10 7,5 kg / 16,5 lbs 381 g 380,00

driVE
Seria kołowrotków spinningowych o wysokich walorach użytkowych cechuje 
się optymalną, płynną pracą oraz długą żywotnością. Ten typ kołowrotka 
został zaprojektowany głównie pod kątem stosowania z bardzo cienkimi ple-
cionkami np. do łowienia metodą drop shot, łowienia na miękkie przynęty 
lub twitchingu. Dlatego też jest dostępny także w mniejszych rozmiarach 5 i 
10 oraz w standardowych średnich rozmiarach. Kołowrotek Drive oparty jest 
o ideę Reel Engine opracowaną wyłącznie dla Quantum, którą wykorzystano 
w popularnym kołowrotku Quantum Throttle.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Reel Engine Design
 · Perforowana, aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Wysunięta stopa kołowrotka umożliwiająca lepsze wyważenie

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0370 005 DR05 70 / 0,20 5,7:1 61 cm 8 2,7 kg / 6 lbs 154 g 153,00

0370 010 DR10 115 / 0,20 5,3:1 69 cm 9 2,7 kg / 6 lbs 194 g 170,00

0370 020 DR20 140 / 0,26 5,2:1 71 cm 9 4,5 kg / 10 lbs 258 g 174,00

0370 030 DR30 165 / 0,26 5,2:1 76 cm 9 5,5 kg / 12 lbs 264 g 178,00
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Q12 Q13

tHrOt tLE
Nowy system “Reel Engine” opracowany przez amerykańskich inżynierów 
Quantum oparty jest o aluminiową obudowę, w której tuleje na osiach są 
nakładane naprzemiennie. Gwarantuje to większą precyzję spasowania, co 
przekłada się na wspaniałą, płynną pracę i wysoką odporność kołowrotka. 
Kołowrotek ten poradzi sobie nawet z dość dużymi i ciężkimi przynętami.

DANE TECHNICZNE:

 · Grafitowy rotor
 · Wytrzymały aluminiowy korpus
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Ergonomiczna korba z elementami ze stali nie-
rdzewnej
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym 
skręcaniu się żyłki
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym 
nawojem
 · Perforowana aluminiowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Wysunięta stopa kołowrotka umożliwiająca lep-
sze wyważenie

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0357 020 TH 20 160 / 0,24 5,2:1 72 cm 11 4,5 kg / 10 lbs 263 g 245,00

0357 030 TH 30 195 / 0,24 5,2:1 81 cm 11 4,5 kg / 10 lbs 274 g 260,00

0357 040 TH 40 180 / 0,30 5,3:1 89 cm 11 5,9 kg / 13 lbs 281 g 269,00

OMEN Fd i
Omen FDI to kołowrotek o stałej szpuli z precyzyjnym przednim hamulcem. 
Wysokiej jakości elementy składowe, lekka konstrukcja i zrównoważona 
stylistyka wzbudzi zainteresowanie każdego uważnego wędkarza.  Podobnie 
jak inne kołowrotki Quantum, Omen FDI imponuje mocnym hamulcem (8 
kg!) i jego niezwykle płynną regulacją. Lekka konstrukcja metalowej szpuli 
sprawia, że kołowrotek Omen obsługuje się z przyjemnością. Ponadto spe-
cjalna szpula typu long-cast nie tylko pozwala na dalekie rzuty, ale również 
zapewnia precyzyjny nawój linki.  Dzięki temu na kołowrotek można nawi-
nąć żyłkę mono, fluorocarbon lub plecionkę. Kołowrotek wyposażony jest w 
5 łożysk kulkowych i ma przełożenie 5.7:1, co sprawia, że doskonale nadaje 
się do aktywnego spinningu.  Dostępny w trzech popularnych rozmiarach: 
20 / 30 / 40.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor Razor Design
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Ergonomiczna korba z elementami ze stali nie-
rdzewnej
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skrę-
caniu się żyłki
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Doskonały nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0400 020 520 120 / 0,16 4,9:1 81 cm 5 8 kg / 17 lbs 235 g 193,00

0400 030 530 245 / 0,20 5,7:1 93 cm 5 8 kg / 17 lbs 255 g 211,00

0400 040 540 250 / 0,23 5,7:1 93 cm 5 8 kg / 17 lbs 261 g 224,00
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Q14 Q15

CENtEX rd
W kołowrotku Centex RD Quantum po raz pierwszy zastosował mechanizm 
tylnego hamulca. Kołowrotek o stałej szpuli do lekkiego i średniego spinnin-
gu z precyzyjnym hamulcem, który sprawia, że każdy hol jest prawdziwym 
doświadczeniem. Wyposażony w odporny na korozję korpus grafitowy, 
rączkę z anodyzowanego aluminium z miękkim w dotyku uchwytem, 
wytrzymały aluminiowy kabłąk i wzmocnioną przekładnię. W skrócie jest to 
doskonały kołowrotek spinningowy z łatwym dostępem do hamulca, gdy jest 
to potrzebne.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Precyzyjna tylna regulacja hamulca
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0532 020 520 210 / 0,20 5,1:1 67 cm 5 6 kg / 13,3 lbs 248 g 193,00

0532 030 530 228 / 0,25 5,1:1 72 cm 5 8 kg / 18 lbs 261 g 202,00

0532 040 540 235 / 0,28 5,1:1 80 cm 5 8 kg / 18 lbs 271 g 209,00

Mr.  P iKE  tHE  rELEASEr
Dwa najwyższej jakości kołowrotki z wolnym biegiem, które robią dokładnie 
to, czego można się po nich spodziewać podczas wędkarskiej zasiadki: zwal-
niają żyłkę podczas brania! Dlatego właśnie nazywamy te kołowrotki ze stałą 
szpulą w ramach serii Mr. Pike "Releaser", gdyż uwalniają one linkę wów-
czas, gdy to konieczne. Wolny bieg szpuli można regulować w zależności od 
prądu wody oraz wiatru. Kołowrotek dostępny jest w dwóch wielkościach: 
bardzo mały, kompaktowy rozmiar 420 do lekkiego łowienia drapieżników 
(sandaczy lub węgorzy) na rybkę. Oraz większy rozmiar 460 do ciężkiego 
łowienia szczupaków na dalekich odległościach lub z użyciem dużych spła-
wików.  Oba modele wyposażone są w 4 wysokiej jakości łożyska ze stali 
nierdzewnej oraz specjalny system nawoju żyłki S-curve, który gwarantuje 
optymalny nawój głównej linki na metalową szpulę typu long-cast.

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Precyzyjnie regulowany mechanizm wolnego biegu
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0545 420 420 140 / 0,25 5,0:1 69 cm 4 4 kg / 8,8 lbs 306 g 321,00

0545 460 460 300 / 0,35 4,6:1 88 cm 4 7 kg / 15,4 lbs 459 g 362,00
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Q16 Q17

EXO BA itCAStEr
Rzuciliśmy wyzwanie naszym inżynierom, aby wykonali kołowrotek Exo 
Baitcaster tak lekki, jak tylko się da, bez kompromisów jeśli chodzi o jakość. 
Rozwiązanie okazało się dość proste: Nazwaliśmy je "metal tylko tam, gdzie 
to konieczne". Gotowy produkt to model szkieletowy i najlżejszy Quantum 
Baitcaster w historii firmy. Jednocześnie kołowrotek ten jest tak wytrzymały, 
że można po nim przejechać furgonetką, co można obejrzeć na naszej stro-
nie internetowej. Dostępny w wersji lewo- i praworęcznej.

DANE TECHNICZNE:

 · Wytrzymały korpus wykonany z lekkiego metalu w technologii szkie-
letowej
 · System hamulcowy MegaDragTM ze stali nierdzewnej i włókna węglo-
wego
 · Ultra lekka korba z utwardzanego aluminium wykonana w technologii 
szkieletowej z uchwytami z pianki EVA
 · Rolka nawijająca powlekana azotkiem tytanu
 · Koła zębate PT™
 · Ultra lekka, szkieletowa szpula
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Hamulec ACS niezawodnie zabezpieczający żyłkę przed niekontrolowa-
nym wysuwem

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0511 101 LH EX101SPT 130 / 0,24 6.6:1 72 cm 11 6,8 kg / 15 lbs 167 g 1161,00

0512 101 LH EX101HPT 130 / 0,24 7.3:1 79 cm 11 6,8 kg / 15 lbs 167 g 1161,00

SMOKE S3  LH  10 1  HPt
Multiplikatory nieskoprofilowe Smoke są jednymi z najbardziej popular-
nych multiplikatorów tego typu w Europie. Dlatego właśnie inżynierowie 
Quantum opracowali teraz trzecią generację tych maszyn. W stosunku do 
poprzednika powiększono szpulę, przez co zwiększyła się pojemność oraz 
łatwiej jest wykonać dalekie rzuty. Nowy odśrodkowy system hamulca 
"Micro-Adjust ACS4" ma łatwą boczną regulację i pozwala wędkarzowi na 
wykonywanie dalekich rzutów bez splątania linki. W tym kołowrotku tech-
nologia wprowadza do wędkarstwa więcej zabawy, co przełoży się na Twoje 
połowy.

DANE TECHNICZNE:

 · Aluminiowy szkielet X-Frame
 · Precyzyjnie regulowany hamulec przedni CSC™ (węglowe tarcze 
hamulca)
 · PT (Optymaliowany wydajność) Kształt Korby
 · PT (Optymaliowana wydajność) Precyzyjna Przekładnia
 · Technologia Powiększonej Szpuli
 · Sprzęgło Dura-Lock
 · Hamulec ACS niezawodnie zabezpieczający żyłkę przed niekontrolowa-
nym wysuwem
 · PT (Optymaliowane wydajność) Wysokoobrotowe Łożyska
 · PT (Optymaliowane wydajność) Smarowanie Hot Sauce

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0528 101 Smoke S3 LH 101 HPT 138 / 0,25 7,3:1 81 cm 11 11 kg / 25 lbs 196 g 922,00

M U L T I P L I K A T O R Y
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Q18 Q19

VAPOr 10 1  SPt
Mały baitcaster z potencjałem! Vapor 101 SPT to nisko profilowy multipli-
kator, imponujący bardzo wytrzymałym, a zarazem lekkim body. Wyposa-
żony w 10+1 łożysk kulkowych najwyższej jakości zapewniających płynną 
i stabilną pracę. Zoptymalizowany system kontroli rzutu ACS Infinite Cast 
Control System umożliwia beztroskie zarzucanie nawet lekkich przynęt. 
Vapor 101SPT to wysokiej jakości ceramiczny system hamulcowy i niezwykle 
wytrzymała mosiężna przekładnia. Dwie duże, przyciągające uwagę korkowe 
gałki na korbie zapewniają optymalny chwyt podczas łowienia. Vapor SPT 
to model wolnoobrotowy, optymalnie dostosowany do przynęt, takich jak 
wobblery i przynęty typu twitch.

DANE TECHNICZNE:

 · Ultra lekki aluminiowy korpus
 · Prostoliniowy Ceramiczny/Nierdzewny/Węglowy System Hamulcowy
 · PT (Optymaliowany wydajność) Kształt Korby
 · Koła zębate PT™
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Hamulec ACS niezawodnie zabezpieczający żyłkę przed niekontrolowa-
nym wysuwem

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0535 101 101 SPT 125 / 0,25 6,3:1 69 cm 11 8 kg / 18 lbs 190 g 722,00

NOVA
Multiplikator Nova z firmy Quantum America to pierwszy tradycyjny mul-
tiplikator na lewą rękę do ciężkiego spinningowania, lekkich połowów w 
Norwegii i popularnego łowienia szczupaków na martwe przynęty.  Ergono-
miczne zaprojektowany i niezwykle wytrzymały korpus multiplikatora Nova 
pozwala na godziny bezproblemowego łowienia, a płynna praca podczas 
zwijania sprawia, że kołowrotek leży w dłoni.  Oprócz praktycznie nieznisz-
czalnego korpusu multiplikator Nova jest wyjątkowo lekki i łatwo operuje 
się jego hamulcami. Multiplikator pozwala na doskonałe rzuty, a dodatkowa 
funkcja „zapadki” pozwala na skuteczny trolling z pływakiem do trollingu 
zarówno z użyciem przynęt spinningowych jaki przynęt naturalnych.  Ideal-
nym wędziskiem, które polecamy do tego kołowrotka jest wędka Mr. Pike 
Standard Boat.

DANE TECHNICZNE:

 · Aluminiowy korpus i pokrywy boczne
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Ultra lekka korba z utwardzanego aluminium wykonana w technologii 
szkieletowej z uchwytami z pianki EVA
 · Mocna przekładnia
 · Aluminiowa szpula
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0690 351 351 185 / 0,33 6,2:1 82 cm 6 8 kg / 18 lbs 337 g 357,00
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ACCUriSt  BA itCASt  At 10 1  HPt
Dzięki modelowi Accurist Baitcast AT101HPT w wersji na lewą rękę Quan-
tum w końcu dodał do swojej oferty multiplikator „niskoprofilowy” z 
opatentowanym systemem „Flippin Switch”! Bardzo lekki i wyjątkowo 
wytrzymały aluminiowy korpus z nowoczesnym łożyskiem kulowym 8+1 i o 
wysokim przełożeniu 7,0:1 sprawia, że ten Baitcaster to idealny kołowrotek 
do nowoczesnego łowienia na sztuczne przynęty. Zwłaszcza dzięki niezwy-
kle popularnemu systemowi „Flippin Switch”, który można aktywować za 
pomocą prostej dźwigni z boku obudowy, kołowrotek ten jest stałym towa-
rzyszem dla wszystkich miłośników wędkarstwa wertykalnego i pelagiczne-
go. Bardzo precyzyjnie regulowany hamulec gwiazdowy ma maksymalną 
moc 9 kilogramów.

DANE TECHNICZNE:

 · Trwała rama z pojedyńczego kawałka aluminium
 · System hamulca CSC oparty na ceramicznych podkładkach pokrytych 
węglem.
 · Wałek zębaty o Zerowym Tarciu
 · Szybki nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Hamulec ACS niezawodnie zabezpieczający żyłkę przed niekontrolowa-
nym wysuwem
 · Odporna na słoną wodę, wielowarstwowa powłoka obudowy
 · Opatentowanym systemem „Flippin Switch™”

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0570 101 Accurist Baitcast AT101 HPT 125 / 0,25 7,0:1 74 cm 9 9 kg / 20 lbs 218 g 625,00

Podstawowy kołowrotek w przystępnej cenie w ofercie multi-
plikatorów niskoprofilowych Quantum. Dopasowany do uda-
nej serii wędzisk Ultrex. Ultrex Cast jest równie świetny, jak 
wędki o tej nazwie i udowadnia, że w dzisiejszych czasach 
może stawać w szranki z wieloma droższymi konstrukcjami, 
jeśli chodzi o wygodę użytkowania.

DANE TECHNICZNE:

 · Wzmocniona korba
 · Mocna przekładnia
 · Aluminiowa szpula
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0530 100 RH 100 110 / 0,25 6,1:1 46 cm 3 6,5 kg / 14 lbs 216 g 209,00

0530 101 LH 101 110 / 0,25 6,1:1 46 cm 3 6,5 kg / 14 lbs 216 g 209,00

ULtrEX CASt

M U L T I P L I K A T O R Y

Wysokiej klasy model dla wszystkich adeptów spinningu, 
którzy chcą zapuścić się w świat castingu. Pulse jest 
łatwy w obsłudze i oferuje optymalny komfort rzucania 
nawet przy mniejszych przynętach (od 10g !), dzięki 
precyzyjnie regulowanemu magnetycznemu hamulcowi. 
Ponadto, kołowrotek doskonale nadaje się również do 
jigowania i metody wertykalnej. Ważąc zaledwie 212 g, 
jego bardzo lekka, ale solidna obudowa kryje doskonałą 
technologię Quantum z łożyskami kulkowymi 4 + 1! 
Wysokie przełożenie 6.6:1 pozwala na zwinięcie 75 cm 
linki przy jednym obrocie. Moc hamulca walki wynosi 7 
kg, a najnowocześniejsza aluminiowa szpula ma pojem-
ność 125 m żyłki 0,25 mm lub 200 m plecionki 0,14 
mm (1PE).

DANE TECHNICZNE:

 · Grafitowy korpus
 · Mocna przekładnia
 · Ultra lekka, szkieletowa szpula
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Mikrostopniowa, zewnętrzna regulacja kontrola rzutu

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0536 101 101 SA 125 / 0,25 6,6:1 75 cm 5 7 kg / 15,5 lbs 212 g 321,00

PULSE
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SMOKE S3  SP IN
Podobnie jak Feniks powstający z popiołów, popularny flagowiec Quantum jest od teraz dostępny w nowej 
wersji S3. To nie żaden pic na wodę, ale wytrzymała, wysokiej jakości seria wędzisk z najwyższej półki. Nasi 
inżynierowie włożyli serce i duszę w stworzenie potężnych, lecz niezwykle szybkich blanków, dzięki czemu 
produkt końcowy jest bezbłędny. Zaprojektowane, aby sprostać wysokim wymaganiom współczesnego łowcy 
drapieżników, wędki zapewniają fenomenalne sprzężenie zwrotne w zakresie ukształtowania dna łowiska. 
Natychmiastowe wskazanie brania umożliwia wędkarzowi zacięcie bez opóźnień, nawet na dużych dystansach. 
Nie trzeba dodawać, że nowa seria S3 jest wyposażona w najwyższej jakości komponenty Fuji. Model ofero-
wany jest w dwóch długościach i różnych ciężarach wyrzutu, aby dopasować się do jak najszerszego zakresu 
wymagań nowoczesnych łowców drapieżników. Modele 35, 55 oraz 75 wyposażono w nowoczesne przelotki 
jednostopkowe Fuji i przeznaczone są do nowoczesnych metod spinningowych. Irytująca ciężkość szczytówki 
jest już przeszłością dzięki dostarczonym przeciwwagom do równoważenia szerokiej gamy kołowrotków. Nie-
zależnie od tego, czy celujesz w szczupaka, okonia, bolenia czy sandacza, każdy nowoczesny wędkarz łowiący 
te gatunki, może w pełni zaufać serii spinningowej Quantum Smoke S3. Projekt i technologia o najwyższym 
standardzie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
14156 240 35 2,40 m / 7'10 2 5 - 35 g / 3/16 - 1 1/4 oz 1,24 m 135 g 0,4-0,6 extra fast Fuji® 8 Fuji® 1232,00

14156 270 35 2,70 m / 8'10 2 5 - 35 g / 3/16 - 1 1/4 oz 1,39 m 156 g 0,4-0,6 extra fast Fuji® 10 Fuji® 1248,00

14157 240 55 2,40 m / 7'10 2 7 - 55 g / 1/4 - 2 oz 1,24 m 140 g 0,6-0,8 extra fast Fuji® 8 Fuji® 1232,00

14157 270 55 2,70 m / 8'10 2 7 - 55 g / 1/4 - 2 oz 1,39 m 160 g 0,6-0,8 extra fast Fuji® 10 Fuji® 1248,00

14158 240 75 2,40 m / 7'10 2 12 - 75 g / 7/16 - 2 5/8 oz 1,24 m 145 g 0,8-1,0 extra fast Fuji® 8 Fuji® 1232,00

14158 270 75 2,70 m / 8'10" 2 12 - 75 g / 7/16 - 2 5/8 oz 1,39 m 165 g 0,8-1,0 extra fast Fuji® 10 Fuji® 1248,00

SMOKE S3  SP IN
Podobnie jak Feniks powstający z popiołów, popularny flagowiec Quantum jest od teraz dostępny w nowej 
wersji S3. To nie żaden pic na wodę, ale wytrzymała, wysokiej jakości seria wędzisk z najwyższej półki. Nasi 
inżynierowie włożyli serce i duszę w stworzenie potężnych, lecz niezwykle szybkich blanków, dzięki czemu 
produkt końcowy jest bezbłędny. Zaprojektowane, aby sprostać wysokim wymaganiom współczesnego łowcy 
drapieżników, wędki zapewniają fenomenalne sprzężenie zwrotne w zakresie ukształtowania dna łowiska. 
Natychmiastowe wskazanie brania umożliwia wędkarzowi zacięcie bez opóźnień, nawet na dużych dystansach. 
Nie trzeba dodawać, że nowa seria S3 jest wyposażona w najwyższej jakości komponenty Fuji. Model ofero-
wany jest w dwóch długościach i różnych ciężarach wyrzutu, aby dopasować się do jak najszerszego zakresu 
wymagań nowoczesnych łowców drapieżników.  Irytująca ciężkość szczytówki jest już przeszłością dzięki 
dostarczonym przeciwwagom do równoważenia szerokiej gamy kołowrotków. Ten model został zaprojekto-
wany z myślą o łowieniu szczupaków z użyciem dużych przynęt - każdy nowoczesny łowca tych drapieżników, 
może w pełni zaufać Quantum Smoke S3.  Model 105 wyposażono w trzy mocarne dwu-stopkowe przelotki 
Fuji, rozpoczynając od przelotki na dolniku i przeznaczony jest do łowienia nawet z najcięższymi przynętami 
typu "big bait". Projekt i technologia o najwyższym standardzie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
14159 240 105 2,40 m / 8' 2 18 - 105 g / 5/8 - 3 3/4 oz 1,24 m 183 g 1,0-1,2 extra fast Fuji® 8 Fuji® 1309,00

14159 270 105 2,70 m / 8'10 2 18 - 105 g / 5/8 - 3 3/4 oz 1,39 m 193 g 1,0-1,2 extra fast Fuji® 10 Fuji® 1309,00

S P I N I N G I
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S P I N I N G I

VAPOR AGGRESSOR – FINESSE – DETECTOR
Trzy najwyższej jakości serie wędek dostosowane do każdego rodzaju 
nowoczesnego łowienia przynętami sztucznymi. Wędki charaktery- 
zują się bardzo szybką akcją przy bardzo czułych szczytówkach, co 
powoduje najlepszą kontrolę nad przynętami. Te wędki zawdzięczają 
swoją pracę użyciu wysokiego modelu węgla Toray IM9. Każda wędka 
jest idealnie wyważona bez dodatkowo użytych obciążników. Wędki 
castingowe posiadają jedną specjalną cechę zwaną ”Smart Trigga”. 
Jest to specjalnie zaprojektowany uchwyt, który ułożony jest pod 
kątem pięciu stopni w stosunku do blanku. Wykonany z lekkiej pianki 
Eva, idealnie leży w ręce, umożliwia lepszą kontrolę przynęty i lepsze 
czucie wędki oraz to co najważniejsze czyli nie męczy rąk tak jak klasy- 
czne wędki. To wszystko pozwoli nam na łowienie większej ilości ryb.

https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
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VAPOR US-BA ITCASTER
Każda wędka jest starannie opracowana w Tulsie w stanie Oklahoma i intensywnie testowana przez naszych 
profesjonalnych wędkarzy. Vapor™ nie tylko zachwycił wędkarzy w USA swoim wszechstronnym wyglądem, 
ale także połączeniem uniwersalnej estetyki z topowymi walorami użytkowymi.  Wszystkie blanki wędzisk 
Vapor wykonane są z bardzo lekkiego i szybko zbieżnego grafitu Toray HSX60. Dzięki temu są niezwykle czułe 
i mają wystarczającą moc, aby móc łowić całym spektrum przynęt spinningowych. Dodatkowo do istniejących 
dzielonych wędzisk dodaliśmy dwie serie modeli jednoczęściowych US: US Baitcaster jako klasyczna wersja 
castingowa i US Spin jako wędzisko do kołowrotków o stałej szpuli. Modele US Baitcaster obejmują wędziska 
od średniego do ciężkiego łowienia i cechują się szybką akcją. Seria US Spin obejmuje wędziska od średnio-lek-
kiego spinningu po średnio-ciężki, a akcja X-Fast zapewnia optymalną prezentację przynęt i bezkonkurencyjne 
efekty podczas zacinania. Wszystkie wędki US uzbrojone są w korkowe rękojeści klasy premium, aluminiowe, 
oksydowane przelotki Kigan® oraz uchwyty kołowrotków typu ACS.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Klasa żyłki Waga Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14161 185 VPC610XF Medium-Heavy 2,08 m / 6''10' 1 1/4 - 1/2 oz 2,10 m 8 - 17 lbs 135 g extra fast Kigan 9+1 801,00

14161 215 VPC704F Medium-Light 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 5/16 oz 2,15 m 8 - 12 lbs 130 g fast Kigan 9+1 801,00

14161 216 VPC705F Medium 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 3/8 oz 2,15 m 8 - 14 lbs 140 g fast Kigan 9+1 801,00

14161 217 VPC706F Medium-Heavy 2,15 m / 7'' 1 1/4 - 1/2 oz 2,15 m 8 - 17 lbs 145 g fast Kigan 9+1 801,00

14161 218 VPC707XF Heavy 2,15 m / 7'' 1 7/16 - 1 1/2 oz 2,15 m 12 - 25 lbs 145 g extra fast Kigan 9+1 801,00

VAPOR US-SP IN
Każda wędka jest starannie opracowana w Tulsie w stanie Oklahoma i intensywnie testowana przez naszych 
profesjonalnych wędkarzy. Vapor™ nie tylko zachwycił wędkarzy w USA swoim wszechstronnym wyglądem, 
ale także połączeniem uniwersalnej estetyki z topowymi walorami użytkowymi. Wszystkie blanki wędzisk 
Vapor wykonane są z bardzo lekkiego i szybko zbieżnego grafitu Toray HSX60. Dzięki temu są niezwykle czułe 
i mają wystarczającą moc, aby móc łowić całym spektrum przynęt spinningowych. Dodatkowo do istniejących 
dzielonych wędzisk dodaliśmy dwie serie modeli jednoczęściowych US: US Baitcaster jako klasyczna wersja 
castingowa i US Spin jako wędzisko do kołowrotków o stałej szpuli. Modele US Baitcaster obejmują wędziska 
od średniego do ciężkiego łowienia i cechują się szybką akcją. Seria US Spin obejmuje wędziska od średnio-lek-
kiego spinningu po średnio-ciężki, a akcja X-Fast zapewnia optymalną prezentację przynęt i bezkonkurencyjne 
efekty podczas zacinania. Wszystkie wędki US uzbrojone są w korkowe rękojeści klasy premium, aluminiowe, 
oksydowane przelotki Kigan® oraz uchwyty kołowrotków typu ACS.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Klasa żyłki Waga Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14162 180 VPS634XF Medium 1,90 m / 6''3' 1 1/8 - 3/8 oz 1,90 m 6 - 12 lbs 110 g extra fast Kigan 8+1 801,00

14162 185 VPS684XF Medium 2,03 m / 6''8' 1 1/8 - 1/4 oz 2,05 m 6 - 12 lbs 120 g extra fast Kigan 8+1 801,00

14162 186 VPS6105XF Medium-Heavy 2,08 m / 6''10' 1 1/8 - 3/8 oz 2,10 m 6 - 14 lbs 120 g extra fast Kigan 8+1 801,00

14162 215 VPS723XF Medium-Light 2,18 m / 7''2' 1 1/16 - 5/16 oz 2,20 m 6 - 10 lbs 115 g extra fast Kigan 8+1 801,00

14162 216 VPS725XF Medium-Heavy 2,08 m / 7''2' 1 1/4 - 3/4 oz 2,20 m 8 - 14 lbs 120 g extra fast Kigan 8+1 801,00

S P I N I N G I

ORYGINALNE 
AMERYKAŃSKIE MODELE
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VAPOR DETECTOR EXTREME J IGG ING
Branie jak rażenie prądem! Przeżyjesz to nie tylko dlatego, że każda wędka Vapor z serii Detector wyposażona 
została w ekstremalnie czułą szczytówkę, lecz również dzięki temu, że najwyższej jakości blanki Toray z wysoko 
modułowego węgla IM9 są ultra sztywne i ekstremalnie szybkie - w skrócie, uosobienie "ekstremalnego jigowa-
nia"! Z wędkami Detector przynęty gumowe prowadzi się z łatwością, a mocny rdzeń nie tylko amortyzuje każ-
de branie, ale podczas holu pozwala na walkę z najpotężniejszymi przeciwnikami. Uchwyty nie są zbyt długie i 
zostały logicznie dostosowane do odpowiedniej długości wędziska i jej ciężaru wyrzutu. W ofercie znajdziecie 
modele od 1,9-metrowego kija do metod wertykalnych, do 2,75-metrowego do łowienia z brzegu, każdy z 
nich jest idealnie zbalansowany bez dodatkowych ciężarów wyrównujących. Modele baitcaster mają jeszcze 
jedną specjalną cechę, wyjątkową: "Smart Trigga™". Ten lekko odchylony uchwyt zapewnia lepsze przyleganie 
wędki do przedramienia, zapewniając harmonijne ułożenie na linii wędzisko - ręka wędkarza! Smukły uchwyt 
EVA ze zintegrowanym mocowaniem kołowrotka łatwo mieści się w dłoni, zapewniając bezbłędne wyczucie 
blanku. Przekłada się to na połowy bez zmęczenia, lepszą koncentrację, lepszą kontrolę przynęty, szybsze roz-
poznawanie brań, krótsze czasy reakcji, a co za tym idzie, więcej ryb!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14150 192 190 1,90 m / 6,2' 2 14 - 28 g / 1/2 - 1 oz 0,99 m 119 g 1,0-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 558,00

14150 193 190 1,90 m / 6,2' 2 21 - 56 g / 3/4 - 2 oz 0,99 m 137 g 1,5-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 558,00

14150 250 250 2,50 m / 8,2' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,30 m 166 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 636,00

14150 251 250 2,50 m / 8,2' 2 14 - 56 g / 1/2 - 2 oz 1,42 m 166 g 1,0-3,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 636,00

14150 275 275 2,75 m / 9,0' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,29 m 185 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 683,00

VAPOR DETECTOR M ICRO J IGG ING
Bardzo czułe, lekkie jak piórko i zwodniczo potężne! Takie są cechy smukłych wędzisk Vapor z serii Detector. 
Niezwykle wrażliwe szczytówki blanku Toray IM9 z wysokomodułowego węgla to naprawdę coś wyjątkowego. 
Gwarantujemy: to nie jest żadna wklejka! Wszystkie tajemnice kryją się w jednym blanku, który ciągnie się aż 
do ostatniej przelotki, który jest jednocześnie bardzo sztywny i szybki jak błyskawica. "Micro Jigging" spełnia 
wszystkie oczekiwania prawdziwych miłośników najmniejszych gramatur. Właśnie to "wyczucie" przynęty pod-
czas jej tonięcia i kiedy trafi w dno, czyni tę serię tak wyjątkową. Pomimo smukłej szczytówki, rdzeń ma wystar-
czającą moc, by zarzucić przynętę naprawdę daleko i z łatwością lądować nawet dużego drapieżnika. Również 
tutaj uchwyt nie jest zbyt długi i jest logicznie dostosowany do odpowiedniej długości wędziska. Klasyczne 
modele 2,1 metra na łódź, 2,4 metra do street fishingu oraz specjalna 2.7-metrowa wersja dla chcących łowić 
mikro jigami na dużych dystansach ! Każda wędka jest doskonale wyważona bez dodatkowych ciężarków. 
Baitcaster ma z kolei jeszcze jedną specjalną cechę, wyjątkowe: "Smart Trigga™". Ten lekko odchylony uchwyt 
zapewnia lepsze przyleganie wędki do przedramienia, zapewniając harmonijne ułożenie na linii wędzisko - ręka 
wędkarza! Smukły uchwyt z pianki EVA ze zintegrowanym mocowaniem kołowrotka łatwo mieści się w dłoni, 
zapewniając bezbłędne wyczucie blanku. Przekłada się to na połowy bez zmęczenia, lepszą koncentrację, lepszą 
kontrolę przynęty, szybsze rozpoznawanie brań, krótsze czasy reakcji, a co za tym idzie, więcej ryb!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14152 210 210.c. / Smart Trigga™ 2,10 m / 6,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,59 m 136 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 636,00

14152 211 210 2,10 m / 6,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,53 m 121 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 9 636,00

14152 240 240 2,40 m / 7,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,24 m 130 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 683,00

14152 270 270 2,70 m / 8,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,40 m 139 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 683,00
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Q30 Q31

VAPOR F INESSE  LURE  &  J IG
Tajemnica sukcesu przy stosowaniu małych przynęt tkwi w ich „czuciu”, a żadne inne wędzisko nie zapewni 
lepszego kontaktu na linii wędkarz-przynęta niż Vapor Finesse Lure & Jig. Wyjątkowa seria wędek Quantum 
Vapor zaprojektowana specjalnie dla optymalnego wyczucia przynęty. Od precyzyjnego wykrywania dna 
przy jiggowaniu i wyczuwania najmniejszych wibracji wobblera podczas jego prowadzenia, do bezbłędnego 
rozpoznania brania! Bardzo wrażliwa szczytówka blanku z wysokomodułowego węgla Toray IM9 pokazuje 
swoją przydatność. Niezwykle lekkie spinningi z tym „czymś”. Podobnie jak wszystkie inne wędki z serii Vapor, 
uchwyt nie jest zbyt długi i został odpowiednio dostosowany do poszczególnych długości wędziska. Klasyczne 
modele 2,1 metra do łodzi, 2,4 metra dla coraz popularniejszego street fishingu i specjalna 2.7-metrowa wer-
sja dla wędkarzy łowiących na dużych dystansach! Każda wędka jest doskonale wyważona bez dodatkowych 
ciężarków. 2,1 metrowy baitcaster maj jeszcze jedną specjalną cechę, wyjątkową: "Smart Trigga™". Ten lekko 
odchylony uchwyt zapewnia lepsze przyleganie wędki do przedramienia, zapewniając harmonijne ułożenie na 
linii wędzisko - ręka wędkarza! Smukły uchwyt EVA ze zintegrowanym mocowaniem kołowrotka łatwo mieści 
się w dłoni, zapewniając bezbłędne wyczucie blanku. Przekłada się to na połowy bez zmęczenia, lepszą kon-
centrację, lepszą kontrolę przynęty, szybsze rozpoznawanie brań, krótsze czasy reakcji, a co za tym idzie, więcej 
ryb!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14151 270 270 2,70 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,40 m 148 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 11 683,00

VAPOR AGGRESSOR MED IUM LURE
Bez wątpienia najbardziej wszechstronną propozycją w nowej serii wędzisk Quantum jest Vapor Aggressor! 
Aggressor jak prawie żadna inna wędka wzmacnia odczucie niepowtarzalnego efektu brania, który jest zna-
kiem rozpoznawczym łowienia drapieżników sztucznymi przynętami. Głównym elementem tego wędziska jest 
grafitowy blank z wysokomodułowego węgla Toray IM9, oznacza to, że   wszystkie trzy modele Aggressor są 
idealne do użycia z miękkimi przynętami, shadami i  swimbaitami, są też w pełni kompatybilne z wobblerami, 
jerkami, twitchami i przynętami powierzchniowymi! Wędkarz wyczuwa absolutnie wszystko, od wibracji przy-
nęty aż po najmniejsze dotkniecie dna, podczas gdy nawet najdelikatniejsze branie odczuwane jest jak wstrząs 
elektryczny bezbłędnie aż po rękojeść. Z pośród trzech modeli Vapor Aggressor dobierzemy model pasujący do 
każdej techniki wędkarskiej i wielkości przynęty: "Medium Lure" do 35 gramów, "Heavy Lure" do 84 gramów, 
a dla dużych chłopców "X-Heavy Lure" do 140 gramów . Blank IM9 sprawia, że   wędki są niezwykle lekkie, 
ekstremalnie szybkie i wyjątkowo sztywne. Każda wędka jest doskonale zbalansowana bez dodatkowych cię-
żarków i idealnie leży w dłoni. Trzy modele wyposażone w pazur mają z kolei jeszcze jedną specjalną cechę, 
wyjątkowe: "Smart Trigga™". Ten lekko odchylony uchwyt zapewnia lepsze przyleganie wędki do przedra-
mienia, zapewniając harmonijne ułożenie na linii wędzisko - ręka wędkarza! Smukły uchwyt z pianki EVA ze 
zintegrowanym mocowaniem kołowrotka łatwo mieści się w dłoni, zapewniając bezbłędne wyczucie blanku. 
Przekłada się to na połowy bez zmęczenia, lepszą koncentrację, lepszą kontrolę przynęty, szybsze rozpoznawa-
nie brań, krótsze czasy reakcji, a co za tym idzie, więcej ryb!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14153 216 215 2,15 m / 7' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,11 m 136 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 636,00
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Q32 Q33

VAPOR AGGRESSOR HEAVY LURE
Bez wątpienia najbardziej wszechstronną propozycją w nowej serii wędzisk Quantum jest Vapor Aggressor! 
Aggressor jak prawie żadna inna wędka wzmacnia odczucie niepowtarzalnego efektu brania, który jest zna-
kiem rozpoznawczym łowienia drapieżników sztucznymi przynętami. Głównym elementem tego wędziska jest 
grafitowy blank z wysokomodułowego węgla Toray IM9, oznacza to, że   wszystkie trzy modele Aggressor są 
idealne do użycia z miękkimi przynętami, shadami i  swimbaitami, są też w pełni kompatybilne z wobblerami, 
jerkami, twitchami i przynętami powierzchniowymi! Wędkarz wyczuwa absolutnie wszystko, od wibracji przy-
nęty aż po najmniejsze dotkniecie dna, podczas gdy nawet najdelikatniejsze branie odczuwane jest jak wstrząs 
elektryczny bezbłędnie aż po rękojeść. Z pośród trzech modeli Vapor Aggressor dobierzemy model pasujący do 
każdej techniki wędkarskiej i wielkości przynęty: "Medium Lure" do 35 gramów, "Heavy Lure" do 84 gramów, 
a dla dużych chłopców "X-Heavy Lure" do 140 gramów . Blank IM9 sprawia, że   wędki są niezwykle lekkie, 
ekstremalnie szybkie i wyjątkowo sztywne. Każda wędka jest doskonale zbalansowana bez dodatkowych cię-
żarków i idealnie leży w dłoni. Trzy modele wyposażone w pazur mają z kolei jeszcze jedną specjalną cechę, 
wyjątkowe: "Smart Trigga™". Ten lekko odchylony uchwyt zapewnia lepsze przyleganie wędki do przedra-
mienia, zapewniając harmonijne ułożenie na linii wędzisko - ręka wędkarza! Smukły uchwyt z pianki EVA ze 
zintegrowanym mocowaniem kołowrotka łatwo mieści się w dłoni, zapewniając bezbłędne wyczucie blanku. 
Przekłada się to na połowy bez zmęczenia, lepszą koncentrację, lepszą kontrolę przynęty, szybsze rozpoznawa-
nie brań, krótsze czasy reakcji, a co za tym idzie, więcej ryb!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14153 245 245 2,45 m / 8' 2 28 - 84 g / 1 - 3 oz 1,25 m 199 g 2,0-4,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 737,00

VAPOR AGGRESSOR X-HEAVY LURE
Bez wątpienia najbardziej wszechstronną propozycją w nowej serii wędzisk Quantum jest Vapor Aggressor! 
Aggressor jak prawie żadna inna wędka wzmacnia odczucie niepowtarzalnego efektu brania, który jest zna-
kiem rozpoznawczym łowienia drapieżników sztucznymi przynętami. Głównym elementem tego wędziska jest 
grafitowy blank z wysokomodułowego węgla Toray IM9, oznacza to, że   wszystkie trzy modele Aggressor są 
idealne do użycia z miękkimi przynętami, shadami i  swimbaitami, są też w pełni kompatybilne z wobblerami, 
jerkami, twitchami i przynętami powierzchniowymi! Wędkarz wyczuwa absolutnie wszystko, od wibracji przy-
nęty aż po najmniejsze dotkniecie dna, podczas gdy nawet najdelikatniejsze branie odczuwane jest jak wstrząs 
elektryczny bezbłędnie aż po rękojeść. Z pośród trzech modeli Vapor Aggressor dobierzemy model pasujący do 
każdej techniki wędkarskiej i wielkości przynęty: "Medium Lure" do 35 gramów, "Heavy Lure" do 84 gramów, 
a dla dużych chłopców "X-Heavy Lure" do 140 gramów . Blank IM9 sprawia, że   wędki są niezwykle lekkie, 
ekstremalnie szybkie i wyjątkowo sztywne. Każda wędka jest doskonale zbalansowana bez dodatkowych cię-
żarków i idealnie leży w dłoni. Trzy modele wyposażone w pazur mają z kolei jeszcze jedną specjalną cechę, 
wyjątkowe: "Smart Trigga™". Ten lekko odchylony uchwyt zapewnia lepsze przyleganie wędki do przedra-
mienia, zapewniając harmonijne ułożenie na linii wędzisko - ręka wędkarza! Smukły uchwyt z pianki EVA ze 
zintegrowanym mocowaniem kołowrotka łatwo mieści się w dłoni, zapewniając bezbłędne wyczucie blanku. 
Przekłada się to na połowy bez zmęczenia, lepszą koncentrację, lepszą kontrolę przynęty, szybsze rozpoznawa-
nie brań, krótsze czasy reakcji, a co za tym idzie, więcej ryb!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14154 246 245 2,45 m / 8' 2 35 - 140 g / 1 1/4 - 5 oz 1,69 m 224 g 2,0-5,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 737,00
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Q34 Q35

G-FORCE  B IG  BA IT  CAST ING
Dwa prawdziwe konie pociągowe do łowienia największym przynętami, jakie można znaleźć w pudełkach. 
Teraz z łatwością będziesz mógł łowić dużymi swimbaitami i przynętami miękkimi w rozmiarze XXL. Długa ręko-
jeść zapewnia bezproblemowe łowienie nawet ciężkimi przynętami, a 30-tonowy blank Toray HSX54 sprawia, 
że wędka poprawnie wygina się podczas prowadzenia przynęty. Dzięki temu mamy gwarancję płynności pracy 
podczas ataku ryby i jej holu. Mocny uchwyt kołowrotka z szerokim cynglem do mocowania multiplikatorów, w 
tym także niskoprofilowych oraz długi uchwyt z przodu rękojeści zapewniają funkcjonalność podczas operowa-
nia ciężkimi przynętami. Dostępna w 2 wersjach i ciężarach wyrzutowych.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek RCD zł
13360 205 G-Force Big Bait Casting 2,05 m 2 45 - 224 g 1,03 m 219 g extra fast Seaguide 357,00

13360 240 G-Force Big Bait Casting 2,40 m 2 45 - 280 g 1,20 m 288 g extra fast Seaguide 402,00

G-FORCE  PEL AGIC  CAST ING
Specjalna technika wędkarska wymaga specjalnego wędziska! Dotyczy to także coraz bardziej popularnego 
jigowania na otwartej wodzie. Wędka musi być krótka i szybka ze sztywną szczytówką, ale o parabolicznej 
akcji na środku blanku. Takie narzędzie pozwala na doskonałe zaprezentowanie przynęty w stożku echosondy, 
maksymalne przenoszenie ruchu podczas podszarpywania jiga i ma wystarczający zapas mocy o dobrej krzy-
wej ugięcia podczas holu. Dzięki jednoczęściowej konstrukcji, szczególnie mocnemu i niezmiernie szybkiemu 
30-tonowemu blankowi Toray HSX54, wędka G-Force Pelagic jest jedną z kilku specjalny wędzisk w swojej 
kategorii cenowej. Wyposażona w uchwyt z cynglem do łowienia multiplikatorem!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek RCD zł
13361 180 G-Force Pelagic Casting 1,80 m 1 28 - 70 g 1,80 m 143 g extra fast Seaguide 357,00

G-FORCE  WALLEYE  CRANK
Łowienie sandaczy na woblery staje się coraz bardziej popularne. Jest to też od dawna tajna broń na wszelkich 
przełowionych i bardzo czystych wodach, na których „kolczaste” drapieżniki łowione są z chirurgiczną precyzją 
na płaskie woblery nocą i o zmierzchu.  Ten specjalny styl łowienia wymaga specjalnej wędki.  W przeciwień-
stwie do połowów na miękkie przynęty, szczytówka musi być miękka, aby przenosiła jak najbardziej naturalną 
pracę przynęty. Z kolei dolnik musi być wystarczająco mocny, aby zrównoważyć mocne uderzenie.  30-tonowy 
blank Toray HSX54 został zaprojektowany tak, aby wędka dobrze ładowała się podczas rzutu i zapewniała pre-
cyzyjne i dalekie rzuty. Krótko mówiąc, jest to optymalna wędziska do łowienia sandaczy na woblery!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek RCD zł
13362 250 G-Force Walleye Crank 2,50 m 2 14 - 42 g 1,25 m 163 g extra fast Seaguide 357,00
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Q36 Q37

G-FORCE  X-TRA
Nowa seria wędzisk G-Force powstała w wyniku współpracy amerykańskich ekspertów Quantum i naszego 
europejskiego zespołu. Wędzisko zostało starannie opracowane i zaprojektowane do nowoczesnego łowienia 
spinningowego. Każda poszczególna wędka Quantum G-Force wykonana jest z grafitu 30T HSX54 firmy Toray i 
uzbrojona jest w wysokiej jakości przelotki Sea Guide. Fajny wygląd retro sprawia, że wędki z tej serii wzbudza-
ją zainteresowanie na brzegu. Wszystkie wędki wyposażone są w bardzo wygodną rękojeść z mieszanki pianki 
EVA i korka. Krótko mówiąć, jest to seria o bezkonkurencyjnym stosunku jakości do ceny. 4 typy wędzisk w 
skrócie: Model X-tra 300 do łowienia zestawami do dropshota, lekkiego jigowania i łowienia w martwym dryfie 
z łodzi. Model Shad do lekkiego i średniego łowienia w pionie oraz jigowania i łowienia woblerami z brzegu 
i łodzi. Zawiera także krótką wersję bezprzelotkową do łowienia we francuskim stylu „Bombe Palette”. Dwa 
modele Shad XL do cieżkiego łowienia miękkimi i twardymi przynętami. Oraz dwa mocne kije do jerków w 
wersji castingowej i do kołowrotka o stałej szpuli.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek RCD zł
14253 300 300 3,00 m 2 10 - 30 g 1,56 m 166 g extra fast Seaguide 353,00

G-FORCE  SHAD
Nowa seria wędzisk G-Force powstała w wyniku współpracy amerykańskich ekspertów Quantum i naszego 
europejskiego zespołu. Wędzisko zostało starannie opracowane i zaprojektowane do nowoczesnego łowienia 
spinningowego. Każda poszczególna wędka Quantum G-Force wykonana jest z grafitu 30T HSX54 firmy Toray i 
uzbrojona jest w wysokiej jakości przelotki Sea Guide. Fajny wygląd retro sprawia, że wędki z tej serii wzbudza-
ją zainteresowanie na brzegu. Wszystkie wędki wyposażone są w bardzo wygodną rękojeść z mieszanki pianki 
EVA i korka. Krótko mówiąć, jest to seria o bezkonkurencyjnym stosunku jakości do ceny. 4 typy wędzisk w 
skrócie: Model X-tra 300 do łowienia zestawami do dropshota, lekkiego jigowania i łowienia w martwym dryfie 
z łodzi. Model Shad do lekkiego i średniego łowienia w pionie oraz jigowania i łowienia woblerami z brzegu 
i łodzi. Zawiera także krótką wersję bezprzelotkową do łowienia we francuskim stylu „Bombe Palette”. Dwa 
modele Shad XL do cieżkiego łowienia miękkimi i twardymi przynętami. Oraz dwa mocne kije do jerków w 
wersji castingowej i do kołowrotka o stałej szpuli.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek RCD zł
14350 180 180 1,80 m 2 7 - 28 g 0,95 m 114 g extra fast Seaguide 290,00

14350 210 210 2,10 m 2 7 - 28 g 1,10 m 130 g extra fast Seaguide 290,00

14350 240 240 2,40 m 2 7 - 28 g 1,25 m 149 g extra fast Seaguide 306,00

14350 241 XL 240 2,40 m 2 14 - 90 g 1,25 m 180 g extra fast Seaguide 321,00

14350 270 270 2,70 m 2 7 - 28 g 1,40 m 178 g extra fast Seaguide 337,00

14350 271 XL 270 2,70 m 2 14 - 90 g 1,40 m 202 g extra fast Seaguide 353,00
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Q38 Q39

G-FORCE  J IGG ING  INL INE
Nowa seria wędzisk G-Force powstała w wyniku współpracy amerykańskich ekspertów Quantum i naszego 
europejskiego zespołu. Wędzisko zostało starannie opracowane i zaprojektowane do nowoczesnego łowienia 
spinningowego. Każda poszczególna wędka Quantum G-Force wykonana jest z grafitu 30T HSX54 firmy Toray i 
uzbrojona jest w wysokiej jakości przelotki Sea Guide. Fajny wygląd retro sprawia, że wędki z tej serii wzbudza-
ją zainteresowanie na brzegu. Wszystkie wędki wyposażone są w bardzo wygodną rękojeść z mieszanki pianki 
EVA i korka. Krótko mówiąć, jest to seria o bezkonkurencyjnym stosunku jakości do ceny. 4 typy wędzisk w 
skrócie: Model X-tra 300 do łowienia zestawami do dropshota, lekkiego jigowania i łowienia w martwym dryfie 
z łodzi. Model Shad do lekkiego i średniego łowienia w pionie oraz jigowania i łowienia woblerami z brzegu 
i łodzi. Zawiera także krótką wersję bezprzelotkową do łowienia we francuskim stylu „Bombe Palette”. Dwa 
modele Shad XL do cieżkiego łowienia miękkimi i twardymi przynętami. Oraz dwa mocne kije do jerków w 
wersji castingowej i do kołowrotka o stałej szpuli.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek RCD zł
14350 195 195 1,95 m 2 7 - 28 g 1,01 m 135 g extra fast Seaguide 321,00

G-FORCE  SHAD & SWIMBAIT
Nowa seria wędzisk G-Force powstała w wyniku współpracy amerykańskich ekspertów Quantum i naszego 
europejskiego zespołu. Wędzisko zostało starannie opracowane i zaprojektowane do nowoczesnego łowienia 
spinningowego. Każda poszczególna wędka Quantum G-Force wykonana jest z grafitu 30T HSX54 firmy Toray i 
uzbrojona jest w wysokiej jakości przelotki Sea Guide. Fajny wygląd retro sprawia, że wędki z tej serii wzbudza-
ją zainteresowanie na brzegu. Wszystkie wędki wyposażone są w bardzo wygodną rękojeść z mieszanki pianki 
EVA i korka. Krótko mówiąć, jest to seria o bezkonkurencyjnym stosunku jakości do ceny. 4 typy wędzisk w 
skrócie: Model X-tra 300 do łowienia zestawami do dropshota, lekkiego jigowania i łowienia w martwym dryfie 
z łodzi. Model Shad do lekkiego i średniego łowienia w pionie oraz jigowania i łowienia woblerami z brzegu 
i łodzi. Zawiera także krótką wersję bezprzelotkową do łowienia we francuskim stylu „Bombe Palette”. Dwa 
modele Shad XL do cieżkiego łowienia miękkimi i twardymi przynętami. Oraz dwa mocne kije do jerków w 
wersji castingowej i do kołowrotka o stałej szpuli.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek RCD zł
14351 240 240 2,40 m 2 35 - 150 g 1,25 m 232 g extra fast Seaguide 321,00

14351 241 240 / Trigger 2,40 m 2 35 - 150 g 1,25 m 131 g extra fast Seaguide 321,00
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Q40 Q41

OMEN
Seria pierwszorzędnych wędzisk spinningowych ze średniej półki z klasyczną rękojeścią z naturalnego korka w 
popularnych długościach i ciężarach wyrzutowych. Oparte o smukły, bardzo czuły 24-tonowy blank węglowy o 
szybkiej akcji i mocnym dolniku. Idealna do spinningu i wszelkich technik łowienia miękkimi przynętami. Prze-
myślany układ przelotek i ich odpowiednia wielkość pozwala na dokładne, dalekie rzuty nawet lekkimi przynę-
tami. Elegancka rękojeść z grafitowym, skręcanym uchwytem kołowrotka także wpływa na wyważenie i łatwe 
operowanie wędziskami z serii Omen. Seria Omen składa się z 8 różnych typów wędzisk

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14375 244 Omen 2,44 m 2 40 g 1,22 m 171 g extra fast 312,00

14375 245 Omen 2,44 m 2 60 g 1,22 m 174 g extra fast 312,00

14375 246 Omen 2,44 m 2 90 g 1,22 m 179 g extra fast 312,00

14375 247 Omen 2,44 m 2 105 g 1,22 m 189 g extra fast 312,00

OMEN
Seria pierwszorzędnych wędzisk spinningowych ze średniej półki z klasyczną rękojeścią z naturalnego korka w 
popularnych długościach i ciężarach wyrzutowych. Oparte o smukły, bardzo czuły 24-tonowy blank węglowy o 
szybkiej akcji i mocnym dolniku. Idealna do spinningu i wszelkich technik łowienia miękkimi przynętami. Prze-
myślany układ przelotek i ich odpowiednia wielkość pozwala na dokładne, dalekie rzuty nawet lekkimi przynę-
tami. Elegancka rękojeść z grafitowym, skręcanym uchwytem kołowrotka także wpływa na wyważenie i łatwe 
operowanie wędziskami z serii Omen. Seria Omen składa się z 8 różnych typów wędzisk

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14376 274 Omen 2,74 m 2 40 g 1,37 m 184 g extra fast 335,00

14376 275 Omen 2,74 m 2 60 g 1,37 m 186 g extra fast 335,00

14376 276 Omen 2,74 m 2 85 g 1,37 m 189 g extra fast 335,00

14376 277 Omen 2,74 m 2 120 g 1,37 m 191 g extra fast 335,00

ZANDERKANT
Specjalista od sandacza, Sebastian Hänel polega na szybkich wędkach spinningowych. Marzył o wędce szybkiej 
jak strzała, której sprężystość wyznaczy nowe standardy i niezawodnie wskaże nawet najdelikatniejsze brania. 
Stworzonej do trudnych sytuacji, takich jak łowienie w prądach wirowych, na duże odległości lub na dużych 
głębokościach. Inżynierowie wędek Quantum stworzyli dla niego idealną wędkę do tych celów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
1949 265 Zanderkant 2,65 m 2 15 - 90 g 1,37 m 236 g 0,6-1,2 535,00
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Q42 Q43

THROT TLE  SP IN
Nowa seria wędzisk Quantum Throttle Spin z niższego segmentu cenowego. Mimo niskiej ceny są to świetne 
wędki dla nowoczesnego spinningisty. Połączenie wysokiej jakości komponentów i lekkich blanków sprawia, 
że wędki mogą konkurować z wieloma znacznie droższymi wędziskami o tej samej wadze. Stylowy czerwo-
no-czarny design z matowymi elementami idealnie pasuje z uznanymi kołowrotkami spinningowymi Throttle. 
Atrakcyjne cenowo połączenie wędzisk i kołowrotka Throttle z pewnością zadowoli nad wodą zarówno nowi-
cjusza jak i profesjonalistę.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
14210 210 Throttle Spin 2,10 m 2 3 - 14 g 1,09 m 130 g 0,4-0,7 215,00

14210 211 Throttle Spin 2,10 m 2 12 - 44 g 1,09 m 132 g 0,6-1 224,00

14210 240 Throttle Spin 2,40 m 2 6 - 26 g 1,24 m 144 g 0,4-0,9 233,00

14210 241 Throttle Spin 2,40 m 2 12 - 44 g 1,24 m 160 g 0,6-1 245,00

14210 242 Throttle Spin 2,40 m 2 18 - 74 g 1,24 m 163 g 0,8-1,6 269,00

14210 270 Throttle Spin 2,70 m 2 12 - 44 g 1,39 m 170 g 0,6-1 290,00

14210 271 Throttle Spin 2,70 m 2 18 - 74 g 1,39 m 179 g 0,8-1,6 290,00

14210 300 Throttle Spin 3,00 m 2 12 - 44 g 1,54 m 188 g 0,6-1 312,00

14210 301 Throttle Spin 3,00 m 2 18 - 74 g 1,54 m 199 g 0,8-1,6 312,00

THROT TLE  ZANDER J IG
Popularna seria wędzisk spinningowych Throttle ma nowy dodatek w postaci specjalnie zaprojektowanej, pre-
cyzyjnej wędki rzutowej. Wędka Throttle Zander Jig oferuje świetny zakres ciężarów rzutowych od 10 g do 60 
g i dostępna jest w dwóch długościach. Mocny i sztywny blank ma semi-paraboliczną akcję, która doskonale 
sprawdza się podczas jigowania. Wędka, która jest optymalnie dostosowana do typowych dla sandacza „puk-
nięć”. Nawet na dalszych odległościach nowoczesna wędka Throttle Zander Jig pozwala na skuteczne zacięcie. 
Każdy wędkarz, który szuka nowocześnie zaprojektowanej wędki sandaczowej nie przejdzie obojętnie obok 
tego „sandaczowego patyka”.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14215 245 Throttle Zander Jig 2,45 m / 8,03" 2 10 - 60 g 1,24 m 165 g extra fast 312,00

14215 265 Throttle Zander Jig 2,65 m / 8,7" 2 10 - 60 g 1,34 m 185 g extra fast 312,00
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Q44 Q45

THROT TLE  P IKE  LURE
Popularna seria wędzisk spinningowych Throttle ma nowy dodatek w postaci specjalnie zaprojektowanej, pre-
cyzyjnej wędki rzutowej. Wędka Throttle Pike Lure została specjalnie zaprojektowana do łowienia szczupaków 
i obejmuje wędziska w przedziale ciężarów rzutowych od 25 g do 100 g w dwóch długościach. Wędka posyła 
duże przynęty bez wysiłku, a dzięki czułej szczytówce pozwala na optymalne prowadzenie przynęty. Mocny 
blank wędki sprawia, że wszystkie istotne uderzenia zostaną w pełni wykorzystane. Wędka, która zadowoli 
zarówno nowicjuszy, jak i profesjonalistów. Stylistyka i technologia o najwyższym standardzie. Wędka, która 
zadowoli zarówno nowicjuszy, jak i profesjonalistów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14216 240 Throttle Pike Lure 2,40 m / 8" 2 25 - 100 g 1,21 m 153 g extra fast 335,00

14216 270 Throttle Pike Lure 2,70 m / 9' 2 25 - 100 g 1,36 m 167 g extra fast 357,00

THROT TLE  JERK
Popularna seria wędzisk spinningowych Throttle ma nowy dodatek w postaci specjalnie zaprojektowanej, 
precyzyjnej wędki rzutowej. Wędka Throttle Jerk to klasyczna wędka do łowienia jerkami, woblerami i dużymi 
miękkimi gumami przy użyciu multiplikatora. Wędka o ciężarze wyrzutowym 35 g do 80 g i długości 1.95 m 
zapewnia idealną podstawę do tego typu aktywnego łowienia. Wędka, która zadowoli zarówno nowicjuszy, jak 
i profesjonalistów. Wędka, która zadowoli zarówno nowicjuszy, jak i profesjonalistów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14217 195 Throttle Jerk 1,95 m 2 35 - 80 g 0,99 m 155 g extra fast 290,00
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Q46 Q47

DRIVE  SP IN
Inspirowani popularną serią kołowrotków Drive Spin chcieliśmy zaprojektować serię nowoczesnych wędzisk do 
lekkiego i średniego spinningu, która spełni oczekiwania aktywnych łowców ryb drapieżnych. Jednakże udało 
nam się znacznie więcej. Ta lekka wędka spinningowa to połączenie nowoczesnego wyglądu z wysokiej jakości 
szybkim blankiem, który z łatwością pozwoli na rzuty bardzo lekkimi przynętami na duże odległości. Półparabo-
liczna akcja zapewnia wspaniałe prowadzenie przynęty. Podczas aktywnego spinningowania moment zacięcia 
jest w wędzisku Drive Spin dodatkowo wzmocniony istotnym zapasem mocy w dolniku. Seria wędzisk Drive 
Spin dostosowana jest do pełnego zakresu nowoczesnych metod spinningowych i to za wyjątkowo niską cenę!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14192 240 Drive Spin 2,40 m 2 12 - 43 g 1,25 m 148 g extra fast 170,00

14192 270 Drive Spin 2,70 m 2 12 - 43 g 1,40 m 198 g extra fast 170,00

14192 300 Drive Spin 3,00 m 2 12 - 43 g 1,55 m 231 g extra fast 170,00

14194 240 Drive Spin 2,40 m 2 19 - 76 g 1,25 m 160 g extra fast 170,00

14194 270 Drive Spin 2,70 m 2 19 - 76 g 1,40 m 201 g extra fast 170,00

14194 300 Drive Spin 3,00 m 2 19 - 76 g 1,55 m 247 g extra fast 170,00

DRIVE  SP IN
Inspirowani popularną serią kołowrotków Drive Spin chcieliśmy zaprojektować serię nowoczesnych wędzisk do 
lekkiego i średniego spinningu, która spełni oczekiwania aktywnych łowców ryb drapieżnych. Jednakże udało 
nam się znacznie więcej. Ta lekka wędka spinningowa to połączenie nowoczesnego wyglądu z wysokiej jakości 
szybkim blankiem, który z łatwością pozwoli na rzuty bardzo lekkimi przynętami na duże odległości. Półparabo-
liczna akcja zapewnia wspaniałe prowadzenie przynęty. Podczas aktywnego spinningowania moment zacięcia 
jest w wędzisku Drive Spin dodatkowo wzmocniony istotnym zapasem mocy w dolniku. Seria wędzisk Drive 
Spin dostosowana jest do pełnego zakresu nowoczesnych metod spinningowych i to za wyjątkowo niską cenę!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14176 198 Drive Spin 1,98 m 2 1 - 7 g 1,05 m 96 g extra fast 147,00

14176 210 Drive Spin 2,10 m 2 1 - 7 g 1,10 m 101 g extra fast 147,00

14177 198 Drive Spin 1,98 m 2 5 - 24 g 1,05 m 108 g extra fast 147,00

14177 228 Drive Spin 2,28 m 2 5 - 24 g 1,20 m 123 g extra fast 147,00

14178 228 Drive Spin 2,28 m 2 7 - 28 g 1,20 m 127 g extra fast 147,00

14178 240 Drive Spin 2,40 m 2 7 - 28 g 1,25 m 135 g extra fast 147,00
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Q48 Q49

DRIVE  BA ITCAST
Doskonała budżetowa wędka dla wszystkich łowców drapieżników, którzy chcą zapoznać się z multiplikatorami 
bez nadwyrężania swojego budżetu. Modele z cynglem z serii Drive doskonale odpowiadają nowoczesnemu 
wędkarstwu, gdzie wykorzystuje się lekkie lub średniej wielkości przynęty. Wędka poradzi sobie doskonale z 
jigowaniem, łowieniem w pionie, twitchowaniem, łowieniem na poppery i stickbaity, jak również łowieniem na 
wszelkie amerykańskie zestawy. Dzięki wysokiej jakości, bardzo wąskiemu blankowi 24-ton, wędziska castingo-
we są bardzo lekkie, szybkie i bardzo wygodnie leżą w dłoni.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14179 183 Średnio lekki 1,83 m 2 5 - 24 g 0,92 m 125 g extra fast 156,00

14179 184 Średni 1,83 m 2 7 - 35 g 0,92 m 133 g extra fast 156,00

14179 213 średnio ciężki 2,13 m 2 10 - 42 g 1,07 m 158 g extra fast 156,00

DRIVE  SP IN  &  J IG
Inspirowani popularną serią kołowrotków Drive Spin chcieliśmy zaprojektować serię nowoczesnych wędzisk do 
lekkiego i średniego spinningu, która spełni oczekiwania aktywnych łowców ryb drapieżnych. Jednakże udało 
nam się znacznie więcej. Ta lekka wędka spinningowa to połączenie nowoczesnego wyglądu z wysokiej jakości 
szybkim blankiem, który z łatwością pozwoli na rzuty bardzo lekkimi przynętami na duże odległości. Półparabo-
liczna akcja zapewnia wspaniałe prowadzenie przynęty. Podczas aktywnego spinningowania moment zacięcia 
jest w wędzisku Drive Spin dodatkowo wzmocniony istotnym zapasem mocy w dolniku. Seria wędzisk Drive 
Spin dostosowana jest do pełnego zakresu nowoczesnych metod spinningowych i to za wyjątkowo niską cenę!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14180 183 średnio ciężki 1,83 m 2 7 - 35 g 0,92 m 128 g extra fast 156,00

14180 213 średni 2,13 m 2 10 - 42 g 1,07 m 153 g extra fast 156,00

S P I N I N G I
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4STREET THINKING

Konstruktorzy wędzisk zawsze starali się łączyć ze sobą niemal niekompatybilne cechy: optymalną mieszankę 
blanku i czułości, doskonałe właściwości rzutowe oraz delikatną pracę, która pozwoli wyczuć przynętę. Dodat-
kowo, akcja jest przeznaczona dla każdego nowoczesnego typu wędkarstwa, aby optymalnie wykorzystać 
udoskonalone metody i móc korzystać z wypróbowanego sprzętu w dowolnym momencie. Osiągnięto to dzięki 
ThinKing, wysokojakościowemu blankowi w parze z najwyższej jakości przelotkami Fuji w ultranowoczesnym 
designie. Szlachetny uchwyt wykonany jest z drewna kamforowego i został ergonomicznie dopasowany do 
dłoni. W połączeniu z uchwytem kołowrotka Fuji, pozwala na swobodne i kontrolowane wędkowanie. Zastoso-
wane węgle i doskonałe dekoracyjne uzwojenia przyczyniają się do blasku tego wspaniałego „Króla”.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
13310 206 4street ThinKing 2,06 m 2 5 - 18 g 1,05 m 118 g Fuji® Fuji® 1242,00

4STREET SUBWAY KING

Dodatkiem do bardzo ekskluzywnej wędki 4Street Thinking do lekkiego łowienia jest nowy model o większym 
zapasie mocy - 4Street Subway King! Wysokiej jakości blank węglowy 36T wędziska Subway King sprawia, że 
wędka jest szczególnie czuła, jeśli chodzi o sygnalizację brań. Wędka jest bardzo lekka, świetnie wyważona, 
leży doskonale w dłoni i po mistrzowsku zarzuca małe i średniej wielkości przynęty w wybrane miejsce.  240 
centymetrów długości pozwala uzyskać dobre odległości rzutu, a szybka akcja pozwoli na pewne zacięcie 
nawet z większej odległości. Wędka 4Street Subway King została opracowana dla najbardziej wymagających 
spinningistów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
14190 240 4street Subway King 2,40 m 2 7 - 35 g 1,39 m 145 g extra fast Fuji® 10 Fuji® 684,00

SPININGI
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4STREET PURPLE HAZE SPIN

Wędka, która zwraca na siebie uwagę, a zarazem jest to nowy członek rodziny 4Street - Purple Haze S! Ozna-
czenie „S” na blanku wskazuje na wędkę spinningową, do której idealnie będą pasować kołowrotki w rozmia-
rze 20 lub 25. Wędka jest bardzo lekka i świetnie leży w dłoni. Przenosi zarówno ruch przynęty jak i każde, 
najmniejsze branie. Wysokomodułowy, 24-tonowy blank węglowy wzmocniony oplotem węglowym X sprawia, 
że Purple Haze wygląda świetnie, ale także nadaje całej wędce konieczną stabilność podczas holu. Purple Haze 
jest dostępna zarówno w wersji spinningowej (S), jak i castingowej (C), a każda wersja występuje w dwóch 
długościach.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13320 198 4street Purple Haze Spin 1,98 m 2 2,5 - 18,5 g 0,99 m 106 g extra fast 402,00

13320 238 4street Purple Haze Spin 2,38 m 2 7,5 - 39,5 g 1,19 m 119 g extra fast 423,00

13320 271 4street Purple Haze Spin 2,71 m 2 12 - 54 g 1,35 m 127 g extra fast 445,00

4STREET PURPLE HAZE CAST

Przykuwający uwagę nowy członek rodziny 4Street – Purple Haze C! Litera „C” znajdująca się na blanku 
oznacza „Casting”. W związku z czym jest to idealny partner dla multiplikatorów castingowych! Wędka jest 
lekka jak piórko, a zarazem bardzo czuła. Idealnie przenosi zarówno ruch przynęt jak i nawet delikatne brania. 
24- tonowy wysokomodułowy węgiel wykorzystany do stworzenia wędziska został wzmocniony oplotem X, 
który sprawia, że Purple Haze Cast nie tylko świetnie wygląda, ale daje wędce również dużą stabilność podczas 
walki. Purple Haze jest dostępna zarówno w wersji Spin (S), jak i Cast (C) oraz w dwóch długościach w każdej 
opcji przypadku.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13325 198 Cast 1,98 m 2 10 - 34 g 0,99 m 120 g extra fast 423,00

13325 225 Cast 2,25 m 2 12 - 54 g 1,12 m 130 g extra fast 423,00

4STREET TRAVEL KING

Niezależnie od tego, czy są one schowane w biurze, w bagażniku samochodu czy w walizce podczas podróży, 
teleskopowa funkcja modeli TravelKing pozwala na łatwy transport, dzięki małym wymiarom - 40 cm. Dosko-
nałe właściwości rzutowe i fantastyczne działanie wyróżniają oba modele. Potężna sieć szkieletowa połączona z 
bardziej czułym działaniem końcówki umożliwia optymalne pobieranie przynęty w całym zakresie nowoczesne-
go łowienia na przynętę i oferuje rezerwy wystarczające do bezpiecznego wylądowania jeszcze większej ryby.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13210 240 4street Travel King 2,40 m 11 24 g 0,40 m 138 g extra fast 481,00

13210 241 4street Travel King 2,40 m 11 50 g 0,40 m 145 g extra fast 481,00

SPININGI
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MR. PIKE CLASSIC BANK

Tak, jakby były zrobione ręcznie: Klasyczne, proste i niezwykle łowne wędki - Mr. Pike "Classic Bank".  Typowa 
angielska wędka szczupakowa do łowienia na przynęty naturalne. Niezależnie od tego, czy będziemy łowić 
zestawem gruntowym na dalekich odległościach z ciężarkiem centrycznym, czy też z krętlikiem lub też blisko 
brzegu na dobrze wyważony zestaw spławikowy, wędka Classic Bank ma doskonałą krzywą ugięcia podczas 
holu, co sprawia, ze przynętę można bez problemu zarzucić (bez ryzyka spadnięcia z zestawu). Jednocześnie 
wędka ma wystarczająca moc do zacięcia ryby nawet na dalekich odległościach.  Prosty węglowy blank o dłu-
gości 3.6 m wyposażony jest w 5 przelotek na podwójnej stopce do dalekich rzutów, a dzięki wąskiej rękojeści 
pasują idealnie w dłoni oraz na buzz barach. Dodatkowo: Klips do linki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
14800 360 Mr. Pike Classic Bank 3,60 m 2 200 g / 3,5 lbs 1,86 m 358 g 1-2,5 458,00

MR. PIKE CLASSIC MASTER

Jak to możliwe, że odległościówka ma taką idealną cenę? Spójrz tylko na świetną jakość tych wędzisk.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14820 360 Mr. Pike Classic Master 3,60 m 2 200 g / 3 lbs 1,86 m 345 g 774,00

DRAPIEŻNIKI

MR. PIKE WSKAŻNIK BRAŃ

Czasami nawet największe szczupaki mogą być pruderyjne. Często tylko bawią się z przynętą, lekko ją tylko przesuwając. 
Sygnalizator Mr. Pike Drop Back Indicator chroni przed niezauważonym pożarciem przynęty. Czuły sygnalizator brań, który 
niczego nie pominie. Jest montowany z tyłu podpórki. Zakręcany łącznik pasuje do podpórki o każdej średnicy. Sygnalizator 
brań ma kształt plastikowego jajka, które można otworzyć i w zależności od wiatru i prądu wody, zamocować wewnątrz 
ciężarki. Ramię porusza się swobodnie i sygnalizuje brania w obu kierunkach. Dokładnie regulowany, plastikowy klips można 
dostosować do średnicy linki głównej, dzięki czemu linka bez oporu zostanie uwolniona. Wstawka na świetlik. Zawiera: 2 pla-
stikowe sygnalizatory brań z klipsami na żyłkę (jasny biały i pomarańczowy fluo), 3 odważniki oraz ramię ze stali nierdzewnej 
ze skręcanym zaciskiem.

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
6750 001 37 cm 73 g 1 szt fluo orange/bright white 79,80

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14800360&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14820360&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6750001&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14800360&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14800360&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14800360&type=video3&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14820360&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14820360&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14820360&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14820360&type=video3&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6750001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6750001&type=video&locale=DE


Q56 Q57

MR. PIKE STANDARD BOAT

Typowa wędka trollingowa do połowu szczupaków. Mocna wędka o parabolicznej akcji, która gwarantuje bez-
problemowe zarzucanie przynęty. Wędka Mr. Pike "Standard Boat" daleka jest od standardów. Unikalną cechą 
tej wędki szczupakowej jest uchwyt z cynglem. Takie specjalistyczne wędziska dostosowane do multiplikatorów 
dostępne są zwykle u producentów wędzisk na specjalne życzenie. Dzięki odpowiedniemu zamortyzowaniu 
blanku, to 3 metrowe wędzisko wygina się stopniowo w uchwycie podczas brania, dzięki czemu drapieżnik nie 
odczuwa zbyt dużego oporu, a tym samy nie stracimy żadnej ryby. Uzbrojone w 10 przelotek na podwójnej 
stopce oraz dzieloną rękojeść z korka i pianki EVA. Dodatki: Klips do linki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
14805 300 Mr. Pike Standard Boat 3,00 m 2 250 g / 3,5 lb 1,56 m 305 g 1-2,5 427,00

MR. PIKE CLASSIC BOAT STANDARD

Typowa szczupakowa wędka trollingowa do łowienia na spławik z kołowrotkiem o wolnej szpuli. Doskonale 
sprawdzi się także w trollingu z planerami oraz dużymi przynętami. Ze względu na dużą popularność opraco-
waliśmy wędkę w oparciu o popularny blank wędki Mr. Pike Classic Boat i wprowadzamy wersję Mr. Pike Boat 
Standard do kołowrotków ze stałą szpulą.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14825 300 Mr. Pike Classic Boat Standard 3,00 m 2 250 g / 3,5 lbs 1,56 m 305 g 450,00

MR. PIKE OLD SCHOOL ZANDER

Tradycyjna seria wędzisk do połowu na martwą rybkę zawiera typową wędkę sandaczową.  W ramach serii Mr. 
Pike "Old Shchool Zander" opracowaliśmy wędkę w prawdziwie holenderskim stylu o długości 2.7 m i 3 m. 
Blank jest bardzo czuły, co jest ogromną zaletą podczas łowienia z gruntu, gdyż sygnalizuje najbardziej ostrożne 
brania. Wędka ma też bardzo charakterystyczną krzywą ugięcia, która gwarantuje pozbawione ryzyka rzuty 
martwą przynętą, a także łatwo amortyzuje gwałtowne ruchy głowy sandacza podczas holu. Uzbrojone w 6 lub 
7 przelotek i rękojeść z korka i pianki EVA z wbudowanym skręcanym uchwytem kołowrotka. Dodatkowo: klips 
do linki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
14815 270 Mr. Pike Old School Zander 2,70 m 2 5 - 20 g 1,41 m 137 g 0,4-0,8 350,00

14815 300 Mr. Pike Old School Zander 3,00 m 2 5 - 20 g 1,56 m 152 g 0,4-0,8 380,00

DRAPIEŻNIKI

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14805300&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14825300&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14815270&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14815300&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14805300&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14805300&type=video2&locale=DE


Q58 Q59

SMOKE BRAID  J IGG ING  L INE
W Quantum nazwa „Smoke” oznacza całkowicie topowy sprzęt bez 
kompromisów! Nasze udane wędki i kołowrotki były tego świadectwem 
od wielu lat. Po długotrwałym opracowywaniu i testowaniu dołącza 
do nich oryginalna plecionka. Smoke Braid Jigging Line! Ta 8-splotowa 
plecionka wykonana została w Japonii i jest gładka jak jedwab. Przecho-
dzi przez przelotki jak masło i jest całkowicie cicha. Świadectwem tych 
własności jest znaczące zwiększenie liczby łowionych ryb. Plecionka ma 
prawie okrągły przekrój i ponadprzeciętną wytrzymałość. Dostępna w 
większości podstawowych klasach PE od 0.6 PE do 2.0 PE. Smoke Braid 
Jigging Line pozwala łowić zarówno mikroprzynętami, jaki i bardzo 
ciężkimi przynętami miękkimi. Kolor: sight yellow do dobrej widoczności 
we wszystkich warunkach oświetleniowych. Dostępna w 5 wytrzymało-
ściach na 150 metrowych szpulach.

Nr art. Klasa PE Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2385 006 0,6 0,07 mm 150 m 5,5 kg / 12 lbs sight yellow 218,00

2385 008 0,8 0,10 mm 150 m 7,7 kg / 17 lbs sight yellow 218,00

2385 010 1,0 0,14 mm 150 m 9,1 kg / 20 lbs sight yellow 218,00

2385 015 1,5 0,19 mm 150 m 13,6 kg / 30 lbs sight yellow 218,00

2385 020 2,0 0,23 mm 150 m 16,8 kg / 37 lbs sight yellow 218,00

PLEC IONKA SMART XTR
Quantum Smart XTR to plecionka z innowacyjną powłoką, która nie zwiększa 
średnicy linki. Podczas procesu produkcji zachowana jest niska średnica mate-
riału bazowego, umożliwiając wędkarzowi podczas łowienia ryb w pełni cieszyć 
się miękkością plecionki. Materiał ułatwia również wykonywanie odległych 
rzutów. Niebieski kolor został specjalnie dobrany tak, aby był praktycznie nie-
widoczny dla ryb na tle nieba. Sprawia to, że plecionka Quantum Smart XTR 
jest doskonałym wyborem do wszechstronnych zastosowań spinningowych,  w 
szczególności w przypadku ostrożnych ryb łowionych w przeźroczystej wodzie

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2336 110 0,10 mm 1000 m 3,6 kg / 8 lbs niebieski 218,00

2336 112 0,12 mm 1000 m 4,5 kg / 10 lbs niebieski 218,00

2336 114 0,14 mm 1000 m 6,8 kg / 15 lbs niebieski 218,00

2336 117 0,17 mm 1000 m 9,1 kg / 20 lbs niebieski 218,00

2336 120 0,20 mm 1000 m 11,5 kg / 25 lbs niebieski 218,00

P L E C I O N K I

PLEC IONKA XTR
Quantum Smart XTR to plecionka z innowacyjną powłoką, która nie zwięk-
sza średnicy linki. Podczas procesu produkcji zachowana jest niska średnica 
materiału bazowego, umożliwiając wędkarzowi podczas łowienia ryb w peł-
ni cieszyć się miękkością plecionki. Materiał ułatwia również wykonywanie 
odległych rzutów. Sprawia to, że plecionka Quantum Smart XTR jest dosko-
nałym wyborem do wszechstronnych zastosowań spinningowych,  w szcze-
gólności w przypadku ostrożnych ryb łowionych w przeźroczystej wodzie

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2336 210 0,10 mm 130 m 3,6 kg / 8 lbs zielony 40,20

2336 212 0,12 mm 130 m 4,5 kg / 10 lbs zielony 40,20

2336 214 0,14 mm 130 m 6,8 kg / 15 lbs zielony 40,20

2336 217 0,17 mm 130 m 9,1 kg / 20 lbs zielony 40,20

2336 220 0,20 mm 130 m 11,5 kg / 25 lbs zielony 40,20
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EXOF IL
Exofil to żyłka High Tech z pokryciem nano fluorokarbonowym, któ-
re zapewnia niezwykle gładką powierzchnię i doskonałą odporność 
na ścieranie. Najwyższej jakości japoński Polyamid zapewnia maksy-
malną moc liniową, a także moc węzłów. Wewnątrz żyłki znajduje 
się rdzeń ze sprężonego molekularnie kopolimeru, który zmniejsza 
rozciąganie. Niska rozciągliwość żyłek Exofil jest doskonała do 
nowoczesnego wędkarstwa spinningowego z miękkimi i twardymi 
przynętami.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2323 012 0,12 mm 300 m 1,50 kg / 3,40 lbs przeźroczysta 53,60

2323 014 0,14 mm 300 m 2,10 kg / 4,40 lbs przeźroczysta 53,40

2323 016 0,16 mm 300 m 2,60 kg / 5,60 lbs przeźroczysta 53,40

2323 018 0,18 mm 300 m 3,10 kg / 6,80 lbs przeźroczysta 60,00

2323 020 0,20 mm 300 m 3,80 kg / 8,40 lbs przeźroczysta 60,00

2323 022 0,22 mm 300 m 4,70 kg / 10,50 lbs przeźroczysta 68,80

2323 024 0,24 mm 300 m 5,90 kg / 13,00 lbs przeźroczysta 75,40

2323 026 0,26 mm 300 m 6,90 kg / 15,30 lbs przeźroczysta 81,20

2323 028 0,28 mm 300 m 8,10 kg / 17,80 lbs przeźroczysta 81,20

2323 030 0,30 mm 300 m 9,00 kg / 19,80 lbs przeźroczysta 82,40

2323 035 0,35 mm 300 m 11,00 kg / 24,30 lbs przeźroczysta 84,00

2323 040 0,40 mm 300 m 15,20 kg / 33,50 lbs przeźroczysta 96,00

2323 045 0,45 mm 300 m 17,20 kg / 37,90 lbs przeźroczysta 101,00

QUAT TRON SALSA
Przezroczysta czerwona żyłka o znakomitych właściwościach. Czerwony 
odcień, który sprawia, że wędkarzowi łatwo jest zidentyfikować i rozpoznać 
żyłkę ponad wodą, zanika na głębokości 1.3m. Tym samym żyłka staje się 
niewidoczna dla ryb. Salsa jest również bardzo odporna na tarcie i jest 
prawdziwym koniem pociągowym, w szczególności w przypadku wędkar-
stwa morskiego oraz trollingu. Dostępna w ekonomicznych szpulach 250g o 
wysokiej pojemności.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2611 118 0,18 mm 275 m 2,80 kg / 6,20 lbs przez.-czerwona 35,60

2611 120 0,20 mm 275 m 3,50 kg / 7,70 lbs przez.-czerwona 37,40

2611 122 0,22 mm 275 m 4,50 kg / 9,90 lbs przez.-czerwona 36,00

2611 125 0,25 mm 275 m 5,70 kg / 12,50 lbs przez.-czerwona 36,00

2611 130 0,30 mm 275 m 7,70 kg / 17,00 lbs przez.-czerwona 39,30

2611 135 0,35 mm 275 m 10,50 kg / 23,10 lbs przez.-czerwona 48,60

2611 140 0,40 mm 275 m 12,50 kg / 27,60 lbs przez.-czerwona 54,20

L I N K I

QUAT TRON SALSA
Przezroczysta czerwona żyłka o znakomitych właściwościach. Czerwony odcień, 
który sprawia, że wędkarzowi łatwo jest zidentyfikować i rozpoznać żyłkę ponad 
wodą, zanika na głębokości 1.3m. Tym samym żyłka staje się niewidoczna dla 
ryb. Salsa jest również bardzo odporna na tarcie i jest prawdziwym koniem pocią-
gowym, w szczególności w przypadku wędkarstwa morskiego oraz trollingu. 
Dostępna w ekonomicznych szpulach 250g o wysokiej pojemności.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2611 018 0,18 mm 3000 m 2,80 kg / 6,20 lbs przez.-czerwona 176,00

2611 020 0,20 mm 3000 m 3,50 kg / 7,70 lbs przez.-czerwona 209,00

2611 022 0,22 mm 3000 m 4,50 kg / 9,90 lbs przez.-czerwona 225,00

2611 025 0,25 mm 3000 m 5,70 kg / 12,50 lbs przez.-czerwona 242,00

2611 030 0,30 mm 2901 m 7,70 kg / 17,00 lbs przez.-czerwona 209,00

2611 035 0,35 mm 2131 m 10,50 kg / 23,10 lbs przez.-czerwona 209,00

2611 040 0,40 mm 1632 m 12,50 kg / 27,60 lbs przez.-czerwona 209,00

2611 045 0,45 mm 1289 m 16,50 kg / 36,40 lbs przez.-czerwona 209,00
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Q62 Q63

FLUORO CARBON PREDATOR

Ostatnio opracowany, wysokiej jakości fluorocarbonowy materiał 
przyponowy wykonany w Japonii, który łączy optymalną wytrzyma-
łość na zerwania z wysoką odpornością na przetarcia przy zacho-
waniu dokładnych średnic. Q-Fluoro Carbon jest bardzo miękki, 
doskonały do wiązania, a dzięki swojemu współczynnikowi załama-
nia światła jest on praktycznie niewidoczny w wodzie. Wędkarze, 
którzy szukają najwyższej jakości bez kompromisów, szczególnie jeśli 
jest to materiał przyponowy, z pewnością docenią materiał Q-Fluoro.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2625 020 0,20 mm 25 m 3,50 kg / 7,00 lbs przeźroczysta 23,20

2625 025 0,25 mm 25 m 4,00 kg / 9,00 lbs przeźroczysta 23,20

2625 027 0,27 mm 25 m 5,00 kg / 11,00 lbs przeźroczysta 23,20

2625 030 0,30 mm 25 m 5,40 kg / 12,00 lbs przeźroczysta 26,40

2625 035 0,35 mm 25 m 7,00 kg / 15,00 lbs przeźroczysta 30,80

2625 040 0,40 mm 25 m 9,00 kg / 20,00 lbs przeźroczysta 39,80

2625 045 0,45 mm 25 m 10,70 kg / 24,00 lbs przeźroczysta 47,70

2625 055 0,55 mm 25 m 15,90 kg / 35,00 lbs przeźroczysta 55,80

2625 065 0,65 mm 25 m 20,40 kg / 45,00 lbs przeźroczysta 79,80

2625 075 0,75 mm 25 m 24,60 kg / 54,00 lbs przeźroczysta 87,90

2625 085 0,85 mm 25 m 31,80 kg / 70,00 lbs przeźroczysta 95,80

Dostarczane 
bez żyłki.

POKROWIEC  NA PRZYPONY
Specjalne kieszeń na przypony z funkcją dyspensera. Nie tylko zapobiega niekon-
trolowanemu odwinięciu się materiału przyponowego w torbie, ale także pozwa-
la na wyciągnięcie i odcięcie potrzebnego odcinka. Mieści pięć szpul materiału 
przyponowego i współpracuje ze szpulami Quantum EXO FC lub szpulami na 
przypony stalowe. Materiał: Polichlorek

Nr art. Ø Szerokość Kolor Przegrody RCD zł
8517 043 10 cm 10 cm czarny/czerwony 5 70,20

L I N K I

We współpracy z renomowaną amerykańską firmą Mann’s Bait i twórcą projektu – Dietmarem Isaiashem, firma Quantum 
wprowadza na rynek zupełnie nową, bardzo miękką przynętę gumową. Lepsza akcja, lepsza prezentacja w wodzie, czyli 
więcej brań! Dostępna w dwóch wariantach: Q-Fish – przynęta typu „jaskółka” bez pracy własnej oraz Q-Paddler – typo-
wy model bardzo atrakcyjnie i energicznie pracującego rippera. Niepodważalnym dowodem jakości tej przynęty jest obok 
znaczka Quantum, logo firmy Mann’s wytłoczone na grzbiecie gumy wraz z nazwą modelu oraz jej rozmiarem. Dodatkowo 
na grzbiecie gumy możemy znaleźć specjalnie przygotowany otworek, który ułatwi nam wybór odpowiedniego rozmiaru 
haka w główce jigowej. Dobrze dobrana główka gwarantuje lepszą pracę przynęty oraz pozwoli nam uniknąć spadów ryb 
podczas holu.

Wymarzeni partnerzy – w tym projekcie doświadczenie jakie posiadają inżynierowie firmy Quantum połączyło się razem z uni-
kalnymi produktami jakie tworzy firma w Mann’s w USA. Mann’s w swojej ofercie posiada woblery na każdą głębokość, nie ma 
znaczenia gdzie czai się drapieżnik. Grzechotki wykorzystane do produkcji tych woblerów spowodowały idealne wyważenie 
przynęty oraz niezwykle atrakcyjne dla drapieżników wibracje pod wodą. Korpus przynęty został pokryty kilkoma warstwami 
lakieru i wraz w połączeniu z bardzo wytrzymałym sterem jest idealny na każde warunki, również na słoną wodę. Wobler został 
wyposażony w wysokiej jakości stalowe kółeczka łącznikowe oraz w ostre jak igła japońskie kotwice. Trzeba pamiętać, że na 
wszystkich woblerach firmy Mann’s, producent podaje głębokość pracy w stopach, a nie w metrach. Przeliczając 1 stopa to ok. 
30cm, więc 30+ będzie pracował na głębokości 9m (30cm x 30 = 9 m). Warto dodać, że model 1-Minus pracuje bardzo płytko, 
praktycznie zaraz przy lustrze wody, schodząc maksymalnie na głębokość 30cm. Na odwrocie każdego opakowania dołączona 
jest grafika, gdzie pokazane są głębokości schodzenia poszczególnych modeli.

MIĘKK IE  PRZYNĘTY 

TWARDE  PRZYNĘTY 
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Q64 Q65

CLEAR WATER

UV POWER

ALL ROUND

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

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

Krill Krill Krill Krill
Długość Model Ilość 3x hot shad + 3x desert sunset 3x magic motoroil + 3x citrus shad 3x hot shad + 2x desert sunset 3x magic motoroil + 2x citrus shad RCD zł

8 cm UV Power Mix 6 szt 3566 001 3566 002 26,40

10 cm UV Power Mix 5 szt 3566 101 3566 102 26,40

Q-PADDLER  POWER PACKS

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

Krill Krill
Długość Model Ilość 3x pumpkinseed chart. + 3x original appleseed 3x pumpkinseed chart. + 2x original appleseed RCD zł

8 cm Allround Mix 6 szt 3567 001 26,40

10 cm Allround Mix 5 szt 3567 101 26,40

Q-PADDLER  POWER PACKS

Miękkie przynęty o skoncentrowanej sile wabienia! Idealne połączenie najskuteczniejszych kolorów i optymalnych rozmiarów przynęty, udoskonalone w 100% ekstrak-
tem z kryla! Kryl okazał się najskuteczniejszym środkiem wabiącym dla wszystkich ryb. Przyciąga nie tylko niemrawe drapieżniki do ataku, ale także sprawia, że trzymają 
przynętę w swoich ustach dłużej, gdy zostaną zacięte. Dostępne w dwóch rozmiarach: wersja Paddler 8 cm jest nieodparta dla okonia, a 10-cm paddler jest absolutnym 
hitem dla sandacza. Dostępny jako „Clear Water Mix" dla bardzo przezroczystej wody i słonecznej pogody. Ale także jako „UV Power Mix" dla mętnej wody i ciemne-
go nieba. Dodatkowo jako „wszechstronna mieszanka" dla wszystkich rodzajów wody i warunków oświetleniowych.

P R Z Y N Ę T Y  M I Ę K K I E

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

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

Krill Krill Krill Krill
Długość Model Ilość 3x salt & pepper UV-tail + 3x sand goby 3x wakasagi + 3x brown shiner 3x salt & pepper UV-tail + 2x sand goby 3x wakasagi + 2x brown shiner RCD zł

8 cm Clear Water Mix 6 szt 3565 001 3565 002 26,40

10 cm Clear Water Mix 5 szt 3565 101 3565 102 26,40

Q-PADDLER  POWER PACKS
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Q66 Q67

citrus shad

solid white uv-tail

hot shadpumpkinseed chartreuse

Q-F ISH  13
Miękka przynęta z "podwójnym ogonem"! Udoskonalona, jeszcze bardziej atrakcyjna i wierna  oryginałowi Mann's Fine-Fish, który był pierwowzorem wielu obecnych 
na rynku przynęt „no-action”.  Wyjątkowo smukły kształt ciała z płaskim tyłem generuje żywe wibracje podczas fazy tonięcia. A charakterystyczny rozwidlony ogon w 
kształcie litery U nie jest szeroko rozwarty ani nie zwęża się w kierunku zewnętrznym, lecz zachowuje swój kształt i grubość ogona. Celem jest stworzenie momentu 
bezwładności, który imituje zranioną ofiarę. Praktyczna wskazówka: łowienie wertykalne, jigowanie, drop shot, przypony Texas i Carolina dostępne w jednym atrakcyj-
nym wzorze: Q-Fish 13 (13 cm).

Długość Waga citrus shad pumpkinseed chartreuse hot shad firetiger solid white uv-tail RCD zł
13 cm 8 g 3280 003 3280 005 3280 008 3280 009 3280 011 4,20

olive green

camouflage

rainbow shad

brown shiner

wakasagi

red shad

Długość Waga olive green wakasagi rainbow shad camouflage red shad brown shiner RCD zł
13 cm 8 g 3280 014 3280 015 3280 018 3280 019 3280 021 3280 022 4,20

P R Z Y N Ę T Y  M I Ę K K I E

original appleseed

golden shiner

sand goby

spicy olive

salt & pepper uv-tail

proper baitfish

Długość Waga original appleseed salt & pepper uv-tail sand goby golden shiner proper baitfish spicy olive RCD zł
13 cm 8 g 3280 001 3280 002 3280 004 3280 006 3280 007 3280 012 4,20

orange craw

desert sunset

brownie

sweet candy

bubble gum

crazy carrot

magic motoroil

Długość Waga orange craw crazy carrot sweet candy desert sunset magic motoroil bubble gum brownie RCD zł
13 cm 8 g 3280 013 3280 016 3280 017 3280 020 3280 023 3280 024 3280 915 4,20

firetiger
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Q68 Q69

original appleseed

golden shiner

sand goby

spicy olive

salt & pepper uv-tail

proper baitfish

Q-PADDLER
Kolejny shad z machającym ogonem? Nie. Paddler bazuje na naturalnej, smukłej konstrukcji miękkich przynęt typu no-action, z płaską tylną sekcją, która powoduje 
kołysanie przynęty o wysokiej częstotliwości. Szeroka główka gwarantuje doskonałą stabilność i wytwarza nęcące przemieszczenie się wody nawet przy najmniejszym 
podciągnięciu. Co więcej, ogon w kształcie łopatki ustawiony jest pod kątem, co zawsze generuje wabiące machanie tam i z powrotem niezależnie od prędkości ściąga-
nia i podskakuje wysoko bez nadmiernego skręcania! Dostępne w 5 wersjach: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) i 
Q-Paddler 18 (18 cm).

Długość Model Waga original appleseed salt & pepper uv-tail sand goby golden shiner proper baitfish spicy olive RCD zł
8 cm 8 3,5 g 3281 301 3281 302 3281 304 3281 306 3281 307 3281 312 3,20

10 cm 10 7 g 3281 001 3281 002 3281 004 3281 006 3281 007 3281 012 4,20

12 cm 12 8 g 3281 101 3281 102 3281 104 3281 106 3281 107 3281 112 4,60

15 cm 15 15 g 3281 201 3281 202 3281 204 3281 206 3281 207 3281 212 5,00

18 cm 18 27 g 3281 401 3281 402 3281 404 3281 406 3281 407 3281 412 12,00

P R Z Y N Ę T Y  M I Ę K K I E

citrus shad

firetiger

hot shad

solid white uv-tail

pumpkinseed chartreuse

Q-PADDLER
Kolejny shad z machającym ogonem? Nie. Paddler bazuje na naturalnej, smukłej konstrukcji miękkich przynęt typu no-action, z płaską tylną sekcją, która powoduje 
kołysanie przynęty o wysokiej częstotliwości. Szeroka główka gwarantuje doskonałą stabilność i wytwarza nęcące przemieszczenie się wody nawet przy najmniejszym 
podciągnięciu. Co więcej, ogon w kształcie łopatki ustawiony jest pod kątem, co zawsze generuje wabiące machanie tam i z powrotem niezależnie od prędkości ściąga-
nia i podskakuje wysoko bez nadmiernego skręcania! Dostępne w 5 wersjach: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) i 
Q-Paddler 18 (18 cm).

Długość Model Waga citrus shad pumpkinseed chartreuse hot shad firetiger solid white uv-tail RCD zł
8 cm 8 3,5 g 3281 303 3281 305 3281 308 3281 309 3281 311 3,20

10 cm 10 7 g 3281 003 3281 005 3281 008 3281 009 3281 011 4,20

12 cm 12 8 g 3281 103 3281 105 3281 108 3281 109 3281 111 4,60

15 cm 15 15 g 3281 203 3281 205 3281 208 3281 209 3281 211 5,00

18 cm 18 27 g 3281 403 3281 405 3281 408 3281 409 3281 411 12,00
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Q70 Q71

olive green

camouflage

rainbow shad

brown shiner

wakasagi

red shad

Q-PADDLER
Kolejny shad z machającym ogonem? Nie. Paddler bazuje na naturalnej, smukłej konstrukcji miękkich przynęt typu no-action, z płaską tylną sekcją, która powoduje 
kołysanie przynęty o wysokiej częstotliwości. Szeroka główka gwarantuje doskonałą stabilność i wytwarza nęcące przemieszczenie się wody nawet przy najmniejszym 
podciągnięciu. Co więcej, ogon w kształcie łopatki ustawiony jest pod kątem, co zawsze generuje wabiące machanie tam i z powrotem niezależnie od prędkości ściąga-
nia i podskakuje wysoko bez nadmiernego skręcania! Dostępne w 5 wersjach: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) i 
Q-Paddler 18 (18 cm).

Długość Model Waga olive green wakasagi rainbow shad camouflage red shad brown shiner RCD zł
8 cm 8 3,5 g 3281 314 3281 315 3281 318 3281 319 3281 321 3281 322 3,20

10 cm 10 7 g 3281 014 3281 015 3281 018 3281 019 3281 021 3281 022 4,20

12 cm 12 8 g 3281 114 3281 115 3281 118 3281 119 3281 121 3281 122 4,60

15 cm 15 15 g 3281 214 3281 215 3281 218 3281 219 3281 221 3281 222 5,00

18 cm 18 27 g 3281 414 3281 415 3281 418 3281 419 3281 421 3281 422 12,00

P R Z Y N Ę T Y  M I Ę K K I E

orange craw

desert sunset

brownie

sweet candy

bubble gum

crazy carrot

magic motoroil

Q-PADDLER
Kolejny shad z machającym ogonem? Nie. Paddler bazuje na naturalnej, smukłej konstrukcji miękkich przynęt typu no-action, z płaską tylną sekcją, która powoduje 
kołysanie przynęty o wysokiej częstotliwości. Szeroka główka gwarantuje doskonałą stabilność i wytwarza nęcące przemieszczenie się wody nawet przy najmniejszym 
podciągnięciu. Co więcej, ogon w kształcie łopatki ustawiony jest pod kątem, co zawsze generuje wabiące machanie tam i z powrotem niezależnie od prędkości ściąga-
nia i podskakuje wysoko bez nadmiernego skręcania! Dostępne w 5 wersjach: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) i 
Q-Paddler 18 (18 cm).

Długość Model Waga orange craw crazy carrot sweet candy desert sunset magic motoroil bubble gum brownie RCD zł
8 cm 8 3,5 g 3281 313 3281 316 3281 317 3281 320 3281 323 3281 324 3,20

10 cm 10 7 g 3281 013 3281 016 3281 017 3281 020 3281 023 3281 024 3281 715 4,20

12 cm 12 8 g 3281 113 3281 116 3281 117 3281 120 3281 123 3281 124 3281 815 4,60

15 cm 15 15 g 3281 213 3281 216 3281 217 3281 220 3281 223 3281 224 3281 915 5,00

18 cm 18 27 g 3281 413 3281 416 3281 417 3281 420 3281 423 3281 424 12,00
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Q72 Q73

clown

grey ghost

blue tigerbrown tiger

lime

MANNIAC
Magnes na sandacze wśród tonących wobblerów! Dzięki długości 7,5 centymetrów i wadze 18 gramów jest to idealny wobbler do łowienia w pionie i agresywnego 
jigowania. Jednakże szybko prowadzony podczas ciepłego sezonu Manniac staje się śmiertelnym zabójcą na bolenie i szczupaki. Wyposażony w wyjątkowy "Acc-Trac-
-System"!

Długość Waga Haczyki Akcja clown brown tiger blue tiger grey ghost lime RCD zł
7,5 cm 18 g 2 tonący 3271 003 3271 004 3271 006 3271 011 3271 012 42,60

brown tiger

naturalny

okoń

magic green

blue tiger

goby

MAGNUM 30+
Najbardziej niezawodny i znany wobler wśród twardych przynęt 
w szczególnie wytrzymałej wersji XXL przeznaczonej do łowienia 
największych ryb zarówno słodkowodnych jak i morskich! Dzięki spe-
cjalnie zaprojektowanemu sterowi głębokości, pływający Stretch 30+ 
Plus z łatwością osiąga głębokość ponad 9 metrów bez zbaczania i 
wybiegania z toru. Idealny do trollingu 30 metrów za łodzią z prędko-
ścią około 3 km i więcej

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja brown tiger blue tiger okoń naturalny goby magic green RCD zł
21 cm 130 g 2 9,0 m plywający 3292 004 3292 006 3292 007 3292 008 3292 009 3292 010 85,60

blue baitfish

naturalny

okoń

magic green

brown tiger

goby

CRANK 30+
Gruby, krępy wobler typu crankbait, który może w jednej chwili zanur-
kować bardzo głęboko. Niezależnie od tego, czy jest to trolling, czy po 
prostu zarzucony i prowadzony, specjalny ster głębokości 30+ zabiera go 
na 9 metrów i więcej! Gwałtowne ruchy boczne korpusu sprawiają, że 
pływający Crank 30+ przyciąga wszystko, co pływa i ma zęby.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja blue baitfish brown tiger okoń naturalny goby magic green RCD zł
9 cm 42 g 2 9,0 m plywający 3293 002 3293 004 3293 007 3293 008 3293 009 3293 010 55,60

W O B L E R Y
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blue tiger
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BABY 1 -M INUS
Podobnie jak jego starszy brat, mały Baby 1-Minus jest prawdziwą tajną bronią na wszystkich płytkich i bardzo zarośniętych wodach! Głębokość 1 stopy, czyli 30 centy-
metrów, jest granicą dla Baby 1-Minus. Całkowicie niezawodna twarda przynęta o dużej wyporności. Idealny do rzucania i spokojnego prowadzenia. Dzięki kompakto-
wej konstrukcji mały wobbler Baby 1-Minus leci jak rakieta, nawet przy silnym bocznym wietrze.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger naturalny goby magic green grey ghost lime RCD zł
5,5 cm 11 g 2 0,30 m plywający 3282 002 3282 003 3282 004 3282 005 3282 006 3282 008 3282 009 3282 010 3282 011 3282 012 51,20

real shiner

goby

lime

naturalny

grey ghost

okoń

magic green

BABY 8-M INUS
Mały, wytrzymały i całkowicie niezawodny, jeśli chodzi o obławianie zarośniętych okolic dna na niezbyt płytkich wodach. 8-Minus można zmusić do osiągnięcia głębo-
kości schodzenia do 2,4 metra, a dzięki dużej wyporności jest również idealny do ekstremalnie płytkiego prowadzenia. Prawdziwie wszechstronny! Idealny do rzucania i 
spokojnego prowadzenia. Podobnie jak wszystkie solidne wobblery seri Minus, dzięki zwartej konstrukcji, leci jak rakieta, nawet przy silnym bocznym wietrze.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja real shiner okoń naturalny goby magic green grey ghost lime RCD zł
5,5 cm 13 g 2 2,4 m plywający 3287 005 3287 007 3287 008 3287 009 3287 010 3287 011 3287 012 51,20

W O B L E R Y
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1 -M INUS
Prawdziwa maszyna do łapania na wszystkich płytkich i bardzo zarośniętych wodach! Głębokość 1 stopy lub 30 centymetrów jest bezwzględnym limitem dla 1-Minus. 
Całkowicie niezawodna twarda przynęta o dużej wyporności. Idealny do zarzucania i prowadzenia. Dzięki kompaktowej konstrukcji, 1-Minus leci jak rakieta, nawet przy 
silnym bocznym wietrze.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja blue baitfish clown brown tiger blue tiger naturalny goby magic green grey ghost lime RCD zł
8 cm 26 g 2 0,30 m plywający 3283 002 3283 003 3283 004 3283 006 3283 008 3283 009 3283 010 3283 011 3283 012 55,60
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STRETCH 1 -M INUS
Podobnie jak dobra przynęta powierzchniowa, wobler w kształcie cygara Stretch 1-Minus jest hitem na wszystkich płytkich i bardzo zarośniętych wodach, gdzie drapież-
niki preferują przynęty, które emitują znacznie słabsze wibracje! 1 stopa oznacza gwarantowaną 30-centymetrową głębokość pływania i nie głębiej. Ta wersja Stretch 
1-Minus jest pływająca co sprawia, że nie tylko idealnie się ją zarzuca, świetnie pracuje przy wolnym prowadzeniu ale nadaje się również do twichingu. Przynęta ta 
będzie bardzo popularna w trollingu za downriggerem lub trollingu z ciężarkiem, ponieważ pływa na stałej głębokości bez zbaczania.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny grey ghost lime RCD zł
11 cm 16 g 2 0,3 m plywający 3284 001 3284 002 3284 003 3284 004 3284 005 3284 006 3284 007 3284 008 3284 011 3284 012 55,60

W O B L E R Y

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283011&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3284001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3284002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3284003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3284004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3284005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3284006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3284007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3284008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3284011&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3284012&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283002&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283002&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283002&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3283002&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3284001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3284001&type=video&locale=DE


Q78 Q79

clown

blue tiger

goby

lime

real shiner

naturalny

grey ghost

brown tiger

okoń

magic green

SUPER STRETCH 1 -  M INUS
Superstretch 1-Minus, to  wersja big fish mniejszego woblera Stretch 1-Minus o kształcie cygara. Super Stretch jest hitem na wszystkich płytkich i bardzo zarośniętych 
wodach, gdzie drapieżniki preferują przynęty, które emitują znacznie słabsze wibracje! 1 stopa oznacza gwarantowaną 30-centymetrową głębokość pływania i nie głę-
biej. Super Stretch 1-Minus jest również pływający co sprawia, że nie tylko idealnie się go zarzuca, świetnie pracuje przy wolnym prowadzeniu ale nadaje się również do 
twichingu. Przynęta ta będzie bardzo popularna w trollingu za downriggerem lub trollingu z ciężarkiem, ponieważ pływa na stałej głębokości bez zbaczania.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green grey ghost lime RCD zł
15 cm 45 g 3 0,3 m plywający 3285 003 3285 004 3285 005 3285 006 3285 007 3285 008 3285 009 3285 010 3285 011 3285 012 68,40

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń RCD zł
15 cm 52 g 2 7,5 m plywający 3291 001 3291 002 3291 003 3291 004 3291 005 3291 006 3291 007 68,40

W O B L E R Y

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja naturalny goby magic green grey ghost lime RCD zł
15 cm 52 g 2 7,5 m plywający 3291 008 3291 009 3291 010 3291 011 3291 012 68,40

HEAVY DUTY  STRETCH 25+
Najbardziej niezawodny i znany wobler wśród twardych przynęt w szczególnie wytrzymałej wersji heavy duty przeznaczonej do łowienia największych ryb! Dzięki spe-
cjalnie zaprojektowanemu sterowi głębokości, pływający Stretch 25+ Plus z łatwością osiąga głębokość 7,5 metra bez zbaczania i wybiegania z toru. Idealny do trollingu 
30 metrów za łodzią z prędkością około 3 km i więcej
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Długość Model Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń RCD zł
11,5 cm 15+ 21 g 2 4,5 m plywający 3289 001 3289 002 3289 003 3289 004 3289 005 3289 006 3289 007 64,20

11,5 cm 20+ 24 g 2 6,0 m plywający 3290 001 3290 002 3290 003 3290 004 3290 005 3290 006 3290 007 64,20

Długość Model Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja naturalny goby magic green grey ghost lime RCD zł
11,5 cm 15+ 21 g 2 4,5 m plywający 3289 008 3289 009 3289 010 3289 011 3289 012 64,20

11,5 cm 20+ 24 g 2 6,0 m plywający 3290 008 3290 009 3290 010 3290 011 3290 012 64,20

STRETCH
Najbardziej niezawodny i znany wobler wśród twardych przynęt! Dzięki specjalnie zaprojektowanemu sterowi głębokości, pływający Stretch 15+ Plus z łatwością osiąga 
głębokość 4,5 metra bez zbaczania i wybiegania z toru. Idealny do trollingu 30 metrów za łodzią z prędkością około 3 km i wiecej.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń RCD zł
7,5 cm 25 g 2 4,0 m plywający 3288 001 3288 002 3288 003 3288 004 3288 005 3288 006 3288 007 51,20

W O B L E R Y

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja naturalny goby magic green grey ghost lime RCD zł
7,5 cm 25 g 2 4,0 m plywający 3288 008 3288 009 3288 010 3288 011 3288 012 51,20

LM I
Gwarantujemy, że The Loudmouth I zrobi duży hałas - pod każdym względem! Starannie wyliczona liczba kulek we wnętrzu czyni te woblery absolutnie najgłośniej-
szymi przynętami o wysokiej częstotliwości na świecie. Zmuszające do ataku fale ciśnienia są odczuwane przez ryby na dużych odległościach i wywołują zachowania 
terytorialne u dużych drapieżników. Pływający model Loudmouth I nurkuje na głębokość ponad 4 metrów.
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Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń RCD zł
7 cm 17 g 2 2,0 m plywający 3296 001 3296 002 3296 003 3296 004 3296 005 3296 006 3296 007 55,60

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja naturalny goby magic green grey ghost lime RCD zł
7 cm 17 g 2 2,0 m plywający 3296 008 3296 009 3296 010 3296 011 3296 012 55,60

LM I I
Gwarantujemy, że The Loudmouth II zrobi duży hałas - pod każdym względem! Starannie wyliczona liczba kulek we wnętrzu czyni te woblery absolutnie najgłośniej-
szymi przynętami o wysokiej częstotliwości na świecie. Zmuszające do ataku fale ciśnienia są odczuwane przez ryby na dużych odległościach i wywołują zachowania 
terytorialne u dużych drapieżników. Pływający model Loudmouth II jest mniejszy, ma krótszy ster i nurkuje na maksymalną głębokość 2,5 metra.

Długość Model Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń firetiger RCD zł
6,5 cm 35 11 g 2 1,0 m plywający 3286 002 3286 003 3286 004 3286 005 3286 006 3286 007 51,20

7,5 cm 79 13 g 2 2,5 m plywający 3286 102 3286 104 3286 105 3286 106 3286 107 51,20

7,5 cm 11-13 15 g 2 3,5 m plywający 3286 202 3286 203 3286 204 3286 205 3286 206 3286 207 3286 201 51,20

W O B L E R Y

Długość Model Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja naturalny goby magic green grey ghost lime RCD zł
6,5 cm 35 11 g 2 1,0 m plywający 3286 008 3286 009 3286 010 3286 011 3286 012 51,20

7,5 cm 79 13 g 2 2,5 m plywający 3286 108 3286 109 3286 110 3286 111 3286 112 51,20

7,5 cm 11-13 15 g 2 3,5 m plywający 3286 208 3286 209 3286 210 3286 211 3286 212 51,20

ACC-TRAC
Pływający wobbler ze stałą głębokością schodzenia, na której możesz polegać w 100%! Przynęta wyposażona jest w unikalny "system Acc-Trac". Samo ustawiające  
się oczko mocujące na dziobie woblera zapewnia, że Acc-Trac jest zawsze dokładny i pływa na swoim torze bez zerwania. Model 35 pływa na maksymalnej głębokości 
odrobine ponad jednego metra!Model 79 schodzi na głębokości do 3 metrów i jest prawdziwie wszechstronną przynęta, która zyskała sławę, podczas obchodów 40 
rocznicy wydania niemieckiego magazynu wędkarskiego Fisch & Fang!Model 11-13 idealnie nadaje się do prowadzenia na głębokości od 3 do 3,5 metra i nie głębiej, to 
gwarantujemy!
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Q84 Q85

Długość Waga Ilość Rozmiar Akcja green tench real tench ghost shiner firetiger RCD zł
23 cm 270 g 1 szt 1/0 szybko tonący 3272 001 3272 002 3272 003 3272 004 3272 005 100,00

FREAK OF  NATURE  SWIMBAIT  TENCH
Pod hasłem „Freak of Nature” Quantum przedstawia serię przynęt naturalnie odwzorowujących kształt ryb. Wykonane ze szczególnie mocnego, a jednocześnie bardzo 
elastycznego, miękkiego tworzywa sztucznego. Odwzorowane ryby są tak realistyczne, że na żyłce wyglądają jak żywe. Jednak dla nas odwzorowanie przyrody nie 
oznacza tylko wiernego oddania wyglądu i kolorystyki. Istotne jest także odwzorowanie samego pływania. Praca tej przynęty w połączeniu z bardzo realistyczną syl-
wetką, nie pozostawia drapieżnikom  wyboru i muszą ją zaatakować. Rodzina przynęt „Freak of Nature” składa się z trzech imitacji ryb, które znajdują się w głównym 
menu takich drapieżników, jak: szczupak, sum, sandacz i okoń. Lin - przynęty na szczupaki i sumy. Znaleźć je można w każdej wodzie, pływają na duże odległości w 
małych ławicach, pływają na otwartej wodzie i żerują przy dnie. 23 cm to dość duży kąsek, ale jak wynika z naszego doświadczenia, taka długość jest optymalna dla 
przynęty przeznaczonej na duże drapieżniki otwartej wody. Występuje jak przynęta typu swimbait z wewnętrznym obciążeniem oraz jako hybryda z plastikowym ste-
rem.

green tench

shiner

ghostreal tench

firetiger

Długość Waga Ilość Rozmiar Akcja green tench real tench ghost shiner firetiger RCD zł
23 cm 175 g 1 szt 1/0 wolno tonący 3273 001 3273 002 3273 003 3273 004 3273 005 100,00

FREAK OF  NATURE  HYBR ID  TENCH
Pod hasłem „Freak of Nature” Quantum przedstawia serię przynęt naturalnie odwzorowujących kształt ryb. Wykonane ze szczególnie mocnego, a jednocześnie bardzo 
elastycznego, miękkiego tworzywa sztucznego. Odwzorowane ryby są tak realistyczne, że na żyłce wyglądają jak żywe. Jednak dla nas odwzorowanie przyrody nie 
oznacza tylko wiernego oddania wyglądu i kolorystyki. Istotne jest także odwzorowanie samego pływania. Praca tej przynęty w połączeniu z bardzo realistyczną syl-
wetką, nie pozostawia drapieżnikom  wyboru i muszą ją zaatakować. Rodzina przynęt „Freak of Nature” składa się z trzech imitacji ryb, które znajdują się w głównym 
menu takich drapieżników, jak: szczupak, sum, sandacz i okoń. Lin - przynęty na szczupaki i sumy. Znaleźć je można w każdej wodzie, pływają na duże odległości w 
małych ławicach, pływają na otwartej wodzie i żerują przy dnie. 23 cm to dość duży kąsek, ale jak wynika z naszego doświadczenia, taka długość jest optymalna dla 
przynęty przeznaczonej na duże drapieżniki otwartej wody. Występuje jak przynęta typu swimbait z wewnętrznym obciążeniem oraz jako hybryda z plastikowym ste-
rem.

green tench

shiner

ghostreal tench

firetiger

P R Z Y N Ę T Y  M I Ę K K I E
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P R Z Y N Ę T Y  M I Ę K K I E

Długość Waga Ilość Rozmiar Akcja young perch firetiger realist pope hot perch RCD zł
15 cm 60 g 1 szt 2 wolno tonący 3277 001 3277 002 3277 003 3277 004 3277 005 39,80

FREAK OF  NATURE  SWIMBAIT  PERCH
Pod hasłem „Freak of Nature” Quantum przedstawia serię sztucznych przynęt ze szczególnie mocnego, a jednocześnie bardzo elastycznego, miękkiego materiału pla-
stikowego w bardzo naturalnych odwzorowaniach. Odwzorowane ryby są tak realistyczne, że na żyłce wyglądają jak żywe ryby. Jednak dla nas odwzorowanie przyrody 
nie oznacza tylko wiernego oddania wyglądu i kolorystyki. Istotne jest także odwzorowanie samego pływania. Praca tej przynęty w połączeniu z bardzo realistyczną 
sylwetką ryb, nie pozostawia drapieżnikom wyboru i muszą ją zaatakować. Rodzina przynęt „Freak of Nature” składa się z trzech imitacji ryb, które znajdują się w 
głównym menu takich ryb, jak: szczupak, sum, sandacz i okoń. Okoń to przynęta numer jeden na wszystkie drapieżniki. Występuje on w dużych ilościach, więc jest 
często w menu nawet większych okoni. Czasami jest konkurentem pokarmowym szczupaka, który wówczas poluje na okonia. Przynęta występuje jako swimbait i służy 
do jigowania, równomiernego prowadzenia oraz trollingu.

young perch

pope

realistfiretiger

hot perch

Długość Waga Ilość Rozmiar Akcja young zander firetiger realist pope hot zander RCD zł
18 cm 60 g 1 szt 2 wolno tonący 3274 001 3274 002 3274 003 3274 004 3274 005 46,10

FREAK OF  NATURE  SWIMBAIT  ZANDER
Pod hasłem „Freak of Nature” Quantum przedstawia serię sztucznych przynęt ze szczególnie mocnego, a jednocześnie bardzo elastycznego, miękkiego materiału pla-
stikowego w bardzo naturalnych odwzorowaniach. Odwzorowane ryby są tak realistyczne, że na żyłce wyglądają jak żywe ryby. Jednak dla nas odwzorowanie przyrody 
nie oznacza tylko wiernego oddania wyglądu i kolorystyki. Istotne jest także odwzorowanie samego pływania. Praca tej przynęty w połączeniu z bardzo realistyczną syl-
wetką ryb, nie pozostawia drapieżnikom wyboru i muszą ją zaatakować. Rodzina przynęt „Freak of Nature” składa się z trzech imitacji ryb, które znajdują się w głów-
nym menu takich ryb, jak: szczupak, sum, sandacz i okoń. Duże sandacze zawsze lubiły jeść mniejsze sandacze. Takie przynęty nietrudno znaleźć, gdyż często pływają 
w tych samych miejscach, gdzie ich głodni przyjaciele sandacze. Imitacja sandacza Quantum występuje jako duża przynęta typu swimbait lub w mniejszej wersji jako 
ripper do jigowania.

young zander

pope

realistfiretiger

hot zander
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magic pelagic

toxic river

arkansa shiner

brownie

tricky day

the monk

ghost

baby zander

game over

appleseed

PEL AGIC  SHAD SET
Nigdy więcej bólu głowy dzięki zestawowi typu „gotowy do łowienia"! Nieskomplikowany i od razu gotowy do użycia: zestaw „przynęt na łowiska niekomercyjne" 
Freddy'ego Harborta. Ostateczny Pelagic Shad uzbrojony w główkę pelagiczną i uzbrojony w „Claw Treble", który jest dyskretnie zamontowany na plecach. Każdy shad 
jest indywidualnie zakładany na zestaw, a następnie wyważany, tak aby zapewnić maksymalną łowność. Przynęty na otwarte wody są dostępne w długościach 21 cm 
i 25 cm, z których każdy jest wyposażony w główkę Pelagic. Z całkowitą wagą przynęty 60 g przy długości 21 cm i 70 g przy 25 cm. Dostępne w 6 efektownych kolo-
rach, które ciągną się od korpusu w stronę głowy!

Długość Waga Ilość Rozmiar magic pelagic baby zander tricky day toxic river game over the monk arkansa shiner appleseed ghost brownie RCD zł
21 cm 60 g 1 szt 1/0 3456 001 3456 002 3456 003 3456 004 3456 005 3456 006 3456 007 3456 008 3456 009 3456 010 51,90

25 cm 70 g 1 szt 2/0 3456 101 3456 102 3456 103 3456 104 3456 105 3456 106 3456 107 3456 108 3456 109 3456 110 59,80

orange craw

rainbow shad

the monk

black UV-tail

magic motoroil

whitefish

camouflage

green grinch

TWINLER
Powrócił! Niezwykle popularna przynęta szczupakowa - oryginalny Mann’s Twinler! Raz jeszcze w sklepach dostępna jest ta wyjątkowa przynęta na szczupaki. Taki sam 
model w ośmiu atrakcyjnych kolorach. Choć często naśladowana, praca Twinlera jest całkowicie wyjątkowa. Bez względu na to, czy będzie prowadzona w trollingu, czy 
też prowadzona jednostajnie, jej bardzo stabilna praca w połączeniu z sierpowo zakończonymi ogonkami sprawia, że jest tak wyjątkowa. Żaden inny twister z podwój-
nym ogonem nie ma na swoim koncie tak wielu dużych szczupaków. Dlaczego nie miałbyś spróbować?

Długość Waga Ilość orange craw whitefish black UV-tail rainbow shad camouflage magic motoroil the monk green grinch RCD zł
20 cm 58 g 12 szt 3336 003 3336 004 3336 005 3336 006 3336 007 3336 008 3336 009 3336 010 21,20

P R Z Y N Ę T Y  M I Ę K K I E
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Grashecht

Saurer Apfel

Anglerboard-Grün Barschi Plötzi

Długość Waga Ilość Akcja Grashecht Anglerboard-Grün Barschi Plötzi Saurer Apfel RCD zł
16 cm 30 g 2 szt tonący 3349 001 3349 002 3349 003 3349 004 3349 005 44,10

BISSWUNDER
Z okazji jubileuszu 20-lecia poprosiliśmy użytkowników ANGLEBOARD o przedstawienie sugestii dotyczących przynęty na szczupaki. Najlepsze pomysły zostały połączo-
ne w modelu Bisswunder. Ta 16-centymetrowa miękka przynęta wabi drapieżniki swoją szeroką pracą. Płetwy piersiowe i jaskrawoczerwone, reagujące na promienie 
UV ślady ran na grzbiecie i w okolicach odbytu tworzą mikrozawirowania i działają jak kolorowe sygnały, które mają przekonać drapieżnika, że ma do czynienia z ranną 
rybką. Elastyczna nasada ogona i kąt tylnej płetwy sprawiają, że BisswundeR podczas opadu także wabi ryby nawet, gdy jest uzbrojony w lekką główkę jigową. Jednak-
że BisswundeR sprawdza się świetnie także na zestawie do płytkiego prowadzenia. Oprócz szczupaków przynęta wabi także duże sandacze i sumy. Dostępna w pięciu, 
wabiących kolorach!

Motoröl

Feuertiger

Köderfisch Kürbis Stichling

Długość Waga Ilość Akcja Motoröl Köderfisch Kürbis Stichling Feuertiger RCD zł
9 cm 6 g 4 tonący 3352 001 3352 002 3352 003 3352 004 3352 005 39,20

WACKEL ARSCH
Z okazji jubileuszu 20-lecia poprosiliśmy użytkowników ANGLEBOARD o przedstawienie sugestii dotyczących przynęty na okonie i sandacze. Najlepsze pomysły zostały 
połączone w 9-centymetrowym modelu Wackelarsch. Nazwa, którą można przetłumaczyć jako „ruchliwy spód” mówi wszystko. Dzięki rowkom ogon przynęty porusza 
się z dużą częstotliwościom, zaś sam korpus jedynie delikatnie się kolebie.  Taka praca doprowadza do szaleństwa szczególnie sandacze i okonie.  Nacięcia na brzuchu 
i grzbiecie ułatwiają zbrojenie hakami offsetowymi. W efekcie Wackelarsch jest doskonały do delikatnych metod jak dropshot czy Texas Rig. Przynęta jest również pew-
niakiem, jeśli chodzi o jigowanie. Główka jigowa doskonale pasuje do wygiętego odpowiednio pyska. W trakcie testów okazało się, że oprócz sandaczy i okoni, tę małą 
przynętę atakowały także bolenie, duże pstrągi, a nawet duże szczupaki.  Dostępna w pięciu, wabiących kolorach!

P R Z Y N Ę T Y  M I Ę K K I E

MANN'S  PREZENTER
2 x 24 przegródki po każdej stronie. 48 opcje przechowywania w sumie 48 
pudełek.

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Kolor RCD zł
5110 999 0,70 m 1,40 m 0,48 m czarny 1003,00

Nr art. RCD zł
9945 990 22,40

RAMA DO  UCHWYTU TACY

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 075 9,8 cm 21,0 cm 4,40

NAKLEJKA MANNS D IV ING 
DEPTH

FREAK OF  NATURE  P IKE
Dekoracyjny element wystroju sklepu w postaci repliki otwartej paszczy szczu-
paka. Przeznaczony do poprawy sprzedaży twoich przynęt. Zawiera haczyki 
mocujące do wszelkich systemów ścian z perforacją.

Nr art. Model RCD zł
9952 005 Prezenter do przynęt 1003,00

Designed by Boardies!

Designed by Boardies!
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PT  ZANDER ROD D ISPL AY
Ryba prawie jak żywa do wystawienia 20 wędzisk Vapor.

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Waga RCD zł
9970 001 0,70 m 1,00 m 0,80 m 4,5 kg 2396,00

QUANTUM PT  PERCH
Realistyczna ryba do zaprezentowania 20 wędzisk Vapor.

Nr art. Model Ilość RCD zł
9952 001 Stojak do wędzisk Quantum Okoń 20 szt 2396,00

P R O M O C Y J N E

Street fishing – miejska przygoda i wyjątkowy styl życia. Przy minimalnej  
ilości nowoczesnego sprzętu wędkarskiego możesz wyruszyć na ulice miasta  

i zapolować na drapieżniki. Te krótkie chwile pozwolą zwolnić tempo  
codziennego życia zarówno wśród młodych, jak i starszych.
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4STREET  TH INK ING
Konstruktorzy wędzisk zawsze starali się łączyć ze sobą niemal niekompatybilne cechy: optymalną mieszankę 
blanku i czułości, doskonałe właściwości rzutowe oraz delikatną pracę, która pozwoli wyczuć przynętę. Dodat-
kowo, akcja jest przeznaczona dla każdego nowoczesnego typu wędkarstwa, aby optymalnie wykorzystać 
udoskonalone metody i móc korzystać z wypróbowanego sprzętu w dowolnym momencie. Osiągnięto to dzięki 
ThinKing, wysokojakościowemu blankowi w parze z najwyższej jakości przelotkami Fuji w ultranowoczesnym 
designie. Szlachetny uchwyt wykonany jest z drewna kamforowego i został ergonomicznie dopasowany do 
dłoni. W połączeniu z uchwytem kołowrotka Fuji, pozwala na swobodne i kontrolowane wędkowanie. Zastoso-
wane węgle i doskonałe dekoracyjne uzwojenia przyczyniają się do blasku tego wspaniałego „Króla”.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
13310 206 4street ThinKing 2,06 m 2 5 - 18 g 1,05 m 118 g Fuji® Fuji® 1242,00

4STREET  SUBWAY K ING
Dodatkiem do bardzo ekskluzywnej wędki 4Street Thinking do lekkiego łowienia jest nowy model o większym 
zapasie mocy - 4Street Subway King! Wysokiej jakości blank węglowy 36T wędziska Subway King sprawia, że 
wędka jest szczególnie czuła, jeśli chodzi o sygnalizację brań. Wędka jest bardzo lekka, świetnie wyważona, 
leży doskonale w dłoni i po mistrzowsku zarzuca małe i średniej wielkości przynęty w wybrane miejsce.  240 
centymetrów długości pozwala uzyskać dobre odległości rzutu, a szybka akcja pozwoli na pewne zacięcie 
nawet z większej odległości. Wędka 4Street Subway King została opracowana dla najbardziej wymagających 
spinningistów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
14190 240 4street Subway King 2,40 m 2 7 - 35 g 1,39 m 145 g extra fast Fuji® 10 Fuji® 684,00

S P I N I N G I
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Q96 Q97

S P I N I N G I

4STREET  PURPLE  HAZE  SP IN
Wędka, która zwraca na siebie uwagę, a zarazem jest to nowy członek rodziny 4Street - Purple Haze S! Ozna-
czenie „S” na blanku wskazuje na wędkę spinningową, do której idealnie będą pasować kołowrotki w rozmia-
rze 20 lub 25. Wędka jest bardzo lekka i świetnie leży w dłoni. Przenosi zarówno ruch przynęty jak i każde, 
najmniejsze branie. Wysokomodułowy, 24-tonowy blank węglowy wzmocniony oplotem węglowym X sprawia, 
że Purple Haze wygląda świetnie, ale także nadaje całej wędce konieczną stabilność podczas holu. Purple Haze 
jest dostępna zarówno w wersji spinningowej (S), jak i castingowej (C), a każda wersja występuje w dwóch 
długościach.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13320 198 4street Purple Haze Spin 1,98 m 2 2,5 - 18,5 g 0,99 m 106 g extra fast 402,00

13320 238 4street Purple Haze Spin 2,38 m 2 7,5 - 39,5 g 1,19 m 119 g extra fast 423,00

13320 271 4street Purple Haze Spin 2,71 m 2 12 - 54 g 1,35 m 127 g extra fast 445,00

4STREET  PURPLE  HAZE  CAST
Przykuwający uwagę nowy członek rodziny 4Street – Purple Haze C! Litera „C” znajdująca się na blanku 
oznacza „Casting”. W związku z czym jest to idealny partner dla multiplikatorów castingowych! Wędka jest 
lekka jak piórko, a zarazem bardzo czuła. Idealnie przenosi zarówno ruch przynęt jak i nawet delikatne brania. 
24- tonowy wysokomodułowy węgiel wykorzystany do stworzenia wędziska został wzmocniony oplotem X, 
który sprawia, że Purple Haze Cast nie tylko świetnie wygląda, ale daje wędce również dużą stabilność podczas 
walki. Purple Haze jest dostępna zarówno w wersji Spin (S), jak i Cast (C) oraz w dwóch długościach w każdej 
opcji przypadku.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13325 198 Cast 1,98 m 2 10 - 34 g 0,99 m 120 g extra fast 423,00

13325 225 Cast 2,25 m 2 12 - 54 g 1,12 m 130 g extra fast 423,00

4STREET  TRAVEL  K ING
Niezależnie od tego, czy są one schowane w biurze, w bagażniku samochodu czy w walizce podczas podróży, 
teleskopowa funkcja modeli TravelKing pozwala na łatwy transport, dzięki małym wymiarom - 40 cm. Dosko-
nałe właściwości rzutowe i fantastyczne działanie wyróżniają oba modele. Potężna sieć szkieletowa połączona z 
bardziej czułym działaniem końcówki umożliwia optymalne pobieranie przynęty w całym zakresie nowoczesne-
go łowienia na przynętę i oferuje rezerwy wystarczające do bezpiecznego wylądowania jeszcze większej ryby.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13210 240 4street Travel King 2,40 m 11 24 g 0,40 m 138 g extra fast 481,00

13210 241 4street Travel King 2,40 m 11 50 g 0,40 m 145 g extra fast 481,00
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flashy silver

ghost

green pumpkin chartreuse

pink lady

whity

golden ice

arkansas shiner

Długość Model Ilość flashy silver green pumpkin chartreuse whity arkansas shiner ghost pink lady golden ice RCD zł
9,15 cm 3.6 7 szt 3337 001 3337 002 3337 003 3337 004 3337 005 3337 006 3337 007 29,00

5,60 cm 2.2 10 szt 3337 101 3337 102 3337 103 3337 104 3337 105 3337 106 3337 107 29,00

6,10 cm 2.4 10 szt 3337 201 3337 202 3337 203 3337 204 3337 205 3337 206 3337 207 29,00

11,00 cm 4.4 5 szt 3337 301 3337 302 3337 303 3337 304 3337 305 3337 306 3337 307 29,00

firetiger

browniered head

sunset

lime

motor oil

appleseed

Długość Model Ilość firetiger red head lime appleseed brownie sunset motor oil RCD zł
9,15 cm 3.6 7 szt 3337 008 3337 009 3337 010 3337 011 3337 012 3337 013 3337 014 29,00

5,60 cm 2.2 10 szt 3337 108 3337 109 3337 110 3337 111 3337 112 3337 113 3337 114 29,00

6,10 cm 2.4 10 szt 3337 208 3337 209 3337 210 3337 211 3337 212 3337 213 3337 214 29,00

11,00 cm 4.4 5 szt 3337 308 3337 309 3337 310 3337 311 3337 312 3337 313 3337 314 29,00

4STREET  B-ASS SHAD
Ta smukła, miękka przynęta wykona-
na jest z japońskiego, ekologicznego 
materiału, solonego i wzmocnionego 
specjalnym środkiem wabiącym. Nawet 
najmniejsze ruchy i najlżejsze prądy 
sprawiają, że przynęta porusza się 
wabiąco. Mała wersja optymalnie imi-
tuje typowy narybek i jest gwarantem 
dobrych połowów okoni, podczas gdy 
większa wersja nadaje się zarówno na 
okonie jak i sandacze.

gold rush chartreuse

grape whity

Długość Model Ilość gold rush chartreuse grape whity RCD zł
7,6 cm 3.0 7 szt 3339 001 3339 002 3339 003 3339 004 23,20

4STREET  B-ASS WAG
Ta miękka przynęta wykonana z japońskiego, ekologicznego materiału, 
wzbogaconego o sól i specjalny atraktant, wytwarza uwodzicielskie fale 
ciśnienia dzięki specjalnemu mikrokolumnowi. Również uwodzicielska faza 
zanurzania przynęty staje się wolniejsza, a mocny ogon twister powoduje 
atrakcyjny ruch boczny. Ta przynęta to absolutny magnes na okonia.

P R Z Y N Ę T Y  M I Ę K K I E

okoń

clown

firetiger ghost

baitfish

Długość Waga Ilość Akcja okoń firetiger ghost baitfish clown RCD zł
4,1 cm 21 g 1 szt tonący 3494 001 3494 002 3494 003 3494 004 3494 005 32,20

4,1 cm 28 g 1 szt tonący 3494 101 3494 102 3494 103 3494 104 3494 105 32,20

4,7 cm 35 g 1 szt tonący 3494 201 3494 202 3494 203 3494 204 3494 205 32,20

3,7 cm 14 g 1 szt tonący 3494 301 3494 302 3494 303 3494 304 3494 305 32,20

4STREET  SP IN-J IG
Przełom w łowieniu okoni i boleni. Spin jigi mają kompaktową, docią-
żoną głowicę wyposażoną w kotwicę i blaszkę. Krępy korpus przynęty 
pozwala na precyzyjne rzuty na duże odległości. Ponadto wabik szybko 
opada na dno, co ułatwia szybkie jigowanie i zwijanie. 4Street Spin 
Jig posiada swobodnie obracający się krętlik z łożyskiem kulkowym, 
do którego przymocowana jest wabiąco poruszająca się blaszka. Na 
brzuchu przynęty w okolicy skrzeli znajduje się bardzo ostra kotwiczka, 
która jest zamocowana na wytrzymałym kółku łącznikowym. Takie 
rozwiązanie pozwala na jeszcze ciekawszą i wabiącą pracę, a dzięki 
umieszczeniu kotwicy z przodu zminimalizowaliśmy szanse na puste 
brania. Spin-Jig 4Street jest dostępny w pięciu ciekawych wariantach 
kolorystycznych i czterech gramaturach: 14, 21, 28 i 35 g!
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Q100 Q101

firetiger green pumpkin biały naturalny

Waga Ilość Rozmiar firetiger green pumpkin biały naturalny RCD zł
7 g 1 szt 3/0 3577 101 3577 102 3577 103 3577 105 3577 106 26,80

10 g 1 szt 3/0 3577 201 3577 202 3577 203 3577 205 3577 206 26,80

14 g 1 szt 4/0 3577 301 3577 302 3577 303 3577 305 3577 306 26,80

21 g 1 szt 4/0 3577 401 3577 402 3577 403 3577 405 3577 406 26,80

4STREET  RUBBER J IG
Idealna metoda na rozkapryszone okonie! Pulsujący „płaszcz”, 
który zwraca uwagę „kolczastych” drapieżników podczas ude-
rzania o dno. Nie tylko sprawdza się podczas jigowania lub 
twitchingu na dnie, ale jest także idealna w trakcie klasycznego 
spinningowania z regularnymi przerwami. Elastyczny ochraniacz 
z przodu główki zapobiega także przed wpadnięciem przynęty 
między podwodne przeszkody i chroni haczyk przed zbieraniem 
zanieczyszczeń. Dostępna w 4 gramaturach i 5 wabiących kolo-
rach.

firetiger black sun lemon shad

motor oil

Waga Ilość Rozmiar Haczyki firetiger black sun lemon shad motor oil RCD zł
9 g 1 szt 5/0 1 3525 001 3525 002 3525 003 3525 004 39,20

16 g 1 szt 5/0 1 3525 101 3525 102 3525 103 3525 104 39,20

4STREET  P IKE  CHAT TER
Doskonała przynęta na szczupaki! Im większa woda, tym trudniej w 
niej znaleźć aktywne drapieżniki. Dlatego właśnie profesjonalni łow-
cy szczupaków używają od wielu lat dużych spinnerbaitów i chatter-
baitów. Ściągają one ryby z dalekich odległości poprzez tworzenie 
odpowiednich fal wywołanych ruchem metalowej blaszki z przodu 
główki jigowej w trakcie prowadzenia w wodzie. Ruchy metalo-
wej blaszki przenoszone są na płaszcz z elastycznych włosków, co 
wprawia je w taniec. Dodatkowy, kolorowy twister zamocowany 
jako wabik na wypuszczonym haku także prowokuje wielkie szczu-
paki do ataku. Dostępne w 4 wabiących wzorach kolorystycznych 
i główkach jigowych w 2 gramaturach: Główka 9 g w przynęcie o 
całkowitej wadze 24 g i główka 16 g w przynęcie o wadze 30 g.

firetiger

lime

green pumpkin

naturalny

biały

brown craw

Model Waga Ilość Rozmiar Haczyki firetiger green pumpkin biały brown craw lime naturalny RCD zł
Mini 3,5 g 1 szt 1 1 3521 001 3521 002 3521 003 3521 004 3521 005 3521 006 24,60

Mini 5 g 1 szt 1 1 3521 101 3521 102 3521 103 3521 104 3521 105 3521 106 24,60

Mini 7 g 1 szt 1 1 3521 201 3521 202 3521 203 3521 204 3521 205 3521 206 24,60

4STREET  CHAT TER  M IN I
Zaprojektowany, aby skutecznie obławiać duże połacie wody. Metalowy liść sprawia, że ta frędzlowa przynęta potrząsa się i porusza w wodzie bardzo aktywnie, nie-
zawodnie przyciągając drapieżniki. W szczególności okonie, ale także szczupaki zawsze bardzo interesują się tą przynętą. Chatterbait może być również uzbrojony w 
miękką przynętę, aby zwiększyć szansę brania. Zupełnie nowy model naszej sprawdzonej przynęty Chatter. Chatter „mini” został stworzony z myślą o coraz popular-
niejszym stylu Street fishing, z użyciem lekkiego sprzętu. Znacznie mniejszy metalowy liść umieszczony z przodu główki oraz mniejsze obciążenie i hak sprawiają, że 
nasza przynęta jest świetna w połowie okoni.

H A K I  L U Z E M

Waga Ilość Rozmiar Haczyki firetiger green pumpkin biały brown craw lime naturalny RCD zł
5 g 1 szt 1/0 1 3139 001 3139 002 3139 003 3139 004 3139 005 3139 006 24,60

10 g 1 szt 1/0 1 3139 101 3139 102 3139 103 3139 104 3139 105 3139 106 24,60

4STREET  CHAT TER
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green pumpkin chartreuse

grape

arkansa shiner

flashy silver

firetiger

gold rush

Długość Waga Ilość Akcja green pumpkin chartreuse arkansa shiner firetiger gold rush grape flashy silver RCD zł
6,35 cm 2 g 7 szt plywający 3580 001 3580 002 3580 003 3580 004 3580 005 3580 006 24,60

4STREET  B-ASS CREATURE
Pod prąd! Przynęty Creature pozwalają przełamywać utarte schematy i przywracają wiarę w daną wodę, szczególnie gdy jest przełowiona. Nowa przynęta 4Street 
Creature w postaci larwy imituje żyjące naturalnie na dnie stworzenia, które stanowią podstawowe menu drapieżników. Niezależnie od tego, czy łowisz w rzece czy 
jeziorze, jigujesz z główką jigową lub prowadzisz przynętę twitchem na zestawie typu Texas lub Carolina, wielofunkcyjne odnóża tej przynęty są nieodpartą pokusą. 
Szczególnie zmyślna cecha: ramiona w kształcie litery U przylegają do korpusu podczas prowadzenia i wracają do pozycji wyjściowej, gdy zatrzymamy prowadzenie. 
Dzięki temu tworzą się delikatne fale, a przynęta pracuje niezwykle naturalnie. Każdy profesjonalny wędkarz, który łowi w mieście koniecznie musi ją mieć!  Przynęta 
Creature dostępna jest w 6 skutecznych kolorach.

sandacz

okoń

szczupak

Zawartość Zawartość sandacz szczupak okoń RCD zł
30 ml 30 ml 3906 001 3906 002 3906 003 36,20

4STREET  PREDA FL AV
Substancje aromatyczne specjalnie opracowane w długim procesie testów, tak 
aby stosować je z miękkimi przynętami. Szczególnie w obszarach intensywnie 
łowionych, te atraktorowe aromaty pozwalają uzyskać lepsze wyniki połowów i 
uwodzić nawet podejrzliwe drapieżniki.

P R Z Y N Ę T Y  M I Ę K K I E

4STREET  TUNGSTEN BALL  J IG  HEAD
Okrągła główka jigowa z 97% wolframu, wyposażona w wyjąt-
kowo ostre japońskie haczyki. Dostarczana z małym haczykiem 
i uchwytem owiniętym ręcznie. Powłoka Black Power w kolorze 
matowym zapobiega płoszeniu się ryb.

Nr art. Rozmiar Waga Ilość RCD zł
3133 620 2 0,9 g 3 szt 29,00

3133 621 2 1,8 g 3 szt 29,00

3133 622 2 2,6 g 2 szt 29,00

3133 623 2 3,5 g 2 szt 29,00

3133 610 1 2,6 g 2 szt 29,00

3133 611 1 3,5 g 2 szt 29,00

3133 612 1 5,3 g 2 szt 29,00

3133 613 1 7,2 g 2 szt 33,40

3133 601 1/0 2,6 g 2 szt 29,00

3133 602 1/0 3,5 g 2 szt 29,00

3133 603 1/0 5,3 g 2 szt 29,00

3133 604 1/0 7,2 g 2 szt 33,40

3133 605 1/0 10,6 g 2 szt 36,20

3133 630 2/0 3,5 g 2 szt 29,00

3133 631 2/0 5,3 g 2 szt 29,00

3133 632 2/0 7,2 g 2 szt 33,40

3133 633 2/0 10,6 g 2 szt 36,20

3133 640 3/0 3,5 g 2 szt 29,00

3133 641 3/0 5,3 g 2 szt 29,00

3133 642 3/0 7,2 g 2 szt 33,40

3133 643 3/0 10,6 g 2 szt 36,20

4 STREET  GŁÓWKA J IGOWA WOLFRAMOWA 
SHAKEDOWN
Specjalna okrągła główka Shakedown Jig wykonana z 97% wolframu, która 
pozwala na łowienie z przynętą pracującą delikatnie w pozycji pionowej. Wypo-
sażona w wyjątkowo trwałe i ostre haczyki. Ze względu na większą gęstość 
materiału, masy wolframu są około 50% niższe niż u ich odpowiedników z 
ołowiu.

Nr art. Rozmiar Waga Ilość RCD zł
3133 520 2 3,5 g 2 szt 29,00

3133 521 2 5,3 g 2 szt 29,00

3133 522 2 7,2 g 2 szt 33,40

3133 523 2 10,6 g 1 szt 29,00

3133 510 1/0 3,5 g 2 szt 29,00

3133 511 1/0 5,3 g 2 szt 29,00

3133 512 1/0 7,2 g 2 szt 33,40

3133 513 1/0 10,6 g 1 szt 29,00
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4STREET  DROP SHOT  HACZYKI
Haczyki 4Street Drop Shot Hook to cienkie haczyki do metody 
Drop Shot, które zostały specjalnie zaprojektowane do naturalnej 
prezentacji przynęty i bardziej pewnego trzymania ryby podczas 
jej zacięcia. Specjalną cechą jest wyjątkowa powłoka Bait Holder 
na wygięciu haczyka, która zapobiega przed łatwym zsuwaniem 
się przynęty i utrzymuje ją dłużej na miejscu.  Oczko haczyka 
4Street Drop Shot Hook jest lutowane i nie ma przerw, co pozwa-
la stosować najlżejsze przypony.

Nr art. Rozmiar Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
4469 001 small 4 8 szt dg black red 29,40

4469 002 medium 1 8 szt dg black red 29,40

4469 003 large 2/0 6 szt dg black red 29,40

4STREET  OFFSET  HACZYKI
Haczyk 4Street Offset Hook to haczyk offsetowy o szerokim kolanku, 
który pozwala na jeszcze bardziej naturalną prezentację miękkiej przynęty. 
Zapewnia też większą stabilność przynęty podczas jej prowadzenia. Spe-
cjalną cechą jest wyjątkowa powłoka Bait Holder wokół oczka haczyka, 
która zapobiega przed łatwym zsuwaniem się przynęty i utrzymuje ją dłu-
żej na miejscu. Oczko haczyka 4Street Drop Shot Hook jest lutowane i nie 
ma przerw, co pozwala stosować najlżejsze przypony.

Nr art. Rozmiar Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
4469 101 x-small 4 8 szt dg black red 29,40

4469 102 small 2 8 szt dg black red 29,40

4469 103 medium 1/0 6 szt dg black red 29,40

4469 104 large 2/0 6 szt dg black red 29,40

4469 105 x-large 3/0 5 szt dg black red 29,40

H A K I  L U Z E M

4STREET  C IĘŻAREK WOLFRAMOWY BULLET
Wysokiej jakości kulki z 97% wolframu dla różnych zestawów, takich jak Texas i 
Carolina Rig. Plastikowa prowadnica wewnętrzna i wypolerowana liniowa zapo-
biegają uszkodzeniu żyłki głównej. Ze względu na większą gęstość materiału, 
masy wolframu są około 50% mniejsze niż ich odpowiedniki ołowiu.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
3133 001 1,8 g 3 szt 17,40

3133 002 3,5 g 3 szt 22,00

3133 003 5,3 g 3 szt 29,00

3133 004 7,2 g 2 szt 29,00

3133 005 10,6 g 2 szt 33,40

4STREET  C IĘŻAREK WOLFRAMOWY CHEBURASHKA
Zasadniczo, te ciężarki typu Czeburaszka wykonane są z 97% wolframu i moż-
na przymocować je do dowolnego zaczepu oczkowego; w tym celu wystarczy 
wyciągnąć zacisk i zawiesić w odpowiednim miejscu. Swobodny luz haczyka 
pozwala na jeszcze lepszą prezentację, która wabi do ataku. Zwłaszcza takie 
drapieżniki jak okoń i sandacz. Ze względu na większą gęstość materiału, masy 
wolframu są około 50% mniejsze niż ich odpowiedniki z ołowiu.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
3133 101 2,0 g 3 szt 17,40

3133 102 5,0 g 3 szt 29,00

3133 103 7,0 g 2 szt 29,00

3133 104 10,0 g 2 szt 33,40

4STREET  ŚRUCINY  WOLFRAMOWE SPL IT  SHOT
Szybki i łatwy montaż ciężarków do zestawów prowadzących poprzez zwykłe 
owijanie zamiast wyciskania jak jest to zwykle;  chroni to również używany 
materiał lidera. Wykonany z żywicy wolframowej.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
3133 202 1,0 g 5 szt 17,40

3133 203 2,2 g 4 szt 17,40

4STREET  C IĘŻAREK DO  METODY DROP SHOT
Obciążniki w kształcie kropli o specjalnej strukturze powierzchni, która utrzymu-
je je na dnie. System łączników Quick Change pozwala na wymianę obciążnika 
na zestawie bez konieczności wiązania nowego węzła.

Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
6281 001 3,5 g 4 szt naturalny 23,60

6281 002 5,0 g 4 szt naturalny 23,60

6281 003 7,0 g 4 szt naturalny 23,60

6281 004 10,0 g 3 szt naturalny 23,60

6281 005 14,0 g 3 szt naturalny 23,60

6281 006 21,0 g 2 szt naturalny 23,60
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czerwone

czarny

Model Ilość czerwone czarny RCD zł
6 mm 8 szt 6698 001 6698 002 17,40

8 mm 8 szt 6698 003 6698 004 17,40

4STREET  MOCNY KORAL IK
Magnetyczne metalowe kulki, które dają wabiący i zarazem inny niż szklane 
dźwięk. Na mocno poławianych wodach użycie tych mocnych koralików jest 
często krokiem do sukcesu.

czerwone

czarny

Model Ilość czerwone czarny RCD zł
6 mm 15 szt 6698 101 6698 102 16,60

8 mm 12 szt 6698 103 6698 104 16,60

10 mm 10 szt 6698 105 6698 106 16,60

4STREET  SZKL ANY KORAL IK
Fasetowane szklane koraliki do tworzenia kuszącego brzmienia w Texas i Caro-
lina Rigs.

M A T E R I A Ł Y  D O  P R Z Y P O N Ó W

4STREET  STOPER GUMOWY
Mile widziany pomocnik na wodzie i wszechstronnie używane gumowe stope-
ry. Wysokiej jakości stopery z gumy silikonowej dostępne w małych, średnich i 
dużych rozmiarach.

Nr art. Model Ilość Kolor RCD zł
6698 201 Mały 9 szt czarny 14,80

6698 202 Średni 9 szt czarny 14,80

6698 203 Duży 9 szt czarny 14,80

4STREET  GUMOWY STOPER T
Ekstra miękka guma do perfekcyjnego przymocowania ciężarka do linki, podob-
nie jak w Carolina Rig.

Nr art. Model Ilość Kolor RCD zł
6698 401 Mały 15 szt czarny 14,80

6698 402 Duży 15 szt czarny 14,80

4STREET  SMART PEG
Pomagają w budowie zestawów Carolina i Texas.

Nr art. Model Ilość Kolor RCD zł
6698 301 Mały 1 szt czarny 14,80

6698 302 Duży 1 szt czarny 14,80
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4STREET  MATA DO  ODHACZANIA  I  M IERZEN IA  RYB
Mata do odhaczania  ryb 4Street ze zintegrowaną miarką, pozwalającą na bezpieczne zmierzenie ryb. Dokładny i łatwy pomiar jest możliwy dzięki precyzyjnej skali (co 
5 mm). Ponadto, wyściełana powierzchnia maty zapewnia optymalną ochronę ryb na każdym podłożu. Produkt jest łatwy w czyszczeniu i przechowywaniu. Materiał: 
100% Nylon

Nr art. Długość Szerokość Waga RCD zł
8546 020 120 cm 20 cm 182 g 76,20

4STREET  ARM OUT
Podbierak o długości 410 cm, który dzięki teleskopowej rączce zbudowanej z węgla UTS-12 może być złożony do 70 cm. Dzięki solidnemu łącznikowi Arm Out może 
być łatwo zablokowany przy pomocy jednej ręki stosując ruch wahadłowy. Zastosowano tutaj siatkę gumowaną, która pozwala w sposób delikatny wyjąć rybę. Elastycz-
na, śliska część pomiędzy ramą została dodatkowo wyposażona w odblaskowe pasy, które pomogą bezpiecznie wylądować rybę nawet w nocy. Rozmiar ramy to 50 
cm, a jej głębokość to tak samo 50 cm. Głowica podbieraka posiada gwint, więc można zastosować również inne głowice. Klips na pasku ułatwia transport nad wodę.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał Długość tr. Oczko RCD zł
7020 350 1,55 - 4,10 cm 50 cm 50 cm Sztyca z włókna węglowego / Siatka gumowa 0,60 m 10 x 6 mm 281,00

POKROWIEC  NA WĘDKI  4STREET
Uzupełnieniem serii 4Street jest opracowany przez nas praktyczny pokrowiec na wędkę, który 
nie tylko chroni cenne wędzisko z kołowrotkiem, ale także pozwala na transport uzbrojonego 
wędziska gotowego do łowienia. Mieści także najważniejsze przynęty i małe akcesoria, które 
można przechowywać w dwóch zewnętrznych kieszeniach. Dostępny w trzech długościach. 
Materiał: 600D Nylon pokryty PU (wnętrze)

Nr art. Długość Ø Wysokość Waga Kolor RCD zł
8531 001 115 cm 7 cm 19 cm 970 g czarny 177,00

8531 002 140 cm 8 cm 20 cm 1100 g czarny 202,00

8531 003 160 cm 8 cm 20 cm 1100 g czarny 225,00

T O R B Y

4STREET  TORBA NA RAMIĘ  DELUXE
Idealna torba na spontaniczne wypady wędkarskie. Torba na ramię z regulo-
wanym paskiem zapewnia wystarczająco dużo miejsca do schowania całego 
potrzebnego sprzętu. Dwie przestronne, wewnętrzne przegródki, jedna zapi-
nana na zamek zewnętrzna i jedna zewnętrzna komora dla szybkiego dostępu. 
Specjalny materiał PVC z powierzchnią węglową, wodoodporny. Wyposażone 
w wodoodporny zamek błyskawiczny Materiał: Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Kolor RCD zł
8810 002 19 cm 23 cm 5 cm czarny 95,80

4STREET  TORBA NA RAMIĘ  SL ING  DELUXE
Praktyczna, nowoczesna torba na ramię w kształcie kropli zapewnia optymalną 
organizację sprzętu oraz doskonale nadaje się do połowów w mieście. Regu-
lowany, wzmocniony, wyściełany pasek na ramię, wykonany z wysokiej jakości 
materiału PCV z efektem węgla, bardzo wytrzymały i wodoodporny. Wyposażo-
ne w wodoodporny zamek błyskawiczny. Materiał: Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8810 102 30 cm 45 cm czarny 202,00

4STREET  TORBA NA RAMIĘ
Idealna torba na spontaniczne wypady wędkarskie. Torba na ramię z regulo-
wanym paskiem zapewnia wystarczająco dużo miejsca do schowania całego 
potrzebnego sprzętu. Dwie przestronne, wewnętrzne przegródki, jedna zapi-
nana na zamek zewnętrzna i jedna zewnętrzna komora dla szybkiego dostępu. 
Materiał: Wytrzymały poliestrowy 600D

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Kolor RCD zł
8810 001 19 cm 23 cm 5 cm kamuflaż 67,00

4STREET  TORBA NA RAMIĘ  SL ING
Praktyczna, nowoczesna torba na ramię w kształcie kropli zapewnia optymalną 
organizację sprzętu oraz doskonale nadaje się do połowu w mieście. Regulowa-
ny rozmiar, wzmocniony, wyściełany pasek na ramię, wykonany z wytrzymałego 
poliestru 600D. Materiał: Wytrzymały poliestrowy 600D

Nr art. Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8810 101 30 cm 45 cm kamuflaż 134,00
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4STREET  L ATARKA CZOŁOWA
Bardzo jasna lampa czołowa o maksymalnej mocy światła 220 lumenów i zasięgu światła 110 metrów. Boczne światła 
umożliwiają oświetlanie stanowiska i okolicy w sposób przyjemny dla oka. Wygodna w noszeniu z odpornym na pot i regu-
lowanym pałąkiem. Posiada możliwość zmiany ustawienia głowicy lampy. Odporna na wilgoć: wodoodporna do poziomu 
IPX6, posiada czerwone światło, sygnał SOS oraz B-Safe. Zasilanie: 3x AAA (nie dołączone)

Nr art. RCD zł
9896 010 104,00

4STREET  OKUL ARY PRZEC IWSŁONECZNE
Nowoczesne okulary przeciwsłoneczne,  wyposażone w soczewki polaryzacyjne.

Nr art. Kolor RCD zł
8910 101 niebieski 120,00

4STREET  OKUL ARY PRZEC IWSŁONECZNE
Nowoczesne okulary przeciwsłoneczne,  wyposażone w soczewki polaryzacyjne.

Nr art. Kolor RCD zł
8910 102 szary 120,00

4STREET  RAPPER CAP
Palące słońce to nie problem dla sportowej czapki Rapper Cap. Daszek rzuca 
przyjemny cień na twoją twarz. Aby uzyskać idealne dopasowanie, rozmiar 
czapki można regulować z tyłu głowy. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą 
nosić go, z każdym letnim strojem rekreacyjnym w modnym stylu 4Street. 
Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
9788 081 uni czarny 39,80

NAKLEJKA 4STREET
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 085 14,8 cm 7,2 cm 2,80

L A M P Y

Mr. Pike –“Bezbłędna, tradycyjna metoda połowów!“
Nowy asortyment produktów „Mr. Pike“ to doskonały wybór dla wszystkich doświadczonych wędkarzy, 
polega- jących na martwych przynętach. Znajdziecie tutaj szeroką gamę gotowych przyponów  
szczupakowych wykonanych z najcieńszego, wielosplotowego Amerykańskiego Drutu Wędkarskiego  
(American Fishing Wire - AFW) z niewidocz- ną powierzchnią pokrytą warstwą maskującą „Camo“.  
Materiał, który jest o jedną trzecią cieńszy od standardo- wego przyponu stalowego i doskonale  
dopasowuje się do zabarwienia wody i kolorów dna łowiska, co powoduje, miedzy innymi, wyraźny  
wzrost brań w porównaniu do przyponów wykonanych z czarnego drutu.
Seria ta, obejmuje również drobne akcesoria oraz w pełni kompatybilny wybór idealnie zbalansowanych 
spławików dla wszystkich rodzajów przynęt i dowolnej metody ich prezentacji. Cztery niezwykłe wędziska 
do połowów szc- zupaków i sandaczy z brzegu lub łodzi podkreślają specja- listyczny charakter serii  
„Mr Pike“. I wreszcie należy wy- mienić odzież oraz praktyczne bagaże do przechowywania przyponów, 
uzbrojonych wędzisk, akcesoriów razem z mrożonymi przynętami.

Seria “Mr. Pike” jest idealną propozycją dla wszystkich doświadczonych łowców 
drapieżników, polegających w dalszym ciągu na martwej przynęcie. Ta klasyczna metoda 

– została zinterpretowana w nowoczesny sposób i doskonale zaprojektowana. To jest 
właśnie to, o co chodzi w „Mr Pike „.
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MR.  P IKE  CL ASSIC  BANK
Tak, jakby były zrobione ręcznie: Klasyczne, proste i niezwykle łowne wędki - Mr. Pike "Classic Bank".  Typowa 
angielska wędka szczupakowa do łowienia na przynęty naturalne. Niezależnie od tego, czy będziemy łowić 
zestawem gruntowym na dalekich odległościach z ciężarkiem centrycznym, czy też z krętlikiem lub też blisko 
brzegu na dobrze wyważony zestaw spławikowy, wędka Classic Bank ma doskonałą krzywą ugięcia podczas 
holu, co sprawia, ze przynętę można bez problemu zarzucić (bez ryzyka spadnięcia z zestawu). Jednocześnie 
wędka ma wystarczająca moc do zacięcia ryby nawet na dalekich odległościach.  Prosty węglowy blank o dłu-
gości 3.6 m wyposażony jest w 5 przelotek na podwójnej stopce do dalekich rzutów, a dzięki wąskiej rękojeści 
pasują idealnie w dłoni oraz na buzz barach. Dodatkowo: Klips do linki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
14800 360 Mr. Pike Classic Bank 3,60 m 2 200 g / 3,5 lbs 1,86 m 358 g 1-2,5 458,00

MR.  P IKE  CL ASSIC  MASTER
Jak to możliwe, że odległościówka ma taką idealną cenę? Spójrz tylko na świetną 
jakość tych wędzisk.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14820 360 Mr. Pike Classic Master 3,60 m 2 200 g / 3 lbs 1,86 m 345 g 774,00

D R A P I E Ż N I K I
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MR.  P IKE  STANDARD BOAT
Typowa wędka trollingowa do połowu szczupaków. Mocna wędka o parabolicznej akcji, która gwarantuje bez-
problemowe zarzucanie przynęty. Wędka Mr. Pike "Standard Boat" daleka jest od standardów. Unikalną cechą 
tej wędki szczupakowej jest uchwyt z cynglem. Takie specjalistyczne wędziska dostosowane do multiplikatorów 
dostępne są zwykle u producentów wędzisk na specjalne życzenie. Dzięki odpowiedniemu zamortyzowaniu 
blanku, to 3 metrowe wędzisko wygina się stopniowo w uchwycie podczas brania, dzięki czemu drapieżnik nie 
odczuwa zbyt dużego oporu, a tym samy nie stracimy żadnej ryby. Uzbrojone w 10 przelotek na podwójnej 
stopce oraz dzieloną rękojeść z korka i pianki EVA. Dodatki: Klips do linki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
14805 300 Mr. Pike Standard Boat 3,00 m 2 250 g / 3,5 lb 1,56 m 305 g 1-2,5 427,00

MR.  P IKE  CL ASSIC  BOAT  STANDARD
Typowa szczupakowa wędka trollingowa do łowienia na spławik z kołowrotkiem o wolnej szpuli. Doskonale 
sprawdzi się także w trollingu z planerami oraz dużymi przynętami. Ze względu na dużą popularność opraco-
waliśmy wędkę w oparciu o popularny blank wędki Mr. Pike Classic Boat i wprowadzamy wersję Mr. Pike Boat 
Standard do kołowrotków ze stałą szpulą.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14825 300 Mr. Pike Classic Boat Standard 3,00 m 2 250 g / 3,5 lbs 1,56 m 305 g 450,00

MR.  P IKE  OLD  SCHOOL  ZANDER
Tradycyjna seria wędzisk do połowu na martwą rybkę zawiera typową wędkę sandaczową.  W ramach serii Mr. 
Pike "Old Shchool Zander" opracowaliśmy wędkę w prawdziwie holenderskim stylu o długości 2.7 m i 3 m. 
Blank jest bardzo czuły, co jest ogromną zaletą podczas łowienia z gruntu, gdyż sygnalizuje najbardziej ostrożne 
brania. Wędka ma też bardzo charakterystyczną krzywą ugięcia, która gwarantuje pozbawione ryzyka rzuty 
martwą przynętą, a także łatwo amortyzuje gwałtowne ruchy głowy sandacza podczas holu. Uzbrojone w 6 lub 
7 przelotek i rękojeść z korka i pianki EVA z wbudowanym skręcanym uchwytem kołowrotka. Dodatkowo: klips 
do linki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
14815 270 Mr. Pike Old School Zander 2,70 m 2 5 - 20 g 1,41 m 137 g 0,4-0,8 350,00

14815 300 Mr. Pike Old School Zander 3,00 m 2 5 - 20 g 1,56 m 152 g 0,4-0,8 380,00

D R A P I E Ż N I K I
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MR.  P IKE  THE  RELEASER
Dwa najwyższej jakości kołowrotki z wolnym biegiem, które robią dokładnie 
to, czego można się po nich spodziewać podczas wędkarskiej zasiadki: zwal-
niają żyłkę podczas brania! Dlatego właśnie nazywamy te kołowrotki ze stałą 
szpulą w ramach serii Mr. Pike "Releaser", gdyż uwalniają one linkę wów-
czas, gdy to konieczne. Wolny bieg szpuli można regulować w zależności od 
prądu wody oraz wiatru. Kołowrotek dostępny jest w dwóch wielkościach: 
bardzo mały, kompaktowy rozmiar 420 do lekkiego łowienia drapieżników 
(sandaczy lub węgorzy) na rybkę. Oraz większy rozmiar 460 do ciężkiego 
łowienia szczupaków na dalekich odległościach lub z użyciem dużych spła-
wików.  Oba modele wyposażone są w 4 wysokiej jakości łożyska ze stali 
nierdzewnej oraz specjalny system nawoju żyłki S-curve, który gwarantuje 
optymalny nawój głównej linki na metalową szpulę typu long-cast.

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Precyzyjnie regulowany mechanizm wolnego biegu
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0545 420 420 140 / 0,25 5,0:1 69 cm 4 4 kg / 8,8 lbs 306 g 321,00

0545 460 460 300 / 0,35 4,6:1 88 cm 4 7 kg / 15,4 lbs 459 g 362,00

Z E  S T A Ł Ą  S Z P U L Ą

MR.  P IKE  PENCIL  SL IDER
Jeśli chodzi o spławiki do martwych przynęt, to powinny to być spławiki Mr. 
Pike 'Pencil Slider’! Optymalny, opływowy kształt, niewielka ilość wypartej wody 
podczas brania i optymalna widoczność w każdych warunkach pogodowych - 
czego potrzeba więcej od idealnego spławika na drapieżniki? Produkt wykona-
ny z niezniszczalnego materiału Rohacell - wyprodukowany w Niemczech!

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
5240 001 95 mm 10 g czarny 24,60

5240 002 135 mm 20 g czarny 24,60

5240 003 170 mm 30 g czarny 24,60

MR.  P IKE  FAT  SL IDER
Typowy centryczny spławik szczupakowy. Nico krępy korpus spławika Mr. Pike 
'Fat Slider’ jest niezwykle stabilny podczas wiatru i fal oraz bardzo widoczny 
w wodzie. Mimo niewielkich i kompaktowych rozmiarów spławik jest bardzo 
wyporny, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalny. Produkt wykonany z nie-
zniszczalnego materiału Rohacell - wyprodukowany w Niemczech!

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
5241 001 155 mm 10 g czarny 24,60

5241 002 165 mm 20 g czarny 24,60

5241 003 175 mm 30 g czarny 24,60

MR.  P IKE  DR IFT  FLOAT
Oto jest: spławik do dryfu z żaglem i mocowaniem na świetlik. Spławik Mr. 
Pike 'Drift Float’ jest sliderem z wymiennym, stabilnym i plastikowym żaglem.  
Do żagla można zamontować świetlik lub też zastąpić go świetlikiem. Produkt 
wykonany z niezniszczalnego materiału Rohacell - wyprodukowany w Niem-
czech!

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
5242 001 125 mm 20 g czarny 24,60

5242 002 125 mm 30 g czarny 24,60

5242 003 125 mm 40 g czarny 24,60

MR.  P IKE  PENCIL  LOADED
Czasami wędkarze są zmuszeni do umieszczenia martwej przynęty nad dnem 
za pomocą zestawu spławikowego. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy dno 
porośnięte jest bujną roślinnością.  W takich przypadkach sprawdza się spławik 
Mr. Pike 'Pencil Loaded'. Produkt wykonany z niezniszczalnego materiału Roha-
cell - wyprodukowany w Niemczech! Produkt bez ołowiu.

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
5243 001 150 mm 8 / 12 g czarny 24,60
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MR.  P IKE  ZANDER
Drugi, tradycyjny spławik sandaczowy 
z serii Mr. Pike. Wykonany zgodnie z 
wytycznymi holenderskich łowców sanda-
czy. Ma wytrzymałe oczko z boku, aby lin-
ka doskonale przez nie przechodziła oraz 
wyjmowaną antenę widoczną z daleka. 
Dostępne gramatury: 3 g, 4 g i 5 g. Ekstra 
długa, wymienna antenka.

Nr art. Długość Waga Waga Ilość Kolor RCD zł
5236 001 360 mm 3 g 3 g 1 szt czarny 24,60

5236 002 360 mm 4 g 4 g 1 szt czarny 24,60

5236 003 360 mm 5 g 5 g 1 szt czarny 24,60

MR.  P IKE  INL INE  TUBE
Nowoczesny spławik do świetlika został 
specjalnie opracowany do nocnego 
łowienia dużych drapieżników. Dzięki 
swobodnie przechodzącej żyłce spławik 
jest idealny dołowienia na każdej głębo-
kości o pozwala wędkarzowi na szybkie 
dostosowanie się do zmiennych warun-
ków. Dodatkowo korpus ma wstawkę 
do świetlika z dużym mocowaniem, co 
pozwala na łatwą lokalizację spławika 
z dużych odległości. Stożkowy kształt 
pozwala na dalekie i precyzyjne rzuty, 
dzięki czemu jest doskonałym spławi-
kiem na drapieżniki.

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
5237 001 240 mm 25 g 1 szt czarny 24,60

5237 002 250 mm 30 g 1 szt czarny 24,60

5237 003 260 mm 40 g 1 szt czarny 24,60

MR.  P IKE  P IKEWAGGLER
Kolejny klasyczny spławik do połowu 
szczupaków i sandaczy przy użyciu mar-
twej przynęty lub pozwalający zaprezento-
wać na dnie fileta z ryby. Przynęta leży na 
dnie, zaś spławik jest tak wygruntowany, 
aby cała długość szczytówki wystawała 
ponad lustro wody. Końcówka spławika 
jest dobrze widoczna nawet z dużej odle-
głości oraz podczas fali. W trakcie brania 
Mr. Pike Pike Wagler unosi się, kładzie na 
powierzchni wody, po czym zaczyna się 
powoli zanurzać.

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
5234 001 24 cm 8 g 1 szt czarny 24,60

5234 002 25 cm 10 g 1 szt czarny 24,60

5234 003 26 cm 15 g 1 szt czarny 24,60

MR.  P IKE  PENCIL
Typowy angielski spławik szczupakowy 
do połowu na martwe rybki z dna. Spła-
wik Mr. Pike Pencil nie jest dociążony, 
a jego pływalność wynosi tylko 10 g. 
Zestaw jest tak wyważony, że przynęta 
leży na dnie, a stoper utrzymuje spławik 
Mr. Pike Pencil, który jest do połowy 
wynurzony z wody. Kiedy nastąpi branie, 
spławik albo zniknie lub też podniesie się 
i położy na wodzie, aby potem szybko 
zatonąć. Wyprodukowany w Niemczech 
z pianki Rohacell. Jest łatwo widoczny z 
dalekiej odległości.

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
5235 001 200 mm 10 g 1 szt czarny 24,60

MR.  P IKE  ZANDER FLOAT
Holenderski klasyk! Udana kopia naj-
bardziej popularnego spławika sanda-
czowego holenderskich ekspertów od 
"Snoekbaars". Pewnie utrzymuje się 
na wietrze, a jednocześnie wskazuje 
nawet najlżejsze brania tych ostrożnych 
drapieżników. Innowacja: możliwość 
montażu świetlika w czułą antenę. 
Produkt wykonany z niezniszczalnego 
materiału Rohacell - wyprodukowany w 
Niemczech!

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
5245 001 280 mm 3 g czarny 24,60

5245 002 280 mm 4 g czarny 24,60

5245 003 280 mm 5 g czarny 24,60

S P Ł A W I K I  Ż Y W C O W E

MR.  P IKE  TROLL ING  FLOAT
Spławik, który powinien mieć każdy łowca szczupaków - Mr. Pike 'Trolling 
Float'! Ten doskonały spławik do trollingu martwą przynętą za łodzią jest 
wyposażony w zintegrowany system blokujący, który chroni główną linkę przed 
ruchem wewnątrz spławika, gdy nastąpi jej pociągnięcie. Dzięki temu przynęta 
pozostaje na tej samej, ustalonej przez wędkarza głębokości i nie wędruje do 
góry w kierunku stopera. Produkt wykonany z niezniszczalnego materiału Roha-
cell - wyprodukowany w Niemczech!

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
5244 001 125 mm 30 g czarny 24,60

5244 002 125 mm 40 g czarny 24,60

PRZYPON MR.  P IKE  CAMO
W ramach serii Mr. Pike znajduje się także stalowy materiał przyponowy w 
otulinie camo firmy American Fishing Wire, który jest trzecim co do średnicy 
najcieńszym materiałem przyponowym w porównaniu z dostępnymi stalowymi 
przyponami w nylonowej otulinie. Powłoka ma niepowtarzalny efekt kamu-
flujący, dzięki czemu przystosowuje się do naturalnego koloru dna w wodzie. 
Podczas niezliczonych testów wędkarze nie tylko złowili przy pomocy tych 
przyponów znacznie więcej ryb, ale także były one większe i bardziej ostrożne. 
Materiał Mr. Pike "Camo Leader" jest dostępny w 10-metrowych szpulach o 
różnych wytrzymałościach i służy do łowienia zarówno sandaczy i węgorzy oraz 
dużych szczupaków.

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
2355 001 10 m 7 kg / 15 lbs kamuflaż 39,80

2355 002 10 m 9 kg / 20 lbs kamuflaż 39,80

2355 003 10 m 14 kg / 30 lbs kamuflaż 39,80

MR.  P IKE  RURKI  ZAC ISKOWE
Nawet stalowy przypon najwyższej klasy ma swój słaby punkt w postaci meta-
lowych zacisków – wysokiej jakości zaciski Original American Fishing Wire są 
odpowiednio dobrane do średnicy metalowego przyponu. Najlepsze zaciski na 
rynku są również dostępne oddzielnie w naszej serii Mr. Pike.

Nr art. Model Ø Ilość Kolor RCD zł
6415 084 S 0,84 mm 50 szt czarne matowe 26,80

6415 119 M 1,19 mm 50 szt czarne matowe 26,80

6415 140 L 1,40 mm 50 szt czarne matowe 26,80

6415 180 XL 1,80 mm 50 szt czarne matowe 26,80
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Q120 Q121

MR.  P IKE  GHOST  TRACES BA IT-RELEASE-R IG
Ghost-Wire - całkowicie nowy i niezwykle trudny do wykrycia stalowy przypon 
do łowienia na otwartej wodzie!  Wspólnie z duńskim ekspertem Jensem 
Bursellem, opracowaliśmy dwa doskonałe przypony szczupakowe do łowienia 
na spławik lub z pływającą martwą rybką. Przypon Bait Release Rig został 
zaprojektowany w taki sposób, aby przynęta podczas ataku uwalniała się z 
przyponu, co pozwoli na dużo lepsze wbicie się haków w pysk drapieżnika. 
Długie testy potwierdziły skuteczność zaciętych brań na ponad 90%. Przypony 
zostały uzbrojone w wysokiej jakości haki ze stali nierdzewnej zawiązane do 
przyponów ze stali węglowej Ghost Wire o wytrzymałości 40 lb (18 kg). Oprócz 
wyjątkowego materiału przyponowego AFW, zastosowano tylko oryginalne 
tuleje zaciskowe AFW o odpowiednim rozmiarze, aby zapewnić niezmienną 
jakość. Wszystkie przypony zostały wykonane ręcznie i poddane zostały spraw-
dzeniu pod obciążeniem.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Ilość Kolor RCD zł
4723 001 6 3 50 cm 1 szt biały 39,20

4723 002 4 3 50 cm 1 szt biały 39,20

4723 003 2 3 50 cm 1 szt biały 39,20

MR.  P IKE  GHOST  TRACES TWIN  HOOK-RELEASE-R IG
Ghost-Wire - całkowicie nowy i niezwykle trudny do wykrycia stalowy przy-
pon do łowienia na otwartej wodzie! Wspólnie z duńskim ekspertem Jensem 
Bursellem, opracowaliśmy dwa doskonałe przypony szczupakowe do łowienia 
na spławik lub z pływającą martwą rybką. Przypon Twin Hook Release Rig z 
dwoma tytanowymi ramionami bocznymi został zaprojektowany w taki sposób, 
aby przynęta podczas ataku uwolniła się z przyponu, co pozwala na dużo lep-
sze wbicie się haków w pysk drapieżnika. Długie testy potwierdziły skuteczność 
zaciętych brań na ponad 90%. Przypony zostały uzbrojone w wysokiej jakości 
haki ze stali nierdzewnej zawiązane do przyponów ze stali węglowej Ghost 
Wire o wytrzymałości 40 lb (18 kg). Oprócz wyjątkowego materiału przypono-
wego AFW, zastosowano tylko oryginalne tuleje zaciskowe AFW o odpowied-
nim rozmiarze, aby zapewnić niezmienną jakość. Wszystkie przypony zostały 
wykonane ręcznie i poddane zostały sprawdzeniu pod obciążeniem.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Ilość Kolor RCD zł
4723 004 6 2 50 cm 1 szt biały 39,20

4723 005 4 2 50 cm 1 szt biały 39,20

4723 006 2 2 50 cm 1 szt biały 39,20

MR.  P IKE  GHOST  TRACES FLOAT  R IG
Ghost-Wire - całkowicie nowy i niezwykle trudny do wykrycia stalowy przypon 
do łowienia na otwartej wodzie! Poręczne przypony szczupakowe do połowu 
na spławik, uzbrojone w wysokiej jakości haki ze stali nierdzewnej zawiąza-
ne do przyponów ze stali węglowej Ghost Wire o wytrzymałości 40 lb (18 
kg). Oprócz wyjątkowego materiału przyponowego AFW, zastosowano tylko 
oryginalne tuleje zaciskowe AFW o odpowiednim rozmiarze, aby zapewnić 
niezmienną jakość. Wszystkie przypony zostały wykonane ręcznie i poddane 
zostały sprawdzeniu pod obciążeniem.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Ilość Kolor RCD zł
4723 007 6 1 50 cm 1 szt biały 29,40

4723 008 4 1 50 cm 1 szt biały 29,40

4723 009 2 1 50 cm 1 szt biały 29,40

4723 010 1/4 3 50 cm 1 szt biały 29,40

H A K I  Z  P R Z Y P O N E M

MR.  P IKE  BA IT  POP  UP  K IT
Trzy dobrze przemyślane pływające narzędzia dostosowane do różnych zasto-
sowań nad wodą. Okrągła kula służy do podniesienia całej martwej przynęty, 
pół kuli do podniesienia połowu przynęty lub dużych kawałków przynęty nad 
dnem, a z kolei element w kształcie kropli atrakcyjnie prezentuje mniejsze przy-
nęty na zestawie gruntowym. Specjalny pręt pozwala na proste i bezpieczne 
zamocowanie tych pływających elementów.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6240 001 3 szt czerwone 22,40

MR.  P IKE  PRZYPON SPŁ AWIKOWY
Zestaw spławikowy - gotowe zestawy spławikowe wyposażone w wysokiej 
jakości haczyki ze stali węglowej zawiązane na mało widoczny przypon stalo-
wy camo o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka jakość produkcji została uznana za 
priorytet, stąd każda tuleja zaciskowa została wykonana ręcznie i dodatkowo 
sprawdzona.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor RCD zł
4271 001 1, 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,00

4271 005 1, 2 1 50 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,00

MR.  P IKE  PRZYPON SPŁ AWIKOWY
Zestaw spławikowy - gotowe zestawy spławikowe wyposażone w wysokiej 
jakości haczyki ze stali węglowej zawiązane na mało widoczny przypon stalo-
wy camo o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka jakość produkcji została uznana za 
priorytet, stąd każda tuleja zaciskowa została wykonana ręcznie i dodatkowo 
sprawdzona.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor RCD zł
4271 002 6 1 50 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,00

4271 003 4 1 50 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,00

4271 004 2 1 50 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,00

MR.  P IKE  PRZYPON SPŁ AWIKOWY
Zestaw spławikowy - gotowe zestawy spławikowe wyposażone w wysokiej 
jakości haczyki ze stali węglowej zawiązane na mało widoczny przypon stalo-
wy camo o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka jakość produkcji została uznana za 
priorytet, stąd każda tuleja zaciskowa została wykonana ręcznie i dodatkowo 
sprawdzona.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor RCD zł
4271 006 1, 4+4 3 50 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 22,20
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MR.  P IKE  PRZYPON SPŁ AWIKOWY
Zestaw spławikowy - gotowe zestawy spławikowe wyposażone w wysokiej 
jakości haczyki ze stali węglowej zawiązane na mało widoczny przypon stalo-
wy camo o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka jakość produkcji została uznana za 
priorytet, stąd każda tuleja zaciskowa została wykonana ręcznie i dodatkowo 
sprawdzona.

Nr art. Model Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor RCD zł
4271 007 Claw Hook 1, 1/0 2 50 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 31,20

MR.  P IKE  PRZYPON UN IWERSALNY
Mr. Zestaw Pike Universal  - gotowe zestawy spławikowe i gruntowe wyposa-
żone w wysokiej jakości haczyki ze stali węglowej zawiązane na mało widoczny 
przypon stalowy camo o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka jakość produkcji została 
uznana za priorytet, stąd każda tuleja zaciskowa została wykonana a ręcznie i 
dodatkowo sprawdzona.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor RCD zł
4272 001 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,80

4272 002 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,80

4272 003 8 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,80

4272 004 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,80

MR.  P IKE  PRZYPON LONG CAST
Zestaw Mr. Pike Long Cast  - gotowe zestawy spławikowe i gruntowe do dale-
kich rzutów wyposażone w wysokiej jakości haczyki ze stali węglowej zawiąza-
ne na mało widoczny przypon stalowy camo o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka 
jakość produkcji została uznana za priorytet, stąd każda tuleja zaciskowa zosta-
ła wykonana a ręcznie i dodatkowo sprawdzona.

Nr art. Model Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor RCD zł
4273 001 Claw Hook 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,80

4273 002 Claw Hook 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,80

4273 003 Claw Hook 8 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,80

4273 004 Claw Hook 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,80

L I N K I  P R Z Y P O N O W E

MR.  P IKE  PRZYPON BOT TOM
Zestaw Bottom Rig - gotowe zestawy gruntowe wyposażone w wysokiej jakości 
haczyki ze stali węglowej zawiązane na mało widoczny przypon stalowy camo 
o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka jakość produkcji została uznana za priorytet, 
stąd każda tuleja zaciskowa została wykonana a ręcznie i dodatkowo spraw-
dzona.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor RCD zł
4274 001 6, 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,80

4274 002 8, 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,80

4274 003 4, 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż 17,80

MR.  P IKE  RURKA ANTYSPL ĄTANIOWA
Każdy wędkarz, który chce położyć nad dnie martwą przy-
nętę z dala od roślin i w sposób widoczny dla drapieżników 
nie może się obyć bez dobrej rurki antysplątaniowej. Dzięki 
rurce Mr. Pike Ledger Boom linka zestawu swobodnie unosi 
się ponad przeszkodami, co podczas brania wpływa na bez-
problemowe przesuwanie się linki bez szarpnięć.

Nr art. Długość Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
6207 001 17 cm XL 1 szt czarny 24,60

MR.  P IKE  WSKAŻNIK  BRAŃ
Czasami nawet największe szczupaki mogą być pruderyjne. Często tylko bawią się z przynętą, lekko ją tylko przesuwając. Sygnalizator Mr. Pike Drop Back Indicator 
chroni przed niezauważonym pożarciem przynęty. Czuły sygnalizator brań, który niczego nie pominie. Jest montowany z tyłu podpórki. Zakręcany łącznik pasuje do 
podpórki o każdej średnicy. Sygnalizator brań ma kształt plastikowego jajka, które można otworzyć i w zależności od wiatru i prądu wody, zamocować wewnątrz cię-
żarki. Ramię porusza się swobodnie i sygnalizuje brania w obu kierunkach. Dokładnie regulowany, plastikowy klips można dostosować do średnicy linki głównej, dzięki 
czemu linka bez oporu zostanie uwolniona. Wstawka na świetlik. Zawiera: 2 plastikowe sygnalizatory brań z klipsami na żyłkę (jasny biały i pomarańczowy fluo), 3 
odważniki oraz ramię ze stali nierdzewnej ze skręcanym zaciskiem.

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
6750 001 37 cm 73 g 1 szt fluo orange/bright white 79,80
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MR.  P IKE  DUŻY STOPER –  KORAL IK

Bardzo duże czarne, gumowe koraliki z małym otworem – są to idealne stope-
ry dla Mr. Pike Ledger Boom. Świetnie spisują się również jako ochrona dla 
węzłów na krętlikach i ciężarkach.

Nr art. Ø Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
3117 005 1,2 mm XL 8 szt czarny 16,00

P O Z O S T A Ł E

MR.  P IKE  STOPERY S IL IKONOWE
Pewne utrzymanie dużego spławika nie jest łatwe, dlatego konieczną rzeczą 
jest posiadanie wysokiej jakości silikonowych stoperów. Czarne stopery Mr. Pike 
"Float Stops" to idealne rozwiązanie. Można je stosować zarówno na żyłkach, 
jak i plecionkach i najlepiej trzymają się na linkach o średnicy od 0.2 mm do 
0.35 mm, , 0,30mm - 0,60 mm.

Nr art. Model Ø Ilość Kolor RCD zł
3117 001 L 0,20 - 0,35 mm 20 szt czarny 16,00

3117 002 XL 0,30 - 0,60 mm 10 szt czarny 16,00

MR.  P IKE  SPOT TY
Branie - idźmy do sedna! Mr. Pike 'Spotty' ma kilka zastosowań. Z jednej strony 
dostarcza drapieżnikom wzrokowych bodźców. Z drugiej strony, "Spotty" może 
być używany jako stoper zabezpieczający martwą przynętę przed spadnięciem 
z haczyka podczas rzutu. Nie tylko ozdabia Twoją przynętę, ale także pokazuje 
drapieżnikowi, gdzie ma uderzyć.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
3113 001 XL 20 szt UV colours 17,00

MR.  P IKE  C IĘŻAREK PRZESUWNY -  BEZOŁOWIOWY
Produkt całkowicie bez ołowiu. Ciężarki Mr. Pike 'Slide Sinkers' można zamo-
cować do linki głównej na dwa sposoby.  Jeden z nich polega na nasunięciu 
cieżarka na rurkę, co pozwala na swobodne przesuwanie się ciężarka po lince. 
Drugim sposobem jest zamocowanie ciężarka na stałe za pomocą silikonowych 
rurek. Po nałożeniu ciężarka na linkę istnieje możliwość umieszczenia ciężarka 
"Slide Sinker" w określonej odległości.

Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
6233 006 6 g 3 szt czarny 23,20

6233 010 10 g 3 szt czarny 26,80

6233 015 15 g 3 szt czarny 31,20

6233 020 20 g 3 szt czarny 34,80

MR.  P IKE  R IGG ING  K IT
Zestaw do samodzielnego montażu dla wszystkich łowców szczupaków, którzy 
doceniają innowacyjną jakość, ale chcą pozostać elastyczni.  Zestaw Mr. Pike 
'Rigging Kit" zawiera optymalne kotwice do łowienia na martwe przynęty oraz 
plastikowe nasadki camo wraz z trudnym do wykrycia przyponem.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
6208 000 4 12 szt kamuflaż 29,00

6208 001 6 12 szt kamuflaż 29,00

6208 002 8 12 szt kamuflaż 29,00

6208 003 2 12 szt kamuflaż 29,00

MR.  P IKE  R IGG ING  K IT  CL AW HOOK
Zestaw do samodzielnego montażu dla wszystkich łowców szczupaków, którzy 
doceniają innowacyjną jakość, ale chcą pozostać elastyczni.  Zestaw Mr. Pike 
'Rigging Kit" zawiera optymalne kotwice do łowienia na martwe przynęty oraz 
plastikowe nasadki camo wraz z trudnym do wykrycia przyponem.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
6208 004 1/0 12 szt kamuflaż 63,80

MR.  P IKE  ZESTAW MONTAŻOWY KWIK  CHANGE
Niezwykle praktyczne, szczególnie gdy mamy odhaczyć wyholowaną rybę. Inte-
ligentny krętlik Mr. Pike 'Kwik Change’ ma z jednej strony możliwość szybkiego 
wypięcia stalowego przyponu i to nawet w podbieraku. Chroni zarówno rybę 
jak i przypon. Zestaw składa się z krętlika Kwik Change oraz odpowiednich 
nasadek, które tworzą wokół elementów przyponu niemal drugą warstwę. 
Nasadki Mr. Pike 'Safety Sleeves’ występują w kolorze piaskowym camo, który 
doskonale pasuje do naszego materiału przyponowego camo.

Nr art. Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6209 001 L 36 kg 16 szt 29,00
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P O Z O S T A Ł E

MR.  P IKE  F IRE-BALL  J IGHEAD
Jeśli chcemy aktywnie i atrakcyjnie zaprezentować martwą rybkę, do gry wcho-
dzi główka jigowa Fireball. Niezależnie od tego, czy łowimy w pionie tuż pod 
łodzią lub stosujemy dryfujący zestaw ze spławikiem. Główki Mr. Pike Fireball 
Jigs zostały pomalowane, w kuszące barwy „Firetiger”, aktywne na światło UV. 
W przeciwieństwie do innych główek jigowych, mają one powiększony, bardzo 
ostry haczyk z szerokim kolankiem. Pozwala to na założenie dużych, martwych 
ryb również od przodu za pysk. Główki te nie tylko idealnie trzymają przynętę, 
ale także pewnie wbijają się w twarde pyski szczupaków podczas zacięcia. W 
zestawie wytrzymałe, zamocowane kółko łącznikowe do przyponu oraz drugie 
kółko łącznikowe do dozbrojki.

Nr art. Rozmiar Waga Ilość Kolor RCD zł
3132 020 4/0 20 g 2 szt firetiger 26,40

3132 030 4/0 30 g 2 szt firetiger 26,40

3132 040 4/0 40 g 2 szt firetiger 35,20

3132 050 4/0 50 g 2 szt firetiger 35,20

MR.  P IKE  BLUZA Z  KAPTUREM
Swobodny styl spod znaku Mr. Pike. Zamek błyskawiczny zapewnia idealne 
dopasowanie i fajny design. Znak szczupaka na kapturze i nadruk Mr. Pike na 
plecach sprawiają, że ten wspaniały przedmiot jest koniecznością na wodzie. 
Dostępne w rozmiarach S-3XL. Materiał: 100% Bawełna. Gramatura: 360 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8450 000 S czarny 195,00

8450 001 M czarny 195,00

8450 002 L czarny 195,00

8450 003 XL czarny 195,00

8450 004 XXL czarny 195,00

8450 005 XXXL czarny 195,00

MR.  P IKE  BEANIE
Thinsulate! Szczególnie ciepła! Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Kolor RCD zł
9788 071 czarny 85,60

MR.  P IKE  NOŻYCZKI  DO  PLEC IONKI  I  ŻYŁK I
Mr. Pike Line & Braid Blades. Istotne wyposażenie każdego pudełka z przynę-
tami - ostre jak brzytwa nożyczki do żyłek i plecionek z ząbkowanymi ostrzami 
do precyzyjnego cięcia. Mają przemyślany zaciągacz do węzłów oraz oczko 
mocujące na uchwycie.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6440 001 11 cm zielony/czarny 35,20

MR.  P IKE  SZCZYPCE  /  PODWÓJNE  ZŁ ĄCZE
Mr. Pike Power Pliers with Dual Joint. Trzymają mocno i nie puszczą! Te mocne 
szczypce z podwójnym zawiasem wykonają doskonale swoją robotę. Bardzo 
długie rączki tych 33-centymetrowych szczypiec ochronią twoje dłonie przed 
ostrymi zębami szczupaków i stworzą pewny chwyt dzięki dwukrotnie większej 
sile przeniesionej na końcówki szczypiec.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6440 002 33 cm zielony/czarny 134,00

MR.  P IKE  SZCZYPCE  DO  ROZDZ IEL ANIA
Mr. Pike Splitring Pliers. Doskonałe kombinerki do otwierania kółeczek łączni-
kowych i prostych wymian haków. Podczas otwierania nie rozginają kółeczek 
łącznikowych do końca.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6440 003 14 cm zielony/czarny 55,80

MR.  P IKE  SZCZYPCE  ZACISKOWE
Mr. Pike Crimp Pliers. Dobre zaciski to połowa bitwy i tylko ten, kto używa 
właściwych narzędzi może być pewien, że zaciśnięte dokładnie nie uszkodzą 
materiału przyponowego. Nasza porada: zawsze używaj oryginalnych zacisków 
Mr. Pike Power Sleeves od AFM!

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6440 004 14 cm zielony/czarny 55,80
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MR.  P IKE  CRADLE
Maty typu „kołyska” stały się niezbędnym wyposażeniem nowoczesnego łowcy szczupaków na martwe przynęty! Obowiązkowa w niektórych krajach i częste wyposa-
żenie każdego łowcy szczupaków, którzy szanują łowione ryby. Prosta i szybka do rozłożenia, łatwa i efektywna w transporcie. Ochronny materiał nylonowy pokryty na 
długości 120 cm z otworami na boku do odprowadzania wody Materiał: 94%Polyester, 6% Blasthane

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8548 001 1,30 m 0,65 m 0,12 m 269,00

MR.  P IKE  PODB IERAK WRAZ ZE  SZTYCĄ
Przestrzeń dla potwora! Podbierak z elementami pływającymi w obu rogach w połączeniu z wytrzymałą 
metalową ramą z wydłużoną głowicą. Każdy łowca szczupaków musi to mieć. Niezwykle wytrzymała ręko-
jeść podbieraka daje wystarczające wsparcie i stabilność, aby podebrać rybę dowolnej wielkości. Ochronna 
gumowa siatka z płaskim dnem i atrakcyjnym wyglądem.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Oczko RCD zł
7024 001 1,91 m 93 cm 84 cm 8 x 8 mm 441,00

MR.  P IKE  POKROWIEC  NA WĘDKI
Bezpieczeństwo i pewność nad wodą. Wytrzymały pokrowiec na wędki w postaci pojedynczej lufy. Oferuje wystar-
czającą przestrzeń na długą wędkę, nawet z dużymi przelotkami. Sprytnym rozwiązaniem, które pozwoli udoku-
mentować dużą rybę jest nadrukowana miarka z tyłu pokrowca. Mr. Pike 'Rod Case' wyposażony jest w wytrzymały 
zamek i mieści uzbrojone wędki wraz z kołowrotkami. Z paskiem na ramię Materiał: 100% Poliester Nr art. Długość Kolor RCD zł

8517 060 190 cm czarny 139,00

T O R B Y

MR.  P IKE  TORBA Z  WKŁ ADEM IZOL ACYJNYM
Genialne połączenie dla każdego stacjonarnego łowcy drapieżników - prze-
stronna torba na ramię na każdy rodzaj sprzętu i akcesoriów wraz z wyjmo-
waną torbą termiczną. Mr. Pike 'Carryall' mieści wszelkie tradycyjne pudełka 
wędkarskie. Druga część torby - tzw. "lodówka" wyposażona jest w grubą 
warstwę izolacyjną, w której można bez problemu przewozić martwe przynęty. 
Lodówka jest także wyjmowana, co pozwala na jej oddzielne przechowywanie 
w trakcie łowienia oraz wyczyszczenie po użyciu. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Kolor RCD zł
8517 065 45 cm 35 cm 40 cm czarny 342,00

MR.  P IKE  PORTFEL  NA  PRZYPONY
Idealne rozwiązanie przechowywania uzbrojonych przyponów szczupakowych 
bez ich wyginania.  W przeciwieństwie do pojemników na przypony, ten 
specjalny piórnik pozwala na przechowywanie przyponów w postaci wyprosto-
wanej oraz na ich szybkie wyciągnięcie i włożenie po użyciu. Wytrzymały panel 
piankowy piórnika Mr. Pike 'Trace Wallet’ mieści do 24 gotowych przyponów 
szczupakowych. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Kolor RCD zł
8517 067 65 cm czarny 177,00

SIATKA NA DRAPIEŻN IK I
Predator Keeper ma wiele ważnych funkcji chroniących złowioną rybę: można 
w nim przetrzymać rybę do czasu aż wyciągniemy z torby aparat i wagę. Kiedy 
Keeper jest używany do ważenia, gumowa siatka chroni warstwę śluzu ryby 
przed uszkodzeniem Rozmiary maty do mierzenia Quantum “Measure Mat 
Boat” są na tyle duże, że Keeper może także służyć do dokładnego mierzenia 
złowionej ryby.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał Oczko RCD zł
8504 010 1,30 m 30 cm 30 cm Gumowa Siatka 8 mm 335,00

NAKLEJKA MR.  P IKE
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9971 965 42 cm 10 cm 4,60

NAKLEJKA MR.  P IKE
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 081 14,8 cm 7,2 cm 2,80
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PRZYPON CRYPTON ROSÓWKA
Sprawdzony gotowy przypon Crypton Lob Worm zachwyca wyjątkową jakością. 
Ultra mocne haczyki z długimi zadziorami dla idealnego trzymania przynęty. 
Hak Lob Worm, czerwony.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4750 002 2 0,35 mm 70 cm 10 szt czerwone 8,80

4750 004 4 0,30 mm 70 cm 10 szt czerwone 8,80

4750 006 6 0,25 mm 70 cm 10 szt czerwone 8,80

4750 008 8 0,20 mm 70 cm 10 szt czerwone 8,80

4750 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 szt czerwone 8,80

PRZYPON CRYPTON
Gotowy przypon Crypton Sweetcorn long shank z wąskim łukiem kolankowym 
haczyka do bardzo szybkiego zahaczania ryby. Specjalna konstrukcja sprawia, 
że haczyki idealnie nadają się na przynęty takie jak kukurydza. Złota powłoka 
jest bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4751 004 4 0,25 mm 70 cm 10 szt złoty 8,80

4751 006 6 0,22 mm 70 cm 10 szt złoty 8,80

4751 008 8 0,20 mm 70 cm 10 szt złoty 8,80

4751 010 10 0,18 mm 70 cm 10 szt złoty 8,80

4751 012 12 0,16 mm 70 cm 10 szt złoty 8,80

4751 014 14 0,14 mm 70 cm 10 szt złoty 8,80

PRZYPON CRYPTON CZERWONY ROBAK
Gotowy przypon Crypton Red Worm. Mocne, czerwone haczyki long shank z 
dwoma zadziorami do idealnego chwytania robaków na haku.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4749 002 2 0,30 mm 70 cm 10 szt czerwone 8,80

4749 004 4 0,30 mm 70 cm 10 szt czerwone 8,80

4749 006 6 0,25 mm 70 cm 10 szt czerwone 8,80

4749 008 8 0,22 mm 70 cm 10 szt czerwone 8,80

4749 010 10 0,20 mm 70 cm 10 szt czerwone 8,80

H A K I

CRYPTON ALLROUND PRZYPON
Haczyki Crypton typu long shank, które mogą być używane w różnych sytu-
acjach i do szerokiej gamy przynęt.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4734 004 4 0,25 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4734 006 6 0,25 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4734 008 8 0,22 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4734 010 10 0,20 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4734 012 12 0,18 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4734 014 14 0,16 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4734 016 16 0,14 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

CRYPTON FEEDER  PRZYPON
Gotowy przypon Crypton Feeder z krótkim trzonkiem i prostą końcówką. Do 
szybkiego zacięcia ryby. Czarna niklowa powłoka sprawia, że haczyki są wyjąt-
kowo trwałe.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4736 010 10 0,18 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4736 012 12 0,16 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4736 014 14 0,14 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4736 016 16 0,12 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4736 018 18 0,12 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

PRZYPON CRYPTON PASTA
Gotowy przypon Crypton Dough w kolorze czerwonym ze spiralną i prostą 
końcówką. Idealny do łowienia na ciasto lub podobne przynęty.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4735 004 4 0,25 mm 40 cm 5 szt czerwone 8,80

4735 006 6 0,22 mm 40 cm 5 szt czerwone 8,80

4735 008 8 0,22 mm 40 cm 5 szt czerwone 8,80

4735 010 10 0,20 mm 40 cm 5 szt czerwone 8,80

CRYPTON B IALY  ROBAK PRZYPON
Gotowy przypon Crypton Maggot, czarny. Bardzo ostre haczyki przywiązane do 
wysokiej jakości żyłki - haczyki, na których można polegać.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4748 010 10 0,16 mm 40 cm 10 szt czarny 8,80

4748 012 12 0,14 mm 40 cm 10 szt czarny 8,80

4748 014 14 0,12 mm 40 cm 10 szt czarny 8,80

4748 016 16 0,10 mm 40 cm 10 szt czarny 8,80

4748 018 18 0,10 mm 40 cm 10 szt czarny 8,80

CRYPTON LESZCZ PRZYPON
Gotowy przypon Crypton Bream, czerwony z prostym trzonkiem. Zapewnia 
mocne zacięcie nawet na dużych odległościach. Bez względu na to, czy łowisz 
na feeder, czy używasz matcha, możesz polegać na tym haczyku.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4740 008 8 0,18 mm 80 cm 10 szt czerwone 8,80

4740 010 10 0,16 mm 80 cm 10 szt czerwone 8,80

4740 012 12 0,14 mm 80 cm 10 szt czerwone 8,80

4740 014 14 0,12 mm 80 cm 10 szt czerwone 8,80

4740 016 16 0,10 mm 80 cm 10 szt czerwone 8,80
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CRYPTON ROACH PRZYPON
Gotowy przypon Crypton Roach z cienkiego niebieskiego okrągłego drutu z 
prostym trzonkiem. Lekki, ostry haczyk oznacza lepszą prezentację, dzięki cze-
mu Twoja przynęta jest znacznie atrakcyjniejsza.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4741 010 10 0,16 mm 40 cm 10 szt niebieski 8,80

4741 012 12 0,14 mm 40 cm 10 szt niebieski 8,80

4741 014 14 0,12 mm 40 cm 10 szt niebieski 8,80

4741 016 16 0,10 mm 40 cm 10 szt niebieski 8,80

4741 018 18 0,10 mm 40 cm 10 szt niebieski 8,80

CRYPTON WĘGORZ PRZYPON
Sprawdzony gotowy przypon Crypton Eel w niklu zachwyca wyjątkową jako-
ścią. Ultra mocne haczyki long shank z dwoma zadziorami na trzonku dla ideal-
nego trzymania przynęty.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4743 002 2 0,30 mm 70 cm 10 szt nikiel 8,80

4743 004 4 0,30 mm 70 cm 10 szt nikiel 8,80

4743 006 6 0,28 mm 70 cm 10 szt nikiel 8,80

4743 008 8 0,25 mm 70 cm 10 szt nikiel 8,80

4743 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 szt nikiel 8,80

CRYPTON KARP PRZYPON
Gotowy przypon Crypton Carp jest jednym z najbardziej wszechstronnych pro-
jektów ukierunkowanych na karpie. Dzięki krótkiemu trzonkowi, szerokiemu 
otworowi i grotowi skierowanemu w stronę oka haczyk jest idealny do natural-
nych przynęt (kukurydza, chleb itp.), kulek, pelletu czy ziaren.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4744 002 2 0,35 mm 70 cm 10 szt czarny 8,80

4744 004 4 0,30 mm 70 cm 10 szt czarny 8,80

4744 006 6 0,28 mm 70 cm 10 szt czarny 8,80

4744 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 szt czarny 8,80

H A K I

CRYPTON OKOŃ PRZYPON
Gotowy przypon Crypton Perch z ostrym hakiem, prostym chwytem i zadziorem 
na trzonku. Idealne haczyki do łowienia małymi przynętami lub żywymi roba-
kami.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4745 004 4 0,25 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4745 006 6 0,22 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4745 008 8 0,20 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

4745 010 10 0,20 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel 8,80

CRYPTON KULKA PROTE INOWA PRZYPON
Gotowe przypony Crypton Boilie posiadają wyjątkowo ostry haczyk związany 
z żyłką o dużej wytrzymałości. Haki szczególnie dobrze zacinają, aby zapewnić 
mocne trzymanie. Haczyki można łatwo wyjąć z opakowania i są gotowe do 
użycia.

Nr art. Rozmiar Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4747 001 1 50 cm 15 kg 3 szt czarny/gunsmoke 8,80

4747 002 2 50 cm 15 kg 3 szt czarny/gunsmoke 8,80

4747 004 4 50 cm 15 kg 5 szt czarny/gunsmoke 8,80

CRYPTON B IG  TROUT  EXTREME PRZYPON
Gotowy przypon Crypton Big Trout Extreme to, jak sama nazwa wskazuje, 
solidny hak do największych okazów pływających w łowisku.  Solidny haczyk o 
długości haka od 0,25 do 0,29 mm.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4737 004 4 0,29 mm 180 cm 10 szt czarny nikiel 10,60

4737 006 6 0,27 mm 180 cm 10 szt czarny nikiel 10,60

4737 008 8 0,27 mm 180 cm 10 szt czarny nikiel 10,60

4737 010 10 0,25 mm 180 cm 10 szt czarny nikiel 10,60

CRYPTON B IG  TROUT  PRZYPON
Gotowy przypon Crypton Big Trout jest idealny do wszystkich popularnych przy-
nęt pstrągowych, pływających ciast i larw pszczół. Długość zestawu wynosi 120 
cm dla wszystkich rozmiarów haków.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4738 006 6 0,25 mm 120 cm 10 szt srebrny 10,60

4738 008 8 0,25 mm 120 cm 10 szt srebrny 10,60

4738 010 10 0,23 mm 120 cm 10 szt srebrny 10,60

4738 012 12 0,20 mm 120 cm 10 szt srebrny 10,60

CRYPTON B IG  TROUT-BH  PRZYPON

Gotowe przypony Crypton Big Trout -BH łączy w sobie idealne funkcje ukie-
runkowane na połów pstrągów. Srebrne haczyki typu long shank wykonane z 
cienkiego druta. Idealny do połowu pstrąga z robakami lub innymi przynętami. 
Długość zestawu wynosi 220 cm dla wszystkich rozmiarów haczyka, zapewnia-
jąc w ten sposób dużą swobodę podczas wędkowania.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4739 004 4 0,27 mm 220 cm 10 szt srebrny 10,60

4739 006 6 0,25 mm 220 cm 10 szt srebrny 10,60

4739 008 8 0,25 mm 220 cm 10 szt srebrny 10,60

4739 010 10 0,23 mm 220 cm 10 szt srebrny 10,60

4739 012 12 0,20 mm 220 cm 10 szt srebrny 10,60
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CRYPTON TROUTE  PASTE  PRZYPON
Gotowy przypon Crypton Trout Paste, srebrny. Uwiązany spiralny haczyk pstrą-
gowy od Quantum. Konstrukcja zapewnia, że pasta pozostanie na haku dłużej 
zarówno podczas rzutu jak i pobierania.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor RCD zł
4746 006 6 0,22 mm 70 cm 5 szt złoty 8,80

4746 008 8 0,20 mm 70 cm 5 szt złoty 8,80

4746 010 10 0,18 mm 70 cm 5 szt złoty 8,80

4746 012 12 0,16 mm 70 cm 5 szt złoty 8,80

4746 106 6 0,25 mm 250 cm 5 szt złoty 8,80

4746 108 8 0,25 mm 250 cm 5 szt złoty 8,80

4746 110 10 0,22 mm 250 cm 5 szt złoty 8,80

CRYPTON PSTRĄG PRZYPON
Gotowy przypon Crypton Trout jest wszechstronnym zestawem do połowu 
pstrągów. Niezwykle ostre i wytrzymałe haczyki w połączeniu z różnymi długo-
ściami i wytrzymałościami przyponów.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Kolor RCD zł
4742 006 6 0,22 mm 150 cm czarny nikiel 8,80

4742 008 8 0,20 mm 150 cm czarny nikiel 8,80

4742 010 10 0,18 mm 150 cm czarny nikiel 8,80

4742 012 12 0,16 mm 150 cm czarny nikiel 8,80

4742 106 6 0,22 mm 70 cm czarny nikiel 8,80

4742 108 8 0,20 mm 70 cm czarny nikiel 8,80

4742 110 10 0,18 mm 70 cm czarny nikiel 8,80

4742 112 12 0,16 mm 70 cm czarny/nikiel 8,80

złoty miedź gunsmoke firetiger

Długość Model Ilość Akcja złoty miedź gunsmoke firetiger RCD zł
30 mm Willow Leaf 2 szt tonący 3332 002 3332 003 3332 004 3332 005 21,20

42 mm Willow Leaf 2 szt tonący 3332 103 3332 104 3332 105 21,20

WKRĘCANA BŁYSTKA
Skrzydełko błystki, które można łatwo 
wkręcić w martwą rybkę lub miękką 
przynętę. Jest to dodatkowych wabik, 
prowokujący drapieżniki do brania.

H A K I

GŁÓWKA J IGOWA CAST  50  STOPNI
To nie jest kolejna zwyczajna główka jigowa – to sprytna główka! Główka Cast-Jig jest 
zaprojektowana do wolnego i leniwego prowadzenia przynęty, podobnie jak przy jig-
gowaniu miękkimi przynętami, gdy łowimy z brzegu. Kąt odchylenia oczka o 50 stopni 
powoduje, że możemy podbić przynętę idealnie pionowo do góry oraz maksymalnie 
spowolnić jej opad. Dużo lepiej sprawdzają się w łowieniu wertykalnym od klasycznych 
główek. Kolejnymi zaletami jest stabilny i ostry jak igła hak. Dodatkowo szerokie kolan-
ko haka pozwala na idealne wbicie się główki w pysk drapieżnika.

Nr art. Model Rozmiar haka Waga RCD zł
3550 001 4-7 cm 1 5 g 4,40

3550 002 4-7 cm 1 7 g 4,40

3550 003 4-7 cm 1 10 g 4,40

3550 004 4-7 cm 1 12 g 4,40

3550 005 4-7 cm 1 15 g 4,40

3550 101 5-9 cm 1/0 5 g 4,40

3550 102 5-9 cm 1/0 7 g 4,40

3550 103 5-9 cm 1/0 10 g 4,40

3550 104 5-9 cm 1/0 12 g 4,40

3550 105 5-9 cm 1/0 15 g 4,40

3550 106 5-9 cm 1/0 17 g 4,40

3550 201 6-10 cm 2/0 7 g 5,00

3550 202 6-10 cm 2/0 10 g 5,00

3550 203 6-10 cm 2/0 12 g 5,00

3550 204 6-10 cm 2/0 15 g 5,00

3550 205 6-10 cm 2/0 17 g 5,00

3550 206 6-10 cm 2/0 21 g 5,00

3550 301 7-12 cm 3/0 7 g 5,40

3550 302 7-12 cm 3/0 10 g 5,40

3550 303 7-12 cm 3/0 12 g 5,40

3550 304 7-12 cm 3/0 15 g 5,40

3550 305 7-12 cm 3/0 17 g 5,40

3550 306 7-12 cm 3/0 21 g 5,40

3550 307 7-12 cm 3/0 25 g 5,40

3550 401 12-16 cm 4/0 7 g 5,80

3550 402 12-16 cm 4/0 10 g 5,80

3550 403 12-16 cm 4/0 12 g 5,80

3550 404 12-16 cm 4/0 15 g 5,80

3550 405 12-16 cm 4/0 17 g 5,80

3550 406 12-16 cm 4/0 21 g 5,80

3550 407 12-16 cm 4/0 25 g 5,80

3550 501 14-18 cm 5/0 10 g 6,20

3550 502 14-18 cm 5/0 12 g 6,20

3550 503 14-18 cm 5/0 15 g 6,20

3550 504 14-18 cm 5/0 17 g 6,20

3550 505 14-18 cm 5/0 21 g 6,20

3550 506 14-18 cm 5/0 25 g 6,20

3550 601 18-23 cm 6/0 10 g 6,80

3550 602 18-23 cm 6/0 12 g 6,80

3550 603 18-23 cm 6/0 15 g 6,80

3550 604 18-23 cm 6/0 17 g 6,80

3550 605 18-23 cm 6/0 21 g 6,80

3550 606 18-23 cm 6/0 25 g 6,80

3550 607 18-23 cm 6/0 30 g 6,80
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Q136 Q137

Q-SCREW-J IGS  DARTHEAD
Łatwe zbrojenie, większa skuteczność zacięć, swobodniejszy ruch przynęty 
– to największe zalety naszych główek z wkrętem!  Wkręt służy do zamo-
cowania miękkiej, gumowej przynęty. Zapomnij o kłopotliwym nawleka-
niu gumy na hak - przynęta jest po prostu przykręcona, co zapobiega jej 
uszkodzeniu. Wkręt pewniej trzyma gumę niż standardowy hak i pozwala 
na jej błyskawiczną wymianę. Przypominający grot strzały kształt główki 
powoduje, że guma leci dalej, tonie szybciej i niekontrolowanie odchodzi 
na boki podczas jigowania, co szczególnie docenią wędkarze łowiący 
okonie. Duże oczko pozwala na dopięcie karabinków, czy też dozbrojek. 
Główki są dostępne w różnych gramaturach w kolorze matowej czerni.

Nr art. Waga Haczyk Kolor RCD zł
3152 005 5 g czarne matowe 8,60

3152 007 7 g czarne matowe 8,60

3152 010 10 g czarne matowe 8,60

3152 015 15 g czarne matowe 8,60

3152 020 20 g czarne matowe 8,60

3152 025 25 g czarne matowe 8,60

H A K I  L U Z E M

Q-SCREW-J IGS  ROUNDHEAD
Łatwe zbrojenie, większa skuteczność zacięć, swobodniejszy ruch przy-
nęty – to największe zalety naszych główek z wkrętem!  Wkręt służy 
do zamocowania miękkiej, gumowej przynęty. Zapomnij o kłopotli-
wym nawlekaniu gumy na hak - przynęta jest po prostu przykręcona, 
co zapobiega jej uszkodzeniu. Wkręt pewniej trzyma gumę niż stan-
dardowy hak i pozwala na jej błyskawiczną wymianę. Przypominający 
grot strzały kształt główki powoduje, że guma leci dalej, tonie szybciej 
i niekontrolowanie odchodzi na boki podczas jigowania, co szczegól-
nie docenią wędkarze łowiący okonie. Duże oczko pozwala na dopię-
cie karabinków, czy też dozbrojek. Główki są dostępne w różnych 
gramaturach w kolorze matowej czerni.

Nr art. Waga Haczyk Kolor RCD zł
3154 010 10 g czarne matowe 8,60

3154 015 15 g czarne matowe 8,60

3154 020 20 g czarne matowe 8,60

3154 025 25 g czarne matowe 8,60

3154 030 30 g czarne matowe 8,60

YOLO SHAD SYSTEM
Nowy system YOLO Shad to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich wędkarzy łowiących drapieżniki, którzy chcą umieścić swoje miękkie przynęty na różnych głęboko-
ściach, ale przy użyciu tylko jednego zestawu. Główka z obciążeniem podzielona jest na trzy części, co pozwala wędkarzowi na łowienie z 8 różnymi ciężarkami, a tym 
samym na 8 różnych głębokościach i przy różnych prędkościach. Wystarczy tylko obrócić te części. Uzbrojony w dwa bardzo ostre haki ze stali węglowej zestaw pozwa-
la na bezpieczne zacięcie i może być szybko i łatwo połączony z szerokim wachlarzem różnych miękkich przynęt.

Nr art. Model Rozmiar Haczyki Waga Ilość RCD zł
4239 001 M 1, 2 2 40 kg 1 szt 35,20

4239 002 L 1/0, 1 2 40 kg 1 szt 35,20

Q-HOOKS OFFSET  B IG  P IKE
Na rynku jest wiele dociążonych haków offsetowych. Niestety modele prze-
znaczone do łowienia basów są często za małe na europejskie ryby. Quantum 
wprowadza na rynek haczyki w dwóch nowych rozmiarach, dopasowanych do 
dzisiejszych wymagań. Pozwalają one na łowienie przynętami w typowych dla 
Europy rozmiarach bez zaczepiania o podwodne rośliny.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość Kolor RCD zł
3116 510 9,0 cm 11/0 10 g 2 szt czarny nikiel 25,40

3116 520 9,0 cm 11/0 20 g 2 szt czarny nikiel 29,00

magic pelagic

the monk

baby zander

arkansa shiner

tricky day

game over

Ilość magic pelagic baby zander tricky day game over the monk arkansa shiner RCD zł
1 szt 3457 001 3457 002 3457 003 3457 004 3457 005 3457 006 24,60

PEL AGIC  HEAD WITH  SCREW
Umieszczenie miękkiej przynęty tuż przed pyskiem szczupaka i sandacza 
jest kluczem do sukcesu, kiedy łowimy w połowie wody.  Im główka jest 
cięższa, tym bardziej precyzyjniej można podać przynętę podczas wiatru i 
na falach. Główka jigowa z wkrętką ma atrakcyjny kształt rybiej głowy z 
dużymi, realistycznymi oczami 3D, która doskonale pasuje do każdej mięk-
kiej przynęty.  Dostępna w 6 wabiących kolorach.
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CL AW TREBLE  HOOKS
W naszym asortymencie Q-Hook znajduje się bardzo specjalny hak 
- pierwsza i jedyna kotwiczka z haczykiem! Ten specjalny "Claw Tre-
ble" jest wygięty w taki sposób, że jego pazur można bardzo łatwo 
przymocować do każdej części miękkiej przynęty, nie uszkadzając jej 
ani nie wpływając na jej ruch. I najważniejsze: wszystkie trzy haczyki 
wystają swobodnie, by móc się wbić! Występuje w opakowaniach 
zbiorczych i dostępne jest w ośmiu rozmiarach haków od 6 do 4/0.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
6280 001 6 5 szt mat finish 40,20

6280 002 4 5 szt mat finish 40,20

6280 003 2 4 szt mat finish 40,20

6280 004 1 4 szt mat finish 40,20

6280 005 1/0 4 szt mat finish 40,20

6280 006 2/0 3 szt mat finish 40,20

6280 007 3/0 3 szt mat finish 40,20

6280 008 4/0 3 szt mat finish 40,20

H A K I  L U Z E M

SHAD SCREWS
Shad Screws są idealne do łowienia na płytkich wodach przy użyciu miękkich 
przynęt. W przeciwieństwie do główki jigowej przynęty nie są nadmiernie 
usztywniane przez wkręt. Spirala jest wkręcona bezpośrednio w przynętę. 
Podczas korzystania ze Shad Screws do połowu szczupaków zalecamy montaż 
kotwic swobodnie zawieszonych pod przynętą. Dostępne w trzech różnych 
wersjach.

Nr art. Długość Ø Materiał Waga Ilość RCD zł
6236 001 25 mm 3,00 mm Stal 25 kg 6 szt 15,60

6236 002 25 mm 4,00 mm Stal 60 kg 6 szt 15,60

6236 003 50 mm 6,00 mm Stal 100 kg 5 szt 15,60

FAST  CL IP
Niezawodny łącznik do szybkiej wymiany z mocnej, sprężystej stali dla tych, 
którzy nie lubią karabińczyków lub mają trudności z otwieraniem agrafek zzięb-
niętymi palcami zimą.

Nr art. Długość Ø Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6237 001 1,8 cm 0,8 mm S 35 kg 10 szt 14,40

6237 002 2,3 cm 0,9 mm M 50 kg 10 szt 14,40

6237 003 2,7 cm 1,0 mm L 75 kg 10 szt 14,40

Q-SNAP
Nie jest to zwykły krętlik. Jest to łącznik, na którym możesz polegać. Agrafka 
wykonana jest z wytrzymałej, elastycznej stali i wyposażona jest w długi łącznik, 
który wygięty jest do dołu, co zapewnia optymalne zamknięcie. Krótko mówiąc, 
jest to krętlik, na który możesz liczyć, nawet przy największych obciążeniach. 
Dostępna w 6 różnych rozmiarach!

Nr art. Długość Ø Rozmiar Waga Ilość Kolor RCD zł
6270 001 9 mm 0,40 mm XS 9 kg 10 szt steel 9,00

6270 002 10,3 mm 0,45 mm S 12 kg 10 szt steel 9,00

6270 003 13,5 mm 0,50 mm M 18 kg 10 szt steel 9,00

6270 004 14,7 mm 0,60 mm L 25 kg 10 szt steel 9,00

6270 005 17 mm 0,70 mm XL 35 kg 10 szt steel 9,00

6270 006 20 mm 0,75 mm XXL 50 kg 10 szt steel 9,00
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Q140 Q141

Q-ST INGER
Kiedy ryba atakuje miękką przynętę, to nie zawsze przynęta utkwi bezpiecznie 
w gardle. Kiedy trudno jest o pewne ataki ryb, zawsze pomaga zastosowanie 
dodatkowej kotwicy. Nowe dozbrojki Q-Stinger przychodzą nam z pomocą. 
Dzięki wyjątkowej kotwicy Q-treble z zadziorami na trzonku, wszystkie trzy 
ostrza haków kotwicy są umieszczone na boki. Już żadne cenne ostrze haka nie 
będzie tkwić w miękkiej przynęcie, gdyż teraz wszystkie trzy haczyki służą tylko 
zacięciu ryby. Wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów i dostosowane 
do ripperów w najważniejszych długościach z zastosowaniem stali nierdzewnej 
AFW o wytrzymałości 28 kg i zaciskami AFW. Szczególnie interesującym roz-
wiązaniem jest mocna, gumowa rurka powyżej pętelki mocującej, dzięki której 
dozbrojkę można zamocować do haczyka jigowego lub oczka linki.

Nr art. Rozmiar Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4101 001 2 6 cm 28 kg / 61 lbs 2 szt camo steel 51,20

4101 002 1/0 8 cm 28 kg / 61 lbs 2 szt camo steel 51,20

4101 003 2 10 cm 28 kg / 61 lbs 2 szt camo steel 51,20

4101 004 1/0 12 cm 28 kg / 61 lbs 2 szt camo steel 51,20

4101 005 2 x2 17 cm 28 kg / 61 lbs 1 szt camo steel 51,20

4101 006 2 + #1/0 17 cm 28 kg / 61 lbs 1 szt camo steel 51,20

P O Z O S T A Ł E

Q-LEADER STA INLESS STEEL
Wędkarze, którzy wolą bezpiecznie łowić na spinning zawsze mogą liczyć na 
stal. I to nie na dowolny materiał, ale na AFW. Dlatego właśnie każdy z naszych 
przyponów wykonany jest ze stali nierdzewnej AFW oraz odpowiednik zaci-
sków. Rdzeń składa się z niepowlekanego splotu stalowego 1x19. Uzbrojone w 
agrafki Q-Snaps oraz krętliki z pierścieniem oraz dyskretne nasadki na połącze-
niach. Nigdy więcej uciążliwych roślin dookoła przyponu. Dostępne w dwóch 
wytrzymałościach i długościach przyponu.

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
4103 001 30 cm 5,00 kg / 11 lbs 2 szt camo steel 34,00

4103 002 60 cm 5,00 kg / 11 lbs 2 szt camo steel 34,00

4103 003 30 cm 8,00 kg / 18 lbs 2 szt camo steel 34,00

4103 004 60 cm 8,00 kg / 18 lbs 2 szt camo steel 34,00

4103 005 30 cm 12,00 kg / 26 lbs 2 szt camo steel 34,00

4103 006 60 cm 12,00 kg / 26 lbs 2 szt camo steel 34,00

4103 007 30 cm 16,00 kg / 35 lbs 2 szt camo steel 34,00

4103 008 60 cm 16,00 kg / 35 lbs 2 szt camo steel 34,00

4103 009 50 cm 21,00 kg / 46 lbs 2 szt przeźroczysta 34,00

Q-LEADER FLUORO CARBON
Wzrasta liczba wód z czystą wodą, co sprawia, że coraz więcej wędkarzy spin-
ningowych stosuje „niewidoczne” przypony z fluorocarbonu. W naszej ofercie 
mamy wybór gotowych przyponów, które sprostają najtrudniejszym warunkom. 
Wykonane z oryginalnego fluorocarbonu ‘Hi-Seas’ AFW z ich zaciskami. Przy-
pony uzbrojone są w oryginalne agrafki Q-Snap i specjalne krętliki z kółkiem. 
Dodatkową cechą, która sprawia, że przypony te są jeszcze bardziej niewidocz-
ne są dodatkowe przezroczyste nasadki nałożone na połączenia, które chronią 
przypony także przed roślinami.

Nr art. Ø Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
2607 001 0,50 mm 60 cm 18 kg / 40 lbs 2 szt przeźroczysta 39,80

2607 002 0,70 mm 80 cm 27 kg / 60 lbs 2 szt przeźroczysta 39,80

2607 003 0,70 mm 120 cm 27 kg / 60 lbs 2 szt przeźroczysta 39,80

Q-LEADER HARD MONO TAPER LEADER
Przypon wykonany z polimeru nylonowego. Powierzchnia tego mocnego 
przyponu jest bardzo wytrzymała, ale nie jest sztywna. Wyjątkową cechą tego 
przyponu jest to, że jest koniczny. Pozwala to na zawiązanie jego cienkiego 
końca bezpośrednio do linki głównej, co zapewnia doskonałe połączenie z ple-
cionką, a w efekcie wpływa na optymalne walory rzutowe. Z kolei gruby koniec 
przyponu zakończony jest agrafką Q-Snap, która zapewnia konieczną ochronę 
przyponu od strony przynęty. Specjalnie zaprojektowana, przezroczysta ochrona 
powyżej agrafki Q-Snap, chroni przypon przed uciążliwymi roślinami. Dostoso-
wane zarówno do łowienia w wodzie słodkiej, jak i słonej.

Nr art. Ø Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
2645 001 0,30 - 0,40 mm 250 cm 9 kg / 20 lbs 1 szt przeźroczysta 29,80

2645 002 0,40 - 0,70 mm 250 cm 15 kg / 33 lbs 1 szt przeźroczysta 29,80

DRUT  TYTANOWY STRECH
Jednoniciowa Titanium Wire Leader na 3 m szpuli do robienia przyponów, 
zestawów i stingerów.

Nr art. Długość Waga RCD zł
2329 103 3 m 3 kg / 6 lbs 62,40

2329 108 3 m 8 kg / 18 lbs 62,40

2329 111 3 m 11 kg / 25 lbs 62,40

SCREW J IG  SCREWING HEAD
Półokrągła główka z wkrętką i trzpieniem mocującym na środku do łatwego i 
dokładnego zbrojenia miękkich przynęt. Krótkie mocowanie z przodu główki 
pozwala na optymalną pracę miękkiej przynęty oraz doskonałe trzymanie się 
główki. Wytrzymałe oczko od spodu pozwala na łatwe zamocowanie dozbro-
jek.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
3148 015 15 g 2 szt 25,40

3148 025 25 g 2 szt 25,40

3148 035 35 g 2 szt 25,40

GŁOWKA J IGOWA SCREW ZE  STEREM
Innowacyjna główka jigowa z wkrętką, środkowym trzpieniem mocującym 
oraz dodatkowym sterem. Wkrętka zapewnia pewne trzymanie zamocowanej 
przynęty, a ster z kolei ma dodatkowe zastosowanie podczas trollingowania z 
dużymi przynętami lub podczas spokojnego prowadzenia przynęt typu jaskółka 
nadając im dodatkowej akcji. Wytrzymałe oczko od spodu pozwala na łatwe 
zamocowanie dozbrojek.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
3149 015 15 g 2 szt 34,00

3149 025 25 g 2 szt 34,00
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Q-WEIGHT
Ciężarki do drop-shota w kształcie wydłużonego walca. Kształt zapewnia 
optymalne walory rzutowe oraz atrakcyjną prezentację przynęty poprzez lekkie 
ruchy ciężarka na dnie. Bezołowiowy materiał pokryty kamuflującą otuliną.

Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
3120 005 5 g 3 szt kamuflaż 26,40

3120 007 7 g 3 szt kamuflaż 26,40

3120 010 10 g 3 szt kamuflaż 26,40

3120 015 15 g 3 szt kamuflaż 26,40

3120 020 20 g 2 szt kamuflaż 26,40

3120 025 25 g 2 szt kamuflaż 26,40

NO-TWIST
Każdy wędkarz, który używa błystki obrotowe wie, jak irytujące jest skręcanie 
się żyłki podczas obrotu skrzydełka błystki. Ta mała flaga montowana jest 
między linką główną a przyponem. Stabilizuje ona pracę przynęty i skutecznie 
chroni przed skręcaniem się żyłki.

Nr art. Model Ilość Kolor RCD zł
6230 001 L 2 szt przeźroczysta 25,40

L AMPA UV
Idealny nie tylko do oceny stopnia jarzenia przynęt świecących, ale również do 
ich "ładowania". Zasilanie: 3x AAA (nie dołączone)

Nr art. Waga RCD zł
9895 005 35 g 84,00

UWALNIACZ  PRZYNĘT
Kolejnym projektem Petera Biedron jest świetny uwalniacz do przynęt. Ciężki 
cylinder prześlizgnie się na lince w przypadku zaczepienia przynęty o przeszko-
dy. Jedna z dwóch miękkich pętli ze stali nierdzewnej owinie się wokół woble-
ra, pozwalając na jego uwolnienie i odholowanie do brzegu/łodzi.

Nr art. Model Ilość Ø Waga RCD zł
6501 001 small 1 szt 3,0 mm 150 g 44,50

6501 002 large 1 szt 12 mm 260 g 66,30

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 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL Gumowa Siatka 1,05 m 24 x 16 mm 395,00

Q-KAJAK L ANDING  NET
Prosty i pomysłowy! Mały, inteligentny podbierak do kajaków i ponto-
nów. Gotowy do użycia w mgnieniu oka. Aby zaoszczędzić miejsca jego 
przechowywanie jest tak samo banalne. Całkowita długość: 210 cm

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Rozmiar Długość tr. Oczko RCD zł
7070 210 2,10 m / 1,20 m 50 cm 50 cm L 70 cm 15 x 8 mm 142,00

P R O M O C Y J N E
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8095 002

8095 003

8095 004

8095 005

8095 006

8095 001

TACKLE  KEEPER
Tackle Keeper – inteligentny system pudełek od Quantum! 
Wysokiej jakości, bardzo mocny plastik z ochroną UV zapobiega 
mieszaniu się kolorów Twoich przynęt. Oznacza to, że pudełka 
nie tylko są wytrzymałe, ale także chronią przynęty i materiał, 
z którego są zrobione. Różne przegródki w poszczególnych 
modelach pozwalają na elastyczne tworzenie własnego pudełka 
na posiadany sprzęt i akcesoria. Klipsy są zdejmowane i zapew-
niają dobry chwyt i optymalne zamknięcie pudełka. Przezroczy-
ste wieczko umożliwia dobre rozeznanie w małych akcesoriach. 
Pudełka Tackle Keeper są także „odporne na przynęty” tzn. nie 
rozpuszczają materiałów plastycznych i dlatego doskonale nada-
ją się do wszystkich miękkich przynęt. Dostępne w 6 wersjach.

Nr art. Model Przegrody Długość Szerokość Glebok. Waga RCD zł
8095 001 FC36Q płytka 38 28 cm 17 cm 4 cm 320 g 42,20

8095 002 HC30Q głęboka 30 28 cm 17 cm 10 cm 575 g 67,90

8095 003 FC48Q płytka 48 35 cm 22 cm 5 cm 515 g 59,80

8095 004 FC24Q płytka 24 35 cm 22 cm 5 cm 535 g 59,80

8095 005 HC12Q głęboka 12 35 cm 22 cm 10 cm 760 g 87,90

8095 006 HC15Q głęboka 15 35 cm 22 cm 10 cm 800 g 87,90

SIATKA NA DRAPIEŻN IK I
Predator Keeper ma wiele ważnych funkcji chroniących złowioną rybę: można w nim przetrzymać rybę do czasu aż wyciągniemy z torby aparat i wagę. Kiedy Keeper 
jest używany do ważenia, gumowa siatka chroni warstwę śluzu ryby przed uszkodzeniem Rozmiary maty do mierzenia Quantum “Measure Mat Boat” są na tyle duże, 
że Keeper może także służyć do dokładnego mierzenia złowionej ryby.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał Oczko RCD zł
8504 010 1,30 m 30 cm 30 cm Gumowa Siatka 8 mm 335,00

P U D E Ł K A

Q-CARRIER
Wodoodporna torba na małe akcesoria i pudełka Tackle Keeper do nowoczesnego spin-
ningu. Wytrzymały materiał zewnętrzny EVA jest bardzo elastyczny i pudełko może być 
skutecznie przechowywane gdziekolwiek. Wodooporna i łatwa do umycia zewnętrzna 
powłoka sprawia, że Q-Carrier jest nieodzownym towarzyszem nad wodą. Twarde wie-
ko zapinane na zamek, który biegnie po krawędzi, chroni przed przedostawaniem się 
wody do środka. Torba ma pasek na ramię i rączki transportowe. Idealna do łowienia z 
brzegu lub z łodzi. Q-Carrier ma dodatkową boczną kieszeń na szczypce.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor Waga Materiał RCD zł
8546 001 40 cm 25 cm 25 cm czarny 800 g EVA 321,00

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8504010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8546001&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8095001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8546001&type=gallery&locale=DE


Q146 Q147

SCRAFT
Wielofunkcyjne nakrycie głowy, które może służyć jako opaska, czapka lub 
chusta. Scraft zapewnia optymalną ochronę przed słońcem, wiatrem lub chło-
dem przez cały rok. Zajmuje mało miejsca i pasuje do każdej torby wędkarskiej. 
Materiał: 100% Polypropylene

Nr art. RCD zł
9301 002 39,80

CZAPKA RAPPER
Czapka Rapper jest całkowicie uszczelniona z tyłu i ma płaski daszek, otwory 
wentylacyjne z wysokiej jakości szwami. Czapka jest idealne dopasowana. 
Wysokiej jakości design z świetnie wyszytym Quantum Q. Dostępny w dwóch 
rozmiarach. Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
9788 075 58 cm czarny 42,60

Q-CZAPKA Z  DASZKIEM
Czerwona czapka bejsbolowa w fajnym designie. Materiał: 96% poliester, 
4% elastan Rozmiar: uniwersalny – regulowany. Materiał: 96% polyester, 4% 
elastan

Nr art. Kolor RCD zł
9788 097 czarny camo 42,60

Q-CZAPKA Z  DASZKIEM
Czarna czapka bejsbolowa w fajnym designie. Materiał: 96% poliester, 4% 
elastan Rozmiar: uniwersalny - regulowany Materiał: 96% polyester, 4% elastan

Nr art. Kolor RCD zł
9788 098 czerwona kamuflaż 42,60

CZAPKA Z IMOWA
Wysokiej jakości czapka zimowa z profesjonalnym haftem i najwyższej jakości 
wzornictwem Quantum. Materiał: 20% wełny, 45% akrylu, 35% poliestru

Nr art. Kolor RCD zł
9788 099 black/red camou 85,60

C Z A P K I

REEL  TAPE
Elastyczna opaska chroniąca linkę na szpuli kołowrotka podczas transportu i 
nad wodą. Działa także jako doskonała ochrona przed promieniami UV i świet-
nie sprawdza się podczas przechowywaniu sprzętu w domu. Materiał: 100% 
Poliester

Nr art. Model Ø Szerokość Waga Kolor RCD zł
8560 001 Medium 2 cm / 3,5 cm 1,50 cm 3 g czerwony/czarny 4,20

Dostarczane 
bez żyłki.

POKROWIEC  NA PRZYPONY
Specjalne kieszeń na przypony z funkcją dyspensera. Nie tylko zapobiega nie-
kontrolowanemu odwinięciu się materiału przyponowego w torbie, ale także 
pozwala na wyciągnięcie i odcięcie potrzebnego odcinka. Mieści pięć szpul 
materiału przyponowego i współpracuje ze szpulami Quantum EXO FC lub 
szpulami na przypony stalowe. Materiał: Polichlorek

Nr art. Ø Szerokość Kolor Przegrody RCD zł
8517 043 10 cm 10 cm czarny/czerwony 5 70,20

FUJ I  HOOKHOLDER CL IP
Sprytny klips do zaczepienia haczyka do wędki. Chroni ostrze haczyka.

Nr art. RCD zł
6330 001 35,20
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DRYFKOTWA
Drift Bag do każdej metody połowu z łodzi na jeziorach i rzekach. Dryfkotwa w rozmiarze L może być 
stosowana na dziobie lub rufie łodzi, a mniejszy rozmiar może posłużyć do zamocowania po obu bur-
tach łodzi Bardzo mocna i jednocześnie łatwa do przechowywania konstrukcja nylonowa z 4 mocnymi 
zaczepami. Dwa boki wyposażone są w pływaki, a dwa pozostałe w obciążniki, dzięki czemu Drift Bag 
otwiera się w ciągu paru sekund. Średnica tunelu przepływu może być dostosowana do siły prądu. 
Materiał: 100% Nylon, pokryta Poliuretanem

Nr art. Szerokość Wysokość Rozmiar RCD zł
8599 001 62 cm 57 cm M 95,80

8599 002 95 cm 95 cm L 136,00

DRYFKOTWA
Niezwykle skuteczna dryfkotwa, która działa na 
podobnej zasadzie co paralotnia. Bardzo poręczne 
wymiary po spakowaniu i rozwija się do pełnych roz-
miarów pod wodą i hamuje łódź jak żadna inna dryf-
kotwa. Materiał: 100% Nylon, pokryta Poliuretanem

Nr art. Szerokość Wysokość Rozmiar RCD zł
8599 003 140 cm 100 cm XL 202,00

A K C E S O R I A  M O R S K I E

STOJAK DO  WĘDZEK
Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
9963 506 60 cm 105 cm 43 cm 1242,00

FL AGA
Zawiera flagę, maszt, podstawkę i torbę.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9966 054 60 cm 260 cm 762,00

MATA M IERN ICZA
Mata do mierzenia o długości do 1.3m - do bezpiecznego i precyzyjnego mie-
rzenia ryb. Materiał: 100% Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8504 001 1,30 m 15 cm 144,00

MATA M IERN ICZA -  ŁÓDŹ
Mata do mierzenia o długości do 1.3m - do bezpiecznego i precyzyjnego mie-
rzenia ryb. Materiał: 100% Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8504 002 1,30 m 30 cm 186,00

NAKLEJKA SKTECH
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 303 15 cm 8,2 cm 2,80
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NAKLEJKA
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 082 14,8 cm 7,2 cm 2,80

NAKLEJKA MANNS OWALNY
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 083 14,5 cm 9,5 cm 2,60

NAKLEJKA CL AW TREBLE  TACKLE  BOX
Nr art. Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
9949 087 9,8 cm 9,8 cm transparent 2,60

NAKLEJKA CL AW TREBLE
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 088 9,8 cm 9,8 cm 2,60

NAKLEJKA
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 intensywności i skali napromieniowania. Materiał: Folia samoprzylepna Polychlorid, klej high-tech P4 poliakrylano-
wy z certyfikatem odporności na słoną wodę.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 051 119 cm 45 cm 37,40

NAKLEJKA "TAŚMA M IERN ICZA"
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 intensywności i skali napromieniowania. Materiał: Folia samoprzylepna Polychlorid, klej high-tech P4 poliakrylano-
wy z certyfikatem odporności na słoną wodę.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 038 119 cm 12,4 cm 22,20

P R O M O C Y J N E
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Gdy w nowoczesnym wędkarstwie pstrągowym innowacje spotykają  

się z doskonałą technologią i świetnym wzornictwem, to musi chodzić o  

Magic Trout! Nie trzymamy się wydeptanych ścieżek. Zamiast tego rozwijamy wszystkie 

nasze produkty bezpośrednio nad wodą, wkładając serce i pasję  

do najdrobniejszego szczegółu. Magic Trout - nowoczesna sztuka łowienia pstrągów

i LEGENDA INTERAKTYWNYCH IKON

Więcej informacji na temat odpowiednich produktów można uzyskać,  
klikając jedną z następujących ikon:

Aby wyszukać odpowiedni produkt przy pomocy wyszukiwarki 
Google proszę kliknąć na numer produktu.

Szczegółowe 
zdjęcia

Schemat 
budowy – 

zobacz rysunki

Instrukcja 
użytkowania

FilmyAnimacja 
360

Wyszukiwarka Google



MT2 MT3

CITO SPINNING
Nowy Cito Spin robi wrażenie nie tylko wizualne, ale również techniczne. 
Jest to kołowrotek mogący przetrzymać niszczące działanie czasu. Pasuje do 
wędek Cito, dzięki prostemu, ale nowoczesnemu designowi. Dzięki inno-
wacyjnej konstrukcji kołowrotek nie tylko wygląda nowocześnie, lecz jego 
możliwości sprostają najwyższym wymaganiom wędkarzy specjalizującym 
się w pstrągach. Płynna praca przekładni i precyzyjnie regulowany hamulec 
sprawiają, że kołowrotek jest naprawdę wszechstronny: od lekkiego spinnin-
gu, aż po ciężki casting. Cito jest niesamowitym modelem.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt korby zapewniający optymalny 
przekaz mocy
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Mocna przekładnia
 · Aluminiowa szpula
 · Doskonały nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0399 015 15 200 / 0,20 6,2:1 58 cm 6 6 kg / 13 lbs 230 g 218,00

0399 020 20 250 / 0,20 6,2:1 61 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 240 g 218,00

0399 025 25 250 / 0,25 6,2:1 64 cm 6 8 kg / 18 lbs 250 g 236,00

ZAWARTOŚĆZAWARTOŚĆ

  
KOŁOWROTKI MT  3

Cito Spinning MT 3

Pulseye Pacemaker MT 4

Spooky MT 5

AKCESORIA MT 12

Spirolino, Koraliki pływające MT 12-15

Rurki Gost MT 15

Akcesoria Pstrągowe MT 16

Krętliki & Akcesoria MT 17

Woblery Pływajace & Twistery MT 18-24

Przynęty metalowe MT 25-29

T-Jigs MT 30

Przynęty pstrągowe MT 31

Aromat w Spray‘u & Fluorokarbon MT 32-33

Haki MT 34-35

Pudełka na Akcesoria MT 36-37

Torby & Akcesoria & Odzież MT 38-40

WĘDKI MT 6

Impulsive G2 MT 6-7

Cito Solid MT 8-9

Cito MT 8-9

Cito Allround Trout MT 8-9

Cito Tele Trout MT 8-9

Bloody Sword MT 10-11

Spooky MT 10-11

Freezer MT 10-11
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MT4 MT5

PULSEYE PACEMAKER
Seria Pulseye nie może się obyć bez odpowiedniego kołowrotka, a ten 
model doskonale do tego się nadaje. Niezwykła konstrukcja połączona z 
fenomenalną technologią. Żadne wędzisko Magic Trout nie może obyć się 
bez tego kołowrotka! Model Pacemaker oferuje zwiększony nawój linki. 
Cecha szczególnie przydatna gdy trzeba łowić szybko.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Obudowa wykonana z aluminium odporna na odkształcenia
 · Przedni hamulec wielotarczowy o dużej powierzchni roboczej  z węglo-
wymi tarczami
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Aluminiowa szpula z utwardzonym brzegiem zapewniającym dalsze 
rzuty
 · Nawój żyłki S-curve
 · Szybki nawój

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0359 030 1230 195 / 0,30 6,2;1 85 cm 12 5,5 kg / 12 lbs 240 g 542,00

SPOOKY
Kołowrotek Spooky od razu zwraca uwagę! Jest tak głównie ze względu na 
nieszablonowy projekt, gładką pracę i bardzo czuły hamulec. Ten niezwykły 
kołowrotek ma niezwykle dobrą cenę.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec o dużej powierzchni roboczej
 · Korba o obniżonej średnicy
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Mocna przekładnia
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0555 510 510 180 / 0,15 5,1:1 60 cm 5 3 kg / 6 lbs 206 g 142,00

0555 520 520 240 / 0,18 5,0:1 69 cm 5 6 kg / 10 lbs 251 g 156,00

0555 530 530 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 5 6 kg / 10 lbs 256 g 170,00

0555 540 540 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 5 7,50 kg / 12 lbs 366 g 178,00

ZE STAŁĄ SZPULĄ
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MT6 MT7

IMPULSIVE G2

Seria wędzisk Impulsive to prawdziwa legenda, jeśli chodzi o jeziora pstrągowe. Wielu ekspertów ufa testom, 
którym zostały przez wiele lat poddawane wędziska z tej serii. Eleganckie wzornictwo w połączeniu z feno-
menalną technologią. Trzyczęściowy skład w stylu wędzisk odległościowych. Idealne do wszelkich tradycyjnych 
technik na jeziorach pstrągowych. Niezależnie od tego, czy trollingujecie ze sbirolino lub łowicie zestawem z 
pilotem, zestawem z dolnym sygnalizatorem lub spławikiem, wędka Impulsiv jest doskonałym wyborem. Lekkie, 
szybkie blanki i optymalny rozkład przelotek z antysplątaniowymi pierścieniami tworzą tę imponującą serię 
wędzisk. Teraz możesz być profesjonalistą nad jeziorami pstrągowymi dzięki Impulsive G2!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
15999 330 Impulsive G2 3,30 m 3 1 - 15 g 1,22 m 140 g Fuji® Fuji® 423,00

15999 360 Impulsive G2 3,60 m 3 2 - 25 g 1,28 m 165 g Fuji® Fuji® 445,00

PSTRĄGOWE
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MT8 MT9

CITO SOLID

Wędziska Cito Solid charakteryzują się smukłym, szybkim, wysokiej jakości blankiem. Idealny dla wszystkich 
fanów łowienia ultralight. Niezależnie od tego, czy łowisz na jeziorach pstrągowych, łowiskach komercyjnych 
czy w naturalnych potokach z dzikimi pstrągami, ta seria wędzisk obejmuje całej spektrum możliwości. Wyso-
kiej jakości, szybkie blanki i świetne wykończenie za rozsądną cenę. Po prostu Magic Trout Cito!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
15231 160 Cito Solid 1,60 m 2 1 - 5 g 0,80 m 92 g extra fast 224,00

15231 180 Cito Solid 1,80 m 2 2 - 7 g 0,90 m 99 g extra fast 224,00

15231 200 Cito Solid 2,00 m 2 3 - 10 g 1,00 m 104 g extra fast 224,00

CITO

Dzięki serii wędzisk Cito Ultralight Magic Trout zaprezentował profesjonalne i innowacyjne wędki spinningowe 
w niesamowicie dobrej cenie w stosunku do ich jakości. Ekstremalnie lekki i cienki blank umożliwia łatwe węd-
kowanie w rzekach i łowiskach pstrągowych. Półparaboliczna akcja przenosi radość z holu na wyższy poziom 
i jednocześnie gwarantuje dobre zacięcie ryby. Seria jest dostępna w trzech różnych wersjach obejmujących 
każdą formę ultralekkiego wędkowania. Cito reprezentuje design i technologię na najwyższym poziomie przy 
niskiej cenie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
15230 180 Ultra-Light Lure 1,80 m 2 1 - 5 g 0,90 m 85 g extra fast 218,00

15230 200 Medium-Light Lure 2,00 m 2 2 - 7 g 1,00 m 95 g extra fast 218,00

15230 220 Ultra-Light Jig 2,20 m 2 3 - 10 g 1,10 m 99 g extra fast 218,00

CITO ALLROUND TROUT

Nowoczesna, wysokiej jakości konstrukcja i fenomenalne blanki za niezwykle atrakcyjną cenę to krótki opis serii 
wędzisk Magic Trout Cito Allround Trout, Każdy łowca pstrągów z pewnością wybierze odpowiedni model do 
połowu pstrągów w jeziorach

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
15550 330 Cito Allround Trout 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g extra fast 269,00

15550 360 Cito Allround Trout 3,60 m 3 1 - 20 g 1,28 m 165 g extra fast 278,00

15550 390 Cito Allround Trout 3,90 m 3 1 - 30 g 1,38 m 195 g extra fast 290,00

15550 420 Cito Allround Trout 4,20 m 3 1 - 35 g 1,45 m 199 g extra fast 303,00

SPININGI

CITO TELE TROUT

Prostota, elegancki design i fenomenalne blanki – wszystko to charakteryzuje wędki z serii Cito. Teleskopowe 
wędziska Teletrout są perfekcyjnie wykonane i zadowolą wszystkich miłośników pstrągów. Lekkie jak piórko, 
a zarazem niezawodne. Nadają się do wszystkich popularnych metod połowu pstrągów, czy to trollingu za 
pomocą spławika lub Sbirolino, bottom detector lub zestawu pilotowego. Są naprawdę wszechstronne! Staran-
nie zaprojektowane pod łowienie na małych łowiskach oraz dużych żwirowniach. Zarówno eksperci od pstrą-
gów, jak i nowicjusze z pewnością znajdą tutaj odpowiedni dla siebie model.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
15500 330 Cito Tele Trout 3,30 m 8 2 - 10 g 1,33 m 140 g 258,00

15500 360 Cito Tele Trout 3,60 m 8 2 - 15 g 1,33 m 160 g 265,00

15500 390 Cito Tele Trout 3,90 m 8 2 - 20 g 1,33 m 180 g 274,00

15500 420 Cito Tele Trout 4,20 m 8 2 - 20 g 1,33 m 200 g 281,00

15500 421 Cito Tele Trout 4,20 m 8 10 - 30 g 1,33 m 200 g 290,00
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MT10 MT11

BLOODY SWORD

Ultra lekkie łowienie na najmniejsze obrotówki jest obecnie bardzo popularne na jeziorach pstrągowych. Blo-
odysword został specjalnie zaprojektowanych do takich zastosowań. Wędzisko umożliwia bez wysiłku dokładne 
rzuty lekkimi przynętami, a jednocześnie sprosta holom nawet największym egzemplarzom. UL i Bloodysword 
to idealne i zabójcze połączenie do połowu wszelkich salmonidów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
15215 200 Bloody Sword 2,00 m 2 0,5 - 6 g 1,05 m 100 g 504,00

15215 220 Bloody Sword 2,20 m 2 1 - 8 g 1,13 m 105 g 535,00

SPOOKY

Wędka Spooky z Magic Trout jest niezwykle skuteczna. Wspaniały blank połączony z nietuzinkową stylistyką w 
atrakcyjnej cenie - diabelnie dobra! Idealny partner do łowienia na niewielkich łowiskach i na małych odległo-
ściach. Prawdziwie uniwersalna wędka do wielu zastosowań. Bez względu na to, czy łowimy na spławik, czy 
też bez - wszystko w wędce Spooky wzbudza zachwyt.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
15220 300 Spooky 3,00 m 2 1 - 5 g 1,51 m 179 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 402,00

15220 330 Spooky 3,30 m 2 1 - 5 g 1,66 m 185 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 402,00

FREEZER

Łowienie pod lodem na łowiskach pstrągowych jest bardzo popularne i po prostu skuteczne. Wędka Magic 
Trout Freezer to doskonały partner, dzięki któremu jesteś właściwie wyposażony, aby sprostać wymaganiom 
zimniejszych miesięcy. Wędka jest czuła, a jednocześnie wytrzymała. Koniec szczytówki kontrastuje z lodem, co 
pozwala rozpoznać każde, nawet najmniejsze branie.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga Przelotki RCD zł
15225 090 Spin/Mormyska 0,90 m 1 Akcja: lekka 0,90 m 65 g 5 79,80

PSTRĄGOWE
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ULTRASONIC 
SENSITIVE - 
SPŁAWIK
Są takie dni, gdy 
pstrągi biorą szcze-
gólnie ostrożnie. 
Wtedy na scenę 
wchodzi Ultrasonic 
Sensitive Float. Spe-
cjalna konstrukcja 
sprawia, że ryba 
czuje niewielki opór 
podczas brania.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5312 002 2 g biały 12,60

5312 003 3 g biały 12,60

5312 004 4 g biały 12,60

ULTRASONIC 
TREMARELLA 
SPŁWIK Z 
GRZECHOTKĄ
Magic Trout Ultraso-
nic Tremarella Rattle 
Float jest niezłym 
atraktorem dzięki 
małej grzechotce 
zintegrowanej ze 
spławikiem. Żaden 
pstrąg nie będzie 
mógł oprzeć się 
połączeniu hałasu 
generowanego 
przez grzechotkę 
oraz wibracji i fal 
ciśnieniowych ze 
spławika.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5311 002 2 g biały 14,40

5311 004 4 g biały 14,40

ULTRASONIC 
BLACK TIP - 
SPŁAWIK
Standardowe spła-
wiki nie zawsze są 
dobrze widoczne, 
gdy słońce świeci z 
tyłu. Spławiki Black 
Tip to genialne 
rozwiązanie tego 
problemu. Długa 
końcówka, która 
wystaje wysoko nad 
wodę, oraz czuła 
konstrukcja sprawią, 
że nie przegapisz 
żadnego brania.

Nr art. Ø amortyzatora Waga Kolor RCD zł
5320 002 12/14 mm 2 g biały 13,40

5320 003 12/14 mm 3 g biały 13,40

5320 004 12/14 mm 4 g biały 13,40

Real Bal-
sa Wood

ULTRASONIC 
TRICK STICK 
- SPŁAWIK
Wyjątkowa odmiana 
dolnika. Specjalna 
konstrukcja zapo-
biega wzglądnie 
wyklucza zaplątywa-
nie się zestawu.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5317 002 2 g biały 11,60

5317 003 3 g biały 11,60

5317 004 4 g biały 11,60

OUTRIGGER 
REGULOWANY
Pływająca Bom-
barda. Podczas 
łowienia, skierowa-
na pokolorowaną 
częscią do wierzchu. 
Dzięki temu, można 
nawet z dużej odle-
głości, obserwować 
każde branie ryby.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5310 010 10 g biały 20,20

5310 015 15 g biały 22,40

5310 020 20 g biały 24,60

5310 025 25 g biały 26,40

SPŁAWIKI UNIWERSLANE

ULTRASONIC 
LIFTER
Jeśli pstrągi znajdują 
się w dużej odle-
głości od wędkarza, 
słowo klucz to 
"Ultrasonic Lifter 
Float". Lifter Float'a 
można zarzucać na 
znaczne odległości 
bez jakiegokolwiek 
wysiłku, a dzięki 
antenie sygnałowej 
łatwo go zidentyfi-
kować.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5319 010 10 g biały 17,40

5319 015 15 g biały 20,20

5319 020 20 g biały 22,00

5319 025 25 g biały 24,60

ULTRASO-
NIC NIGHT 
CATCHER
Spławik monto-
wany na stałe. Po 
założeniu świecącej 
końcówki, widoczny 
podczas nocnych 
łowów. Wyśmienicie 
sprawdza się rów-
nież w łowieniu z 
pilotem.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5318 004 4 g biały 13,40

5318 008 8 g biały 15,60

5318 012 12 g biały 17,40

GRUNTO-
MIERZ

Nieodzowna na 
jeziorach pstrą-
gowych klasyczna 
pałeczka tyrolska 
sprawdza się szcze-
gólnie tam, gdzie 
ryby stoją przy dnie. 
Dzięki specjalne-
mu kształtowi, jej 
korpus nie tonie w 
dnie, co pozwala 
utrzymać swobodny 
przesuw linki.

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
5286 006 12,50 cm 6 g czarny 16,20

5286 010 12,50 cm 10 g czarny 16,20

5286 015 12,50 cm 15 g czarny 17,00

5286 025 12,50 cm 25 g czarny 18,80

SMART 
SBIRO
Doskonały stosunek 
wartości do ceny 
sbirulino, przy 
konwencjonalnym 
wzorze oraz trzech 
różnych prędko-
ściach opadania.

Nr art. Waga Kolor Akcja RCD zł
5100 110 10 g biały neutralny 8,20

5100 115 15 g biały neutralny 9,00

5100 120 20 g biały neutralny 9,80

5100 125 25 g biały neutralny 10,60

5100 130 30 g biały neutralny 12,40

SMART 
SBIRO
Doskonały stosunek 
wartości do ceny 
sbirulino, przy 
konwencjonalnym 
wzorze oraz trzech 
różnych prędko-
ściach opadania.

Nr art. Waga Kolor Akcja RCD zł
5100 210 10 g przeźroczysty tonący 8,20

5100 215 15 g przeźroczysty tonący 9,80

5100 220 20 g przeźroczysty tonący 9,80

5100 225 25 g przeźroczysty tonący 11,60

5100 230 30 g przeźroczysty tonący 13,40

SMART 
SBIRO
Doskonały stosunek 
wartości do ceny 
sbirulino, przy 
konwencjonalnym 
wzorze oraz trzech 
różnych prędko-
ściach opadania.

Nr art. Waga Kolor Akcja RCD zł
5100 010 10 g zielone plywający 6,20

5100 015 15 g zielone plywający 7,80

5100 020 20 g zielone plywający 8,20

5100 025 25 g zielone plywający 9,80

5100 030 30 g zielone plywający 9,80

5100 040 40 g zielone plywający 13,40
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AKCESORIA PSTRĄGOWE

GRUNTOMIERZ 
ZESTAW
Świetna metoda na 
łowiskach pstrągowych, 
zwłaszcza w chłodnych 
porach roku. Zestaw 
zawiera wszystkie 
potrzebne rzeczy do tej 
metody. Od teraz zestaw 
Pilot ball jest wyjątkowo 
prosty do zbudowania, 
nawet dla początkują-
cych. Zestaw zawiera: 1 
x bottom detector, 1 x 
owalny Power Sopper, 1 
x krętlik pstrągowy.

Nr art. Waga RCD zł
5350 005 5 g 35,60

5350 010 10 g 35,60

5350 015 15 g 35,60

ZESTAW BOM-
BARDA
Pilot ball to jedna z 
najbardziej skutecznych 
metod łowienia pstrą-
gów. Prezentowany 
zestaw zawiera wszystko 
co potrzebujesz do 
zmontowania zestawu. 
Pilot Ball od teraz jest 
bardzo prosty do przy-
gotowania nawet przez 
poczatkujących. Zestaw 
zawiera 1x sbirolino, 1x 
krętlik łączący ze spławi-
kiem, 2x pilot.

Nr art. Waga RCD zł
5351 010 10 g 35,60

5351 015 15 g 35,60

5351 020 20 g 35,60

ZESTAW SEN-
SITIVE
Wędkowanie z użyciem 
ciasta lub larw pszczół 
jest popularną metodą 
połowu na łowiskach 
pstrągowych. Zestaw 
zawiera wszystkie 
potrzebne rzeczy, aby 
zbudować zestaw do tej 
metody. Od teraz zestaw 
Pilot ball jest bardzo 
łatwy do zbudowania, 
nawet dla początkują-
cych. Zestaw zawiera: 
1 x delikatny spławik, 
1 x wolno opadające 
dociążenie MT, 1 x Powet 
Stopper, 1x krętlik pstrą-
gowy.

Nr art. Waga RCD zł
5352 002 2 g 35,60

5352 003 3 g 35,60

5352 004 4 g 35,60

ZESTAW TRICK 
STICK
Zestaw Trick Stick to 
idealne rozwiązanie na 
bardzo ostrożne pstrągi. 
Zestaw zawiera wszystkie 
elementy, które potrze-
bujesz do tej metody. 
Dzięki temu Pilot ball jest 
bardzo prosty do stwo-
rzenia, nawet przez oso-
by początkujące. Zestaw 
zawiera: 1 x spławik 
Trick Stick, 1 dociążenie 
wolnoopadające MT, 1x 
Powet Stopper, 1x krętlik 
pstrągowy.

Nr art. Waga RCD zł
5353 002 2 g 35,60

5353 003 3 g 35,60

5353 004 4 g 35,60

czerwone biały

żółty

Długość Ilość czerwone żółty biały RCD zł
17 mm 5 szt 5299 001 5299 101 5299 201 7,20

25 mm 5 szt 5299 002 5299 102 5299 202 7,20

PILOT

Magic Trout Pilots to następny etap ewolucji standardowych kulek pilot. Moco-
wane do żyłki za pomocą silikonowych nasadek, te praktyczne narzędzia mogą 
być stale używane. Teraz można już zapomnieć o splątaniu przyponu.

czerwone

biały

yellow

Ø Ilość Waga czerwone yellow biały RCD zł
10 mm 5 szt 14 kg 6159 000 6159 001 6159 002 13,40

ŁĄCZNIK DO SPŁAWIKÓW

Częstym problemem jest zatapiający się krętlik podczas łowienia ze spławikiem 
lub kulą wodną. Innowacyjny Float Connector Swivel to optymalne rozwiązanie, 
ponieważ krętlik jest wbudowany w korpus spławika.

SONAR GLASS CHAIN

Łańcuch szklanych rurek i sprężynek jest szczególnie skuteczny podczas łowienia przy powierzchni. Specjalne zachowanie podczas tonięcia powoduje, że brania przeno-
szone są łatwiej, dzięki hałasowi powodowanemu przez sprężyny dotykające szkło, co powoduje dodatkowe wabienie.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
5223 001 2 g 1 szt 39,80

5223 002 3 g 1 szt 39,80

5223 003 4 g 1 szt 39,80

GHOST GLASS

Rurki Magic Trout Ghost Glass są niezbędne w nowocze-
snym łowieniu pstrągów. Ciężarek rzutowy z przezroczy-
stego szkła jest idealny do zarzucania lekkich spławików 
na duże odległości, dzięki swej specyficznej gęstości w 
wodzie. Jednak Ghost Glass można też zarzucać samo-
dzielnie.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
5270 002 24 mm 1,5 mm / 8 mm 2 g 9,80

5270 003 36 mm 1,5 mm / 8 mm 3 g 9,80

5270 004 46 mm 1,5 mm / 8 mm 4 g 9,80

5270 005 59 mm 1,5 mm / 8 mm 5 g 9,80

5270 006 71 mm 1,5 mm / 8 mm 6 g 9,80

5270 007 83 mm 1,5 mm / 8 mm 7 g 9,80

5270 008 95 mm 1,5 mm / 8 mm 8 g 9,80
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MT CIĘŻAREK SZYBKO TONĄCY

Ciężarki Magic Trout sprawdzają się idealnie zarówno w nowoczesnym jak i 
tradycyjnym łowieniu pstrągów. Ciężarki mogą być montowane samodzielnie 
„solo” lub też na zestawach spławikowych. Dzięki specjalnemu obciążeniu, te 
bezołowiowe ciężarki nie obracają się tak łatwo podczas rzutu. Szybkotonąca 
wersja pozwala wędkarzowi na szybkie sprowadzenie przynęty na pożądaną 
głębokość oraz umożliwia wykonywanie pewnych rzutów na duże odległości.

Nr art. Długość Waga Materiał Ilość Kolor RCD zł
6050 001 1,50 cm 2,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

6050 002 1,50 cm 2,5 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

6050 003 1,50 cm 3,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

6050 004 1,50 cm 3,5 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

6050 005 1,50 cm 4,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

6050 006 1,50 cm 4,5 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

6050 007 1,50 cm 5,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

AKCESORIA PSTRĄGOWE

MT CIĘŻAREK WOLNO TONĄCY

Ciężarki Magic Trout sprawdzają się idealnie zarówno w nowoczesnym jak i 
tradycyjnym łowieniu pstrągów. Ciężarki mogą być montowane samodzielnie 
„solo” lub też na zestawach spławikowych. Dzięki specjalnemu obciążeniu, te 
bezołowiowe ciężarki nie obracają się tak łatwo podczas rzutu. Wolnotonąca 
wersja jest szczególnie przydatna wtedy, gdy pstrągi znajdują się w górnych 
warstwach wody i wolą przynęty, które wolno opadają.

Nr art. Długość Waga Materiał Ilość Kolor RCD zł
6051 001 2,50 cm 2,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

6051 002 2,50 cm 2,5 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

6051 003 2,50 cm 3,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

6051 004 2,50 cm 3,5 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

6051 005 2,50 cm 4,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

6051 006 2,50 cm 4,5 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

6051 007 2,50 cm 5,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,80

T-SINKER

Te małe wolframowe ciężarki powinny znaleźć się w pudełku każdego łowcy 
pstrągów. Są one niezwykle wszechstronne. Służą do łowienia z zestawem 
spławikowym, kiedy chcemy szybko sprowadzić zestaw na dno lub też łowić 
precyzyjnie unikając dryfu zestawu.  Doskonale nadają się także do prezentacji 
miękich przynęt w zestawie Carolina - fani ultralekkiego łowienia pokochają ten 
produkt.

Nr art. Rozmiar Ilość RCD zł
6247 001 0,5 / g 3 szt 9,00

6247 002 1,0 / g 3 szt 11,60

6247 003 1,5 / g 3 szt 14,40

6247 004 2,0 / g 3 szt 17,40

6247 005 3,0 / g 3 szt 22,80

6247 006 4,0 / g 3 szt 27,60

6247 007 5,0 / g 3 szt 34,00

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

Praktyczny pomocnik do sprawiania ryb. Wszystko co potrzebne w jednym 
narzędziu.

Nr art. Kolor RCD zł
6321 005 czerwone 85,60

HAPPY ENDER

Doskonałym narzędziem do szybkiego uśmiercania ryby po wyholowaniu jest 
Magic Trout Happy Ender. Ogłuszenie, przebicie serca, odcięcie za skrzelami 
oraz odhaczenie - wszystko połączone w jednym narzędziu. Dzięki specjalnej 
wkręcanej technologii wymiary transportowe są małe.

Nr art. Długość RCD zł
6390 001 28 cm 63,80

ROD CLAMP

Kiedy na stojaki znajduje się kilka wędzisk, 
zestawy moga łatwo się splątać. Dzięki zaci-
skom Magic Trout Rod Clamp zestawy można 
łatwo przymocować do każdej wędki, co zapo-
biega nieszczęściom nawet podczas transportu.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
9950 001 2 szt czerwone 26,40

MICRO SPOON SNAP

Sztuczne przynęty takie jak wahadłówki 
można szybko wymienić przy pomocy 
Magic Trout Spoon Snaps.  Wysokiej 
jakości, super wytrzymała stal spręży-
nowa z niewyobrażalną odpornością na 
odkształcenia jest cechą charakterystycz-
ną tych agrafek. Zakrzywione zamknięcie 
daje pewność, że może otworzyć je jedy-
nie wędkarza, a nie ryba. Gwarantowana 
jakość.

Nr art. Ilość Waga RCD zł
6275 001 8 szt 15 kg 9,80

TROUT SWIVEL

Do łowienia pstrągów często używa się przynęt silnie wirujących. Właśnie dlate-
go przy tego rodzaju połowach istotne jest stosowanie specjalnych pstrągowych 
krętlików. Dzięki nim masz pewność, że linka się nie splącze. Praktyczne złącze 
pozwala szybko i bezpiecznie podpiąć oczko z przyponem.

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Waga RCD zł
6170 010 25 mm 6 szt 10 10 kg 15,60

6170 012 22 mm 6 szt 12 7 kg 15,60

HIGH SPEED SWIVEL

Do łowienia pstrągów często używa się przynęt silnie wirujących. Właśnie dlate-
go przy tego rodzaju połowach istotne jest stosowanie specjalnych pstrągowych 
krętlików. Dzięki nim masz pewność, że linka się nie splącze. Praktyczne złącze 
pozwala szybko i bezpiecznie podpiąć oczko z przyponem.

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Waga RCD zł
6171 010 15 mm 6 szt 10 14 kg 13,00

6171 012 13 mm 6 szt 12 9 kg 13,00

6171 014 11 mm 6 szt 14 5 kg 13,00

Nr art. Rozmiar Ilość RCD zł
3155 013 S 10 szt 5,40

3155 014 M 10 szt 5,40

3155 015 L 10 szt 5,40

3155 016 LL 10 szt 5,40

POWER STOPER OWALNY

Wysokiej jakości stoper w dwóch wzorach. 
Owalna wersja odpowiednia do ochrony węzłów 
przy stosowaniu np. ołowianych ciężarków.

Nr art. Rozmiar Ilość RCD zł
3155 023 S 10 szt 5,40

3155 024 M 10 szt 5,40

3155 025 L 10 szt 5,40

3155 026 LL 10 szt 5,40

POWER STOPER KWADRA-
TOWY
Wysokiej jakości stoper w dwóch wzorach. 
Wydłużona wersja jest bardziej odpowiednia do 
przyłączania ciężarków lub szklanych obciążni-
ków.
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MT18 MT19

POZOSTAŁE

brown trout

white flash

rainbow trout

orange flash

roach

koi

shining

Waga Rozmiar Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja brown trout rainbow trout roach shining white flash orange flash koi RCD zł
1,1 g #1 2 0,2 m plywający 3501 001 3501 002 3501 003 3501 004 3501 005 3501 006 3501 007 34,40

HUSTLE AND BUSTLE RIVER

Nazwa Hustle and Bustle oddaje bardzo szybką pracę tych przynęt.  
Przynęty te są dopasowane przede wszystkim do połowu w jeziorach 
i potokach. Uzbrojone w kotwicę i pojedynczy hak, który można 
wymieniać między przynętami. Opracowana stylistyka 3D jest mało 
znana dla drapieżników i podczas testów wędkarzy z naszego zespołu 
przyniosła niesamowitą ilość ryb.

brown trout

white flash

rainbow trout

orange flash

roach

koi

shining

Waga Rozmiar Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja brown trout rainbow trout roach shining white flash orange flash koi RCD zł
1,1 g #1 2 0,5 m plywający 3501 101 3501 102 3501 103 3501 104 3501 105 3501 106 3501 107 34,40

HUSTLE AND BUSTLE LAKE

Nazwa Hustle and Bustle oddaje bardzo szybką pracę tych przynęt. 
Przynęty te są dopasowane przede wszystkim do połowu w jeziorach 
i potokach. Uzbrojone w kotwicę i pojedynczy hak, który można 
wymieniać między przynętami. Opracowana stylistyka 3D jest mało 
znana dla drapieżników i podczas testów wędkarzy z naszego zespołu 
przyniosła niesamowitą ilość ryb.

neon zielony/czarny / Ser

neon różowy / Ser

neon zielony/pomarańczowy 

neonowa zieleń / Ser

neon żółty/czarny / Ser neonowa pomarańcza / Ser

Ser Ser Ser Ser Ser Ser
Długość Waga Ilość neon zielony/czarny neon zielony/pomarańczowy neon żółty/czarny neonowa pomarańcza neon różowy neonowa zieleń RCD zł

5,5 cm 1,5 g 6 szt 3279 301 3279 302 3279 303 3279 304 3279 305 3279 306 21,00

T-WORM TWISTER

Dzięki swojej szybkiej pracy, te niezwykle miękkie przynęty Magic Trout tworzą nowe standardy i mogą sprostać niszczącemu działaniu czasu. Występują w najbardziej 
sprawdzonych kolorach i z niezwykle skutecznym aromatem serowym. Nowoczesne przynęty T-Worms wykonane są także z przyjaznego dla środowiska materiału i ule-
gają szybkiej biodegradacji w wodzie.

neon zielony/czarny / Ser

neon różowy / Ser

neon zielony/pomarańczowy 

neonowa zieleń / Ser

neon żółty/czarny / Ser neonowa pomarańcza / Ser

Ser Ser Ser Ser Ser Ser
Długość Waga Ilość neon zielony/czarny neon zielony/pomarańczowy neon żółty/czarny neonowa pomarańcza neon różowy neonowa zieleń RCD zł

5,5 cm 1,5 g 6 szt 3279 401 3279 402 3279 403 3279 404 3279 405 3279 406 21,00

T-WORM PADDLER

Dzięki swojej szybkiej pracy, te niezwykle miękkie przynęty Magic Trout tworzą nowe standardy i mogą sprostać niszczącemu działaniu czasu. Występują w najbardziej 
sprawdzonych kolorach i z niezwykle skutecznym aromatem serowym. Nowoczesne przynęty T-Worms wykonane są także z przyjaznego dla środowiska materiału i ule-
gają szybkiej biodegradacji w wodzie.
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MT20 MT21

neon zielony/czarny / Ser

neon różowy / Ser

neon zielony/pomarańczowy 

neonowa zieleń / Ser

neon żółty/czarny / Ser neonowa pomarańcza / Ser

Ser Ser Ser Ser Ser Ser
Długość Waga Ilość neon zielony/czarny neon zielony/pomarańczowy neon żółty/czarny neonowa pomarańcza neon różowy neonowa zieleń RCD zł

6,5 cm 1,5 g 6 szt 3279 001 3279 002 3279 003 3279 004 3279 005 3279 006 21,00

T-WORM V-TAIL

Dzięki swojej szybkiej pracy, te niezwykle miękkie przynęty Magic Trout tworzą nowe standardy i mogą sprostać niszczącemu działaniu czasu. Występują w najbardziej 
sprawdzonych kolorach i z niezwykle skutecznym aromatem serowym. Nowoczesne przynęty T-Worms wykonane są także z przyjaznego dla środowiska materiału i ule-
gają szybkiej biodegradacji w wodzie.

PRZYNĘTY MIĘKKIE

neon zielony/czarny / Czosnek

neon różowy / Czosnek

neon zielony/pomarańczowy / 

neonowa zieleń / Czosnek

neon żółty/czarny / Czosnek neonowa pomarańcza / 

Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek
Długość Waga Ilość neon zielony/czarny neon zielony/pomarańczowy neon żółty/czarny neonowa pomarańcza neon różowy neonowa zieleń RCD zł

6,5 cm 1,5 g 6 szt 3279 101 3279 102 3279 103 3279 104 3279 105 3279 106 21,00

T-WORM I-TAIL

Dzięki swojej szybkiej pracy, te niezwykle miękkie przynęty Magic Trout tworzą nowe standardy i mogą sprostać niszczącemu działaniu czasu. Występują w najbardziej 
sprawdzonych kolorach i z niezwykle skutecznym aromatem serowym. Nowoczesne przynęty T-Worms wykonane są także z przyjaznego dla środowiska materiału i ule-
gają szybkiej biodegradacji w wodzie.

neon zielony/czarny / Ser

neon różowy / Ser

neon zielony/pomarańczowy 

neonowa zieleń / Ser

neon żółty/czarny / Ser neonowa pomarańcza / Ser

Ser Ser Ser Ser Ser Ser
Długość Waga Ilość neon zielony/czarny neon zielony/pomarańczowy neon żółty/czarny neonowa pomarańcza neon różowy neonowa zieleń RCD zł

6,5 cm 1,5 g 6 szt 3279 201 3279 202 3279 203 3279 204 3279 205 3279 206 21,00

T-WORM P-TAIL

Dzięki swojej szybkiej pracy, te niezwykle miękkie przynęty Magic Trout tworzą nowe standardy i mogą sprostać niszczącemu działaniu czasu. Występują w najbardziej 
sprawdzonych kolorach i z niezwykle skutecznym aromatem serowym. Nowoczesne przynęty T-Worms wykonane są także z przyjaznego dla środowiska materiału i ule-
gają szybkiej biodegradacji w wodzie.
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MT22 MT23

czarny/czerwony / Ser

brown/Jasnozielony / Ser

żółty / Ser

brown/Czerwony ogon / Ser

różowy / Ser

pomarańczowy/żółty / Ser

naturalny / Ser

zielony / Ser

B-FISH

Dzięki wysokiej częstotliwości pracy ogon Magic Trout B- Fish zachowuje się jak ranna ryba. Wybraliśmy osiem najbardziej efektywnych kolorów (UV-active). Dodany 
aromat serowy potęguje wabienie pstrągów co podwaja twoje szanse na jego złowienie. Podłużny układ kolorów tworzy nieodparty efekt wabiący. B-Fish to innowacyj-
na przynęta pstrągowa na rynku.

Ser Ser Ser Ser Ser Ser Ser Ser
Długość Waga Ilość czarny/czerwony pomarańczowy/żółty brown/Czerwony ogon brown/Jasnozielony naturalny różowy żółty zielony RCD zł

2,5 cm 0,25 g 10 szt 3495 001 3495 002 3495 003 3495 004 3495 005 3495 006 3495 007 3495 008 17,80

PRZYNĘTY MIĘKKIE

naturalny / Czosnek

biały/czarny / Czosnek

niebieski/biały / Czosnek

fluorescencyjny / Czosnek

czerwony/czarny / Czosnek

zielony/biały / Czosnek

czerwony/biały / Czosnek

żółty/czarny / Czosnek

pomarańczowy/żółty / Czosnek

żółty/zielony / Czosnek

CURLY B-BOBBLES

Curly B-Bobbles to wyjątkowy twister. Założenie lub zdjęcie frędzla definiuje akcję przynęty. Utrata ogonka przekształca twister w lubianą larwę pszczelą. 3 x1. Po pro-
stu genialne.

Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek
Długość Waga Ilość naturalny żółty/czarny czerwony/czarny biały/czarny pomarańczowy/żółty zielony/biały niebieski/biały żółty/zielony czerwony/biały fluorescencyjny RCD zł

4,2 cm 1,1 g 10 szt 3276 101 3276 102 3276 103 3276 104 3276 105 3276 106 3276 107 3276 108 3276 109 3276 110 15,20
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MT25MT24

żółty/czarny / Czosnek

pomarańczowy/żółty / Czosnek

żółty/zielony / Czosnek

biały/czarny / Czosnek

niebieski/biały / Czosnek

fluorescencyjny / Czosnek

czerwony/czarny / Czosnek

zielony/biały / Czosnek

czerwony/biały / Czosnek

B-MAGGOT

Larwy pszczół to jedne z najbardziej popularnych i skutecznych przynęt na jeziorach z pstrą-
giem. Szkoda tylko, że nie zawsze są pod ręką. Nasze sztuczne pszczele robaki nie ustępują 
swoim naturalnym odpowiednikom pod kątem atrakcyjności, a na haczyku utrzymują się z 
większą łatwością. Wzdłużny podział kolorów wytwarza nieodparty efekt przerw w larwach 
pszczół. Magic Trout B-Maggots – prawdziwy as w rękawie!

Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek
Długość Ilość żółty/czarny czerwony/czarny biały/czarny pomarańczowy/żółty zielony/biały niebieski/biały żółty/zielony czerwony/biały fluorescencyjny RCD zł

2,5 cm 10 szt 3278 002 3278 003 3278 004 3278 005 3278 006 3278 007 3278 008 3278 009 3278 010 17,40

PRZYNĘTY MIĘKKIE

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy/żółty

Nasza mini-
-rakieta! 

Długość Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy/żółty RCD zł
2,5 cm 2 g 3366 001 3366 002 3366 003 3366 004 3366 005 3366 006 3366 007 3366 008 17,20

BLOODY LOONY - WAHADŁÓWKA

Seria Bloody Spoon z pewnością zachwyci wszystkich uwielbiających łowić wahadłówkami.Te małe metalowe przynęty są produkowane z myślą o uzyskaniu najwyższej 
jakości przy użyciu najlepszej klasy komponentów, takich jak w hakach i kółeczkach łącznikowych. Team Magic Trout bardzo skrupulatnie testował wszystkie, możliwe 
kombinacje kolorystyczne i do produkcji trafiły tylko te, które się sprawdziły nad wodą. Dzięki szerokiej ofercie różnych modeli, które charakteryzują się różną pracą, 
zawsze będziesz miał odpowiednie wahadełko w swoim wędkarskim pudełku.

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy/żółty

Po prostu 
klasyka!

Długość Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy/żółty RCD zł
3,5 cm 3 g 3368 001 3368 002 3368 003 3368 004 3368 005 3368 006 3368 007 3368 008 17,20

BLOODY SHOOT - WAHADŁÓWKA

Seria Bloody Spoon z pewnością zachwyci wszystkich uwielbiających łowić wahadłówkami.Te małe metalowe przynęty są produkowane z myślą o uzyskaniu najwyższej 
jakości przy użyciu najlepszej klasy komponentów, takich jak w hakach i kółeczkach łącznikowych. Team Magic Trout bardzo skrupulatnie testował wszystkie, możliwe 
kombinacje kolorystyczne i do produkcji trafiły tylko te, które się sprawdziły nad wodą. Dzięki szerokiej ofercie różnych modeli, które charakteryzują się różną pracą, 
zawsze będziesz miał odpowiednie wahadełko w swoim wędkarskim pudełku.
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MT26 MT27

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy/żółty

Zawsze znajdzie 
pstrąga!

Długość Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy/żółty RCD zł
3 cm 2,5 g 3365 001 3365 002 3365 003 3365 004 3365 005 3365 006 3365 007 3365 008 17,20

BLOODY ZOOM - WAHADŁÓWKA

Seria Bloody Spoon z pewnością zachwyci wszystkich uwielbiających łowić wahadłówkami.Te małe metalowe przynęty są produkowane z myślą o uzyskaniu najwyższej 
jakości przy użyciu najlepszej klasy komponentów, takich jak w hakach i kółeczkach łącznikowych. Team Magic Trout bardzo skrupulatnie testował wszystkie, możliwe 
kombinacje kolorystyczne i do produkcji trafiły tylko te, które się sprawdziły nad wodą. Dzięki szerokiej ofercie różnych modeli, które charakteryzują się różną pracą, 
zawsze będziesz miał odpowiednie wahadełko w swoim wędkarskim pudełku.

PRZYNĘTY METALOWE

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy żółty

Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy żółty RCD zł
2,1 g 3362 001 3362 002 3362 003 3362 004 3362 005 3362 006 3362 007 3362 008 17,20

BLOODY BLADES

Błystka z małym wahadłem do łowienia  ultra lekkim zestawem lub z użyciem sbirolino. Dzięki niskiej wadze, świetnie leci za sbirolino i tonąc wykonuje w zwolnionym 
tempie wabiące ruchy. Uderzająca przynęta na wszystkie łososiowate.

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy/żółty

Długość Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy/żółty RCD zł
3,5 cm 2,6 g 3364 001 3364 002 3364 003 3364 004 3364 005 3364 006 3364 007 3364 008 17,20

BLOODY BIG BLADE

Mogą być używane na dalekim dystansie za sbirolino, a może wolisz krótkie dystanse z ultra lekkim kijem!? Łowne Big Bloody Blades idealnie nadają się do szerokiej 
gamy zastosowań - gwarantują złowienie tych najlepszych ryb w jeziorze.

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy/żółty

Długość Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy/żółty RCD zł
2,5 cm 3,6 g 3369 001 3369 002 3369 003 3369 004 3369 005 3369 006 3369 007 3369 008 20,80

OBROTÓWKA BLOODY SPINNER

Bloody Spinners łączą wszystkie zalety dobrego spinnera. Idealna akcja, solidne haczyki i najpopularniejsze kolory do łowienia pstrągów. Czy to na pstrągowym stawie, 
czy na małej rzeczce, Bloody Spinners czują się jak w domu. Dołączone pierścienie zatrzaskowe umożliwiają w razie potrzeby szybką wymianę kotwic na pojedyncze 
haki.
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MT28 MT29

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy żółty

Waga Ilość czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy żółty RCD zł
1,75 g 1 szt 3340 001 3340 002 3340 003 3340 004 3340 005 3340 006 3340 007 3340 008 20,80

BLOODY UL-SPINNER

Obrót skrzydełka w tej przynęcie to klucz do sukcesu. Podczas licznych testów nad kształtem oraz ułożeniem koralików na korpusie okazało się, że przynęta ta zacho-
wuje się jak błystka Bloody UL w wodzie. Bardzo ostre kotwice dopełniają doskonale całości, a wspaniałe okazy podczas testów tylko potwierdziły skuteczność tej przy-
nęty.

PRZYNĘTY METALOWE

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy żółty

Waga Ilość czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy żółty RCD zł
4 g 1 szt 3360 001 3360 002 3360 003 3360 004 3360 005 3360 006 3360 007 3360 008 28,40

BLOODY INLINER

Bloody Inliner jest szczytem przynęt typu inline. Dzięki wysmukłemu korpusowi przynętę można używać na wiele sposobów i na wszystkich głębokościach wody. Pod-
czas twitchowania lub klasycznego prowadzenia ze stałą prędkością doprowadza ona pstrągi do szaleństwa.

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy żółty

Waga Ilość czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy żółty RCD zł
8 g 1 szt 3361 001 3361 002 3361 003 3361 004 3361 005 3361 006 3361 007 3361 008 28,40

FAT BLOODY INLINER

Większy brat przynęty Bloody Inliner doskonale sprawdza się podczas wolnego prowadzenia oraz w fazie tonięcia. Rzadko trzeba długo czekać na branie mając przynę-
tę Fat Bloody Inliner.
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MT31MT30

PRZYNĘTY METALOWE

neon żółty

neon różowy

neonowa pomarańcza

Waga Ilość Rozmiar Haczyki neon żółty neonowa pomarańcza neon różowy RCD zł
0,3 g 3 szt 8 1 3483 003 29,00

0,5 g 3 szt 4 1 3483 005 29,00

0,7 g 3 szt 6 1 3483 008 29,00

PRO T-JIG

Olbrzymia popularność bardzo lekkiego łowienia wymaga nieustannych inno-
wacji. Nowe T-Jigi w różnych rozmiarach i wagach pozwalają na dalekie rzuty 
wszelkimi nowoczesnymi sztucznymi przynętami, a wolframowe koraliki założo-
ne na haczyk oszczędzają wędkarzowi czas.

złota

czerwone

srebrny

Waga Ilość Rozmiar Haczyki złota srebrny czerwone RCD zł
0,3 g 3 szt 8 1 3498 005 29,00

0,5 g 3 szt 4 1 3498 008 29,00

0,7 g 3 szt 6 1 3498 012 29,00

GOLDEN T-JIG

Olbrzymia popularność bardzo lekkiego łowienia wymaga nieustannych inno-
wacji. Nowe T-Jigi w różnych rozmiarach i wagach pozwalają na dalekie rzuty 
wszelkimi nowoczesnymi sztucznymi przynętami, a wolframowe koraliki założo-
ne na haczyk oszczędzają wędkarzowi czas.

czerwone / Czosnek

niebieski / Czosnek

czarny / Czosnek

zielone / Czosnek

żółty / Czosnek

brązowy / Czosnek

biały / Czosnek

pomarańczowa / Czosnek

Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek
Zawartość Zawartość Akcja czerwone czarny żółty biały niebieski zielone brązowy pomarańczowa RCD zł

50 g 50 g plywający 3983 001 3983 002 3983 003 3983 004 3983 005 3983 006 3983 007 3983 008 26,60

TROUT BAIT

Różne kolory, intensywny długo utrzymujący się aromat, łatwo formowalna. To cechy nowej pasty Magic Trout. Nie ma lepszej na rynku.

pink/red / Truskawka

różowy / Crabby

chartreuse / Ser czarny / Lukrecja

czerwony/biały / Candy

Truskawka Ser Lukrecja Candy Crabby
Zawartość Zawartość Akcja pink/red chartreuse czarny czerwony/biały różowy RCD zł

50 g 50 g plywający 3984 001 3985 009 3986 010 3987 011 3988 012 26,60

TROUT BAIT TASTE

Różne kolory, intensywny długo utrzymujący się aromat, 
łatwo formowalna. To cechy nowej pasty Magic Trout. Nie 
ma lepszej na rynku.

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3483003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3483005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3483008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3498005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3498008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3498012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3983001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3983002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3983003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3983004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3983005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3983006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3983007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3983008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3984001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3985009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3986010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3987011&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3988012&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3483003&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3498005&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3983001&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3984001&type=video&locale=DE


MT32 MT33

Czosnek

Anyż gwiazdkowy

Krewetka

Feromony

Forelli Pellets

Ser z chilli

Ilość Czosnek Krewetka Forelli Pellets Ser z chilli Anyż gwiazdkowy Feromony RCD zł
30 ml 3910 001 3910 002 3910 003 3910 004 3910 005 3910 006 36,20

AROMAT W SPRAY'U - TROUT

Najlepszy aromat na łowiska pstrągowe. Przy pomocy aro-
matów w sprayu Magic Trout wszelkie popularne przynę-
ty można dodatkowo wzmocnić, co zwiększy ilość brań. 
Wystarczy skropić przynętę i łowić! Butelka zawiera 30 ml 
preparatu, dzięki czemu jest mała i zawsze zmieści się w 
torbie, a w razie potrzeby znajdzie się pod ręką.

PLECIONKA MICRO T

Nowo opracowana, wysokiej klasy plecionka. Materiał został wyprodukowany w 
Japonii, a wcześniej specjalnie zaprojektowany tak aby sprostać ultralekkiemu węd-
kowaniu na ryby łososiowate i drapieżne. Magic Trout T- Braid jest giętka, świetnie 
nadaje się do wiązania oraz posiada niesamowite właściwości rzutowe, a wszystko 
to przy zachowaniu prawdziwych średnic. Fani wędkowania utralekkim sprzętem 
zyskają niesamowitą jakość w dobrej cenie. Wędkarze, którzy oczekują jakości bez 
kompromisów pokochają nową T-Braid.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2395 005 0,05 mm 150 m 3,63 kg / 8 lbs zielony 136,00

2395 008 0,08 mm 150 m 5,45 kg / 12 lbs zielony 136,00

2395 010 0,10 mm 150 m 7,26 kg / 16 lbs zielony 136,00

2395 012 0,12 mm 150 m 8,17 kg / 18 lbs zielony 136,00

FLUORO CARBON TROUT

Fluoro Carbon Trout to wysokiej jakości materiał przyponowy wyprodukowany 
w Japonii. Duża wytrzymałość na zerwania oraz wysoka odporność na przetarcia 
z dokładną i prawdziwą średnicą! Materiał jest giętki i łatwy w wiązaniu. Dzięki 
współczynnikowi załamania światła, przypon jest praktycznie niewidoczny dla 
ryby. Wędkarze, którzy cenią jakość bez kompromisów pokochają nowy materiał 
przyponowy Trout Fluoro Carbon Magic Trout.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2655 014 0,14 mm 50 m 1,30 kg przeźroczysty 39,80

2655 016 0,16 mm 50 m 1,70 kg przeźroczysty 39,80

2655 018 0,18 mm 50 m 2,10 kg przeźroczysty 39,80

2655 020 0,20 mm 50 m 2,60 kg przeźroczysty 39,80

2655 022 0,22 mm 50 m 3,10 kg przeźroczysty 39,80

2655 025 0,25 mm 50 m 4,20 kg przeźroczysty 39,80

Rewolucja na łowi-
skach pstrągowych!

ŻYŁKA TROUT

Żyłka Magic Trout to wysokiej klasy żyłka mono, która została wyprodukowana w 
Japonii. Ze względu na niezwykle gładką powierzchnię i ogromną odporność na 
przetarcia żyłka posiada niesamowitą wytrzymałość na węźle, która nie ma sobie 
równych. Jest to prawdopodobnie najlepsza żyłka pstrągowa na rynku.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2390 016 0,16 mm 300 m 2,0 kg czerwone 47,40

2390 018 0,18 mm 300 m 2,70 kg czerwone 47,40

2390 020 0,20 mm 300 m 3,30 kg czerwone 47,40

2390 022 0,22 mm 300 m 4,00 kg czerwone 47,40

2390 025 0,25 mm 300 m 4,80 kg czerwone 47,40
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MT34 MT35

HACZYKI TROUT

Absolutna rewolucja na łowiskach pstrągowych! Czasy, w których gotowe 
przypony były trzymane nierozplątane w małych pokrowcach to już historia. 
Haki Magic Trout są dostarczane na małych i praktycznych dozownikach. 
Wystarczy odsunąć gumowy pasek, wysnuć i można zaczynać. Wszystkie 
długości przyponów oraz kształty haków są dobrane do konkretnych zasto-
sowań. Wysokiej klasy haki i fluoro carbon „wyprodukowany w Japonii”. 
Haki Magic Trout – standardowy kształt Haczyk Magic Trout Paste – specjalnie 
stworzony pod łowienie pstrągów z wykorzystaniem pasty. Magic Trout Hook 
Maggot – hak na larwy pszczoły i larwy mącznika.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4725 001 0,22 mm 4 70 cm 7 szt srebrny 16,60

4725 002 0,20 mm 6 70 cm 7 szt srebrny 16,60

4725 003 0,18 mm 8 70 cm 7 szt srebrny 16,60

4725 004 0,16 mm 10 70 cm 7 szt srebrny 16,60

4725 101 0,22 mm 4 200 cm 7 szt srebrny 16,60

4725 102 0,20 mm 6 200 cm 7 szt srebrny 16,60

4725 103 0,18 mm 8 200 cm 7 szt srebrny 16,60

4725 104 0,16 mm 10 200 cm 7 szt srebrny 16,60

HACZYKI TROUT PASTE

Absolutna rewolucja na łowiskach pstrągowych! Czasy, w których gotowe 
przypony były trzymane nierozplątane w małych pokrowcach to już historia. 
Haki Magic Trout są dostarczane na małych i praktycznych dozownikach. 
Wystarczy odsunąć gumowy pasek, wysnuć i można zaczynać. Wszystkie 
długości przyponów oraz kształty haków są dobrane do konkretnych zasto-
sowań. Wysokiej klasy haki i fluoro carbon „wyprodukowany w Japonii”. 
Haki Magic Trout – standardowy kształt Haczyk Magic Trout Paste – specjalnie 
stworzony pod łowienie pstrągów z wykorzystaniem pasty. Magic Trout Hook 
Maggot – hak na larwy pszczoły i larwy mącznika.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4726 001 0,22 mm 4 70 cm 7 szt czerwone 22,40

4726 002 0,20 mm 6 70 cm 7 szt czerwone 22,40

4726 003 0,18 mm 8 70 cm 7 szt czerwone 22,40

4726 004 0,16 mm 10 70 cm 7 szt czerwone 22,40

4726 101 0,22 mm 4 200 cm 7 szt czerwone 22,40

4726 102 0,20 mm 6 200 cm 7 szt czerwone 22,40

4726 103 0,18 mm 8 200 cm 7 szt czerwone 22,40

4726 104 0,16 mm 10 200 cm 7 szt czerwone 22,40

HACZYKI TROUT MAGGOT

Absolutna rewolucja na łowiskach pstrągowych! Czasy, w których gotowe 
przypony były trzymane nierozplątane w małych pokrowcach to już historia. 
Haki Magic Trout są dostarczane na małych i praktycznych dozownikach. 
Wystarczy odsunąć gumowy pasek, wysnuć i można zaczynać. Wszystkie 
długości przyponów oraz kształty haków są dobrane do konkretnych zasto-
sowań. Wysokiej klasy haki i fluoro carbon „wyprodukowany w Japonii”. 
Haki Magic Trout – standardowy kształt Haczyk Magic Trout Paste – specjal-
nie stworzony pod łowienie pstrągów z wykorzystaniem pasty. Magic Trout 
Hook Maggot – hak na larwy pszczoły i larwy mącznika.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4727 001 0,22 mm 4 70 cm 7 szt srebrny 22,40

4727 002 0,20 mm 6 70 cm 7 szt srebrny 22,40

4727 003 0,18 mm 8 70 cm 7 szt srebrny 22,40

4727 004 0,16 mm 10 70 cm 7 szt srebrny 22,40

4727 101 0,22 mm 4 200 cm 7 szt srebrny 22,40

4727 102 0,20 mm 6 200 cm 7 szt srebrny 22,40

4727 103 0,18 mm 8 200 cm 7 szt srebrny 22,40

4727 104 0,16 mm 10 200 cm 7 szt srebrny 22,40

HAKI

REWOLUCJA 
NA ŁOWISKACH PSTRĄGOWYCH!
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MT36 MT37

8090 001

8090 002

8090 003

FIX NET

Bardzo praktyczny - skła-
dany podbierak Magic 
Trout. Idealny towarzysz, 
szczególnie dla tych węd-
karzy, którzy lubią być 
w ruchu. Dzięki klipsowi 
w rękojeści, podbierak 
można także łatwo przy-
mocować do paska i łatwo 
przetransportować. Lekki, 
mocny i zawsze pod ręką.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Glebok. Waga Oczko RCD zł
7098 001 1,50 m 40 cm 50 cm 47 cm 340 g 5 x 5 mm 79,40

UL-PODBIERAK

Gumowany podbierak przeznaczony do nowoczesnego bardzo lekkiego łowienia 
na jeziorach pstrągowych. Zdumiewa także jego niezwykła stabilność na jeziorach 
z dużymi rybami.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga Materiał Oczko RCD zł
7120 001 50 cm 40 cm 25 cm 290 g Gumowa Siatka 30 x 15 mm 122,00

PODBIERAK TROUT SCOOPER

Szczególy robią różnice. W koszu tego ultra lekkiego podbieraka, pstrąg ląduje w 
pozycji gotowej od wyjęcia. Siatka nie zatrzymuje zapachu ryby. Podbierak współ-
pracuje z sztycą Magic Trout Scooper.

Nr art. Długość Szerokość Glebok. RCD zł
7006 001 40 cm 40 cm 30 cm 101,00

BIG CATCH NET

Jeśli chcesz złowić dużą rybę, potrzebujesz także dużego podbieraka. Podbierak 
Magic Trout “Big Catch Net” ma wystarczające wymiary, aby bezpiecznie zmieścił 
się olbrzymi pstrąg. Duży kołnierz na zewnętrznej krawędzi wzmacnia podbierak 
i chroni haczyk przed zaczepieniem się o siatkę podczas podbierania. Jest to naj-
częstsza przyczyna utraty ryby, ale nie dzięki naszemu specjalnemu podbierakowi 
na gigantyczne jeziorowe pstrągi.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Oczko RCD zł
7025 001 60 cm 48 cm 35 cm 6 x 6 mm 107,00

UL-SZTYCA DO PODBIERAKA

Teleskopowa sztyca sprawdza się zarówno w nowoczesnym, bardzo lekkim łowieniu, jak i w przypadku tradycyjnych metod wędkarskich.

Nr art. Długość Waga RCD zł
7121 001 85 - 150 cm 299 g 40,20

7121 002 106 - 200 cm 339 g 40,20

PUDEŁKO NA AKCESORIA T-BOX

Wodoszczelne pudełka, które można używać indywidualnie z 4 
wysokiej jakości rodzajami zapięć.

Nr art. Model Długość Szerokość Glebok. Waga Zawartość Kolor RCD zł
8090 001 Small 20,5 cm 15 cm 4 cm 215 g 1 przeźroczysty 34,80

8090 002 Medium 25,5 cm 15,5 cm 4 cm 268 g 1 przeźroczysty 36,20

8090 003 Large 33 cm 20,5 cm 4 cm 429 g 1 przeźroczysty 44,10

SZTYCE PODBIERAKÓW
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PUDEŁKO ULTRA LIGHT - JEZIORO

Nowoczesne, wodoszczelne pudełko na sztuczne przynęty i różne małe akce-
soria.

Nr art. Długość Szerokość Waga Zawartość Kolor RCD zł
8091 001 12,5 cm 9 cm 40 g 1 przeźroczysty 44,10

PRO CARRY

Pro Carry zastępuje 
obszerne i niewygodne 
stojaki pstrągowe, a dzięki 
swojej składanej konstruk-
cji z podpórkami na 4 
wędki, dwoma pudełkami 
na akcesoria i wieloma 
innymi specjalnymi cecha-
mi jest nie tylko lekki, ale 
także wzbudza zaintereso-
wanie nad wodą.

Nr art. Szerokość Wysokość Waga Kolor RCD zł
8595 001 52 cm 43 cm 100 g czarny 265,00

TORBA NA PRZYNĘTY

Torba Magic Trout Bait Bag jest praktycznie 100% wodoodporną torbą, która 
zmieści 8 pojemników z przynętami Trout Baits i zawiera dwie pojemne komory 
na małe akcesoria oraz dużą torbę na siatkę. Ten nowy produkt wygląda wyjąt-
kowo i ustanawia nowe standardy.

Nr art. Szerokość Wysokość Waga Kolor RCD zł
8596 001 27 cm 9 cm 80 g czarny 178,00

REGULOWANY 
UCHWYT DO 
WĘDKI
Wędkarze specjalizujący 
się w połowie pstrągów 
potrzebują porządnego 
i wytrzymałego uchwytu 
do wędki, zwłaszcza gdy 
ryba bierze na statycz-
nych zestawach lub na 
drugiej wędce. Specjalny 
mechanizm składania 
zapewnia bezpieczne 
zacięcie w każdej sytuia-
cji. Dzięki elastycznemu 
połączeniu wędkę można 
ustawić w niemal każ-
dej pozycji. Podwójny 
szpikulec zapobiega 
przekręceniu się uchwytu 
nawet podczas wietrznej 
pogody. Materiał: Stal

Nr art. Wysokość Waga Ilość Kolor RCD zł
8280 001 85 - 130 cm 1,10 kg 1 szt czerwony/czarny 79,80

PUT AND TAKE 
DISPLAY SET
Ekspozytor Magic Trout 
Display umożliwia sprzedaż 
pełnej oferty produktów w 
sklepie lub nad wodą przy 
ograniczonej przestrzeni. 
Dzięki wytrzymałym kołom, 
ekspozytor jest bardzo 
wszechstronny i z pewnością 
przyniesie w Twoim sklepie 
dużo zysku.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9903 999 60 cm 195 cm 9250,00

MULTIBUCKET

Niezwykle przemyślane narzędzie 
dla każdego wędkarza łowiącego 
pstrągi - Multibucket od Magic Trout. 
Praktyczne wiadro, idealne do prze-
chowywania ryb. Dzięki specjalnej faj-
nej torbie Twój połów można zawsze 
przechowywać w chłodnym miejscu, 
nawet w wyższych temperaturach. 
Wewnętrzną torbę można bardzo 
łatwo wyjąć w celu wyczyszczenia lub 
przetransportowania. Najważniejsze 
akcesoria do połowu pstrągów można 
łatwo przechowywać w dwóch prze-
stronnych zewnętrznych kieszeniach. 
Nawet wędki UL mogą być transporto-
wane w przewidzianych tutaj klapach. 
Bardzo mocny pasek do noszenia 
zawsze bezpiecznie przetransportuje 
Twój połów do domu. Jeśli potrze-
bujesz krótkiej przerwy, Multibucket 
służy również jako idealne siedzenie. 
Materiał: 6x 450D Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga Ilość Kolor RCD zł
8515 050 60 cm 46 cm 66 cm 2400 g 1 szt czarny/czerwony 362,00

POZOSTAŁE
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MT40

PROMOCYJNE

CZOŁÓWKA NIGHTFIGHT

Dobra latarka czołowa jest niesamowicie istotna dla wędkarzy specjalizujących 
się w połowie pstrągów. Często wyruszają nad wodę bardzo wcześnie, aby 
zająć najlepsze miejscówki jeszcze przed wschodem słońca. Przy świetle naszej 
latarki przygotowanie sprzętu będzie dużo łatwiejsze. Czołówka z serii Magic 
Trout wprost rozświetla ciemność. Latarka jest wodoodporna i posiada moc 150 
lumenów. Jej rzeczywista masa to jedynie 48 g, a kropką nad „i” jest zasięg na 
poziomie 100 metrów. Zasilanie: 3x AAA (nie dołączone)

Nr art. Waga RCD zł
8946 001 48 g 55,80

BLUZA Z KAPTUREM

Miękki i przyjemny w użytkowaniu materiał. Bluza stworzona dla miłośników 
pstrągów, która zapewnia ciepło i komfort nawet podczas paskudnej pogody. 
Bluza Magic Trout: czerwona, ciepła oraz super elegancka. Materiał: 100% 
Bawełna. Gramatura: 220 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8988 001 S czerwone 195,00

8988 002 M czerwone 195,00

8988 003 L czerwone 195,00

8988 004 XL czerwone 195,00

8988 005 XXL czerwone 195,00

8988 006 XXXL czerwone 195,00

TRUCKER CZAPKA

Czapka Magic Trout w biało/ czerwonym kolorze. Ładna, wpadająca w oko, a 
zarazem komfortowa w użytkowaniu. Czy Magic Trout to Twoja ulubiona mar-
ka? Jeśli tak to musisz mieć tę czapkę. Materiał: 100% Bawełna, Siatka 100% 
Poliester

Nr art. Kolor RCD zł
9788 011 czerwony/biały 42,60

CZAPKA TROUT TRUCKER CAP

Prosta, elegancka i wyjątkowo stylowa. Marka Magic Trout niesie te wszystkie 
cechy. Jeśli jesteś pasjonatem łowienia pstrągów musisz mieć tę czapkę. Mate-
riał: 100% Bawełna. Gramatura: 220 g/m²

Nr art. Model Kolor RCD zł
9788 095 regulowany szary brązowy 42,60

NAKLEJKA PSTRĄG

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 300 7,2 cm 7,2 cm 2,80

NAKLEJKA LOGO

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 301 7,2 cm 14,8 cm 2,80
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Wędkarstwo sumowe - ekstremalna przygoda, która wymaga  
wyjątkowego sprzętu. Kolekcja „Black Cat” zaprojektowana przez znanego 

w całej Europie łowcę okazów Stefana Seußa dostarcza wszystkiego,  
czego mógłbyś sobie życzyć w tym twardym polowaniu. Wszystkie  

produkty zostały przetestowane na największych i najcięższych  
przeciwnikach pływających w rzekach Europy.

i LEGENDA INTERAKTYWNYCH IKON

Więcej informacji na temat odpowiednich produktów można uzyskać,  
klikając jedną z następujących ikon:

Aby wyszukać odpowiedni produkt przy pomocy wyszukiwarki 
Google proszę kliknąć na numer produktu.

Szczegółowe 
zdjęcia

Schemat 
budowy – 

zobacz rysunki

Instrukcja 
użytkowania

FilmyAnimacja 
360

Wyszukiwarka Google



BC2 BC3

Od ponad 10 lat  
wzorzec w wędkarstwie sumowym. 
Nowoczesne wędkarstwo sumowe rozkwita i obecnie jest bardziej popularne, niż 
kiedykolwiek wcześniej. Coraz więcej wędkarzy podróżuje ku granicom Europy, 
aby zmierzyć się z tymi największymi słodkowodnymi drapieżnikami. Od lat 
Zebco Europe jest silnym i wiarygodnym partnerem, który oferuje wędkarzom 
sumowym innowacyjne, nowe produkty, sprawdzone i przetestowane akcesoria 
oraz niezwykle mocne wędki i kołowrotki wysokiej jakości.

Stefan Seuß - jeden z najbardziej skutecznych i znanych ekspertów sumowych 
na świecie - poświęca całą swoją wiedzę i doświadczenie na budowanie naszej 
oferty. Każdego roku dostarcza nowych produktów oraz metod, które gwarantują 
złowienie dużego suma.  Stefan w swojej pracy jest wspierany przez szereg 
najbardziej skutecznych i innowacyjnych wędkarzy sumowych z całej Europy. 
Przy ich wsparciu oraz dzięki zbieraniu niezliczonej liczby badań i doświadczeń 
na różnorodnych wodach, jest on w stanie udoskonalać sprzęt wędkarski tak, 
aby sprawdzał się w każdej sytuacji zanim będzie gotowy do sprzedaży. Zgodnie 
z zasadą, że „stanie w miejscu oznacza cofanie”, Black Cat stale udoskonala 
swoje produkty, aby można je było stosować w nowych warunkach. Kreuje także 
nowe trendy, aby sprostać wymagającym oczekiwaniom środowiska sumowego 
w Europie.

Sumy znajdują są obecnie we wszystkich rodzajach wód. Największe okazy można 
spotkać nawet w najmniejszych rzekach i stawach. Black Cat oferuje sprawdzony 
i przetestowany sprzęt dostosowany do wszystkich metod łowienia. Dzięki temu 
nic nie zostaje pozostawione przypadkowi. Ciągle poszukujemy innowacji i 
usprawniamy różnorodny sprzęt, aby zagwarantować połów ostrożnych sumów 
w wodach poddanych dużej presji wędkarskiej. Sukces nad wodą nie jest dziełem 
przypadku. Spędzamy tysiące godzin w roku na testy sprzętu, aby tworzyć 
zdrowe połączenie użyteczności oraz standardów jakościowych. A wszystko to z 
zachowaniem rozsądnego stosunku ceny do jakości.

Wiele z opracowanych przez nas trendów stało się fundamentami nowoczesnego 
wędkarstwa sumowego. Wciąż rozwiązania te są kopiowane przez innych 
producentów. Jednakże różnica między sukcesem a porażką tkwi w szczegółach. 

Oprócz odpowiedniego sprzętu, nasze wideoblogi oraz warsztaty sumowe nad 
wodą z klientami są gwarancją udanego łowienia sumów. Wkładamy nasze serca 
i dusze w proces opracowywania przyszłych produktów, a Stefan Seuß i jego 
zespół poświęca cały swój wolny czas nad wodą i wyznacza nowe standardy w 
łowieniu rekordowych ryb. W ostatnich latach na sprzęt Black Cat złowiono już 
ponad 50 sumów o wadze powyżej 100 kg, czym nie może się pochwalić żaden 
innych producent sprzętu wędkarskiego.

Wszystkie te osiągnięcia zawdzięczmy niezliczonej rzeszy naszych zadowolonych 
klientów.  Chcielibyśmy Wam szczerze podziękować za to, że obdarzyliście tak 
wielkim zaufaniem sprzęt marki Black Cat.  

Black Cat – The Best Way to Catch

Black Cat – 

The Best Way 

to Catch
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BC4 BC5

EXTREME FD

Koń roboczy dla wędkarzy sumowych. Jeśli chcesz łowić gigantyczne ryby, 
potrzebujesz ekstremalnego sprzętu. Black Cat Extreme oferuje ogromną 
pojemność szpuli, niezniszczalną oś ze stali nierdzewnej oraz wytrzymały 
uchwyt oferujące razem optymalne przeniesienie siły połączone z niezwykle 
mocnym hamulcem. Jeśli jesteś łowcą sumów, ten kołowrotek o stałej szpuli 
wyposaży cię na każą sytuację, niezależnie od tego, czy chcesz zarzucić przy-
nętę 300 metrów dalej podczas wędkowania na dużych dystansach czy też 
bezpośrednio pośród przeszkód dla wędkowania w stylu "wszystkie chwyty 
dozwolone". Urządzenie bojowe dla wszelkich zastosowań. W przeciwień-
stwie do modelu w rozmiarze #95, nowy model (w rozmiarze #105) o nie-
zwykle dużej pojemności ma ręczny kabłąk.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor wykonany z aluminium odporny na zniekształcenia
 · Aluminiowy korpus i pokrywy boczne
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Powiększony uchwyt korby zapewniający optymalne przeniesienie 
mocy
 · Rolka nawijająca powlekana azotkiem tytanu z systemem anti-twist
 · Wytrzymałe koła zębate ze stali nierdzewnej i brązu
 · Aluminiowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Wielostopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0273 095 495 540 / 0,45 4.4:1 108 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1100 g 1082,00

0273 105 4105 700 / 0,45 4,4:1 110 cm 4 27,2 kg / 60 lbs 1135 g 1115,00

BATTLE CAT SPIN FD

Obecnie bardzo popularne jest wędkarstwo specjalistyczne z użyciem sztucznej 
przynęty na suma. Dla aktywnych wędkarzy, Black Cat przygotował kołowrotek 
spinningowy, który ma wszystko to, co jest potrzebne. Występuje w czterech 
rozmiarach, co pokrywa cały szereg zastosowań, jak na przykład wędkarstwo z 
dalekim zarzucaniem ciężkiej sztucznej przynęty, wędkarstwo średniego zasięgu 
dla osób wędkujących z brzegu, wędkarstwo krótkiego zasięgu dla osób wędku-
jących z łódki, które chcą zarzucić przynętę blisko gorących punktów z porusza-
jącej się łódki lub dla fanów wędkarstwa wertykalnego chcących prezentować 
przynętę blisko dna z ciężkimi ciężarkami. Kołowrotek o stałej szpuli jest tak zbu-
dowany, aby służył wiecznie, a także jest odpowiedniowyposażony do stosowania 
plecionki. Oś, koła zębate i pałąk są niezniszczalne. System rozpraszania ciepła 
hamulca sprawi, że nawet największy sum będzie musiał stoczyć ciężką walkę.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor wykonany z aluminium odporny na zniekształcenia
 · Obudowa wykonana z aluminium odporna na odkształcenia
 · Wielostopniowy system hamulcowy Offshore o powiększonym roz-
miarze
 · Obrabiana cyfrowo korba ze stali nierdzewnej
 · Rolka nawijająca powlekana azotkiem tytanu
 · Opatentowany system  TiMag™: bezobsługowy magnetyczny system 
zamykania kabłąka
 · Przekładnia wykonana z super twardego stopu stali nierdzewnej
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Nawój żyłki S-curve
 · Wysunięta stopa kołowrotka umożliwiająca lepsze wyważenie

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0350 050 750 200 / 0,24 5,3:1 91 cm 7 12,7 kg / 28 lbs 400 g 814,00

0350 060 760 275 / 0,25 4,9:1 94 cm 7 13,6 kg / 30 lbs 680 g 852,00

Ze stałą szpulą
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BC6 BC7

CATEXTREME

Koń pociągowy dla łowców sumów. Łowienie największego europejskiego 
drapieżnika wymaga niezwykle mocnego sprzętu. Kołowrotek Black Catextre-
me to niezwykle solidny sprzęt w trzech najbardziej popularnych rozmiarach 
dopasowanych do Twoich potrzeb. BC Extreme imponuje niezniszczalną osią, 
mocną rączką dla przenoszenia maksymalnej siły oraz bardzo mocnym hamul-
cem.  Rozmiary 55 i 65 przeznaczone są do aktywnego łowienia, spinningu i 
łowienia w pionie. Rozmiar 85 jest idealny do połowu z pływakami i dalekim 
wywożeniem stacjonarnych zestawów z dużymi przynętami. Kołowrotek 
Black Catextreme został specjalnie opracowany do użycia z plecionkami i 
gwarantuje optymalne przenoszenie siły oraz równomierne nawijanie zesta-
wu nawet z dużymi przynętami.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor wykonany z aluminium odporny na zniekształcenia
 · Obudowa wykonana z aluminium odporna na odkształcenia
 · Wielostopniowy system hamulcowy Offshore o powiększonym roz-
miarze
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Doskonały nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0373 055 55 280 / 0,35 5,6:1 105 cm 6 14 kg / 30 lbs 618 g 713,00

0373 065 65 265 / 0,40 5,6:1 110 cm 6 14 kg / 30 lbs 643 g 735,00

0373 085 85 285 / 0,50 4,2:1 100 cm 6 14 kg / 30 lbs 866 g 758,00

BUSTER SPIN FD

Kołowrotki ze stałą szpulą z serii Buster zostały stworzone z myślą o 
bezkompromisowym łowieniu sumów i dzięki 4 dostępnym rozmia-
rom obejmują szeroki zakres zastosowań. Obudowa została wykona-
-na z aluminium i zastosowano tutaj mocny wał ze stali nierdzewnej, 
który jest odporny na skręcanie. Precyzyjnie regulowany hamulec 
działający na dużej powierzchni pozwala zarówno na delikatną 
walkę i aktywne łowienie cienkimi linkami, ale także bezkompromi-
sowe boje z dużymi sumami na wodach obfitujących w przeszkody. 
Kołowrotek Buster jest wyposażony w dużą rączkę, która pomaga 
w wyczerpującej walce. Szybki nawój zapewnia doskonałą kontrolę 
podczas holu, zaś dzięki dużej rolce możemy zastosować grube ple-
-cionki. Ponadto zapewnia idealnie gładkie i delikatne pobieranie lin-
ki podczas walki. Szeroka szpula Bustera zapewnia bardzo dokładne 
układanie linki i płynne jej zwalnianie podczas zarzucania przynęty. 
Oś, koła zębate i ramię poręczowe są tak samo niezniszczalne, że 
seria kołowrotków Buster jest idealnym towarzyszem do łowienia 
sumów.

DANE TECHNICZNE:

 · Metalowa obudowa
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec o dużej 
powierzchni roboczej
 · Rolka nawijająca o powiększonym rozmiarze 
chroniąca żyłkę i zmniejszająca tarcie podczas 
holu ryby
 · Extra mocna oś główna ze stali nierdzewnej
 · Doskonały nawój
 · Szybki nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0365 040 640 170 / 0,35 5.2:1 78 cm 6 8 kg / 18 lbs 468 g 519,00

0365 060 660 180 / 0,40 4.9:1 89 cm 6 15 kg / 33 lbs 694 g 567,00

0365 080 680 240 / 0,45 4.9:1 94 cm 6 18 kg / 40 lbs 800 g 614,00

0365 120 6120 310 / 0,50 4.9:1 108 cm 6 20 kg / 44 lbs 866 g 652,00

Ze stałą szpulą

PASSION PRO FD

Dla początkujących sumiarzy, a szczególnie dla młodych 
wędkarzy, Black Cat oferuje kołowrotek o stałej szpuli, 
który jest w stanie sprostać trudnym wymogom wędkar-
stwa sumowego w każdym przedziale. Wysoka pojemność 
żyłki połączona z osią odporną na skręcanie oraz mocny 
uchwyt sprawiają, że kołowrotek Black Cat Passion jest 
doskonałym uzupełnieniem każdej wędki sumowej.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Wytrzymała obudowa z nylonu
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Odlewana aluminiowa korba
 · Duża rolka nawijająca
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia
 · Dwubiegowy system posuwu szpuli
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0345 040 640 230 / 0,22 5,2:1 76 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 320 g 333,00

0345 060 660 300 / 0,26 4,8:1 83 cm 6 12,0 kg / 26 lbs 550 g 387,00

0345 080 680 400 / 0,30 4,8:1 94 cm 6 15,0 kg / 33 lbs 690 g 427,00

0345 100 6100 330 / 0,45 4,9:1 100 cm 6 15 kg / 33 lbs 700 g 488,00
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BC8 BC9

LONG RANGER

Najlepsza broń dla łowców sumów. We współczesnym łowieniu sumów 
ważną role odgrywają multiplikatory. Ogromna pojemność, bardzo mocne 
przekładnie i możliwość zarzucenia przynęty na dalekie odległości to tylko 
kilka zalet multiplikatorów. Inną ważną rzeczą jest możliwość swobodnego 
zarzucenia zestawu poprzez kontrolę dobrze wyregulowanego hamulca. 
Multiplikator Black Cat Long Ranger ma niezwykle długi nawój przy jednym 
obrocie korbką - 127 cm. Ponadto wyposażony jest w 7 łożysk kulkowych. 
Aby uzyskać idealny nawój linki usunęliśmy wodzik oraz poprzeczną belkę. 
Dzięki względnie wąskiej, ale głębokiej szpuli, linka doskonale układa się 
podczas zwijania. Stefan Seuß testował ten kołowrotek przez rok i był pod 
dużym wrażeniem jego wykonania oraz jego możliwości użytkowych.

DANE TECHNICZNE:

 · Obudowa toczona z pojedyńczego kawałka aluminium
 · System hamulcowy MegaDragTM ze stali nierdzewnej i włókna 
węglowego
 · Obrabiana cyfrowo korba ze stali nierdzewnej
 · Super twarde, mosiężne elementy przekładni o powiększonym roz-
miarze
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0608 040 740 325 / 0,50 5,2:1 127 cm 7 30 kg / 66 lbs 896 g 1920,00

Multiplikatory

BUSTER

Wprowadzenie na rynek multiplikatora Black Cat Buster dało sumiarzom 
uniwersalne narzędzie o wspaniałym stosunku ceny do walorów użytkowych. 
Obudowa jest całkowicie wykonana z aluminium i waży zaledwie 780 gram. 
Świetnie wyregulowana tarcza hamulca pozwala na idealne jego ustawienie 
podczas holu jak również kontrolę wypuszczania linki w trakcie zarzucania 
zestawu. Pojemność umożliwia zastosowanie kołowrotka Buster we  
wszystkich nowoczesnych metodach połowu sumów. Wysokie przełożenie 
6.1:1 oraz nawój linki o długości 110 cm przy jednym obrocie korbką  
pozwala na szybkie sprowadzenie ryby na bliższą odległość, gdy ta weźmie 
daleko. Multiplikator Buster ma bardzo głośną terkotkę, która natychmiast 
ostrzega wędkarza o uciekającej lince podczas brania dużego suma.

DANE TECHNICZNE:

 · Trwała rama z pojedyńczego kawałka aluminium
 · System hamulcowy MegaDragTM ze stali nierdzewnej i włókna węglo-
wego
 · Extra duży uchwyt korby
 · Mocna przekładnia
 · Szybki nawój
 · PT (Optymaliowane wydajność) Nierdzewne Łożyska
 · Wielowarstwowa powłoka MegaShieldTM

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0366 030 BCB 30 350 / 0,50 6,1:1 109 cm 6 16 kg / 35 lbs 684 g 1140,00
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BC10 BC11

BUSTER LH

Multiplikatory stały się niezbędne 
w nowoczesnym łowieniu sumów. 
Liczne zalety takie jak: pojemność 
linki, kontrolowane układanie się 
plecionki i ogromny transfer mocy 
podczas walki – to wszystko przema-
wia za ich stosowaniem. Wielu sumia-
rzy preferuje używanie kołowrotka na 
lewą rękę. Black Cat wprowadzając na rynek 
Buster 650 LH zaoferował dokładnie takie  
rozwiązanie. Buster 650 LH to jednoczęściowa aluminiowa  
konstrukcja, a jej waga to zaledwie 750 gram. Przełożenie kołowrotka wynosi 5.2:1, 
a nawój linki to 110 cm, co pozwala na bezproblemowe i szybkie ściąganie przynęty, 
nawet z dużych odległości. Pojemność szpulilinki co pozwala łowić na nawet bardzo 
dużych odległościach. Supermocny, precyzyjnie regulowany mechanizm hamulca 
MegaDragTM zapewnia ogromną 16 kg siłę oporu, co zmusi każdego przeciwnika  
do odwrotu. Duża i ergonomicznie zaprojektowana rączka zapobiega zmęczeniu  
i pozwala na komfortową walkę z ogromnymi przeciwnikami. Celowo ominęliśmy  
prowadnicę linki oraz tzw. T-bar. Zapewnia to perfekcyjny nawój linki co umożliwia 
wędkarzowi dostęp do szpuli przez cały czas, aby zwiększyć moc hamulca. Dzięki  
stosunkowo wąskiej, ale głębokiej szpuli linka w trakcie zwijania układa się idealnie.

DANE TECHNICZNE:

 · Trwała rama z pojedyńczego kawałka aluminium
 · System hamulcowy MegaDragTM ze stali nierdzewnej i włókna węglo-
wego
 · Extra duży uchwyt korby
 · Mocna przekładnia
 · Szybki nawój
 · PT (Optymaliowane wydajność) Nierdzewne Łożyska
 · Wielowarstwowa powłoka MegaShieldTM

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0369 050 BCB 650 440 / 0,60 5,2:1 101 cm 6 16 kg / 35 lbs 758 g 1309,00

Multiplikatory

BATTLE CAT VERTICAL

Koń pociągowy dla aktywnych wędkarzy. Po przedłużających się testach oraz 
wielu oczekiwaniach ze strony wędkarzy, Stefan Seuß wprowadza pierwszy 
multiplikator na lewą rękę o świetnym połączeniu mocy i lekkości konstrukcji. 
Battle Cat Vertical został zaprojektowany do aktywnego łowienia przy użyciu 
główek jigowych, kwoka i przynęt do łowienia w pionie. Hamulec o wytrzy-
małości 15 kg i oraz pojemność 300 m linki 0.2 mm sprawiają, że jest to 
idealny sprzęt do połowu największych sumów w naszych wodach.

DANE TECHNICZNE:

 · Wytrzymały aluminiowy korpus
 · System hamulcowy MegaDragTM ze stali nierdzewnej i włókna węglo-
wego
 · Extra duży uchwyt korby
 · Super twarde, mosiężne elementy przekładni
 · Szybki nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Wielowarstwowa powłoka MegaShieldTM

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0650 010 LH 710 345 / 0,25 7,2:1 102 cm 7 15 kg / 33 lbs 380 g 1140,00
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BC12 BC13

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
16120 290 KevCat Limited Edition 2,90 m 2 400 g 1,45 m 471 g Seaguide XRG Fuji® DPSH 1100,00

KEVCAT LIMITED EDITION
Wędka KevCat została specjalnie opracowana przez Stefana Seußa i jest to limitowana, indywidualnie nume-
rowana edycja. Klasyczny kewlarowy blank z rękojeścią z czarnej pianki EVA sprawia, że wędka jest rozpozna-
walna nad wodą. Połączenie włókien kewlarowych i 24-tonowych mat węglowych Toray sprawia, że blank jest 
bardzo mocny, a jednocześnie cała wędka jest niezwykle lekka. Idealne połączenie dla wędkarzy sumowych. 
KevCat o długości 290 cm i ciężarze wyrzutowym 400 gram to świetny, wszechstronny kij dla stacjonarnych 
wędkarzy, którzy łowią z brzegu lub z zacumowanej łodzi. Blank ma progresywną akcję i 10 przelotek XRG-Se-
aguide Big Game, które pozwalają na korzystanie z kołowrotków o stałej szpuli lub multiplikatorów. Uchwyt 
kołowrotka Fuji DPSH zapewnia doskonałe mocowanie każdego kołowrotka. KevCat to prawdziwa wędka 
marzeń i spełnia wszystko, co jest potrzebne jeśli chodzi o jakość i wykonanie. Dzięki doskonale wyważonemu 
blankowi i olbrzymiemu zapasowi mocy, wędka zachwyci Cię również, gdy nastąpi branie ryby życia.

Sumowe
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BC14 BC15

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16432 280 Freestyle Bank 2,80 m 2 400 g 1,40 m 444 g extra fast Seaguide XRG 8+1 Fuji DPS 780,00

16432 300 Freestyle Power Bank 3,00 m 2 400 g 1,50 m 466 g extra fast Seaguide XRG 9+1 Fuji DPS 825,00

FREESTYLE BANK
Freestyle Second Generation. Wędka Freestyle Bank o długości 280 cm jest doskonałym, uniwersalnym kijem 
dla wędkarzy, którzy preferują miękkie wędki o mocnej, parabolicznej akcji, ale oczekują odpowiedniego 
zapasu mocy podczas holu dużego suma. Wędka Freestyle Bank zapewnia zabawę podczas holu średniej wiel-
kości sumów, a blank ma wystarczającą moc, aby zatrzymać rybę do 100 kg. Niezależnie od tego, czy łowisz z 
wysnuwaną linką, korzystasz z pływaków U-float na średnich odległościach lub prowadzisz przynętę z zakotwi-
czonej łodzi, Freestyle Bank sprawdzi się w każdej sytuacji.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16433 240 Freestyle Spin 2,40 m 2 30 - 150 g 126 m 304 g extra fast Seaguide XRG 6+1 Fuji DPS 647,00

16433 270 Freestyle Spin 2,70 m 2 50 - 150 g 1,35 m 339 g extra fast Seaguide XRG 6+1 Fuji DPS 668,00

FREESTYLE SPIN
Freestyle Second Generation. Wędka Freestyle Spin 2.4 m o ciężarze wyrzutu 30-150 gram jest doskonałą węd-
ką castingową z łodzi, kajaka oraz brzegu dla tych wędkarzy, którzy nie muszą zbyt daleko rzucać i chcą zapre-
zentować swoje przynęty bardzo dokładnie w określonym miejscu. Jednakże Freestyle Spin to także świetny kij 
do trollingu woblerami i miękkimi przynętami. Wędka spinningowa ma czułą szczytówkę i jednocześnie mocny 
dolnik i może być używana z szeroką gamą sztucznych przynęt.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16430 190 Freestyle Fireball V-JIG 1,90 m 1 225 g 1,90 m 258 g extra fast Seaguide XRG 8+1 Fuji DPS 580,00

FREESTYLE FIREBALL V-JIG
Freestyle Second Generation. Wędka Freestyle Fireball V-Jig to najlepsza broń na aktywne łowienie sumów. 
Szybki blank wraz z mocną akcją i czułą szczytówką pozwala na łatwe prowadzenie zestawu w pionie, a główki 
fireball znajdują się blisko dna. Wędkarz może cieszyć się dokładnym przenoszeniem pracy przynęty pod wodą 
i szybko reagować na ostrożne brania. Wędka Fireball V-Jig najlepiej spisuje się przynętami do prowadzenia w 
pionie i ciężarkami o wadze 100 - 220 gram, co pozwala na aktywne łowienie zarówno na wodach stojących, 
jak i szybko płynących rzekach.

Sumowe

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16423 240 Freestyle Traveller 2,40 m 4 400 g 0,66 m 360 g Fuji® 7+1 Fuji DPS 780,00

FREESTYLE TRAVELLER
Popularna i praktycznie niezniszczalna seria Freestyle ma nowy dodatek. Freestyle Traveller jest idealnym towa-
rzyszem podczas podróży samolotem lub motocyklem, jak również do przewożenie jako lekki bagaż w pleca-
ku. Wędka składająca się z 4 części, która posiada uniwersalne zastosowanie w optymalny sposób zaspokaja 
wymagania każdego wędkarza sumowego podczas wakacji. Niezależnie od tego, czy rzucamy błystkami czy 
miękkimi przynętami, łowimy w dryfie czy na martwą rybkę podczas stacjonarnej zasiadki, zawsze możesz pole-
gać na wędce Freestyle Traveller i zabrać ją na sumową wyprawę gdziekolwiek na świecie.
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BC16 BC17

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
16499 290 Solid Bank 2,90 m 2 100 - 500 g 1,45 m 530 g Seaguide Fuji® 850,00

SOLID BANK
Wędka Solid Bank o długości 290 cm opracowana została do ciężkich, stacjonarnych zasiadek i może być używa-
na w wielu zastosowaniach. Podczas testów złowiono na nią suma o długości ponad 260 cm i 120 kg. Pełny blank 
węglowy 30-ton z miękką, szczytową akcją pod wpływem zwiększającej się siły, ugina się aż do rękojeści. Gwaran-
tuje doskonałe przenoszenie sił podczas walki z dużym sumem bez nadwyrężania pleców wędkarza. Zwiększona 
moc blanku wędki Solid Bank od szczytówki po rękojeść gwarantuje czułą sygnalizację brań podczas łowienia z 
zestawem z kamieniem oraz wytwarza stałe naprężenie linki na długim dystansie, gdy łowimy z linką wypuszczaną 
lub boją. Podczas holu Solid Bank pewnie amortyzuje odjazdy suma i zapewnia odpowiednią siłę, aby zapobiec 
ucieczce suma w zaczepy. Oznacza to, że kiedy holujesz suma wielkości XXL, to ta wyjątkowa wędka będzie 
wybaczać błędy. Inaczej przy bardzo sztywnym blanku wędki mogłoby nastąpić natychmiastowe wyrwanie haka z 
pyska lub zerwanie zestawu. Solid Bank - wędka sumowa na całe życie!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
16498 240 Solid Spin 2,40 m 2 40 - 160 g 1,20 m 315 g Seaguide Fuji® 668,00

16498 270 Solid Spin 2,70 m 2 50 - 190 g 1,35 m 361 g Seaguide Fuji® 758,00

SOLID SPIN
Wędka Solid Spin o długości 240 cm jest wyjątkowo lekka i została specjalnie zaprojektowana dla wędkarzy łowią-
cych z łodzi na casting lub trolling. Szybki węglowy blank 30-ton ma szczytową akcję, który pod wpływem zwięk-
szającej się siły, ugina się aż do rękojeści. Konstrukcja wędki jest kluczowa dla rzutów i prowadzenia sztucznych 
przynęt i pozwala na bezpieczne zacięcie suma, gdy tylko weźmie on przynętę. Minimalna waga wędki pozwala 
na wielogodzinne, swobodne łowienie na krótkich i średnich odległościach, a blank przenosi pracę przynęty aż do 
rękojeści. Wędka Solid Bank ma niezwykły zapas mocy, który ujawnia się podczas holu dużego suma, ale jedno-
cześnie możemy czerpać przyjemność także z mniejszych okazów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
16497 180 Solid Vertical 1,80 m 1 50 - 200 g 1,80 m 266 g Seaguide Fuji® 758,00

SOLID VERTICAL
Wędka Solid Vertical o długości 180 cm z blankiem z włókna węglowego 30-ton to uniwersalny kij do aktywnego 
łowienia sumów.  Jednoczęściowa wędka ma sztywny blank, który pozwala na czułe prowadzenie nawet cięższej 
przynęty i gwarantuje mocne zacięcie.  Niezależnie od tego, czy łowisz sumy w dryfie z kwokiem, łowisz jigami lub 
ciężkimi zestawami w pionie, wędka Solid Vertical zapewnia bezproblemowe łowienie i doskonałą kontrolę przy-
nęty. Ponadto świetnie sprawdza się podczas holu każdej wielkości suma.

Sumowe

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
16496 170 Solid Fun Yellow 1,70 m 1 30 - 180 g 1,70 m 245 g Seaguide Fuji® 668,00

SOLID FUN YELLOW
Nazwa mówi wszystko. Oznacza absolutną moc i radość z holu. Jednoczęściowa wędka Solid Fun o długości 170 
cm i jasnożółty 30-tonowy blank z włókna węglowego została specjalnie zaprojektowana do łowienia z pływa-
dełek, kajaków lub łowienia w dryfie.  Szczególnie w wodach, gdzie duże sumy nie są liczne, a wiele średnich 
sumów atakuje nasze przynęty, lekka jak piórko wędka Solid Fun niesie czystą przyjemność z holu i zapewnia 
bezpieczne podebranie 2-metrowego suma. W pełni paraboliczny blank wygina się podczas walki aż po rękojeść, 
co zapewnia wspaniałą zabawę podczas holu ryby. Wędka Solid Fun może być używana z kołowrotkami o szpuli 
stałej lub multiplikatorami.
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BC18 BC19

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16456 280 Cat Buster 2,80 m 2 300 - 500 g 1,45 m 484 g Fuji® 9 Fuji 922,00

16456 300 Cat Buster 3,00 m 2 300 - 500 g 1,55 m 509 g Fuji® 8 Fuji 954,00

CAT BUSTER
Kultowa wędka wśród wędkarzy sumowych. Żadna inna wędka nie wyholowała więcej sumów powyżej 100 kg 
niż Buster. Uniwersalna wędka do wszelkich zastosowań. Jest fantastycznym połączeniem mocy i parabolicznej 
akcji. Przelotki Big Game oraz uchwyt kołowrotka Fuji czynią z wędki Buster prawdziwy klejnot i sprawiają, że 
można zamontować do niej także multiplikator. Z wędką Buster jesteś idealnie wyposażony do walki z wyjątko-
wo dużymi okazami na dowolnej wodzie na świecie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16455 290 Cat Buster Multistyle 2,90 m 2 300 - 600 g 1,50 m 465 g Fuji® 11 Fuji 954,00

CAT BUSTER MULTISTYLE
Specjalistyczna wędka do łowienia na multiplikatory zarówno z brzegu, jak i z łodzi. Wędka przeznaczona do 
najcięższego łowienia przy zastosowaniu multiplikatora. Dzięki zastosowaniu dużej liczby przelotek, ma opty-
malną krzywą ugięcia. Nawet dalekie łowienie jest prostsze dzięki wędce Multistyle.

Sumowe
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BC20 BC21

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16450 320 Cat Buster Godzilla 3,20 m 2 1000 g 1,67 m 670 g Fuji® 11 Fuji 1050,00

CAT BUSTER GODZILLA
Nazwa mówi wszystko. Nie znajdziesz mocniejszej wędki! Wędka Godzilla o długości 3.2 m i ciężarze wyrzutu 
1 kg to najlepsza broń przeciwko największym potworom. Kiedy łowisko pokryte jest przeszkodami służącymi 
za schronienie największych sumów. Gdy koniecznie trzeba wygrać brutalną walkę. I gdzie warunki zmusza-
ją do łowienia na odległościach większych niż 300 metrów na przynęty w rozmiarze XXL, tam siłę pokazuje 
Godzilla.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16458 270 Cat Buster Spin 2,70 m 2 50 - 150 g 1,40 m 310 g 9 Fuji 794,00

CAT BUSTER SPIN
Aktywnie łowienie sumów przy użyciu miękkich przynęt lub wahadłówek jest bardzo skuteczne i może być sto-
sowane zarówno z brzegu jak i przy małym wysiłku z łodzi. Black Cat Team prezentuje Buster Spin. Jest to uni-
wersalna wędka spinningowa przeznaczona do połowu sumów. Przy długości 270 cm i ciężarze wyrzutowym 
40-150 g to wędzisko zarówno nadaje się do łowienia z łodzi jak i z brzegu.  Blank został wykonany z nieznisz-
czalnego materiału DF (durafiber) i mimo swojej małej wagi ma niesamowitą moc podczas walki. Oznacza to, 
że Buster Spin łączy sygnalizowanie delikatnych brań z szybką akcją blanku w czasie ataku nawet podczas dale-
kich rzutów. Włożyliśmy wielki wysiłek, aby zbalansować 8+1 przelotek Fuji z duża przelotką startową, tak aby 
osiągnąć długie odległości podczas rzutu. Uchwyt TVS Fuji jest gwarancją bezpieczeństwa każdego sumowego 
kołowrotka oraz zapewni komfortowe i zbalansowane trzymanie wędziska podczas rzutu oraz walki z ogromną 
rybą.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16457 170 Cat Buster Vertical 1,70 m 1 100 - 200 g 1,74 m 273 g Fuji® 6 Fuji 634,00

CAT BUSTER VERTICAL
Wędka Cat Buster Vertical to koń pociągowy w serii wędzisk Buster choć ma dyskretny czarny kolor. Szybkość 
i czułość tego.mocnego blanku jest niezwykła. Wędka zapewnia bezproblemowe podnoszenie i opuszczanie 
nawet ciężkich przynęt, a także umożliwia doskonałą kontrolę nad przynętą na każdym etapie. Wędka Buster 
Vertical może być używana z multiplikatorem lub kołowrotkiem o stałej szpuli.Sumowe
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BC22 BC23

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
16490 240 Boat 2,40 m 2 600 g 1,30 m 427 g 258,00

16490 270 Bank 2,70 m 2 600 g 1,40 m 483 g 274,00

16490 300 Bank 3,00 m 2 600 g 1,56 m 570 g 306,00

BLACK PASSION
Black Passion reprezentuje bezkompromisowość w podejściu do łowienia sumów za korzystną cenę. Jest to 
seria wędzisk idealna dla początkujących i wędkarzy z mniejszym budżetem, którzy chcą mieć niezawodny 
kij sumowy. Seria Black Passion zdumiewa swoim wysokiej jakości matowym blankiem, mocnym, skręcanym 
uchwytem kołowrotka i wytrzymałymi przelotkami. Blanki łatwo poradzą sobie z obciążeniami ponad 20 kg 
i oferują paraboliczną akcję, która doskonale amortyzuje zrywy mniejszych sumów i ma wystarczający zapas 
mocy, aby móc zatrzymać większe okazy.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
16491 330 Black Passion Long Ranger 3,30 m 2 600 g 1,69 m 689 g 330,00

BLACK PASSION LONG RANGER
Wędka Black Passion Long Ranger to opłacalny uniwersalny kij do łowienia na dalszych odległościach z zesta-
wami ze spławikiem lub kamieniem i ma wystarczającą moc, aby podnieść wywieziony daleko zestaw lub też 
zatrzymać silnego suma. Także wędkarze, którzy chcą zarzucić daleko swoje zestawy będą zadowoleni z wędki 
Black Passion Long Ranger.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
16492 240 Black Passion Spin 2,40 m 2 50 - 200 g 1,30 m 330 g 234,00

16492 270 Black Passion Spin 2,70 m 2 50 - 200 g 1,40 m 379 g 249,00

BLACK PASSION SPIN
Wędka Black Passion Spin występuje w dwóch długościach i spełnia szeroki zakres potrzeb stawianych przez 
spinningową wędką sumową. Duże przelotki umożliwiają dalekie rzuty, a lekki blank, który ma duży zapas 
mocy, pozwala na prowadzenie błystek wahadłowych, miękkich przynęt i woblerów oraz jest czuły, aby bez 
problemu łowić na bliższych i dalszych odległościach.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
16493 180 Black Passion Vertical 1,80 m 1 240 g 1,80 m 257 g 173,00

BLACK PASSION VERTICAL
Wędka Black Passion Vertical to prawdziwie uniwersalny kij, jeśli chodzi o aktywne łowienie z łodzi. Łączy w 
sobie możliwość czułej prezentacji przynęty w zestawach do łowienia w pionie oraz szybki blank, który przenosi 
doskonale na ramię wędkarza każde szarpniecie.  Podczas holu Black Passion Vertical zachwyca swoją wielką 
mocą, która pozwoli zatrzymać każdego suma.

Sumowe
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BC24 BC25

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16428 305 Wild Cat'z Beast 3,05 m 2 100 - 300 g 1,55 m 470 g Seaguide 10+1 Alps 890,00

WILD CAT'Z BEAST
Niektóre wędkarskie sytuacje wymagają mocy i długości. Wędka WILD CAT´z “Beast” została zaprojektowana 
na takie okoliczności. Wedka ta jest idealnie dostosowana do łowienia z dużym spławikiem, przynętami XXL, 
dalekiej prezentacji przynęty oraz łowienia na sztywno w pobliżu zaczepów.  Niezniszczalny blank DF, wytrzy-
mały uchwyt kołowrotka Fuji H-22 oraz przelotki Seaguide to cechy obecne już w popularnym modelu Wild 
CAT´z Uptide 285 cm. Jak mówią nie należy zmieniać zwycięskiej drużyny, dlatego wyposażyliśmy tę wędkę w 
wyjątkową, całkowicie paraboliczną akcję, która raz jeszcze pozwoli na bezproblemowy hol z brzegu lub łódki.  
Głębokie miejsca w rzekach i dużych jeziorach wymagają bezpośredniego naprężenia linki powyżej lustra wody. 
Dlatego też stworzyliśmy o 20 cm dłuższą wędkę dwuskładową o średnich wymiarach transportowych.  Tryb 
bestii włączony!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
16424 285 Wild Cat'z 2,85 m 1+1 300 g 1,91 m 510 g Seaguide Fuji 1098,00

WILD CAT'Z
Ci, którzy lubią łowić sumy gdzieś w ustronnym miejscu, nie mogą pominąć wędki WILD CAT'z! Wędzisko 
opracował Peter Merkel. W efekcie powstała wszechstronna wędka o niepowtarzalnym wzornictwie. Złącza 
Uptide zapewniają pełną paraboliczną akcję, która zbliżona jest niemal do tej spotykanej w wędkach jednoczę-
ściowych. Pozwala to na łowienie zarówno z łodzi, jak i również z brzegu na spławik. Uzbrojona w niezniszczal-
ny blank DF, uchwyt kołowrotka Fuji oraz przelotki Seaguide. Ta wędka sprawdzi się na każdej wyprawi,

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16429 265 Wild Cat'z Spin 2,65 m 2 50 - 180 g 1,35 m 284 g Fuji® 6+1 Fuji® 634,00

WILD CAT'Z SPIN
Wędka WILD CAT ́z „Spin” pozwala sięgnąć miejsc, do których nie dotarła nigdy wcześniej żadna przynęta. 
Opracowaliśmy praw-dziwą maszynę do dalekich rzutów. Wędzisko to czuje się jak w domu, gdy łowimy przy 
śluzach i na terenach wojskowych położo-nych na europejskich rzekach. Dzięki szybkim, węglowym blankom 
i przelotkom K-Frame oraz przelotce prowadzącej o średnicy 35 mm skróciliśmy nieco wędkę, aby była lżejsza 
w łowieniu. Dzięki temu sprawdzi się w spinningu z dryfującej łodzi lub do łowienia w zarośniętych krzakami 
brzegach. Skromna stylistyka Wild Cat ́z doskonale pasuje do takich naturalnych warunków.

Sumowe

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
16427 185 Wild Cat'z Vertical 1,85 m 1 100 - 220 g 1,85 m 200 g Seaguide Fuji 683,00

WILD CAT'Z VERTICAL
Wędzisko do metod wertykalnych Wild Cat'z to "kij gwarantujący przygodę" dla wędkarzy, którzy lubią pre-
zentować przynętę pod dryfującą łodzią. Smukły, w pełni paraboliczny, mocarny blank umożliwia ściąganie 
przynęty z maksymalną czułością. Indywidualnie dopasowany uchwyt Fuji (do kołowrotków ze stałą szpulą lub 
multiplikatorów), wytrzymałe przelotki Seaguide i estetyczna zaślepka z pianki EVA uzupełniają obraz tego 
wysokiej jakości jednoczęściowego wędziska. Lakierowany blank ze wzorem Wild Cat'z, oraz rękojeść w stylu 
"camo-duplon" wyglądają niepozornie na wodzie, ale gwarantują, że na brzegu głowy będą się odwracać.

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16428305&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16424285&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16429265&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16427185&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16428305&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16428305&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16424285&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16424285&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16424285&type=video3&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16429265&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16429265&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16429265&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16427185&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16427185&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=16427185&type=video2&locale=DE


BC26 BC27

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
16406 270 Battle Cat Boat 2,70 m 2 400 g 2,03 m 508 g Seaguide Fuji 1077,00

BATTLE CAT BOAT
Wędzisko Battle Cat Boat zostało specjalnie stworzone z myślą o nowoczesnym łowieniu z łódki. Sprawdzi się 
zarówno w dryfie, jak i przy rozpinaniu zestawów z zakotwiczonej łodki. Wyważony paraboliczny blank posiada 
niewyobrażalny zapas mocy i pozwala na forsowny hol nawet największych sumów. Znakomicie współpracuje 
zarówno z kołowrotkiem stacjonarnym jak i multiplikatorem.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
16414 220 Battle Cat Inline 2,20 m 1+1 150 - 250 g 1,59 m 354 g Alps Fuji 852,00

BATTLE CAT INLINE
Wędki typu inline są od lat preferowanym wyborem wielu wędkarzy wybierających się na sumy. Ten rodzaj 
wędki jest doskonale przystosowany do aktywnego wędkowania wertykalnego, stosowania kwoka i jiggo-
wania. Węglowy blank typu inline oferuje fantastyczne, i niemal niezniszczalne działanie. Plątanie linki w 
przelotkach to już przeszłość dzięki prowadnicy linki. Doskonała do połowów w stylu freestyle, kiedy wędkarz 
trzyma linkę w ręce i pociąga ręką. Prawdziwa siła drzemiąca w tej wędce uwidacznia się podczas walki, ale 
wysiłki suma są daremne. Dołączony nawlekacz.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
16401 270 Battle Cat Spin 2,70 m 2 80 - 180 g 1,39 m 348 g Alps Fuji 852,00

BATTLE CAT SPIN
Black Cat Spinn, to uniwersalne wędzisko wśród spinningów sumowych.  270cm długości w połączeniu z cię-
żarem rzutowym w granicach 80-180gr pozwala Battle Cat Spinn na łowienie zarówno małymi woblerami jak 
i potężnymi, ciężkimi przynętami. Uzbrojony w komponenty najwyższej klasy. Marzenie każdego łowcy ogrom-
nych sumó

Sumowe
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BC28 BC29

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek RCD zł
16577 240 Perfect Passion XH-S 2,40 m 2 600 g 1,20 m 390 g Seaguide 321,00

16577 280 Perfect Passion XH-S 2,80 m 2 600 g 1,40 m 455 g Seaguide 342,00

16577 300 Perfect Passion XH-S 3,00 m 2 600 g 1,50 m 462 g Seaguide 342,00

16577 320 Perfect Passion XH-S 3,20 m 2 600 g 1,60 m 510 g Seaguide 359,00

PERFECT PASSION XH-S
Perfect Passion to uniwersalna wędka do łowienia sumów z boją lub z dna. Wędkarze, którzy łowią z brzegu wybierają 
modele w przedziale 2.8 m do 3.2 m, w zależności od konkretnego zastosowania, zaś wędkarze łowiący z łodzi używają 
wersji o długości 2.4 m. Sercem każdej wędki z serii Perfect Passion jest blank wykonany w 100% z włókna węglowego 
IM6. Do świetnego blanku dodaliśmy nowy uchwyt „C.G. Grip System“, który jest niezwykle komfortowy dzięki zastosowa-
niu dwóch różnych elementów z plastiku. Dzięki temu uchwytowi macie pewność, że wędka nie wyślizgnie się z rąk, nawet 
gdy te są mokre!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek RCD zł
16578 330 Perfect Passion Long Range 3,30 m 2 600 g 1,65 m 553 g Seaguide 359,00

PERFECT PASSION LONG RANGE
Wędka Perfect Passion Long Range została specjalnie zaprojektowana do dalekiego łowienia zarówno na zestaw z boją jak i z gruntu. 
Pozwala na prowadzenie ciężkiego holu z brzegu.  Perfect Passion Long Range to idealny towarzysz, szczególnie dla wędkarzy, którzy 
chcą rzucać ciężkimi zestawami na dalekie odległości. Sercem każdej wędki z serii Perfect Passion jest blank wykonany w 100% z włókna 
węglowego IM6. Do świetnego blanku dodaliśmy nowy uchwyt „C.G. Grip System“, który jest niezwykle komfortowy dzięki zastosowa-
niu dwóch różnych elementów z plastiku. Dzięki temu uchwytowi macie pewność, że wędka nie wyślizgnie się z rąk, nawet gdy te są 
mokre!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek RCD zł
16583 250 Perfect Passion Boat 2,50 m 2 400 g 1,25 m 380 g Seaguide 321,00

PERFECT PASSION BOAT
Wędka Perfect Passion Boat została opracowana do łowienia w dryfie i łowienia naprężonymi zestawami wprost z łodzi. 250 cm blank 
został przygotowany pod kątem łowienia z łodzi, a ciężar wyrzutowy do 400 gram doskonale pozwala do wypuszczania ciężkich przynęt 
na spławiku lub ich prezentacji na wypuszczanej lince. Podczas holu Perfect Passion Boat wykorzystuje swą silną, paraboliczną akcję. Ser-
cem każdej wędki z serii Perfect Passion jest blank wykonany w 100% z włókna węglowego IM6. Do świetnego blanku dodaliśmy nowy 
uchwyt „C.G. Grip System“, który jest niezwykle komfortowy dzięki zastosowaniu dwóch różnych elementów z plastiku. Dzięki temu 
uchwytowi macie pewność, że wędka nie wyślizgnie się z rąk, nawet gdy te są mokre!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek RCD zł
16580 270 Perfect Passion Spin 2,70 m 2 60 - 200 g 1,35 m 415 g Seaguide 321,00

PERFECT PASSION SPIN
Perfect Passion Spin 2.7 m to uniwersalna wędka do łowienia z brzegu. Ciężar wyrzutowy  60-200 gram umożliwia użycie szerokiego 
spektrum przynęt i pozwala osiągać dalekie odległości rzutu nawet ciężkimi błystkami. Nawet podczas jigowania tuż nad dnem więk-
szymi miękkimi przynętami szybki blank sprawdza się znakomicie i optymalnie przenosi ruch przynęty nawet w silnym nurcie i głębszej 
wodzie. Sercem każdej wędki z serii Perfect Passion jest blank wykonany w 100% z włókna węglowego IM6. Do świetnego blanku 
dodaliśmy nowy uchwyt „C.G. Grip System“, który jest niezwykle komfortowy dzięki zastosowaniu dwóch różnych elementów z plastiku. 
Dzięki temu uchwytowi macie pewność, że wędka nie wyślizgnie się z rąk, nawet gdy te są mokre!
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Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek RCD zł
16581 240 Perfect Passion Boat Spin 2,40 m 2 50 - 190 g 1,20 m 350 g Seaguide 303,00

PERFECT PASSION BOAT SPIN
Perfect Passion Spin 2.7 m doskonale nadaje się do spinningu i trollingu sumów z łodzi.  Czuła szczytówka przenosi pracę przynęty na ramię 
wędkarza, a mocny blank o ciężarze rzutowych 50-190 gram pozwala na stosowanie szerokiego spektrum przynęt. Wędka doskonale nadaje 
się do rzutów ciężkimi błystkami, a lekkie przynęty jak woblery czy przynęty miękkie również mogą być podane precyzyjnie i blisko brzegu 
tuż pod pysk suma. Sercem każdej wędki z serii Perfect Passion jest blank wykonany w 100% z włókna węglowego IM6. Do świetnego blan-
ku dodaliśmy nowy uchwyt „C.G. Grip System“, który jest niezwykle komfortowy dzięki zastosowaniu dwóch różnych elementów z plastiku. 
Dzięki temu uchwytowi macie pewność, że wędka nie wyślizgnie się z rąk, nawet gdy te są mokre!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek RCD zł
16582 180 Perfect Passion Vertical 1,80 m 1 230 g 1,80 m 280 g Seaguide 281,00

PERFECT PASSION VERTICAL
Perfect Passion Vertical zachwyca swoim smukłym, progresywnym blankiem i szybką akcją, która każde branie pozwala skutecznie zaciąć. 
Ciężar wyrzutu do 230 gram sprawia, że Perfect Passion poradzi sobie z każdym stylem aktywnego łowienia z fireballem i innymi zestawami 
do łowienia w pionie. Długość 180 cm i niska waga wędki pozwala na wiele godzin swobodnego łowienia i bardzo czułą kontrolę przynęty 
tuż przy dnie. Sercem każdej wędki z serii Perfect Passion jest blank wykonany w 100% z włókna węglowego IM6. Do świetnego blanku 
dodaliśmy nowy uchwyt „C.G. Grip System“, który jest niezwykle komfortowy dzięki zastosowaniu dwóch różnych elementów z plastiku. 
Dzięki temu uchwytowi macie pewność, że wędka nie wyślizgnie się z rąk, nawet gdy te są mokre!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek RCD zł
16579 210 Perfect Passion Allstar 2,10 m 1+1 200 g 1,6 m 300 g Seaguide 303,00

PERFECT PASSION ALLSTAR
Wędka Perfect Passion Allstar to wszechstronny produkt, który pozwala cieszyć się wszelkimi aspektami łowienia sumów. Niezależnie od 
tego, czy łowisz sumy z użyciem kwoka, łowisz w pionie lub w dryfie ze spławikiem, wędka Allstar nada się do wszystkiego. Sercem każdej 
wędki z serii Perfect Passion jest blank wykonany w 100% z włókna węglowego IM6. Do świetnego blanku dodaliśmy nowy uchwyt „C.G. 
Grip System“, który jest niezwykle komfortowy dzięki zastosowaniu dwóch różnych elementów z plastiku. Dzięki temu uchwytowi macie 
pewność, że wędka nie wyślizgnie się z rąk, nawet gdy te są mokre!
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PLECIONKA S-LINE

8-splotowa, okrągła, niezwykle wytrzymała plecionka do łowienia sumów wszelkimi 
nowoczesnymi metodami. Plecionka S-Line zdumiewa swoim ciasnym splotem, który 
praktycznie nie wchłania wody. W połączeniu z niezwykłą wytrzymałością jest to ple-
cionka doskonale dostosowana do dalekich rzutów spinningiem oraz dalekich wywózek 
podczas łowienia z pływakami. Żółty kolor sprawia, że jest łatwa do obserwacji nocą lub 
gdy widoczność jest ograniczona. Plecionka S-Line była testowana przez 12 miesięcy 
przez Stefana Seußa podczas połowu sumów w najtrudniejszych warunkach i zyskała 
tytuł „100% niezawodnej plecionki podczas holu rekordowych ryb”.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2352 038 0,38 mm 250 m 40 kg / 88 lbs żółty 97,80

2352 042 0,42 mm 250 m 45 kg / 99 lbs żółty 97,80

2352 138 0,38 mm 3000 m 40 kg / 88 lbs żółty 1115,00

2352 142 0,42 mm 3000 m 45 kg / 99 lbs żółty 1115,00

PLECIONKA S-LINE

8-splotowa, okrągła, niezwykle wytrzymała plecionka do łowienia sumów wszelkimi 
nowoczesnymi metodami. Plecionka S-Line zdumiewa swoim ciasnym splotem, który 
praktycznie nie wchłania wody. W połączeniu z niezwykłą wytrzymałością jest to ple-
cionka doskonale dostosowana do dalekich rzutów spinningiem oraz dalekich wywózek 
podczas łowienia z pływakami. Żółty kolor sprawia, że jest łatwa do obserwacji nocą lub 
gdy widoczność jest ograniczona. Plecionka S-Line była testowana przez 12 miesięcy 
przez Stefana Seußa podczas połowu sumów w najtrudniejszych warunkach i zyskała 
tytuł „100% niezawodnej plecionki podczas holu rekordowych ryb”.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2352 045 0,45 mm 180 m 50 kg / 110 lbs żółty 89,00

2352 055 0,55 mm 300 m 70 kg / 154 lbs żółty 134,00

2352 145 0,45 mm 400 m 50 kg / 110 lbs żółty 176,00

2352 155 0,55 mm 450 m 70 kg / 154 lbs żółty 200,00

2352 245 0,45 mm 3000 m 50 kg / 110 lbs żółty 1163,00

2352 255 0,55 mm 3000 m 70 kg / 154 lbs żółty 1163,00

PLECIONKA ZEUS

4-splotowa, okrągła, wytrzymała plecionka do łowienia sumów wszelkimi 
nowoczesnymi metodami. Żółty kolor sprawia, że jest łatwa do obserwacji nocą 
lub gdy widoczność jest ograniczona. Plecionka Zeus to pewne połączenie mie-
dzy sumem a wędkarzem, która zaskakuje swoim stosunkiem ceny do jakości...

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2351 045 0,45 mm 180 m 37 kg / 82 lbs żółty 52,20

2351 060 0,60 mm 300 m 59 kg / 130 lbs żółty 79,40

PLECIONKA ZEUS

4-splotowa, okrągła, wytrzymała plecionka do łowienia sumów wszelkimi 
nowoczesnymi metodami. Żółty kolor sprawia, że jest łatwa do obserwacji nocą 
lub gdy widoczność jest ograniczona. Plecionka Zeus to pewne połączenie mie-
dzy sumem a wędkarzem, która zaskakuje swoim stosunkiem ceny do jakości...

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2351 145 0,45 mm 400 m 37 kg / 82 lbs żółty 111,00

2351 160 0,60 mm 450 m 59 kg / 130 lbs żółty 125,00

2351 245 0,45 mm 3000 m 37 kg / 82 lbs żółty 668,00

2351 260 0,60 mm 3000 m 59 kg / 130 lbs żółty 668,00

ZEUS UNIVERSAL LEADER

Praktycznie niezniszczalna plecionka Zeus Universal Leader oferuje wędkarzowi 
szeroki zakres możliwych zastosowań. 16-Splotowa plecionka z pustym rdze-
niem jest idealna do zaplatania i jest niezwykle odporna na przetarcia. Przetrwa 
kontakt z tarką dużego suma, a także z ostrymi kamieniami na dnie. Specjalny, 
bardzo gęsty splot sprawia, że Zeus Universal Leader jest zarówno doskonałym 
materiałem przyponowym, jak i bezkompromisowym liderem, który chroni 
przed ostrymi muszlami, kamieniami i innych podwodnymi przeszkodami. Teraz 
wędkarz sumowy może dopasować się do każdej sytuacji nad wodą zabierając 
ze sobą tylko jedną szpulę.  Bardzo cienka powłoka z Teflonu zapewnia pewną 
wodoodporność, dzięki czemu plecionka nie wchłania wody. Czerwony kolor 
jest wyraźnie widoczny dla wędkarza podczas łowienia  i powyżej powierzchni 
wody wskazuje na miejsce zestawu. Duża szpula zawiera 50 m plecionki, co  
gwarantuje nawinięcie na 3 kołowrotki i wystarczającą ilość dodatkowego 
materiału przyponowego na 7 przyponów sumowych. Stefan Seuß: Nigdy nie 
łowiłem z tak niezawodną linką na moich zestawach sumowych!

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2353 080 0,80 mm 50 m 110 kg czerwony 134,00

2353 110 1,10 mm 40 m 165 kg czerwony 134,00

PRZYPON FRONT ZONE

Przypon jest kluczowym elementem zestawu sumowego. Tam gdzie są kamie-
nie, muszle lub ostre podwodne przeszkody, BC Frontzone Leader dzięki swojej 
niezwykłej wytrzymałości będzie chronił Twój zestaw. Czarna super plecionka 
ma średnicę 1 mm i wytrzymałość 100 kg. Dużą zaletą przyponu BC Frontzone 
Leader jest możliwość jego splatania i tworzenia pętelek, co pozwala połączyć 
go z linką główną.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2365 100 1,00 mm 50 m 100 kg / 220 lbs czerwony 120,00
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MONO LEADER

Przypony z żyłek mono to jeden z sekretów profesjonalnych poławiaczy suma. 
Niezwykła odporność na tarcie, niewidoczność, łatwość zacięcia dzięki sztywnej 
charakterystyce zestawu i brak skręcania, to tylko kilka zalet. Mono Leader 
nadaje się do wędkowania z zastosowaniem kwoka, boi i gruntowego. Materiał 
przyponu jest niezniszczalny, i stanowi preferowany wybór Stefana dla połowu 
dużych sumów.

Nr art. Ø Długość Waga RCD zł
2345 120 1,00 mm 50 m 54 kg / 120 lbs 38,60

2345 150 1,20 mm 50 m 68 kg / 150 lbs 43,10

2345 170 1,30 mm 50 m 77 kg / 170 lbs 44,50

PRZYPON POWLEKANY GUMĄ

Black Cat Rubber Coated Leader zapewnia wędkarzom sumowym wiele wyra-
finowanych opcji przyponowych. Trzon przyponu jest miękką, a jednocześnie 
trwałą plecionką, podczas gdy warstwa zewnętrzna jest sztywna i bardzo gład-
ka. Elementy warstwy zewnętrznej można usunąć, aby przypon stał się sztywny 
i nie plątał się w stronę szczytu przyponu, a miękki i elastyczny w stronę przy-
nęty, aby zachować optymalny ruch przynęty. Jest też możliwość użycia Rubber 
Coated Leader jako sztywnego przyponu, co ma swoje zalety przy silnym prą-
dzie i redukuje skręcanie się przyponu poprzez silny ruch przynęty.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2399 070 0,80 mm 20 m 70 kg / 154 lbs szary 93,00

2399 100 1,00 mm 20 m 100 kg / 220 lbs szary 101,00

POWER LEADER

Przypon to ogniwo łączące między sumem a wędkarzem, które robi różnicę 
między zwycięstwem a przegraną. Dlatego właśnie Black Cat stosuje wyłącznie 
najlepsze materiały i ciasny splot niezliczonych pojedynczych pasm. Power 
Leader jest niesamowicie wytrzymały a jednocześnie miękki i giętki, przez co 
sum niczego nie podejrzewa kiedy bierze przynętę. Przypon nadaje się do 
wszystkich możliwych rodzajów przedstawienia przynęty, i jest preferowanym 
wyborem Stefana jeśli chodzi o przypony plecione. W latach 2012 i 2013, 
przypon odpowiedzialny był za złowienie kilku 100kg sumów w tym dwóch 
rekordowych okazów na rzece Pad o masie 122,5 oraz 127 kg...

Nr art. Ø Długość Waga RCD zł
2342 050 0,70 mm 20 m 50 kg / 110 lbs 50,30

2342 080 1,00 mm 20 m 80 kg / 176 lbs 61,40

2342 100 1,20 mm 20 m 100 kg / 220 lbs 63,80

2342 150 1,40 mm 20 m 150 kg / 330 lbs 71,90

STONE RIG LINE

Bezpieczna dla środowiska, uniwersalna linka do łowienia sumów. Black Cat 
Stone Rig Line jest idealna do wiązania zestawów z kamieniem oraz backle-
adami, kiedy linka pozostaje na dnie podczas brania ryby. Linka składa się z 
naturalnych włókien, które całkowicie się rozpuszczają i są bezpieczne dla śro-
dowiska po kilku dniach przebywania w wodzie.

Nr art. Ø Długość RCD zł
2358 200 2,00 mm 100 m 22,40

Dostarczane 
bez żyłki.

POKROWIEC NA PRZYPONY

Specjalny pokrowiec na przypony sumowe. Mieści trzy szpule z przyponami 
i pozwala na odwinięcie odpowiedniej długości materiału przyponowego ze 
szpuli w pokrowcu. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Przegrody Ø Szerokość Kolor RCD zł
8515 013 4 15 cm 11 cm czarny/żółty 85,60

BREAKING LINE

Gotowa linka zwalniająca do kamieni, zrywek i zestawów pływających. Dzięki 
poręcznemu opakowaniu 10 sztuk, sumiarze mogą zareagować na każdą 
sytuację. Zabierający czas etap wiązania linek zwalniających odszedł już do 
przeszłości.

Nr art. Ø Ilość Waga Kolor RCD zł
4282 030 0,30 mm 10 szt 6,00 kg / 13,20 lbs żółty 6,80

4282 035 0,35 mm 10 szt 7,10 kg / 15,70 lbs żółty 6,80

4282 040 0,40 mm 10 szt 9,60 kg / 21,20 lbs żółty 6,80

ŁĄCZNIK DO ZRYWKI

Specjalny pierścień ślizgowy z krętlikiem do wszystkich zestawów breakline, 
freestyle i leger, nadaje się również do podwójnego opuszczania zestawów z 
kamieniem. Pierścień płynnie ślizga się po lince głównej i chroni ją przed uszko-
dzeniem. Zrywka przymocowana jest do krętlika łączącego i przywiązana jest 
do kamienia, drzewa lub boi, aby utrzymać przypon sumowy na swoim miejscu.

Nr art. Długość Ø oczka Ilość RCD zł
6278 001 85 mm 12 mm 2 szt 20,20

Akcesoria sumowe
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HACZYKI CAT HOOKER DG

Stefan Seuß uczynił to osobistym wyzwaniem, aby udoskonalić zestaw wło-
sowy. Przetestowano wiele nowych prototypów haków, ale to Cat Hooker 
całkowicie przekonał Stefana. Dzięki niemal okrągłej konstrukcji, przynęty mają 
wystarczającą ilość miejsca, aby poruszać się w sposób naturalny. Okrągły 
kształt Cat Hookera sprzyja również skutecznemu zaczepianiu. Grubość drutu 
została tak dobrana, aby Cat Hooker był tak mocny jak wół, a  jednocześnie 
niepozorny.  Spawane oko pozwala również na użycie mono lidera, dzięki cze-
mu Cat Hooker staje się prawdziwie wszechstronny.

Nr art. Rozmiar Waga Haczyk Ilość Kolor RCD zł
4559 100 1/0 2,5 g 5 szt DG coating 26,40

4559 200 2/0 2,5 g 5 szt DG coating 29,00

4559 300 3/0 2,5 g 5 szt DG coating 30,80

HACZYKI GRIPPER GHOST DG

Haczyki Ghost Gripper to jedna z najbardziej innowacyjnych serii haczyków 
przeznaczonych do połowu sumów. Model ten ma te same własności co haczyk 
Gripper. Jednakże ostrza z tyłu haczyka Ghost Gripper pozwalają zamocować 
go do boku przynęty. Ostrza te wkładane przez skórę ryby umożliwiają wymia-
nę haczyka Ghost Gripper zamiast dużej i rzucającej się w oczy kotwicy. Haczyk 
Ghost Gripper łączy w sobie optymalne własności zacięcia z ładną prezentacją. 
Najlepiej pasuje do zestawów z martwą rybką i zestawami z wieloma haczyka-
mi. Dobre przebranie to połowa bitwy! “DG Coating” to innowacyjna powłoka 
o dużo gładszej powierzchni niż Teflon®. 4 razy wyższa odporność na korozję 
niż w przypadku tradycyjnych powłok.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
4553 100 1/0 5 szt DG coating 52,10

4553 200 2/0 5 szt DG coating 54,60

4553 300 3/0 5 szt DG coating 58,50

HACZYKI GHOST RIG DG

Haczyk Ghost Rig jest jednym z najbardziej innowacyjnych haczyków do 
połowu sumów. Szczególnie sprawdza się w zestawach z wieloma haczykami. 
Pojedyncze haczyki służą do wymiany wyraźnie widocznych kotwic na zestawie. 
Ostrza z tyłu haczyka są wkładane za skórę przynęty, co praktycznie spina 
haczyk Ghost Rig z przynętą pod kątem 90°. Nie ma możliwości uzbrojenia 
przynęty w bardziej agresywny i nie rzucający się w oczy sposób. Najlepiej 
pasuje do zestawów z martwą rybką i zestawami z wieloma haczykami. Zatnie 
nawet bardzo ostrożne sumy. “DG Coating” to innowacyjna powłoka o dużo 
gładszej powierzchni niż Teflon®. 4 razy wyższa odporność na korozję niż w 
przypadku tradycyjnych powłok.

Nr art. Rozmiar Waga Haczyk Ilość Kolor RCD zł
4557 500 5/0 4 g 5 szt DG coating 41,40

4557 600 6/0 3 g 5 szt DG coating 43,10

4557 700 7/0 3 g 5 szt DG coating 45,40

KOTWICA GHOST DG

Haczyk Ghost Double jest jednym z najbardziej innowacyjnych haczyków do 
połowu sumów. Dwa ostrza z tyłu haczyka są wkładane za skórę przynęty, 
dzięki czemu haczyk Ghost Double wystaje bardzo agresywnie z przynęty i jed-
nocześnie bezpiecznie ją utrzymuje. Bez względu na zbrojenie dużej przynęty za 
bok lub też zbrojenie martwych przynęt za grzbiet, możesz zaufać haczykowi 
Ghost Double. Teraz jesteś gotrowy do holu tych gigantycznych sumów! “DG 
Coating” to innowacyjna powłoka o dużo gładszej powierzchni niż Teflon®. 4 
razy wyższa odporność na korozję niż w przypadku tradycyjnych powłok.

Nr art. Rozmiar Waga Haczyk Ilość Kolor RCD zł
4558 300 3/0 5 g 5 szt DG coating 60,50

4558 400 4/0 5 g 5 szt DG coating 64,70

4558 600 6/0 5 g 5 szt DG coating 71,90

KOTWICZKA CURVED POINT DG

Jak sama nazwa wskazuje, różnica pomiędzy Curve Point Treble i standardowy-
mi kotwicami polega na grotach skierowanych do wewnątrz. Kiedy Curve Point 
Treble złapie, a następnie wbije swoje „pazury” to już nie puści ofiary. Spięcie 
ryby jest niemal niemożliwe. Kotwice wyprodukowano z najlepszej stali, która 
wytrzyma największe obciążenie. Curve Point Treble może być stosowany ze 
wszystkimi popularnymi przynętami sumowymi, a szczególnie sprawdza się przy 
użyciu miękkich, naturalnych przynęt, takich jak robaki czy kalmary.„Powłoka 
DG” innowacyjna powłoka o znacznie gładszej powierzchni niż teflon. 4 razy 
odporniejsza na korozję w porównaniu ze standardowymi powłokami.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
4550 001 1 5 szt DG coating 38,20

4550 100 1/0 5 szt DG coating 39,30

4550 200 2/0 5 szt DG coating 42,50

4550 300 3/0 5 szt DG coating 48,10

4550 400 4/0 5 szt DG coating 56,20

KOTWICZKI DG

Klasyczna kotwica. Już w momencie kontaktu z pyskiem suma hak wbija się 
głęboko i pewnie trzyma rybę. Ostre jak brzytwa zadziory sprawiają, że zaha-
czenie ryby to bułka z masłem. Stal jest super wytrzymała i jednocześnie równa. 
Treble Hook może być stosowany zarówno z kołowrotkami o stałej szpuli jak i 
podczas spinningu czy „verticala”. Po prostu musisz je mieć w swojej skrzyn-
ce. „Powłoka DG” innowacyjna powłoka o znacznie gładszej powierzchni 
niż teflon. 4 razy odporniejsza na korozję w porównaniu ze standardowymi 
powłokami.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
4551 001 1 5 szt DG coating 35,60

4551 100 1/0 5 szt DG coating 36,00

4551 200 2/0 5 szt DG coating 40,20

4551 300 3/0 5 szt DG coating 45,80

4551 400 4/0 5 szt DG coating 53,70

Haki

“DG Coating” to innowacyjna powłoka o dużo  
gładszej powierzchni niż Teflon®.  

4 razy wyższa odporność na korozję niż  
w przypadku tradycyjnych powłok.
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BC38 BC39

HACZYKI RIGGING DG

Rigging Hook to najsilniejszy pojedynczy haczyk w naszej ofercie. Trzon jest 
stworzony z najmocniejszej stali, a spawane oczko jest wystarczająco duże, 
aby przełożyć gruby mono lider. Dodatkowo długi koniec jest niesamowicie 
ostry. Rigging Hook sprawdza się, w każdej ekstremalnej sytuacji. Nieważne 
czy łowimy w pełnej zaczepów hiszpańskiej wodzie czy we Włoszech, gdzie 
zestawy są wrzucane pomiędzy kamienie. Hak cały czas jest w swoim żywiole. 
W mniejszych rozmiarach haczyk może być stosowany przy metodzie włoso-
wej. „Powłoka DG” innowacyjna powłoka o znacznie gładszej powierzchni 
niż teflon. 4 razy odporniejsza na korozję w porównaniu ze standardowymi 
powłokami.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
4552 400 4/0 6 szt DG coating 26,80

4552 500 5/0 6 szt DG coating 32,00

4552 600 6/0 6 szt DG coating 35,60

HACZYKI POWER RIG DG

Sama nazwa już mówi wszystko! Hak jest silny niczym wół i jednocześnie 
wyrafinowany. Dzięki wydłużonemu trzonkowi, haczyk agresywnie skręca się 
w pysku ryby, czym ułatwia robotę i w bardzo efektywny sposób zahacza rybę. 
Zagięte i spawane oczko nadaje się również do przeprowadzenia żyłki mono, 
bez wystającego na zewnątrz haka. „Powłoka DG” innowacyjna powłoka o 
znacznie gładszej powierzchni niż teflon. 4 razy odporniejsza na korozję w 
porównaniu ze standardowymi powłokami.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
4554 500 5/0 6 szt DG coating 25,80

4554 600 6/0 6 szt DG coating 29,40

4554 700 7/0 6 szt DG coating 32,00

HACZYKI MEGA DG

Mega Hook to najbardziej uniwersalny hak na rynku. Dzięki unikalnemu projek-
towi oraz wygiętemu zadziorowi, Mega Hook znajduje się w każdym pudełku. 
Długi i ostry szpic haka bez problemu zagnieżdża się w pysku ryby. Nie ma zna-
czenia przynęta czy jest martwa czy też żywa. Jeśli chcesz użyć pojedynczego 
haka to już nie szukaj – wybór jest jeden Mega Hook. Zgięte i spawane oczko 
pozwala na używanie mono liderów bez żadnych przeszkód. Pojedynczy hak, 
który powinien znaleźć się w każdym pudełku! „Powłoka DG” innowacyjna 
powłoka o znacznie gładszej powierzchni niż teflon. 4 razy odporniejsza na 
korozję w porównaniu ze standardowymi powłokami.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
4555 110 10/0 6 szt DG coating 40,20

4555 120 12/0 6 szt DG coating 46,50

4555 600 6/0 6 szt DG coating 36,00

4555 800 8/0 6 szt DG coating 37,70

HACZYKI GRIPPER DG

Gripper to prawdziwa broń. Dzięki unikalnemu, agresywnemu i zakrzywionemy 
projektowi hak jest idealny do stosowania przy metodzie włosowej. Gripper 
Hook jest lekki i jednocześnie solidny. Spawane oczko jest odpowiednie dla 
nawet grubych mono liderów. Idealny do niepozornej prezentacji na dowolnym 
zestawie. „Powłoka DG” innowacyjna powłoka o znacznie gładszej powierzchni 
niż teflon. 4 razy odporniejsza na korozję w porównaniu ze standardowymi 
powłokami.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
4556 100 1/0 6 szt DG coating 31,20

4556 200 2/0 6 szt DG coating 33,00

4556 300 3/0 6 szt DG coating 35,60

MEGA-OFFSET-HOOK DG

Black Cat Mega Offset Hook to idealny hak do łowienia miękkimi przynętami w bardzo zarośniętych, pełnych zaczepów wodach. Wyjątkowo długi wkręt przymocowa-
ny jest do oczka, co pozwala na użycie nawet bardzo dużych, ciężkich gum i zapobiega przed rozrywaniem się przynęty. Hak Mega Offset Hook jest dostępny w jed-
nym rozmiarze (12/0) i trzech gramaturach: 10g, 15g i 20g. Ołowiane obciążenie, które przymocowane jest do trzonka haczyka, umożliwia stabilną pracę przynęty przy 
wolnym prowadzeniu. Ponadto, podczas pauzy w zwijaniu, guma powoli, kusząco opada na dno – tuż przed pyskiem suma!

Nr art. Rozmiar Waga Haczyk Ilość Kolor RCD zł
4567 010 12/0 10 g 1 szt DG coating 26,80

4567 015 12/0 15 g 1 szt DG coating 26,80

4567 020 12/0 20 g 1 szt DG coating 26,80

CLAW SINGLE HOOK DG

Oprócz naszych gotowych przyponów Shad Claw Rig dostępny jest teraz hak 
BC Claw Single Hook ze specjalnymi klipsami do samodzielnego wiązania 
wszystkich miękkich przynęt. Hak idealnie nadaje się do zbrojenia wszystkich 
miękkich przynęt, jak również do łowienia w pionie i castingu. Klipsy pozwalają 
na łatwe zamocowanie haczyka do każdej części miękkiej przynęty i w razie 
konieczności mogą być wyjęte bez uszkodzenia samej przynęty. Odpowiednio 
agresywny kształt zapewnia pewne trzymanie się haczyka w pysku suma.

Nr art. Rozmiar Waga Haczyk Ilość Kolor RCD zł
4810 700 7/0 3 g 5 szt DG coating 44,10

4810 800 8/0 3 g 5 szt DG coating 44,10

Haki luzem
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czarny fluorescencyjny czerwone

Waga Ilość Rozmiar Haczyki czarny fluorescencyjny czerwone RCD zł
80 g 1 szt 6/0 1 3119 080 3119 081 3119 082 39,30

120 g 1 szt 6/0 1 3119 120 3119 121 3119 122 46,50

160 g 1 szt 6/0 1 3119 160 3119 161 3119 162 56,20

200 g 1 szt 6/0 1 3119 200 3119 201 3119 202 60,50

FIRE-BALL

Aktywny vertical pod łodzią przy pomocy naturalnych przynęt to bardzo skuteczna i szczególnie selektywna metoda połowu płochliwych, ogromnych sumów. Fire-Ball 
Jig to produkt, którego nie może zabraknąć przy tej technice! Bardzo wytrzymały, pojedynczy hak pokryty DG 6/0 nie tylko utrzymuje przynętę w idealnej pozycji pod-
czas łowienia, ale także pewnie wbija się w pysk suma przy zacinaniu. Duże oczko oferuje wystarczająco dużo miejsca na swobodny ruch karabinka, czy też dopięcie 
dodatkowej dozbrojki. Dzięki czterem różnym gramaturom i płaskiemu spodowi, będziesz zawsze przygotowany na każdą sytuację - niezależnie od tego, czy łowisz w 
silnym nurcie, czy na wodach stojących. Produkt dostępny w wersjach 80 g, 120 g, 160 g i 200 g oraz różnych wariantach kolorystycznych - matowej czerni lub wzo-
rach świecących w ciemności!

czarny fluorescencyjny

Waga Ilość czarny fluorescencyjny RCD zł
80 g 1 szt 3145 080 3145 081 29,00

120 g 1 szt 3145 120 3145 121 33,40

160 g 1 szt 3145 160 3145 161 36,20

200 g 1 szt 3145 200 3145 201 44,10

CAT BALL

Główki Cat Ball to bez wątpienia jeden z najbardziej skutecznych sposobów na 
wykonanie skutecznego zestawu do połowu w pionie. Główka do połowu w 
pionie wykonana jest z ciężkiego ołowiu pokrytego gumową otuliną w kolorze 
fluo lub czarnym matowym i ma okrągły przekrój ze spłaszczeniem na spodzie. 
Pozwala to na umieszczenie główki na dnie bez wydawania dźwięku. Dwa 
oczka ze stali nierdzewnej ustawione są pod kątem 90 stopni i są doskonałymi 
punktami mocującymi główną linkę z przynętą. Pozwala to nie tylko szybko 
zarzucić przynętę, ale także wykonać zestaw bez ryzyka splatania.

STOPER DO PRZYNĘT

Martwe przynęty oraz robaki muszą być zabezpieczone bezpośrednio na 
czubku haka przy pomocy wytrzymałego, ale miękkiego i niepozornego gumo-
wego stopera. Black Cat oferuje innowacyjny, wstępnie perforowany stoper 
do przynęt (15x15 mm) wykonany z bardzo twardego gumowego materiału, 
który umieszczony jest na dużej szpuli. Można je łatwo wyciągnąć z dozownika 
i oddzielić na perforacjach. Materiał o długości 150 cm pozwoli wykonać 100 
pojedynczych stoperów.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
3134 001 1,5 m czarny 60,20

SHAD CLAW RIG

Wkręcane główki z pojedynczym haczykiem Claw na przyponie z dakronu do szybkiego użycia z wszelkimi dostępnymi przynętami miękkimi i twisterami stosowanymi 
do połowu sumów. System ten został specjalnie opracowany przez nasz zespół wędkarzy i pozwala na perfekcyjne i szybkie zamocowanie przynęty poprzez wkręcenie 
główki w każdą miękką przynętę. Pojedyncze haczyki Claw można bezpiecznie przymocować do każdego miejsca na przynęcie dzięki specjalnemu systemowi klipsów 
bez uszkodzenia samej miękkiej przynęty. Z kolei kształt haka zapewnia bezpieczne wbicie haczyka w pysk suma.

Nr art. Rozmiar Waga Waga Ilość RCD zł
3122 010 6/0 10 g 100 kg 1 szt 35,20

3122 020 6/0 20 g 100 kg 1 szt 35,20

3122 030 6/0 30 g 100 kg 1 szt 35,20

3122 050 6/0 50 g 100 kg 1 szt 35,20

BUZZER-HACZYK DG

Haczyk Buzzer oparty został na haczyku Ghost z dodaniem paletki błystki obrotowej na 
wygięciu haczyka.  Paletka obraca się z przy najlżejszym oporze wody, tworząc dodat-
kowe źródło wabienia i tworzy zawirowania wody w pobliżu przynęty. Haczyk Buzzer 
można łatwo stosować po bokach przynęty z założonymi żywymi przynętami i na na 
zestawach z martwą przynętą w płynącej wodzie, tak jak w przypadku haczyka Ghost.  
Haczyk Buzzer może być użyty także jako dodatkowy haczyk do zbrojenia miękkich 
przynęt podczas aktywnego spinningowania i łowienia w pionie.

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
4479 500 5/0 srebrny 55,80

4479 700 7/0 srebrny 59,80

Akcesoria sumowe
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KULE DŹWIĘKOWE

Kapsuły wytwarzające dźwięk, zawierające kulę stalową. Gdy są przyczepione 
do Twojego przyponu przyciągają uwagę drapieżników.

Nr art. Ilość RCD zł
4288 002 5 szt 9,80

KÓŁKA ŁĄCZNIKO-
WE EXTREME

Wiele sztucznych przynęt posiada pro-
ste kółka łacznikowe, które otwierają 
się pod wpływem siły rozciągania. Black 
Cat zapewnia ultra mocne pierścienie 
sprężynowe, przeznaczone specjalnie 
dla wędkarzy łowiących duże sztuki, w 
asortymencie rozmiarów pasujących do 
przynęt sztucznych, a nawet przyponów 
wertykalnych

Nr art. Ø Waga Ilość RCD zł
6157 008 10,5 mm 50 kg 10 szt 15,20

6157 010 12 mm 90 kg 10 szt 15,20

X-STRONG KRĘTLIK ŁOŻYSKOWANY

Wysokiej jakości krętlik sumowy. Łożyska kulkowe zapewniają cichą pracę i jed-
nocześnie doskonałą rotację, co zapobiega skręcaniu się linki.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość Kolor RCD zł
6196 004 22 mm 4 97 kg 4 szt czarny nikiel 36,20

6196 005 25 mm 5 125 kg 3 szt czarny nikiel 36,20

6196 006 30 mm 6 187 kg 2 szt czarny nikiel 36,20

KRĘTLIK  GODZILLA

Wyjątkowo mocny krętlik z agrafką dla wędkarzy spinningowych łowiących 
małe sztuki i wędkarzy łowiących na martwe przynęty duże sztuki. Pośród węd-
karzy łowiących sumy ten typ krętlika jest uznawany za najlepszy.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6156 200 55 mm 2/0 50 kg 5 szt 33,80

6156 300 62 mm 3/0 60 kg 5 szt 33,80

6156 400 72 mm 4/0 70 kg 4 szt 33,80

KRĘTLIK Z AGRAFKĄ CROSS LOCK

Wysokiej klasy krętlik na naprawdę duże ryby. Idealny do szybkiej wymiany 
zestawu czy przynęty. Świetnie chroni linkę przed skręcaniem.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6173 100 52 mm 1/0 55 kg 5 szt 17,80

6173 300 60 mm 3/0 70 kg 5 szt 17,80

6173 400 65 mm 4/0 100 kg 3 szt 17,80

KRĘTLIK ŁOŻYSKOWANY

Wysokiej jakości krętlik z łożyskami kulowymi stworzony z myślą o naprawdę 
dużych rybach. Idealny do łowienia sumów. Dzięki świetnej pracy bardzo 
dobrze zabezpiecza przed skręcaniem linki. Wyjątkowo odporny na korozję.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6175 001 40 mm 1 175 kg 2 szt 22,40

6175 002 36 mm 2 135 kg 3 szt 22,40

6175 004 36 mm 4 90 kg 3 szt 22,40

6175 005 32 mm 5 65 kg 5 szt 22,40

KRĘTLIK CATFISH ROLLING

Krętlik, który idealnie pasuje do wszelkich zestawów sumowych.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6174 400 33 mm 3/0 135 kg 5 szt 17,80

6174 600 35 mm 6/0 170 kg 5 szt 17,80

KRĘTLIK 
TRZYKIERUN-
KOWY

Specjalny potrójny krętlik z 
łożyskami kulowymi, idealne do 
zestawów z kamieniem.

Nr art. Długość Waga Ilość RCD zł
6172 001 80 mm 100 kg 1 szt 25,80

KRĘTLIK ZACISKOWY

Uniwersalny krętlik zaciskowy, który umożliwia szybkie i trwałe przytwierdzenie 
żyłek uwalniających i wysięgnikowych do drzew, gałęzi i boi.

Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
6116 005 30 kg 5 szt czarny mat 15,20

HELLS BELLS

Dzwonkowy sygnalizator sumowy z wbudowanym uchwytem na świetlik. Spe-
cjalne mocowanie zabezpiecza utrzymanie sygnalizatora na szczytówce wędzi-
ska, nawet w trakcie najbardziej siłowego holu ryby.

Nr art. Ilość RCD zł
6700 001 3 szt 26,80

BIG BELLS

Duży dzwonek, który obudzi Wędkarza nawet z najgłębszego snu. Mały klips 
jest mocno przyczepiony do wędki, zabezpieczając blank przed uderzeniami 
dzwonka podczas brania.

Nr art. Zawartość Kolor RCD zł
6700 005 1 szt czarny/żółty 19,60

RURKI ZACISKOWE

Aluminiowe wysokiej jakości rurki.

Nr art. Ø Ilość RCD zł
6410 007 1,2 mm 20 szt 17,00

OSEŁKA DIAMENTOWA

Ostrzałka do haczyków Black Cat Diamant to po prostu niezbędny sprzęt dla 
wędkarza sumowego. Dzięki niewielkim rozmiarom po złożeniu, zmieści się w 
każdym pudełku ze sprzętem wędkarskim i sprawi, że groty haczyków będą 
zawsze ostre jak brzytwa.

Nr art. Długość RCD zł
9701 002 15 cm 47,00

Krętliki
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LATARNIA

Wyjątkowo energooszczędna i wodoodporna latarka outdoorowa. Specjalne 
uchwyty pozwalają ją postawić lub powiesić. Nocą lampa, dzięki specjalnemu 
przełacznikowi, zmienia się w świecącą czerwoną bojkę pozycyjną. Zasilanie: 4x 
AA (nie dołączone)

Nr art. Ø Wysokość Waga RCD zł
9895 034 11 cm 17 cm 140 g 47,00

BATLE CAT HEADLAMP

Bardzo jasna latarka czołowa LED z wydajnością świetlną sięgająca 150 lume-
nów i zasięgiem do 100 metrów. Komfortowa w użyciu dzięki niskiej wadze tyl-
ko 48g oraz odpornym na pot, regulowanym paskom. Wodoodporność zgodna 
z normą IPX6. Dostępne funkcje: biały-mocny, biały-przyciemniony, czerwony 
oraz SOS. Zasilanie: 3x AAA (nie dołączone)

Nr art. Waga RCD zł
9896 001 71 g 63,80

UCHWYT DO WĘDKI ZE 
STALI NIERDZEWNEJ

Specjalistyczny uchwyt zaprojektowany przez Stefana 
Seußa to produkt, który będzie służył latami. Bez względu 
na to czy łowisz na kamienistych, hiszpańskich akwenach, 
piaszczystych brzegach rzeki Pad czy skalistym Renie – ten 
uchwyt sprawdzi się wszędzie i zniesie więcej, niż jaki-
kolwiek inny. Żaden produkt tego typu nie przetrwał tak 
wielu brań ponad 100-kilogramowych sumów.- V2A 4 
mm- 48-milimetrowa, okrągła tuleja z drenażem o wyso-
kości 10cm  odpowiednia dla wszelkich dolników. Zapew-
nia pewne przytwierdzenie, w momencie gdy wędka 
odbija przy chybionym braniu.- Długość: 85 cm  gwarancja 
stabilności w piachu, glinie, ziemi, czy też żwirze

Nr art. Długość RCD zł
8211 001 0,85 m 224,00

PODPÓRKA

Aluminiowe podpórki Extreme Long&Heavy 
do zamocowania z pojedynczą głowicą lub do 
zamocowania do tripoda za pomocą BC Tripod 
Adapter, gdzie dwie głowice mocuje się do BC 
Buzzer Bar. Po rozłożeniu do ponad 165 cm 
a 200 cm, podpórka BC może być stosowana 
samodzielnie lub zamocowana w tripodzie.

Nr art. Długość Długość Kolor RCD zł
1892 001 90 cm 90 - 165 cm czarny 63,80

1892 002 115 cm 115 - 200 cm czarny 71,90

BUZZER BAR

Bardzo mocny aluminiowy buzzbar z 2 głowicami do zamontowania na adapte-
rze BC Tripod Adapter

Nr art. Szerokość Kolor RCD zł
8210 001 16 cm czarny 77,00

Nr art. Szerokość Kolor RCD zł
8251 001 9 cm czarny 55,80

DEFLECTOR

Ostre kamienie, ostrogi i inne przeszkody w 
wodzie stanowią poważne zagrożenie dla linek. 
Przełączka ta pozwala na bezpieczne przejście 
linki w kierunku przynęty i przelotek i ułożenie 
linki wokół przeszkód.

Nr art. Szerokość Kolor RCD zł
8250 001 9 cm czarny 113,00

GŁOWICA TRIPODA

Bardzo mocny adapter do tripoda przeznaczony 
do mocowania podpórek BC. Wkręcany kap-
turek w adapterze pozwala na szybkie i łatwe 
przykręcenie do tripoda i pozwala na złożenie 
tripoda do poręcznych rozmiarów. Pod spodem 
adaptera znajduje się hak do zawieszenia ciężar-
ka, poprawiającego stabilność tripoda.

Podpórki
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BC46 BC47

ZESTAW SYGNALIZATORÓW 2

Zestaw  wskaźników brań z funkcją wibracji, składający się z dwóch wskaźników brań i odbiornika radiowego. Zasilanie: 1x 9V (nie dołączone)

Nr art. Ilość RCD zł
6802 999 2+1 szt 801,00

CENTRALKA 2

Odbiornik radiowy do nowego wibrującego wskaźnika brań Black Cat. Mak-
symalny zasięg, w zależności od warunków: 50 m. Działa z maksymalnie 4 
oddzielnymi wskaźnikami brań. Zasilanie: 1x 9V (nie dołączone)

Nr art. Ilość RCD zł
6802 002 1 szt 269,00

SYGNALIZATOR BRAŃ 2

Wibrujący wskaźnik brań. Łączy się z wędką poprzez wytrzymały zacisk z moco-
waniem zapadkowym, można go przyczepiać do wędek o szerokim zakresie 
średnic. Wskazanie brań za pomocą alarmu dźwiękowego i błyskających diod 
LED. Wysokość dźwięku, głośność i czułość można ustawić za pomocą trzech 
przycisków na froncie. Równie dobrze reaguje na nagłe zrywy, jak i na powol-
ne, ale konsekwentne zginanie wędki. Zasilanie: 2x AAA (nie dołączone)

Nr art. Ilość RCD zł
6802 001 1 szt 245,00

czarny

czerwony neon

neon żółty

Długość Waga czarny neon żółty czerwony neon RCD zł
7,5 cm 7 g 5604 001 5604 002 5604 003 28,60

8,0 cm 10 g 5604 101 5604 102 5604 103 28,60

9,0 cm 15 g 5604 201 5604 202 5604 203 28,60

9,5 cm 20 g 5604 301 5604 302 5604 303 28,60

DARTER U-FLOAT

Cichy jak lot strzały w powietrzu. Pływak Darter U-Float jest prawie niezauwa-
żalny w prądzie i tworzy przed przynętą subtelne smugi przepływu. Stefan Seuß 
opracował pływak typu Darter U-Float specjalnie na mocno przełowione wody 
i w warunkach, gdzie sumy są bardzo ostrożne i ignorują zbyt duże urządzenia 
pływające lub też te, które wytwarzają zbyt wiele zawirowań. Darter U-Float 
jest skonstruowany jak koniec strzały, wąski trzpień z 4 wypukłymi lotkami 
(zakrzywionymi na zewnątrz). Pływak przebija się przez silny prąd wody i 
pozwala na swobodny przepływ przez korpus U-float bez wytwarzania zauwa-
żalnych zawirowań.  Lotki działają jak kil, dzięki czemu przynęta porusza się 
dodatkowo w przód i tył.

fluo czerwony żółty fluo

Waga fluo czerwony żółty fluo RCD zł
5 g 5532 005 5532 105 14,80

10 g 5532 010 5532 110 14,80

15 g 5532 015 5532 115 14,80

20 g 5532 020 5532 120 14,80

SPŁAWIK PODWODNY'TREE'

Tree U-Float, made in Germany. Ten specjalny spławik typu U tworzy wabiące 
zawirowania i dodatkowe turbulencje tuż przed przynętą i może służyć jako 
pływak do martwej rybki, żywych przynęt i przynęt alternatywnych.  Woda 
przepływająca przez spławik Tree U-Float tworzy małe, osobne kanaliki powyżej 
przynęty.  Sumy nie mogą tego zignorować!

czarny pomarańczowy

żółty czarny/pomarańczowy/żółty

Waga Ilość czarny żółty pomarańczowy czarny/pomarańczowy/żółty RCD zł
1,5 g 3 szt 5605 001 5605 002 5605 003 5605 004 32,00

3,5 g 3 szt 5605 101 5605 102 5605 103 5605 104 32,00

SPŁAWIK PODWODNY MICRO

Małe, wrzecionowate pływaki, dostępne w gramaturach 1.5 g i 3.5 g nie są w 
ogóle zauważalne powyżej przynęty. Gwarantują świetne brania i pozwalają 
stworzyć atrakcyjny zestaw na wodach o dużej presji. Pływaki Micro U-Float 
pozwalają umieścić przynętę tuż nad dnem. W zależności od wielkości przynę-
ty, jednocześnie można na przyponie umieścić kilka pływaków Micro U-Floats, 
co zwiększy pływalność zestawu i jednocześnie ograniczy zawirowania wokół 
przyponu. Nawet podczas łowienia w pobliżu kamieni, Stefan Seuß radzi stoso-
wać pływaki Micro U-Float do prezentacji praktycznie nieważącego przyponu i 
przynęty powyżej ostrych krawędzi kamieni. Pływaki w jasnych kolorach - neo-
nowym żółtym i neonowym czerwonym, stosowane są w czystych wodach, 
dzięki czemu są wizualnym wabikiem dla sumów.

Spławiki żywcowe

czarny

czerwony neon UV active

fluorescencyjny

Waga czarny fluorescencyjny czerwony neon UV active RCD zł
10 g 5551 010 5552 010 5553 010 30,80

20 g 5551 020 5552 020 5553 020 30,80

30 g 5551 030 5552 030 5553 030 30,80

WIRNIK PODWODNY X-STRONG

Prawdziwy wzór do naśladowania, jeśli chodzi o prezentację żywych i martwych 
przynęt oraz pęczków rosówek tuż nad dnem. Spławik podwodny  X-Strong 
Propeller U-Float wykonany jest z jednego kawałka, dzięki czemu jest nieznisz-
czalny. 3 skrzydła sprawiają, że spławik U-Float obraca się na przyponie nawet 
w wolno płynącej wodzie. Ruch wody wywołany jego obrotami pobudza sumy 
do intensywnego żerowania. Kolor czerwony: UV active. Dostępne również w 
wersji fluorescencyjnej.
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BC48 BC49

SPŁAWIK SIDE LIGHT

Spławik z ukrytym mocowaniem na przyczepiane świetliki - nie rzuca się w oczy 
nawet najbardziej czujnym sumom.

Nr art. Waga RCD zł
5574 001 80 g 40,20

5574 002 150 g 43,00

Nr art. Waga RCD zł
5571 000 50 g 43,10

5571 001 100 g 43,10

SPŁAWIK BUOY

Klasyczny, niezastąpiony spławik bojowy. Żyłkę 
można przymocować w kanale środkowym z 
zastosowaniem przyczepianego świetlika.

Nr art. Waga RCD zł
5557 001 10 g 22,20

5557 002 30 g 22,20

SPŁAWIK REFLEX

Specjalny spławik do łowienia wśród drzew, 
krzaków i zarośli lub przy użyciu przyponu 
sztywnego. Wysięgnik jet bardzo lekki i idealnie 
wysuwa się z wody gdy przypon zostanie zaci-
śnięty. Odblaskowy pas umożliwia szybką lokali-
zację stanowiska w nocy przy użyciu reflektora.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
5529 999 1 żółty 97,80

OUTRIGGER REGU-
LOWANY
Specjalny wysięgnik z clipem, w kolorze jaskra-
wo żółtym. Outrigger pozwala na szybką i 
płynną zmianę ustawienia przynęty względem 
przeszkody lub boi. Clip-System umożliwia szyb-
kie i trwale zamocowanie zrywki.

SPŁAWIK SURFACE BLACK EDITION

Klasyczny spławik o sprawdzonej i zaufanej konstrukcji - cały pomalowany na 
kolor czarny.

Nr art. Waga RCD zł
5578 011 60 g 38,20

5578 012 120 g 37,00

SPŁAWIK PODWODNY RATTLE

Podwodny spławik podnoszony z wbudowanymi kapsułami dźwiękowymi przy-
ciągającymi sumy znajdujące się w dużej odległości.

Nr art. Waga RCD zł
5576 001 20 g 17,80

5576 002 40 g 20,40

5576 003 60 g 22,20

5576 004 100 g 23,20

EVA SPŁAWIK PODWODNY

Nowy produkt opracowany przez Stefana Seußa. Pływaki EVA U-float są prak-
tycznie niezauważalna pod powierzchnią wody i można je dodatkowo potrak-
tować atraktorami. Pływaki U-float mają wąski, niewzbudzający podejrzeń 
korpus i podczas testów złowiono przy ich użyciu wiele ryb.

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
5560 006 6 cm 10 g 2 szt czarny 9,00

5560 008 8 cm 15 g 2 szt czarny 10,40

5560 010 10 cm 20 g 1 szt czarny 11,20

5560 012 12 cm 30 g 1 szt czarny 12,20

SPŁAWIK 
PODWODNY

Ulubiony spławik Stefana 
Seußa.

Nr art. Waga RCD zł
5577 006 5 g 15,20

5577 007 7 g 15,20

5577 000 10 g 12,40

5577 001 20 g 13,40

5577 002 30 g 14,20

5577 003 40 g 15,20

5577 004 60 g 17,80

5577 005 100 g 19,00

Spławiki żywcowe

SPŁAWIK PIANKOWY MAXI

Pływające spławiki wykonane z pianki EVA o wyporności 100, 200 i 300 gram 
gwarantują idealne zaprezentowanie przynęty zarówno podczas łowienia z 
łodzi jak i z brzegu. Te centryczne spławiki są praktycznie niezniszczalne dzięki 
korpusowi wykonanemu z materiału EVA. Ten materiał zachowuje się niemal 
bezszelestnie na powierzchni wody. Jasny kolor gwarantuje świetną widocz-
ność, podczas, gdy przynęta dryfuje.

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
5606 100 18 cm 100 g czarny 42,50

5606 200 20 cm 200 g czarny 42,50

5606 300 25 cm 300 g czarny 42,50

PROPELLER U-FLOAT SILENT

Niskoszumowa wersja śmigła U-Float, wyprodukowana bez szklanych grzecho-
tek. Wyposażone w wytrzymałe metalowe skrzydła, które emitują silne fale pod 
wodą.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
5528 110 10 g 1 szt 47,70

5528 120 20 g 1 szt 47,70

5528 130 30 g 1 szt 47,70

5528 140 40 g 1 szt 47,70

WIRNIK U-FLOAT

Nowy wirnik U-Float wyposażony jest w trwałe, lekkie metalowe skrzydła, które 
emitują silne fale ciśnieniowe pod wodą, a także w dwie szklane grzechotki, 
które hałasują gdy spławik wiruje, przyciągają sumy do przynęty.

Nr art. Waga RCD zł
5528 010 10 g 44,50

5528 020 20 g 44,50

5528 030 30 g 44,50

CAT PROP

Wirnik wabiący suma obrotami! Wirnik naciska na przypon przed przynętą i 
zaczyna się obracać jak szalony. Obroty szybko zwabiają drapieżniki do przynę-
ty i zachęcają je do brania.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
3199 001 5,5 cm 2 szt 31,00
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BC50 BC51

Nr art. Waga RCD zł
5562 001 100 g 14,40

5562 002 150 g 14,40

5562 003 200 g 14,40

5562 004 230 g 14,40

SPŁAWIK

Spławik ten, specjalnie zaprojektowany do 
łowienia w dryfie i brzegowego, może być sto-
sowany z najgrubszymi żyłkami bez węzłów. Jej 
kolor zapewnia dobrą widoczność także w złych 
warunkach pogodowych.

Nr art. Waga RCD zł
5565 001 15 g 15,20

5565 002 20 g 17,80

SPŁAWIK WIBRA-
CYJNY PODWODNY
Z kilkoma kapsułami dźwiękowymi

Nr art. Waga RCD zł
5566 001 100 g 24,00

5566 002 150 g 26,80

5566 003 250 g 34,80

SPŁAWIK CATFISH

Z wkładaną antenką i uchwytem na świetlik

MARKER BUOY (BOJA ZNAKOWA)

Dmuchana bojka sumowa stworzona do łowienie na zestawy ze zrywką. 
Dodatkowo posiada flagę na czubku oraz kilka oczek, do którym można przy-
wiązać zestaw, czy to na rzece, czy na jeziorze. Na dole boja posiada dodatko-
wy uchwyt pozwalający ją zakotwiczyć. Po spuszczeniu powietrza bojka zajmuje 
bardzo mało miejsca.

Nr art. Ø Kolor RCD zł
5570 002 33 cm czarny 77,40

Nr art. Waga RCD zł
5564 001 100 g 19,60

5564 002 200 g 21,40

5564 003 300 g 23,20

SPŁAWIK CATFISH

Okrągły z uchwytem na świetlik

CAT LIGHT DEPOT

Cat Light Depot oświetli szczytówki wędek oraz boje i spławiki podczas nocnego łowienia.  Zestaw bardzo 
jasnych świetlików w uniwersalnym pudełku. Przyjazne dla środowiska i gotowe do założenia na wędkę 
sumową za pomocą Cat Light Depot.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
5545 001 45 mm 45 szt 39,80

Spławiki żywcowe

UCHYT DO SYGNALIZATORA

Łatwa do przykręcenia do wędki.

Nr art. RCD zł
6711 001 31,20

RURKI SILIKONOWE

Rurka silikonowa do przyponów dla sumów i do ochrony haczyka. Wysoce 
uniwersalna.

Nr art. Długość Ø Ilość RCD zł
6612 005 25 mm 6 mm / 3 mm 10 szt 18,80

STOPERY GUMOWE

Solidne stopery gumowe do mocowania haczyka do przynęty.

Nr art. Długość Ø Ilość RCD zł
6149 000 15 mm 15 mm 10 szt 14,20

KORALIKI SOFT

Miękki gumowy koralik idealnie nadający się do wszystkich współczesnych 
metod połowu sumów.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6612 006 8 mm 10 szt 9,80

KORALIKI TWARDE

Twarde, plastikowe koraliki do zamocowania 
spławików typu U do przyponów z żyłki o 
średnicy do 1.4mm. Materiał: Tworzywo 
Sztuczne

Nr art. Ø Ilość Kolor RCD zł
6611 049 8 mm 50 szt czarny 12,40

STOPERY GUMOWE

Mocny gumowy koralik, który mocuje się pomiędzy ciężarkiem, a krętlikiem. 
Można go również użyć do zestawów z podwodnym spławikiem.

Nr art. Ø Ilość RCD zł
6611 051 7 mm / 3 mm 10 szt 7,40

KORALIKI GUMOWE SHOCK

Mocny gumowy koralik, który mocuje się pomiędzy ciężarkiem, a krętlikiem. 
Można go również użyć do zabezpieczenia węzła.

Nr art. Ø Ilość RCD zł
6611 050 10 mm 10 szt 7,40

STOPER SZNURKOWY

Specjalne stopery zawierające gumowe koraliki, które można stosować zarów-
no na plecionce jak i leaderach z żyłki mono. Do zastosowania z podwodnymi 
spławikami lub ciężarkami centrycznymi.

Nr art. Rozmiar Ilość RCD zł
3166 010 XXL 3 szt 7,40

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5562001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5562002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5562003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5562004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5565001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5565002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5566001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5566002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5566003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5570002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5564001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5564002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5564003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5545001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6711001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6612005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6149000&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6612006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6611049&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6611051&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6611050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3166010&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5570002&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5545001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=5545001&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6711001&type=gallery&locale=DE


BC52 BC53

STOPER SILIKONOWY DŁUGI

Wytrzymałe stopery silikonowe z gwintami do elastycznego mocowania spławi-
ków podwodnych na przyponie.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
3166 020 10 mm 10 szt 16,00

STOPER SILI-
KONOWY 
OWALNY

Wytrzymałe stopery silikonowe z 
gwintami do elastycznego moco-
wania spławików podwodnych na 
przyponie.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
3166 015 7 mm 10 szt 13,40

POWER BOOM

Power Boom do szybkiego montażu zestawów Black Cat Bomb lub zestawów z 
kamieniem. Może być elastycznie umieszczony na lince głównej.

Nr art. Ilość RCD zł
6617 005 2 szt 9,80

FLOAT SINKER

Ciężarek sumowy o wydłużonym kształcie, co oznacza, że stawia w wodzie 
mały opór i doskonale nadaje się do montażu wszelkich zestawów ze spławika-
mi i zestawami do dryfu. Float Sinker może być także zamocowany jako docią-
żenie w mocnym nurcie wprost powyżej przynęty.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6649 060 60 g 4 szt 38,80

6649 080 80 g 4 szt 47,40

6649 100 100 g 3 szt 45,20

6649 120 120 g 3 szt 49,60

6649 160 160 g 2 szt 45,20

6649 200 200 g 2 szt 56,00

RURKA SILI-
KONOWA

Rurka silikonowa do przypo-
nów sumowych i do ochrony 
haczyka. Wysoce uniwersalna.

Nr art. Długość Ø Kolor RCD zł
6612 004 1 m 5 mm / 2 mm czarny 18,80

RURKA SILIKO-
NOWA

Rurka silikonowa do przyponów 
sumowych i do ochrony haczyka. 
Wysoce uniwersalna.

Nr art. Długość Ø Kolor RCD zł
6612 001 1 m 4 mm / 2 mm przeźroczysty 18,80

6612 002 1 m 5 mm / 2 mm przeźroczysty 20,40

6612 003 1 m 6 mm / 4 mm przeźroczysty 22,20

RURKA

Rurka gumowa, elastyczna a zarazem wytrzymała. Stosowana w różnych nowo-
czesnych metodach połowu sumów. Może służyć do zabezpieczania węzłów, 
jako stopper przy montażu podwodnych spławików lub do przytrzymywania 
przynęty na haku.

Nr art. Długość Ø Ilość Kolor RCD zł
6611 069 1,00 m 2 mm / 4 mm 1 szt żółty 22,20

6611 070 1,00 m 3 mm / 7 mm 1 szt żółty 24,00

6611 072 1,00 m 4 mm / 8 mm 1 szt żółty 28,40
Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6650 001 3 szt czarny 17,20

RUBBER BOOM

Zestaw antysplątaniowy do użytku z ciężarkiem 
Black Cat Bomb. Nadaje się do wszystkich 
nowoczesnych zestawów sumowych.

Akcesoria do spławików

świecący czarny mat

Ø Waga Ilość świecący czarny mat RCD zł
1,5 mm 10 g 3 szt 6682 010 6683 010 29,00

1,5 mm 20 g 3 szt 6682 020 6683 020 29,00

1,5 mm 30 g 2 szt 6682 030 6683 030 29,00

1,5 mm 40 g 2 szt 6682 040 6683 040 29,00

CIĘŻAREK FRONT ZONE

Powlekany ciężarek sumowy do zestawów freestyle i buoy. Ciężarek Front Zone 
Weight i mocowany bezpośrednio do przyponu około 10 cm powyżej przynęty 
i zapewnia niezawodną prezentację przynęty na określonej głębokości nawet w 
silnych prądach. Ciężarek Front Zone Weight wraz z żywą przynętą zmniejsza 
promień rzutu przynętą, a przez to poprawia ilość zacięć.

LINE DIVER

Specjalny, tonący ciężarek do łowienia sumów. W wędkarstwie sumowym w 
wielu sytuacjach ważną rzeczą jest możliwość zatopienia linki głównej. Dzięki 
temu możemy np. ochronić linkę przed przepływającymi łodziami lub też zapre-
zentować lepiej zestaw.  Kiedy używamy na rzece spławików U-Float, rozsądną 
rzeczą jest użycie ciężarka Line Diver, dzięki któremu pływające na powierzchni 
trawy i inne zanieczyszczenia przepłyną nad naprężoną linką. Ponadto zapobie-
ga on hałasom wytwarzanym przez prąd.  Klips do linki na ciężarku Line Diver 
można dopasować do każdej średnicy linki, dzięki czemu bezpiecznie utrzyma 
on linkę poniżej powierzchni wody. Po zacięciu lub ostrym szarpnięciu zestawu 
Line Diver odpada i uwalnia linkę. Ciężarek Line Diver przymocowuje się do 
brzegu lub łódki za pomocą 20-metrowej linki z rączką.

Nr art. Długość Waga Ilość RCD zł
6202 450 20 m 450 g 1 szt 66,60

CAT BOMB

Specjalnie powlekany ciężarek sumowy do wszelkich zestawów rzutowych. 
Dzięki swojemu płaskiemu kształtowi oraz wypustkom ciężarek oprze się nawet 
silnym prądom i jest trudny do wykrycia w wodzie stojącej. Leżąc płasko na 
dnie tworzy solidną przeciwwagę dla zestawu. Kiedy ryba weźmie przynętę 
ciężarek zapewnia pewne wbicie haczyka w pysk suma.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
3121 250 250 g czarny mat 36,20

3121 350 350 g czarny mat 36,20
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BC54 BC55

DEAD BAIT PUNCHER

Innowacyjny i wszechstronny przebijak do każdego rodzaju rybek.  Puncher 
został specjalnie opracowany przez Stefana Seußa do atrakcyjnej prezen-
tacji martwych ryb. Ostra rurka penetrują grzbiet martwej ryby jak żyletka 
i za pomocą prostego przekręcenia przebijak usuwa fragment mięsa. W 
efekcie puste miejsce w przynęcie można wypełnić wałeczkami z pianki 
lub korka, dzięki czemu martwa przynęta uzyskuje naturalną, neutralną 
wyporność. W prądzie martwa rybka zaczyna bardzo realistycznie pływać i 
zwiedzie każdego suma w rzece.

Nr art. Długość RCD zł
6360 001 40 cm 90,60

CORK STICKS

Przyjazne dla środowiska korkowe wałeczki 
do prezentacji martwych rybek.

Nr art. Długość Ø Ilość RCD zł
6362 001 5 cm 11 mm 6 szt 36,20

Patent 
202016101519

SPŁAWIK DEAD

U-Posen to specjalistyczny systemik do montażu martwej rybki, który już w fazie testowej 
zaskakiwał wynikami. Na grzbiecie przynęty, tuż za jej głową zostaje umieszczony pływak, a 
następnie przy pomocy klamerek wpięty w tułów. Dzięki temu, pływająca w nurcie rzeki mar-
twa rybka, nie wpada w rotację i zachowuje się jak najbardziej żywa przynęta. Idealny system 
na wody bieżące.

Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
5530 010 10 g 1 czarny 41,40

5530 020 20 g 1 czarny 41,40

5530 030 30 g 1 czarny 41,40

5530 040 40 g 1 czarny 44,40

PRZYPON HAK Z GRZECHOTKĄ

Specjalny gotowy przypon składający się z pojedynczego haczyka z grzechotką, 
który można stosować ze wszelkimi rodzajami przynęt i metodami.

Nr art. Model Długość Rozmiar haka Ilość Waga RCD zł
4336 115 XL 1,20 m 8/0 1 szt 100 kg 22,00

PRZYPON SPŁAWIK PODWODNY Z 
POJEDYŃCZY HACZYK
Gotowy przypon składający się z kotwicy oraz podwodnego spławika z pianki 
EVA do prezentacji rybki i rosówki tuż nad dnem.

Nr art. Model Długość Rozmiar haka Ilość Waga RCD zł
4336 119 XL 1,20 m 10/0 1 szt 100 kg 26,00

Akcesoria sumowe

PRZYPON ZESTAW PELLET I CHUNK

Specjalny gotowy przypon do używania z peletami i kulkami do połowu 
sumów. Przynętę można włożyć w pętlę, a przypon włosowy pozwala na 
doskonałą prezentację przynęty oraz pewne zacięcie.

Nr art. Model Długość Rozmiar haka Ilość Waga RCD zł
4336 131 Krótki Włos 1,00 m 6/0 2 szt 100 kg 36,00

4336 133 Długi Włos 1,00 m 6/0 2 szt 100 kg 36,00

PRZYPON ZESTAW BIG BAIT GHOST

Specjalny gotowy przypon z trzema haczykami składający się z pojedynczego 
haczyka BC Mega oraz dwóch haków Ghost do zakładania dużych ryb podczas 
łowienia na spławik lub z gruntu.

Nr art. Model Długość Rozmiar haka Ilość Waga RCD zł
4336 120 L 1,40 m 8/0/3/0 1 szt 100 kg 40,00

4336 121 XL 1,40 m 10/0/4/0 1 szt 100 kg 42,00
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BC56 BC57

PRZYPON BIG BAIT

Specjalny przypon do wędkowania z przynętą martwą większych rozmiarów z 
dwoma wysokimi dźwiękami i jednym pojedynczym haczykiem.

Nr art. Model Długość Rozmiar haka Waga RCD zł
4336 102 XL 140 cm 10/0/3/0 100 kg / 220 lbs 32,00

PRZYPON GOBY

Specjalny przypon do prezentacji małej ryby lub pęczków rosówek na klipsie. 
Przypon ten jest szczególnie skuteczny w rzekach i czyni cuda na niemieckim 
Renie, kiedy łowi się na kiełbie.

Nr art. Model Długość Rozmiar haka Waga RCD zł
4336 113 XL 200 cm 3/0/10/0 100 kg / 220 lbs 32,00

miedź złota srebrny

Długość Waga Ilość Rozmiar miedź złota srebrny RCD zł
9 cm 60 g 1 szt 2/0 3096 060 3096 160 3096 260 68,40

9 cm 85 g 1 szt 2/0 3096 085 3096 185 3096 285 84,00

BŁYSTKA BATTLE RIVER

Myśliwy dalekiego zasięgu dla wędkarzy sumowych. Dzięki doskonałemu kształtowi wahadłówka Battle River idealnie nadaje się do bardzo dalekiego zarzucania i two-
rzy silne fale ciśnienia pod powierzchnią podczas prowadzenia. Nawet przy powolnym ściąganiu w silnym nurcie błystka kołysze się kusząco i imituje zdobycz suma. 
Dodatkowa błystka na kotwicy zapewnia większą atrakcyjność i bardzo przypomina trzepoczącą płetwę ogonową uciekającej ryby. Smukła konstrukcja sprawia, że przy-
nęta ta idealnie nadaje się do łowienia przy tamach i w szybkich prądach o silnej turbulencji. Błystkę Battle River można holować powoli w głębokich warstwach wody 
lub szybko wzdłuż powierzchni. Idealna wahadłówka do aktywnego łowienia w naszych rzekach.

miedź złota srebrny

Długość Waga Rozmiar miedź złota srebrny RCD zł
10 cm 45 g 2/0 3095 045 3095 145 3095 245 68,40

10 cm 60 g 2/0 3095 065 3095 165 3095 265 77,00

10 cm 85 g 2/0 3095 085 3095 185 3095 285 85,60

BŁYSTKA BATTLE

Błystka Battle Spoon została specjalnie opracowana przez wędkarzy zespołu BC do łowienia sumów na błystki wahadłowe. Specjalny kształt tworzy boczny ruch poniżej 
powierzchni i zapewnia doskonałe własności rzutowe, dzięki czemu można sięgnąć nawet oddalonych miejscówek. W momencie uderzenia o wodę, błystka Battle 
Spoon tworzy głuchy odgłos, który pobudza sumy do ataku. Z kolei mocne, kolebiące ruchy tworzą pod wodą wiry i pozwalają wolno prowadzić przynętę, doskonale 
imitując średniej wielkości ofiarę.

Przynęty metalowe

PRZYPON ZESTAW BOUY AND BOAT 
GHOST - POJEDYŃCZY HAK
Specjalny gotowy przypon z dwoma hakami składający się z jednego pojedyn-
czego haka i jednego haczyka Ghost do zakładania martwych i żywych ryb.

Nr art. Model Długość Rozmiar haka Ilość Waga RCD zł
4336 122 L 1,40 m 6/0 1 szt 100 kg 28,00

4336 123 XL 1,40 m 7/0 1 szt 100 kg 28,00

PRZYPON ZESTAW BOUY AND BOAT 
GHOST - KOTWICA HAK
Specjalny gotowy przypon z dwoma hakami składający się z jednego pojedyn-
czego haka i jednego haczyka Ghost do zakładania martwych i żywych ryb.

Nr art. Model Długość Rozmiar haka Ilość Waga RCD zł
4336 124 L 1,40 m 6/0/3/0 1 szt 100 kg 31,00

4336 125 XL 1,40 m 7/0/4/0 1 szt 100 kg 33,00
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BC58 BC59

yellow zombie

red head

motor oil

Długość Waga Akcja yellow zombie red head motor oil RCD zł
17 cm 24 g tonący 3540 001 3540 002 3540 003 20,20

CURLY WORM

Miękka przynęta Curly Worm o długości 17 cm został specjalnie zaprojektowana przez Stefana Seußa i ma wyróżniające się własności podczas prowadzenia. Wygięty 
kształt, który przypomina szkielet ryby składa się z kilku kolejnych, miękkich żeber. Całość doskonale naśladuje pływającą potencjalną ofiarę. Przynęta na końcu ma 
ogon twistera, który wibruje z dużą częstotliwością. Idealna przynęta do spinningowania lub łowienia w pionie tuż nad dnem. Nawet przy powolnym prowadzeniu lub 
podczas przerw, gdy następuje ruch przynęty w pionie, ciśnienie wody, które opływa żebra przynęty Curly Tail wytwarza, wabiący ruch, który wyczuwany jest przez całe 
ciało ryby.  Dla zachowania optymalnej pozycji haczyka, na grzbiecie Curly Tail znajduje się nacięcie, gdzie doskonale można zamocować haczyk jigowy lub najlepiej 
haczyk BC Claw Single Hook.

yellow zombie

red head

motor oil

Długość Waga Akcja yellow zombie red head motor oil RCD zł
17 cm 25 g tonący 3541 001 3541 002 3541 003 20,20

SHAD WORM

Miękka przynęta Shad Worm o długości 17 cm został specjalnie zaprojektowana przez Stefana Seußa i ma wyróżniające się własności podczas prowadzenia. Wygięty 
kształt, który przypomina szkielet ryby składa się z kilku kolejnych, miękkich żeber. Całość doskonale naśladuje pływającą potencjalną ofiarę. Przynęta na końcu ma 
wyraźnie ścięty ogon. Idealna przynęta do spinningowania lub łowienia w pionie tuż nad dnem. Nawet przy powolnym prowadzeniu lub podczas przerw, gdy następuje 
ruch przynęty w pionie, ciśnienie wody, które opływa żebra przynęty Shad Tail wytwarza, wabiący ruch, który wyczuwany jest przez całe ciało ryby. Dla zachowania 
optymalnej pozycji haczyka, na grzbiecie Curly Tail znajduje się nacięcie, gdzie doskonale można zamocować haczyk jigowy lub najlepiej haczyk BC Claw Single Hook.

hot olive fire tiger red head

baitfish

Długość hot olive fire tiger red head baitfish RCD zł
18 cm 3530 001 3530 002 3530 003 3530 004 30,80

CAT SHAD

Cat Shad to uniwersalna przynęta o długości 18 cm przeznaczona dla aktywnych łowców sumów. Niezależnie, czy łowimy w rzece lub 
jeziorze, w pionie lub też szybko prowadzimy ją na spinning, BC Shad dzięki swojej lekkim główkom porusza się lusterkując i wytwarza bar-
dzo silne fale za pomocą wyraźnego steru na ogonie. Kompaktowy korpus sprawia, że BC Shad pozostaje bardzo stabilny nawet w silnych 
prądach i przy szybkim prowadzeniu. Idealnie pasuje z zestawem Black Cat Shad Claw Rig.

hot olive fire tiger red head

baitfish

Długość hot olive fire tiger red head baitfish RCD zł
20 cm 3531 001 3531 002 3531 003 3531 004 30,80

CAT TWISTER

Cat Twister został opracowany przy współpracy naszego europejskiego zepołu Black Cat i służy do aktywnego łowienia 
sumów. Podczas testów złowiono na tę przynętę wiele pięknych ryb. Sierpowaty ogon, który został specjalnie dostoso-
wany do wielkości korpusu łopocze podczas bardzo wolnego prowadzenia lub też podczas opadania. Przynętą można 
łowić w pionie lub klasycznie spinningować. Idealnie pasuje z zestawem Black Cat Shad Claw Rig.

Przynęty miękkie
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BC60 BC61

żółty/czarny fluorescencyjny

Waga Rozmiar Waga żółty/czarny fluorescencyjny RCD zł
60 g 3/0 100 kg 6250 080 6250 081 71,90

100 g 3/0 100 kg 6250 120 6250 121 79,80

130 g 3/0 100 kg 6250 160 6250 161 87,90

170 g 3/0 100 kg 6250 200 6250 201 95,80

BATTLE TEASER SILENT

Specjalny teaser do łowienia w pionie i przy użyciu kwoka. Długie, 
gumowe włoski powodują wabiące, pulsujące ruchy w wodzie, które 
pobudzają nawet płochliwe sumy na mocno przełowionych wodach. 
Ten wysoce unikalny teaser sumowy nie wykorzystuje szklanych kora-
lików i udowadnia swoją skuteczność zwłaszcza w dni, kiedy każde 
banie jest na wagę złota.

żółty/czarny fluorescencyjny

Waga Rozmiar Waga Akcja żółty/czarny fluorescencyjny RCD zł
80 g 3/0 100 kg tonący 6077 080 6077 082 71,90

120 g 3/0 100 kg tonący 6077 120 6077 122 79,80

160 g 3/0 100 kg tonący 6077 160 6077 162 87,90

200 g 3/0 100 kg tonący 6077 200 6077 202 95,80

BATTLE TEASER

Battle Teaser to wyjątkowa przynęta, stosowana nie tylko przy 
łowieniu sumów z użyciem kwoka, ale również podczas wertykal-
nego jigowania. Dzwoniące szklane kulki i falujące gumowe frędzle 
wyzwalają nieprawdopodobną agresję sumów.

fire tiger baitfish

Długość Waga Ilość Rozmiar Haczyki fire tiger baitfish RCD zł
100 mm 60 g 1 szt 4 2 3458 001 3458 101 43,80

115 mm 90 g 1 szt 2 2 3458 002 3458 102 47,70

125 mm 120 g 1 szt 1 2 3458 003 3458 103 51,90

BC VIBE

Bardzo szybko pracująca przynęta do łowienia z łodzi i brzegu. BC Vibe to efekt długich testów zespołu Black Cat. Emituje pod wodą silne wibracje, które doprowa-
dzają sumy do szaleństwa. Przynętę Vibe można prowadzić w pionie z dryfującej łodzi, przy czym przynęta jest przyspieszana szarpnięciami wędki zanim pozwoli się jej 
na swobodny opad krótko po fazie tonięcia kontrolowanej przez wędkarza.  Wędkarze łowiący z brzegu mogą prowadzić przynętę Vibe jak błystkę obrotową poprzez 
zwijanie linki ze stałą prędkością od dna do powierzchni wody.  Dzięki swojej specjalnej konstrukcji, w tym dość szerokim brzuchu i wąskim grzbiecie, pokryty w całości 
gumą ciężarek tworzy bardzo mocne fale, którym nie oprze się żaden sum. Aby zmniejszyć ryzyko pustych zacięć, przynęta ma dodatkowe haczyki w okolicy brzucha i 
ogona. Obydwie super mocne kotwice posiadają sprawdzoną powłokę DG.

KWOK SHALLOW WATER

Specjalny kwok na sumy do stosowania w spokojnych wodach przy głębokości 
do 6 m.

Nr art. Długość RCD zł
6328 004 37 cm 128,00

KWOK DEEP WATER

Specjalny kwok na sumy na głębokości od 5 do 20 m. Kwok wywołuje niesa-
mowicie silne fale ciśnieniowe.

Nr art. Długość RCD zł
6328 005 37 cm 128,00

Przynęty metalowe
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BC62 BC63

8061 050

8061 051

8061 052

8061 054

8061 053

8061 055

TACKLE KEEPER

Tackle Keeper – inteligentny system pudełek od Black Cat! Wysokiej 
jakości, bardzo mocny plastik z ochroną UV zapobiega mieszaniu się 
kolorów Twoich przynęt. Oznacza to, że pudełka nie tylko są wytrzy-
małe, ale także chronią przynęty i materiał, z którego są zrobione. 
Różne przegródki w poszczególnych modelach pozwalają na elastycz-
ne tworzenie własnego pudełka na posiadany sprzęt i akcesoria. Klipsy 
są zdejmowane i zapewniają dobry chwyt i optymalne zamknięcie 
pudełka. Przezroczyste wieczko umożliwia dobre rozeznanie w małych 
akcesoriach. Pudełka Tackle Keeper są także „odporne na przynęty” 
tzn. nie rozpuszczają materiałów plastycznych i dlatego doskonale 
nadają się do wszystkich miękkich przynęt. Dostępne w 6 wersjach.

Nr art. Model Przegrody Długość Szerokość Wysokość Waga RCD zł
8061 050 S36 płytka 36 28 cm 17 cm 4 cm 320 g 42,20

8061 051 D30 głęboka 30 28 cm 17 cm 10 cm 575 g 67,90

8061 052 S48 płytka 48 35 cm 22 cm 5 cm 515 g 59,80

8061 053 S24 płytka 24 35 cm 22 cm 5 cm 535 g 59,80

8061 054 D12 głęboka 12 35 cm 22 cm 10 cm 760 g 87,90

8061 055 D15 głęboka 15 35 cm 22 cm 10 cm 800 g 87,90

PORTFEL NA PRZYPONY PRO

Gumowany, odporny na zabrudzenia i wodę portfel na 10 
przyponów sumowych. 5 dużych i 5 małych wyjątkowo 
mocnych kieszonek pozwala na bezpieczne przechowywanie 
przyponów sumowych. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8515 025 25 cm 35 cm 8 cm 135,00

PUDEŁKO FLEX

Flex Box przeznaczone jest do transportu sprzętu sumo-
wego. Od ciężarków i spławików po haczyki i materiały 
przyponowe. Wszystkie te ważne akcesoria można 
bezpiecznie przechowywać w pudełku Flex Box. Dzięki 
przezroczystemu wieku, pudełko Flex Box pozwala węd-
karzowi na łatwy wgląd w zawartość pudełka bez jego 
otwierania. Pudełka Flex Box dostępne są w różnych 
wielkościach i można je doskonale przenosić w torbie 
Flex Box Carrier. Materiał: EVA 0,8mm z przezroczystym 
PVC

Nr art. Model Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8061 070 Średnie 24 cm 6 cm 13 cm 47,70

8061 071 Duże 24 cm 12 cm 20 cm 55,80

8061 072 X-Duże 24 cm 24 cm 12 cm 90,60

Torby
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BC64 BC65

FLEX BOX CARRIER

Wodoodporna torba na małe akcesoria i pudełka BC 
Flex Boxes dla aktywnych i stacjonarnych wędkarzy. 
Wytrzymały materiał zewnętrzny EVA jest bardzo 
elastyczny i pudełko może być skutecznie przechowy-
wane gdziekolwiek. Wodooporna i łatwa do umycia 
zewnętrzna powłoka sprawia, że Flex Box Carrier jest 
nieodzownym towarzyszem nad wodą. Twarde wieko 
zapinane na zamek, który biegnie po krawędzi, chroni 
przed przedostawaniem się wody do środka. Torba ma 
pasek na ramię i rączki transportowe. Idealna do łowie-
nia z brzegu lub z łodzi. Materiał: EVA

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8543 001 40 cm 24 cm 25 cm 314,00

MATA DO WAŻENIA HARD CORE

Specjalistyczna torba do ważenia i transportu przeznaczona dla sumiarzy. Osiem uchwytów 
zapewnia bezpieczne i łagodne przenoszenie dużych sumów również w trudnym terenie. Ryba 
spoczywa pewnie w worku i jest zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem. Torba 
może być przenoszona przez dwie osoby. Idealnie nadaje się do bezpiecznego ważenia ponad 
100 kg okazów. Specjalne otwory drenażowe wykonane z materiału przyjaznego dla błony 
śluzowej umieszczone są w dolnej części worka. Szczególnie wędkarze łowiący z łodzi docenią 
możliwość zajęcia się swoją zdobyczą bezpośrednio na pokładzie, przy jednoczesnej ochronie 
łodzi przed brudem i śluzem. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8503 001 210 cm 156 cm 357,00

BATTLE CAT TORBA

Ta specjalistyczna torba zmieści wszystko, co jest potrzebne na wielodniowej sumowej zasiadce. Torba ma wystarczająco miejsca także na jedzenie i ubrania. Zewnętrz-
ny materiał oraz rączki transportowe są bardzo wytrzymałe i chronią istotne wyposażenie przed brudem i wilgocią. Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8533 001 68 cm 41 cm 35 cm khaki 445,00

BATTLE CAT TORBA SPININGOWA

Torba na ramię dla spinningistów oraz aktywnych wędkarzy z dwoma plastikowymi pudełkami. Mieści błystki, miękkie przynęty oraz clonk teasery. Torba jest wygodna 
w noszeniu oraz jest odporna na wodę i brud. Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8534 001 38 cm 25 cm 10 cm khaki 224,00

Torby
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BC66 BC67

BATTLE CAT POKROWIEC

Wytrzymała torba transportowa na trzy uzbrojone wędki sumowe z dużą częścią na kołowrotki. Małe kieszenie boczne są idealne na rękawice i różne małe akcesoria, 
jak przypony i haczyki. Z kolei duża, boczna kieszeń może być używana do bezpiecznego transportu podpórek z głowicami. Torbę można wygodnie nosić jak plecak. 
Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8539 001 180 cm 35 cm 35 cm khaki 513,00

BATTLE CAT POKROWIEC  
POJEDYŃCZY
Wytrzymały pokrowiec na jedną uzbrojoną wędkę sumową ze wzmocnioną rączką i powięk-
szonym pokrowcem na kołowrotek, który mieści duże kołowrotki o stałej szpuli oraz multipli-
katory. Pokrowiec jest otwierany za pomocą zamka na całej długości. Materiał: 100% Nylon 
powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Wysokość Kolor RCD zł
8538 001 155 cm 30 cm khaki 202,00

8538 002 180 cm 30 cm khaki 216,00

8538 003 210 cm 30 cm khaki 225,00

TORBA EXTREME

Torby Black Cat Extreme wykonane zostały z wyjątkowo wodoodpornego i bardzo moc-
nego materiału. Mają rolowaną górę z podwójnym systemem klipsów. Torby są w 100% 
wodo- i błotoodporne, aby chronić ważne wyposażenie i ubrania. Torba średnia jest ide-
alna do przechowywania ubrań, butów, narzut na łóżko i tak ważnych rzeczy, jak klucze, 
portfele i licencje wędkarskie. Torba duża ma wystarczająco dużo miejsca na śpiwory i 
wiele ubrań. Materiał: 100% Polietylen

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Rozmiar Kolor RCD zł
8541 001 60 cm 35 cm 20 cm L khaki 178,00

8541 002 90 cm 50 cm 15 cm XL khaki 218,00

Torby
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BC68 BC69

EXTREME NARZUTA NA ŚPIWÓR

Narzuta na śpiwór Extreme została zaprojektowana specjalnie do łowienia z brzegu lub łodzi i do spania na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Tkanina BC Extre-
me jest w 100% wodoodporna i chroni śpiwór oraz łóżko przed deszczem i brudem. Narzuta ma solidne klipsy na spodzie, dzięki czemu można ją przymocować do 
łóżka, aby zapewnić niezawodną ochronę nawet podczas wiatru i burz. Ponadprzeciętny rozmiar zapewnia ochronę wszystkich modeli łóżek dostępnych na rynku. 
Metalowe oczka w materiale pozwalają również na zastosowanie narzuty BC Extreme jako schronienia lub plandeki za pomocą kilku uchwytów i podpórki. Materiał: 
100% Polietylen

Nr art. Długość Szerokość Kolor RCD zł
8541 003 225 cm 107 cm khaki 445,00

BC EXTREME POKROWIEC NA ŁÓŻKO

Ta wodoodporna torba na łóżko ochroni wędkarza przed brudem i błotem, chroniąc łóżko przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, zarówno podczas transportu, 
jak i na wodzie.
To idealny wybór dla tych wędkarzy, którzy używają łodzi do transportu swojego sprzętu podczas sesji. Torba na łóżko XL posiada pasek na ramię i uchwyty do przeno-
szenia, dzięki czemu transport jest jeszcze łatwiejszy i zapewnia wystarczającą przestrzeń aby pomieścić prawie każde z dostępnych na rynku modeli łóżek. W pokrowcu 
BC Extreme przewieziesz nawet śpiwór i stół kempingowy. Materiał: 100% Polietylen

Nr art. Długość Szerokość Kolor RCD zł
8541 004 104 cm / 30 cm 88 cm khaki 333,00

POKROWIEC ROPE KEEPER

Specjalna torba z siatki do transportu i przechowywania sumowych ubrań i 
akcesoriów. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8517 053 Standard 22 cm 30 cm 22 cm 77,00

8517 054 Pro 35 cm 40 cm 30 cm 121,00

POJEMNIK NA ŻYWCA

Mała, kompaktowa siatka do przechowywania żywych przynęt itp. w świeżości 
i blisko Twojej łodzi.  Z pierścieniem utrzymującym się na wodzie, który utrzy-
muje ją w równym położeniu. Zamykana od góry.

Nr art. Ø Szerokość Wysokość Oczko RCD zł
7049 001 55 cm 39 cm 70 cm 8 x 5 mm 186,00

PUŁAPKA NA ŻYWCA

Specjalistyczny sadzyk używany przez wędkarzy łowiących nie tylko z brzegu ale 
również z łodzi. W jego środku znajduje się metalowa spirala, która zapobiega 
przypadkowemu składaniu się sadzyka, a tym samym umożliwia optymalne 
przechowywanie żywców, zarówno w wodzie stojącej jak i w nurcie. Wygodny 
w składzie i transporcie. Materiał: 40% Poliester, 60% Polychlorid

Nr art. Długość Ø Oczko RCD zł
7049 002 0,75 m 55 cm 2 x 8 mm 290,00

SATKA

Specjalna  siatka  dla  sumiarzy wykonana z gumowanego materiału chronia-
cego skóre ryb.  Siatka  o  długości  3  m  pozwala  na  bezpieczne  przecho-
wywanie  ryb  zarówno  w  wodach  płynących  jak  i  stojących.  Można  ją 
bezpiecznie  uszczelnić  od  góry  poprzez  pociągnięcie  specjalnego  mechani-
zmu.  Wytrzymały  pasek  sprawia,  że  jest  idealny  dla  łowiących  z  łodzi.

Nr art. Długość Ø Oczko RCD zł
7055 001 3,00 m 45 cm 7 x 5 mm 310,00

Pokrowce na wędki
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BC70 BC71

PODBIERAK

Podbierak  do  połowu  przynęty  dla  wędkarzy  łowiących  z  łodzi  lub  brze-
gu.  Gumowana  siatka  chroni  rybią  skórę.  Podbierak  jest  doskonale  dopa-
sowany  do  szybkiego  i  pewnego  wyławiania  przynęt  z  siatki  lub  sadzyka.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Oczko RCD zł
7040 001 0,60 m 31,50 cm 21,00 cm 15 x 10 mm 132,00

MATA DO ODHACZANIA

Duża, solidna mata projektu Black Cat chroni suma przed kamiennymi i twardy-
mi powierzchniami. Materiał: 100% Polietylen

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8517 022 300 cm 200 cm 242,00

MATA DO ODHACZANIA

Trudna do zdarcia mata do wyciągania haczyków, która może być także wyko-
rzystana do ważenia. Bez problemu udźwignie ryby o masie do 100 kg. Mate-
riał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8517 025 2,30 m 1,00 m 441,00

BED CHAIR COVER

Polarowy koc Fleece. Zewnętrzna warstwa odporna na zabrudzenia i wilgoć. 
Znakomicie sprawdza się jako dodatkowy ocieplacz śpiwora, lub jako koc w cie-
płych porach roku Nowatorskim rozwiązaniem jest wszyta w górnej części koca 
moskitiera, która założona na głowę wędkarza, zapewnia skuteczną ochronę 
przed komarami. Materiał: 100% Polietylen

Nr art. Długość Szerokość Waga RCD zł
9980 034 2,10 m 148 cm 1,7 kg 321,00

PARASOL OWALNY EXTREME

Bardzo duża parasolka o popularnej konstrukcji Nubrolly. Sztycę można przykręcić z boku, więc nie przeszkadza ona, gdy siedzimy centralnie pod czaszą. Mocne, alu-
miniowe ostrze wytrzyma najbardziej ekstremalne sytuacje i jest niezniszczalne. Owalny kształt osłania tak dużo miejsca, że nawet zmieści nowoczesne łóżko karpiowe 
o długości 2.1 m. Bardzo wytrzymała konstrukcja czaszy z podklejonymi szwami oraz szczególnie mocne pałąki sprawiają, że całość jest bardzo trwała. Dodatkowe 
cechy, jak 4 punkty mocujące do podłoża/odciągów w tylnej części oraz 4 adaptery do sztyc z przodu tworzą kompletny produkt. Parasol ten został skonstruowany, aby 
wytrzymał większość ekstremalnych sytuacji. Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
9983 345 345 cm 260 cm 305 cm 580,00

Parasole brolly
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BC72 BC73

BATTLE BOAT

Najwyższej jakości pływadełko czeka na Ciebie. Najnowsze pływadełko Black Cat Battle Boat wykonane jest z niezwykle wytrzymałego i grubego materiału PVC, który 
jest optymalnie zabezpieczony przed kamieniami i ostrymi powierzchniami. Od spodu i na obu końcach ma poszerzane paski ochronne. Teraz nie tylko możesz przeno-
sić swoje pływadełko górą, ale także ostatnie kilka metrów przeciągnąć z samochodu do wody. Szczególnie niskie, nieco wygięte siedzisko oferuje maksymalny komfort 
i bezpieczeństwo. Bardzo praktyczne: dwa paski zabezpieczające wędziska są ładnie wkomponowane. Battle Boat ma wszystko, co jest potrzebne: oprócz torby na 
pudełka wędkarskie w zestawie znajdują się dwie całkowicie wodoodporne torby na baterie, aparaty, licencje wędkarskie itp. Zamontowany jest wytrzymały uchwyt na 
wędkę, dobrze zaprojektowane mocowanie do echosondy i, co najlepsze - pawęż do przymocowania silnika elektrycznego. Battle Boat to doskonały pakiet all-in-one, 
zawsze gotowy na kolejną wyprawy na ryby.

Nr art. Waga Maksymalna waga łodzi RCD zł
9991 100 15 kg 150 kg 2999,00

BATTLE BOAT SET

Najlepszy zestaw dla profesjonalisty! Składa się z pływadełka Battle Cat Bellyboat z wszystkimi dodatkami oraz mocnego silnika elektrycznego BC 2400. Najnowsze 
pływadełko Black Cat Battle Boat wykonane jest z niezwykle wytrzymałego i grubego materiału PVC, który jest optymalnie zabezpieczony przed kamieniami i ostrymi 
powierzchniami. Od spodu i na obu końcach ma poszerzane paski ochronne. Szczególnie niskie, nieco wygięte siedzisko oferuje maksymalny komfort i bezpieczeństwo. 
Bardzo praktyczne: dwa paski zabezpieczające wędziska są ładnie wkomponowane. Battle Boat ma wszystko, co jest potrzebne. Oprócz torby na pudełka wędkarskie w 
zestawie znajdują się dwie całkowicie wodoodporne torby na baterie, aparaty, licencje wędkarskie itp. Zamontowany jest wytrzymały uchwyt na wędkę, dobrze zapro-
jektowane mocowanie do echosondy i, co najlepsze - pawęż do przymocowania silnika elektrycznego. W tym miejscu następuje montaż mocnego silnika elektrycznego 
BC2400. Jest to bardzo lekki i poręczny silnik do pływadełka, który może być wygodnie obsługiwany za pomocą dołączonego pilota. Silnik rozkłada się wciśnięciem 
przycisku. Głębokość zanurzenia śruby w wodzie może być stale regulowana. 7 biegów zapewnia doskonałą kontrolę zarówno podczas łowienia w pionie, castingiem 
lub w trollingu. Moc 24 lbs pozwoli Ci bezpiecznie dopłynąć do nawet odległego celu, więc możesz cały swój czas i energię poświęcić łowieniu. Zestaw Battle Boat Set 
z silnikiem elektrycznym to doskonały pakiet all-in-one, zawsze gotowy na kolejną wyprawy na ryby.

Nr art. RCD zł
9991 999 3599,00

Łodzie
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SILNIK ZABURTOWY BATTLE CAT

Silnik BC 2400 jest doskonałym dodatkiem do pływadełka BC Battleboat, ale może być także montowany do innego pływadełka za pomocą odpowiedniej pawęży. 
Prędkość jednoski, która jest wyjątkowo lekka i kompaktowa może być wygodnie regulowana przy pomocy dołączonego pilota zdalnego sterowania.  Silnik rozkłada 
się poprzez wciśnięcie przycisku. Głębokość zanurzenia śruby w wodzie może być stale regulowana. 7 biegów zapewnia doskonałą kontrolę zarówno podczas łowienia 
wertykalnego, castingiem lub w trollingu. Moc 24 lbs pozwoli Ci bezpiecznie dopłynąć do nawet odległego celu, więc możesz cały swój czas i energię poświęcić łowie-
niu. Do ręcznego sterowania silnikiem oferujemy praktyczny, teleskopowy rumpel o długości 50 cm jako dodatkowy element wyposażenia. Numer produktu 9926128. 
Pozwala on także na użytkowanie silnika na małych pontonach. Zasilanie: 1x CR2032 (nie dołączone)

Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość Waga RCD zł
9926 024 BC 2400 25 cm 110 cm 35 cm 4,3 kg 1498,00

ACCESSOIRES

Teleskopowy rumpel, rozsuwany od 35 do 50 
cm. Praktyczny dodatek do silnika BC 2400.

Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość Waga Ilość RCD zł
9926 128 Dodatkowa rączka teleskopowa 5 cm 5 cm 5 cm 0,3 kg 1 szt 89,00

wodoodporność 5000 mm

SPECIAL BOAT CAVE II

Nowa edycja innowacyjnego namiotu na łódź  Black Cat została zmodernizowana poprzez zastosowanie wewnętrznej  powłoki zapobiegającej kondensacji pary wod-
nej. Ten dodatek sprawia, że   łódź Cave 2.0 jest zupełnie wyjątkowa. Solidny materiał zewnętrzny o słupie wody 5000 mm zapewnia optymalną ochronę przed nieko-
rzystnymi warunkami pogodowymi. Centralnie podzielone drzwi wejściowe, które rozciągają się na podłogę łodzi chronią wnętrze namiotu przed wiatrem. Wewnętrzne 
kieszenie na rzep umożliwiają obciążenie drzwi przy użyciu ciężarków, aby zapobiec niekontrolowanemu trzepotaniu się pod wpływem wiatru. Duże przezroczyste okna 
pozwalają na bezproblemową obserwacje wędzisk. Alternatywnie, przeciwdeszczowy front można zastąpić moskitierą, zapewniając ochronę przed owadami podczas 
łagodnych, letnich wieczorów.  Osobny stelaż zapewniają optymalne wymiary transportowe i lekki design; w zestawie torba ułatwiającą przechowywanie. Sprawdzo-
na konstrukcja z trzema podparciami, które stabilizują namiot Boat Cave 2.0 w warunkach burzowych i podczas transportu, zostały uzupełnione o dwa dodatkowe 
podparcia w pobliżu drzwi dziobowych. Znacząco zwiększają one stabilność. Uwaga: reklamacje uszkodzeń spowodowanych przepływem powietrza podczas zbyt 
szybkiego płynięcia nie będą akceptowane. Drzwi dziobowe, zostały wyposażone w rzep na całej długości, co zapewnia lepszą ochronę przed deszczem, umożliwia 
również wejście / wyjście i zakotwiczenie łodzi nawet z rozłożonym namiotem Cave 2.0. Kolejną innowacją dotyczącą Boat Cave 2.0 to dodanie do sprawdzonego 2 
łukowego designu,  trzeciego łuku z tyłu namiotu. Trzeci łuk może być również wyposażony w małe teleskopowe żerdzie, które jeśli to konieczne, działają jako markizy, 
aby zapewnić dalsze zabezpieczenie ok. 30 cm we wnętrzu namiotu. Dzięki indywidualnym punktom mocowania w postaci pierścieni typu D, namiot Boat Cave 2.0 
może być bezpiecznie montowana do wielu typów łodzi, zarówno w standardowej długości 3,60 m, jak i w wersji skróconej 3,3 m. W wersji skróconej, przedni łuk 
teleskopowy opuszcza się o ok. 15 cm. Boat Cave 2.0 może być używana na łodziach o szerokości od 1,85 m do 2,2 m. Optymalna szerokość użytkowa łodzi wynosi 2 
m. Materiał: 100% Polietylen. Gramatura: 120 g/m²

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga Ilość RCD zł
9982 037 335 cm 220 cm 105 cm 7,34 kg 1 szt 2070,00

Namioty

9926128
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BLUZA Z KAPTUREM

Bluza z logo Black Cat na piersi, jest przyjemna w dotyku oraz świetnie spraw-
dzi się zarówno nad wodą jak i w czasie wolnym. Materiał: 80% Bawełna, 20% 
Poliester. Gramatura: 360 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8434 001 M czarny 195,00

8434 002 L czarny 195,00

8434 003 XL czarny 195,00

8434 004 XXL czarny 195,00

8434 005 XXXL czarny 195,00

SCRAFT

Wielofunkcyjne nakrycie głowy, które może służyć jako opaska, czapka lub 
chusta. Scraft zapewnia optymalną ochronę przed słońcem, wiatrem lub chło-
dem przez cały rok. Zajmuje mało miejsca i pasuje do każdej torby wędkarskiej. 
Materiał: 100% Polypropylene

Nr art. RCD zł
9301 001 39,80

POKROWIEC NA FOTEL

Stylowy pokrowiec na fotel samochodowy w nowoczesnym wzornictwie BC, 
pasuje do wszystkich samochodów. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
9906 001 1 szt czarny 79,80

CAT CLOGS

Wytrzymałe i wygodne buty nad wodę jak i do domu. Cat Clog mają sportowy 
wygląd, są bardzo wygodne, łatwe do umycia i szybkoschnące. Otwory wenty-
lacyjne wokół buta zapewniają lepszą oddychalność i wygodę podczas noszenia 
na brzegu jak i w wodzie. Zewnętrzny materiał jest lekki jak piórko i zapewnia 
ochronę stopom nad wodą. Pasek na pięcie można ustawić w dowolnej pozycji. 
Może stanowić zabezpieczenie pięty, a po przesunięciu na przód pozwala na 
szybkie wsunięcie butów podczas brania. Materiał: EVA/Polychlorid

Nr art. Rozmiar RCD zł
9310 040 40 79,80

9310 041 41 79,80

9310 042 42 79,80

9310 043 43 79,80

9310 044 44 79,80

9310 045 45 79,80

OKULARY SŁONECZNE BATTLE CAT

Okulary przeciwsłoneczne Battle Cat to połączenie stylu i optymalnej ochrony 
oczu wędkarza. Lustrzane szkła w kolorze żółtym zapewniają komfortowe 
widzenie w silnym słońcu oraz rozjaśniaja widok przy brzydkiej pogodzie. Oku-
lary zdumiewają swoim doskonałą wygodą, dzięki czemu idealnie spisują się 
zarówno podczas łowienia, jak i w trakcie codziennego noszenia.

Nr art. RCD zł
8910 015 136,00

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE WILD 
CATZ
Stylowe okulary przeciwsłoneczne wykonane w barwach Camou Wild Catz. 
Można je używać zarówno w trakcie wędkowania, w czasie wolnym jak rów-
nież na co dzień.

Nr art. RCD zł
8910 016 137,00

LED LANCER BEANIE

Ta stylowa czapka jest bardzo wygodna i ma wbudowaną latarkę LED. Tracenie 
czasu na poszukiwanie w ciemnościach czołówki odeszło w przeszłość. Nawet 
podczas snu, gdy nie zdejmiemy czapki, zawsze mamy pod ręką źródło świa-
tła. Moc światła 150 lumenów. Materiał: 73% acryl, 27% polyester Zasilanie: 
Zawiera baterię ładowaną poprzez złącze USB.

Nr art. Rozmiar RCD zł
9788 100 uni 47,70

CZAPKA

Stylowa czapka z daszkiem z logo Black Cat. Oddychająca, siatkowana, idealna 
na słoneczne dni. Cechują ją duży komfort użytkowania i regulowany rozmiar. 
Materiał: 100% Bawełna, Siatka 100% Poliester

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
9788 090 uni czarny/żółty 42,60

Pozostałe
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brązowy / Monster Krab czarny / Happy Cadaverczerwone / Bloody Worm czerwone / Stinky Calamaris żółty / Smelly Fish

Monster Krab Bloody Worm Stinky Calamaris Smelly Fish Happy Cadaver
Zawartość Zawartość brązowy czerwone czerwone żółty czarny RCD zł

100 ml 100 ml 3904 001 3904 002 3904 003 3904 004 3904 005 51,90

AROMAT W SPRAY'U

Spray sumowy – pozwala wędkarzowi spryskać martwą rybkę, robaki i sztuczne przynęty oraz podwodne spławiki i materiały przyponowe. Spray przykleja się do przy-
nęty lub sprzętu i uwalnia aż do powierzchni niezwykle atrakcyjną dla suma woń.

CHUNKS

Bardzo atrakcyjna kulka proteinowa na sumy. 
Dzięki swoim ogromnym rozmiarom, kulka 
proteinowa bardzo wyróżnia się i pozostaje na 
przyponie przez długi czas, podczas gdy np. pel-
lety trzeba wymieniać częściej.  Mocno pachnące 
składniki z dużych odległości wywabiają do przy-
nęty brzanę. Aromat zoptymalizowano w trakcie 
wydłużonych testów przeprowadzonych przez 
Zespół Black Cat. Prawdziwa alternatywa dla mar-
twych przynęt i pelletów.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3939 001 50 mm 3 kg 216,00

MONSTER MULLET

Wreszcie dostępna, Mega Kulka Proteinowa 
specjalnie zaprojektowana na sumy. Zbudowana 
z mieszanki kilku mączek wątrobowych i krwi 
w połączeniu z ekstraktami rybnymi, przyciąga 
ogromne drapieżniki z wielkich odległości. Zdoby-
cze cię zaskoczą!

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3939 002 50 mm 3 kg 193,00

DIP

Dip  na  bazie  mocno  pachnących  ekstraktów  
z  aromatem  krwi,  mięsa  i  wątroby  -  idealny  
jako  dodatkowy  bodziec  dla  kulek Black  Cat 
Chunks lub Mullets, jak również do pelletów  
innych producentów.  Specyficznie  ciastowaty  i  
zbity,  aby  przyciągać nawet słabo żerujące ryby.

Nr art. Zawartość RCD zł
3939 020 150 ml 56,60

BC UNIVERSAL WIADRO

Wiadro Black Cat Bucket to ważny element sprzętu nad wodą. Czy chcesz 
przetransportować przynętę, małe akcesoria, czy akcesoria elektroniczne chro-
niąc je przed pyłem i wilgocią, BT Bucket to perfekcyjny wybór. Wiadra można 
też ułożyć jedno na drugim i będą stabilnie stały. Wędkarze łowiący z łodzi 
szczególnie pokochają tę opcję pakowania. Wiadro Black Cat Bucket jest nie-
zwykle trwałe. Dorosły człowiek może spokojnie stanąć na tym wiadrze, a ono 
się nie uszkodzi. Materiał: 100% Polipropylen

Nr art. Długość Wysokość Glebok. Kolor RCD zł
8514 001 38 cm 29 cm 29 cm czarny 85,60

STOJAK DO WĘDZISK

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
9963 507 60 cm 105 cm 43 cm 954,00

TAŚMA MIERNICZA

Długość: 10m. Elastyczna, choć ekstremalnie wytrzymała. W ułamku sekundy 
mierzy każdego suma.

Nr art. RCD zł
9890 011 31,80

RĘKAWICE SUMOWE

Powlekane rękawice do podbierania o maksymalnej przyczepności. Zapobiegają 
urazom dłoni. Dostarczane w parach. Materiał: 30% PCW, 55% Nylon, 5% 
Guma, 10% Bawełna. Gramatura: 295 g/m²

Nr art. RCD zł
9790 005 79,80

Wiadra
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SMYCZ DO 
KLUCZY

Smycz zapobiegająca utracie przed-
miotów w wodzie.

Nr art. RCD zł
9949 006 24,00

NAKLEJKA

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 008 21,0 cm 14,8 cm 8,20

9971 955 42 cm 10 cm 7,20

CATFISH NAKLEJKA

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 033 8,0 cm 7,0 cm 2,80

BATTLE CAT NAKLEJKA

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 031 12 cm 8 cm 8,20

NAKLEJKA

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 076 14,5 cm 9,5 cm 4,60

NAKLEJKA

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 intensywności i skali napromieniowania. Materiał: Folia samoprzylepna Polychlorid, klej high-tech P4 polia-
krylanowy z certyfikatem odporności na słoną wodę.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 052 119 cm 45 cm 37,40

FLAGA

Zawiera flagę, maszt, podstawkę i torbę.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9966 051 60 cm 260 cm 762,00

FLAGA

Materiał: 100% Nylon
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9963 512 150 cm 80 cm 144,00

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9971955&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949033&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949031&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949076&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949052&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9966051&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9963512&type=google&locale=DE


Doskonały sprzęt wędkarski oraz akcesoria  
dla mistrzów wędkarstwa dziś i w przyszłości.  
Zaufaj doświadczeniu światowej marki,  
której sprzęt jest synonimem jakości  
i zwycięskich mistrzostw.

i LEGENDA INTERAKTYWNYCH IKON

Więcej informacji na temat odpowiednich produktów można uzyskać,  
klikając jedną z następujących ikon:

Aby wyszukać odpowiedni produkt przy pomocy wyszukiwarki 
Google proszę kliknąć na numer produktu.

Szczegółowe 
zdjęcia

Schemat 
budowy – 

zobacz rysunki

Instrukcja 
użytkowania

FilmyAnimacja 
360

Wyszukiwarka Google



B3B2

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.

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   4-13
Tyczki Power .....................................................  B 14-18
Tyczki Carp .......................................................  B 19-25
Kits & Extensions ..............................................  B 26-27
Wędki Typu Margin I Starter ..............................  B 28-31
Tyczki Teleskopowe, Bolonki  .............................  B 32-33
Wędki Sphere ...................................................  B 34-37
Wędki Black Viper 3 ..........................................  B 38-41
Jens Koschnick & Hyperdrome Feedery ..............  B 42-43
Wędki Argon ....................................................  B 44-47
Wędki Commercial King ...................................  B 48-51
Wędki Black Magic CFX ....................................  B 52-55
Zapasowe części do wędek ...............................  B 56-57 
Kołowrotki ........................................................  B 58-63
Zanęty ..............................................................  B 64-68 
Ziarna & Aromaty, Akcesoria  ............................  B 69
Żyłki ..................................................................  B 70-72
Haki ..................................................................  B 73-79

Koszyczki zanętowe ..........................................  B 80-85
Ciężarki i akcesoria ...........................................  B 86-87
Krętliki & akcesoria ...........................................  B 88-89
Pole Akcesoria ..................................................  B 90-91
Pozostałe ..........................................................  B 92-93
Akcesoria Wyczynowe ......................................  B 94-95 
Siedziska & Akcesoria .......................................  B 96-105 
Wiadra, Pojemniki & Sita  .................................  B 106-107 
Wózek składany ................................................  B 108 
Podórki & Distance Marker ...............................  B 109 
Podpórki Do Topów & Rolki ..............................  B 110-111 
Torby, tuby & parasole ......................................  B 112-126 
Siatki Do Ryb, Tuby ochronne  ..........................  B 127-128 
Podbieraków .....................................................  B 129-130 
Podbieraki .........................................................  B 131-133 
Odzież ..............................................................  B 134-139 
Artykuły promocyjne .........................................  B 140
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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 topo-
wych 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 zawodach 
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 3438,00

10217 999 Dopalacz 16 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 3438,00

10217 993 Multi Top 2/1 Camou 3,9 mm 2,50 m 2 1,75 m 43 g 922,00

10217 992 Multi Top 2/1 Light Camou 3,9 mm 2,50 m 2 1,75 m 34 g 922,00

TYCZKI NASADOWE

+++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

Nowość: Sekcja A o długości 
1m w kolorze Camou.
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. 

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Dolnik

10217 130 B1021711 B1021712 B1021713 B1021714 B1021715 B1021716 B1021717 B1021790

Sphere Zero-G EXO F1+ 17m Zestaw Pro UK zawiera:
• Tyczka 16m Sphere Zero-G F1+ EXO
• 1m Sphere dopałka
• Kwadratowy Ergonomic Pole Protector do 13m
• Kwadratowy Ergonomic Pole Protector do 14.5m & 16m
• Dwustronny Pole Protector do sekcji 6 & 7
• 5x 2/1 Sphere Topy Multi Duobush STD Camo 
• 6x 2/1 Sphere Topy Multi Duobush Light Camo 
• 2x 4/1 Sphere Zero-G F1+ standardowy top*   
• 2x Pełnej długości sekcja C/3 
• 1x Top do kubka Multi 
• Sphere Pokrowiec XL Multi 

* To są 4 najlepsze elementy z tyczki F1+, które w razie potrzeby oferują posiadaczowi dodatkowy zapas mocy. 

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217130&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217160&type=google&locale=DE
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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 wyko-
nana z najwyższej jakości japońskich mat węglowych, które zostały starannie dobrane tak, aby można było uzyskać optymalną wagę, sztywność i wytrzy-
małość. 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 przełoży się na wyniki w zawo-
dach. 

W tym przypadku nie określamy zakresu stosowanych amortyzatorów, gdyż doświadczeni wędkarze wiedzą, że nie jest to wyznacznik wytrzymałości tycz-
ki. 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 długą tycz-
ką 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 10680,00

10211 133 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,80 m 760 g 17800,00

10211 163 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,80 m 1289 g 20650,00

10211 998 Dopalacz 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 3438,00

10211 999 Dopalacz 16 m 1,80 m 1 1,80 m 260 g 3438,00

10211 987 Pole Protector 6/7 1,00 m 1 1,00 m 155 g 578,00

10211 989 17 m Dopalacz 1 m 1,00 m 1 1,00 m 225 g 843,00

10211 991 Multi Top 3,9/4,5 mm 2,50 m 2 1,75 m 39 g 794,00

10211 992 Top do kubka 2,50 m 2,50 m 2 1,30 m 39 g 522,00

10211 996 Top 4/1 3,9/4,5 mm 5,45 m 4 1,75 m 162 g 2798,00

10217 991 Multi Top 2/1 Light 3,9 mm 2,50 m 2 1,75 m 35 g 922,00

TYCZKI NASADOWE

+++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

Sphere Zero-G F1 PT+ Zestaw UK zawiera:
• Tyczka 16m Sphere Zero-G F1 PT+
• Kwadratowy Ergonomic Pole Protector do 13m
• Kwadratowy Ergonomic Pole Protector do 14.5m & 16m
• Dwustronny Pole Protector do sekcji 6 & 7
• 9x 2/1 Sphere duo topy multi 3.9/4.5mm 
• 2x Pełnej długości sekcja C/3
• 1x Skrócona sekcja C/3 
• 1x Top do kubka
• Pokrowiec holdall Xitan Multi

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Dolnik

10211 130 Y1021113 Y1021114 Y1021115 Y1021116 Y1021117 Y1021190(13m)

Sphere F1+/PT+ 17m Upgrade Pack
Zestaw zawiera:
• 1-metrową pełnowartościową sekcję, która pasuje zarówno do wersji 14,5, 
jak i 16 m. Przedłuża tyczkę do pełnej opcji 17 m, a także umożliwia inne kom-
binacje.
• 3 x Multifits Sphere - dostarczone w głównych pakietach F1 + i PT +.
• 1 x krótka sekcja C /3 o długości 1 metra daje przydatne opcje długości.
Doskonała jakość.

Nr art. RCD zł
10211 990 2484,00
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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 mocniejszego 
sprzętu. Nowy PT+ zawiera pełną gamę unikalnych funkcji, które sprawiają, że tyczki Sphere są niepowtarzalne. Wykonane ręcznie z najwyższej 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 ergonomicznym 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 10320,00

10218 131 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,80 m 1018 g 12100,00

10218 161 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,80 m 1273 g 20650,00

10218 998 Dopalacz 14,5 m 1,80 m 1 1,80 m 243 g 3438,00

10218 999 Dopalacz 16 m 1,80 m 1 1,80 m 255 g 3438,00

10218 996 Top 4/1 5,45 m 4 1,40 m 168 g 2798,00

TYCZKI NASADOWE

Sphere F1+/PT+ 17m Upgrade Pack
Zestaw zawiera:
• 1-metrową pełnowartościową sekcję, która pasuje zarówno do wersji 14,5, 
jak i 16 m. Przedłuża tyczkę do pełnej opcji 17 m, a także umożliwia inne kom-
binacje.
• 3 x Multifits Sphere - dostarczone w głównych pakietach F1 + i PT +.
• 1 x krótka sekcja C /3 o długości 1 metra daje przydatne opcje długości.
Doskonała jakość.

Nr art. RCD zł
10211 990 2484,00

+++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

Sphere Zero-G F1 PT+ Zestaw UK zawiera:
• Tyczka 16m Sphere Zero-G F1 PT+
• Kwadratowy Ergonomic Pole Protector do 13m
• Kwadratowy Ergonomic Pole Protector do 14.5m & 16m
• Dwustronny Pole Protector do sekcji 6 & 7
• 9x 2/1 Sphere duo topy multi 3.9/4.5mm 
• 2x Pełnej długości sekcja C/3
• 1x Skrócona sekcja C/3 
• 1x Top do kubka
• Pokrowiec holdall Xitan Multi

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Dolnik

10218 130 B1021813 B1021814 B1021815 B1021816 B1021817 B1021890(13m)
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Tyczka Sphere Power Partner
Tyczka Browninga Sphere Zero-G Partner Pole to dla właścicieli tyczek Sphere kolejna propozycja kompatybilnego 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 Sphere 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 3838,00

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 walory 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 tyczką 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 4319,00

10216 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 655 g 6401,00

10216 996 Top Multi L 2/1, 4,5 mm Duo Bush 2,75 m 2 1,75 m 43 g 746,00

10216 905 D Section 1,60 m 1 1,60 m 79 g 794,00

10216 997 Top 3/1 4,15 m 3 1,75 m 97 g 1035,00

10216 992 Top do kubka 2,75 m 2 1,75 m 47 g 522,00

TYCZKI NASADOWE

+++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

Sphere Zero-G Power Perfection 11.5m Zestaw zawiera:
• Tyczka 11.5m Sphere Zero-G Power Perfection
• Dwustronny Pole Protector do sekcji 6 & 7
• 3x 2/1 Sphere Topy Multi Duobush 
• 1x Pełnej długości sekcja C/3
• 1x Top do kubka multi
• Pokrowiec holdall Sphere Multi

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Rukojeť

10215 110 Z1021611 Z1021612 Z1021513 10216905 Z1021515 Z1021516 Z1021590(11m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Rukojeť

10216 115 Z1021611 Z1021612 Z1021513 10216905 Z1021515 Z1021516 Z1021690(11,5m)
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Sphere Silverlite System Whip
Sphere Silverlite System Whip – Technologia Sphere oraz innowacyjne rozwiązania do łowienia batem na dużych dystansach

W Sphere Zero- G System Whip wykorzystaliśmy te same najwyższej klasy materiały i nowoczesną technologię, która pozwoliła stworzyć najlepsze na 
rynku tyczki Sphere Exo, F1+ oraz PT+. System Whip to połączenie teleskopu z rozłączanymi elementami, który jest wyjątkowo cienki i niesamowicie 
lekki. 

Zastosowanie technologii oraz jakości węgla Sphere pozwoliło nam zachować sztywność środkowej sekcji, która jest potrzebna podczas łowienia „z 
ręki” lub podczas szybkiego łowienia na dużych dystansach. Wierzymy, że jest to najlżejszy i najbardziej wytrzymały długi bat dostępny na rynku. Bat, 
który da wędkarzowi przewagę dzięki niezwykłej wydajności. 

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.
• Posiada oplot wzmacniający uchwyty i zabezpiecza ją przed zniszczeniem poprzez zgniecenie.
• Krótki Pole Protector posiadający zakrzywione końce. Pasuje do 7, 8, 9 oraz 10 sekcji, dzięki czemu chroni wędkę przed uszkodzeniem – zwłaszcza 
podczas łowienia „z ręki” na dalszym dystansie, kiedy to wędka obraca się nam między nogami. 
• Trzyczęściowy teleskopowy top w dwóch wariantach o tej samej długości, stworzony pod różne style wędkowania:Wersja 1: ma długą pełną koń-
cówkę, połączoną w celu zapewnienia idealnej akcji. Cienka końcówka nadaje się do połowu małych ryb. Stożek został jednak zaprojektowany tak, 
aby umożliwić ścięcie końcówki w celu uzyskania stopniowo sztywniejszej pracy.Wersja 2: ma wydrążoną końcówkę do użycia z mocną gumą lub 
krótką gumką. Zestaw nadal zachowuje „akcję” niezbędną do łowienia na większym dystansie. Można również usunąć sekcję szczytową i zamonto-
wać większą tuleję, dzięki czemu bat może być używany do łowienia na krótkich dystansach
• Standardowy bat o długości 8 m składa się z 3-częściowego teleskopowego zestawu szczytowego oraz 5 sekcji do demontażu i jest dostarczany z 
odwracalnym Pole Protector 7 m / 8 m
• Sekcja A jest celowo dłuższa niż otwór A. Jak można się spodziewać większość wędkarzy odetnie pełną końcówkę o około 10 cm. Dzięki temu koń-
cówki pełne i wydrążone będą miały mniej więcej tę samą długość – rozwiązanie przydatne dla zestawów!
• Dostarczany w specjalnym usztywnianym pokrowcu, z kieszeniami na główną tyczkę, dodatkowe elementy oraz opcjonalne przedłużenia.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10224 800 Tyczka 8,00 m 8 1,15 m 235 g 2798,00

10224 801 Set 8,00 m 8,00 m 8 1,15 m 235 g 3566,00

10224 101 Set 10,00 m 10,00 m 10 1,15 m 360 g 4799,00

10224 999 Dopalacz 9m + Pole Protector 910/* 1,00 m 1 1,00 m 62 g 794,00

10224 998 Parallel Extension 10m 1,00 m 1 1,00 m 63 g 794,00

10224 988 Pole Protector 7/8 0,25 m 1 0,25 m 25 g 174,00

10224 989 Pole Protector 9/10 0,25 m 1 0,25 m 23 g 174,00

10224 995 Top 3/1 Teleskopowy pusty 2,60 m 3 1,00 m 26 g 546,00

10224 996 Top 3/1 Teleskopowy Flicktip 2,80 m 3 1,00 m 24 g 546,00

TYCZKI NASADOWE

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Kód Model  Kit 3/1 Flicktip Kit 3/1 Hollow Tip Pole Prot. Extensions
10224 801 Set 8,00 m – 2 1 –
10224 101 Set 10,00 m 1 2 2 2

Pole Sections B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Dolnik

10224 800 C1022412 C1022413 C1022414 C1022415 C1022416 C1022417 C1022490(8m)

Bat Sphere Silverlite System 8m Zestaw zawiera:  
• Bat 8m Sphere Silverlite (zawiera zestaw topów flicktip)
• Dwustronny Pole Protector do sekcji 7m & 8m
• 2 x 3/1 teleskopowe topy z pustą szczytówką*
• Pokrowiec Hardcase na Bat Sphere Silverlite Multi
 

Bat Sphere Silverlite System 10m Zestaw zawiera:  
• Bat 8m Sphere Silverlite (zawiera top flicktip)
• 9m Dopałka
• 10m Dopałka
• Dwustronny Pole Protector do sekcji 7m & 8m
• Dwustronny Pole Protector do sekcji 9m & 10m dopałka
• 2x 3/1 teleskopowe topy z pustą szczytówką*
• 1x 3/1 teleskopowe topy z pełną węglową szczytówką*
• Pokrowiec Hardcase na Bat Sphere Silverlite Multi

* Uwaga – obydwa topy mogą być przerobione na wersję pełną lub pustą poprzez zmianę części „A“. Jednak szczytówki są dostępne 
jako elementy zapasowe.

10224 988 Pole Protector 7/8

10224 989 Pole Protector 9/10
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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. Doświad-
czenie zdobyte dzięki rozwojowi modeli Sphere pozwoliło nam uczynić Z16L znacznie lżejszą i sztywniejszą od wcześniejszych tyczek, bez poświęcania 
legendarnej 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 wzglę-
du 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 potrze-
by. 
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 8830,00

10803 132 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,90 m 782 g 11040,00

10803 162 Set 16 m UK 16,00 m 8 1,90 m 1380 g 16030,00

10803 998 Dopalacz 14,5 m 2,00 m 1 2,00 m 263 g 3197,00

10803 999 Dopalacz 16 m 2,00 m 1 2,00 m 335 g 3197,00

10803 986 Pole Protector 6/7 1,00 m 1 1,00 m 232 g 353,00

10803 987 XEPP 1 0,85 m 1 0,85 m 202 g 578,00

10803 988 XEPP 2 0,85 m 1 0,85 m 214 g 578,00

10803 989 XEPP 3 0,85 m 1 0,85 m 233 g 578,00

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

10803 997 Multi Kit 2/1 Duo Bush 3,9mm/4,5mm 2,60 m 2 1,90 m 57 g 481,00

TYCZKI NASADOWE

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 m 8 1,75 m 825 g 13530,00

10801 162 Set 16 m UK 16 m 10 1,75 m 1385 g 13530,00

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 875,00

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

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++

+++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

Dostarczane wraz z naszym  
unikalnym kwadratowym Pole 
Protector. Wędkowanie przy 
użyciu długiej tyczki nigdy nie 
było tak proste i komfortowe.

Xitan Advance Z16L 16.7m UK Zestaw zawiera:   
• Tyczka 16m Xitan Advance Z16L 
• Kwadratowy Xitan Pole Protector do 13m
• Kwadratowy Xitan Pole Protector do 14.5m & 16m
• 4 x Xitan 2/1 SLK 3.9/4.5mm Zestaw Duo 
• 3 x Xitan 2/1  SLK  3.9/4.5mm Duo Zestaw Multi
• 1x SLK Top do kubka Multi
• 2x Pełnej długości wzmocniona sekcja C/3 Power
• 1x Skrócona sekcja C/3
• Pokrowiec Holdall Xitan Multi 

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Dolnik

10803 130 10803991 Z1080312 Z1080313 Z1080314 Z1080315 Z1080316 Z1080317 Z1080390(13m)

Xitan Advance Z9-2 16m Zesaw UK zawiera 
• Tyczka 16m Xitan Advance Z9-2
• Kwadratowy Xitan Pole do 13m
• Kwadratowy Xitan Pole do 14.5m & 16m
• Okrągły Xitan Pole Protector do 11m & 9.5m
• 9x Xitan SLK 3.9mm/4.5mm Zestaw Duo
• 1x SLK Top do kubka
• 2x Pełnej długości wzmocniona sekcja C/3 Power
• 1x Skrócona sekcja C/3 
• Pokrowiec Holdall Xitan Multi

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Dolnik

10801 130 Y1080113 Y1080114 Y1080115 Y1080116 Y1080117 Y1080190(13m)
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Xitan Z8-3 Advance
Xitan Z8-3 – Najlepszy „uniwersał”. Teraz wykorzystaliśmy do konstrukcji tej tyczki nasze najnowsze innowacje i technologie. Jest to trzecia generacja 
popularnej wędki Browninga Xitan Power Z8 i kolejny numer po “8-ce” wykorzystuje zasłużoną reputację wszechstronnej tyczki o świetnych walorach 
użytkowych, bardzo mocnej i stabilnej. Tyczki, która zrobi wszystko, o co ją poprosisz. Wiedza pozyskana przy opracowywaniu naszych najlepszych 
tyczek została wykorzystana przy modelu Z8-3. W wyniku czego, tyczka jest wyraźnie lżejsza i sztywniejsza niż wcześniejsze wersje. Jednak nie wpły-
nęło to na wytrzymałość, z której Z8 zawsze słynęła! Jest to mocna i trwała tyczka, która przetrwa wiele lat ciężkiego użytkowania. Z8-3 cechuje się 
wieloma takimi samymi, zaawansowanymi własnościami które mają nasze najdroższe modele, w tym nasz wyjątkowy system „Tactile Precision Points” 
- podniesione nieco fragmenty tylnych elementów można wyczuć w ręku podczas cofania tyczki, co umożliwia dokładne nęcenie i łowienie bez patrze-
nia na narysowane znaczniki. Oczywiście jak na tyczkę Browninga przystało, Z8-3 zawiera słynne kwadratowe elementy ochronne Pole Protector, które 
są „przyjazne dla łokcia” i pozwalają na łatwe i wygodne trzymanie długiej tyczki. Nigdy wcześniej takie połączenie wysokich walorów użytkowych i 
zaawansowanych cech nie było dostępne w tej cenie. 

Cechy tyczki Xitan Z8-3: 
• Doskonały wybór dla wędkarzy, którzy szukają sztywnej tyczki o większej wytrzymałości i mocy. 
• Dopasowana do każdego typu łowienia. Idealna zarówno do łowienia karpi, jak i „naturalnego” łowienia w rzece itp. 
• Lekka, sztywna, dobrze wyważona i bardzo czuła na każdej długości aż do 16 m.
• W zestawie wyjątkowe „przyjazne dla łokcia” elementy ochronne Square Pole Protectors (SQPPs) 
• Węglowe wzmocnienia na męskich i żeńskie złączach we wszystkich elementach w celu ograniczenia wycierania 
• Wzmocnienia węglowe w niższych elementach na odcinkach najbardziej narażonych na uszkodzenia 
• W zestawie uzbrojone w tuleje jednoczęściowe topy z wyjątkowymi tulejami Duo-bush, które pozwalają na wybór średnicy szczytówki 
• Zamocowane otwory boczne z innowacyjną kierunkową tuleją teflonową, która zapewnia bardzo płynną pracę bez ruchomych części 
• Xitan Z8-3 ma dolne elementy o tradycyjnej długości 1.85m 
• W zestawie najnowszy, najwyższej jakości pokrowiec na tyczki Xitan 
• Stosowana klasa amortyzatorów 16+. Wszystkie elementy zgodne z obecnymi i poprzednimi tyczkami Xitan Power.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10013 130 Tyczka 13,00 m 8 1,85 m 851 g 6642,00

10013 131 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,85 m 851 g 9970,00

10013 161 Set 16 m UK 16,00 m 10 1,85 m 1463 g 9970,00

10013 998 Dopalacz 14,5 m 1,80 m 1 1,85 m 301 g 1997,00

10013 999 Dopalacz 16 m 1,80 m 1 1,85 m 311 g 1779,00

10013 986 Pole Protector 6/7 0,85 m 1 0,85 m 185 g 353,00

10013 987 Pole Protector 7/8 0,85 m 1 0,85 m 195 g 357,00

10013 996 Top 4/1 5,90 m 4 5,90 m 178 g 1779,00

TYCZKI NASADOWE

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Kód Model  Kit 4/1 Kit 2/1 Power Carp Kit 2/1 SLK Cup. Kit Pole Prot. Uni C
10013 131 Set 13 m Cont. 2 2 2 1 2 2
10013 161 Set 16 m UK 0 4 3 1 3 1

Xitan Advance Z8-3 16m set UK składa się z:  
• 16m Xitan Advance Z8-3 tyczka
• Xitan Square Pole Protector pasujący do 13m 
• Xitan Square Pole Protector pasujący do 14.5m & 16m 
• Xitan Reversible Pole Protector pasujący do 9.5m & 11m
• 4 x Xitan SLKP  5.5mm/4.5mm Topy Duo
• 3 x Xitan SLK 3.9mm/4.5mm Topy Duo
• 1 x sekcja Power C/3 (pełna długość) 
• 1 x SLK top do kubka
• Pokrowiec Xitan Multi-pocket 

Xitan Advance Z8-3 13m set Cont. składa się z:
• 13m Xitan Advance Z8-3 tyczka
• Xitan Square Pole Protector pasujący do 13m 
• Xitan Reversible Pole Protector pasujący do 9.5m & 11m
• 2 x Xitan SLKL 5.9m  top 4/1 
• 2 x Xitan SLKL 3.0m  top 2/1 5.5mm 
• 2 x Xitan SLKL 3.0m  top 2/1 4.5mm 
• 2 x sekcja Power C/3 (pełnej długości)
• 1 x SLKL 3.0m top do kubka
• Pokrowiec Xitan Multi-pocket 

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Dolnik

10013 130 C1001313 C1001314 C1001315 C1001316 C1001317 C1001390(13m)
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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 
topowych 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 prze-
dziale 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 dla 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 obecny-
-mi 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 5841,00

10804 146 Set 14,5 m UK 14,50 m 10 1,75 m 1150 g 7811,00

10804 131 Set 13 m Cont. 13,00 m 8 1,75 m 855 g 7010,00

10804 132 Set 13 m Deepwater 13,00 m 8 1,75 m 855 g 8003,00

10804 998 Dopalacz 14,5 m 1,75 m 1 1,75 m 295 g 1275,00

10804 999 Dopalacz 16 m 1,75 m 1 1,75 m 311 g 1356,00

10804 996 Kit 4/1, 4,5mm Duo Bush 5,90 m 4 1,60 m 185 g 1435,00

Zestaw Xitan Extra Power Pack
Zestaw pasujący do wszystkich tyczek Xitan dostarczający ekstra mocy w sytu-
acjach 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 1516,00

TYCZKI NASADOWE

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 suge-
ruje, wysokiej jakości i bardzo mocną tyczką do łowienia przy brzegu i na tzw „skróta". Wszystkie segmenty mają ścianki o zwiększonej wytrzymałości 
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 2076,00

1885 952 Set 9,5 m 9,50 m 6 1,75 m 475 g 2524,00

+++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

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model  2/1 Top Pole Prot.
1885 952 Set 9,5 m 2 1

Xitan Advance Z6-2 14.5m Zestaw UK zawiera: 
• Tyczka 14.5m Xitan Advance Z6-2
• Kwadratowy Xitan Pole Protector do 13m 
• Kwadratowy Square Pole Protector do 14.5m (& 16m) 
• 3x 2/1 Zestaw Xitan SLKP 4.5mm
• 2x 2/1 Zestaw Xitan SLKP 5.5mm 
• 1x Pełnej długości sekcja C/3 
• 1x Top do kubka Multi
• Pokrowiec Holdall Xitan Multi

Xitan Advance Z6-2 13m Zestaw kontynentalny 
zawiera: 
• Tyczka 13m Xitan Advance Z6-2 
• Kwadratowy Xitan Square Pole Protector do 13m 
• Dwustronny Xitan Pole Protector do 9.5m & 11m
• 4x 2/1 Zestaw Xitan SLKP 4.5mm 
• 1x Pełnej długości sekcja C/3 
• 1x Top do kubka Multi
• Pokrowiec Holdall Sphere Multi  

Xitan Advance Z6-2 13m zestaw “Głęboka 
woda” zawiera:
• Tyczka 13m Xitan Advance Z6-2 
• Kwadratowy Xitan Pole Protector do 13m 
• Kwadratowy dwustronny Pole Protector do 9.5m  
   & 11m
• 2x 4/1 Zestaw Xitan SLKP 4.5mm 
• 2x 2/1 Zestaw Xitan SLKP 4.5mm
• 1x Top do kubka
• Pokrowiec Holdall Xitan Multi 

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Dolnik

10804 130 A1080413 A1080414 A1080415 A1080416 A1080417 A1080490(13m)

Pole Sections C/3 D/4 E/5 Dolnik

1885 950 T188513 T188514 T188515 T188590(9,5m)
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²eX-S Margin SL
²eX-S Margin SL - każdy wędkarz wyczynowy powinien mieć ten model w swoim pokrowcu! Ze względu na doskonałe parametry, to świetna wędka do 
łowienia większych ryb w strefie przybrzeżnej. Ma wystarczającą moc, aby przytrzymać każdy okaz z dala od zaczepów. Ponadto, produkt jest niezwykle 
lekki, dzięki czemu kilkugodzinne wędkowanie nie jest męczące. Każda wędka Margin SL jest dostarczana z wysokiej jakości 2-częściowym zestawem, 
znanym z jej „większych braci” z serii DL.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10609 750 Tyczka 7,50 m 5 1,70 m 371 g 1356,00

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 poszu-
kują 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. Dlatego 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 węglowym, nie mają już negatywnego wpływu na akcję wędki. Kolejnym dzieckiem innowatorów 
z Browninga jest skrócony dolnik 13 m. Ponieważ 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 komercyjnych 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 3566,00

10607 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 665 g 4799,00

10607 130 Tyczka 13,00 m 8 1,75 m 910 g 4407,00

10607 131 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 910 g 6009,00

10607 999 Dopalacz 13 m 1,60 m 1 1,60 m 250 g 1442,00

10607 996 Uni Top Top 2/1 DL, 5,5/4,9mm 3,00 m 2 1,57 m 57 g 441,00

TYCZKI NASADOWE

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 poszu-
kują 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. Dlatego 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 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 uzy-
skania 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 3269,00

10608 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,75 m 671 g 3998,00

10608 130 Tyczka 13,00 m 8 1,75 m 916 g 4319,00

10608 131 Set 13 m 13,00 m 8 1,75 m 912 g 4799,00

10608 999 Dopalacz 13 m 1,60 m 1 1,60 m 241 g 962,00

10608 989 Uni Pole Protector 7/8 0,80 m 1 0,80 m 235 g 242,00

+++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. 

Pole Sections C/3 D/4 Dolnik

10609 750 B1060913 B1060914 B1060990(7,5m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Dolnik Dolnik

10607 115 B1060711 B1060712 B1060713 B1060714 B1060715 B1060716 B1060717 B1060791(11,5m) B1060790(13m)

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 G/7 Dolnik Dolnik

10608 115 B1060813 B1060814 B1060815 B1060816 B1060817 B1060891(11,5m) B1060890(13m)
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Hyper Carp Competition 200 FDL
Jesteśmy pewni, 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 prowadzenia 
tyczki można chwycić ją za węższy, okrągły blank wędki. Kolejnym pomysłem innowatorów z Browninga jest skrócony 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 chro-
nią 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 4607,00

10411 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,85 m 772 g 6009,00

10411 117 Set 13 m Extra 13,00 m 8 1,85 m 1022 g 8003,00

10411 999 Dopalacz 13m 1,50 m 1 1,55 m 250 g 1122,00

10411 905 Sekcja C 1,53 m 1 1,55 m 68 g 337,00

10411 987 Kwadratowa sekcja EVA Mate S7 0,35 m 1 0,35 m 105 g 274,00

10411 988 Kwadratowa sekcja EVA Mate S8 0,30 m 1 0,30 m 95 g 281,00

10411 989 Ochraniacz tyczki  3/4 0,35 m 1 0,35 m 50 g 242,00

10411 986 Tyczka Protector 5/6 0,35 m 1 0,35 m 65 g 249,00

10411 994 Top 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 2 1,60 m 61 g 562,00

10411 995 Power Top 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 2 1,60 m 65 g 490,00

10411 996 Top do kubka 2/1 3,00 m 2 1,60 m 68 g 481,00

TYCZKI NASADOWE

Hyper Carp Competition 100 FDL
Jesteśmy pewni, 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 prowadzenia 
tyczki można chwycić ją za węższy, okrągły blank wędki. Kolejnym pomysłem innowatorów z Browninga jest skrócony 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.

Przegląd kluczowych cech:
• Dostępne opcjonalne mini dopalacze (Pole Protector), które umożliwiają łowienie tyczką na kilka różnych, mniejszych odległościach.  Skutecznie chro-
nią 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 3125,00

10412 116 Set 11,50 m 11,50 m 7 1,85 m 975 g 4407,00

10412 999 Dopalacz 13m 1,50 m 1 1,55 m 250 g 1122,00

+++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

Hypercarp Competition 100 FDL 11.5m Zestaw zawiera:
• Tyczka 11.5m Hypercarp Competition 100 FDL 
• 2x 2/1 Duobush  4.5/5.5mm Top
• 1x Kwadratowy EVA Pole Mate 

Hypercarp Competition 200 FDL 11.5m Zestaw 
zawiera: 
• Tyczka 11.5m Hypercarp Competition 200 FDL 
• 2x 2/1 Top Duobush  4.5/5.5mm
• 1x Top do kubka
• 1x Kwadratowy EVA Pole Mate do 7 sekcji

Hypercarp Competition 200 FDL 13m “Extra”  
Zestaw zawiera: 
• Tyczka 11.5m Hypercarp Competition 200 FDL
• 13m Hypercarp Competition 200 FDL dopałka
• Dwustronny Hypercarp Pole Protector do 3/4 
• Dwustronny Hypercarp Pole Protector do 5/6 
• 4x Duobush  4.5/5.5mm Top
• 1x Top do kubka
• 1x Kwadratowy EVA Pole Mate do sekcji 7 (11.5) 
• 1x Kwadratowy EVA Pole Mate do sekcji 8 (13)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Dolnik

10411 115 B1060711 B1060712 B1060713 B1060714 B1060715 B1060716 B1041190(11,5m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Dolnik

10412 115 10412 115 B1060712 B1060713 B1060714 B1060715 B1060716 B1041290(11,5m)
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Hyperdrome XST
Hyperdrome XST to doskonała tyczka dla wędkarzy, którzy szukają ekstremalnych przygód i chcą przełamywać bariery tego, co było możliwe w dotych-
czasowym 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 1484,00

10413 101 Set 10 m 10,00 m 7 1,75 m 770 g 1883,00

10413 851 Set 8,50 m 8,50 m 6 1,65 m 675 g 1275,00

10413 850 Tyczka 8,50 m 6 1,65 m 675 g 1282,00

10413 994 Top 2/1 2,50 m 2 1,30 m 65 g 306,00

10413 995 Top do kubka 2/1 2,50 m 2 1,30 m 67 g 306,00

Hyper Carp HC 40-115
Hypercarp HC60-115 - Tyczki Hypercarp to bardzo mocne tyczki na ekstremalne sytuacje! Wszystkie tyczki z serii Hypercarp to specjalistyczne 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 2765,00

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 477,00

TYCZKI NASADOWE

+++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

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Dolnik Dolnik

10413 100 B1060711 B1060712 B1060713 B1060714 B1060715 B1060716 B1041390(10m) B1041391(8,5m)

Pole Sections C/3 D/4 E/5 F/6 Dolnik

1959 115 W195913 W195914 W195915 W195916 W195990(11,5m)
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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 578,00

10211 986 Ergonomic Pole Protector III 1,00 m 230 g 1 1,00 m 578,00

10211 987 Pole Protector 6/7 1,00 m 155 g 1 1,00 m 578,00

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 305,00

10211 903 Sphere Zero-G Uni C Section 1,51 m 48 g 1 1,51 m 330,00

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 794,00

10216 996 Top Multi L 2/1, 4,5 mm Duo Bush 2,75 m 43 g 2 1,75 m 746,00

10217 991 Multi Top 2/1 Light 3,9 mm 2,50 m 35 g 2 1,75 m 922,00

10217 992 Multi Top 2/1 Light Camou 3,9 mm 2,50 m 35 g 2 1,75 m 922,00

10217 993 Multi Top 2/1 Camou 3,9 mm 2,50 m 43 g 2 1,75 m 922,00

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 843,00

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 522,00

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 522,00

TYCZKI NASADOWE

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 377,00

10205 989 ²eX-S Pole Protector 6/7 0,80 m 275 g 1 0,80 m 297,00

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 578,00

10803 988 XEPP 2 0,85 m 214 g 1 0,85 m 578,00

10803 989 XEPP 3 0,85 m 233 g 1 0,85 m 578,00

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 465,00

10801 993 SLKa Top Duo Pulla 2/1 3.9/4.5mm 2,60 m 46 g 2 1,40 m 578,00

SLK-P 2/1 Duo Pulla Kit
Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10011 992 SLK-P 2/1 Duo Pulla Kit 4,5/5,5mm 2,60 m 49 g 2 1,45 m 247,00

10011 993 1 Piece Kit Duo Bush 3,9mm/4,5mm 1,85 m 45 g 1 1,85 m 247,00

10205 995 SLKe-P Top 2/1, 4,5 mm 2,60 m 55 g 2 1,45 m

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

10203 993 SLKe-L Top 2/1, 3,0mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 474,00

10203 985 SLKe-L Top 2/1, 4,5 mm 3,00 m 52 g 2 1,60 m 474,00

10230 983 SLKe-L Kit 2/1 5,5mm 3,00 m 59 g 2 1,60 m 321,00

Xitan / ²eX-S Sekcje Power
Niska cena, krótkie oraz o pełnej długości, Sekcje Power C i D do wszystkich 
tyczek. Sekcje Power są lekkie oraz starannie zaprojektowane, tak aby nie stra-
cić wyważenia tyczki.  Przydatne zwłaszcza, gdy potrzebujemy większej mocy 
lub dodatkowej taniej sekcji.

Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10203 903 SekcjaPower Uni-D 1,50 m 76 g 1 1,50 m 402,00

10203 904 Sekcja Power Uni-C 1,50 m 53 g 1 1,50 m 330,00

10203 905 Short Uni-SC 0,75 m 33 g 1 0,75 m 258,00

Xitan / ²eX-S Top 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 992 SLKe-L Top do kubka 2/1 3,0 m 3,00 m 52 g 2 1,60 m 330,00

10011 991 SLK-P 2/1 Cupping Kit 2,60 m 49 g 2 1,45 m 178,00

10803 992 Multi Kit 2/1 Cupping 2,60 m 60 g 2 1,90 m 402,00

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 875,00

Hyper Carp Competition 200 FDL
Nr art. Model Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
10411 994 Top 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 61 g 2 1,60 m 562,00

10411 995 Power Top 2/1 Duo Bush 5,5/4,5mm 3,00 m 65 g 2 1,60 m 490,00

10411 996 Top do kubka 2/1 3,00 m 68 g 2 1,60 m 481,00

10408 996 Top 3/1 4,05 m 109 g 3 1,52 m 931,00

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.

10217 992/993

SPHEREZER0-G

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211985&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211986&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211987&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211905&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211903&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211991&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10216996&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217991&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217992&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10217993&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211989&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10210989&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10201988&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10201989&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211992&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10201991&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10216992&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1883988&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10205989&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10803987&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10803988&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10803989&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10203989&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10801982&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10801983&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10801993&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10011992&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10011993&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10205995&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10205997&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10203993&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10203985&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10230983&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10203903&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10203904&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10203905&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10203992&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10011991&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10803992&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10801987&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411994&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411995&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10411996&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10408996&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211985&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211985&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211985&type=video2&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211905&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211905&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211991&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211991&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211989&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211989&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211992&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10211992&type=video&locale=EN
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=10803987&type=gallery&locale=DE


B29B28

Black Magic® Specialist
W przypadku nowej tyczki BM Specialist zrobiliśmy jeden krok do przodu. Wzięliśmy podstawę z wędki BM Allround i udoskona-
liliśmy ją to poziomu GT! Nadaliśmy tej solidnej podstawie szybką akcję poprzez dodanie spiralnego oplotu, który nadał jej bardzo 
eleganckiego wyglądu. Ale co najważniejsze, tyczka ta jest wyposażona w nasze nowe, uzbrojone w tuleje topy Speed Kit! Lekki, 
bardzo szybki top dla wędkarza, który szuka czegoś specjalnego. Takie połączenie i bardzo niska waga tylko 734 g sprawia, że ta 
bardzo czuła tyczka nie utraciła nic ze swojej mocy. Doskonała do łowienia krąpi, leszczy lub linów. Chcesz łowić karpie? Nie ma 
problemu, BM Specialist ma dodatkowo wzmocniony top, uzbrojony w tuleję i otwór boczny. Żadnych wymówek!

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10009 100 Tyczka 10,00 m 7 1,75 m 735 g 1442,00

10009 101 Set 10 m 10,00 m 7 1,75 m 735 g 1595,00

Black Magic® Allround
Zupełnie nowa tyczka Black Magic. Połączenie intensywnych testów i wiedzy eksperckiej. Jej trwała konstrukcja w połączeniu z 
średnio-szybką akcją sprawia, że jest to łatwa w obsłudze, dobrze zaprojektowana tyczka. Topy zostały wzmocnione, uzbrojone 
w tuleje i otwór boczny. Bardzo mała waga i dokładna długość 10 m sprawia, że jest to najlepsza z dotychczas zaprojektowanych 
tyczek BM. BM Allround to partner na długi czas na dowolne komercyjne łowisko. Sprawdzona na Carpodromach!

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10010 100 Tyczka 10,00 m 7 1,75 m 796 g 1122,00

10010 101 Set 10 m 10,00 m 7 1,75 m 796 g 1403,00

10010 995 Uni 4/1 Duo Pulla Kit 5,5/4,9mm 5,43 m 4 1,49 m 220 g 722,00

10010 996 Duo Pulla Kit 2/1 5,5/4,5mm 2,60 m 2 1,45 m 52 g 202,00

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 224,00

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 481,00

10220 801 Set 8 m 8,00 m 7 1,57 m 790 g 602,00

10220 995 Kit 2/1 1,97 m 2 1,02 m 52 g 128,00

TYCZKI NASADOWE

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

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++

+++KONFIGURACJA ZESTAWÓW+++
Nr. art. Model Długość Top 2/1 
10220 801 Set 8 m 8,00 m 1 

Nr. art. Model Długość Cup. Kit 2/1 Duo Pulla Kit
10009 101 Set10 m 10,00 m 1 2

Nr. art. Model Długość Cup. Kit 2/1 Duo Pulla Kit
10010 101 Set10 m 10,00 m 1 2

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Dolnik

10009 100 C1000911 C1000912 C1000913 C1000914 C1000915 C1000916 C1000990(10m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Dolnik

10401 110 X1040111 X1040112 X1040113 X1040114 X1040115 X1040116 X1040190(11m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Dolnik

10220 800 A1022011 A1022012 A1022013 A1022014 A1022015 A1022016 A1022090(8m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Dolnik

10010 100 X1020521(P 4,5mm) X1020512(P 3,0/3,9/4,5mm) C1001013 C1001014 C1001015 C1001016 C1001090(10m)
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Black Magic® Drag'N Net
Nazwa mówi wszystko. Hol i podbieranie, po to zostało stworzone to wędzisko. Łowienie dużych ryb w pobliżu 
brzegu wymaga blanku o bezkompromisowej mocy, która zapewni, że ryba nie będzie miała szansy na uciecz-
kę między wodne rośliny. To jest właśnie główna zaleta Drag’N Net. Część środkowa jest równoległa, co ozna-
cza, że wędka może być używana także w wersji skróconej. Element nr 2 umożliwia regulację napięcia gumy 
poprzez zestaw Puller Kit. Średnica szczytówki jest na tyle szeroka, że zmieści się w niej nawet gruby amortyza-
tor bez konieczności docinania samej szczytówki.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10012 500 Tyczka 5,00 m 4 1,35 m 374 g 245,00

10012 903 Puller Kit 2/1 2,45 m 2 1,25 m 75 g 134,00

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. Tyczka Pit Bull zawiera dodatkowy top z amortyzatorem. 
Wędkarz ma możliwość zastosowania jednego z dwóch będących w zestawie – rozmiar 12 i 18. Model 12 jest 
idealnie okrągły i wystarczająco mocny na większość ryb, natomiast 18 zatrzyma te największe.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10008 400 400 PEL 4,00 m 4 1,23 m 193 g 152,00

10008 600 600 PEL 6,00 m 6 1,23 m 438 g 269,00

10008 994 2/1 Top Kit 1,78 m 2 1,05 m 52 g 45,00

Argon
Nowa seria krótkich tyczek do łowienia pełnymi zestawami. Smukłe, wytrzymałe 
i poręczne w łowieniu. Wędki Argona są najlepszym wyborem dla wędkarzy pre-
ferujących krótkie dystanse. Pusty segment szczytowy pozwala na zamontowanie 
amortyzatorów gumowych, bez konieczności skracania jego długość.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10001 900 Argon 9,00 m 7 1,72 m 930 g 441,00

TYCZKI NASADOWE

Pole Sections A/1 B/2 C/3 Dolnik

10012 500 C1001211 C1001212 C1001213 C1001290(5m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 Dolnik Dolnik

10008 400 / 1008600 B1000811 B1000812 B1000813 B1000824 B1000825 B1000890(4m) B1000891(6m)

Pole Sections A/1 B/2 C/3 D/4 E/5 F/6 Dolnik Dolnik Dolnik

10001 900 X1000111 X1000112 X1000113 X1000114 X1000115 X1000116 X1000190(6m) X1000191(7,5m) X1000192(9,m)
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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 174,00

10006 600 600 F 6,00 m 6 1,14 m 298 g 224,00

10006 700 700 F 7,00 m 7 1,14 m 379 g 269,00

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 666,00

10007 700 Black Magic® SLF Tele 7,00 m 7 1,40 m 260 g 801,00

10007 800 Black Magic® SLF Tele 8,00 m 7 1,40 m 330 g 922,00

10007 900 Black Magic® SLF Tele 9,00 m 8 1,40 m 420 g 1158,00

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 353,00

12700 600 Black Magic® SLF Bolo 6,00 m 6 25 g 1,30 m 310 g 450,00

12700 700 Black Magic® SLF Bolo 7,00 m 7 25 g 1,30 m 470 g 539,00

12700 800 Black Magic® SLF Bolo 8,00 m 7 25 g 1,40 m 530 g 666,00

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 podniesienia żyłki oraz kontroli zestawu w płynącej wodzie, a jednocześnie miękka szczytówka pozwala zasto-
sować cienkie żyłki i małe haczyki.  Są to doskonałe wędki rzeczne, a wersja 4.7m zachowuje się znacznie lepiej niż tradycyj-
ne 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 ergonomiczną, 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 Braid Special
Specjalistyczny feeder z serii Sphere zaprojektowany do łowienia z plecionkami lub wstępnie naciągniętymi żyłkami. Węd-
ka 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 irytujące-
go odgłosu ocierania plecionki o przelotki podczas ściągania zestawu.  Podobnie jak we wszystkich wędkach Sphere, użyli-
śmy 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 Tip 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 1916,00

WĘDKI NA BIAŁĄ RYBĘ
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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 zakre-
su 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 zarówno czułość wskazywania brań, jak i trwałość podczas 
zarzucania.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Tip 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 1644,00

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 1865,00

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 1955,00

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 2088,00

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 2317,00

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 2445,00

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 – naj-
lepsze 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 Tip 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 1466,00

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 1466,00

Szytówki Sphere
Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja RCD zł
1498 001 Włókno Szklane 60 cm 1 60 cm 0,50 oz 88,20

1498 002 Włókno Szklane 60 cm 1 60 cm 0,75 oz 88,20

1498 003 Włókno Szklane 60 cm 1 60 cm 1,00 oz 88,20

1498 004 Włókno Szklane 60 cm 1 60 cm 1,50 oz 88,20

1498 005 Węgiel 60 cm 1 60 cm 1,00 oz 128,00

1498 006 Węgiel 60 cm 1 60 cm 1,50 oz 128,00

1498 007 Węgiel 60 cm 1 60 cm 2,00 oz 128,00

1498 008 Węgiel 60 cm 1 60 cm 3,00 oz 128,00

1498 009 Węgiel 60 cm 1 60 cm 4,00 oz 128,00

1498 010 Węgiel 60 cm 1 60 cm 5,00 oz 128,00

1498 011 Węgiel 60 cm 1 60 cm 0,75 oz 128,00

1498 012 Węgiel 60 cm 1 60 cm 0,50 oz 128,00
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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 Sea Guide Sea Guide 922,00

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 Sea Guide Sea Guide 1003,00

12300 391 140 R 3,90 m / 13' 3 140 g 1,35 m 3 320 g 1.5 oz, 2 oz, 3 oz Sea Guide Sea Guide 1035,00

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 Sea Guide Sea Guide 1154,00
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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 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 450 250 R 4,50 m / 15' 3 250 g 1,55 m 3 390 g 2 oz, 3 oz, 4 oz Sea Guide Sea Guide 1275,00

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 bezproblemowe 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 Sea Guide Sea Guide 1196,00

Black Viper II & III Quiver Tip
Nr art. Model Długość Akcja Tip Ø RCD zł
12300 001 Węgiel 0,65 m 0,75 oz 3,50 mm 79,80

12300 002 Węgiel 0,65 m 1,00 oz 3,50 mm 79,80

12300 003 Węgiel 0,65 m 1,50 oz 3,50 mm 79,80

12300 004 Węgiel 0,65 m 2,00 oz 3,50 mm 79,80

12300 005 Węgiel 0,65 m 3,00 oz 3,50 mm 79,80

12300 006 Węgiel 0,65 m 4,00 oz 3,50 mm 79,80

12300 007 Węgiel 0,65 m 5,00 oz 3,50 mm 79,80

12300 008 Węgiel 0,65 m 6,00 oz 3,50 mm 79,80

WĘDKI NA BIAŁĄ RYBĘ

Black Viper II & III Quiver Tip małe przelotki
Nr art. Model Długość Akcja Tip Ø RCD zł
12300 009 Carbon 0,65 m 1,00 oz 3,50 mm 79,80

12300 010 Carbon 0,65 m 1,50 oz 3,50 mm 79,80
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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 Tip 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 618,00

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 657,00

Jens Koschnick World Champion Feeder Quiver Tip
Nr art. Model Długość Akcja RCD zł
12211 001 Węgiel 60,00 cm 0,75 oz 55,80

12211 002 Węgiel 60,00 cm 1,00 oz 55,80

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 dokładnie i pewnie zarzucimy 
zestaw w obiecujące miejsce.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie RCD zł
12240 330 Hyperdrome Feeder 3,30 m 2 80 g 1,17 m 2 254 g 1.0 oz, 2.0 oz 441,00

12240 360 Hyperdrome Feeder 3,60 m 2 80 g 1,30 m 2 281 g 1.0 oz, 2.0 oz 490,00

WĘDKI NA BIAŁĄ RYBĘ

Szczytówka z pełnego węgla
Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja RCD zł
12240 000 Węgiel 1,10 m 1 1,10 m 0,75 oz 88,20

12240 001 Węgiel 1,10 m 1 1,10 m 1 oz 88,20

12240 002 Węgiel 1,10 m 1 1,10 m 2 oz 88,20

12240 003 Węgiel 1,10 m 1 1,10 m 3 oz 88,20

Hyperdrome Method Feeder
Ze względu na dużą popularność wędzisk Hyperdrome, rozszerzyliśmy tę serię o 3 lżejsze modele przeznaczone spe-
cjalnie do łowienia koszykami do Metody. Niezależnie od tego, czy ryba waży 1 czy 10 kg, wędki Hyperdrome Method 
dostarczają wiele godzin zabawy. Wszystkie modele dobrze leżą w dłoni i mimo ich smukłych blanków mają wystarcza-
jący zapas mocy do kontrolowania holu. Oczywiście wszystkie modele uzbrojone są w wysokiej jakości przelotki SIC i 
długie, solidne zapasowe szczytówki z włókna węglowego, które gwarantują ładną półparaboliczną akcję. Seria metod 
Hyperdrome występuje w 3 długościach:  3 m do bliższych odległości, 3.3 m do średnich odległości i 3.6 metra do rzu-
tów na ponad 50 m.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Typ przelotek RCD zł
12225 300 Hyperdrome Method Feeder 3,00 m 2 10 - 50 g 1,61 m 2 190 g 0,75 oz, 1 oz SIC Guides 314,00

12225 330 Hyperdrome Method Feeder 3,30 m 2 15 - 60 g 1,75 m 2 225 g 0,75 oz, 1 oz SIC Guides 357,00

12225 360 Hyperdrome Method Feeder 3,60 m 3 15 - 60 g 1,30 m 2 263 g 0,75 oz, 1 oz SIC Guides 402,00
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To jest niemożliwe! Taki był pierwszy komentarz naszych testerów po intensywnych testach tej wędki, gdy 
usłyszeli jaka ma być jej cena. Faktycznie smukły blank wykonany w 100% z prasowanego węgla pod naci-
skiem 30 ton jest czymś wyjątkowym w tym przedziale cenowym. Potrójnie hartowane wkładki wykonane 
ze stali nierdzewnej w przelotkach o dużej średnicy wewnętrznej zapewniają osiąganie najdalszych odległo-
ści przy jednoczesnej ochronie linki głównej. Węzły łączące linkę będą bez problemu, swobodnie przelaty-
wać przez przelotki. Nowatorska konstrukcja uchwytu w dolniku zapewnia zupełnie nowe wrażenia z rzu-
cania, a to za sprawą specjalnemu jego kształtowi. Blank, który jest wykonany w tradycyjnym burgundo-
wym kolorze kojarzonym z marką Browning, jest wzmocniony specjalną tkaną matą węglową w dolniku. 
Jest to podyktowane tym, że w tym obszarze na wędzisko jest wywierana największa siła podczas rzutu. 
Seria wędek Argon 2.0 to fantastyczny produkt w fantastycznej cenie i znacznie skraca dystans do najlep-

Argon 2.0 Method Feeder
Feedery Argon 2.0 Method Feeder dostępne są w długościach 3 m, 3.3 m i 3.6 m. Wysokomodułowe maty 
węglowe i półparaboliczna akcja nadają tym wędkom wszystkie konieczne cechy doskonałych wędek do Meto-
dy. Niezależnie od tego, czy Twoim celem są karpie półkilogramowe czy te też 10 kg, wędka poradzi sobie w 
każdej sytuacji. Duża średnica wewnętrzna przelotek pozwala uzyskać świetne odległości podczas rzutu nawet 
w przypadku krótkich modeli, a model 3.6 m pozwala osiągać z łatwością odległość 80 m, dzięki czemu jest to 
świetny uniwersalny kij do różnych technik łowienia feederem.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie RCD zł
12217 300 Argon 2.0 Method Feeder 3,00 m 2 10 - 50 g 1,57 m 3 225 g 0.75, 1.0, 1.5 oz 306,00

12217 330 Argon 2.0 Method Feeder 3,30 m 2 10 - 50 g 1,71 m 3 237 g 0.75, 1.0, 1.5 oz 350,00

12217 360 Argon 2.0 Method Feeder 3,60 m 3 10 - 50 g 1,33 m 3 266 g 0.75, 1.0, 1.5 oz 378,00

Argon 2.0 Feeder
Wędka Argon Feeder M o długości 3.3 m jest idealna do łowienia na krótkie i średnie odległości na mniejszych 
jeziorach, kanałach i rzekach.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie RCD zł
12213 330 M 3,30 m 2 20 - 75 g 1,70 m 3 242 g 0.75, 1.0, 1.5 oz 353,00

Argon 2.0 Feeder
Feedery Argon 3.60 MH są idealne do średnich i dalekich rzutów na jeziorach i rzekach. Oba modele są bardzo 
uniwersalne wśród wędzisk Argon i mają wystarczającą moc, aby zatrzymać z łatwością nawet dużego karpia.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie RCD zł
12213 360 MH 3,60 m 3 30 - 90 g 1,30 m 3 251 g 1.0, 1.5, 2.0 oz 378,00

12213 361 MHD 3,60 m 3 40 - 120 g 1,30 m 3 262 g 1.0, 2.0, 3.0 oz 396,00
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Argon 2.0 Feeder
Feeder Argon H 3.90 m został specjalnie zaprojektowany do łowienia ciężkimi koszyczkami na średnich i dale-
kich odległościach. Połączenie dużych przelotek i specjalnie zaprojektowanej rękojeści pozwala na dalekie rzuty.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie RCD zł
12213 390 H 3,90 m 3 50 - 150 g 1,38 m 3 317 g 2.0, 3.0, 4.0 oz 396,00

Argon 2.0 Feeder
Feeder Argon HD 4.20 m to koń pociągowy i jest idealny do ciężkiego łowienia feederem na rzekach za pomo-
cą wyjątkowo ciężkich koszyczków. Ustawienie długiego feedera w pionie pozwala na łowienie z niewielką 
ilością linki w wodzie, co zmniejsza wpływ prądu wody na linkę.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie RCD zł
12213 420 HD 4,20 m 3 60 - 200 g 1,45 m 3 356 2.0, 3.0, 4.0 oz 423,00

Argon Quiver Tip
Nr art. Model Długość Akcja Tip Ø RCD zł
12213 001 Carbon 70 cm 0,75 oz 2,80 mm 39,80

12213 002 Carbon 70 cm 1,00 oz 2,80 mm 39,80

12213 003 Carbon 70 cm 1,50 oz 2,80 mm 39,80

12213 004 Carbon 70 cm 2,00 oz 2,80 mm 39,80

12213 005 Carbon 70 cm 3,00 oz 2,80 mm 39,80

12213 006 Carbon 70 cm 4,00 oz 2,80 mm 39,80

WĘDKI NA BIAŁĄ RYBĘ
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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 258,00

12231 300 CK Micro Waggler F1 3,00 m / 10' 2 10 g 1,55 m 160 g 314,00

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 Tip 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 cm 0,50 oz 2,80 mm 35,20

12233 002 Włókno Szklane 63 cm 1,00 oz 2,80 mm 35,20

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 Tip 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 290,00

12233 001 Włókno Szklane 63 cm 0,50 oz 2,80 mm 35,20

12233 002 Włókno Szklane 63 cm 1,00 oz 2,80 mm 35,20

WĘDKI NA BIAŁĄ RYBĘ
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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.  Uzbro-
jona 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 Tip 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 314,00

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 290,00

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 Tip 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 335,00

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 Tip 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 402,00

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 Tip 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 402,00

WĘDKI NA BIAŁĄ RYBĘ

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 314,00

Szytówki CK
Nr art. Model Długość Akcja Tip Ø RCD zł
12230 001 Włókno Szklane 63 cm 0,50 oz 3,30 mm 35,20

12230 002 Włókno Szklane 63 cm 0,75 oz 3,30 mm 35,20

12230 003 Włókno Szklane 63 cm 1,00 oz 3,30 mm 35,20

12230 004 Włókno Szklane 63 cm 1,50 oz 3,30 mm 35,20

12230 005 Włókno Szklane 63 cm 2,00 oz 3,30 mm 35,20
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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 265,00

12202 391 Black Magic® CFX Match H 3,90 m / 13' 3 35 g / 3 - 8 lbs 1,36 m 253 g 290,00

12202 420 Black Magic® CFX Match 4,20 m / 14' 3 20 g / 3 - 6 lbs 1,45 m 272 g 290,00

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 Tip 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 224,00

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 Tip 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 224,00

WĘDKI NA BIAŁĄ RYBĘ

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 224,00
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B55B54

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 wzmocnio-
na 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 Tip 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 224,00

Black Magic® CFX Feeder
CFX to najnowsza seria wędzisk Browning, która nosi słynną nazwę Black Magic® . Nowe, wysokomodułowe blanki węglowe są nie-
zwykle 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 Tip 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 247,00

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 265,00

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 290,00

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 290,00

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 310,00

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 333,00

Black Magic® CFX Feedertips
Nr art. Model Długość Akcja Tip Ø RCD zł
12207 001 Glas fibre 0,63 m 1 oz 3,60 mm 35,20

12207 002 Glas fibre 0,63 m 2 oz 3,60 mm 35,20

12207 003 Glas fibre 0,63 m 3 oz 3,60 mm 35,20

12207 004 Węgiel 0,63 m 1 oz 3,60 mm 39,80

12207 005 Węgiel 0,63 m 2 oz 3,60 mm 39,80

12207 006 Węgiel 0,63 m 3 oz 3,60 mm 39,80

12207 007 Węgiel 0,63 m 4 oz 3,60 mm 39,80

WĘDKI NA BIAŁĄ RYBĘ
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B57B56

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

SPHERE SILVERLITE SYSTEM WHIP

SPHERE SILVERLITE SYSTEM WHIP A-PARTS

XITAN Z16 L ADVANCE

XITAN Z9-2 ADVANCE

XITAN Z9-2 A-PARTS

XITAN Z9-2 B-PARTS

XITAN Z8-3 ADVANCE

XITAN Z6-2 ADVANCE

XITAN Z REVOLUTION XTREME MARGIN

²EX-S SL MARGIN

²EX-S COMPETITION CARP DL

²EX-S MATCH CARP DL

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 HC 40-115

HYPER CARP A-PARTS

HYPER CARP B-PARTS

BLACK MAGIC SPECIALIST

BLACK MAGIC ALLROUND

BLACK MAGIC® CARP

BLACK MAGIC® MARGIN EX

BLACK MAGIC® DRAG‘N NET

PIT BULL II

ARGON

– 2019
XITAN Z 14-1

XITAN Z 14-1 A-PARTS

XITAN Z 14-1 B-PARTS

XITAN Z12

XITAN Z12 A-PARTS

XITAN Z12 B-PARTS

XITAN Z8-2

XITAN Z7-2 POWER SPECIAL

CC SILVERLITE SL 10-12

CC SILVERLITE SL 10-08

CC SILVERLITE SL10-06

CC SILVERLITE A-PARTS

CC SILVERLITE B-PARTS

²EX-S 60#1

²EX-S 50#1

²EX-S 40#1

²EX-S 30#1

²EX-S POWER CARP

²EX-S ULTRA CARP

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

BLACK MAGIC CLASSIC

A/1

Z1021611

Z1021611

Y1021111(Multi LC)

Y1021112(Multi LC)

C1022411(Solid)

10803991

Y1080111(3mm)

Y1080112(Pulla)

B1060711

X1020311(L 3mm)

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

B1041111

B1041211

B1041311

W195911(Std)

W195912(Std)

C1000911

C1000911

X1040111

A1022011

C1001211

B1000811

X1000111

B/2

Z1021612

Z1021612

B1021701(Multi 3,9mm)

B1021702(Multi 3,9mm)

C1022412

C1022421(hollow)

Z1080312

Y1080121(3,9/4,5mm)

Y1080122(Std)

B1060712

X1020321(L 3,9mm)

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

B1041112

B1041212

B1041312

W195901(Puller)

W195902(Puller)

C1000912

C1000912

X1040112

A1022012

C1001212

B1000812

X1000112

C/3
B1021713

Y1021113

B1021813

Z1021513

Z1021513

Y1021121(Cup)

Y1021122(Cup)

C1022413

Z1080313

Y1080113

Y1080131(5,5mm)

C1001313

A1080413

T188513

B1060913

B1060713

B1060813

X1020331(L 4,5mm)

X1020352(Cup)

B1041113

B1041213

B1041313

W195913

C1000913

C1001013

X1040113

A1022013

C1001213

B1000813

X1000113

D/4
B1021714

Y1021114

B1021814

10216905

10216905

Z1021610(Cup)

Z1021620(Cup)

C1022414

Z1080314

Y1080114

C1001314

A1080414

T188514

B1060914

B1060714

B1060814

X1020341(L 5,5mm)

X1020362(L Cup)

B1041114

B1041214

B1041314

W195914

C1000914

C1001014

X1040114

A1022014

B1000824

X1000114

E/5
B1021715

Y1021115

B1021815

Z1021515

Z1021515

C1022415

Z1080315

Y1080115

C1001315

A1080415

T188515

B1060715

B1060815

X1020351(Cup)

B1041115

B1041215

B1041315

W195915

C1000915

C1001015

X1040115

A1022015

B1000825

X1000115

F/6
B1021716

Y1021116

B1021816

Z1021516

Z1021516

C1022416

Z1080316

Y1080116

C1001316

A1080416

B1060716

B1060816

X1020361(L Cup)

B1041116

B1041216

B1041316

W195916

C1000916

C1001016

X1040116

A1022016

X1000116

G/7
B1021717

Y1021117

B1021817

C1022417

Z1080317

Y1080117

C1001317

A1080417

B1060717

B1060817

X1020511(P 3,9mm)

H/8

X1020521(P 4,5mm)

I/9 / Butt
B1021790(13m)

Y1021190(13m)

B1021890(13m)

Z1021590(11m)

Z1021690(11,5m)

C1022490(8m)

Z1080390(13m)

Y1080190(13m)

C1001390(13m)

A1080490(13m)

T188590(9,5m)

B1060990(7,5m)

B1060791(11,5m)

B1060891(11,5m)

X1020531(P 5,5mm)

B1041190(11,5m)

B1041290(11,5m)

B1041390(10m)

W195990(11,5m)

C1000990(10m)

C1001090(10m)

X1040190(11m)

A1022090(8m)

C1001290(5m)

B1000890(4m)

X1000190(6m)

Butt

B1060790(13m)

B1060890(13m)

B1041391(8,5m)

B1000891(6m)

X1000191(7,5m)

A/1

W189601(Puller 3,9mm)

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

S173911

S173921(3,9mm)

S173922(Pulla)

X1021011(3,9mm)

W1020111(3,0mm)

W1020112(Std 3,9mm)

Y1040711

Y1040811

Y1040721(Cup)

Y1040702(Pulla 4,5mm)

W195811

Y1040411

X1000211

B/2

W189602(Puller 4,5mm)

S173912

S173931(4,5mm)

S173932(Cup)

X1021012 (Std)

W1020121(3,9mm)

W1020122(Cup)

Y1040712

Y1040812

Y1040722(Cup)

W195812

Y1040412

X1000212

C/3
W189613

W189603(Puller 5,5mm)

S173913

S173941(5,5mm)

Y1080213

Y1040913

W1020113

W1020113

X1021013

W1020131(Cup)

X1020313

X1020413

X1020513

X1020613

A1023013

Y1040313

Y1040713

Y1040813

W195813

Y1040413

X1000213

D/4
W189614

S173914

S173951(Cup)

Y1080214

Y1040914

W1020114

W1020014

X1021014

X1020314

X1020414

X1020514

X1020614

A1023014

Y1040314

Y1040714

Y1040814

W195814

Y1040414

X1000214

E/5
W189615

S173915

Y1080215

Y1040915

W1020115

W1020015

X1021015

X1020315

X1020415

X1020515

X1020615

A1023015

Y1040315

Y1040715

Y1040815

W195815

Y1040415

X1000215

F/6
W189616

S173916

Y1080216

Y1040916

W1020116

W1020016

X1021016

X1020316

X1020416

X1020516

X1020616

A1023016

Y1040316

Y1040716

Y1040816

W195816

X1000216

G/7
W189617

S173917

Y1080217

Y1040917

W1020117

W1020017

X1021017

X1020317

X1020417

X1020517

X1020617

A1023017

Y1040317

Y1040717

Y1040817

W195817

X1000217

H/8

X1000218

I/9 / Butt
W189690(13m)

S173990(13m)

Y1080290(13m)

Y1040990(13m)

W1020190(13m)

W1020090(13m)

X1021090(13m)

X1020390(13m)

X1020490(13m)

X1020590(13m)

X1020690(13m)

A1023090(13m)

Y1040390(13m)

Y1040791(11,5m)

Y1040891(11,5m)

W195890(13m)

Y1040490(9,5m)

X1000290(11m)

Butt

Y1040790(13m)

Y1040890(13m)

Butt

X1000192(9,m)

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 79 cm 8 8 kg / 16 lbs 420 g 555,00

0319 055 855 300 / 0,20 4,6:1 88 cm 8 9 kg / 18 lbs 430 g 555,00

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 666,00

Z PRZEDNIM HAMULCEM
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B61B60

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 715,00

0317 040 940 110 / 0,20 4,6:1 89 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 338 g 755,00

0317 050 950 140 / 0,20 4,6;1 95 cm 9 7,7 kg / 17 lbs 343 g 794,00

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 335,00

MATCH & FEEDER
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B63B62

Black Magic® MSF
Seria kołowrotków, która słusznie nosi nazwę Black Magic® i oferuje fan-
tastyczny stosunek ceny do jakości. 2 sprężynowe klipsy z dużymi wgłębie-
niami, które ułatwiają zaczepienie linki. Wytrzymały kabłąk zapewnia dobre 
wyważenie rotora. Duże wgłębienia zmniejszają wagę szpuli i jednocześnie 
zwracają uwagę na wygląd kołowrotka. Jak zwykle marka Black Magic® to 
świetny sprzęt za niską cenę.

Dane Techniczne:
 · Rotor Razor Design
 · Wytrzymała obudowa z nylonu
 · 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
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0383 020 320 120 / 0,16 4,9:1 59 cm 3 4 kg / 9 lbs 190 g 177,00

0383 030 330 160 / 0,16 5,1:1 72 cm 3 8 kg / 18 lbs 238 g 186,00

0383 040 340 160 / 0,22 5,1:1 80 cm 3 10 kg / 22 lbs 290 g 202,00

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

Dane Techniczne:
 · Grafitowy 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 269,00

0342 030 430 120 / 0,22 5,1:1 62 cm 4 4,5 kg / 10 lbs 275 g 269,00

0342 040 440 120 / 0,28 4,8:1 64 cm 4 6,4 kg / 14 lbs 355 g 269,00

ZE STAŁĄ SZPULĄ

Argon FD
Idealny kołowrotek do naszych wędzisk odległościowych i 
feederów dla początkujących.  Może się wydawać tani, ale 
pracuje bez problemów! Ponadto 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 143,00

0347 040 340 180 / 0,25 5,2:1 72 cm 3 4,5 kg / 10 lbs 408 g 156,00
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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 17,80

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 17,80

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. Aby uzyskać więcej informacji, 
można zeskanować kod QR umieszczony na opakowaniu, który uruchomi film 

Nr art. Zawartość RCD zł
3970 002 1 kg 17,80

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 17,80

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 17,80

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,  przytrzyma 
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 17,80

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 17,80

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 17,80
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B66 B67

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 17,80

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 17,80

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 17,80

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 17,80

ZANETY

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 zeskanować kod QR umieszczony na 
opakowaniu, który uruchomi film video.

Nr art. Kolor Zawartość RCD zł
3970 024 czarny 1 kg 25,80

Champion’s Feeder Mix Quick Skimmer
Lekka, brązowa zanęta feederowa, opracowana zgodnie z wytycznymi Jensa 
Koschnicka. Idealnie sprawdza się w wodach stojących i wolnopłynących. Szyb-
ko 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. Aby 
uzyskać więcej informacji, można zeskanować kod QR umieszczony na opako-

Nr art. Kolor Zawartość RCD zł
3970 025 brązowy 1 kg 25,80

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 jakości składnikami. Tworzy dywan na dnie 
i utrzymuje ryby w łowisku przez długi czas. Własności wiążące pozwalają na 
dodanie większej ilości żywych przynęt, co jest ważne, gdy w łowisku pojawią 
się duże ryby. Aby uzyskać więcej informacji, można zeskanować kod QR 
umieszczony na opakowaniu, który uruchomi film video.

Nr art. Kolor Zawartość RCD zł
3970 026 żółty 1 kg 25,80
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B68 B69

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. Aby uzyskać więcej informacji, można zeskanować kod 
QR umieszczony na opakowaniu, który uruchomi film video.

Nr art. Kolor Zawartość RCD zł
3970 080 zielony 1 kg 25,80

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. Aby uzyskać więcej informacji, 
można zeskanować kod QR umieszczony na opakowaniu, który uruchomi film 

Nr art. Kolor Zawartość RCD zł
3970 081 czerwone 1 kg 25,80

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. Aby uzyskać więcej informacji, 
można zeskanować kod QR umieszczony na opakowaniu, który uruchomi film 
video.

Nr art. Kolor Zawartość Smak RCD zł
3970 082 Naturalny 1 kg Scopex karmel 25,80

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 55,80

Nr art. Zawartość RCD zł
3935 015 400 g 36,20

Słodzik Krazy
'Krazy Sweetner' to idealne rozwiązanie do 
słodzenia zanęty. Karp, leszcz, lin i inne ryby sre-
brzyste 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 naturalnych, intensywnie słodzących 
ekstraktów roślinnych. W przeciwieństwie do 
innych słodzików, Krazy Sweetner nie ma zwy-
czajowego gorzkiego posmaku. Zalecane daw-
kowanie: 1 mała łyżeczka na ok. 1-3 litry zanęty.

ZANETY

Nr art. Zawartość RCD zł
3935 010 400 g 36,20

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 Cham-
pions Choice ‘Krazy Clean’. Następnie dodać 
odrobinę wody, ale nie zamaczać zbytnio roba-
ka. 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.

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 26,40

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 15,20

3968 011 7 mm 30 szt 15,20

3968 012 10 mm 30 szt 15,20

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 15,30

Igła do kulek
Małe metalowe igły do uzbrjania włosa w mini kul-
ki. Przyneta trzyma się jak przyklejona. Najszybszy 
sposób.

Nr art. Ilość RCD zł
6602 010 20 szt 14,20
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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 26,10

2220 019 0,19 mm 680 m 3,00 kg / 6,60 lbs ciemnobrązowa 26,10

2220 021 0,21 mm 640 m 3,65 kg / 8,00 lbs ciemnobrązowa 26,10

2220 023 0,23 mm 610 m 4,35 kg / 9,60 lbs ciemnobrązowa 26,10

2220 027 0,27 mm 490 m 5,70 kg / 12,60 lbs ciemnobrązowa 26,10

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 46,10

2337 010 0,10 mm 150 m 3,6 kg / 8 lbs czarny 46,10

2337 012 0,12 mm 150 m 4,5 kg / 10 lbs czarny 46,10

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 113,00

2225 010 0,10 mm 150 m 5,45 kg / 12,00 lbs szary/zielony 113,00

2225 012 0,12 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs szary/zielony 113,00

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 35,20

2231 016 0,16 mm 150 m 2,65 kg / 5,80 lbs czarny 35,20

2231 018 0,18 mm 150 m 3,15 kg / 6,90 lbs czarny 35,20

2231 020 0,20 mm 150 m 3,85 kg / 8,50 lbs czarny 35,20

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 22,40

2238 007 0,07 mm 50 m 0,55 kg / 1,20 lbs brązowy 22,40

2238 008 0,08 mm 50 m 0,75 kg / 1,60 lbs brązowy 22,40

2238 010 0,10 mm 100 m 1,00 kg / 2,20 lbs brązowy 26,40

2238 012 0,12 mm 100 m 1,55 kg / 3,40 lbs brązowy 26,40

2238 014 0,14 mm 100 m 2,05 kg / 4,50 lbs brązowy 26,40

2238 016 0,16 mm 100 m 2,60 kg / 5,70 lbs brązowy 26,40

LINKI

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 23,20

2240 014 0,14 mm 100 m 2,55 kg / 5,60 lbs przeźroczysta 23,20

2240 016 0,16 mm 100 m 3,00 kg / 6,60 lbs przeźroczysta 23,20

2240 018 0,18 mm 100 m 3,90 kg / 8,50 lbs przeźroczysta 23,20

2240 020 0,20 mm 100 m 4,20 kg / 9,20 lbs przeźroczysta 23,20

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 35,20

2241 022 0,22 mm 150 m 4,70 kg / 10,40 lbs kamuflaż 38,00

2241 024 0,24 mm 150 m 5,80 kg / 12,80 lbs kamuflaż 38,00

2241 026 0,26 mm 150 m 6,80 kg / 15,00 lbs kamuflaż 38,20

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 26,10

2226 016 0,16 mm 150 m 2,25 kg / 5,00 lbs czarny 26,10

2226 018 0,18 mm 150 m 2,70 kg / 6,00 lbs czarny 26,10

2226 020 0,20 mm 150 m 3,35 kg / 7,40 lbs czarny 26,10

2226 022 0,22 mm 150 m 4,40 kg / 9,70 lbs czarny 26,10

2226 024 0,24 mm 150 m 5,35 kg / 11,80 lbs czarny 31,20

2226 026 0,26 mm 150 m 5,80 kg / 12,80 lbs czarny 33,40

2226 028 0,28 mm 150 m 6,20 kg / 13,70 lbs czarny 33,40
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B73B72

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 35,20

2230 013 0,13 mm 50 m 1,60 kg / 3,50 lbs przeźroczysta 35,20

2230 015 0,15 mm 50 m 2,10 kg / 4,60 lbs przeźroczysta 36,20

2230 017 0,17 mm 50 m 2,95 kg / 6,50 lbs przeźroczysta 39,80

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

LINKI

Haczyki Sphere Beast Barbless
Popularne haczyki Sphere Beast są teraz dostępne 
w wersji bezzadziorowej. Ich prosty kształt, szerokie 
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 wbi-
ja się w pysk i znacząco zmniejszone zostało ryzyko 
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 18,80

4610 010 z łopatką 10 0,1488 g 15 szt czarny nikiel 18,80

4610 012 z łopatką 12 0,1237 g 15 szt czarny nikiel 18,80

4610 013 z łopatką 13 0,1007 g 15 szt czarny nikiel 18,80

4610 014 z łopatką 14 0,0808 g 15 szt czarny nikiel 18,80

4610 016 z łopatką 16 0,0624 g 15 szt czarny nikiel 18,80

4611 008 z oczkiem 8 0,1778 g 15 szt czarny nikiel 18,80

4611 010 z oczkiem 10 0,1488 g 15 szt czarny nikiel 18,80

4611 012 z oczkiem 12 0,1237 g 15 szt czarny nikiel 18,80

4611 013 z oczkiem 13 0,1007 g 15 szt czarny nikiel 18,80

4611 014 z oczkiem 14 0,0808 g 15 szt czarny nikiel 18,80

4611 016 z oczkiem 16 0,0624 g 15 szt czarny nikiel 18,80

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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B75B74

Haczyki Sphere CPF LS Barbless
Ten bezzadziorowy haczyk to prawdziwie wszechstronny model do łowienia na łowiskach 
komercyjnych i karpodromach. Dzięki swojemu owalnemu kształtowi model CPF LS przezna-
czony jest do różnych 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 12,20

4612 012 z łopatką 12 0,0200 g 15 szt czarny nikiel 12,20

4612 013 z łopatką 13 0,0170 g 15 szt czarny nikiel 12,20

4612 014 z łopatką 14 0,0136 g 15 szt czarny nikiel 12,20

4612 016 z łopatką 16 0,0122 g 15 szt czarny nikiel 12,20

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. Niezwykle 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 11,20

4783 010 10 0,19 g 15 szt czarny nikiel 11,20

4783 012 12 0,16 g 15 szt czarny nikiel 11,20

4783 014 14 0,11 g 15 szt czarny nikiel 11,20

4783 016 16 0,089 g 15 szt czarny nikiel 11,20

4783 018 18 0,068 g 15 szt czarny nikiel 11,20

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 łowienia 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 11,20

4786 010 10 0,23 g 15 szt czarny nikiel 11,20

4786 012 12 0,18 g 15 szt czarny nikiel 11,20

4786 014 14 0,14 g 15 szt czarny nikiel 11,20

4786 016 16 0,12 g 15 szt czarny nikiel 11,20

4786 018 18 0,094 g 15 szt czarny nikiel 11,20

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 przy-
nęty. Dzięki haczykom Ultra Light, wyprzedzisz konkurencję! Szczególnie polecane do łowie-
nia 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 11,20

4790 010 10 0,14 g 15 szt czarny nikiel 11,20

4790 012 12 0,12 g 15 szt czarny nikiel 11,20

4790 014 14 0,083 g 15 szt czarny nikiel 11,20

4790 016 16 0,066 g 15 szt czarny nikiel 11,20

4790 018 18 0,054 g 15 szt czarny nikiel 11,20

Sphere Classic
Haczyk o klasycznym kształcie do wszelkich sytuacji. Wędkarze łowiący tyczką lub odległo-
ściówką 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 odległo-
ściówką 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 11,20

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

HAKI LUZEM

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

Sphere Match
Wyprodukowaliśmy te wyczynowe haczyki, mając na uwadze w szczególności wędkarzy feede-
rowych. Długie ostrze haczyka zapewnia bezpieczne trzymanie się podczas holu. Haczyk mimo 
swojej małej wagi jest bardzo ostry i mocny. Niezwykle uniwersalny haczyk, który może być 
używany także przy połowie tyczką oraz odległościówką. Zastosowanie: Do łowienia na tycz-
kę/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 20,20

4782 010 0,16 mm 10 0,19 g 100 cm 2,6 kg / 5,7 lbs 8 szt czarny nikiel 20,20

4782 012 0,14 mm 12 0,16 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 szt czarny nikiel 20,20

4782 014 0,14 mm 14 0,11 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 szt czarny nikiel 20,20

4782 016 0,12 mm 16 0,089 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 szt czarny nikiel 20,20

4782 018 0,1 mm 18 0,068 g 100 cm 1 kg / 2,2 lbs 8 szt czarny nikiel 20,20

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 feede-
rami, 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 haczy-
ka. Zastosowanie: Do łowienia 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 24,60

4785 010 0,16 mm 10 0,23 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 szt czarny nikiel 24,60

4785 012 0,14 mm 12 0,18 g 100 cm 2,05 kg / 4,5 lbs 8 szt czarny nikiel 24,60

4785 014 0,14 mm 14 0,14 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 szt czarny nikiel 24,60

4785 016 0,12 mm 16 0,12 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 szt czarny nikiel 24,60

4785 018 0,12 mm 18 0,094 g 100 cm 1,55 kg / 3,4 lbs 8 szt czarny nikiel 24,60
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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 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 24,60

4789 010 0,14 mm 10 0,14 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 szt czarny nikiel 24,60

4789 012 0,14 mm 12 0,12 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 szt czarny nikiel 24,60

4789 014 0,12 mm 14 0,083 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 szt czarny nikiel 24,60

4789 016 0,12 mm 16 0,066 g 100 cm 1,55 kg / 3,40 lbs 8 szt czarny nikiel 24,60

4789 018 0,10 mm 18 0,054 g 100 cm 1,00 kg / 2,20 lbs 8 szt czarny nikiel 24,60

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. Zasto-
sowanie: Uniwersalny haczyk do łowienia tyczką i odległościówką albo do lekkiego bądź ciężkiego 
feedera. Opakowanie haczyków zawiązanych na wysokiej 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 sprzę-
tu. 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 22,40

4796 010 0,20 mm 10 0,5 g 100 cm 3,8 kg / 7,60 lbs 8 szt czarny nikiel 22,40

4796 012 0,16 mm 12 0,39 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 szt czarny nikiel 22,40

4796 013 0,16 mm 13 0,3 g 100 cm 2,60 kg / 5,70 lbs 8 szt czarny nikiel 22,40

4796 014 0,14 mm 14 0,23 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 szt czarny nikiel 22,40

4796 016 0,14 mm 16 0,2 g 100 cm 2,05 kg / 4,50 lbs 8 szt czarny nikiel 22,40

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 13,40

4706 012 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 szt brązowy 13,40

4706 014 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 szt brązowy 13,40

4706 016 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 szt brązowy 13,40

4706 018 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 szt brązowy 13,40

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 14,20

4706 112 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,5 kg 8 szt brązowy 14,20

4706 114 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 szt brązowy 14,20

4706 116 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 2,8 kg 8 szt brązowy 16,00

4706 118 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,3 kg 8 szt brązowy 16,00

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 15,20

4711 012 0,22 mm 12 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 szt brązowy 15,20

4711 014 0,22 mm 14 75 cm 12 lbs / 5,6 kg 6 szt brązowy 15,20

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 14,20

4704 014 0,22 mm 14 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 8 szt brązowy 14,20

4704 016 0,22 mm 16 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 szt brązowy 14,20

4704 018 0,22 mm 18 10 cm 10 lbs / 4,50 kg 8 szt brązowy 14,20
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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 16,00

4707 012 0,20 mm 12 10 cm 7,5 lbs / 3,40 kg 6 szt brązowy 16,00

4707 014 0,18 mm 14 10 cm 6 lbs / 3,0 kg 6 szt brązowy 16,00

4707 016 0,18 mm 16 10 cm 6 lbs / 3,0 kg 6 szt brązowy 16,00

4707 018 0,16 mm 18 10 cm 5 lbs / 2,30 kg 6 szt brązowy 16,00

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 14,20

4708 012 0,22 mm 12 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 szt brązowy 14,20

4708 014 0,22 mm 14 10 cm 10 lbs / 4,5 kg 6 szt brązowy 14,20

4708 016 0,20 mm 16 10 cm 7,5 lbs / 3,40 kg 6 szt brązowy 14,20

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 13,00

4705 214 0,16 mm 14 60 cm 1,90 kg / 4,0 lbs 5 szt brązowy 13,00

4705 216 0,14 mm 16 60 cm 1,45 kg / 3,0 lbs 5 szt brązowy 13,00

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 11,20

4720 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 szt brązowy 11,20

4720 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 szt brązowy 11,20

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 11,20

4721 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 szt brązowy 11,20

4721 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 szt brązowy 11,20

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 10,40

4722 014 4 0,14 mm 10 cm 7,3 kg / 16 lbs 3 szt brązowy 10,40

4722 112 8 0,12 mm 10 cm 6,4 kg / 14 lbs 3 szt brązowy 10,40
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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 8,60

6680 030 30 g 8,60

6680 050 50 g 9,00

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 15,20

6607 030 6,0 cm 3 cm 30 g 15,20

6607 050 6,0 cm 3 cm 50 g 15,60

6607 080 6,0 cm 3 cm 80 g 15,60

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

Nr art. RCD zł
6607 999 15,60

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 15,60

6635 040 40 g 15,60

6635 060 60 g 15,60

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 Ø Rozmiar Waga RCD zł
6699 015 2,9 cm 18 mm M 15 g 11,20

6699 021 2,9 cm 18 mm M 20 g 11,20

6699 031 2,9 cm 18 mm M 30 g 11,20

6699 020 3,5 cm 23 mm L 20 g 11,20

6699 030 3,5 cm 23 mm L 30 g 11,20

6699 050 3,5 cm 23 mm L 50 g 11,60
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B83B82

Koszyk Xenos Landi
W nowej serii koszyczków zanętowych Xenos Wire Feeder firma Browning uży-
ła nowoczesnego procesu powlekania termicznego, dzięki czemu powierzchnia 
tych koszyczków jest odporna na uderzenia, a dzięki kamuflującej kolorystyce 
stapia się z podwodnym środowiskiem. Mały i lekki koszyczek ze stali nierdzew-
nej, ale o dużych zaletach!  Ten mini koszyczek używany jest do łowienia na 
bliskiej odległości, na płytkiej wodzie i w sytuacjach, gdzie kluczem do wędkar-
skiego sukcesu jest podanie małej ilości zanęty. Dzięki niemu nie przekarmimy 
ryb i nie wystraszymy ich głośnym pluskiem o wodę podczas rzutu. Ponadto 
koszyczek ten nie wystraszy ryb także dzięki swojej specjalnej powłoce

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6532 005 2,5 cm 20 mm 5 g 9,00

6532 008 2,5 cm 20 mm 8 g 9,00

6532 010 2,5 cm 20 mm 10 g 9,00

6532 015 2,5 cm 20 mm 15 g 9,00

6532 020 2,5 cm 20 mm 20 g 9,00

Koszyk Xenos Wire Match
W nowej serii koszyczków zanętowych Xenos Wire Feeder firma Browning uży-
ła nowoczesnego procesu powlekania termicznego, dzięki czemu powierzchnia 
tych koszyczków jest odporna na uderzenia, a dzięki kamuflującej kolorystyce 
stapia się z podwodnym środowiskiem. Uniwersalny koszyczek zawodniczy 
o większej siatce do szybkiego uwalniania zanęty jest równie skuteczny na 
wodach stojących oraz płynących.  Modele 6 cm są także idealne do wstępne-
go nęcenia, aby szybko zwabić ryby w łowisko. Dzięki swojej specjalnej powło-
ce, ten koszyczek druciany nie będzie płoszył ryb.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6533 010 4,0 cm 4,0 cm 10 g 9,20

6533 020 4,0 cm 4,0 cm 20 g 9,20

6533 030 4,0 cm 4,0 cm 30 g 10,80

6533 040 4,0 cm 4,0 cm 40 g 10,80

6534 020 4,5 cm 4,5 cm 20 g 9,20

6534 030 4,5 cm 4,5 cm 30 g 10,80

6534 040 4,5 cm 4,5 cm 40 g 10,80

6534 050 4,5 cm 4,5 cm 50 g 12,40

6534 060 4,5 cm 4,5 cm 60 g 9,20

6535 040 5,5 cm 6,0 cm 40 g 10,80

6535 060 5,5 cm 6,0 cm 60 g 12,40

6535 080 5,5 cm 6,0 cm 80 g 13,80

6535 100 5,5 cm 6,0 cm 100 g 15,20

Koszyk Xenos Wire Specialist
W nowej serii koszyczków zanętowych Xenos Wire Feeder firma Browning uży-
ła nowoczesnego procesu powlekania termicznego, dzięki czemu powierzchnia 
tych koszyczków jest odporna na uderzenia, a dzięki kamuflującej kolorystyce 
stapia się z podwodnym środowiskiem. Specjalny koszyczek do stosowania 
w rzekach. Obciążenie leży płasko na drucianym koszyczku i tworzy płaską 
powierzchnię kontaktową, dzięki której koszyczek mocno przylega do dna. 
Pozwala to także na użycie mniejszych gramatur. Dzięki swojej specjalnej 
powłoce, ten koszyczek druciany nie będzie płoszył ryb.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6536 020 3,0 cm 2,5 cm 20 g 9,20

6536 030 3,0 cm 2,5 cm 30 g 10,80

6536 040 3,0 cm 2,5 cm 40 g 10,80

6536 050 3,0 cm 2,5 cm 50 g 12,40

6536 060 3,0 cm 2,5 cm 60 g 12,40

6536 080 3,0 cm 2,5 cm 80 g 13,80

6537 040 5,0 cm 5,0 cm 40 g 10,80

6537 050 5,0 cm 5,0 cm 50 g 12,40

6537 060 5,0 cm 5,0 cm 60 g 12,40

6537 080 5,0 cm 5,0 cm 80 g 13,80

6537 100 5,0 cm 5,0 cm 100 g 15,20

6537 120 5,0 cm 5,0 cm 120 g 16,80

6537 140 5,0 cm 5,0 cm 140 g 10,80

Koszyk Xenos Wire Pro Cast
W nowej serii koszyczków zanętowych Xenos Wire Feeder firma Browning uży-
ła nowoczesnego procesu powlekania termicznego, dzięki czemu powierzchnia 
tych koszyczków jest odporna na uderzenia, a dzięki kamuflującej kolorystyce 
stapia się z podwodnym środowiskiem. Nowy, bardzo stabilny koszyczek do 
dalekich rzutów. Wykonany z drutu ze stali nierdzewnej do precyzyjnego 
nęcenia. Stożkowy ciężarek po obu stronach nadaje koszyczkowi świetną 
aerodynamikę i świetne parametry podczas prowadzenia. Siatka koszyczka 
szybko uwalnia zanętę i ziarna, dzięki czemu podczas ściągania zestawu cząstki 
nie zalegają w koszyczku. Dzięki swojej specjalnej powłoce, ten koszyczek nie 
będzie płoszył ryb.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6538 030 3,0 cm 2,5 cm 30 g 10,80

6538 040 3,0 cm 2,5 cm 40 g 10,80

6538 050 3,0 cm 2,5 cm 50 g 12,40

6538 060 3,0 cm 2,5 cm 60 g 12,40

6538 070 3,0 cm 2,5 cm 70 g 13,80

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 25 mm 12,5 g 10,40

6696 012 2,4 cm 28 mm 12,5 g 10,40

6697 012 3,0 cm 32 mm 12,5 g 10,40

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 25 mm 30 g 10,40

6695 040 2,1 cm 25 mm 40 g 11,60

6695 050 2,1 cm 25 mm 50 g 13,40

6695 060 2,1 cm 25 mm 60 g 14,40

6695 080 2,1 cm 25 mm 80 g 17,00

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 28 mm 30 g 10,40

6696 040 2,4 cm 28 mm 40 g 11,60

6696 050 2,4 cm 28 mm 50 g 13,40

6696 060 2,4 cm 28 mm 60 g 14,40

6696 080 2,4 cm 28 mm 80 g 17,00

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 32 mm 30 g 10,40

6697 040 3,0 cm 32 mm 40 g 11,60

6697 050 3,0 cm 32 mm 50 g 13,40

6697 060 3,0 cm 32 mm 60 g 14,40

6697 080 3,0 cm 32 mm 80 g 17,00
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B84 B85

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 25 mm M 20 g 1 szt 9,80

6621 225 3 cm 25 mm M 25 g 1 szt 10,60

6621 230 3 cm 25 mm M 30 g 1 szt 11,60

6621 240 3 cm 25 mm M 40 g 1 szt 12,40

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 25 mm M 20 g 1 szt 9,00

6621 025 3 cm 25 mm M 25 g 1 szt 9,80

6621 030 3 cm 25 mm M 30 g 1 szt 9,80

6621 040 3 cm 25 mm M 40 g 1 szt 10,60

6621 050 3 cm 25 mm M 50 g 1 szt 11,60

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 30 mm XL 20 g 1 szt 9,80

6621 125 4 cm 30 mm XL 25 g 1 szt 9,80

6621 130 4 cm 30 mm XL 30 g 1 szt 10,60

6621 150 4 cm 30 mm XL 50 g 1 szt 12,40

6621 160 4 cm 30 mm XL 60 g 1 szt 13,40

Big Pit Koszyk Mini
Mniejsza wersja większego brata. Doskonałe plastikowe koszyczki zanętowe z 
dużymi otworami. Wewnętrzne fałdy utrzymują bezpiecznie zanętę.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6621 315 2,4 cm 25 mm 15 g 8,60

6621 320 2,4 cm 25 mm 20 g 9,00

6621 325 2,4 cm 25 mm 25 g 9,80

6621 330 2,4 cm 25 mm 30 g 10,40

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 050 5,0 cm 26 mm L 50 g 1 szt 13,00

6628 135 3,8 cm 22 mm M 35 g 1 szt 13,00

6628 145 3,8 cm 22 mm M 45 g 1 szt 13,00

KOSZYKI ZANETOWE

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 Ø Waga Kolor RCD zł
6622 020 4,4 cm 20 mm 20 g zielony 9,40

6623 035 5,3 cm 23 mm 35 g zielony 9,40

6623 050 5,3 cm 23 mm 50 g zielony 9,40

6624 035 5,8 cm 26 mm 35 g zielony 9,40

6624 050 5,8 cm 26 mm 50 g zielony 9,40

Koszyk Streamline Window
Koszyczki zanętowe  Streamline Window Feeder to istotne udoskonalenie oryginalnych i innowa-
cyjnych 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 zarzucania. 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 11,20

6550 020 42 mm 20 mm S 20 g 11,20

6550 030 42 mm 20 mm S 30 g 11,20

6551 020 47,5 mm 23 mm M 20 g 11,20

6551 035 47,5 mm 23 mm M 35 g 11,20

6551 050 47,5 mm 23 mm M 50 g 11,60

6552 020 55 mm 28 mm L 20 g 11,20

6552 035 55 mm 28 mm L 35 g 11,20

6552 050 55 mm 28 mm L 50 g 11,60

6552 070 55 mm 28 mm L 70 g 11,60
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B87B86

Zestaw ciężarków
7 rozmiarów, od 8 do SSG.

Nr art. Model RCD zł
6010 998 Match 39,50

Zestaw ciężarków
5 rozmiarów, od 12 do 8.

Nr art. Model RCD zł
6010 999 Micro 34,00

bezoło-
wiowe

Zestaw Gruntomierzy 8, 15, 20g
Praktyczny zestaw trzech najbardziej popularnych rozmiarów gruntomierzy w 
konstrukcji bezołowiowej, z plastikowymi wkładkami ochraniającymi haczyki 
podczas mocowania do przyponu.

Nr art. RCD zł
6036 999 33,00

Portfel na Przypony - okrągły
Alternatywny sposób przechowywania przyponów, 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

Koraliki łączące
Wszechstronne owalne gumowe stopery, które można użyć do spławików, 
koszyczków feederowych oraz do zabezpieczenie węzłów.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
3371 001 medium 10 szt zielone 12,20

3371 002 large 10 szt zielone 12,20

CIĘŻARKI

Peg Cleaner
Sprytny ciężarek z dwoma ostrzami. Pozwala wędkarzowi 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
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B89B88

Przypon Specialist Feeder
Idealny zestaw feederowy opracowany przez wędkarzy specjalistów z Brow-
ning Team Denmark. Całkowicie eliminuje plątanie. Koszyki można wymieniać 
natychmiastowo.

Nr art. RCD zł
6619 002 16,00

Przypon Feeder I
Amortyzator wstrząsów, specjalnie zaprojektowany przez zespół Browning 
Team

Nr art. RCD zł
6619 001 10,60

Feeder Connector Swivel
Doskonały krętlik specjalnie przeznaczony do łowienia feederem. Lekki i dys-
kretny, pozwala na wymianę przyponu w ciągu paru sekund. Dzięki specjalnej 
konstrukcji działa także jako element antysplątaniowy, gdyż zmniejsza możli-
wość splątania się przyponu wokół pozostałej części zestawu.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6201 001 10 mm 5 szt 13,00

6201 002 12 mm 5 szt 13,00

Krętlik Quick Change
Specjalistyczne krętliki do przyponów spławikowych. W tej wersji oczko wypeł-
niono pierścieniem SIC.

Nr art. Długość Rozmiar Ilość RCD zł
6143 001 22 mm small 5 szt 17,00

6143 002 24 mm medium 5 szt 17,00

KOSZYKI ZANETOWE

Wypychacz
Elastyczny, bardzo skuteczny plastikowy wypychacz.

Nr art. Długość RCD zł
6300 001 19 cm 18,00

Wiązarka do Haczyków II
Cudowne akcesorium: zasilana baterią wiązarka do haczyków, która pomaga 
uniknąć godzin zmagań z końcową częścią zestawu wędkarskiego. Tworzy czy-
ste węzły z zachowaniem optymalnej ochrony linki podczas wiązania. Zasilanie: 
2x AAA (nie dołączone)

Nr art. Ilość RCD zł
9912 004 1 szt 224,00

Licznik ryb
Wariant przykręcany, który można mocno zamontować z wykorzystaniem stan-
dardowego mocowania, na skrzynkach siedzeniowych i platformach.

Nr art. RCD zł
9890 015 39,20

Licznik ryb
Niezbędny, gdy potrzebujesz mieć kontrolę nad ilością lub wagą ryb w Twojej 
sieci. Zwłaszcza użyteczny w Wielkiej Brytanii, gdzie na każdą sieć dozwolone 
są pewne określone ilości.

Nr art. RCD zł
9890 010 38,20

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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B91B90

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 26,40

6789 011 Duże 26,40

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 16,00

6704 006 18 mm 16,00

6704 007 21 mm 16,00

6704 008 25 mm 16,00

6704 009 30 mm 16,00

6704 010 36 mm 16,00

6704 011 39 mm 16,00

6704 012 41 mm 16,00

Pole Cup Set
Zestaw dwóch dużych kubków zanętowych do tyczek. Kubki posiadają stan-
dardowe złącze pozwalające przymocować je zarówno do tyczek Browning jak 
i wielu innych marek. Pojemność kubków wynosi 250 oraz 175 ml i można je z 
powodzeniem wykorzystać również do odmierzania zanęty.

Nr art. RCD zł
6779 001 29,00

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 4,60

6787 002 24,5 mm 24,5 mm 4,60

6787 003 27,0 mm 27,0 mm 4,60

6787 004 32,0 mm 32,0 mm 4,60

6787 005 35,0 mm 35,0 mm 4,60

6787 006 38,5 mm 38,5 mm 4,60

6787 007 40,0 mm 40,0 mm 4,60

6787 008 41,0 mm 41,0 mm 4,60

6787 009 42,5 mm 42,5 mm 4,60

6787 010 44,0 mm 44,0 mm 4,60

6787 011 46,5 mm 46,5 mm 4,60

Szczytówka węglowa do feedera
Uniwersalne szczytówki do feedera o różnych śred-
nicach i akcjach. Dostosowane do oferty popular-
nych feederów różnych producentów, wykonane z 
włókna węglowego. Końce szczytówek wykończone 
bardzo widocznym lakierem.

Nr art. Długość Ø Akcja RCD zł
12224 001 60 cm 2,2 mm 0,75 oz 40,70

12224 002 60 cm 2,2 mm 1 oz 40,70

12224 003 60 cm 2,2 mm 1,5 oz 40,70

12224 004 60 cm 2,2 mm 2 oz 40,70

12224 005 60 cm 2,2 mm 3 oz 40,70

12224 010 60 cm 2,8 mm 0,75 oz 40,70

12224 011 60 cm 2,8 mm 1 oz 40,70

12224 012 60 cm 2,8 mm 1,5 oz 40,70

12224 013 60 cm 2,8 mm 2 oz 40,70

12224 014 60 cm 2,8 mm 3 oz 40,70

12224 020 60 cm 3,0 mm 0,75 oz 40,70

12224 021 60 cm 3,0 mm 1 oz 40,70

12224 022 60 cm 3,0 mm 1,5 oz 40,70

12224 023 60 cm 3,0 mm 2 oz 40,70

12224 024 60 cm 3,0 mm 3 oz 40,70

12224 025 60 cm 3,0 mm 4 oz 40,70

12224 030 60 cm 3,3 mm 0,75 oz 40,70

12224 031 60 cm 3,3 mm 1 oz 40,70

12224 032 60 cm 3,3 mm 1,5 oz 40,70

12224 033 60 cm 3,3 mm 2 oz 40,70

12224 034 60 cm 3,3 mm 3 oz 40,70

12224 035 60 cm 3,3 mm 4 oz 40,70

12224 040 60 cm 3,5 mm 0,75 oz 40,70

12224 041 60 cm 3,5 mm 1 oz 40,70

12224 042 60 cm 3,5 mm 1,5 oz 40,70

12224 043 60 cm 3,5 mm 2 oz 40,70

12224 044 60 cm 3,5 mm 3 oz 40,70

12224 045 60 cm 3,5 mm 4 oz 40,70

AKCESORIA WYCZYNOWE

Szczytówka z pełnego węgla
Czy nie wydaje się to znajome? Cienkie szczytówki 
tyczek czy teleskopów często się łamią. Jednak 
teraz dzięki szerokiej ofercie uniwersalnych węglo-
wych szczytówek, wykonanych we wszystkich 
standardowych średnicach znalezienie nowego 
elementu będzie dziecinnie proste.

Nr art. Długość Ø RCD zł
12223 001 70 cm 3,0 mm / 0,9 mm 31,20

12223 002 70 cm 2,6 mm / 0,8 mm 31,20

12223 003 70 cm 2,4 mm / 0,8 mm 31,20

12223 004 70 cm 2,4 mm / 0,7 mm 31,20

12223 005 70 cm 2,2 mm / 0,7 mm 31,20

12223 006 70 cm 2,0 mm / 0,7 mm 31,20

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 39,20

1680 005 Set 1003,00

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 66,60

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 założyć i jest mniejsze prawdopodobieństo, że spadną podczas trans-
portu. Dostępne w wielu rozmiarach dopasowanych 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 24,20

6712 044 10 cm 44 mm 1 szt 24,20

6712 045 10 cm 45 mm 1 szt 24,20

6712 046 10 cm 46 mm 1 szt 24,20

6712 047 10 cm 47 mm 1 szt 24,20

6712 048 10 cm 48 mm 1 szt 24,20

6712 049 10 cm 49 mm 1 szt 24,20

6712 050 10 cm 50 mm 1 szt 24,20

6712 051 10 cm 51 mm 1 szt 24,20
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POZOSTAŁE

zielony niebieski purpurowy pomarańczowa

Długość Ø zielony niebieski purpurowy pomarańczowa RCD zł
6,00 m 1,4 mm 6348 010 39,20

6,00 m 1,8 mm 6348 014 39,20

6,00 m 2,2 mm 6348 018 39,20

6,00 m 2,6 mm 6348 020 39,20

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 niebieski żółty fluo czarny pomarańczowa zielony RCD zł
3,00 m 2,3 mm 6349 010 45,00

3,00 m 2,7 mm 6349 014 45,00

3,00 m 3,1 mm 6349 018 45,00

3,00 m 3,5 mm 6349 022 45,00

3,00 m 4,0 mm 6349 025 45,00

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

czerwone

biały

janoniebieski

Długość Ø różowy niebieski żółty biały zielony pomarańczowy czerwone janoniebieski RCD zł
3 m 1,70 mm 6085 001 72,80

3 m 1,90 mm 6085 002 67,90

3 m 2,10 mm 6085 003 67,90

3 m 2,30 mm 6085 004 67,90

3 m 2,50 mm 6085 005 67,90

3 m 2,70 mm 6085 006 67,90

3 m 3,10 mm 6085 007 67,90

3 m 3,50 mm 6085 008 72,80

3 m 4,00 mm 6085 009 72,80

Amortyzator "Stretch 7"
Najlepsza guma z pustym rdzeniem dostępna na 
rynku. Chirurgiczna jakość, 100% naturalna, latek-
sowa guma o współczynniku rozciągania 7 razy 
swej pierwotnej długości.   Idealnie okrągła z małym 
wewnętrznym wydrążeniem, które eliminuje pęche-
rzyki powietrza, i z wykończeniem powierzchni, 
które zapewnia niezwykle gładkie działanie.  W 10 
popularnych rozmiarach, które obejmują wszystkie 
zastosowania w przypadku łowienia tyczką.

limonkowy zielony

hunter green

pomarańczowa

rocket red

różowy

blue/pearl

Długość Ø limonkowy zielony pomarańczowa różowy blue/pearl hunter green rocket red RCD zł
3 m 1,30 mm 6350 001 59,80

3 m 1,50 mm 6350 002 59,80

3 m 1,90 mm 6350 003 59,80

3 m 2,30 mm 6350 004 59,80

3 m 2,70 mm 6350 005 59,80

3 m 3,00 mm 6350 006 59,80

Xitan Microbore Pole Elastic
Amortyzatory Xitan Microbore mają parę głównych zalet nad tradycyjnych 
amortyzatorami pustymi w środku.  Środkowy otwór o mniejszej śred-
nicy 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 porusza 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.
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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 25,00

6026 002 medium 20,0 mm 2 szt 22,40

6026 003 duży 28,5 mm 2 szt 25,00

AKCESORIA WYCZYNOWE

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

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

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 14,20

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 13,00

6002 006 XL 6,0 mm 2 szt 13,00

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 8,60

6062 002 3,90 mm / 2,75 mm 2 szt 8,60

6062 003 4,30 mm / 3,20 mm 2 szt 8,60

6062 004 4,60 mm / 3,60 mm 2 szt 8,60

6062 005 4,80 mm / 3,80 mm 2 szt 8,60

6062 006 5,20 mm / 4,20 mm 2 szt 8,60

6062 007 5,50 mm / 4,50 mm 2 szt 8,60

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 26,40

6340 002 14 mm 2 szt 26,40

6340 003 19 mm 2 szt 26,40

Duo Bush Set
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. Model Ø Ilość RCD zł
6062 100 Standard 4,5/3,9mm 3,90 mm / 4,50 mm 2 szt 24,60

6062 101 Large 5,5/4,5mm 4,5 mm / 5,5 mm 2 szt 24,60

6062 102 X-Large 6,5/5,5mm 5,5 mm / 6,5 mm 2 szt 24,60
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AKCESORIA WYCZYNOWE

Siedzisko Targus 2020
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. 

Nr art. Waga RCD zł
8015 002 16 kg 2997,00

Szuflada do siedziska Targus
Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8015 101 46 cm 30 cm 3 cm 224,00

Tacka wsuwana do siedziska Targus
Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8015 102 45 cm 28 cm 2,8 cm 79,40

Tacka do siedziska Targus
Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8015 104 45 cm 30 cm 6 cm 314,00

Tacka do siedziska Targus
Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8015 106 46 cm 30 cm 3 cm 159,00

Pokrywa tacki do siedziska Targus
Nr art. RCD zł
8015 107 159,00

Standardowa noga 36 mm 
do siedziska Targus
Nr art. Długość Ø RCD zł
8015 110 60 - 105 cm 36 mm 314,00

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8015002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8015101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8015102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8015104&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8015106&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8015107&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8015110&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8015002&type=gallery&locale=DE


B98 B99

SIEDZISKA

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 uzy-
skać 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
• 2 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 2598,00

Xi-Box Compact Tray
Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8011 102 41 cm 28,3 cm 3 cm 200,00

8011 103 41 cm 28,3 cm 4,5 cm 224,00

8011 104 41 cm 28,3 cm 6 cm 314,00

Xi-Box Compact Side Drawer Tray
Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8011 106 41 cm 28,3 cm 3 cm 269,00

8011 107 41 cm 28,3 cm 6 cm 450,00

Xi-Box 36 Compact 36 mm Noga
Nr art. Model Długość Ø RCD zł
8011 109 Standardowy 42 - 72 cm 36 mm 112,00

8011 110 Długi 75 - 105 cm 36 mm 134,00
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SIEDZISKA

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
• 2 x 3cm i 1 x 6cm boczne szuflady 
• 1 x 6m kasety 
• Dostępne dodatkowe kasety

Nr art. RCD zł
8012 001 2295,00

Xi-Box 30 Superlight 30 mm Noga
Nr art. Model Długość Ø RCD zł
8012 101 Standardowy 40 - 70 cm 30 mm 112,00

Xi-Box 30 Superlight 30 mm Noga
Nr art. Model Długość Ø RCD zł
8012 102 Długi 73 - 130 cm 30 mm 134,00

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
• 2 x 3cm i 1 x 6cm boczne szuflady 
• 1 x 6m kasety 
• Dostępne dodatkowe kasety

Nr art. RCD zł
8014 001 1595,00
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Black Magic® S-Line Box
Siedzisko Black Magic® S-Line kontynuuje tradycję marki Black Magic®, która dostarcza dobrej jako-
ści 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 kase-
tę, 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 001 922,00

SIEDZISKA

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 445,00

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 445,00

Ø 25 
mm

Tacka do zanęty
Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8017 115 61 cm 40 cm 249,00
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SIEDZISKA

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

Xitan X Adapter
Nr art. Model RCD zł
8006 134 Adapter 25-36 mm 83,90

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 25/30/36 
mm

Podpórka do feedera M
Kompaktowy, trwały uchwyt do feedera, do montowania przy siedzisku. Mate-
riał: Alu

Nr art. Długość Ø Wysokość RCD zł
8204 003 60 - 90 cm 25 mm / 30 mm / 36 mm 10 cm 97,80

Ø 25 
mm

Nr art. RCD zł
8202 001 60,50

Uchwyt do Feedera
Prosty uchwyt na wędki do szybkiego odkładania 
niewykorzystywanej wędki lub topu np. podczas 
odhaczania ryby. Do montażu dla systemów 
nóżkowych 25 mm.

Polesafe Double Pole Sock
Uchwyt do 2 części tyczki ze skarpetą wykonaną z miękkiej pianki EVA zamiast 
tradycyjnej siatki. Eliminuje zaczepianie się i możliwe uszkodzenie, a także otar-
cia i wyszczerbienie złącz tyczki, gdy poruszają się one w skarpecie. Standardo-
wy gwint mocujący.

Nr art. Szerokość RCD zł
8201 030 17 cm 66,60

4-ostrzowe nożyce do robaków

Po sukcesie naszego siekacza do robaków doda-
liśmy do oferty nożyce do robaków z czterema 
ostrzami. Idealne narzędzie do siekania dużych 
ilości robaków do luźnego podawania.

Nr art. RCD zł
6531 002 45,00

Mieszadło do zanęty
Zoptymalizowany model. Dociera do najdal-
szych zakątków miski do mieszania Z 8 mm 
trzonem, pasującym do popularnych wiertarek.

Nr art. Wysokość Glebok. RCD zł
6501 003 30 cm 14 cm 134,00
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Wiadra na zanętę
Dzięki swoim wymiarom wiadro to jest idealne do mieszania zanęt. Kompatybil-
ne z nim sita są dostępne w ofercie marki Browning.

Nr art. Zawartość RCD zł
8514 005 17 l 60,20

Wiadro z pokrywką i miską
Dzięki zastosowaniu wkładanej miski w tym wiadrze można przechowywać 
osobno różne rodzaje zanęt. Pokrywa skutecznie chroni zawartość przed wpły-
wami atmosferycznymi i zapewnia bezpieczny transport.

Nr art. Zawartość RCD zł
8514 010 30 l 178,00

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 63,80

8706 003 33 cm 2 x 2 mm 63,80

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 112,00

8707 002 Średnie 38 cm 4 x 4 mm 112,00

8707 003 Grube 38 cm 6 x 6 mm 112,00

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 19,60

WIADRA

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 19,60

8172 017 Groundbait 1 szt 3,00 l 51,90

Black Magic® pudełko na przynęty
To pudełko na przynęty z perforowaną pokrywką ma pojemność 1,5 l, dzięki 
czemu zapewnia wystarczającą ilość miejsca na większe ilości żywych przynęt, 
takich jak białe robaki, dżdżownice itp. System pokrywek sprawdzony już w 
pudełkach Black Magic zamyka się szczelnie, dzięki czemu zapobiega ucieczce 
robaków

Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość Zawartość RCD zł
8175 015 XL 15 cm 15 cm 8 cm 1,5 l 30,40
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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

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 375,00

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 152,00

KRZESŁA

Podpórka do feedera, deluxe
Uniwersalna podpórka pod wędkę, która pasuje do szerokiej gamy zastosować. 
Można ją użyć zarówno w wodach stojących, w rzekach czy podczas łowienia 
na method feeder.

Nr art. Model RCD zł
8202 018 Deluxe 55,50

Podpórka do feedera
Idealna podpórka do method feedera lub podczas łowienia w rzece. Uchwyty 
wykonane z pianki pewnie trzymają wędka na swoim miejscu.

Nr art. Długość RCD zł
8203 012 32 cm 47,40

Podpórka do feedera
Miękko wyściełana podpórka, po której w trakcie zacinania można przeciągnąć 
wędkę nie martwiąc się o jej uszkodzenie.

Nr art. Długość RCD zł
8203 013 35 cm 47,40

Tyczki do odmierzania Distance Stick
Nowe sztyce pomiarowe Distance Marker Sticks mogłyby grać w Lidze 
Mistrzów. Wydłużone, ostre końce z trwałego materiału przebijają z łatwo-
ścią najtwardszy grunt, dzięki czemu sztyce będą stały stabilnie. Dodatkowo 
na górze sztyc znajduje się śruba, która jeszcze bardziej ułatwia ustawienie 
sztyc. Żłobienia w pobliżu górnej części utrzymuje kolejne zwoje linki bez-
piecznie w miejscu na określonej wysokości, co pozwala na dokładne odmie-
rzenie odległości łowienia bez błędów. Dołączony pasek służy odmierzeniu 
odległości między sztycami i ma dokładnie długość 4 m, co pozwala wędka-
rzowi nawinąć linkę wokół sztyc bez opuszczania stanowiska. Dołączony jest 
też nieco szerszy pasek, który ma nadrukowaną widoczną miarkę. Splątane 
sznurki z klipsami, na które często traciliśmy sporo czasu odeszło w końcu 
do przeszłości.

Nr art. Długość RCD zł
8212 001 60 cm 156,00

Podpórka do feedera Black Magic
Nowa konstrukcja grzebienia przeznaczonego specjalnie do mocowania wędzisk. Szerokie wcięcia zostały tak ustawione, aby utrzymać wędki i kołowrotki osobno, 
co eliminuje problem obijania się wędzisk tak powszechny podczas stosowania tradycyjnych grzebieni na topy do tyczki. Wykonany z bezpiecznej dla wędek pianki 
EVA z wcięciami chroniącymi przed wiatrem, które są na tyle szerokie, aby można było położyć obok siebie największe kołowrotki do feedera. Grzebień ma miejsce 
na 4 wędki i standardowy gwint mocujący. Lepsze rozwiązanie problemu przechowywania wędzisk dla profesjonalnego wędkarza.

Nr art. Szerokość RCD zł
8217 001 65 cm 80,10
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Sphere Pro-File Triple Roller
Wysokiej jakości, profesjonalne rolki do tyczki. Wyjątkowa konstrukcja pozwala wyregulować rolki i przystosować je do każdej sytuacji na brzegu. Cechy rolek:
• Specjalna konstrukcja nóg umożliwia ustawienie rolki na dowolną wysokość - zupełnie płasko na podłożu i aż do ich maksymalnej wysokości.
• Końce z nogami/kolcami pozwalają na całkowite wyjęcie lub złożenie nóg
• Wysokiej jakości, wytrzymała konstrukcja zapewnia rolkom stabilność przy każdej wysokości
• Duże, dzielone nogi teleskopowe mają mocne blokady
• Konstrukcja wyprofilowanej rolki EVA eliminuje konieczność stosowania pionowych rolek - które mogą uszkodzić elementy tyczki.
• Elementy rolki wyposażone są w wiele łożysk, co zapewnia ich gładką pracę, pełną wydajność podczas łowienia i pełną ochronę tyczki.  Dostępne w 2 wielkościach/
wysokościach dopasowanych do wszelkich potrzeb

Nr art. Długość Szerokość Waga RCD zł
8216 001 16 cm / 130 cm 87 cm 3,46 kg 623,00

Sphere Pro-File Twin Roller
Wysokiej jakości, profesjonalne rolki do tyczki. Wyjątkowa konstrukcja pozwala wyregulować rolki i przystosować je do każdej sytuacji na brzegu. Cechy rolek:
• Specjalna konstrukcja nóg umożliwia ustawienie rolki na dowolną wysokość - zupełnie płasko na podłożu i aż do ich maksymalnej wysokości.
• Końce z nogami/kolcami pozwalają na całkowite wyjęcie lub złożenie nóg
• Wysokiej jakości, wytrzymała konstrukcja zapewnia rolkom stabilność przy każdej wysokości
• Duże, dzielone nogi teleskopowe mają mocne blokady
• Konstrukcja wyprofilowanej rolki EVA eliminuje konieczność stosowania pionowych rolek - które mogą uszkodzić elementy tyczki.
• Elementy rolki wyposażone są w wiele łożysk, co zapewnia ich gładką pracę, pełną wydajność podczas łowienia i pełną ochronę tyczki.  Dostępne w 2 wielkościach/
wysokościach dopasowanych do wszelkich potrzeb

Nr art. Długość Szerokość Waga RCD zł
8216 002 16 cm / 92 cm 60 cm 2,75 kg 535,00

AKCESORIA MATCHOWE

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 wietrz-
nych warunkach. 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 445,00

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 uszko-
dzeniami. Wysokość można ustawić, poprzez regulację czterech 
teleskopowych nożek. Stojak można złożyć na płasko, co umożliwia 
łatwiejszy transport. W zestawie z torbą transportową.

Nr art. Długość Szerokość Waga RCD zł
8220 002 45 - 80 cm 55 cm 1,9 kg 357,00

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 
optymalną wysokość.

Nr art. Długość Szerokość Waga RCD zł
8220 001 25 - 40 cm 35 cm 1,18 kg 156,00

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 bez-
pieczne 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 200,00
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Marka Sphere reprezentuje w Browningu produkty najwyższej jakości o innowacyjnym wzornictwie. Bagaże 
Sphere wykonane są z bardzo wysokiej jakości specjalistycznego materiału PCV o wyrazistym wykończeniu 
wzorem „carbon”. Dobrze wyglądające, trwałe i bardzo praktyczne produkty sprawiają, że bagaż ten jest 
pierwszym 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 474,00

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 441,00

TORBY

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 6 553,00

8580 011 190 cm 25 cm 28 cm 12 746,00
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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 481,00

8580 021 160 cm 20 cm 15 cm 425,00

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 Rozmiar RCD zł
8580 022 165 cm 27 cm 24 cm M 506,00

8580 023 178 cm 17 cm 32 cm L 801,00

8580 024 190 cm 17 cm 32 cm XL 875,00

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 159,00

POKROWCE NA WĘDKI

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 353,00

8580 026 110 cm 36 cm 25 cm L 445,00
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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 najwyż-
szej 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 bocznymi 
tackami
• Wewnętrzne szwy zamkniętej na zamek głównej kieszeni na siatki są zgrza-
ne, 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. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8580 031 73 cm 60 cm 23 cm 353,00

Sphere Torba Cooler na przynęty
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 178,00

TORBY

Od wielu lat tradycyjna marka Browninga Xitan ma imponującą renomę wśród wędkarzy za swoją wysoką 
jakość i funkcjonalność. Opracowana przez czołowych zawodników spławikowych i feederowych z drużyny 
Browning i praktycznie zaprojektowana z uwzględnieniem wszystkich aspektów wyczynowego łowienia na 
spławik i feeder.

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 6 380,00

8547 002 Large 10+ Tubes 190 cm 27 cm 30 cm 10 445,00

8547 003 X-Long 10+ Tubes 205 cm 27 cm 30 cm 10 445,00

Xitan Feeder Rod Keeper
Pokrowce na wędki Xitan zaprojektowano tak, aby sprostać największym oczekiwaniom. Wykonane z lekkiego, ale niezwykle wytrzymałego i wodoodpornego mate-
riału, który zapewnia optymalną ochronę cennej zawartości. Aby zapewnić jeszcze lepszą ochronę, zamek błyskawiczny jest umieszczony z tyłu pokrowca, aby ochronić 
żyłkę przed uszkodzeniem podczas otwierania i zamykania pokrowca. Otwarcie jest także zauważalnie szersze, dzięki czemu wyjmowanie wędek jest łatwiejsze. Na jed-
nej stronie znajduje się kieszeń z zintegrowaną plastikową tubą na wymienne szczytówki. Na drugiej stronie jest zewnętrzna kieszeń z mocowaniem na akcesoria, takie 
jak podpórki, ramiona do feedera itp. Materiał: 600x300D Nylon

Nr art. Model Długość Ø RCD zł
8547 011 2+ 1,90 m 12 cm 290,00

8547 012 3+ 1,90 m 16 cm 312,00

8547 013 3+ 1,70 m 16 cm 312,00

8547 014 4+ 1,70 m 20 cm 335,00
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Xitan Torba Carryall
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 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 45 cm 335,00

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 137,00

8547 007 Large 100 cm 35 cm 25 cm 157,00

Xitan Torba feeder
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 torby Xitan Feeder Bag :-
• Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja typu „long & slim” o zmniejszonej głębokości, ale większej długości
• Duża komora główna otwierana od góry dla łatwego dostępu
• Dwie pełnowymiarowe boczne kieszenie z długimi zamkami
• Szeroka, z zamkiem na górze kieszeń z przodu zapewnia dodakowe przechowywanie.  
• Rączki transportowe na obu końca do łatwiejszego 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 Nylon

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8547 004 72 cm 39 cm 30 cm 335,00

TORBY

Xitan Combi Bait Bag
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 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 222,00
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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 potrzebuje 
nowoczesny wędkarz. 

Cechy torby Waterproof Keepnet Bag:
• Wykonana z mocnego, ale miękkiego materiału wodoodpornego ze zgrzewanymi szwami  
• Szerokie otwarcie z zamkiem na górze i przymocowane 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 202,00

8547 010 Double 62 cm 33 cm 60 cm 227,00

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 39,30

TORBY NA SIATKI

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 przemyślanej formie.   Pokrowce S-Line Hardbase na 
wędki, tyczki i akcesoria mają sztywne, plastikowe dno, które zapewnia dodatkową ochro-
ną 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 112,00

8550 002 150 cm 20 cm 134,00

8550 003 185 cm 20 cm 156,00
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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 97,80

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 mate-
riał, zamki oraz wykończenie w praktycznej i przemyślanej formie.   Torba S-Line Feeder to alternatywa dla toreb typu carryall, gdyż jest płytsza od tradycyjnej uniwersal-
nej 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 178,00

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 kie-
szeń 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 178,00

POKROWCE NA WĘDKI

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 89,00

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 71,10
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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 89,00

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 75,60

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 112,00

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 57,60

TORBY NA SIATKI

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 44,50

Black Magic® S-Line Etetőanyag táska
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 53,30
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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 288,00

Parasol
Czasami niebo się otwiera. Ale dzięki parasolom Browning, możesz być suchy nawet podczas najcięższych ulew. Duży, burgundowy parasol o konwencjonalnym wzor-
nictwie wzbogacony w stosunku do poprzednich lat dodatkowo o pokrycie PCV oraz wzmocnienie.

Nr art. Ø RCD zł
9972 250 2,50 m 288,00

PARASOLE BROLLY

Space Saver 90°Carp
Nowoczesna, prostokątna siatka wykonana z materiału Carp Mesh o fantastycz-
nym stosunku jakości do ceny. Solidny adapter z regulacją kąta jest przymoco-
wany do wąskiej strony siatki, co pozwala na przymocowanie kilku siatek do 
przedniej belki obok siebie. Górna i dolna obręcz została wykonana z metalu, 
natomiast pozostałe z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał RCD zł
7116 250 2,50 m 50 cm 40 cm Carp Mesh 267,00

Space Saver 90°QD
Nowoczesna, prostokątna siatka wykonana z materiału Quick Dry o fantastycz-
nym stosunku jakości do ceny. Solidny adapter z regulacją kąta jest przymoco-
wany do wąskiej strony siatki, co pozwala na przymocowanie kilku siatek do 
przedniej belki obok siebie. Górna i dolna obręcz została wykonana z metalu, 
natomiast pozostałe z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał RCD zł
7117 300 3,00 m 50 cm 40 cm Quick Dry Mesh 303,00

Space Saver CM
Nowoczesna, prostokątna siatka wykonana z materiału Carp Mesh o fantastycz-
nym stosunku jakości do ceny. Górna i dolna obręcz wykonana została z metalu. 
Środkowe elementy stworzone z mocnego plastiku. Całość posiada małe wymiary 
transportowe, nawet pakując kilka siatek.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał RCD zł
7118 250 2,50 m 50 cm 40 cm Carp Mesh 267,00

7118 300 3,00 m 50 cm 40 cm Carp Mesh 303,00

7118 400 4,00 m 50 cm 40 cm Carp Mesh 306,00

Space Saver QD
Nowoczesna, prostokątna siatka wykonana z materiału szybkoschnącego o fan-
tastycznym stosunku jakości do ceny. Górna i dolna obręcz wykonana została z 
metalu. Środkowe elementy stworzone z mocnego plastiku. Całość posiada małe 
wymiary transportowe, nawet pakując kilka siatek.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał RCD zł
7119 250 2,50 m 50 cm 40 cm Quick Dry Mesh 267,00

7119 350 3,50 m 50 cm 40 cm Quick Dry Mesh 314,00
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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 156,00

7015 002 3,00 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 170,00

7015 003 3,50 m 40 cm 50 cm 6 x 6 mm 178,00

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 178,00

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 24,00

Tuby ochronne premium
Te tuby ochronne najwyższej jakości są odporne zarówno na pękanie w niskich temperaturach, jak i wypaczaniu w wysokich temperaturach. Twoje wartościowe tyczki i 
wędki zasługują na najlepszą ochronę.

Nr art. Długość Ø RCD zł
8510 010 2,05 m 6 cm 95,80

8510 011 1,60 m 4 cm 43,80

8510 012 1,60 m 6 cm 78,20

Najwyższej jakości, odporne na uderzenia 
nawet przy niskich temperaturach

SIATKI

Sztyca do podbieraka Hyper Carp XTR
Sztyca podbieraka Hyper Carp Landing Net Handle z pewnością zadziwi wielu wędkarzy.  Rękojeść podbieraka została zaprojektowana 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 przesuwa 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 szty-
ce 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 354 g 3 1,53 m 666,00

Sztyca do podbieraka Hyper Carp XTR
Krótka gwintowana przedłużka, łatwa do zdjęcia, oraz do szybkiego do podbierania i ochrony ryb.

Nr art. Model Długość Waga Sekcje RCD zł
7106 999 Przedłużka ułatwiająca podbieranie 0,30 m 35 g 1 67,40

Sztyca do podbieraka Xi-Match
Lekka i niezwykle smukła sztyca podbieraka. Bardzo sztywna i stabilna. Wygodna i szybko gotowa do użycia. Idealna dla wędkarzy wyczynowych, którzy łowią na rze-
kach, kanałach i jeziorach, szczególnie na wysokich lub mocno zarośniętych brzegach. Ta bardzo wąska sztyca jest idealna przy połowie drobnych ryb. Ma antypoślizgo-
wą powierzchnię w dolnej części rękojeści.

Nr art. Długość Waga Sekcje Długość tr. RCD zł
7107 400 4,00 m 293 g 3 1,47 m 245,00
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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 218,00

7110 440 4,4 m 460 g 4 1,24 m 297,00

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 83,90

7177 250 2,50 m 276 g Włókno Szklane 3 1,15 m 91,80

7177 300 3,00 m 313 g Włókno Szklane 3 1,15 m 95,80

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 31,20

7067 002 Large (duża) 48 cm 40 cm 28 cm 6 x 6 mm 33,40

Black Magic® Szybkoschnąca
Wysokiej klasy podbierak z szybkoschnącą i przyjazną dla ryb siatką. Zastoso-
wano tutaj solidną ramę i mosiężny gwint. Dzięki nowemu kwadratowemu 
kształtowi możemy bezpiecznie i wygodnie podebrać rybę.

Nr art. Długość Szerokość Glebok. Oczko RCD zł
7017 001 55 cm 45 cm 38 cm 5 x 5 mm 89,00
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Kosz podbieraka River
Lekki i mocny podbierak z nylonową siatką o oczkach 20x 20mm, który jest 
bardzo wygodny i łatwy w użyciu podczas wędkowania w rzece.

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
Lekki i mocny podbierak z przezroczystą, wykonaną z nylonu siatką o oczkach 
6x6 mm. Duże oczka umożliwiają szybkie, a zarazem dyskretne użycie podbie-
raka.

Nr art. Długość Szerokość Glebok. Oczko RCD zł
7017 004 55 cm 45 cm 25 cm 6 x 6 mm 86,30

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 44,10

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 43,10

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 87,90

7029 043 60 cm 48 cm 30 cm L 5 x 5 mm 104,00

7029 044 60 cm 48 cm 35 cm XL 5 x 5 mm 112,00

KOSZE PODBIERAKÓW

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 95,80

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 64,10

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 72,20
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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 794,00

8974 003 L 794,00

8974 004 XL 794,00

8974 005 XXL 794,00

8974 006 XXXL 794,00

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 wzmocnienia-
mi na kolanach i siedzeniu, z mocnymi 
zamkami i wieloma innymi cechami, dzięki 
którym mamy zapewnioną długotrwałą 
ochronę od zjawisk atmosferycznych. 
Materiał: 100% Nylon, powlekany Poliure-
tanem. Gramatura: 280 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8973 002 M 715,00

8973 003 L 715,00

8973 004 XL 715,00

8973 005 XXL 715,00

8973 006 XXXL 715,00

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 441,00

8916 005 XXL 441,00

8916 006 XXXL 441,00

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 402,00

8919 005 XXL 402,00

8919 006 XXXL 402,00

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 003 L 281,00

8918 004 XL 281,00

8918 005 XXL 281,00

8918 006 XXXL 281,00

UBRANIA

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 63,80

8929 003 L 1 szt czarny 63,80

8929 004 XL 1 szt czarny 63,80

8929 005 XXL 1 szt czarny 63,80

Spodnie dresowe
Materiał: 100% Poliester. Gramatura: 100 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8490 002 L 120,00

8490 003 XL 120,00

8490 004 XXL 120,00

8490 005 XXXL 120,00
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Bluza z Kapturem
Materiał: 80% Bawełna, 20% Poliester. Gramatura: 340 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8491 001 M 195,00

8491 003 XL 195,00

8491 004 XXL 195,00

8491 005 XXXL 195,00

Dry Fit Polo
Materiał: 100% Poliester. Gramatura: 180 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8492 003 XL 104,00

8492 004 XXL 104,00

8492 005 XXXL 104,00

Polo Shirt
Materiał: 100% Bawełna. Gramatura: 220 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8493 002 L 101,00

8493 003 XL 101,00

8493 004 XXL 101,00

8493 005 XXXL 101,00

T-Shirt
Funkcjonalny T-shirt o nowoczesnym kroju. Czysta bawełna i waga 220 g 
zapewniają wygodę podczas noszenia. Materiał: 100% Bawełna. Gramatura: 
220 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8462 001 M czarny/bordowy 79,80

8462 002 L czarny/bordowy 79,80

8462 003 XL czarny/bordowy 79,80

8462 004 XXL czarny/bordowy 79,80

8462 005 XXXL czarny/bordowy 79,80

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

UBRANIA

Bluza
Materiał: 80% Bawełna, 20% Poliester. Gramatura: 340 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8496 001 M 160,00

8496 002 L 160,00

8496 003 XL 160,00

8496 004 XXL 160,00

8496 005 XXXL 160,00
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B139B138

Classic Cap
Materiał: 100% Bawełna

Nr art. RCD zł
9788 076 39,80

Clubber Cap
Materiał: 100% Bawełna

Nr art. RCD zł
9788 077 39,80

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

Royal Cap
Materiał: 100% Bawełna

Nr art. RCD zł
9788 066 39,80

Daszek
Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Kolor RCD zł
9788 069 biały 39,80

CZAPKI

Ręcznik
Materiał: 100% Bawełna

Nr art. RCD zł
9789 003 41,20
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B140

Baner
Materiał: 100% Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9963 503 200 cm 80 cm 160,00

Naklejka
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 044 14,8 cm 10,5 cm 2,20

9949 043 21 cm 14,8 cm 4,40

9971 956 42 cm 10 cm 16,00

Naklejka Sphere
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9971 966 42 cm 10 cm 4,60

Stojak do wędzisk
Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
9963 501 60 cm 105 cm 43 cm 1242,00

Flaga
Zawiera flagę, maszt, podstawkę i torbę.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9966 052 70 cm 260 cm 762,00

PROMOCYJNE
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Wysokiej jakości sprzęt wędkarski stworzony z myślą o połowie największych karpi. 
Najwyższej klasy wędki i kołowrotki, wypróbowane i przetestowane akcesoria, przynęty, 

którym nie można się oprzeć - a wszystko połączone z fajnym wizerunkiem. Radical to 
uosobienie nowoczesnego wędkarstwa karpiowego w pełnym tego słowa znaczeniu. 

i LEGENDA INTERAKTYWNYCH IKON

Więcej informacji na temat odpowiednich produktów można uzyskać,  
klikając jedną z następujących ikon:

Aby wyszukać odpowiedni produkt przy pomocy wyszukiwarki 
Google proszę kliknąć na numer produktu.

Szczegółowe 
zdjęcia

Schemat 
budowy – 

zobacz rysunki

Instrukcja 
użytkowania

FilmyAnimacja 
360

Wyszukiwarka Google
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RA4 RA5

Insist Slow
Najlepsze komponenty w połączeniu ze stonowaną stylistyką pozwoliły stworzyć nasz 
flagowy kołowrotek karpiowy. Uszczelnione, bardzo precyzyjne łożyska kulkowe ze 
stali nierdzewnej, przekładnia ślimakowa o wolnej oscylacji z frezowanymi jednostka-
mi napędowymi i uszczelnieniem, które zapobiega jakimkolwiek problemom nawet 
w wodzie morskiej nie pozostawiają nic do życzenia. Skok szpuli o długości 43 mm 
pozwala na dokładne dalekie rzuty, dzięki czemu możemy osiągnąć te decydujące 
o sukcesie metry. Zwróciliśmy także uwagę na takie szczegóły jak metalowy klips 
ochronny do żyłki czy smukłą i lekką metalową korbkę. Uszczelniony, bardzo dobrze 
wyregulowany duży hamulec zapewnia wolne od zatrzymań wypuszczanie linki i jed-
nocześnie jest bardzo czuły. Dostępna jest także płytka szpula dostosowana do plecio-
nek, co pozwala dostosować kołowrotek do wszelkich potrzeb. Stonowana stylistyka 
jest dyskretna i podkreśla charakter kołowrotka o wysokiej jakości. Zaawansowana 
technologia w niepozornej obudowie!

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Korba o obniżonej średnicy
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia ślimakowa
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Ślimakowy system posuwu szpuli
 · Szybki nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0395 080 14000 610 / 0,35 4,3:1 91 cm 7 8 kg / 18 lbs 677 g 539,00

0987 930 Szpula zap. płytka 300 / 0,35 101,00

0987 931 Szpula zap. głęboka 610 / 0,35 101,00

ZE STAŁĄ SZPULĄ

Insist LS-M
Mały „duży” brat kołowrotka Insist Slow! Kołowrotek ten urzeka 
bardzo małym korpusem w stosunku do nawoju szpuli. Mimo 
kompaktowej konstrukcji, kołowrotek jest bardzo wytrzymały 
i trwały. Przekładnia ślimakowa o powolnej oscylacji zapewnia 
idealne ułożenie linki, a tym samym wspaniałe możliwości rzuto-
we.  Kołowrotek LS-M działa bardzo płynnie dzięki wyposażeniu 
w uszczelnione, precyzyjne łożyska kulkowe.  Hamulec działa 
bardzo precyzyjnie i zupełnie bez zacięć. Stonowana stylistyka 
jest zgodna z linią stylistyczną Radical. Prawdziwa alternatywa dla 
tych, którzy nie potrzebują pełnowymiarowych kołowrotków typu 
big pit lub preferują kołowrotki o mniejszych rozmiarach.

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Wyważana korba
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia ślimakowa
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Ślimakowy system posuwu szpuli
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Klips z zabezpieczeniem żyłki

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0396 050 8000 280 / 0,35 4,6:1 90 cm 4 8 kg 582 g 445,00

0396 060 10000 350 / 0,35 4,6:1 94 cm 4 8 kg 586 g 445,00
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RA6 RA7

Black Session Big Pit
Łowienie średniej wielkości ryb na dużych wodach wymaga porządnych 
kołowrotków, na których można polegać. Seria Black Session zawiera 2 
kołowrotki, które są przede wszystkim niezawodne! Szczególnie wytrzymała 
przekładnia wyposażona jest w precyzyjne łożyska kulkowe rozłożone we 
właściwych miejscach, które zapewniają gładką pracę. Precyzyjny nawój linki 
umożliwia bezproblemowe, długie rzuty. Zoptymalizowaliśmy czuły hamulec 
kołowrotka, który gładko i bez hamowania wypuszcza linkę. Nadal ma on 
jednak świetną moc hamowania i spory zapas mocy. Stonowana konstrukcja 
z drewnianym uchwytem korbki dopełniają ten wysokiej jakości kołowrotek. 
Opcjonalna płytka szpula przeznaczona do plecionek pozwala na dostoso-
wanie kołowrotka do wszystkich metod nowoczesnego łowienia karpi. Jest 
to prawdziwa maszyna do ciężkich zadań, która nie musi kryć się z wyglą-
dem i łatwo sprawdzi się w ekstremalnych warunkach.

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec o dużej powierzchni roboczej
 · Korba o obniżonej średnicy
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Aluminiowa szpula
 · Ślimakowy system posuwu szpuli
 · Szybki nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0394 070 10000 610 / 0,30 4,8:1 89 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 601 g 380,00

0394 080 14000 530 / 0,35 4,3:1 95 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 760 g 423,00

0987 950 Szpula zap. płytka 300 / 0,30 80,10

0987 951 Szpula zap. głęboka 610 / 0,30 80,10

0987 960 Szpula zap. płytka 320 / 0,30 96,20

0987 961 Szpula zap. głęboka 530 / 0,35 96,20

After Dark BR
Celem podczas opracowywania tego kołowrotka było nieakceptowanie 
żadnych kompromisów w segmencie tanich kołowrotków. Pomimo systemu 
wolnej szpuli o szerokim zakresie ustawień i wysokiej jakości cechach, udało 
nam się osiągnąć świetny stosunek jakości do ceny. Dzięki przemyślanemu 
rozłożeniu 4 wydajnych łożysk kulkowych, kołowrotek ten jest bardzo płynny 
i nie zacina się. Także wytrzymałość i praca są bardzo dobre. Podczas testów 
kołowrotki te zostały poddane granicznym obciążeniom i udowodniły swoją 
niezawodność. Precyzyjny hamulec i dobry nawój linki są bezkonkurencyjne 
w tym segmencie cenowym. Kołowrotek ten z pewnością dostarczy wielu 
przyjemności z holowania ryb.

DANE TECHNICZNE:

 · Grafitowy rotor
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Przedni hamulec wielotarczowy o dużej powierzchni roboczej
 · Precyzyjnie regulowany mechanizm wolnego biegu
 · Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt korby zapewniający optymalny 
przekaz mocy
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Aluminiowa szpula
 · Doskonały nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0372 040 5000 200 / 0,30 5,1:1 64 cm 4 6,0 kg / 13 lbs 331 g 225,00

0372 050 8000 280 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 484 g 245,00

0372 060 10000 350 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 486 g 270,00

ZE STAŁĄ SZPULĄ
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RA8 RA9

Insist
Przykuwająca uwagę z imponującymi cechami! Wędziska Insist mają półparaboliczną akcję oraz mnóstwo mocy 
w zapasie. Akcja wędki jest stabilizowana przez stały oplot z mat węglowych. Blanki nie były wygładzane, aby 
zachowały pełną moc użytych materiałów. Antysplątaniowe przelotki Seaguide doskonale pasują do wyglądu 
całej wędki i dostarczają dodatkowego zabezpieczenia podczas rzutów. Przelotka szczytowa w rozmiarze 16 
poradzi sobie także łatwo z łowieniem w zarośniętych miejscach.  Uchwyt kołowrotka Fuji TVSTS umieszczony 
został w wąskiej rękojeści z korka. Oczywiście dodaliśmy jeszcze klips na żyłkę. Krótko mówiąc wędka jest bar-
dzo lekka i oferuje bardzo dobre własności rzutowe i nie jest zbyt twarda podczas holu. Akcja wędki zapobiega 
niepożądanym spięciom ryb. Wysokiej jakości stonowana stylistyka ze skromnymi oznaczeniami oraz znakami 
firmowymi na korku i grawerze na zakończeniu wędki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16025 300 Insist 3,00 m / 10' 2 3,00 lbs 1,55 m 270 g Seaguide 5+1 Fuji 535,00

16025 360 Insist 3,60 m / 12' 2 3,00 lbs 1,85 m 333 g Seaguide 6+1 Fuji 535,00

16025 361 Insist 3,60 m / 12' 2 3,50 lbs 1,85 m 347 g Seaguide 6+1 Fuji 535,00

16025 391 Insist 3,90 m / 13' 2 3,50 lbs 2,00 m 420 g Seaguide 6+1 Fuji 535,00

Black Session
Otrzymanie najlepszych komponentów za rozsądną cenę normalnie oznacza obniżenie jakości blanku. Nie ma 
to jednak zastosowania w przypadku serii Black Session! Przelotki Seaguide XQG i XAT o cechach antyspląta-
niowych oraz uchwyt kołowrotka Fuji DPS z wydłużonym gwintem. Ten progresywny blank z wysokomoduło-
wego włókna węglowego z oplotem krzyżowym oferuje niezwykły zapas mocy bez uczucia kołkowatości. To 
połączenie tworzy doskonałą całość. Dzięki wyborowi przelotek blank pozostał szybki i zachował swoje świetne 
parametry. W efekcie powstał kij do dalekich, precyzyjnych rzutów, który pozwoli uniknąć spinania ryb podczas 
holu. Układ przelotek 5+1 i proste wzornictwo wzbudzają zainteresowanie i podkreślają stonowaną estetykę. 
Perfekcyjne wykończenie podkreśla jakość tej wędki.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16010 361 Black Session 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 450,00

16010 362 Black Session 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,5 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 450,00

16010 391 Black Session 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,5 lbs 445 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 450,00

16010 300 Black Session 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 291 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 450,00

16010 390 Black Session 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,0 lbs 420 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 450,00

KARPIÓWKI
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Long Range 2
Seria wędzisk Long Range 2 przeznaczona jest do wykonywania najbardziej dalekich rzutów. Blanki są niezwy-
kle szybkie i mają świetne walory rzutowe przy obciążeniach miedzy 140 a 160 g. Wędziska te pozostawiają 
swoich drogich konkurentów w cieniu - nasz mistrz rzutowy z zespołu Radical osiągnął tą wędką odległość 
ponad 170 m!!! Wcześnie w tym segmencie cenowym było to nie do pomyślenia. Oprócz walorów rzutowych 
wędki mają wystarczająco czułą szczytówkę, aby zapobiegała spięciom ryb podczas holu. Podczas intensywnych 
testów, zdecydowaliśmy się wybrać przelotkę prowadzącą o średnicy 40 mm, gdyż najlepiej pasowała do cech 
tego blanku. Przelotka prowadząca i inne komponenty pochodzą od firmy Seaguide, co jest świadectwem 
uznanej jakości. Rękojeść wędki jest także zaprojektowana pod kątem dalekich rzutów i zapewnia świetne ope-
rowanie wędziskiem podczas holu. Stonowane wzornictwo łączy się doskonale z matą węglową 1K i tworzy 
blank, który wygląda jak wykonany na indywidualne zlecenie. Wędka dla wędkarzy, którzy łowią na dalekich 
odległościach i tych, którzy chcą być najlepsi.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja Waga Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16023 360 Long Range 2 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,50 lbs 420 extra fast Seaguide 5+1 Seaguide 647,00

16023 361 Long Range 2 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,75 lbs 430 extra fast Seaguide 5+1 Seaguide 647,00

16023 390 Long Range 2 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,50 lbs 480 extra fast Seaguide 5+1 Seaguide 668,00

16023 391 Long Range 2 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,75 lbs 490 extra fast Seaguide 5+1 Seaguide 668,00

Short & Solid
Wędka do ekstremalnych zastosowań - praktycznie niezniszczalna! Jak sama nazwa wskazuje, Short & Solid 
to krótkie wędki, które są praktycznie niezniszczalne dzięki pełnym blankom (pełne włókno węglowe). Idealne 
wędki do łowienia ryb z łodzi lub wędziska do siłowego holu tj. na bliskiej odległości w pobliżu zaczepów. 
Blank jest bardzo mocny i swoją paraboliczną akcją może zatrzymać nawet najbardziej brutalne odjazdy. 
Wykończenie z markowymi komponentami od Seaguide nie nie pozostawia złudzeń i tworzy uniwersalny, 
wytrzymały pakiet. Bezawaryjny pakiet do ciężkich zastosowań.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja Waga Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16011 274 Short & Solid 2,74 m / 9' 2 2,00 m 3,0 lbs 330 g Parabol Seaguide 5+1 Seaguide 445,00

16011 275 Short & Solid 2,74 m / 9' 2 2,00 m 3,5 lbs 350 g Parabol Seaguide 5+1 Seaguide 445,00
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After Dark+
AFTER DARK+ Wędziska te jednocześnie zaskakują i robią wrażenie. Udało nam się zaoferować porządny blank 
z wysokomodułowego włókna węglowego uzbrojony w przelotki Fuji oraz uchwyt kołowrotka Fuji DPS za bar-
dzo atrakcyjną cenę. Wędziska są wyjątkowo smukłe i szybkie. Za pomocą tych wędzisk można łatwo uzyskać 
dalekie i precyzyjne rzuty. Wysokiej jakości wykończenie także może przyspieszyć bicie serca. Stonowana styli-
styka „Dark” dopełnia całości. Absolutnie fantastyczna wędka o niezwykłym stosunku ceny do jakości.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16016 300 After Dark+ 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 266 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 290,00

16016 360 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 2,75 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 314,00

16016 361 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 321,00

16016 362 After Dark+ 3,60 m / 12' 3 1,25 m 3,0 lbs 321 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 337,00

16016 390 After Dark+ 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,0 lbs 414 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 353,00

After Dark+ Spod
Podobnie jak w przypadku wędzisk After Dark+, wędka do rakiety uzbrojona jest w najnowsze komponenty 
Fuji i dostępna jest w niezwykle atrakcyjnej cenie. Wędzisko bez problemu pozwala na rzuty rakietami zanę-
towymi na olbrzymie odległości. Rękojeść tej wędki różni się od innych wędzisk z serii. Dodatkowa grubość 
zapewnia pewny chwyt podczas rzutu, dzięki czemu wędkarz może łatwo załadować wędkę i mieć nad nią 
kontrolę podczas rzutu. Wędzisko oferuje wszystko, co jest niezbędne, aby zanęcić rakietą zanętową nawet 
oddalone miejsca.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16006 363 After Dark+ Spod 3,60 m / 12' 2 1,85 m 5,5 lbs 466 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 337,00

After Dark+ Traveller
Te teleskopowe wędki karpiowe nie zadziwiają tylko swoimi wymiarami transportowymi. Podobnie jak wędziska 
After Dark + wyposażone są w przelotki oraz uchwyt kołowrotka Fuji. Do tego dochodzi jeszcze konstrukcja z 
wysokomodułowego włókna węglowego, która nadaje wędce sprężystość i moment gaśnięcia, których trud-
no jest się spodziewać w wędce z tego segmentu cenowego. Półparaboliczna akcja pozwala na precyzyjne i 
dalekie rzuty. Wędziska te w żadnym razie nie są gorsze od wędzisk dwuczęściowych i z pewnością wzbudzą 
sensację.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16013 360 After Dark+ Traveller 3,60 m / 12' 7 1,20 m 2,75 lbs 314 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 314,00

16013 390 After Dark+ Traveller 3,90 m / 13' 7 1,35 m 3,0 lbs 334 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 362,00
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Pineapple Zombie Kulki proteinowe

Wszyscy znają słynne ananasowe kulki! Receptura tworzenia Pineapple Zombie od lat pozostaje ta sama. Dlaczego? To proste, dzięki niej wyholowano niesamowite 
ilości ryb i nie ma powodu, aby ją zmieniać. Jednak dzięki czemu Pineapple Zombie jest taka wyjątkowa? Przede wszystkim zawiera prawdziwe cząstki owoców. Każdy 
kto słyszał magiczne hasło „NHDC“ wie, że jest to słodzik pochodzący ze skórki ananasa. Słodycz jest niesamowicie intensywna i unikalnie kremowa w smaku. Takie 
rozwiązanie wprost doprowadza karpie do szaleństwa. Jednak nie tylko owoce stanowią o sile tej przynęty. Co więcej, nie użyto żadnych sztucznych substancji słodzą-
cych, a zamiast tego przetworzono nektar ze słodkich owoców. Wszystko to sprawia, że ta przynęta jest prawdziwą bronią. Ponadto aby jeszcze bardziej udoskonalić 
Pineapple Zombie przynęta posiada żółtą barwę. Ten kolor od dekad jest niezwykle atrakcyjny dla karpi. Skąd taka siła tego koloru trudno wyjaśnić, jednak połączenie 
tych wyszstkich elementów sprawia, że mamy ogromne szanse na wspaniałe wyniki, a co za tym hole, które będziemy wspominać latami. Pineapple Zombie to przynę-
ta, która świetnie sprawdzi się zarówno podczas szybkiego wypadu nad wodę jak i przy dłuższej zasiadce, gdzie nęcimy obficie. Pineapple Zombie to przynęta na cały 
rok, w okresach gorących świetnie pracuje w połączeniu z orzechem tygrysim. Przy jednoczesnej bardzo dobrej pracy w okresie chłodniejszym, a to dzięki zastosowa-
nym składnikom, które szybko się rozpuszczają.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3700 001 16 mm 1 kg 44,10

3700 002 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3950 010 150 ml 39,80

Yellow Zombie Dip

Nasze dipowane kulki proteinowe zapewniają, 
że nawet oddalone ryby są przywabiane do 
przynęty dzięki składnikom dipa, które idealnie 
przenikają w wodę w każdej temperaturze. 
Naturalny smak owocowy nakłania rybę do żero-
wania, zwłaszcza w miesiącach letnich. Dipowa-
ne przynęty są skuteczniejsze w przerybionych 
wodach i w trudnych warunkach!

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 010 16 mm / 20 mm 50 g 39,80

Yellow Zombie Pop Ups

Solidne przynęty pływające, nadające się do sto-
sowania z gamą Radical Pineapple Zombie Ran-
ge, które unoszą się przez wyjątkowo długi czas. 
W każdym pudełku znajdują się dwie średnice, 
dzięki czemu możesz być pewien, że zawsze 
dokonasz prawidłowego wyboru kulki pop up 
do warunków. Dołączona kapsułka smakowa 
poprawiająca działanie przynęt pływających.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 053 16 mm / 20 mm 50 g 39,80

Yellow Zombie Neon Pop 
Ups
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Pineapple Zombie. Kolor: fluore-
scencyjny żółty.

KULKI PROTEINOWE

Yellow Zombie Neon 
Powder

Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej 'drugiej skóry' dla 
dodatkowego przywabienia. Po pro-
stu obtocz mokrą kulkę proteinową 
w proszku - i gotowe! Żelowa kap-
suła wabi ryby swym uderzającym 
kolorem i intensywnym aromatem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 017 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 026 Yellow Zombie 100 ml 39,80

Marble Spray

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

Pineapple Naklejka
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
3700 010 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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Torby wielokrot-
nie zamykane!

Beer & BBQ Kulki proteinowe

Kiedy tworzyliśmy składniki dla tych kulek polegaliśmy na wiedzy i doświadczeniu naszych najlepszych wędkarzy. Po rocznych testach ilość złowionych ryb dowiodła 
słuszności tych działań. Użycie pelletu, który jest stosowany w hodowli karpi w połączeniu z drożdżami browarniczymi i białkiem drobiowym sprawia, że kulki te są nie-
zwykle skuteczne nawet w trudnych łowiskach. Przynęta zaczyna pracować w wodzie bardzo szybko i dlatego podobnie jak inne przynęty Radical może być stosowane 
podczas krótkich wypadów.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3668 001 16 mm 1 kg 44,10

3668 002 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3668 004 150 ml 39,80

Beer & BBQ Dip

Dip działa szybko, przywabiając ryby do stano-
wiska wędkarskiego w mgnieniu oka. Nasza 
porada: Obtocz dużą liczbę kulek proteinowych 
w Beer & BBQ Dip przed pierwszym nęceniem w 
strefie docelowej. To przyciągnie ryby do stano-
wiska wędkarskiego w mgnieniu oka.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3668 007 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

Beer & BBQ Pop Ups

Twarde kulki proteinowe pop-up, które zacho-
wują pływalność przez długi czas. Perfekcyjne 
do użycia z kulkami proteinowymi Beer & BBQ 
Boilies. W każdym pudełku znajdują się dwie 
średnice, dzięki czemu możesz być pewien, że 
zawsze dokonasz prawidłowego wyboru kulki 
pop up do warunków. Dołączona kapsułka 
smakowa poprawiająca działanie przynęt pły-
wających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3668 005 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

Beer & BBQ Neon Pop Ups

Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Beer & BBQ. Kolor: neonowa poma-
rańcza.

KULKI PROTEINOWE

Beer & BBQ Neon 
Powder

Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla 
dodatkowego przywabienia. Po 
prostu obtocz mokrą kulkę pro-
teinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym 
uderzającym kolorem i intensyw-
nym aromatem.Nr art. Zawartość RCD zł

3668 006 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 035 Beer & BBQ 100 ml 39,80

Marble Spray

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

Naklejka
Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 086 Beer & BBQ 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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Torby wielokrot-
nie zamykane!

Red Monster Kulki proteinowe

Red Monster to przynęta, która kusi karpie podwójnie! Aromat Monster Craba w połączeniu z oryginalnym Robin Redem zwabi nawet najostrożniejsze ryby, co udo-
wodniły wspaniałe wyniki naszych testerów. Otwarta struktura przynęty pozwala na szybką dyfuzję jej składników. Jednocześnie zastosowana tutaj mieszanka pozwala 
na niezbędną stabilność kulek podczas dłuższego nęcenie. Red Monster to mieszanka, która jest pewniakiem nawet, w trudnych lub przełowionych łowiskach i doda 
pikanterii naszym zasiadkom w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3667 001 16 mm 1 kg 44,10

3667 002 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3667 004 150 ml 39,80

Red Monster Dip

Dip działa szybko, wabiąc ryby w nasze łowisko 
w mgnieniu oka. Nasza porada: nadaj aromat 
Red Monster Dip dużej ilości kulek proteinowych 
jeszcze przed pierwszym nęceniem w strefie 
docelowej. To momentalnie przyciągnie ryby w 
Twoje stanowisko.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3667 007 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

Red Monster Pop Ups

Twarde kulki proteinowe pop-up, które zacho-
wują pływalność przez długi czas. Perfekcyjne 
do użycia z kulkami proteinowymi Red Monster 
Boilies. W każdym pudełku znajdują się dwie 
średnice, dzięki czemu możesz być pewien, że 
zawsze dokonasz prawidłowego wyboru kulki 
pop up do warunków. Dołączona kapsułka 
smakowa poprawiająca działanie przynęt pły-
wających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3667 005 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

Red Monster Neon Pop 
Ups
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Red Monster. Kolor: neon zielony / 
czerwony.

KULKI PROTEINOWE

Red Monster Neon 
Powder
Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla 
dodatkowego przywabienia. Po pro-
stu obtocz mokrą kulkę proteinową 
w proszku - i gotowe! Żelowa kap-
suła wabi ryby swym uderzającym 
kolorem i intensywnym aromatem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3667 006 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 034 Red Monster 100 ml 39,80

Marble Spray

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies Naklejka

Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 077 Red Monster 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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Torby wielokrot-
nie zamykane!

Punky Monkey+ Kulki proteinowe

Punky Monkey + to kolejny krok w rozwoju naszych bardzo dobrze znanych owocowych kulek. Zostały one stworzone z poziomek i bananów zgodnie z ostatnimi 
odkryciami biologicznymi i zasadami żywieniowymi. Zawierają cząstki suszonych bananów oraz pokruszone kulki o tym samym aromacie. Karpie nie potrafią wprost się 
im oprzeć. Punky Monkey + zachęci nawet nieufne ryby we wszelkich trudnych sytuacjach.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3963 011 16 mm 1 kg 44,10

3963 012 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3963 004 150 ml 39,80

Punky Monkey Dip

Dip działa szybko, przywabiając ryby do stano-
wiska wędkarskiego w mgnieniu oka. Nasza 
porada: Obtocz dużą liczbę kulek proteinowych 
w Punky Monkey Dip przed pierwszym nęceniem 
w strefie docelowej. To przyciągnie ryby do sta-
nowiska wędkarskiego w mgnieniu oka.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3963 007 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

Punky Monkey Pop Ups

Twarda kulka proteinowa pop up długo pływa-
jąca, doskonale dopasowana do Punky Monkey 
Boilie. W każdym pudełku znajdują się dwie 
średnice, dzięki czemu możesz być pewien, że 
zawsze dokonasz prawidłowego wyboru kulki 
pop up do warunków. Dołączona kapsułka 
smakowa poprawiająca działanie przynęt pły-
wających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3963 005 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

Punky Monkey Neon Pop 
Ups
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Punky Monkey. Kolor: Neon czer-
wony

KULKI PROTEINOWE

Punky Monkey Neon 
Powder
Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla 
dodatkowego przywabienia. Po 
prostu obtocz mokrą kulkę pro-
teinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym 
uderzającym kolorem i intensyw-
nym aromatem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3963 006 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 031 Punky Monkey 100 ml 39,80

Marble Spray

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

Naklejka
Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 071 Punky Monkey 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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Torby wielokrot-
nie zamykane!

Rastafari Kulki proteinowe

Któż nie słyszał o naszych żółtych kulkach Scopex z ich niemożliwym do pomylenia aromatem maślanym z dodatkiem wanilii? Aby poprawić ich atrakcyjność kulki opar-
to o zrównoważoną mieszankę naturalnych aromatów w połączeniu z mieszanką mielonych i całych nasion konopi razem z prawdziwym kwasem masłowym. Naszym 
priorytetem było zrobienie kulek, które wypuszczą swój aromat i swoje składniki w jak najszybszy sposób i szybko zwabią karpia w łowisko. Osiągnięte wyniki podczas 
różnych testów były zdumiewające.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3979 001 16 mm 1 kg 44,10

3979 002 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3979 004 150 ml 39,80

Rastafari Dip

Natychmiast rozpoznawalny aromat połączony 
z rozpuszczalnością alkoholu sprawiają, że ten 
dip jest naprawdę wyjątkowy. Dip działa szybko, 
przywabiając ryby do stanowiska wędkarskiego 
w mgnieniu oka. Nasza porada: Obtocz dużą 
liczbę kulek proteinowych w Rastafari Dip przed 
pierwszym nęceniem w strefie docelowej. To 
przyciągnie ryby do stanowiska wędkarskiego w 
mgnieniu oka

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3979 007 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

Rastafari Pop Ups

Twarde kulki proteinowe pop-up, które zacho-
wują pływalność przez długi czas. Perfekcyjne do 
użycia z kulkami proteinowymi Rastafari Boilies. 
W każdym pudełku znajdują się dwie średnice, 
dzięki czemu możesz być pewien, że zawsze 
dokonasz prawidłowego wyboru kulki pop up 
do warunków. Dołączona kapsułka smakowa 
poprawiająca działanie przynęt pływających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3979 005 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

Rastafari Neon Pop Ups

Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Rastafari. Kolor: zielony

KULKI PROTEINOWE

Rastafari Neon 
Powder
Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla 
dodatkowego przywabienia. Po 
prostu obtocz mokrą kulkę pro-
teinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym 
uderzającym kolorem i intensyw-
nym aromatem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3979 006 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 033 Rastafari 100 ml 39,80

Marble Spray

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

Naklejka
Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 074 Rastafari 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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Torby wielokrot-
nie zamykane!

Rubby Dubby Kulki proteinowe

Rybna, naturalna i gruboziarnista - wszystko, czego karp mógłby sobie życzyć! Przynęta przyszłości, ponieważ naturalność się liczy, a w Radical używamy wyłącznie 
naturalnych składników. Skuteczność naszej przynęty udowadnia, że mamy rację:
• Prawdziwe kawałki ryb i krewetek dla "chrupiącego" efektu
• Prawdziwe oleje rybie dla aromatu i smaku, zamiast sztucznych aromatów rybnych
• Przynęta aktywuje się i natychmiast zaczyna działać w wodzie, ponieważ nie zawiera konserwantów
• Najwyższej jakości mączki powodują u karpia szał żerowania i zapewniają, że przynęta jest szybko trawiona

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3954 009 16 mm 1 kg 44,10

3955 009 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3950 009 150 ml 39,80

Rubby Dubby Dip

Naturalne składniki to priorytet dla Rubby Dubby 
Dip. Składniki te gwarantują szybką rozpusz-
czalność w każdej temperaturze i silne wabienie 
nawet gdy ryba jest daleko. "Rybne" składniki 
sprawiają, że Rubby Dubby Boilie to przynęta na 
wszystkie pory roku, a jej przyciąganie można 
zwielokrotnić używając dipa.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 009 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

Rubby Dubby Pop Ups

Solidne przynęty pływające, nadające się do 
stosowania z gamą Radical Rubby Dubby, które 
unoszą się przez wyjątkowo długi czas. W każ-
dym pudełku znajdują się dwie średnice, dzięki 
czemu możesz być pewien, że zawsze dokonasz 
prawidłowego wyboru kulki pop up do warun-
ków. Dołączona kapsułka smakowa poprawiają-
ca działanie przynęt pływających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 054 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

Rubby Dubby Neon Pop 
Ups
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Rubby Dubby. Kolor: fluorescencyjny 
pomarańczowy.

KULKI PROTEINOWE

Rubby Dubby Neon 
Powder
Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej 'drugiej skóry' dla 
dodatkowego przywabienia. Po pro-
stu obtocz mokrą kulkę proteinową 
w proszku - i gotowe! Żelowa kap-
suła wabi ryby swym uderzającym 
kolorem i intensywnym aromatem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 016 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 025 Rubby Dubby 100 ml 39,80

Marble Spray

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

Naklejka
Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 015 Rubby Dubby 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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Torby wielokrot-
nie zamykane!

Bloody Chicken Kulki proteinowe

Te kulki proteinowe“niesamowite Radical Bloody ” zostały opracowane podczas niezliczonych godzin prób członków zespołu Quantum Radical w sezonie 2009-10.  
Niemiecki as karpia Benjamin Gründer odegrał główną rolę w osiągnięciu perfekcyjnej mieszaniny składników, które pozwalają złapać dużego karpia europejskiego.   
Składniki Radical Bloody Chicken dają natychmiastowy efekt dzięki szybkiemu uwolnieniu jej unikatowego zestawu atraktorów. W testach odkryto, że duże ryby natych-
miast rozpoznają jej mięsny smak i nie ma potrzeby zarzucania dodatkowej przynęty wcześniej, czy "tresowania" ryb pod tę przynętę! Radical Bloody Chicken oparta 
jest na wysokiej jakości mieszance mięsnej, która wspomaga trawienie, a dzięki temu stymuluje dalsze żerowanie.  Przyczynia się to do jej niesamowicie wysokiego 
poziomu wabienia.  Łatwostrawna i stosunkowo szybko rozpuszczająca się w wodzie, ta kulka proteinowa może być używana przez cały rok i wrzucana w dużych ilo-
ściach bezpośrednio do wody, bez jej zanieczyszczania.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3954 008 16 mm 1 kg 44,10

3955 008 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3950 008 150 ml 39,80

Bloody Chicken Dip

Pasujący dip do kulek proteinowych Radical 
Radical Bloody Chicken Boilies z bazą tranową. 
Wysoce efektywny aromat kurczaka i długotrwa-
ły efekt wabienia. Idealny do nadania kulkom 
proteinowym Radical Bloody Chicken Boilie 
dodatkowej mocy.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 008 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

Bloody Chicken Pop Ups

Twarde kulki proteinowe pop-up, które zacho-
wują pływalność przez długi czas. Perfekcyjne do 
użycia z kulkami proteinowymi Radical Bloody 
Chicken Boilies. W każdym pudełku znajdują się 
dwie średnice, dzięki czemu możesz być pewien, 
że zawsze dokonasz prawidłowego wyboru 
kulki pop up do warunków. Dołączona kapsułka 
smakowa poprawiająca działanie przynęt pły-
wających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 050 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

Bloody Chicken Neon 
Pop Ups
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Bloody Chicken. Kolor: fluorescen-
cyjny czerwony.

KULKI PROTEINOWE

Bloody Chicken Neon 
Powder

Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej 'drugiej skóry' dla 
dodatkowego przywabienia. Po pro-
stu obtocz mokrą kulkę proteinową 
w proszku - i gotowe! Żelowa kap-
suła wabi ryby swym uderzającym 
kolorem i intensywnym aromatem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 018 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 029 Bloody Chicken 100 ml 39,80

Marble Spray

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

Naklejka
Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 013 Bloody Chicken 14,5 cm 9,5 cm 2,80

Prezenter do kulek prot.

Łatwa do złożenia wystawka sklepowa, wykonana z trwałego, zadrukowanego 
kartonu mieszcząca do 6 stojących torebek z atrakcyjnej serii kulek proteino-
wych Quantum. Ogromnie zwiększa sprzedaż. Kulki proteinowe nie są zawarte 
w zestawie.

Nr art. RCD zł
9963 015 36,00
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Zestaw siatek PVA do lejka

Siatka PVA jest bardzo wytrzymała i rozpuszcza się w krótkim czasie nawet 
przy niskich temperaturach wody. Występuje w kompletnym zestawie z siat-
kami w obu średnicach oraz z akcesoriami do napełniania jak ubijaki lub też 
w pojedynczych zestawach z siatką o jednej średnicy i odpowiednimi akceso-
riami. Tuby z siatkami uzupełniającymi są dostępne oddzielnie. Materiał: PVA

Nr art. Model Długość Ø RCD zł
2603 002 7 m 25 mm 37,80

2603 003 7 m 35 mm 43,40

2603 004 Zapas 10 m 25 mm 38,40

2603 005 Zapas 10 m 35 mm 38,20

Zestaw siatek PVA do lejka

Siatka PVA jest bardzo wytrzymała i rozpuszcza się w krótkim czasie nawet 
przy niskich temperaturach wody. Występuje w kompletnym zestawie z siat-
kami w obu średnicach oraz z akcesoriami do napełniania jak ubijaki lub też 
w pojedynczych zestawach z siatką o jednej średnicy i odpowiednimi akceso-
riami.  Tuby z siatkami uzupełniającymi są dostępne oddzielnie. Materiał: PVA

Nr art. Długość Rozmiar RCD zł
2603 001 7 m 25 mm & 35 mm 63,80

Siatki PVA

Te woreczki PVA są bardzo mocne i wytrzymają rzuty nawet na bardzo 
duże odległości. Czas rozpuszczania wynosi tylko około 90 sekund nawet w 
zimnej wodzie, dzięki czemu zawartość jest szybko uwalniana. Dostępne w 
2 wielkościach! W zestawie z akcesoriami do napełniania lub osobno jako 
uzupełnienie do zestawów. Materiał: PVA

Nr art. Model Długość Szerokość Rozmiar Ilość RCD zł
2603 006 110 mm 55 mm M 25 szt 22,40

2603 007 160 mm 85 mm L 20 szt 24,20

2603 008 Zapas 110 mm 55 mm M 30 szt 19,60

2603 009 Zapas 160 mm 85 mm L 20 szt 21,40

Taśma PVA

Klasyczna taśma PVA. Bardzo mocna i odporna na przetarcia, a jednocześnie 
rozpuszcza się w mniej niż 1.5 minuty nawet w zimnej wodzie. Materiał: 
PVA

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
2603 010 20 m 16 mm 13,00

Wiadro z pokrywą Camou

Klasyczne wiadro zaprojektowane w kolorach maskujących. Dla bezpieczeństwa użytkowania produkt posiada solidną metalową rączkę, zaś ta została wyposażona w 
plastikowy uchwyt. W zestawie znajduje się pokrywa, która pewnie zabezpiecza wiadro i jego zawartość, nawet podczas przewożenia płynów. Materiał: Polipropylen / 
polietylen

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Zawartość Kolor RCD zł
8514 102 250 mm 290 mm 211 mm 10 l camou 39,20

AKCESORIA KARPIOWE

Stojak pod wiadro

Statyw Bucket Stand znacznie ułatwia życie, kiedy nęcimy rakietą zanętową. 
Doskonale mieści nasze wiadra Radical jak również większość innych spotyka-
nych na rynku. Na boku można umieścić wędkę, co eliminuje irytujące schylanie 
się podczas nęcenia.

Nr art. Szerokość Glebok. RCD zł
8402 014 280 mm 240 mm 134,00

Stojak jest  
dostarczany bez 
podpórek oraz 

wędki.
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RA30 RA31

Drop Braid

Tonąca, najwyższej jakości ośmiosplotowa plecionka. 8 włókien sprawia, że materiał jest bardzo gładki i elastyczny z jednoczesnym zachowaniem odporności. Jest to 
linka o bardzo dobrych właściwościach rzutowych i stwarza małe opory na powiewy wiatru.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2383 025 0,25 mm 400 m 11,3 kg / 25 lbs ciemnozielony 242,00

2383 030 0,30 mm 400 m 13,0 kg / 30 lbs ciemnozielony 242,00

2383 125 0,25 mm 1200 m 11,3 kg / 25 lbs ciemnozielony 683,00

2383 130 0,30 mm 1200 m 13,0 kg / 30 lbs ciemnozielony 683,00

125g spool

Żyłka Invisible

Zielona żyłka, która praktycznie znika między roślinami w wodzie. Duża wytrzymałość na węzłach, wysoka odporność na przetarcia i dobra elastyczność zapewniają 
pewny hol karpia.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2381 030 0,30 mm 1450 m 8,0 kg / 16,5 lbs zielony 112,00

2381 035 0,35 mm 1065 m 9,1 kg / 20,1 lbs zielony 112,00

2381 040 0,40 mm 816 m 10,8 kg / 23,8 lbs zielony 112,00

Żyłka Substantil

Zielona żyłka, która praktycznie znika między roślinami w wodzie. Duża wytrzymałość na węzłach, wysoka odporność na przetarcia i dobra elastyczność zapewniają 
pewny hol karpia. Dzięki swojej małej rozciągliwości jest to świetna alternatywa, gdy stosowanie plecionek jest zakazane.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2382 030 0,30 mm 1450 m 8,00 kg / 16,50 lbs transparent green 112,00

2382 035 0,35 mm 1065 m 9,10 kg / 20,10 lbs transparent green 112,00

2382 040 0,40 mm 816 m 10,80 kg / 23,80 lbs transparent green 112,00

LINKI

Tough Leader

Szczególnie gładki i odporny na przetarcia mono leader o jasnozielonym kolorze. Posiada bardzo dobre właściwości rzutowe, które zawdzięcza swojej gładkości. Ze 
względu na specjalną strukturę molekularną jest szczególnie odporny na przetarcia – kamienie, drewno czy małże nie mają teraz szans!

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2671 050 0,50 mm 100 m 13,6 kg / 30 lbs jasnozielony 39,80

2671 060 0,60 mm 100 m 18 kg / 40 lbs jasnozielony 39,80
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RA32 RA33

Fluoro Filament

Krystalicznie przezroczysty i gładki fluorocarbon. Dzięki specjalnej kompozycji udało nam się wyeliminować typową dla fluorocarbonu sztywność. To dlatego żyłka posia-
da bardzo dobre właściwości rzutowe i jednocześnie jest na tyle ciężka, aby perfekcyjnie układać się na dnie. Materiał w ogóle się nie skręca.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2672 043 0,43 mm 100 m 9 kg / 20 lbs przeźroczysty 94,20

2672 047 0,47 mm 100 m 11,3 kg / 25 lbs przeźroczysty 94,20

Quattron Salsa

Przezroczysta czerwona żyłka o znakomitych właściwościach. Czerwony odcień, 
który sprawia, że wędkarzowi łatwo jest zidentyfikować i rozpoznać żyłkę ponad 
wodą, zanika na głębokości 1.3m. Tym samym żyłka staje się niewidoczna dla 
ryb. Salsa jest również bardzo odporna na tarcie i jest prawdziwym koniem 
pociągowym, w szczególności w przypadku wędkarstwa morskiego oraz trollin-
gu. Dostępna w ekonomicznych szpulach 250g o wysokiej pojemności.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2611 018 0,18 mm 3000 m 2,80 kg / 6,20 lbs przez.-czerwona 176,00

2611 020 0,20 mm 3000 m 3,50 kg / 7,70 lbs przez.-czerwona 209,00

2611 022 0,22 mm 3000 m 4,50 kg / 9,90 lbs przez.-czerwona 225,00

2611 025 0,25 mm 3000 m 5,70 kg / 12,50 lbs przez.-czerwona 242,00

2611 030 0,30 mm 2901 m 7,70 kg / 17,00 lbs przez.-czerwona 209,00

2611 035 0,35 mm 2131 m 10,50 kg / 23,10 lbs przez.-czerwona 209,00

2611 040 0,40 mm 1632 m 12,50 kg / 27,60 lbs przez.-czerwona 209,00

2611 045 0,45 mm 1289 m 16,50 kg / 36,40 lbs przez.-czerwona 209,00

Chod Filament

Typowy materiał mono stworzony z myślą o zestawach typu chod rig czy stiff 
rig. W prosty sposób można go wyprostować czy zmienić jego kształt. Nie jest 
do tego potrzebne ciepło, zaś sam materiał jest absolutnie niepozorny dzięki 
swojemu zielonemu odcieniowi.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2673 045 0,45 mm 20 m 9 kg / 20 lbs jasnozielony 33,40

LINKI

Plecionka WaryCarp

WarryCarp Link to tonąca plecionka, która idealnie łączy elastyczność i sztyw-
ność przy zachowaniu cienkich średnic. Dodatkowo kolor idealnie wtapia się w 
podwodny krajobraz, dzięki czemu nie wzbudza podejrzeń wśród ryb. Wypro-
dukowane w Niemczech!

Nr art. Model Długość Waga Kolor RCD zł
2674 025 25 20 m 11,3 kg / 25 lbs camou-olive 60,50

2674 035 35 20 m 15,8 kg / 35 lbs camou-olive 60,50

Plecionka w otulinie WaryCarp

WarryCarp Link to tonąca plecionka, która idealnie łączy elastyczność i sztyw-
ność przy zachowaniu cienkich średnic. Dodatkowo kolor idealnie wtapia się w 
podwodny krajobraz, dzięki czemu nie wzbudza podejrzeń wśród ryb. Wypro-
dukowane w Niemczech!

Nr art. Model Długość Waga Kolor RCD zł
2675 025 25 20 m 11,3 kg / 25 lbs camou-olive 69,30

2675 035 35 20 m 15,8 kg / 35 lbs camou-olive 69,30

Bezrdzeniowy leader Dropcore

Bezrdzeniowy Leader Dropcore zastępuje klasyczne leadcory. Ten materiał nie 
posiada ołowionego rdzenia ani innego dodatkowego obciążenia. Materiał jest 
wyjątkowo elastyczny i bardzo szybko tonie. Idealnie dopasowuje się do kształ-
tu dna, a ze względu na pusty środek można go zaplatać, bez zastosowania 
jakichkolwiek węzłów. W ten sposób wytrzymałość Unloaded Dropcore Leader 
jest na poziomie 100%. Specjalnie zastosowana kolorystyka nie wzbudza 
podejrzeń wśród ryb. Wyprodukowane w Niemczech!

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
2676 055 10 m 24,9 kg / 55 lbs camou-olive 69,30
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RA34 RA35

Haczyki Radical - Nadzieja zamieniona w pewność

Naszym celem było stworzenie sprzętu dla każdej dziedziny nowoczesnego karpiarstwa z zachowaniem 
wysokiej jakości produktów i rozsądnej ceny – z pewnością nie jest to łatwe zadanie! Po długich i wymaga-
jących testach możemy zaprezentować idealną kombinację wytrzymałości, odporności na złamania i nie-
zwykłej ostrości. Nasze haki się nie łamią – w zamian za to pod wpływem ekstremalnych obciążeń powoli 
zaczynają się deformować, jednak nadal pozostają ostre – znacznie dłużej niż większość funkcjonujących 
na rynku. Zastosowana tutaj powłoka chroni haki przed korozją i zapobiega refleksom. Dodatkowo pozwa-
la na dużo lepszą penetrację i pewne zapięcie.

Longshank

Sprawdzony kształt Longshank w wyjątkowej jakości i ostrości. Specjalna matowa 
powłoka zapobiega odbiciom i chroni hak. Te haczyki są nie tylko ostre - również 
pozostają ostre o wiele dłużej niż porównywalne typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4467 002 2 10 10 szt titan x 20,20

4467 004 4 10 10 szt titan x 20,20

4467 006 6 10 10 szt titan x 20,20

HAKI

Wide Gape Strong

Sprawdzony kształt Wide- Gape w doskonałej jakości i ostrości. Ta wersja jest bardziej 
stabilna - idealna do łowienia na wodach z wieloma przeszkodami. Specjalna matowa 
powłoka zapobiega odbiciom i chroni hak. Te haczyki są nie tylko ostre - również pozo-
stają ostre o wiele dłużej niż porównywalne typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4468 002 2 10 10 szt titan x 20,20

4468 004 4 10 10 szt titan x 20,20

4468 006 6 10 10 szt titan x 20,20

Wide Gape

Sprawdzony kształt Wide- Gape w doskonałej jakości i ostrości. Specjalna matowa powłoka 
zapobiega odbiciom i chroni hak. Te haczyki są nie tylko ostre - również pozostają ostre o 
wiele dłużej niż porównywalne typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4484 002 2 10 10 szt titan x 20,20

4484 004 4 10 10 szt titan x 20,20

4484 006 6 10 10 szt titan x 20,20

4484 008 8 10 10 szt titan x 20,20
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RA36 RA37

Continental

Sprawdzony kształt Continental w wyjątkowej jakości i ostrości. Niezwykle stabilny i uni-
wersalny zaczep. Specjalna matowa powłoka zapobiega odbiciom i chroni hak. Te haczy-
ki są nie tylko ostre - również pozostają ostre o wiele dłużej niż porównywalne typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4485 002 2 10 10 szt titan x 20,20

4485 004 4 10 10 szt titan x 20,20

4485 006 6 10 10 szt titan x 20,20

Chodda

Sprawdzony kształt do zestawów chod i pop-up w doskonałej jakości i ostrości. Spe-
cjalna matowa powłoka zapobiega odbiciom i chroni hak. Te haczyki są nie tylko ostre 
- również pozostają ostre o wiele dłużej niż porównywalne typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4486 002 2 10 10 szt titan x 20,20

4486 004 4 10 10 szt titan x 20,20

4486 006 6 10 10 szt titan x 20,20

Curveshank

Sprawdzony kształt Curve w doskonałej jakości i ostrości. Ten haczyk nadaje się do róż-
nych standardowych, a także do nowoczesnych i specjalistycznych zestawów. Specjalna 
matowa powłoka zapobiega odbiciom i chroni hak. Te haczyki są nie tylko ostre - rów-
nież pozostają ostre o wiele dłużej niż porównywalne typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4487 002 2 10 10 szt titan x 20,20

4487 004 4 10 10 szt titan x 20,20

4487 006 6 10 10 szt titan x 20,20

4487 008 8 10 10 szt titan x 20,20

HAKI
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RA38 RA39

Krętlik z kółkiem
Nr art. Kolor RCD zł
6269 001 czarny matowy bez reflesków 12,20

Krętlik
Nr art. Kolor RCD zł
6269 004 czarny matowy bez reflesków 6,80

Krętlik z dużym oczkiem
Nr art. Kolor RCD zł
6269 005 czarny matowy bez reflesków 7,60

Krętlik do PVA
Nr art. Kolor RCD zł
6269 006 czarny matowy bez reflesków 13,40

Krętlik do szybkiej wymiany
Nr art. Kolor RCD zł
6269 007 czarny matowy bez reflesków 11,20

Krętlik do szybkiej wymiany z 
kółkiem
Nr art. Kolor RCD zł
6269 008 czarny matowy bez reflesków 14,80

Krętlik z micro kółkiem
Nr art. Kolor RCD zł
6269 009 czarny matowy bez reflesków 12,20

AKCESORIA KARPIOWE

Kółko łącznikowe
Nr art. Ø Kolor RCD zł
6269 002 3,1 mm czarny matowy bez reflesków 8,20

6269 003 5,3 mm czarny matowy bez reflesków 8,60

Agrafka do szybkiej wymiany
Nr art. Kolor RCD zł
6269 010 czarny matowy bez reflesków 7,60

Kicker Short 30°

Krótka wersja Kickera - doskonale poprawia obrót 
haczyka.  Skuteczny zamiennik rurek termokur-
czliwych. Materiał ten jest całkowicie gładki, 
wytrzymały i zachowuje swój kształt. Kolor jest 
częściowo przezroczysty i dlatego doskonale 
dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6263 001 10 szt camo-green 12,60

Kicker Curve

Kicker ma kształt łukowato wygięty i służy do 
budowy przyponów typu Withy Pool i mu podob-
nych.  Wpływa na bardzo agresywny obrót haczy-
ka i pozostawia rybie nikłe szanse na uwolnienie 
się. Materiał ten jest całkowicie gładki, wytrzymały 
i zachowuje swój kształt. Kolor jest częściowo 
przezroczysty i dlatego doskonale dostosowuje się 
do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6263 003 10 szt camo-green 13,40

Kicker Long 30°

Długa wersja Kickera - doskonale poprawia obrót 
haczyka. Skuteczny zamiennik rurek termokur-
czliwych. Materiał ten jest całkowicie gładki, 
wytrzymały i zachowuje swój kształt. Kolor jest 
częściowo przezroczysty i dlatego doskonale 
dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6263 004 10 szt camo-green 12,60
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Tail Rubber

Nasadki gumowe dopasowane do naszych bez-
piecznych klipsów. Materiał ten jest całkowicie 
gładki, wytrzymały i zachowuje swój kształt. Kolor 
jest częściowo przezroczysty i dlatego doskonale 
dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6261 001 10 szt camo-green 11,20

Silicone Tube

Miękka i jednocześnie wytrzymała rurka siliko-
nowa do stosowania w różnych zestawach. Czę-
ściowo przezroczysta powłoka pozwala wydobyć 
kolorystykę środowiska, dzięki czemu doskonale 
dopasowuje się do otoczenia i stapia się z nim.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6262 001 1 m przezroczysty 17,80

Shrink Tube

Rurka termokurczliwa jest łatwa do użycia i kurczy się się nawet 
przy niskich temperaturach. Po skurczeniu rurka zachowuje swój 
kształt i jest bardzo wytrzymała. Częściowo przezroczysty kolor 
pozwala rurce na doskonałą adaptację do warunków panujących w 
wodzie.

Nr art. Długość Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
6262 002 4 cm 2,4mm - 0,8mm 10 szt camo-green 17,80

Anti Tangle Tube

Rurka antysplątaniowa dopasowana do naszych 
nasadek gumowych i centrycznych ciężarków. 
Materiał ten jest całkowicie gładki, wytrzymały 
i zachowuje swój kształt. Kolor jest częściowo 
przezroczysty i dlatego doskonale dostosowuje się 
do otoczenia.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6262 003 2 m camo-green 17,80

AKCESORIA KARPIOWE

Rubber Bead

Nasze gumowe koraliki nadaję się idealnie do 
wielu zastosowań i muszą znaleźć się w każdym 
pudełku z akcesoriami. Mogą być wykorzystane 
do wyważenia ledkoru i innych liderów lub też 
do wykonania na przykład Chod Rigów. Materiał 
ten jest całkowicie gładki, wytrzymały i zachowuje 
swój kształt. Kolor jest częściowo przezroczysty i 
dlatego doskonale dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6264 001 10 szt camo-green 9,00

Hook Beads

Koraliki na haczyk doskonale nadają się nakła-
dania na haczyk w celu blokowania kółeczek 
do mocowania przyponu włosowego. Idealne 
do przesuwanych kółeczek przyponowych i im 
podobnych.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6264 002 20 szt camo-green 12,60

Safety Clip

Nasze bezpieczne klipsy są bardzo trwałe i wytrzymają nawet duże ciężarki. 
Dzięki kołeczkowi zabezpieczającemu krętlik może zostać doskonale dopasowa-
ny na miejscu. Można także, eliminując kołeczek, stworzyć zestaw montowany 
tylko częściowo na stałe. W połączeniu z naszymi nasadkami gumowymi, klips 
pozwala na niezawodne uwolnienie ciężarka bez ryzyka jego przypadkowego 
zgubienia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6265 001 10 szt camo-green 14,40

Chod Rig Beads and Sleeve

Zestaw nasadek i koralików do tworzenia Chod 
Rigów. Nasadka doskonale trzyma się lidera lub 
ledkora, a koraliki utrzymują nasz krętlik Big Eye 
Swivel na nasadce aż do wystąpienia brania. 
Możesz teraz stworzyć proste, ale skuteczne 
zestawy, które będą gotowe do użycia w ciągu 
kilku sekund. Materiał ten jest całkowicie gładki, 
wytrzymały i zachowuje swój kształt. Kolor jest 
częściowo przezroczysty i dlatego doskonale 
dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6265 002 5 Zestaw camo-green 17,00

Anti Tangle Sleeves M

Dostępne w dwóch wielkościach: Krótsze nasadki 
antysplątaniowe do krótszych przyponów, dłuższe 
nasadki antysplątniowe do długich przyponów. 
Dopasowane do naszych krętlików quick change 
swivels i quick-change rig swivels. Materiał ten 
jest całkowicie gładki, wytrzymały i zachowuje 
swój kształt. Kolor jest częściowo przezroczysty i 
dlatego doskonale dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6261 003 10 szt camo-green 11,20

Anti Tangle Sleeves L

Dostępne w dwóch wielkościach: Krótsze nasadki 
antysplątaniowe do krótszych przyponów, dłuższe 
nasadki antysplątniowe do długich przyponów. 
Dopasowane do naszych krętlików quick change 
swivels i quick-change rig swivels. Materiał ten 
jest całkowicie gładki, wytrzymały i zachowuje 
swój kształt. Kolor jest częściowo przezroczysty i 
dlatego doskonale dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6261 004 10 szt camo-green 11,20

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6261001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6262001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6262002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6262003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6264001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6264002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6265001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6265002&type=google&locale=DE
Link to http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6261003&type=google&locale=DE
Link to http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6261004&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


RA42 RA43

Tungsten Putty

Nasza wolframowa pasta dociążająca jest bardzo 
łatwa w nakładaniu - nawet w niskich tempe-
raturach. Doskonała do wyważania chod rigów 
lub przyponów do pop-upów lub po prostu jako 
obciążenie przyponu.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6268 002 10 g dark-grey 31,20

Stopery Extender

Stoper o 3 różnych długościach. Pozwala on 
dostosować długość włosa do różnych przynęt. 
Użyty plastik ulega biodegradacji, aby chronić 
nasze wody.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6267 001 3 light-brown 15,20

AKCESORIA KARPIOWE

Stoper do włosa

Mały i nie rzucający się w oczy stoper. Dzięki swo-
jemu kształtowi, stoper można łatwo stosować 
bez konieczności używania narzędzi. Użyty plastik 
ulega biodegradacji, aby chronić nasze wody.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6267 002 3 light-brown 15,20

Stoper do pelletu

Stoper do peletów lub innych „miękkich” przynęt. 
Szerszy kontakt z przynętą umożliwia lepsze jej 
trzymanie niż w przypadku innych stoperów, co 
z kolei przekłada się na możliwość wykonania 
dalszych rzutów.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6267 003 2 brązowy 15,20

Igła do kulek

Wyjątkowo wytrzymała igła do kulek. Wykonana ze stali nierdzewnej i 
świetnie wykończona zapewnia trwałość użytkowania. Rączka została wyko-
nana z materiałów biodegradowalnych.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6252 001 5,5 cm 1 pomarańczowy 13,00

Igła do przynęt

Wyjątkowo wytrzymała igła do przynęt. Wykonana ze stali nierdzewnej i 
świetnie wykończona zapewnia trwałość użytkowania. Rączka została wyko-
nana z materiałów biodegradowalnych.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6252 002 11 cm 1 zielony 13,00

Igła do partykuł

Wyjątkowo wytrzymała igła do partykuł. Wykonana ze stali nierdzewnej i 
świetnie wykończona zapewnia trwałość użytkowania. Rączka została wyko-
nana z materiałów biodegradowalnych.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6252 003 4,5 cm 1 jasnozielony 16,60

Wiertło do kulek

Wyjątkowo wytrzymałe wierło do kulek. Wykonane ze stali nierdzewnej i 
świetnie wykończone zapewnia trwałość użytkowania. Rączka została wyko-
nana z materiałów biodegradowalnych.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6252 005 3 cm 1 jasnopomarańczowy 16,60

Igła do leadcoru

Wyjątkowo wytrzymała igła do leadcoru. Wykonana ze stali nierdzewnej i 
świetnie wykończona zapewnia trwałość użytkowania. Rączka została wyko-
nana z materiałów biodegradowalnych.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6252 006 5,5 cm 1 niebieski 13,00

Semi-Fixed Rig

Zestaw do tworzenia przyponów montowanych 
częściowo na stałe. Koralik może być użyty w 
zastępstwie wstawki naszych centrycznych ciężar-
ków i całość może być montowana częściowo na 
stałe. Materiał ten jest całkowicie gładki, wytrzy-
mały i zachowuje swój kształt. Kolor jest częścio-
wo przezroczysty i dlatego doskonale dostosowuje 
się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6265 003 5 Zestaw camo-green 19,60

Rig Sinkers

Obciążniki Rig Sinkers wykonane z gumy i wol-
framu. Dobrze trzymają się przyponu i utrzymują 
go bezpiecznie na dnie. Nawet ostrożne ryby nie 
będą niczego podejrzewać.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6268 001 30+30 szt camo-green 21,40
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Ciężarek Flat Pear z krętlikiem

Klasyczny ciężarek o świetnych własnościach zacinania z wytrzymałą powłoką. 
Krętliki są wystarczająco duże, aby można było zaczepić je na dowolnym klipsie.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6351 001 2 oz 56 g sparkled mudd 10,40

6351 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 10,40

6351 003 3 oz 85 g sparkled mudd 11,20

6351 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd 11,20

6351 005 4 oz 113 g sparkled mudd 11,20

6351 006 5 oz 141 g sparkled mudd 11,20

6351 007 6 oz 170 g sparkled mudd 13,00

Ciężarek przelotowy Flat Pear

Klasyczny ciężarek o świetnych własnościach zacinania z wytrzymałą powłoką. 
Wstawka bezpiecznie mieści standardowe krętliki używane w wędkarstwie kar-
piowym i jest zarówno wytrzymała, jak i elastyczna.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6352 001 2 oz 56 g sparkled mudd 10,40

6352 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 10,40

6352 003 3 oz 85 g sparkled mudd 11,20

6352 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd 11,20

6352 005 4 oz 113 g sparkled mudd 11,20

6352 006 5 oz 141 g sparkled mudd 11,20

6352 007 6 oz 170 g sparkled mudd 13,00

Ciężarek Grippa Lead z krętlikiem

Ciężarek do łowienia na dalekich dystansach lub rzekach o silnym nurcie. Asy-
metryczna konstrukcja sprawia, że strona „chwytna” jest zawsze odwrócona 
ku dołowi. Ciężarek jest także bardzo kompaktowy, aby szybko przenosił pełny 
ciężar na ostrze haka. Krętliki są wystarczająco duże, aby można było zaczepić 
je na dowolnym klipsie.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6353 001 3,5 oz 99 g sparkled mudd 12,20

6353 002 4 oz 113 g sparkled mudd 12,20

6353 003 4,5 oz 127 g sparkled mudd 12,20

6353 004 5 oz 141 g sparkled mudd 13,00

6353 005 6 oz 170 g sparkled mudd 14,40

6353 006 7 oz 198 g sparkled mudd 16,60

6353 007 8 oz 226 g sparkled mudd 19,60

Ciężarek Food Bomb Lead z krętlikiem

Ciężarek do nęcenia szczególnie dobrze utrzymuje zanętę, pozostaje ona na 
nim po rzucie. Jest wystarczająco zwarty, aby zapewnić dobre samozacięcie.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6356 001 2 oz 56 g sparkled mudd 11,20

6356 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 12,20

6356 003 3 oz 85 g sparkled mudd 13,00

6356 004 4 oz 113 g sparkled mudd 13,80

Ciężarek Distance Lead z krętlikiem

Ciężarek do dalekich rzutów. Kształt ciężarka zapewnia mu stabilność w locie 
i chroni go także przed obracaniem się na dnie. Jest on jak najbardziej zwarty, 
aby jak najszybciej przenosił pełny ciężar na ostrze haka.  Krętliki są wystarcza-
jąco duże, aby można było zaczepić je na dowolnym klipsie.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6354 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd 10,40

6354 002 3 oz 85 g sparkled mudd 11,20

6354 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd 11,20

6354 004 4 oz 113 g sparkled mudd 11,20

6354 005 5 oz 141 g sparkled mudd 11,20

6354 006 6 oz 170 g sparkled mudd 13,00

CIĘŻARKI

Ciężarek przelotowy Distance Lead

Ciężarek do dalekich rzutów. Kształt ciężarka zapewnia mu stabilność w locie 
i chroni go także przed obracaniem się na dnie. Jest on jak najbardziej zwarty, 
aby jak najszybciej przenosił pełny ciężar na ostrze haka. Wstawka bezpiecznie 
mieści standardowe krętliki używane w wędkarstwie karpiowym i jest zarówno 
wytrzymała, jak i elastyczna.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6355 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd 10,40

6355 002 3 oz 85 g sparkled mudd 11,20

6355 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd 11,20

6355 004 4 oz 113 g sparkled mudd 11,20

6355 005 5 oz 141 g sparkled mudd 11,20

6355 006 6 oz 170 g sparkled mudd 13,00
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czerwone

czarny

zielony

białe

żółty

purpurowy

niebieski

Długość czerwone zielony żółty niebieski czarny białe purpurowy RCD zł
15 cm 6705 001 6705 002 6705 003 6705 004 6705 005 6705 006 6705 007 35,60

Free Climber + Łańcuch

Wskaźnik brań do brzegu z plastiku ABS - niezniszczalny w normalnych sytuacjach nad wodą. Mechanizm zwalniający linkę jest bardzo delikatny i pracuje równie 
dobrze z żyłkami jak i plecionkami.  Wyposażony w średniej grubości łańcuszek. Opcjonalnymi akcesoriami są łańcuszki w 2 różnych grubościach, wytrzymałe ramię, 2 
różne dodatkowe ciężarki, stopka do montażu i ochronne pokrowce. Dostępny w 7 różnych kolorach.

czerwone

czarny

zielony

białe

żółty

purpurowy

niebieski

Długość czerwone zielony żółty niebieski czarny białe purpurowy RCD zł
16 cm 6705 011 6705 012 6705 013 6705 014 6705 015 6705 016 6705 017 36,20

Free Climber + Ramię

Wskaźnik brań do brzegu z plastiku ABS - niezniszczalny w normalnych sytuacjach nad wodą. Mechanizm zwalniający linkę jest bardzo delikatny i pracuje równie 
dobrze z żyłkami jak i plecionkami. Zestaw składa się z wytrzymałego ramienia, które jest odporne na działanie wiatru. Opcjonalnymi akcesoriami są łańcuszki w 2 róż-
nych grubościach, wytrzymałe ramię, 2 różne dodatkowe ciężarki, stopka do montażu i ochronne pokrowce. Dostępny w 7 różnych kolorach.

Pudełko na Free Climber z łańcuchem x4

Uszyty pokrowiec, który zmieści 4 sygnalizatory Free Climber wraz z łańcusz-
kiem.

Nr art. Długość Wysokość Szerokość Kolor RCD zł
6705 106 13 cm 3 - cm 12 cm czarny 45,80

SYGNALIZATORY BRAŃ

Pudełko na Free Climber z łańcuchem x4

Uszyty pokrowiec, który zmieści 4 sygnalizatory Free Climber wraz z ramieniem.

Nr art. Długość Wysokość Szerokość Kolor RCD zł
6705 107 23 cm 3 - cm 15 cm czarny 45,80

Free Climber Ramię

Wytrzymałe ramię do naszego sygnalizatora Free Climber.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6705 102 16 cm czarny 24,20

Free Climber Dociążenie

Ciężarki przykręcane od spodu do głowicy nasze-
go sygnalizatora brań Free Climber.

Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
6705 100 3 g 3 szt czarny 16,20

6705 101 9 g 3 szt czarny 16,20

Free Climber Łańcuch

Wytrzymały łańcuszek do przykręcenia do naszego 
sygnalizatora Free Climber.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6705 103 15 cm czarny 17,40

Free Climber Łańcych mały

Cienki, lekki łańcuszek do przykręcenia do nasze-
go sygnalizatora Free Climber.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6705 104 15 cm czarny 10,80

Free Climber Uchwyt

Stopka montażowa do naszego sygnalizatora Free 
Climber. Pozwala zamocować sygnalizatory Free 
Climber do różnych buzz barów i rod podów. 
Teraz nie musisz już zabierać za każdym razem 
wszystkiego osobno.

Nr art. Kolor RCD zł
6705 105 czarny 9,00
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SYGNALIZATORY BRAŃ

Wydłużone działanie baterii.

Zestaw sygnalizatorów Sensonic

Za nazwą Sensonic kryje się niezwykła czułość połączona z optymalną wytrzymałością. Zespół Radical przez wiele miesięcy pracował nad opracowaniem sygnalizatora 
odpowiedniego do każdej sytuacji nad wodą w Europie. Wodoodporne układy scalone gwarantują maksymalną funkcjonalność. Przyciski są ergonomiczne i nowocze-
śnie zaprojektowane. Czułość, głośność, ton i funkcja nocnego podświetlania są regulowane stopniowo. Sygnalizator ma wyjście na podświetlane hangery. Snag earsy 
utrzymują wędkę nawet przy silnych braniach, a mocny gwint ze stali nierdzewnej zapewnia bezpieczne mocowanie do rod poda. Zasięg do 120 metrów. Zestaw skła-
da się z trzech sygnalizatorów, centralki i sztywnego pokrowca. Zasilanie: 2x AAA (nie dołączone)

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6812 999 3+1 szt zielone, żółte, czerwone 1464,00

Wydłużone działanie baterii.

Sygnalizator Brań Sen-
sonic
Za nazwą Sensonic kryje się niezwykła 
czułość połączona z optymalną wytrzy-
małością. Zespół Radical przez wiele 
miesięcy pracował nad opracowaniem 
sygnalizatora odpowiedniego do każdej 
sytuacji nad wodą w Europie. Wodo-
odporne układy scalone gwarantują 
maksymalną funkcjonalność. Przyciski 
są ergonomiczne i nowocześnie zapro-
jektowane. Czułość, głośność, ton 
i funkcja nocnego podświetlania są 
regulowane stopniowo. Sygnalizator 
ma wyjście na podświetlane hangery. 
Snag earsy utrzymują wędkę nawet 
przy silnych braniach, a mocny gwint 
ze stali nierdzewnej zapewnia bezpiecz-
ne mocowanie do rod poda. Zasięg do 
120 metrów. Zasilanie: 2x AAA (nie 
dołączone)

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Ilość Kolor RCD zł
6812 001 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 szt zielony 350,00

6812 002 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 szt żółty 350,00

6812 003 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 szt czerwone 350,00

6812 004 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 szt niebieski 350,00

After Dark Rod Pod

Mocny rodpod z rozkładanymi nogami i rozkładaną środkową 
ramą. Stojak doskonale sprawdzi się na dużych jeziorach, ale także 
może być używany na rzekach o średnim uciągu.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga Kolor RCD zł
8418 001 1,20 cm 85 cm 70 cm 3,5 kg czarny mat 402,00

Compact Pod

Ten rod pod oczywiście zasłużenie nosi nazwę „kompaktowego”. Po złożeniu 
w pokrowcu, zmieści się w każdej torbie lub plecaku. Doskonały dla mobilnych 
wędkarzy lub na bardzo małych stanowiskach wędkarskich.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8402 010 88 cm 33 cm 24 - cm 224,00

Rod Pod Freestyle

Freestyle oznacza iść własną drogą, co często może być kluczem do wędkowa-
nia. Dla wędkarzy ze wzrokiem wpatrzonym w przyszłość, którzy dużo łowią 
na różnych wodach, opracowaliśmy naszą czworonożną podpórkę Freestyle. 
Podpórka równie dobrze nadaje się zarówno do ekstremalnego łowienia w 
rzece, jak i łowienia na duże odległości. Dzięki swym prostym, a jednocześnie 
solidnym połączeniom śrubowym, podpórka jest gotowa do pracy w mgnieniu 
oka, a składa się tak samo szybko. Prawdziwie uniwersalna. Materiał: Alumi-
nium. Akcesoria: Rod Pod Bag.

Nr art. Długość Wysokość Waga RCD zł
8402 022 75 - 130 cm 40 - 64 cm 1,85 kg 345,00
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Insist Bank-
stick
Wytrzymała pod-
pórka wykończona 
prostą i elegancką 
matową czernią. 
Podpórka jest tele-
skopowo rozkłada-
na, bardzo mocna i 
ma proste ostrze.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
1898 001 40 - 62 cm czarny mat 45,80

1898 002 60 - 90 cm czarny mat 48,10

1898 003 75 - 140 cm czarny mat 50,60

PODPÓRKI

Insist Buzzer Bar stały

Bardzo wytrzymałe buzz-bary na dwie wędki. Najwyższej jakości aluminium i wysokiej jakości gwinty, które 
się nie wycierają.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
8231 001 25 cm czarny mat 74,60

Regulowany Buzzer Bar Insist

Bardzo mocny buzz-bar na dwie wędki. Rozkładany z obu stron do idealnego rozłożenia wędzisk na podpór-
ce. Najwyższej jakości aluminium i wysokiej jakości gwinty, które się nie wycierają.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
8232 001 30 cm / 47 cm czarny mat 90,60

Nr art. RCD zł
1899 010 34,40

Insist Safer Bungee

Fantastyczny dodatek, który 
zabezpiecza Twoje wędki. 
Zabezpieczenie zostało zaprojek-
towane tak, aby uwolnić wędkę, 
gdy przesunie się ona do tyłu.  
Wszystkie porównywalne pro-
dukty wymagają ręcznego zwol-
nienia poprzez odłączenie wędki 
ręką.  Eliminacja tego kroku 
znacząco ułatwia cały proces.

Nr art. RCD zł
1899 011 9,80

Gentle Rodrest

Podpórka w ochronnej, twardej gumie trzyma 
bezpiecznie Twoją wędkę na rodpodzie. Nie 
uszkadza jej i nie pozostawia na wędce żadnych 
śladów.

Nr art. Szerokość RCD zł
1899 012 23 mm 44,10

Podpórka Insist

Bardzo mocna podpórka metalowa z 
plastikowym wkładem. Plastikowy wkład 
chroni rękojeść wędki i nie pozostawia na 
niej żadnych rys. Można w niej bezpiecz-
nie mocować rękojeści wędzisk o średnicy 
do 24 mm.

Nr art. RCD zł
1899 013 49,00

Uchwyt do wędki Insist

Podpórka obejmuje całkowicie wędkę 
i uwalnia ją, gdy wędka zostanie pod-
niesiona. Po zamocowaniu, bezpiecznie 
i pewnie utrzymuje wędkę - nie można 
jej ściągnąć z podpórki. Doskonała do 
niezawodnego zabezpieczenia Twojego 
wędziska, nawet gdy hamulec kołowrot-
ka jest dokręcony niemal do końca.

After Dark Torba

Mocna torba z bocznymi kieszeniami, która nie tylko pomieści 
sprzęt wędkarski, ale także ubrania i zaopatrzenie. Mocne zamki i 
doskonale wykończony spód torby. Materiał: 100% Nylon powle-
kany polichlorkiem

Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8585 001 medium 55 cm 35 cm 32 cm zielony 209,00

8585 002 large (duża) 59 cm 34 cm 33 cm zielony 224,00

After Dark Torba Cooling

Termoizolacyjna torba z inteligentnym systemem dwóch komór dla 
bezpiecznego przechowywania jedzenia. Materiał: 100% Nylon 
powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8586 001 34 cm 26 cm 26 cm zielony 116,00
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After Dark Pojemnik na Akcesoria small (mały)

After Dark Accessory Pouch to niezwykle wszechstronne saszetki. Dzięki prze-
zroczystym pokrywkom, użytkownik ma wgląd w zawartość bez konieczności 
jej otwierania – to bardzo praktyczne rozwiązanie, przydatne zwłaszcza wtedy, 
kiedy używa się kilku saszetek o tym samym rozmiarze. Rozmiar S idealnie 
nadaje się do przechowywania małych przedmiotów, narzędzi, ciężarków lub 
innych akcesoriów potrzebnych na krótkiej sesji. Ze względu na kompaktowe 
wymiary, produkt nie ma przegródek. Materiał: 100% Nylon powlekany poli-
chlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8587 001 11 cm 8 cm 6,5 cm zielony 47,70

After Dark Pojemnik na Akcesoria medium 
(średni)
After Dark Accessory Pouch to niezwykle wszechstronne saszetki. Dzięki prze-
zroczystym pokrywkom, użytkownik ma wgląd w zawartość bez konieczności 
jej otwierania – to bardzo praktyczne rozwiązanie, przydatne zwłaszcza wtedy, 
kiedy używa się kilku saszetek o tym samym rozmiarze. Rozmiar Rozmiar M 
został wyposażony w regulowaną przegródkę, którą można umieścić w dowol-
nym miejscu dzięki rzepom. Ta wersja wielkościowa jest idealna do przechowy-
wania niewielkich akcesoriów, narzędzi, ciężarków, czy też kulek haczykowych. 
Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8587 002 18 cm 13 cm 7 cm zielony 68,40

After Dark Pojemnik na Akcesoria large (duży)

After Dark Accessory Pouch to niezwykle wszechstronne saszetki. Dzięki prze-
zroczystym pokrywkom, użytkownik ma wgląd w zawartość bez konieczności 
jej otwierania – to bardzo praktyczne rozwiązanie, przydatne zwłaszcza wtedy, 
kiedy używa się kilku saszetek o tym samym rozmiarze. Rozmiar Rozmiar L 
został wyposażony w dwie regulowane przegródki, które można umieścić 
w dowolnym miejscu dzięki rzepom. Produkt pomieści niewielkie akcesoria, 
narzędzia, ciężarki, czy też kulki haczykowe. Materiał: 100% Nylon powlekany 
polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8587 003 25,5 cm 18 cm 6,5 cm zielony 85,60

After Dark Pokrowiec

Specjalna torba do przechowywania igieł do przynęt, materiałów przyponowych, PVA, haczyków i elementów końcowych. Torba zapewnia doskonałą i pewną ochronę 
delikatnych i małych akcesoriów, które sa istotne w udanej zasiadce. Zapinany dookoła zamek oraz składane wieko pozwala mieć na oku zawartość. Podzielone wnę-
trze torby pozwala optymalnie rozmieścić akcesoria. Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8588 001 34 cm 21 cm 8 cm zielony 155,00

After Dark Plecak

Torba Ruckbag jest niezwykle wygodna do noszenia i ma także 
boczne kieszenie oraz gumowany spód. Wspaniała torba, kiedy 
chcemy zabierać mało rzeczy i mieć wolne ręce. Materiał: 100% 
Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8590 001 55 cm 41 cm 21 cm zielony 350,00

TORBY

8587 003

8587 001

8587 002
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After Dark Pokrowiec na Wędziska 3+2

Dobrze wypełniony pokrowiec, który pewnie chroni przed uderzeniami i bezpiecznie mieści Twoje wędki. Wyposażony w mocny pasek do noszenia. Materiał: 100% 
Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8591 001 1,72 m 40 cm 10 cm zielony 312,00

8591 002 2,00 m 40 cm 10 cm zielony 312,00

After Dark Pokrowiec pojedyńczy

Dobrze wypełniony pokrowiec, który pewnie chroni przed uderzeniami i bezpiecznie mieści Twoją wędkę. Wyposażony w mocną rączkę transportową. Materiał: 100% 
Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8592 001 1,72 m 10 cm 15 cm zielony 101,00

8592 002 2,00 m 10 cm 15 cm zielony 101,00

Black Session parasol owalny

Bardzo duża parasolka o popularnej konstrukcji Nubrolly. Sztycę można przykręcić z boku, więc nie przeszkadza ona, gdy siedzimy centralnie pod czaszą. Mocne, 
aluminiowe ostrze wytrzyma najbardziej ekstremalne sytuacje i jest niezniszczalne. Owalny kształt osłania tak dużo miejsca, że nawet nawet zmieści nowoczesne łóżko 
karpiowe o długości 2.1 m. Bardzo wytrzymała konstrukcja czaszy z podklejonymi szwami oraz szczególnie mocne pałąki sprawiają, że całość jest bardzo trwała. Dodat-
kowe cechy, jak 4 punkty mocujące do podłoża/odciągów w tylnej części oraz 4 adaptery do sztyc z przodu tworzą kompletny produkt. Parasol ten został skonstruowa-
ny, aby wytrzymał większość ekstremalnych sytuacji. W zestawie z 4 śledziami. Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Długość tr. RCD zł
9976 345 345 cm 260 cm 305 cm 180 cm 580,00

wodoodporność 5000 mm

Parasol Mega

Gdy liczy się czas lub gdy nie ma dość miejsca, konwencjonalny parawan-parasol nie jest zawsze najlepszym wyborem. A jednak musi być duży i odpowiednio wytrzy-
mały, aby oferować wędkarzowi odpowiednią ochronę. Radical Mega Brolly łączy te cechy. System Nubrollie, 3 m średnicy, 420D nylon, pokrycie PU, zakryte szwy, 
trzon ze stali nierdzewnej i kołek do gruntu, w komplecie ze smyczami i palikami, plus dwie gwintowane złącza do przyłączenia Storm Poles (nie są zawarte w zesta-
wie). Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Ø Waga RCD zł
9975 300 3,00 m 4,7 kg 450,00

POKROWCE NA WĘDKI
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Insist Bivvy

Niezwykle stabilny i dobrze zaprojektowany 
namiot. Dzięki centralnemu mocowaniu 
wszystkich pałąków, rama jest bardzo 
wytrzymała. Namiot pozostaje stabilny nie-
zależnie od kierunku wiatru. Woda skutecz-
nie ścieka na tył namiotu i nie pozostaje na 
materiale. Okna z moskitiery na przodzie i z 
tyłu umożliwiają obieg powietrza bez obec-
ności owadów. Przezroczyste okna można 
również zamontować z przodu. Wytrzy-
mała i odpinana podłoga tworzy wygodne 
środowisko nawet na niepewnym gruncie 
lub przy brzydkiej pogodzie.  Materiał o 
wodoodporności 10,000 mm może pora-
dzić sobie z nawet najmocniejszym obe-
rwaniem chmury. Nawet na szwach woda 
nie ma szans, gdyż są one bezpiecznie pod-
klejone taśmą. Zewnętrzna rama utrzymuje 
opcjonalną narzutę w pewnej odległości 
od głównego poszycia namiotu. Tworzy to 
izolującą warstwę powietrza, która chroni 
wnętrze przed kondensacją pary. Materiał: 
210 D Nylon

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9986 001 235 cm 300 cm 150 cm 1836,00

Insist Bivvy Narzuta Winterskin

Zimowa narzuta stworzona z myślą o namiocie Insist. Narzuta tworzy warstwę izolacyjną, która zmniejsza kondensowanie się powietrza. Dzięki temu utrzymuje ciepło 
w namiocie i zapewnia większy komfort użytkowania. Materiał: 210 D Nylon

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9986 002 240 cm 300 cm 150 cm 794,00

NAMIOTY
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AKCESORIA

Sztyca do podbieraka After Dark

Jednoczęściowa sztyca do podbieraka, która zachwyca swoim solidnym wykończeniem. Mieszanka włókien węglowych sprawia, że jest ona nie tylko lekka, ale także 
bardzo odporna na uszkodzenia. Zastosowanie jej wraz z koszem Insist pozwoli stworzyć idealny zestaw na każdą sytuację.

Nr art. Długość Sekcje RCD zł
7086 182 1,80 m 1 134,00

Sztyca do podbieraka After Dark Compact

Ten dwuczęściowy podbierak zachwyca swoim solidnym wykończeniem. Mieszanka włókien węglowych sprawia, że   jest on nie tylko lekki, ale także bardzo odporny na 
uszkodzenia.  Dwuczęściowa konstrukcja szczególnie przypadnie do gustu mobilnym wędkarzom i łowiącym z łodzi.

Nr art. Długość Sekcje RCD zł
7086 183 1,80 m 2 134,00

Insist Podbierak

Wysokiej jakości kosz do podbieraka wykonany z materiału, który chroni war-
stwę śluzu. Kosz w połączeniu ze sztycą świetnie leży w ręce dzięki zastosowa-
nej lekkiej, węglowej ramie.

Nr art. Model Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
7093 001 34" 85 cm 85 cm 80 cm 139,00

7093 002 44" 110 cm 110 cm 100 cm 155,00

Bluza Rough

Nasza bluza z kapturem to prawdziwy ekspert odzieży technicznej. Ciężki i gęsty materiał bawełniany nie 
jest tylko atrakcyjną cechą. Krój jest bardzo wygodny i funkcjonalny. Wykładany kołnierz, pętle na kciuki 
i dodatkowa wewnętrzna kieszeń w kieszeni typu kangur (np. na centralkę) znacząco wyróżnią ją na tle 
konkurencji. Stonowany wygląd sprawia, że doskonale wtapia się z otoczeniem większości stanowisk na 
naturalnych łowiskach. Materiał: 80% Bawełna, 20% Akyrl. Gramatura: 420 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8801 001 M oliwkowy/brązowy 202,00

8801 002 L oliwkowy/brązowy 202,00

8801 003 XL oliwkowy/brązowy 202,00

8801 004 XXL oliwkowy/brązowy 202,00

Style Shirt

Ten T-shirt zachwyca swoim wysokim poziomem wygody noszenia. Uczucie wygody to zasługa gęsto tkane-
go materiału bawełnianego. Dyskretna grafika z przodu z pewnością skłoni każdego karpiarza do wyprawy 
nad wodę. Materiał: 100% Bawełna. Gramatura: 220 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8802 001 M oliwkowy/brązowy 79,80

8802 002 L oliwkowy/brązowy 79,80

8802 003 XL oliwkowy/brązowy 79,80

8802 004 XXL oliwkowy/brązowy 79,80
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Naklejka
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 079 10 cm 2,1 cm 2,80

Naklejka
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 080 5,5 cm 5,5 cm 2,80

Naklejka
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 078 20 cm 4,2 cm 2,80

Naklejka Sketch
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 302 16 cm 10 cm 2,80

Flaga

Zawiera flagę, maszt, podstawkę i torbę.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9966 053 60 cm 260 cm 794,00

AKCESORIA
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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:

Aby wyszukać odpowiedni produkt przy pomocy wyszukiwarki 
Google proszę kliknąć na numer produktu.

Szczegółowe 
zdjęcia

Schemat 
budowy – 

zobacz rysunki

Instrukcja 
użytkowania

FilmyAnimacja 
360

Wyszukiwarka Google
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RHINO TR
Doskonałe multiplikatory z licznikiem linki do naszych wędzisk trollingowych. 
Licznik mierzy długość wypuszczanej linki w stopach (1 stopa = 30.5 cm), 
co pozwala wędkarzom trolingowym i morskim kontrolować jeszcze lepiej 
głębokość umieszczenia przynęty. Cztery łożyska kulkowe zapewniają płynną 
pracę, a mocna rączka dostarcza koniecznego napędu. Pewny i niezacinają-
cy się hamulec ma wystarczającą moc, aby zatrzymać dzikiego przeciwnika 
nawet w ekstremalnych sytuacjach. Kołowrotek występuje w wersji na prawą 
i lewą rękę i w dwóch rozmiarach, dzięki czemu można go wykorzystać w 
wielu okolicznościach, od łowienia szczupaków i łososi w trollingu, po śred-
nio ciężkie łowienie w morzu.

DANE TECHNICZNE:
 · Obudowa odporna na korozję
 · Wielostopniowy system hamulcowy Offshore o powiększonym roz-
miarze
 · Extra duży uchwyt korby
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia
 · Aluminiowa szpula
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0632 010 410 RH LC 270 / 0,35 5,1:1 76 cm 4 5 kg / 11 lbs 460 g 378,00

0632 011 410 LH LC 270 / 0,35 5,1:1 76 cm 4 5 kg / 11 lbs 460 g 378,00

0632 020 420 RH LC 380 / 0,40 5,3:1 85 cm 4 8 kg / 17 lbs 494 g 402,00

0632 021 420 LH LC 380 / 0,40 5,3:1 85 cm 4 8 kg / 17 lbs 494 g 402,00
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RELIANCE
Kołowrotek, który zasłużył na swoją nazwę! Zarówno jego wygląd jak i praca 
wysyłają jasny przekaz - to kołowrotek, na którym możesz polegać! Różne 
wielkości pozwalają dopasować go do szerokiego spektrum technik łowienia 
w morzu. Adresowany szczególnie do wędkarzy, którzy szukają prawdziwego 
konia pociągowego do połowu drapieżników na Morzu Bałtyckim i Morzu 
Śródziemnym.

DANE TECHNICZNE:
 · Rotor wykonany z aluminium odporny na zniekształcenia
 · Obudowa wykonana z aluminium odporna na odkształcenia
 · Wielostopniowy system hamulcowy Offshore o powiększonym roz-
miarze
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Doskonały nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0527 030 30 125 / 0,30 6,2:1 85 cm 6 7 kg / 16 lbs 275 g 535,00

0527 040 40 235 / 0,30 6,0:1 95 cm 6 9 kg / 20 lbs 389 g 557,00

0527 055 55 280 / 0,35 5,6:1 105 cm 6 14 kg / 30 lbs 618 g 602,00

0527 065 65 265 / 0,40 5,6:1 110 cm 6 14 kg / 30 lbs 643 g 623,00

0527 085 85 285 / 0,50 4,2:1 100 cm 6 14 kg / 30 lbs 866 g 668,00

TECOAST
Kołowrotek dopasowany do naszej doskonałej cenowo wędki surfcastin-
gowej. Subtelne elementy kolorystyczne i klasyczne wzornictwo sprawiają, 
że jest to sprzęt uniwersalny - nie tylko do połowu z brzegu - i można go 
spasować z wieloma innymi świetnymi wędkami. Płynna praca i zastosowane 
elementy mechanizmu rzadko występują w kołowrotkach w tej kategorii 
cenowej. DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Przedni hamulec wielotarczowy o dużej powierzchni roboczej  z węglo-
wymi tarczami
 · Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt korby zapewniający optymalny 
przekaz mocy
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Extra powolna, dwu biegowa oscylacja zapewniająca doskonały nawój
 · Odporna na słoną wodę, wielowarstwowa powłoka obudowy

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0388 025 25 290 / 0,15 5,2:1 68 cm 8 5 kg / 11 lbs 198 g 402,00

0388 030 30 270 / 0,21 5,2:1 73 cm 8 6 kg / 13 lbs 206 g 409,00

ZE STAŁĄ SZPULĄ
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INSHORE SEA TROUT G1
Inshore Sea Trout Generation 1 zachwyca swoimi nowych technicznymi standardami i 
łączy je z fantastycznym wzornictwem.  Model „Haff” promuje bezproblemowe łowienie 
przy brzegu w małych zatokach i fiordach, a wersja „Open Coast” jest doskonała do 
łowienia cięższymi wahadłówkami i sbirolino na otwartym wybrzeżu. Szczególnie smukły 
blank z korkową rękojeścią ustanawia nowe standardy elegancji pośród innych wędzisk 
trociowych. Wysokiej jakości wstawka w rękojeści spotka się z uznaniem tych, którzy 
cenią sobie wyjątkowość drewna. Wędka rzeczywiście przykuwa uwagę i z pewnością 
znajdzie wiele fanów, którzy poszukują połączenia klasycznych elementów z nowocze-
snymi, technicznymi detalami.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Uchwyt kolowrotka RCD zł
14400 274 Haff 2,74 m / 9' 2 6 - 38 g 1,42 m 166 g Fuji® 780,00

14400 316 Open Coast 3,16 m / 10' 2 8 - 42 g 1,63 m 185 g Fuji® 890,00

TECOAST
Wędzisko wykonane z użyciem najnowocześniejszych elementów w atrakcyjnej cenie. 
Gorąco polecane wszystkim wędkarzom, którzy cenią sobie dobry stosunek jakości do 
ceny. Idealna dla początkujących i zaawansowanych wędkarzy, którzy chcą spróbować 
łowienia troci i generalnie łowią w morzu brodząc.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
14199 270 TECoast 2,70 m 2 8 - 36 g 1,40 m 174 g Seaguide Seaguide 380,00

14199 309 TECoast 3,09 m 2 12 - 40 g 1,60 m 189 g Seaguide Seaguide 402,00

WĘDKI MORSKIE
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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 / 12 - 25 lbs 1,70 m 279 g 481,00

13045 240 Power Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 12 - 25 lbs 1,90 m 325 g 522,00

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 481,00

13040 240 Trolling Wizard 2,40 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,90 m 294 g 522,00

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 402,00

14047 211 Inline Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,13 m 280 g 402,00

14047 212 Inline Wizard 2,10 m 2 50 - 125 g / 12 - 25 lbs 1,13 m 290 g 402,00

14047 240 Inline Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,24 m 305 g 402,00

14047 270 Inline Wizard 2,70 m 2 50 - 150 g / 20 - 30 lbs 1,41 m 340 g 441,00

TROLLING TEAM RIGGER WITCH G2
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
13060 210 Trolling Team Rigger Witch G2 2,10 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,13 m 339 g 169,00

13060 240 Trolling Team Rigger Witch G2 2,40 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,24 m 389 g 186,00

TROLLING TEAM DIVE MASTER
Doskonała do trollingu na szczupaka i łososia. Gdy w trakcie holu dochodzi 
do krytycznych sytuacji, ostrych odjazdów ta wędka zdaje egzamin dzięki 
niezbędnemu sztywnemu kręgosłupowi. Wrażliwa końcówka podbije nawet 
lekko zahaczonych przeciwników podczas walki. Prawdopodobnie jest to naj-
lepsza 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
13061 285 Trolling Team Dive Master 2,85 m 2 50 - 130 g / 15 - 30 lbs 1,50 m 378 g 209,00

WĘDKI MORSKIE
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8 Miles Out – nie musisz być oddalony zbytnio od wybrzeża, aby poczuć niezwykłą moc pełnych blanków 
węglowych.  Ale nazwa mówi wszystko: smukły, praktycznie niezniszczalny, pełny blank węglowy serii 
wędzisk 8 Miles Out  sprawdza się tam, gdzie żyją duże morskie drapieżniki.
Niezależnie od tego, czy będziesz łowił ogromne halibuty i czarniaki na dalekiej północy, rekiny błękitne  
i płaszczki na środkowym Atlantyku, czy tuńczyki i GT w wodach tropikalnych - 8 Miles Out to wędki  
o najnowocześniejszej konstrukcji z niezawodnych i wysokiej jakości komponentów, dzięki którym jest to 
idealny wybór dla nowoczesnych wędkarzy morskich.

8 MILES OUT
8 Miles Out - wyjątkowa seria wędzisk o solidnych węglowych blankach, któ-
re imponują czułą akcją w połączeniu z potężnym zapasem mocy w dolniku. 
W przeciwieństwie do konstrukcji pustych w środku, modele te są praktycz-
nie niezniszczalne i w dodatku bardzo wąskie. Seria wędzisk przeznaczona do 
nowoczesnego spinningowania w morzu.

Solid 
Carbon

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13350 225 H 2,25 m 1+1 100 - 400 g 1,53 m 491 g extra fast 445,00

13350 230 L 2,30 m 1+1 4 - 8 lbs 1,69 m 307 g extra fast 380,00

13350 240 M 2,40 m 1+1 6 - 12 lbs 1,69 m 333 g extra fast 400,00

13350 241 MH 2,40 m 1+1 10 - 20 lbs 1,69 m 349 g extra fast 400,00

8 MILES OUT VARIO
Wędka 8 Miles Out Vario jest przeznaczona do lekkiego i średnio-ciężkiego 
trollingu na duże ryby w naszych oceanach. Podczas testów na dalekiej pół-
nocy i podczas trollingowania na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Majorki, 
wędki te całkowicie nas przekonały. Wąski, pełny blank węglowy o małej 
wadze w połączeniu z szybką, szczytową akcją i niezwykle mocnym dolni-
kiem. Drżyjcie giganty!
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13351 210 M 2,10 m 1+1 6 - 12 lbs 153 cm 319 g extra fast 380,00

13351 211 H 2,10 m 1+1 12 - 20 lbs 153 cm 326 g extra fast 380,00

13351 212 MH 2,10 m 1+1 20 - 30 lbs 153 cm 354 g extra fast 380,00

8 MILES OUT BLUE FISH
Wędka 8 Miles Out Blue Fish została zbudowana do połowu morskich potwo-
rów. Dzięki blankowi z pełnego węgla, wędka jest praktycznie niezniszczalna. 
Mimo to udało nam się zachować smukły blank i małą wagę wędki. Blanki 
zostały przetestowane zarówno na halibutach na dalekiej północy, jak i w 
Morzu Śródziemnym na tuńczykach. Wyniki testów były niezwykłe. Seria 
szybkich, lekkich i wyposażonych w nieograniczoną moc wędzisk, które prze-
konają każdego!
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13352 240 8 Miles Out Blue Fish 2,40 m 1+1 90 - 180 g 170 cm 459 g extra fast 425,00

13352 241 8 Miles Out Blue Fish 2,40 m 1+1 200 - 250 g 170 cm 494 g extra fast 425,00

8 MILES OUT BOAT CAST
Wędka Boat Cast przeznaczona jest do łowienia w dryfie lub zakotwiczonej 
łodzi zwłaszcza średniej wielkości pilkerami i miękkimi przynętami. Użyty 
blank z pełnego węgla sprawia, że wędki są praktycznie niezniszczalne, blank 
jest wąski i ma niezwykle małą wagę. Wędziska zostały zaprojektowane, aby 
sygnalizować nawet ostrożne brania, a ich dolnik zapewnia swobodny hol i 
bezpieczne podebranie ryby. Wyjątkowe wzornictwo wywołuje zamieszanie 
zarówno na Bałtyku, jak i w norweskich fiordach.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13353 240 H 2,40 m 2 220 g 1,27 m 254 g extra fast 359,00

13353 241 M 2,40 m 2 165 g 1,27 m 244 g extra fast 359,00

WĘDKI MORSKIE
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8 MILES OUT VERTICAL
Wędka 8 Miles Out Vertical została wykonana na zamówienie i służy zarówno 
do lekkiego jak i ciężkiego łowienia w pionie. Dzięki swojej czułej szczytówce 
wędka poradzi sobie zarówno z pilkerami jak i ciężkimi jigami morskimi, a 
pełny materiał węglowy sprawia, że wędka praktycznie nigdy nie przekracza 
swoich ograniczeń. Mimo to jest niezwykle smukła, a dzięki swojej wadze 
zaledwie 229 gramom, pozwala na wielogodzinne, swobodne łowienie.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13354 190 8 Miles Out Vertical 1,90 m 1+1 300 g / 20 - 30 lbs 1,36 m 229 g extra fast 359,00

8 MILES OUT LIGHT SPIN VERTICAL
Wędka 8 Miles Out Light Spin Vertical może być używana do spinningu każ-
dym rodzajem przynęt. Niezależnie czy łowisz czarniaki, dorsze itp. gatunki 
na dalekiej północy, czy też drapieżniki w Morzu Śródziemnym, z tą wędką, 
wykonaną z praktycznie niezniszczalnego, pełnego węgla, jesteś doskonale 
wyposażony i przygotowany na każde wyzwanie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13355 265 8 Miles Out Light Spin Vertical 2,65 m 2 40 - 120 g 1,38 m 244 g extra fast 359,00

8 MILES OUT TOUR
Nasze wędki 8 Miles Out Tour używane są tam, gdzie transport wędek w dłu-
gich pokrowcach jest niemożliwy. Dzięki ich krótkiej długości transportowej, 
są idealne podczas wypraw motocyklowych lub podczas podróży samolotem 
w najdalsze zakątki świata. Długie męskie łączenia zapewniają stabilne połą-
czenie elementów wędki, dzięki którym wędka Tour ma nadzwyczajną moc 
i nie jest ani ciężka ani nieporęczna. Trzy różne modele Spin, Lure i Heavy 
dostosowane do wszelkich metod, od lekkiego spinningu po ciężkie łowienie 
naturalnymi przynętami.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13356 225 Ciężki 2,25 m 4 100 - 400 g 0,57 m 249 g extra fast 359,00

13356 255 Lure 2,55 m 5 50 - 160 g 0,51 m 259 g extra fast 359,00

13356 275 Spin 2,75 m 5 40 - 120 g 0,55 m 256 g extra fast 359,00

WĘDKI MORSKIE

Solid 
Carbon
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MARE LIGHT BOAT
Lekka, uniwersalna wędka morska do łowienia z łodzi. Elegancka wędka 
Mare Light Boat ma wyjątkowy zapas mocy w dolniku i jednocześnie świet-
nie sygnalizuje brania. Mare Light Boat ma progresywną akcję, jest bardzo 
wytrzymała i zapobiega spinaniu się silnych przeciwników. Wędka jest ideal-
nym partnerem dla wszystkich aktywnych i pasywnych wędkarzy łowiących z 
łodzi, którzy szukają skoku adrenaliny.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13370 255 Mare Light Boat 2,55 m 2 40 - 160 g 1,28 m 269 g 290,00

MARE SEA CAST
Doskonała seria wędzisk spinningowych do łowienia w morzu, z brzegu lub z 
łodzi. Mocny dolnik i czuła szczytówka przenosi bezpośrednio każde branie i 
pozwala na doskonałe zacięcie. Strzeżcie się duzi i średniej wielkości morscy 
drapieżnicy! Mare Sea Cast ustanawia nowe standardy.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13371 270 Mare Sea Cast 2,70 m 2 40 - 120 g 1,35 m 229 g 290,00

MARE HEAVY LURE
Seria wędek spinningowych przeznaczona do prawdziwych morskich potwo-
rów. Czuły blank bez problemu zatrzyma rybę marzeń. Łowienie w morzu 
wymaga często wytrzymałego sprzętu, który nigdy nie zawiedzie wędkarza. 
Nasz zespół zajmujący się opracowywaniem produktów współpracował z 
różnymi wędkarzami nad tym stylem łowienia i osiągnął sukces w postaci tej 
niezwykłej i fantastycznej konstrukcji.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13372 245 Mare Heavy Lure 2,45 m 2 60 - 220 g 1,23 m 261 g 290,00

MARE DEEPSTAR
Mare Heavy Lure pozwala na świetne prowadzenie przynęt na ciężkich zesta-
wach w pobliżu dna morskiego i pozwala na hol większych morskich drapież-
ników. Mocny dolnik pomaga wędkarzowi w walce z potworami z oceanu i 
praktycznie ryba nie ma szansy na ucieczkę. Ergonomiczna rękojeść zapewnia 
dodatkową pewność holu i jest wykonana w nowoczesny sposób.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13373 230 Mare Deepstar 2,30 m 1+1 300 g 1,59 m 274 g 290,00

MARE FLEXTOUCH
Doskonały sprzęt do skutecznego łowienia w dryfie na morzu. Czuła akcja 
pozwala wędkarzowi na łatwą obserwację i szybką reakcję na każde bra-
nie. Mocny dolnik zatrzyma nawet duże morskie drapieżniki i jednocześnie 
pozwoli cieszyć się z połowu np. płastug w dryfie. Nowoczesne wzornictwo 
doskonale dopełnia tę serię wędzisk.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13374 230 Mare Flextouch 2,30 m 2 50 - 140 g 1,50 m 269 g 290,00

WĘDKI MORSKIE

MARE DISTANCE PIER
Niestety, wędkarze sportowi nie mają wpływu na pogodę, która stanowi 
wyzwanie zarówno dla ludzi jak i dla sprzętu. Wyprawa łodzią na ryby może 
często się nie udać i wędkarz musi być otwarty na alternatywy. Dzięki wędce 
Distance Pier, możesz podczas wietrznych dni przeczesywać wodę w pobli-
żu brzegu lub interesujących portów i cieszyć się prawdziwą magią. Mare 
Distance Pier ma już na swoim koncie płastugi, dorsze i wiele innych mor-
skich drapieżników, które przysporzyły wiele radości naszym testerom.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13375 330 Mare Distance Pier 3,30 m 3 80 - 135 g 1,17 m 299 g 290,00
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MARE TOUR DEEPSTAR
Dzięki swojej niewielkiej długości transportowej, ta seria wędzisk jest idealna 
do zabierania samolotem, podczas wyprawy samochodem lub motocyklem. 
Mare Heavy Lure pozwala na świetne prowadzenie przynęt na ciężkich 
zestawach w pobliżu dna morskiego, aby zwabić większe morskie drapież-
niki. Mocny dolnik pomaga wędkarzowi w walce z potworami z oceanu i 
praktycznie ryba nie ma szansy na ucieczkę. Ergonomiczna rękojeść zapewnia 
dodatkową pewność holu i jest wykonana w nowoczesny sposób.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13376 220 M 2,20 m 4 300 g 0,64 m 229 g 290,00

13376 221 MH 2,20 m 4 450 g 0,64 m 259 g 290,00

MARE TOUR LIGHT BOAT
Dzięki swojej niewielkiej długości transportowej, ta seria wędzisk jest idealna 
do zabierania samolotem, podczas wyprawy samochodem lub motocyklem. 
Lekka, uniwersalna wędka morska do łowienia z łodzi. Elegancka wędka 
Mare Light Boat ma wyjątkowy zapas mocy w dolniku i jednocześnie świet-
nie sygnalizuje brania. Mare Light Boat ma progresywną akcję, jest bardzo 
wytrzymała i zapobiega spinaniu się silnych przeciwników. Wędka jest ideal-
nym partnerem dla wszystkich aktywnych i pasywnych wędkarzy łowiących z 
łodzi, którzy szukają skoku adrenaliny.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13377 240 Mare Tour Light Boat 2,40 m 4 40 - 160 g 0,64 m 239 g 290,00

MARE TOUR SEA CAST
Dzięki swojej niewielkiej długości transportowej, ta seria wędzisk jest idealna 
do zabierania samolotem, podczas wyprawy samochodem lub motocyklem. 
Doskonała seria wędzisk spinningowych do łowienia w morzu, z brzegu lub z 
łodzi. Mocny dolnik i czuła szczytówka przenosi bezpośrednio każde branie i 
pozwala na doskonałe zacięcie. Strzeżcie się duzi i średniej wielkości morscy 
drapieżnicy! Mare Sea Cast ustanawia nowe standardy.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13378 270 Mare Tour Sea Cast 2,70 m 4 40 - 120 g 0,76 m 264 g 290,00

MARE TOUR LURE
Dzięki swojej niewielkiej długości transportowej, ta seria wędzisk jest idealna 
do zabierania samolotem, podczas wyprawy samochodem lub motocyklem. 
Seria wędek spinningowych przeznaczona do prawdziwych morskich potwo-
rów. Czuły blank bez problemu zatrzyma rybę marzeń. Łowienie w morzu 
wymaga często wytrzymałego sprzętu, który nigdy nie zawiedzie wędkarza. 
Nasz zespół zajmujący się opracowywaniem produktów współpracował z 
różnymi wędkarzami nad tym stylem łowienia i osiągnął sukces w postaci tej 
niezwykłej i fantastycznej konstrukcji.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13379 240 Mare Tour Lure 2,40 m 4 60 - 220 g 0,64 m 254 g 290,00

WĘDKI MORSKIE

MARE TOUR PIER
Dzięki swojej niewielkiej długości transportowej, ta seria wędzisk jest idealna 
do zabierania samolotem, podczas wyprawy samochodem lub motocyklem. 
Niestety, wędkarze sportowi nie mają wpływu na pogodę, która stanowi 
wyzwanie zarówno dla ludzi jak i dla sprzętu. Wyprawa łodzią na ryby może 
często się nie udać i wędkarz musi być otwarty na alternatywy. Dzięki wędce 
Distance Pier, możesz podczas wietrznych dni przeczesywać wodę w pobli-
żu brzegu lub interesujących portów i cieszyć się prawdziwą magią. Mare 
Distance Pier ma już na swoim koncie płastugi, dorsze i wiele innych mor-
skich drapieżników, które przysporzyły wiele radości naszym testerom.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13380 295 Mare Tour Pier 2,95 m 5 80 - 135 g 0,69 m 289 g 290,00
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TEAM PRO LINE
Po długich testach nasz zespół wędkarzy zaprojektował optymalną linkę trollingową 
w przezroczystym, białym kolorze.  Ledwie widoczna dla ryb w Bałtyku i niezwykle 
wytrzymała. Szpule o długości 1200 m pozwolą na wypełnienie kilku kołowrotków tro-
llingowych, zaś wytrzymałość przy średnicach 0.40 i 0.45 mm wystarczy do wszelkich 
trollingowych zastosowań na śródlądowych jeziorach i w Bałtyku.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2391 040 0,40 mm 1200 m 11,3 kg / 25 lbs przeźroczysty 134,00

2391 045 0,45 mm 1200 m 14,1 kg / 30 lbs przeźroczysty 134,00

PINK CHAMPAGNE FLUORO CARBON
Nowy różowo-szampański fluorocarobon ustanawia nowe standardy. Profesjonalni 
łowcy tuńczyków od lat używają różowych materiałów przyponowych, gdyż kolor 
ten nie jest widoczny dla tych przebiegłych drapieżników. Nasi specjaliści od opra-
cowywania produktów przenieśli tę zasadę na wyższej jakości materiał w 100% 
z fluorocarbonu, a przeprowadzone testy wędkarzy były lepsze od oczekiwań. 
Niezwykła wytrzymałość na przetarcie w połączeniu z niezwykłą łatwością wiązania 
węzłów znacznie ulepszyły technicznie ten produkt.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2680 028 0,28 mm 15 m 5 kg / 12 lbs różowy 24,60

2680 035 0,35 mm 15 m 7 kg / 15 lbs różowy 24,60

2680 045 0,45 mm 15 m 11 kg / 25 lbs różowy 34,00

2680 060 0,60 mm 15 m 19 kg / 40 lbs różowy 49,00

2680 085 0,85 mm 15 m 36 kg / 80 lbs różowy 70,60

ŻYŁKI MONO
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zielone/żółte

miedź

glow in the dark

różowy/biały

czarny

czarny/zielony

srebrny

czerwony/czarny

DIAMOND SANDEEL
Wyjątkowy materiał w niespotykanym wykonaniu. Bezołowiowa błystka przelotowa wykonana jest z wolframu. Ten wysokiej jakości materiał charakteryzuje się dużą 
masą właściwą (gęstością), co czyni go idealnym zamiennikiem ołowiu i stopów zawierających ołów. Kolejną zaletą tego materiału jest jego niezwykła twardość. Wyjąt-
kowa przynęta pokryta jest tradycyjnymi barwami pstrągowymi. Zestaw obejmuje także pojedyncze haczyki, kotwice i koraliki.

Długość Waga Zawartość Rozmiar Zawartość Haczyki Akcja zielone/żółte czarny/zielony różowy/biały miedź srebrny czarny glow in the dark czerwony/czarny fluorescencyjny RCD zł
28 mm 12 g 1 szt 10 1 szt 2 upadki 3590 001 3590 002 3590 003 3590 004 3590 005 3590 006 3590 007 3590 008 44,10

39 mm 18 g 1 szt 8 1 szt 2 upadki 3590 101 3590 102 3590 103 3590 104 3590 105 3590 106 3590 108 3590 107 53,00

48 mm 21 g 1 szt 6 1 szt 2 upadki 3590 201 3590 202 3590 203 3590 204 3590 205 3590 206 3590 208 3590 207 53,00

65 mm 32 g 1 szt 6 1 szt 2 upadki 3590 301 3590 302 3590 303 3590 304 3590 305 3590 306 3590 308 3590 307 66,60

W sprzedaży od grudnia!

zielone/żółte

miedź

fluorescencyjny

różowy/biały

czarny

czarny/zielony

srebrny

czerwony/czarny

SALTY SPRAT
Nowa przynęta centryczna do łowienia blisko brzegu w morzu. Rombowy kształt nadaje tej przynęcie naturalną pracę, a w krótkiej fazie tonięcia imituje ona baraszku-
jącą szprotkę, główne źródło pożywienia troci. Pozbawiony ołowiu korpus pozwala na użycie przynęty także w krajach Skandynawii.

Długość Waga Zawartość Rozmiar Zawartość Haczyki Akcja zielone/żółte czarny/zielony różowy/biały miedź srebrny czarny fluorescencyjny czerwony/czarny RCD zł
50 mm 12 g 1 szt 10 1 szt 2 upadki 3591 001 3591 002 3591 003 3591 004 3591 005 3591 006 3591 007 3591 008 36,00

76 mm 17 g 1 szt 8 1 szt 2 upadki 3591 101 3591 102 3591 103 3591 104 3591 105 3591 106 3591 107 3591 108 36,00

82 mm 21 g 1 szt 6 1 szt 2 upadki 3591 201 3591 202 3591 203 3591 204 3591 205 3591 206 3591 207 3591 208 36,00

90 mm 28 g 1 szt 6 1 szt 2 upadki 3591 301 3591 302 3591 303 3591 304 3591 305 3591 306 3591 307 3591 308 36,00

W sprzedaży od grudnia!

PRZYNĘTY METALOWE
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beluga

king salmon

crazy bandit

super shiner

rainbow trout

sand eel

gold swedish flag

copper bl. dolphin

furunkel

old witch

TROUT KILLER
Nareszcie, możemy zaoferować kuszącą wahadłówkę Rhino w rozmiarze specjalnie zaprojektowanym dla troci wędrownej, która preferuje mniejsze przynęty gdy przy 
połowie blisko brzegu. W ramach nowej gamy błystek Rhino Trout Killer, oferujemy optymalnie dopasowaną przynętę typu wahadłówka i koncepcję kolorystyczną 
specjalnie zaprojektowaną do połowu troci wędrownej. Przynętę tę można prowadzić w różny sposób, począwszy od zwinnego do agresywnego, a prędkość dobrać 
optymalnie do pozostałych przynęt typu spoon z gamy Rhino. Nie zapomnij wypróbować tej przynęty podczas połowów łososia, 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 furunkel sand eel crazy bandit old witch gold swedish flag super shiner RCD zł
85 mm 12 g 1 szt 3397 004 3397 005 3397 008 3397 010 3397 020 3397 026 3397 028 3397 029 3397 034 3397 047 25,40

beluga

furunkel

gold swedish flag

last try

rainbow trout

rügen

lollipop

gold green dolphin

old witch

svenstrup special

super shiner

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

Długość Model Waga Ilość beluga gold green dolphin rainbow trout furunkel old witch rügen gold swedish flag svenstrup special lollipop last try super shiner RCD zł
115 mm MAG 16 g 1 szt 3395 004 3395 006 3395 008 3395 020 3395 029 3395 031 3395 034 3395 035 3395 041 3395 046 3395 047 28,00

150 mm Xtra MAG 27 g 1 szt 3395 104 3395 106 3395 108 3395 120 3395 129 3395 131 3395 134 3395 135 3395 141 3395 146 3395 147 36,60

PRZYNĘTY METALOWE

crazy bandit gold swedish flag svenstrup special
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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. 
Po sukcesie Salty Diamond w rozmiarze XL stworzonego do połowów łososia, wielu wędkarzy zapragnęło używać jego świetnych kolorów, aby łowić troć wędrowną 
i dorsza. Te ryby potrzebują jednak mniejszych przynęt i w związku z tym wprowadziliśmy Salty Daimond w rozmiarze M. Specjalna struktura wahadłówki jest bardzo 
atrakcyjna wizualnie dla drapieżników.

Długość Model Waga Ilość Rozmiar sunshine island disco flash copper melon swedish blood guinea pig lazy snake deadly date havanna RCD zł
165 mm XL 40 g 1 szt 4/0 3333 001 3333 002 3333 003 3333 004 3333 005 3333 006 3333 007 3333 008 39,80

120 mm M 18 g 1 szt 2/0 3333 101 3333 102 3333 103 3333 104 3333 105 3333 106 3333 107 3333 108 38,00

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

PRZYNĘTY METALOWE
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R27R26

beluga

natural copper blue dolphin

furunkel

sandeel

rainbow trout

last try

gold green dolphin

black devil

firetiger

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 beluga gold green dolphin sandeel natural copper blue dolphin black devil rainbow trout furunkel firetiger last try RCD zł
115 mm L 12 g 1 szt 3398 004 3398 006 3398 026 3398 037 25,40

150 mm XL 18 g 1 szt 3398 104 3398 106 3398 126 3398 137 3398 102 3398 108 3398 120 3398 123 3398 146 32,40

beluga

lollipop

pulled frog

copper rainbow trout

gold green dolphin

coho

FREDDI HEAVY
Popularna przynęta Freddi Flutter jest teraz dostępna w ciężkiej wersji. Dzięki swojej znacznie większej wadze błystka przeczesuje więcej warstw wody niż standardowe 
błystki, szczególnie gdy łódź skręca lub zmienia prędkość. Dzięki prostemu manewrowaniu łodzią poprzez przyspieszanie i zwalnianie możesz także uzyskać skuteczne 
„przerwy prowadzenia” podczas łowienia w pobliżu brzegów. Dzięki swojej wadze Freddi Heavy kusi ryby do brania nawet w trakcie opadania przynęty. To znacząco 
zwiększa ilość możliwych brań! Może być także używana na długiej lince (np. bez używania takich urządzeń wspomagających trolling jak downrigger) z małej łodzi lub 
z rzutu.

Długość Model Waga Ilość Rozmiar beluga gold green dolphin pulled frog lollipop coho copper rainbow trout RCD zł
110 mm L 42 g 1 szt 1/0 3348 004 3348 006 3348 039 3348 041 3348 043 3348 045 38,00

PRZYNĘTY METALOWE
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R29R28

beluga

pulled frog

crystal frog

royal flush

gold green dolphin nat gold

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

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

190 mm XXL 30 g 4/0 3373 204 3373 206 3373 216 3373 239 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 śle-
dziami. Każdy wędkarz 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

PRZYNĘTY METALOWE
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R31R30

gold green dolphin

super shiner

gold swedish flag

disguise

wake up

poison sting

copper head

old witch

Dostarczany niezłożony, 
bez haczyka i krętlika.

Model Ilość gold green dolphin gold swedish flag wake up copper head super shiner disguise poison sting old witch RCD zł
mały 3 szt 4285 205 4285 207 4285 211 4285 212 4285 213 4285 214 4285 215 4285 216 36,00

średni 3 szt 4285 005 4285 007 4285 011 4285 012 4285 013 4285 014 4285 015 4285 016 39,30

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

pink lightning

bornholm chrome

blue bullet

purple shiner

green machine

early stitch

lumi chartreuse

crazy clown

Model Ilość pink lightning blue bullet green machine lumi chartreuse bornholm chrome purple shiner early stitch crazy clown RCD zł
mały 3 szt 4285 217 4285 218 4285 219 4285 224 4285 223 4285 222 4285 221 4285 220 36,00

średni 3 szt 4285 017 4285 018 4285 019 4285 024 4285 023 4285 022 4285 021 4285 020 39,30

ZESTAW ZRÓB TO SAM
Do popularnej główki Rhino Baitholder dostępny jest teraz zestaw do samodziel-
nego montażu: dwie główki srebrne, dwie główki złote i świecąca główka w 
kolorze chartreuse zapraszają do stworzenia własnych wzorów. Za pomocą taśmy, 
pędzla czy pistoletu natryskowego, wyzwól swoją artystyczną duszę!

Nr art. Model Ilość Kolor RCD zł
4285 299 mały 5 szt 2x chrome, 2x chrome-gold, 1x UV-green 53,30

4285 099 średni 5 szt 2x chrome, 2x chrome-gold, 1x UV-green 53,30

PRZYNĘTY TWARDE

wake up last try king salmon gold/green dolphin

Długość Model Ø Ilość Rozmiar wake up last try king salmon gold/green dolphin RCD zł
120 cm Mały 0,50 mm 1 szt 4 4254 001 4254 002 4254 003 4254 004 33,40

120 cm Średni 0,50 mm 1 szt 4 4254 005 4254 006 4254 007 4254 008 33,40

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.

Nowe kolory
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R33R32

tricky lady

copper black

swedish flag

beluga

sandeel

sandeel shiner

Długość Waga Ilość Rozmiar Haczyki tricky lady swedish flag sandeel sandeel shiner copper black beluga RCD zł
200 mm 25 g 1 szt 1 1 3347 001 3347 002 3347 003 3347 004 3347 005 3347 006 39,80

SANDEEL HOLDER
Rhino Sandaal Baitholder pozwala na użycie zarówno gumowego dobijaka (w zestawie) lub odpowiednich przynęt naturalnych. W przypadku użycia prawdziwego 
dobijaka, haczyk zestawu montuje się przez skrzela, przeprowadza przez pysk i zabezpiecza na oczku główki, a sam haczyk wbija się w bok. Przynęta jest zabezpie-
czona do główki za pomocą wykałaczki. „Gotowa do łowienia” wersja ma zamontowany ogon przypominający dobijaka. Ogonowa praca bardzo przypomina ruchy 
żywego dobijaka. W zależności od prądu wody przynęta nie tylko skacze, ale także co jakiś czas odchodzi na boki, a nawet wchodzi w całkowicie obrotowy ruch 
wzdłuż swojej podłużnej osi. Jego praca silnie wabi drapieżniki i podczas testów złowiła niezliczoną liczbę ryb. Niektóre ataki były tak silne, że na zewnątrz paszczy 
znajdowała się jedynie sama główka. Idealna do użycia przy prędkości między 1.5 a 2.5 węzła.

tricky lady

copper black

swedish flag

beluga

sandeel

sandeel shiner

Długość Waga Ilość Rozmiar Haczyki tricky lady swedish flag sandeel sandeel shiner copper black beluga RCD zł
170 mm 17 g 2 szt 1 1 3347 991 3347 992 3347 993 3347 994 3347 995 3347 996 26,40

SANDEEL TAIL
Zapasowe ogony do główki Rhino Sandaal Baitholder. Zestaw dwóch ogonów. Ponieważ brania mogą być bardzo szybkie i mocne, zawsze warto mieć zapasowe na 
pokładzie.

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 33,40

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.

PRZYNĘTY MIĘKKIE

czerwony/czarny / Craw czarny/biały / Craw

glow/lime / Craw

żółto/czerwony / Craw

Craw Craw Craw Craw
Długość Waga czerwony/czarny czarny/biały glow/lime żółto/czerwony RCD zł

9 cm 3,5 g 3356 001 3356 002 3356 003 3356 004 4,20

12 cm 9 g 3356 101 3356 102 3356 103 3356 104 4,20

15 cm 18 g 3356 201 3356 202 3356 203 3356 204 6,80

21 cm 51 g 3356 301 3356 302 3356 303 3356 304 13,00

SALTY PADDLER
Istnieje znana zasada dotycząca żebrowanych miękkich przynęt.  Wędkarz ma wiele możliwości udoskonalenia takich przynęt poprzez nałożenie różnych past i dipów.  
Oprócz podrażniania zmysłów węchu i smaku, przynęta taka bezpośrednio wpływa na reakcję linii bocznej takich drapieżników jak dorsz, czarniak itp. Specjalna kon-
strukcja tej przynęty stanowi alternatywę dla innych wzorów i dzięki swoim częstym wibracjom może sprowokować do brania jedną lub dwie ryby więcej.
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R35R34

naturalny świecący

shiner pinky

Długość Waga Rozmiar naturalny świecący shiner pinky RCD zł
20 cm 50 g 2/0 3546 001 3546 002 3546 003 3546 004 39,20

20 cm 100 g 2/0 3546 101 3546 102 3546 103 3546 104 44,10

20 cm 150 g 2/0 3546 201 3546 202 3546 203 3546 204 53,00

30 cm 200 g 3/0 3546 301 3546 302 3546 303 3546 304 53,00

30 cm 300 g 3/0 3546 401 3546 402 3546 403 3546 404 66,60

SQUID
Imitacja kałamarnicy z obciążeniem wewnątrz oraz 
dwoma pomocniczymi haczykami, które zapobiegają 
ściągnięciu przynęty. Dostępna w wielu wersjach, 
dostosowanych do popularnych gramatur.

naturalny świecący

shiner pinky

Długość Waga Rozmiar naturalny świecący shiner pinky RCD zł
13 cm 10 g 3/0 3547 001 3547 002 3547 003 3547 004 34,00

13 cm 25 g 3/0 3547 101 3547 102 3547 103 3547 104 39,20

RIGSQUID
Obciążona, uzbrojona przynęta do użycia 
na zestawie typu paternoster.

TWISTER RIGGED
Uzbrojona klasyczna przynęta typu twister do systemu paternoster. Przeznaczona do 
prostego zamocowania do zestawu bez konieczności nakładania miękkiej przynęty na 
haczyk. Idealna do połowu z kutra lub małej łodzi na Morzu Północnym, Bałtyku oraz 
podróżach do Norwegii.

Nr art. Długość Rozmiar haka Waga Kolor RCD zł
3545 005 7 cm 1 5 g japan red 9,80

3545 015 7 cm 3/0 15 g japan red 12,60

PRZYNĘTY MIĘKKIE
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R37R36

SWITCH'N EASY RIG I
Optymalny gotowy przypon do ciężkiego łowienia. Wykonany z fluorocarbonu 
w kolorze szampana, aby był prawie niewidoczny dla ryb, nawet w najbardziej 
czystej wodzie. Dzięki szybkim zapinkom, zarówno przynętę główną, jak i przy-
nętę mocowaną na zestawie paternoster można zmienić w kilka sekund, nawet 
zmarzniętymi palcami. Wystarczy je wkręcić i gotowe! Materiał: Fluoro Carbon

Nr art. Długość Ilość Waga Kolor RCD zł
4801 001 1,00 m 1 szt 50 kg pink champagne 17,40

SWITCH'N EASY RIG II
Optymalny gotowy przypon do ciężkiego łowienia. Wykonany z fluorocarbonu 
w kolorze szampana, aby był prawie niewidoczny dla ryb, nawet w najbardziej 
czystej wodzie. Dzięki szybkim zapinkom, zarówno przynętę główną, jak i dwie 
przynęty mocowane na zestawie paternoster można zmienić w kilka sekund, 
nawet zmarzniętymi palcami. Wystarczy je wkręcić i gotowe! Materiał: Fluoro 
Carbon

Nr art. Długość Ilość Waga Kolor RCD zł
4802 001 1,00 m 1 szt 50 kg pink champagne 17,40

SWITCH'N EASY RIG III
Optymalny gotowy przypon do ciężkiego łowienia. Wykonany z fluorocarbonu 
w kolorze szampana, aby był prawie niewidoczny dla ryb, nawet w najbardziej 
czystej wodzie. Dzięki szybkim zapinkom, pilkery, główki jigowe itp. można 
wymienić w kilka sekund, nawet zmarzniętymi palcami. Wystarczy je wkręcić i 
gotowe! Materiał: Fluoro Carbon

Nr art. Długość Ilość Waga Kolor RCD zł
4803 001 1,00 m 1 szt 50 kg pink champagne 14,40

PRZYPONY

SWITCH'N EASY RIG IV
Nasze gotowe przypony do lekkiego łowienia w morzu, wyposażone w jedno bocz-
ne ramię. Dzięki użyciu 100% fluorocarbonu w kolorze różowo-szampańskim, przy-
pon jest praktycznie niewidoczny dla ryb, co często jest decydującym czynnikiem 
podczas łowienia w czystych wodach Północnego Atlantyku i Morza Bałtyckiego. 
Szybkie zapinki pozwalają na błyskawiczną wymianę przynęt, co nie przysparza pro-
blemów nawet, gdy mamy zmarznięte palce. Materiał: Fluoro Carbon

Nr art. Długość Ilość Waga Kolor RCD zł
4804 001 1,00 m 1 szt 30 kg pink champagne 14,40

SWITCH'N EASY RIG V
Nasze gotowe przypony do lekkiego łowienia w morzu. Dzięki użyciu 100% 
fluorocarbonu w kolorze różowo-szampańskim, przypon jest praktycznie nie-
widoczny dla ryb, co często jest decydującym czynnikiem podczas łowienia w 
czystych wodach Północnego Atlantyku i Morza Bałtyckiego. Dzięki szybkim 
zapinkom, pilkery, główki jigowe itp. można wymienić w kilka sekund, nawet 
zmarzniętymi palcami. Wystarczy je wkręcić i gotowe! Materiał: Fluoro Carbon

Nr art. Długość Ilość Waga Kolor RCD zł
4805 001 1,00 m 1 szt 30 kg pink champagne 9,80
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R39R38 R39R38

CHROMAT
Sprawdzony, chromowany pilker, który od lat sprawdza się w 
Norwegii. Dostępne w standardowych, najczęściej poszukiwa-
nych gramaturach.

Nr art. Rozmiar haka Waga Kolor RCD zł
3542 001 2 75 g chrom/srebrny 20,20

3542 002 1 100 g chrom/srebrny 21,40

3542 003 1 125 g chrom/srebrny 23,20

3542 004 1/0 150 g chrom/srebrny 24,60

3542 005 2/0 200 g chrom/srebrny 29,00

3542 006 2/0 250 g chrom/srebrny 30,40

3542 007 3/0 300 g chrom/srebrny 34,80

3542 008 3/0 400 g chrom/srebrny 40,20

3542 009 3/0 500 g chrom/srebrny 50,30

3542 010 4/0 600 g chrom/srebrny 56,20

PRZYNĘTY METALOWE

UV czerwony

UV żółty

świecący

Waga Ilość Rozmiar UV czerwony UV żółty świecący RCD zł
30 g 1 szt 4/0 3555 404 3555 414 3555 424 19,60

40 g 1 szt 4/0 3555 405 3555 415 3555 425 19,60

40 g 1 szt 6/0 3555 604 3555 614 3555 624 24,60

50 g 1 szt 4/0 3555 406 3555 416 3555 426 24,60

50 g 1 szt 8/0 3555 804 3555 814 3555 824 24,60

50 g 1 szt 10/0 3555 004 3555 014 3555 024 24,60

60 g 1 szt 6/0 3555 605 3555 615 3555 625 24,60

60 g 1 szt 8/0 3555 805 3555 815 3555 825 29,40

60 g 1 szt 10/0 3555 005 3555 015 3555 025 29,40

75 g 1 szt 4/0 3555 407 3555 417 3555 427 29,40

80 g 1 szt 6/0 3555 606 3555 616 3555 626 29,40

80 g 1 szt 8/0 3555 806 3555 816 3555 826 29,40

80 g 1 szt 10/0 3555 006 3555 016 3555 026 34,00

100 g 1 szt 4/0 3555 408 3555 418 3555 428 34,00

100 g 1 szt 6/0 3555 607 3555 617 3555 627 34,00

100 g 1 szt 8/0 3555 807 3555 817 3555 827 34,00

100 g 1 szt 10/0 3555 007 3555 017 3555 027 39,20

150 g 1 szt 6/0 3555 608 3555 618 3555 628 40,20

150 g 1 szt 8/0 3555 808 3555 818 3555 828 40,20

150 g 1 szt 10/0 3555 008 3555 018 3555 028 44,10

JIG FORCE
Główka jigowa, która zapewnia nieregularne ruchy gumo-
wej przynęty podczas jigowania, szczególnie podczas 
łowienia w pionie.  Reagujący na UV/ fluorescencyjny lub 
luminescencyjny/fosforyzujący kolor sprawia, że   jest to świet-
na przynęta do połowu morskich drapieżników w głębokich 
morzach.
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R41R40 R41R40

rainbow trout

golden ace

super shiner

super smelt

black devil

swedish flag

FLASHER Z PRZYNĘTĄ SOFT FINNY
Sprawdzona i łowna przynęta, która składa się z atrakcyjnie obracającego się flashera i miękkiej przynęty pod spodem. Choć na rynku jest wiele nowych flasherów, ten 
sprawdzony i łowny wzór wciąż działa i ma wielu fanów. Teraz wzór ten dostępny jest w nowych kolorach dostosowanych do naszych przynęt Soft Finnys. Łatwy w 
użyciu w gotowym zestawie. Doskonale uzbrojony w wysokiej jakości linkę (0.6 mm) i haczyk VMC przy pomocy świetnych węzłów. Wystarczy wyjąć go z opakowania i 
można już holować łososia marzeń

Długość Waga Ilość Rozmiar Ø przyponu Długość rainbow trout black devil super shiner golden ace swedish flag super smelt RCD zł
20 cm 85 g 1 szt 1/0 0,60 mm 70 cm 3376 008 3376 009 3376 010 3376 011 3376 012 3376 013 79,80

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 pręd-
kością od 1,2 do 2,6 węzłów. Krążące ruchy, zarówno ogólnie, jak i wokół 
własnej osi, przyciągają wzrok łososia, itp. Jego akcja jest wciąż rybom nie-
znana i przyciąga ich uwagę celowo do przynęty, która się za nim znajduje. 
Ze względu na stosunkowo duże koliste ruchy, K1 Flasher nie powinien być 
używany 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

PRZYNĘTY MIĘKKIE
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R43R42 R43R42

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 łososie. 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 55,80

180 mm Standard 53 g 3359 023 3359 032 3359 043 3359 045 3359 047 3359 057 79,80

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 38,00

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.

PRZYNĘTY METALOWE

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 magnesy 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 1 szt 39,80

6229 002 XL 30 cm 1 szt 39,80
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R45R44 R45R44

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 22,40

4466 400 4/0 5 szt rhinosteel 24,60

4466 600 6/0 5 szt rhinosteel 26,40

CLAW CONNECTOR LURE
Genialny łącznik z odpornego na korozję drutu do montażu klasycznych błystek 
wahadłowych i płytko schodzących woblerów. Reagujący na promienie UV wol-
framowy koralik działa jak wabik i jednocześnie służy do wyważania zestawu. 
Dodatnie elastycznego przyponu między kółeczko łącznikowe a haczyk, zwięk-
sza procentową ilość wyholowanych ryb i zmniejsza ryzyko ich spinania.

Nr art. Ø Rozmiar haka Ilość Waga RCD zł
6242 006 0,70 mm 2 1 szt 15 kg 34,80

6242 008 0,70 mm 4 1 szt 15 kg 34,80

6242 010 0,70 mm 6 1 szt 15 kg 34,80

6242 012 0,70 mm 8 1 szt 15 kg 34,80

CLAW CONNECTOR INLINE LURE
Zestaw przeznaczony do montażu przynęt zakładanych centrycznych.  Podobnie 
jak Claw Connector Lure zwiększa procentową ilość wyholowanych ryb poprzez 
bardziej bezpieczne wbicie haka w pysk ryby.  Wykonany również z drutu 
odpornego na korozję oraz z reagującym na promienie UV koralikiem, który 
wskazuje miejsce ataku.

Nr art. Ø Rozmiar haka Ilość Waga RCD zł
6243 006 0,70 mm 2 1 szt 15 kg 39,20

6243 008 0,70 mm 4 1 szt 15 kg 39,20

6243 010 0,70 mm 6 1 szt 15 kg 39,20

6243 012 0,70 mm 8 1 szt 15 kg 39,20

HAKI

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 28,40

6037 002 25 g 2 szt jasnopomarańczowy 39,20

6037 003 45 g 2 szt jasnopomarańczowy 51,00

6037 004 70 g 1 szt jasnopomarańczowy 36,90

6037 005 95 g 1 szt jasnopomarańczowy 45,40

6037 006 120 g 1 szt jasnopomarańczowy 58,20

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 002 40 g 2 szt 47,70

6232 003 60 g 1 szt 35,20

6232 004 80 g 1 szt 35,20

6232 005 100 g 1 szt 39,80

6232 006 140 g 1 szt 51,90
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R47R46 R47R46

SIDEPLANER SL

Doskonale działający i ultralekki planer z twardej pianki z aluminiowym 
ramieniem. Nigdy więcej niechcianego nurkowania w falach! Osprey-Clip od 
Yellowbird utrzymuje linkę bezpiecznie na swoim miejscu, zarówno mono jak 
i plecionki, nawet przy silnych falach. Planer odpina się przy braniu, więc nie 
zakłóca holu. Klips Rhino z bolcem przymocowanym z tyłu bezpiecznie łączy 
planer z linką po zwolnieniu, aby zapobiec jego zgubieniu. Przeprowadzono 
intensywne testy, aby uzyskać optymalnie efektywną, ultra-płynną akcję bez 
dużych szarpnięć. W zestawie jeden planer na prawą burtę i jeden planer na 
lewą burtę. Zaprojektowany z myślą o łatwym montażu. Materiał: Pianka / 
aluminium

Nr art. Model Długość Wysokość Waga Ilość RCD zł
6329 007 Pair right & left 350 mm 60 mm 139 g 2 szt 202,00

SCOTTY POWER GRIP 1170
Sprawdzony i pewny klips zwalniający do łowienia metodą downrigger. Łatwy 
w obsłudze i bardzo trwały. Żółte szczęki ułatwiają pozycjonowanie linii.

Nr art. Ilość RCD zł
6234 003 1 szt 71,90

SCOTTY MINI POWER GRIP 1182
Sprawdzony i pewny klips zwalniający do łowienia przy użyciu planera. Bardzo 
kompaktowa konstrukcja. Jest łatwy w obsłudze i bardzo trwały. Żółte szczęki 
ułatwiają pozycjonowanie linki. Posiada szybkozłączkę odporną na rdzę.

Nr art. Ilość RCD zł
6234 004 2 szt 63,80

SCOTTY TROLLING WEIGHT SNUBBER
Praktyczny bufor do łowienia dużymi ciężarami na downriggerze. Amortyzator 
zapobiega rozdzieraniu się drutu stalowego na skutek szarpnięć. Wyposażony 
w nierdzewny klips do mocowania ciężarka.

Nr art. Ilość RCD zł
6234 005 1 szt 63,80

AKCESORIA MORSKIE

SCOTTY STACKER RELEASE 1155
Sprawdzony, odporny na rdzę klips mocowany na linkę downriggera. Umożli-
wia bezproblemowe przymocowanie i zdjęcie klipsów zwalniających do dowol-
nego punktu na przewodzie downriggera. Pozwala na prezentację do trzech, 
niezależnych od siebie przynęt na jednym downriggerze.

Nr art. Ilość RCD zł
6234 006 2 szt 63,80

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 35,20

OSPREY RELEASE
Specjalny klips zwalniający od Yellowbird, utrzymuje linkę bezpiecznie na swoim 
miejscu, sprawdza się zarówno z żyłką jak i plecionką. Często stosowany przy 
planerach, gdy zawodzą tradycyjne klipsy, np. na wzburzonym morzu lub przy 
użyciu plecionki.

Nr art. Ilość RCD zł
6234 002 2 szt 63,80
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R49R48 R49R48

BOAT ROD HOLDER RAIL
Niezwykle wytrzymały uchwyt na wędkę ze stali nierdzewnej z ruchomym montażem. 
Całkowicie odporny na słoną wodę! Posiada poprzeczny bolec, który pasuje do gniazd 
w wędziskach, zapobiegający okręcaniu się wędki. Rozszerzona krawędź chroni dolnik i 
ułatwia wkładanie wędki.

Nr art. Model Długość Ø RCD zł
8208 005 25 mm 25 cm 4,20 cm 186,00

8208 006 30 mm 25 cm 4,20 cm 202,00

RIG KEEPER
Porządek łatwy do zachowania - nowe pudełko na przypony Rhino Rig Box pozwala zmieścić do 14 przyponów.  Jego konstrukcja sprawia, że bez problemu włożymy i 
wyjmiemy z niego przypony.  Przypony leżą płasko i są naprężone, dzięki czemu ich skręcenie lub uszkodzenie linki w pobliżu haczyka odchodzi w przeszłość. Wymiary 
36 x 22 x 8  cm (D x S x W) sprawiają, że pudełko świetnie pasuje do innych standardowych pudełek i dlatego łatwo mieści się w standardowych torbach transporto-
wych.

Nr art. Długość Szerokość Glebok. Waga RCD zł
8099 001 36 cm 22 cm 8 cm 630 g 87,90

SOLID MULTI PLIERS
Wielofunkcyjne kombinerki z odpornego na rdzę materiału. Łączą wiele prak-
tycznych funkcji jak pierścień sprężynowy, funkcję zaciskania czy  szczęki tnące. 
W zestawie elegancki pokrowiec i bardzo mocny przewód ze stalowym rdze-
niem i karabińczykiem do bezpiecznego mocowania.  Konieczne narzędzie dla 
wędkarzy morskich i łowiących z łodzi. Materiał: Aluminium

Nr art. Długość RCD zł
6416 001 20 cm 170,00

PODPÓRKI

PISTOL PLIERS
Ostrożne i bezpieczne wyjmowanie haczyka z pyska drapieżnej ryby nie jest już 
problemem dzięki tym eleganckim szczypcom. Wydłużona część między rączką 
a szczękami tworzy przerwę między palcami wędkarza a ostrymi zębami ryby 
i umożliwia bezpieczne i ostrożne wyjęcie haczyka. Popularne wśród łowców 
szczupaków, sumów i wędkarzy śródziemnomorskich.

Nr art. Długość RCD zł
6416 002 30 cm 61,80

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 160,00
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R51R50 R51R50

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 402,00

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 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL Gumowa Siatka 1,05 m 24 x 16 mm 395,00

INSHORE WATKESCHER
Wytrzymały i pływający podbierak do  brodzenia z rączką pokrytą pianką EVA i siatkową ramą. Mocna, gumowana siatka i praktyczny magnes mocujący do paska spra-
wiają, że podbierak ten jest popularny wśród łowiących z kajaka lub pływadełka oraz wędkarzy brodzących w woderach.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał Oczko RCD zł
7075 001 75 cm 45 cm 50 cm EVA 7 x 7 mm 156,00

PODBIERAKI SKŁADANE

MAGNETIC NET RELEASE
Udoskonalenie podbieraka z głęboką siatką. Za pomocą magnetycznego uchwytu siatka pozostaje w kontakcie z 
uchwytem podbieraka aż do momentu jego użycia. Nie ma więc ryzyka, że siatka podczas użytkowania podbieraka 
zaczepi się o coś. Pod wpływem wagi ryby magnes odczepia się i ryba będzie bezpiecznie leżała w głębokiej siatce. 
Jeden koniec Magnetic Net Release jest mocowany do najniższego punktu siatka za pomocą pierścienia. Drugi koniec 
jest mocno przymocowany do rękojeści podbieraka za pomocą paska z rzepem. Może być przystosowany do podbiera-
ka każdej wielkości.

Nr art. Ilość RCD zł
6303 001 1 szt 39,20
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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 55,80

8425 008 190 cm 30 mm 2 szt 55,80

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 47,70

8513 011 LH 8 cm 14 cm 47,70

LONGSLEEVE
Modna koszula z długim rękawem na lato. Lekki materiał chroni skórę przez 
promieniami słonecznymi podczas długiej wyprawy wędkarskiej. Idealna koszula 
dla tych, którzy hołdują wędkarskiemu stylowi życia.  Zaprojektowana zgodnie 
z nowymi kolorami Rhino, dzięki czemu zwraca uwagę nawet z bardzo daleka. 
Materiał: 94%Polyester, 6% Blasthane

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
8487 001 M 1 szt czarny 178,00

8487 002 L 1 szt czarny 178,00

8487 003 XL 1 szt czarny 178,00

8487 004 XXL 1 szt czarny 178,00

8487 005 XXXL 1 szt czarny 178,00

SOFT SHELL JACKET
Modna kurtka z lekkiego materiału typu soft shell, która zapewnia wędkarzowi 
ciepło i suchość podczas wietrznej i nieprzyjemnej pogody. Materiał zewnętrzny 
jest oddychający, wodoodporny, trudny do zabrudzenia i bardzo szybko wysy-
cha. Materiał: Poliester /Elastan. Gramatura: 320 g/m²

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
8486 001 M 1 szt czarno/niebieski 269,00

8486 002 L 1 szt czarno/niebieski 269,00

8486 003 XL 1 szt czarno/niebieski 269,00

8486 004 XXL 1 szt czarno/niebieski 269,00

8486 005 XXXL 1 szt czarno/niebieski 269,00

TROLLING CAP
Świetna czapka bejsbolowa dla wędkarzy w atrakcyjnej kolorystyce oferty trol-
lingowej Rhino. Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Kolor RCD zł
9788 200 czarny/czerwony 39,80

UBRANIA

OFFSHORE CAP
Stylowa czapka dla modnych wędkarzy morskich, zaprojektowana w nowej 
kolorystyce Rhino. Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Kolor RCD zł
9788 201 czarny/błękitny/czerwony 39,80

BEANIE
Mocno przylegająca czapka Rhino Beanie zapewni Ci ciepło i miły komfort 
podczas chłodnych godzin nad wodą. Wszyta membrana typu windstopper 
zapewnia dodatkowy komfort. Materiał: Dzianina akrylowa / flanelowa. Grama-
tura: 220 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
9788 105 L czarny 29,40

Min. zamówienie 5 szt

RĘKAWICE INSHORE WP
Wodoodporne rękawice do podbierania dużych ryb. Rękawice chronią skórę 
wędkarza przed ostrymi pokrywami skrzelowymi i zębami ryb drapieżnych jak 
również przed wszelkimi innymi czynnikami środowiskowymi, np. promieniami 
UV czy wilgocią. Idealnie sprawdzają się przy ostrych brzegach tuńczyka i i 
podobnych ryb z wód południowych, jak również w przypadku rodzimego 
łowienia w morzu. Materiał: Poliester i syntetyczny PU

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
9390 001 one size czarny/błękitny 79,40
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MOTORS

R55R54 R55R54

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 22,20

NAKLEJKA TROLLING
Materiał: Folia samoprzylepna z polichlorku

Nr art. Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
9949 400 21 cm 7 cm czarny/czerwony 2,80

OFFSHORE STICKER
Materiał: Folia samoprzylepna z polichlorku

Nr art. Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
9949 401 21 cm 7 cm czarny/czerwony/cyjan 2,80

INSHORE STICKER
Materiał: Folia samoprzylepna z polichlorku

Nr art. Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
9949 402 21 cm 7 cm czarny/czerwony/cyjan 2,80

PREZENTER DO SILNIKÓW RHINO
Idealne stoisko do prezentacji 2 silników Rhino.

Nr art. RCD zł
9925 998 715,00

PROMOCYJNE

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
Mocny, mocniejszy, Rhino VX! Przedstawiamy jeden z najmocniejszych na 
rynku 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 tysię-
cy 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 1147,00

9925 054 VX 54 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,75 m 12 1467,00

9925 154 VX 54 z długą kolumną 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,87 m 1,75 m 12 1611,00

9925 065 VX 65 10,00 kg 5V/2R 2100 kg 0,74 m 1,75 m 12 1797,00

SILNIK ELEKTRYCZNY ZABURTOWY VX 50 ECO
Mocny, ekonomiczny i niedrogi: Rhino VX50 ECO! Jeden z najmocniejszych silników zaburtowych na rynku, wysokiej jakości silnik VX dostępny od teraz w standardo-
wej jakości przy mniejszym budżecie. Rhino VX ECO może pochwalić się doskonałym zużyciem energii, umożliwiając dłuższe działanie przy tej samej pojemności akumu-
latora. Sterowanie silnikiem realizowane jest za pomocą rumpla z 5 biegami do przodu i 2 biegami wstecznymi. Rumpel składa się za naciśnięciem jednego przycisku. 
Zarówno głębokość zanurzenia śmigła w wodzie jak i opór steru regulować można w sposób ciągły. Ogólnie Rhino VX radzi sobie wyjątkowo dobrze, wygodnie i bez-
piecznie. Ten elektryczny silnik zaburtowy będzie niezawodnym partnerem tysięcy wędkarzy.
• Kolumna ze stali
• Niezwykle niskie zużycie energii

Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość Waga Kolor Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V Max waga RCD zł
9925 050 VX 50 Eco 50 cm 15 cm 105 cm 9 kg czarny 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,45 m 12 10 kg 1179,00

ELEKTRYCZNE SILNIKI ZABURTOWE

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-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

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 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 2493,00

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 3887,00

ELEKTRYCZNE SILNIKI ZABURTOWE
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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. Zasilanie: 1x CR2032 (nie dołączone)

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga Długość tr. Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9940 065 155 cm 24 cm 54 cm 15 kg 170 cm variable 2100 kg 1,30 m 2,00 m 12 3998,00

Łatwość i wygoda w ste-
rowaniu

BLX 65 BMR GPS ELEKTRYCZNY SILNIK ZABURTOWY
Rozszerzenie naszej serii BMR: elektryczny silnik zaburtowy BLX65GPS do montażu na dziobie. Posiada poręczny pilot radiowy oraz funkcję GPS. Dzięki innowacyjnej 
technologii GPS silnikiem można sterować bardzo wygodnie. Jest on wyposażony w tryb pilota (ręczne prowadzenie kompasem), tryb nawigacji, tryb tempomatu ze 
wstępnie ustawioną prędkością, a także tryb kotwicy GPS oraz z możliwością wprowadzenia punktu docelowego. Wyświetlanie prędkości powyżej podłoża oraz reje-
stracja trasy (przechowywanie i możliwość powtórzenia do 16 tras) to kolejne przydatne funkcje tego silnika. Dokładność ustawiania pozycji GPS wynosi od 2 do 5 
metrów, w zależności od warunków zewnętrznych. Mocny silnik BLX65 GPS zapewnia siłę ciągu na poziomie 65 LBS, przy napięciu 12V i maks. 400W. Rumpel o dłu-
gości około 135 cm wykonany jest z kompozytu aluminium. Można go złożyć zarówno do góry jak i do dołu, dzięki dźwigni. Tak jak w przypadku wszystkich silników 
Rhino, BLX65 GPS umożliwia zmienną regulację głębokości zanurzenia. Zasilanie: 3x AAA do pilota (nie dołączone). Zasilanie: 3x AAA do pilota (nie dołączone).

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga Długość tr. Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9940 165 163 cm 24 cm 54 cm 15 kg 173,5 cm variable 2100 kg 1,37 m 2,00 m 12 8550,00

ELEKTRYCZNE SILNIKI ZABURTOWE

BMR ZESPÓŁ MONTAŻOWY

Uchwyt pozwalający na szybkie odpięcie silnika po zakończeniu jego użytko-
wania.

Nr art. Silnik RCD zł
9940 101 BMR65/BMR65GPS 722,00
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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 12 546,00

9921 024 VX 24 3,6 kg 2V/2R 600 kg 0,60 m 1,5 m 12 683,00

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

Nr art. Model Silnik RCD zł
9925 397 Klucz do VX34 VX28 / VX34 225,00

9925 398 Klucz do VX44 / VX54 / VX 65 VX44 / VX50/ VX54 / VX65 / BMR 242,00

9930 101 BLX  Śruba nnapędowa 70/110lbs 242,00

9921 114 Cobold śruba napędowa 47,70

ELEKTRYCZNE SILNIKI ZABURTOWE
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Najwyższej jakości sprzęt do spinningu, wędkarstwa mor-
skiego, ogólnego wędkarstwa słodkowodnego  

oraz łowienia okazów, z prawdopodobnie najlepszą relacją 
jakość-cena, jaką może zaoferować rynek.
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Nowoczesny kołowrotek z tylnym hamulcem o eleganckim, czarno- złotym 
designie. Mocne przełożenie pozwala szybko zwolnić hamulec i bez zmęcze-
nia holować. Ofertę uzupełnia nylonowa szpula zapasowa.

 · Grafitowy rotor
 · Precyzyjna tylna regulacja hamulca
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Aluminiowa szpula
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0368 020 320 370 / 0,18 5,2:1 60 cm 3 3 kg / 6,6 lbs 260 g 103,00

0368 030 330 270 / 0,25 5,2:1 60 cm 3 3 kg / 6,6 lbs 273 g 108,00

0368 040 340 160 / 0,35 5,2:1 67 cm 3 5 kg / 11 lbs 365 g 112,00

Trophy RD Dane Techniczne:

Kołowrotki
Trophy RD .......................................................................................Z3
Z-Cast SR ........................................................................................Z4
Z-Cast FD ........................................................................................Z5
Optix ..............................................................................................Z6
Roam Spinning ...............................................................................Z7
Bestia FD ........................................................................................Z8
Bestia RD ........................................................................................Z9
Regem FD ..................................................................................... Z10
Regem RD ..................................................................................... Z11
Cool Lite FD .................................................................................. Z12
Z-CarpTM BR60 .............................................................................. Z13
Impune BR 5000 ........................................................................... Z10
Cursus Runner .............................................................................. Z15
Pro Staff Surf ................................................................................ Z16
Great White™ .............................................................................. Z17
Saltfisher FD/Surf .......................................................................... Z18
Great WhiteTM Trolling/ Great WhiteTM Boat .................................... Z19

Wędki
Z-Cast Spin/Trout/Perch  ...........................................................Z20-21
Z-Cast Zander/Pike/Allround/Travel Spin  ..................................Z22-23
Trophy Feeder/Match/Picker  ....................................................Z24-25
Trophy Spin/Pike 135  ..............................................................Z26-27
Trophy Tele Track/Tele/Tele Float  ..............................................Z28-29
Trophy Ultra Light/Trout/Tele Trout/Tele Pike  ............................Z30-31
Pro Staff Surf/Surf FXT  ............................................................Z32-33
Great WhiteTM Boat, Travel Boat, Sensi Boat, Tele  .....................Z34-35
Great WhiteTM Pilk, Light Pilk, Travel Sea-Spin, Stand up  ..........Z36-37
Saltfisher Pilk, Battle North, Boat, Light Pilk  ...........................Z38-39
Z-CarpTM ZC/Tele .......................................................................Z40-41
Telecast Travel/T40/60/Atac Tele SF, Rainbow Fish Combo  ........Z42-43

Żyłki 
Trophy Line  .............................................................................Z44-45
Linki przyponowe .....................................................................Z46-47

Haczyki
Przypony Trophy .......................................................................Z48-50

Z-Sea
Z-Sea Akcesoria do łowienia morskie .......................................Z51-79

Przynęty
Błystka.....................................................................................Z78-81
Wobler .....................................................................................Z82-83
Zestawy Błystek .......................................................................Z84-86

Akcesoria do wędek 
Przelotki ....................................................................................... Z87

Spławiki
Spławiki & Gotowe przypony ...................................................Z88-92

Torby/Pudełka/Krzesła
Plastikowe pudełka ..................................................................Z92-93
Wiadra .....................................................................................Z94-95
Krzesła .....................................................................................Z96-98
Namioty, parasole ......................................................................... Z99
Torby i bagaż ....................................................................... Z100-107
Podbieraki/Siatki do przetrzymywania ryb ............................ Z108-111 

Z-CarpTM

Z-CarpTM............................................................................... Z112-121

Akcesoria
Krętliki ................................................................................. Z122-125
Ciężarki ............................................................................... Z125-129
Główki jigowe & Artykuły bezołowiowe ............................... Z130-132
Feeders ....................................................................................... Z133
Noże & szczypce .................................................................. Z134-135
Wagi ........................................................................................... Z136
Wypychacze, Igła przynętowa ............................................... Z136-137
Sygnalizatory brań ............................................................... Z137-138
Akcesoria ............................................................................. Z139-140
Latarki nagłowne ................................................................. Z141-142
Podpórki na wędki ............................................................... Z143-145
Wędzenie ............................................................................. Z146-147
Odzież ........................................................................................ Z148
Promocja .................................................................................... Z149
Sticker ........................................................................................ Z149
Sklep ................................................................................... Z150-154
Warunki & postanowienia sprzedaży ........................................... Z155
Przedstawiciele ........................................................................... Z156

Zawartość
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Seria kołowrotków dopasowana do nowych wędzisk Z-cast. Lekki korpus o 
smukłej budowie, stabilny rotor i dopasowany, gruby kabłąk zapewniają fan-
tastyczną pracę. To zadziwiające, jak lekki może być kołowrotek z aluminiową 
szpulą w tej kategorii cenowej!

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Dwubiegowy system posuwu szpuli
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0402 020 320 120 / 0,16 4,9:1 59 cm 3 4 kg / 8,5 lbs 195 g 156,00

0402 030 330 160 / 0,16 5,1:1 72 cm 3 8 kg / 17 lbs 246 g 170,00

0402 040 340 160 / 0,22 5,1:1 80 cm 3 10 kg / 22 lbs 290 g 178,00

Z-Cast SR

Dane Techniczne:

Świetna seria kołowrotków z programu Zebco. Zachwycają przyjemną pracą 
przekładni oraz zgrabnym designem. 5 łożysk oraz blokada biegu wstecznego 
czynią je liderem w swojej klasie cenowej.

 · Przednia regulacja hamulca
 · Składana korba z przyciskiem zwalniającym
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Aluminiowa szpula
 · Zapasowa szpula
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0316 020 520 240 / 0,18 5,1:1 69 cm 5 2,5 kg / 5,5 lbs 270 g 130,00

0316 030 530 245 / 0,25 5,1:1 72 cm 5 5,0 kg / 11 lbs 289 g 143,00

0316 040 540 195 / 0,30 5,1:1 78 cm 5 5,0 kg / 11 lbs 298 g 152,00

Zcast FD Dane Techniczne:

Ze stałą szpulą
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Kołowrotki spinningowe Optix mają wiele cech, w tym mocny i lekki grafi-
towy korpus, mosiężną przekładnię, rotor w technologii TRU-Balance™ oraz 
kutą i maszynowo toczoną szpulę aluminiową, która zapewnia bardzo płynną 
pracę hamulca.

 · Grafitowy rotor
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Aluminiowa szpula
 · Dwubiegowy system posuwu szpuli
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska m / mm Siła ham. Waga RCD zł
0392 005 05 100 / 0,15 5,2:1 50 cm 4 100 / 0,15 1,80 kg / 4 lbs 155 g 89,00

0392 010 10 115 / 0,15 5,2:1 55 cm 4 115 / 0,15 2,70 kg / 6 lbs 180 g 97,80

0392 020 20 130 / 0,18 5,2:1 76 cm 4 130 / 0,18 4,50 kg / 10 lbs 250 g 103,00

0392 030 30 145 / 0,22 5,2:1 81 cm 4 145 / 0,22 5,40 kg / 12 lbs 285 g 108,00

0392 040 40 210 / 0,25 5,2:1 86 cm 4 210 / 0,25 6,40 kg / 14 lbs 305 g 112,00

Optix Dane Techniczne:

Przedstawiamy kołowrotek Zebco Roam, w którym zastosowano: aluminiową 
szpulę oraz rączkę z możliwością montażu z lewej lub prawej strony. Koło-
wrotek można stosować do wszystkich metod połowu oraz nadaje się dla 
wędkarzy o różnym stopniu zaawansowania.

 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Przednia regulacja hamulca
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Aluminiowa szpula
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0386 020 20 180 / 0,25 5,2:1 70 cm 5 5,4 kg / 12 lbs 204 g 121,00

0386 030 30 140 / 0,30 5,2:1 75 cm 5 5,4 kg / 12 lbs 212 g 125,00

ROAM Spinning
Dane Techniczne:

Ze stałą szpulą
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Prawdziwa okazja! Wędkarze mogą spodziewać się po tej serii kołowrotków 
świetnego stosunku ceny do jakości. Podstawowa wersja dostępna z 1 łoży-
skiem kulkowym do wszelkich popularnych metod łowienia, także spinningu. 
Przeznaczony dla wędkarzy, którzy poszukują kołowrotka, który nie tylko 
działa, ale także zachwyca swoim atrakcyjnym wyglądem. Idealny kołowrotek 
o kompaktowym korpusie i precyzyjnym hamulcu dla początkujących.

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0397 030 3000 150 / 0,35 5,2:1 73 cm 1 5 kg 300 g 79,40

0397 040 4000 175 / 0,35 5,2:1 73 cm 1 5 kg 309 g 84,30

0397 050 5000 220 / 0,40 5,2:1 75 cm 1 6 kg 386 g 89,00

0397 060 6000 250 / 0,40 5,2:1 75 cm 1 6 kg 409 g 89,00

Bestia FD
Prawdziwa okazja! Wędkarze mogą spodziewać się po tej serii kołowrotków 
świetnego stosunku ceny do jakości. Podstawowa wersja dostępna z 1 łoży-
skiem kulkowym do wszelkich popularnych metod łowienia, także spinningu. 
Przeznaczony dla wędkarzy, którzy poszukują kołowrotka, który nie tylko 
działa, ale także zachwyca swoim atrakcyjnym wyglądem. Idealny kołowrotek 
o kompaktowym korpusie i precyzyjnym hamulcu dla początkujących.

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0398 030 3000 190 / 0,18 5,2:1 73 cm 1 5 kg 215 g 53,00

0398 040 4000 230 / 0,20 5,2:1 73 cm 1 5 kg 221 g 57,80

0398 050 5000 220 / 0,35 4,9:1 75 cm 1 6 kg 227 g 61,80

0398 060 6000 210 / 0,40 4,9:1 75 cm 1 6 kg 230 g 66,60

Bestia RD

Ze stałą szpulą

 · Grafitowy rotor
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki

 · Grafitowy rotor
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjna tylna regulacja hamulca
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki

Dane Techniczne: Dane Techniczne:
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Kołowrotek z przednim hamulcem, który nie tylko dobrze wygląda, ale także 
odpowiednio pracuje. 3 łożyska kulkowe są doskonale rozłożone, dzięki cze-
mu precyzyjna przekładnia zapewnia płynną pracę. Nawój linki mówi sam za 
siebie i pozwala osiągnąć dalekie rzuty. Podczas holu przedni hamulec kon-
troluje zrywy ryby, dzięki czemu praca wędkarza to bułka z masłem

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Nawój żyłki S-curve

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0451 030 30 260 / 0,20 5,2:1 56 cm 3 4,5 kg 237 g 97,80

0451 040 40 210 / 0,28 5,2:1 58 cm 3 4,5 kg 246 g 102,00

0451 050 50 195 / 0,35 5,2:1 61 cm 3 5,5 kg 316 g 107,00

0451 060 60 175 / 0,40 5,2:1 65 cm 3 6 kg 338 g 112,00

Regem FD

Dane Techniczne:

Kołowrotek z tylnym hamulcem o świetnych walorach użytkowych! Płynna 
praca precyzyjnej przekładni wspierana jest przez 3 łożyska kulkowe. Wolny 
od zacięć hamulec zapobiega niespodziankom w trakcie holu. Fantastyczny 
pakiet o nowoczesnym wzornictwie!

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Precyzyjna tylna regulacja hamulca
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Nawój żyłki S-curve

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0452 030 30 100 / 0,25 5,2:1 58 cm 3 4 kg 230 g 66,60

0452 040 40 150 / 0,25 5,2:1 60 cm 3 4 kg 245 g 70,60

0452 050 50 220 / 0,35 4,9:1 66 cm 3 5 kg 343 g 75,50

0452 060 60 210 / 0,40 4,9:1 68 cm 3 6 kg 363 g 79,40

Regem RD

Dane Techniczne:

Ze stałą szpulą
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Mały, ale naprawdę skuteczny kołowrotek o szpuli stałej dla lekkiego spinnin-
gu, połowu ryb słodkowodnych i wędkarstwa gruntowego. Wyposażony w 
dużą rolkę nawijającą.

 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Duża rolka nawijająca
 · Aluminiowa szpula

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0120 005 305 125 / 0,25 5.2:1 51 cm 3 3,2 kg / 7 lbs 141 g 53,90

Cool Lite FD Dane Techniczne: Kołowrotek ZCarp BR 60 został specjalnie zaprojektowany dla początkujących 
karpiarzy i zdumiewa swoim świetnym nawojem żyłki oraz płynną pracą. 
Kołowrotek wyposażony jest w zapasową szpulę, która pozwala wędkarzowi 
dostosować się do każdej sytuacji poprzez szybką wymianę szpuli.

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Precyzyjnie regulowany mechanizm wolnego biegu
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0390 060 Z-Carp™ BR60 200 / 0,40 4,9:1 62 cm 5 6 kg / 12 lbs 476 g 178,00

Z-Carp™ BR60 Dane Techniczne:

Ze stałą szpulą
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Impune BR nie musi się obawiać kołowrotków konkurencji z wyższego seg-
mentu cenowego.  5 łożysk kulkowych w połączeniu z precyzyjną przekładnią 
zapewnia płynną pracę i doskonały nawój linki. Regulacja mechanizmu wol-
nego biegu szpuli jest bardzo precyzyjna i dokładna.  Całości dopełnia funkcja 
czyszcząca przedni hamulec. Nie trzeba niczego więcej.

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Przedni hamulec wielotarczowy o dużej powierzchni roboczej
 · Precyzyjnie regulowany mechanizm wolnego biegu
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0391 050 5000 220 / 0,35 4,9:1 72 cm 5 6 kg 455 g 178,00

0391 060 6000 210 / 0,40 4,9:1 72 cm 5 6 kg 478 g 178,00

Impune BR Dane Techniczne: Kołowrotki z wolną szpulą do lekkiego i średnio wymagającego łowienia. 
Niezależnie od tego, czy łowisz ostrożne ryby w wodzie stojącej stawiającej 
niewielki opór czy też w nurcie rzeki - system z wolnym biegiem poradzi 
sobie w każdym z tych przypadków. 5 łożysk kulkowych zapewnia płynną 
pracę. Wolny od zacięć hamulec zapobiega niespodziankom w trakcie holu.  
Precyzyjna przekładnia także wpływa na wspaniałą pracę i bardzo równe 
rozłożenie linki na szpuli. Rzuty na dalsze odległości nie stanowią problemu 
nawet przy lekkich zestawach.

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Precyzyjnie regulowany mechanizm wolnego biegu
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Doskonały nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0444 030 3000 260 / 0,20 5,2:1 60 cm 5 5 kg 335 g 156,00

0444 040 4000 200 / 0,28 5,2:1 64 cm 5 5 kg 345 g 156,00

Cursus Runner
Dane Techniczne:

Ze stałą szpulą
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Podobnie jak wędziska Pro Staff Surf jest to niezawodna maszyna na plażę.  
Optymalnie dobrana wielkość szpuli sprawia, że łatwo ją napełnić linką bez 
konieczności stosowania nadmiernej ilości podkładu. Wysokie przełożenie jest 
idealne podczas aktywnego łowienia, kiedy w wodzie pływa mnóstwo ryb.

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Obudowa odporna na korozję
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia ślimakowa
 · 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
0393 100 10000 260 / 0,25 4,8:1 95 cm 5 7,7 kg / 17 lbs 644 g 314,00

0393 120 12000 320 / 0,30 4,3;1 89 cm 5 7,7 kg / 17 lbs 685 g 314,00

Pro Staff Surf Dane Techniczne:
Bardzo dobry kołowrotek morski w przystępnej cenie. Dostosowany do więk-
szości rodzajów łowienia w morzu. Obudowa wykonana z niezniszczalnego 
nylonu oraz metalowych elementów zapewniających optimum mocy. Jeste-
śmy przekonani, że model ten zyska uznanie wielu klientów, łowiących w 
morzu w Europie.

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Grafitowy korpus
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec o dużej powierzchni roboczej
 · Obrabiana cyfrowo korba ze stali nierdzewnej
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Mocna przekładnia
 · Aluminiowa szpula
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0343 040 440 180 / 0,35 4,8:1 72 cm 4 6,3 kg / 14 lbs 368 g 247,00

0343 050 450 200 / 0,35 4,8:1 81 cm 4 8,2 kg / 18 lbs 375 g 260,00

0343 060 460 285 / 0,35 4,8:1 92 cm 4 8,2 kg / 18 lbs 386 g 260,00

Great White™ Dane Techniczne:

Ze stałą szpulą
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Saltfisher FD
Morski kołowrotek w przystępnej cenie dostępny w czte-
rech wielkościach dostosowanych do wszystkich podsta-
wowych technik łowienia w morzu. Obudowa wykonana 
z niezniszczalnego nylonu oraz metalowych elementów 
zapewniających optimum mocy.

Dane Techniczne:
 · Wytrzymała obudowa z nylonu
 · Przednia regulacja hamulca
 · Chromowana szpula z nylonu ABS
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Wielostopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0375 140 140 175 / 0,30 5,2:1 87 cm 1 5,5 kg / 12 lbs 240 g 66,60
0375 150 150 195 / 0,35 5,2:1 92 cm 1 6,5 kg / 14 lbs 330 g 70,60
0375 160 160 155 / 0,45 5,2:1 98 cm 1 6,5 kg / 14 lbs 340 g 75,50

Saltfisher Surf
Ekonomiczny kołowrotek morski o dużej pojemności żyłki. 
Idealny do łowienia surfcastingowego i łowienia z łodzi. Z 
natychmiastową blokadą obrotów wstecznych.

Dane Techniczne:
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Mocna przekładnia
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0376 380 380 485 / 0,40 4,1:1 94 cm 3 7,5 kg / 16,5 lbs 660 g 156,00

Great White™ Trolling
Proste a jednocześnie wytrzymałe multiplikatory morskie. 
Niespotykany stosunek jakości do ceny. Idealne do łowie-
nia w trollingu oraz przy połowie na naturalne przynęty. 
Dostępne w dwóch wielkościach i wersji na prawą rękę. 
Idealne uzupełnienie naszej serii wędzisk Great White. 
Imponujący, wytrzymały mechanizm, aluminiowa szpula i 
stała blokada ruchu wstecznego.

Dane Techniczne:
 · Wytrzymała obudowa z nylonu
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Odlewana aluminiowa korba
 · Mocna przekładnia
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0380 020 RH20 260 / 0,35 5,6:1 72 cm 3 10 kg / 20,5 lbs 420 g 260,00
0380 030 RH30 420 / 0,40 4,2:1 67 cm 3 12 kg / 24,5 lbs 510 g 283,00

Ze stałą szpulą

Great White™ Boat
Prosty a jednocześnie wytrzymały multiplikator mor-
ski. Niespotykany stosunek jakości do ceny. Idealne 
do łowienia w trollingu oraz przy połowie na natu-
ralne przynęty. Konstrukcja z korbką z lewej strony 
ceniona jest przez wielu wędkarzy, którzy używają 
multiplikatora jedynie okazjonalnie i są przyzwycza-
jeni do kręcenia lewą ręką kołowrotkami o stałej 
szpuli. Zawiera licznik linki.

Dane Techniczne:
 · Wytrzymała obudowa z nylonu
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Mocna przekładnia
 · Aluminiowa szpula
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0385 030 LH30 420 / 0,40 3.8:1 62 cm 4 16 kg / 34,5 lbs 570 g 303,00
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Z-Cast Spin
Czułe blanki i wysokiej jakości komponenty połączone wyjątkowym wzornictwem. Oto dokładne cechy nowej serii wędzisk spinningowych Z-Cast, 
która została opracowana nie tylko dla wędkarzy dbających o budżet, ale też wysokiej klasy profesjonalistów. Akcja wędzisk zachwyciła wędkarzy 
z naszego zespołu, którzy podczas testów wykorzystali sztywność konstrukcji i mogli złowić ryby marzeń.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14600 180 15 1,80 m 2 3 - 15 g 0,90 m 99 g extra fast 200,00

14600 200 15 2,00 m 2 3 - 15 g 1,00 m 110 g extra fast 200,00

14600 240 25 2,40 m 2 5 - 25 g 1,20 m 120 g extra fast 215,00

14600 241 45 2,40 m 2 10 - 45 g 1,20 m 124 g extra fast 215,00

14600 242 75 2,40 m 2 20 - 75 g 1,20 m 126 g extra fast 215,00

14600 270 25 2,70 m 2 5 - 25 g 1,35 m 139 g extra fast 224,00

14600 271 45 2,70 m 2 10 - 45 g 1,35 m 144 g extra fast 224,00

14600 272 75 2,70 m 2 20 - 75 g 1,35 m 145 g extra fast 245,00

14600 273 105 2,70 m 2 40 - 105 g 1,35 m 148 g extra fast 269,00

Z-Cast Trout
Bardzo lekkie łowienie na jeziorach pstrągowych stało się w ostatnich latach zauważalnym trendem. Wędziska cechują się czułą szczytówką 
oraz dużym zapasem mocy w dolniku. Uznaliśmy za zasadne uwzględnienie tych cech podczas opracowywania wędzisk Z-Cast Forelle i połą-
czyliśmy to wysokiej jakości komponentami i niepowtarzalnym wzornictwem.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14601 180 Z-Cast Trout 1,80 m 2 3 - 12 g 0,90 m 99 g extra fast 178,00

Z-Cast Perch
Wszechstronny cud jeśli chodzi o łowienie okoni! Niezależnie od tego, czy łowimy lekkimi jigami, lekkimi jerkami z japońskimi 
zestawami, czy też skutecznymi woblerami. Takie dokładnie zastosowania miał na myśli nasz zespół produktowy, gdy tworzył 
wędkę Z-Cast Perch, która została wzbogacona profesjonalnym wzornictwem.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14602 240 Z-Cast Perch 2,40 m 2 7 - 24 g 1,20 m 149 g extra fast 200,00

Spiningi
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Z-Cast Zander
Czuła szczytówka uzupełniona mocnym dolnikiem. Oto cechy wymagane od skutecznej wędki sandaczowej.  Nasi eksperci od sandaczy 
intensywnie pracowali nad blankiem, aby w efekcie otrzymać doskonały kij na te tajemnicze drapieżniki. Nowoczesne wzornictwo dopełnia 
całości.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14603 285 Z-Cast Zander 2,85 m 2 21 - 59 g 1,43 m 179 g extra fast 224,00

Z-Cast Pike
Odpowiedź na brutalne ataki i szybkie odjazdy wymaga właściwego sprzętu. Wędka Z-Cast Pike została zaprojektowana do łowienia agre-
sywnych drapieżników i nie zawiedzie cię w żadnej sytuacji. Sztywny dolnik w połączeniu z twardą szczytówką pozwala na niezwykle moc-
ne zacięcie ryby. Wysokiej jakości komponenty i profesjonalne wzornictwo zapewniają dodatkowe zaufanie do sprzętu.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14604 270 Z-Cast Pike 2,70 m 2 23 - 79 g 1,35 m 191 g extra fast 245,00

Z-Cast Allround
Uniwersalna wędka na praktycznie każdą wodę i warunki została odpowiednio też nazwana Z-Cast Allround. Niezależnie od tego, czy 
łowisz w szybkim nurcie, czy też cichym jeziorze, możliwości wykorzystania tej wędki są nieograniczone. Uważajcie ryby spokojnego żeru 
i drapieżniki! Oto nadchodzi pogromca potworów. Wysokiej jakości komponenty w połączeniu z pozaczasowym wzornictwem tworzą 
imponujący pakiet.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14605 330 80 3,30 m 3 25 - 80 g 1,10 m 280 g extra fast 269,00

14605 331 100 3,30 m 3 45 - 100 g 1,10 m 300 g extra fast 269,00

14605 360 80 3,60 m 3 25 - 80 g 1,20 m 290 g extra fast 269,00

14605 361 100 3,60 m 3 45 - 100 g 1,20 m 310 g extra fast 269,00

Z-Cast Travel Spin
Wędki typu travel są teraz doceniane i pożądane przez wszystkich wędkarzy. Niestety, na tym zmiennym rynku, trudno znaleźć dobre 
modele. Wędka Z-Cast Travel Spin to wierny towarzysz każdej Twojej podróży, zarówno w Norwegii, Majorce czy Austrii. Seria obejmuje 
doskonałe modele z wysokiej jakości komponentów i o świetnym wzornictwie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14606 245 Z-Cast Travel Spin 2,45 m 4 5 - 40 g 0,62 m 164 g extra fast 269,00

14606 246 Z-Cast Travel Spin 2,45 m 4 25 - 70 g 0,62 m 171 g extra fast 269,00

Spiningi
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Trophy Feeder
Nowe wędziska Trophy oferują wyjątkowy stosunek jakości do ceny, a cienkie blanki węglowe mają szybką akcję, która zwykle dostępna jest 
w wędziskach z wyższego segmentu cenowego. Trophy Feeder to wszechstronny feeder z węglowym blankiem przeznaczony do rzutów cię-
żarami do 100 g. Wersja 3.6 m bez problemu poradzi sobie z rzutami na odległość ponad 80 metrów. Modele 3 m i 3.3 m przeznaczone są 
do rzutów na krótkie i średnie odległości. Szczytówki mają średnicę 3.6 mm, co zapewnia z zgodność z wieloma innymi naszymi wędziskami.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Tip Ø RCD zł
14513 300 Trophy Feeder 3,00 m 2 100 g 1,53 m 2 270 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 170,00

14513 330 Trophy Feeder 3,30 m 2 100 g 1,68 m 2 314 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 178,00

14513 360 Trophy Feeder 3,60 m 3 100 g 1,25 m 2 350 g 1.0 oz, 3.0 oz 3,60 mm 198,00

Trophy Quiver Tip
Nr art. Model Długość Akcja RCD zł
14513 001 Glas fibre 0,63 m 1,00 oz 35,20

14513 002 Glas fibre 0,63 m 2,00 oz 35,20

14513 003 Glas fibre 0,63 m 3,00 oz 35,20

Trophy Match
Nowe wędziska Trophy oferują wyjątkowy stosunek jakości do ceny, a cienkie blanki węglowe mają szybką akcję, która 
zwykle dostępna jest w wędziskach z wyższego segmentu cenowego. Szybka akcja, smukły blank i bardzo lekkie przelotki 
tworzą niezwykłą wędkę. Wspaniała wędka odległościowa o półparabolicznym blanku, doskonała do łowienia lekkimi zesta-
wami.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14514 390 Trophy Match 3,90 m 3 25 g 1,36 m 243 g 202,00

14514 420 Trophy Match 4,20 m 3 25 g 1,45 m 254 g 224,00

Trophy Picker
Nowe wędziska Trophy oferują wyjątkowy stosunek jakości do ceny, a cienkie blanki węglowe mają szybką akcję, która 
zwykle dostępna jest w wędziskach z wyższego segmentu cenowego. Picker to doskonała wędka do lżejszego łowienia na 
bliskich odległościach. Idealna do rzutów na 20-40m.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga szczytówki w zestawie Tip Ø RCD zł
14513 255 Trophy Picker 2,55 m 2 60 g 1,33 m 2 320 g 1.0 oz, 2.0 oz 3,60 mm 157,00

Wędki na białą rybę
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Trophy Spin
Do aktywnego prowadzenie przynęt przy połowie szczupaków, okoni i sandaczy potrzeba czułej wędki spinningowej z wystarczająco moc-
nym blankiem, która zapewni pewny hol upragnionej zdobyczy oraz bezpieczne jej podebranie. Dzięki cienkiemu, węglowemu blankowi CF, 
nowoczesnym łączeniom czopowym V-Joint, wytrzymałemu, skręcanemu uchwytowi kołowrotka i optymalnym przelotkom, ta seria eleganc-
ko zaprojektowanych wędzisk o fenomenalnym stosunku ceny do jakości dostarcza wszystkiego, czego potrzebuje wędkarz, aby skutecznie 
łowić drapieżniki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14503 220 Trophy Spin 2,20 m 2 20 g 1,17 m 177 g 112,00

14503 245 Trophy Spin 2,45 m 2 20 g 1,29 m 188 g 126,00

14503 270 Trophy Spin 2,70 m 2 20 g 1,40 m 205 g 134,00

Trophy Spin
Do aktywnego prowadzenie przynęt przy połowie szczupaków, okoni i sandaczy potrzeba czułej wędki spinningowej z wystarczająco moc-
nym blankiem, która zapewni pewny hol upragnionej zdobyczy oraz bezpieczne jej podebranie. Dzięki cienkiemu, węglowemu blankowi CF, 
nowoczesnym łączeniom czopowym V-Joint, wytrzymałemu, skręcanemu uchwytowi kołowrotka i optymalnym przelotkom, ta seria eleganc-
ko zaprojektowanych wędzisk o fenomenalnym stosunku ceny do jakości dostarcza wszystkiego, czego potrzebuje wędkarz, aby skutecznie 
łowić drapieżniki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14501 245 Trophy Spin 2,45 m 2 60 g 1,27 m 253 g 143,00

14501 270 Trophy Spin 2,70 m 2 60 g 1,41 m 275 g 157,00

Trophy Spin
Do aktywnego prowadzenie przynęt przy połowie szczupaków, okoni i sandaczy potrzeba czułej wędki spinningowej z wystarczająco moc-
nym blankiem, która zapewni pewny hol upragnionej zdobyczy oraz bezpieczne jej podebranie. Dzięki cienkiemu, węglowemu blankowi CF, 
nowoczesnym łączeniom czopowym V-Joint, wytrzymałemu, skręcanemu uchwytowi kołowrotka i optymalnym przelotkom, ta seria eleganc-
ko zaprojektowanych wędzisk o fenomenalnym stosunku ceny do jakości dostarcza wszystkiego, czego potrzebuje wędkarz, aby skutecznie 
łowić drapieżniki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14502 220 Trophy Spin 2,20 m 2 40 g 1,15 m 181 g 112,00

14502 245 Trophy Spin 2,45 m 2 40 g 1,29 m 203 g 126,00

14502 270 Trophy Spin 2,70 m 2 40 g 1,41 m 245 g 134,00

Trophy Pike 135
Mocny szczupakowy spinning, służący do łowienia na błystki, miękkie przynęty oraz woblery. Węglowy blank ma wystarczającą moc, aby się-
gnąć po te najbardziej oddalone drapieżniki, a jednocześnie podczas holu pozwala szybko złamać opór ryby.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14540 270 Trophy Pike 135 2,70 m 2 135 g 1,41 m 307 g 202,00

Spiningi
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Trophy Tele Track
Prawdziwie aktywny wędkarz łowiący drapieżniki tęskni za swoją zdobyczą, ale typowa, uniwersalna wędka teleskopowa często nie jest 
dobrym rozwiązaniem. Wtedy pomocna okazuje się wędka Trophy Tele Track, która ma szczytową akcję, optymalnie dobraną do aktywnego 
łowienia. Węglowa konstrukcja CF ma cienką szczytówkę w górnej części do rzucania przynętami i zapewnia wystarczającą moc do holu dra-
pieżników. Błystki obrotowe, miękkie przynęty i woblery mogą być zarzucane i prowadzone z dużą precyzją. Wykończona korkiem rękojeść 
jest wygodna i pozwala na wygodne łowienie przez wiele godzin. Trophy Tele Track to prawdziwa broń, gdy wybieramy się na drapieżniki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14530 180 Trophy Tele Track 1,80 m 5 10 - 35 g 0,55 m 144 g 89,00

14530 210 Trophy Tele Track 2,10 m 5 10 - 35 g 0,59 m 158 g 97,80

14530 240 Trophy Tele Track 2,40 m 6 10 - 35 g 0,61 m 210 g 112,00

14530 270 Trophy Tele Track 2,70 m 6 10 - 35 g 0,59 m 218 g 126,00

Trophy Tele
Wybierając się w podróż chciałbyś także wybrać się na ryby, lecz co zrobisz, gdy na przeszkodzie staną trudności związane z wymiarami baga-
żu? Rozwiązaniem jest wędka teleskopowa, którą łatwo schować - Trophy Tele! Ta teleskopowa wędka dostępna jest w większości popular-
nych długościach oraz ciężarach wyrzutowych. Jest elegancko zaprojektowana i zdumiewa swoją wysokiej jakości konstrukcją węglową CF. 
Czuła szczytówka w połączeniu z mocnym blankiem pozwala na aktywne łowienie drapieżników na przynęty sztuczne, jak również i innych ryb 
metodą spławikową czy z gruntu.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14520 240 Trophy Tele 2,40 m 6 20 - 70 g 0,63 m 216 g 134,00

14520 270 Trophy Tele 2,70 m 6 20 - 70 g 0,61 m 220 g 147,00

14520 300 Trophy Tele 3,00 m 7 20 - 70 g 0,62 m 231 g 156,00

Trophy Tele Float
Teleskopowa seria wędzisk spławikowych do lekkich i średnich zestawów. Cienkie i lekkie blanki sprawiają, że łowienie jest czystą przyjemno-
ścią. Wędziska węglowe w najniższej możliwej cenie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14550 400 Trophy Tele Float 4,00 m 4 35 g 1,21 m 361 g 112,00

14550 500 Trophy Tele Float 5,00 m 5 35 g 1,23 m 388 g 134,00

Uniwersalne

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14530180&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14530210&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14530240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14530270&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14520240&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14520270&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14520300&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14550400&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14550500&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14530180&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14520240&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=14550400&type=gallery&locale=DE


Z31Z30

Trophy Ultra Light
Trophy Ultralight to doskonała wędka do aktywnego łowienia pstrągów, okoni i sandaczy na najmniejsze, bardzo lekkie przynęty. Węglowa 
konstrukcja CF łączy zalety lekkiego blanku o czułej, szczytowej akcji z wystarczającą mocą, pozwalającą zatrzymać naszego przeciwnika. 
Dwuczęściowa wędka jest lekka w transporcie i ma nowoczesne łączenia V-joint oraz wykończoną korkiem rękojeść. Konieczne wyposażenie 
każdego wędkarza, który poszukuje bardzo lekkiej wędki za fenomenalną cenę.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14570 200 Trophy Ultra Light 2,00 m 2 1,5 - 5 g 1,00 m 142 g extra fast 112,00

14570 220 Trophy Ultra Light 2,20 m 2 2 - 8 g 1,10 m 142 g extra fast 126,00

Trophy Trout
Kiedy znów pragniesz wybrać się na ryby w weekend i zamierzasz wybrać właściwą wędkę na pstrągowe jezioro, często napotykasz masę 
wędek i nie możesz się zdecydować. Seria wędzisk Trophy Trout została specjalnie zaprojektowana pod kątem dużych i małych kompleksów 
łowisk pstrągowych. Teraz Twój wybór jest dużo prostszy! Bez względu na to, czy łowisz pstrągi z pałeczką tyrolską, Sbirulino lub zestawy 
ze spławikiem, ten lekki, węglowy blank CF o szybkiej akcji pozwala łowić pstrągi wszystkimi tymi metodami. Z tą atrakcyjnie i elegancko 
zaprojektowaną wędką będziesz doskonale wyglądał nad wodą i przyciągał zazdrosne spojrzenia. A wszystko to przy niesamowitym stosunku 
jakości do ceny. Od trudnej decyzji po weekend pełen pstrągów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14580 300 Trophy Trout 3,00 m 3 1 - 10 g 1,06 m 237 g 134,00

14580 350 Trophy Trout 3,50 m 3 2 - 15 g 1,24 m 277 g 157,00

14580 400 Trophy Trout 4,00 m 3 3 - 20 g 1,40 m 305 g 178,00

Trophy Tele Trout
Wędkarze pstrągowi często narzekają na brak miejsca, jeśli chodzi o przechowywanie i transport. Teleskopowa wersja popularnej serii wędek 
Trophy Trout jest taką odpowiedzią. Łatwa do przechowywania wędka jest doskonałym partnerem przy łowieniu na jeziorach pstrągowych. 
Dzięki nowoczesnej konstrukcji węglowej CF wędki Trophy Tele Trout można porównać, jeśli chodzi o akcję i pracę, z wędziskami dwuczęścio-
wymi. Mocne teleskopowe przelotki z wysokiej jakości pierścieniami zapewniają długą żywotność i nie stwarzają problemów w transporcie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14581 300 Trophy Tele Trout 3,00 m 4 1 - 10 g 1,04 m 222 g extra fast 157,00

14581 350 Trophy Tele Trout 3,50 m 5 2 - 15 g 1,04 m 246 g extra fast 170,00

14581 400 Trophy Tele Trout 4,00 m 5 3 - 20 g 1,05 m 263 g extra fast 178,00

Trophy Tele Pike
Z uwagi na wiele próśb wprowadzamy do serii wędzisk Trophy teleskopową wędkę do połowu na martwą rybkę. Węglowy blank zapewnia 
dalekie rzuty oraz fantastyczną akcję i moc.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14560 650 Trophy Tele Pike 6,50 m 7 150 g 1,19 m 650 g 224,00

14560 750 Trophy Tele Pike 7,50 m 8 150 g 1,20 m 840 g 269,00

Spiningi
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Pro Staff Surf
Koń pociągowy wśród wedzisk surfacstingowych Zebco zdumiewa swoją wygodą i bardzo dobrymi możliwościami rzutowymi. Doskonałe 
połączenie mocnego blanku i świetnej sygnalizacji brań. Cieżar wyrzutowy do 250 g pozwala z łatwością zarzucić na dalekie odległości. 
Metalowe wzmocnienia na łączeniach zapewniają dodatkową moc. Ergonomiczna rękojeść  doskonale leży w dłoni. Wędka Pro Staff Surf 
imponuje swoimi majestatycznymi walorami użytkowymi, dzięki którym wyholowanie ryby na brzeg jest bezproblemowe, a co więcej 
wygląda bardzo dobrze.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13120 420 Pro Staff Surf 4,20 m 3 250 g 1,45 m 594 g 445,00

Pro Staff Surf FXT
Wysokomodułowy materiał węglowy, szczytówka z E-fiberglass. Świetna specyfikacja za umiarkowaną cenę. Ekstremalnie mocny blank w 
całej serii, a elastyczna szczytówka wskazuje nawet najlżejsze dotknięcia. Idealne wędzisko dla nowoczesnych wędkarzy surfcastingowych.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13211 420 Pro Staff Surf FXT 420 S 4,20 m 3 100 - 250 g 1,45 m 531 g 357,00

13211 450 Pro Staff Surf FXT 450 S 4,50 m 3 100 - 250 g 1,57 m 603 g 380,00

Wędki morskie
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Great White™ GWC Boat H
Lekka,smukła, mocna i bardzo wytrzymała oto cechy nowej serii wędzisk Great White. Blanki wykonane w 100% z włókna węglowego IM6. Są bardzo 
smukłe i lekko leżą w dłoni. Wędka Heavy Boat przeznaczona jest do łowienia naturalnymi przynetami w silnych prądach lub głębokich wodach. Idealny 
koń roboczy o dużej mocy.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13091 220 Great White™ GWC Boat H 2,20 m 2 400 - 600 g / 15 - 20 lbs 1,10 m 415 g 178,00

13092 220 Great White™ GWC Boat MH 2,20 m 2 100 - 350 g / 6 - 12 lbs 1,15 m 395 g 178,00

Great White™ GWC Travel Boat
Lekka,smukła, mocna i bardzo wytrzymała oto cechy nowej serii wędzisk Great White. Blanki wykonane w 100% z włókna węglowego IM6. Są bardzo 
smukłe i lekko leżą w dłoni. Od wielu lat wśród wędkarzy panuje moda na to, aby wędziska w transporcie były coraz krótsze i wędkarze podróżujący 
samolotem zabierają ze sobą takie poręczne rozwiązania. Seria GWC oferuje szeroki wybór modeli do połowu z łodzi o różnych cieżarach rzutowych i 
długościach.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13096 220 H 2,20 m 4 300 g 0,55 m 245 g 178,00

13096 240 M 2,40 m 4 120 g 0,65 m 249 g 178,00

13096 241 MH 2,40 m 4 180 g 0,65 m 251 g 178,00

13096 242 H 2,40 m 4 300 g 0,65 m 254 g 178,00

13096 270 M 2,70 m 4 120 g 0,73 m 262 g 178,00

13096 271 MH 2,70 m 4 180 g 0,73 m 267 g 178,00

Great White™ GWC Sensi Boat
Lekka,smukła, mocna i bardzo wytrzymała oto cechy nowej serii wędzisk Great White. Blanki wykonane w 100% z włókna węglowego IM6. Są bardzo 
smukłe i lekko leżą w dłoni. Jeśli chodzi o łowienie z naturalnymi przynętami, to czuła szczytówka pewnie wskazuje nawet najbardziej ostrożne brania 
płastug. Konieczna moc blanku drzemie w środkowej części i dolniku wędki. Pozwala to na mistrzowskie wyholowanie nawet dużej ryby.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13095 235 Great White™ GWC Sensi Boat 2,35 m 2 6 - 12 lbs 1,22 m 290 g 178,00

13095 236 Great White™ GWC Sensi Boat 2,35 m 2 15 - 30 lbs 1,22 m 295 g 178,00

Great White™ GWC Tele
Czuła szczytówka E-Glass doskonale wskazuje brania, a mocny blank zapewnia wystarczającą moc, aby zatrzymać nawet duże drapieżniki. Seria ta 
jest przeznaczona przede wszystkim do połowu z łodzi na Morzu Śródziemnym.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga RCD zł
13150 180 Boat 1,80 m 3 10 - 100 g 1,00 m 1 177 g 136,00

13150 210 Boat 2,10 m 3 10 - 100 g 1,00 m 1 192 g 152,00

13150 240 Boat 2,40 m 4 10 - 100 g 1,05 m 1 227 g 160,00

Wędki morskie

Great White Tele
Czuła szczytówka E-Glass doskonale wskazuje brania, a mocny blank zapewnia wystarczającą moc, aby zatrzymać nawet duże drapieżniki. Seria ta 
jest przeznaczona przede wszystkim do połowu z łodzi na Morzu Śródziemnym.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Wym.szczyt. Waga RCD zł
13150 270 Shore 2,70 m 4 10 - 100 g 1,05 m 1 261 g 176,00

13150 300 Shore 3,00 m 5 10 - 100 g 1,15 m 1 332 g 186,00

13150 350 Shore 3,50 m 5 20 - 120 g 1,15 m 1 396 g 193,00

13150 400 Shore 4,00 m 5 20 - 120 g 1,15 m 1 462 g 202,00
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Great White™ GWC Pilk
Lekka,smukła, mocna i bardzo wytrzymała oto cechy nowej serii wędzisk Great White. Blanki wykonane w 100% z włókna węglowego IM6. 
Są bardzo smukłe i lekko leżą w dłoni. Wędka GWC Pilk przeznaczona jest do ciężkiego łowienia, jak łowienie w okolicach brzegów Norwegii, 
Islandii lub Żółtej Rafy w Danii. Dobre prowadzenie przynęty jest istotne przy silnych prądach i w takich sytuacjach sprawdza się właśnie wędzi-
sko Pilk.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13093 220 Great White™ GWC Pilk 2,20 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,15 m 250 g 178,00

13093 240 Great White™ GWC Pilk 2,40 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,24 m 260 g 178,00

13093 270 Great White™ GWC Pilk 2,70 m 2 40 - 200 g / 2 - 7 lbs 1,39 m 270 g 178,00

Great White™ GWC Light Pilk
Lekka,smukła, mocna i bardzo wytrzymała oto cechy nowej serii wędzisk Great White. Blanki wykonane w 100% z włókna węglowego IM6. 
Są bardzo smukłe i lekko leżą w dłoni. Smukły, lekki blank, który jest idealny z miękkimi przynętami, jigami lub lekkimi pilkerami. Gwarantuje 
wiele godzin niemęczącego łowienia.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13094 240 Great White™ GWC Light Pilk 2,40 m 2 20 - 150 g / 1 - 5 lbs 1,24 m 220 g 178,00

13094 270 Great White™ GWC Light Pilk 2,70 m 2 20 - 150 g / 1 - 5 lbs 1,39 m 250 g 178,00

Great White™ GWC Travel Sea-Spin
Lekka,smukła, mocna i bardzo wytrzymała oto cechy nowej serii wędzisk Great White. Blanki wykonane w 100% z włókna węglowego IM6. 
Są bardzo smukłe i lekko leżą w dłoni. Czteroczęściowe spinningi do lekkiego łowienia w morzu i zaprojektowane do połowu czarniaków, 
rdzawców i dorszy. Wytrzymałe blanki z łatwością amortyzują mocne ataki drapieżników.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13097 240 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,40 m 4 60 - 80 g / 2,5 - 3 lbs 0,65 m 238 g 178,00

13097 270 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,70 m 4 60 - 80 g / 2,5 - 3 lbs 0,73 m 248 g 178,00

13097 241 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,40 m 4 80 - 100 g / 3,5 - 3,75 lbs 0,65 m 251 g 178,00

13097 271 Great White™ GWC Travel Sea-Spin 2,70 m 4 80 - 100 g / 3,5 - 3,75 lbs 0,72 m 260 g 178,00

Great White™ GWC Stand Up
Lekka,smukła, mocna i bardzo wytrzymała oto cechy nowej serii wędzisk Great White. Blanki wykonane w 100% z włókna węglowego IM6. 
Są bardzo smukłe i lekko leżą w dłoni. Stand Ups to idealne, uniwersalne wędziska do wszelkich metod łowienia z łodzi na północnej półkuli, 
zaczynając od lekkich modeli 12 lbs na płytsze obszary, aż po modele 30 lbs do cieżkich zadań.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek RCD zł
13090 170 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 300 g / 12 lbs 1,70 m 290 g SIC Guides 178,00

13090 171 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 550 g / 20 lbs 1,70 m 300 g SIC Guides 178,00

13090 172 Great White™ GWC Stand Up 1,70 m 1 850 g / 30 lbs 1,70 m 315 g SIC Guides 178,00

Wędki morskie
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Saltfisher Pilk
Nazwa tej serii wędzisk mówi wszystko. Morze jest tam, gdzie spotkamy te nowoczesne wędki morskie wykonane z elastycznego i wytrzyma-
łego włókna szklanego. Wędziska te przeznaczone są do łowienia na lekkie lub średnio ciężkie przynęty. Wyróżniają się lekkością i doskonale 
dobraną akcją.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13105 210 Saltfisher Pilk 2,10 m 2 60 - 200 g 1,08 m 344 g 71,90

13105 240 Saltfisher Pilk 2,40 m 2 60 - 200 g 1,25 m 408 g 71,90

Saltfisher Battle North
Nazwa tej serii wędzisk mówi wszystko. Morze jest tam, gdzie spotkamy te nowoczesne wędki morskie wykonane z elastycznego i wytrzy-
małego włókna szklanego. Bitwa w nazwie, wojownik z natury. Ta seria wędzisk została zaprojektowana do holów dużych ryb w północnych 
wodach. Niezależnie od tego, czy używasz naturalnych przynęt, czy też ciężkich pilkerów, będziesz gotowy na bitwę.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13107 180 Saltfisher Battle North 1,80 m 2 350 g 0,95 m 330 g 79,80

13107 210 Saltfisher Battle North 2,10 m 2 350 g 1,08 m 400 g 79,80

13107 240 Saltfisher Battle North 2,40 m 2 350 g 1,25 m 460 g 79,80

Saltfisher Boat
Nazwa tej serii wędzisk mówi wszystko. Morze jest tam, gdzie spotkamy te nowoczesne wędki morskie wykonane z elastycznego i wytrzyma-
łego włókna szklanego. Wszechstronna seria wędzisk służąca do łowienia od Morza Bałtyckiego po Islandię. Sprawdzony partner w każdym 
łowisku morskim w Europie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13110 180 H 1,80 m 2 100 - 250 g 0,95 m 312 g 63,80

13110 210 H 2,10 m 2 100 - 250 g 1,08 m 360 g 71,90

13110 270 H 2,70 m 2 100 - 250 g 1,39 m 500 g 87,90

Saltfisher Light Pilk
Nazwa tej serii wędzisk mówi wszystko. Morze jest tam, gdzie spotkamy te nowoczesne wędki morskie wykonane z elastycznego i wytrzyma-
łego włókna szklanego. Wędziska te przeznaczone są do łowienia na lekkie lub średnio ciężkie przynęty. Wyróżniają się lekkością i doskonale 
dobraną akcją.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13115 180 Saltfisher Light Pilk 1,80 m 2 30 - 130 g 0,95 m 260 g 59,80

13115 210 Saltfisher Light Pilk 2,10 m 2 30 - 130 g 1,08 m 292 g 63,80

13115 240 Saltfisher Light Pilk 2,40 m 2 30 - 130 g 1,25 m 372 g 67,90

13115 270 Saltfisher Light Pilk 2,70 m 2 30 - 130 g 1,39 m 440 g 71,90

Wędki morskie
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Z-Carp™ ZC
Seria ZCarp ZC to specjalnie zaprojektowane wędki dla początkujących lub okazjonalnych karpiarzy, które w testach udowodniły swoje walory. 
Pokazały także świetne parametry podczas holu nawet dużych karpi.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
16020 300 Z-Carp™ ZC300 3,00 m / 10 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g semi parabolic 178,00

16020 360 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12 ' 2 2,75 lbs 1,80 m 345 g semi parabolic 200,00

16020 361 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12 ' 2 3 lbs 1,80 m 350 g semi parabolic 215,00

Z-Carp™ Tele
Seria wędzisk ZCarp Tele została specjalnie zaprojektowana dla początkujących i okazyjnych karpiarzy. Choć przy projektowaniu priorytetem 
była długość transportowa, to jednak nie szliśmy na kompromisy, jeśli chodzi o walory rzutowe i pracę podczas holu.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
16021 360 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12 ' 6 2,75 lbs 1,23 m 285 g semi parabolic 224,00

16021 361 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12 ' 6 3 lbs 1,23 m 300 g semi parabolic 224,00

Karpiówki
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Telecast Travel
Telecast – wiele wędek w niskiej cenie. Bardzo atrakcyjna cenowo seria wędzisk teleskopowych do szerokiego grona odbiorców. Seria tele-
skopowych wędzisk Telecast TR z krótkimi składami - idealna, gdy mamy mały bagaż.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
17500 180 30 1,80 m 5 10 - 30 g 0,45 m 120 g 72,40

17500 210 30 2,10 m 5 10 - 30 g 0,46 m 140 g 72,40

17500 240 40 2,40 m 6 20 - 40 g 0,56 m 160 g 72,40

17500 270 40 2,70 m 6 20 - 40 g 0,61 m 195 g 72,40

17500 300 50 3,00 m 7 25 - 50 g 0,61 m 210 g 72,40

Telecast  T 40
Telecast – wiele wędek w niskiej cenie. Bardzo atrakcyjna cenowo seria wędzisk teleskopowych do szerokiego grona odbiorców. Seria Telecast 
T40 występuje w długościach od 2.4 m do 3.6 m i przeznaczona jest do połowu pstrągów, okoni i drobnej ryby.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
17501 240 Telecast  T 40 2,40 m 5 15 - 40 g 0,64 m 150 g 86,00

17501 270 Telecast  T 40 2,70 m 6 15 - 40 g 0,65 m 195 g 86,00

17501 300 Telecast  T 40 3,00 m 6 15 - 40 g 0,65 m 223 g 86,00

17501 360 Telecast  T 40 3,60 m 7 15 - 40 g 0,67 m 262 g 86,00

Telecast  T 60
Telecast – wiele wędek w niskiej cenie. Bardzo atrakcyjna cenowo seria wędzisk teleskopowych do szerokiego grona odbiorców. Seria Tele-
cast T60 to najbardziej wszechstronne modele w całej serii. Mocne i elastyczne wędki dopasowane do prawie każdego rodzaju łowienia w 
wodach słodkich.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
17502 240 Telecast  T 60 2,40 m 5 30 - 60 g 0,64 m 175 g 95,60

17502 270 Telecast  T 60 2,70 m 6 30 - 60 g 0,65 m 215 g 95,60

17502 300 Telecast  T 60 3,00 m 6 30 - 60 g 0,65 m 255 g 95,60

17502 360 Telecast  T 60 3,60 m 7 30 - 60 g 0,67 m 295 g 95,60

Atac Tele SF
Wędka, dzięki której połkniesz haczyk wędkarstwa!  Setki tysięcy wędkarzy stawiało swoje pierwsze kroki w łowieniu wyposażeni w prosty 
bat teleskopowy, i kolejne pokolenia z pewnością będą kontynuować tę tradycję. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich sklepów ze sprzętem 
wędkarskim, dostępna we wszystkich popularnych długościach.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga RCD zł
10005 300 300 3,00 m 3 1,17 m 125 g 22,40

10005 400 400 4,00 m 4 1,17 m 236 g 31,60

10005 500 500 5,00 m 5 1,17 m 392 g 40,20

Rainbow Fish Combo
Uniwersalny zestaw dla początkujących. Rainbow Fish Combo składa się z dwuczęściowej wędki z kołowrotkiem oraz żyłki w pięciu różnych, 
gustownych kolorach. Takie połączenie pozwala początkującym cieszyć się z dowolnej metody, czy jest to łowienie drapieżników na mięk-
kie przynęty, woblery, błystki obrotwe lub wahadłowe, czy też łowienie na spławik lub z gruntu - wystarczy wybrać ulubiony kolor i iść nad 
wodę. Wędkarska zabawa dla młodych i starych.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Klasa żyłki Waga RCD zł
10835 160 Rainbow Fish Combo 1,60 m 2 30 g 0,86 m  - 0,28 mm 287 g 112,00

Wędki na białą rybę
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Trophy Karp
Druga generacja żyłek Trophy w atrakcyjnych opakowaniach i w nowej techno-
logii wytwarzania, dzięki którym wszystkie kluczowe cechy żyłki mono zostały 
podniesione na nowy poziom. Duże karpie są ostrożne i podejrzliwe. Dlatego 
firma Zebco opracowała miękką, gładką żyłkę o niezwykłej elastyczności, 
wytrzymałości na węzłach i odporności na przetarcia.

Nr art. Długość Ø Waga Kolor RCD zł
2001 025 300 m / 328 yds 0,25 mm 5,0 kg / 11,0 lbs ciemny kamuflaż 22,00

2001 030 300 m / 328 yds 0,30 mm 6,9 kg / 15,2 lbs ciemny kamuflaż 22,00

2001 035 300 m / 328 yds 0,35 mm 9,2 kg / 20,3 lbs ciemny kamuflaż 22,00

2001 040 250 m / 273 yds 0,40 mm 12,7 kg / 28,0 lbs ciemny kamuflaż 22,00

Trophy Węgorz
Druga generacja żyłek Trophy w atrakcyjnych opakowaniach i w nowej techno-
logii wytwarzania, dzięki którym wszystkie kluczowe cechy żyłki mono zostały 
podniesione na nowy poziom. Wielkie węgorze wymagają czegoś specjalnego. 
Żyłka Trophy Aal cechuje się bezkompromisową wytrzymałością i optymalnymi 
własnościami, dzięki którym możliwy jest hol olbrzymiego węgorza nawet z 
jego kryjówki.

Nr art. Długość Ø Waga Kolor RCD zł
2002 025 300 m / 328 yds 0,25 mm 5,0 kg / 11,0 lbs jasny kamuflaż 22,00

2002 030 300 m / 328 yds 0,30 mm 6,9 kg / 15,2 lbs jasny kamuflaż 22,00

2002 035 250 m / 273 yds 0,35 mm 9,2 kg / 20,3 lbs jasny kamuflaż 22,00

2002 040 250 m / 273 yds 0,40 mm 12,7 kg / 28,0 lbs jasny kamuflaż 22,00

Trophy Szczupak
Druga generacja żyłek Trophy w atrakcyjnych opakowaniach i w nowej tech-
nologii wytwarzania, dzięki którym wszystkie kluczowe cechy żyłki mono 
zostały podniesione na nowy poziom. Zielona, kamuflująca barwa żyłki Trophy 
Hecht dostosowana jest do koloru wodnej roślinności.  Mała rozciągliwość jest 
konieczna do skutecznego zacięcia szczupaka nawet na dalekich odległościach.

Nr art. Długość Ø Waga Kolor RCD zł
2003 030 300 m / 328 yds 0,30 mm 6,9 kg / 15,2 lbs zielony 22,00

2003 035 300 m / 328 yds 0,35 mm 9,2 kg / 20,3 lbs zielony 22,00

2003 040 250 m / 273 yds 0,40 mm 12,7 kg / 28,0 lbs zielony 22,00

2003 045 200 m / 219 yds 0,45 mm 14,9 kg / 32,9 lbs zielony 22,00

Trophy Sandacz
Druga generacja żyłek Trophy w atrakcyjnych opakowaniach i w nowej techno-
logii wytwarzania, dzięki którym wszystkie kluczowe cechy żyłki mono zostały 
podniesione na nowy poziom. Miękkość, gładkość i wytrzymałość na węzłach 
to podstawowe parametry dobrej żyłki sandaczowej. Optymalna odporność na 
przetarcia sprawia, że żyłką tą można bez wahania łowić sandacze bez stoso-
wania przyponu kewlarowego.

Nr art. Długość Ø Waga Kolor RCD zł
2004 025 300 m / 328 yds 0,25 mm 5,0 kg / 11,0 lbs szary 22,00

2004 028 300 m / 328 yds 0,28 mm 5,9 kg / 13,0 lbs szary 22,00

2004 030 300 m / 328 yds 0,30 mm 6,9 kg / 15,2 lbs szary 22,00

2004 032 300 m / 328 yds 0,32 mm 7,5 kg / 16,5 lbs szary 22,00

Trophy Pstrąg
Druga generacja żyłek Trophy w atrakcyjnych opakowaniach i w nowej techno-
logii wytwarzania, dzięki którym wszystkie kluczowe cechy żyłki mono zostały 
podniesione na nowy poziom. Żyłka pstrągowa musi być przygotowana na 
każdą sytuacją. Optymalne prowadzenie przynęty zapewnia miękkość i gładkość 
żyłki. Całkowita elastyczność to konieczny warunek podczas połowu wyskakują-
cych, silnych salmonidów.

Nr art. Długość Ø Waga Kolor RCD zł
2005 018 300 m / 328 yds 0,18 mm 2,9 kg / 6,4 lbs fluo orange 22,00

2005 020 300 m / 328 yds 0,20 mm 3,6 kg / 7,9 lbs fluo orange 22,00

2005 022 300 m / 328 yds 0,22 mm 4,2 kg / 9,3 lbs fluo orange 22,00

2005 025 300 m / 328 yds 0,25 mm 5,0 kg / 11,0 lbs fluo orange 22,00

Żyłki mono

Trophy Dorsz
Druga generacja żyłek Trophy w atrakcyjnych opakowaniach i w nowej techno-
-logii wytwarzania, dzięki którym wszystkie kluczowe cechy żyłki mono zostały 
podniesione na nowy poziom. Podnoszenie dużego dorsza z głębin wymaga 
żyłki o optymalnych właściwościach, jeśli chodzi o rozciągliwość, wytrzymałość, 
wytrzymałość na węzłach i odporność na przetarcia. Dodatkowo odpowiedni 
kolor zwiększa widoczność żyłki podczas prowadzenia pilkera.

Nr art. Długość Ø Waga Kolor RCD zł
2006 030 250 m / 273 yds 0,30 mm 6,9 kg / 15,2 lbs żółty fluo 22,00

2006 035 250 m / 273 yds 0,35 mm 9,2 kg / 20,3 lbs żółty fluo 22,00

2006 040 200 m / 219 yds 0,40 mm 12,7 kg / 28,0 lbs żółty fluo 22,00

2006 050 160 m / 175 yds 0,50 mm 17,9 kg / 39,5 lbs żółty fluo 22,00

Trophy Sum
Druga generacja żyłek Trophy w atrakcyjnych opakowaniach i w nowej techno-
logii wytwarzania, dzięki którym wszystkie kluczowe cechy żyłki mono zostały 
podniesione na nowy poziom. Kamuflujący szaro-zielony kolor dostosowany 
jest do środowiska, w którym przebywają największe sumy. Hol olbrzymiego 
suma wymaga żyłki o optymalnej wytrzymałości z powłoką odporną na przetar-
cia i optymalną wytrzymałością na węzłach połączoną z elastycznością.

Nr art. Długość Ø Waga Kolor RCD zł
2007 050 150 m / 164 yds 0,50 mm 18,1 kg / 39,9 lbs ciemny kamuflaż 22,00

2007 055 130 m / 142 yds 0,55 mm 21,5 kg / 47,4 lbs ciemny kamuflaż 22,00

2007 060 110 m / 120 yds 0,60 mm 23,4 kg / 51,6 lbs ciemny kamuflaż 22,00

2007 065 100 m / 109 yds 0,65 mm 26,9 kg / 59,3 lbs ciemny kamuflaż 22,00

Trophy Fluo Manie
Druga generacja żyłek Trophy w atrakcyjnych opakowaniach i w nowej techno-
logii wytwarzania, dzięki którym wszystkie kluczowe cechy żyłki mono zostały 
podniesione na nowy poziom. Fluoroscencyjna żyłka, którą można obserwować 
za każdym razem zarówno podczas łowienia drapieżników, jak i ryb spokojne-
go żeru.

Nr art. Długość Ø Waga Kolor RCD zł
2008 025 300 m / 328 yds 0,25 mm 5,0 kg / 11,0 lbs fluo czerwony 22,00

2008 028 300 m / 328 yds 0,28 mm 5,9 kg / 13,0 lbs fluo czerwony 22,00

2008 030 250 m / 273 yds 0,30 mm 6,9 kg / 15,2 lbs fluo czerwony 22,00

2008 035 250 m / 273 yds 0,35 mm 9,2 kg / 20,3 lbs fluo czerwony 22,00
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Trophy Przypon Stalowy 1x7 - Szpula
Cienki materiał stalowy na szpuli do samodzielnego wykonywania przyponów. 
W zestawie dopasowane tulejki zaciskowe.  Niezależnie od tego, czy robisz 
przypony, dozbrojki, systemiki do martwej rybki, wybór należy do ciebie.

Nr art. Długość Waga Ilość RCD zł
2370 006 10 m 6 kg 1 szt 14,80

2370 009 10 m 9 kg 1 szt 14,80

2370 012 10 m 12 kg 1 szt 14,80

2370 015 10 m 15 kg 1 szt 14,80

Trophy Przypon Stalowy 1x7 - Standard
Gotowy, krótki przypon stalowy z dobranym krętlikiem i wytrzymałą agrafką. 
Konieczny element zestawu szczególnie podczas łowienia szczupaków.

Nr art. Długość Waga Ilość RCD zł
2371 006 30 cm 6 kg 2 szt 6,40

2371 009 30 cm 9 kg 2 szt 6,40

2371 012 30 cm 12 kg 2 szt 6,40

2371 015 30 cm 15 kg 2 szt 6,40

2371 106 50 cm 6 kg 2 szt 6,40

2371 109 50 cm 9 kg 2 szt 6,40

2371 112 50 cm 12 kg 2 szt 6,40

2371 115 50 cm 15 kg 2 szt 6,40

Trophy Przypon Stalowy 1x7 – Z potrój-
nym krętlikiem
Gotowy przypon stalowy z dobranym krętlikiem i wytrzymałą agrafką. Koniecz-
ny element zestawu szczególnie podczas łowienia szczupaków.

Nr art. Długość Waga Ilość RCD zł
2372 006 25 cm 6 kg 2 szt 9,00

2372 009 25 cm 9 kg 2 szt 9,00

2372 012 25 cm 12 kg 2 szt 9,00

2372 015 25 cm 15 kg 2 szt 9,00

2372 106 40 cm 6 kg 2 szt 9,00

2372 109 40 cm 9 kg 2 szt 9,00

2372 112 40 cm 12 kg 2 szt 9,00

2372 115 40 cm 15 kg 2 szt 9,00

Trophy Przypon Stalowy 1x7 – Z pojedynczym 
hakiem
Gotowy przypon stalowy z pojedynczym haczykiem w rozmiarze dobranym do 
poławianego gatunku. Absolutny pewniak podczas łowienia sandaczy, szczupa-
ków i sumów.

Nr art. Długość Waga Ilość RCD zł
2373 006 60 cm 6 kg 1 szt 3,60

2373 009 60 cm 9 kg 1 szt 3,60

2373 012 50 cm 12 kg 1 szt 3,60

2373 015 50 cm 15 kg 1 szt 3,60

Trophy Przypon Stalowy 7x7 - Ekspert
Bardzo wytrzymały przypon dla łowców dużych ryb. Wykonany z wysokiej jako-
ści elementów.

Nr art. Długość Waga Ilość RCD zł
2374 006 30 cm 6 kg 1 szt 5,80

2374 009 30 cm 9 kg 1 szt 5,80

2374 012 30 cm 12 kg 1 szt 5,80

2374 015 30 cm 15 kg 1 szt 5,80

2374 106 50 cm 6 kg 1 szt 5,80

2374 109 50 cm 9 kg 1 szt 5,80

2374 112 50 cm 12 kg 1 szt 5,80

2374 115 50 cm 15 kg 1 szt 5,80

Linki przyponowe

Trophy Przypon Stalowy 7x7 - Ekspert z poje-
dynczym hakiem
Niezwykle wytrzymały przypon z pojedynczym haczykiem do naturalnej przynę-
ty. Przeznaczony dla wędkarzy, którzy polują na prawdziwe potwory.

Nr art. Długość Waga Ilość RCD zł
2375 006 50 cm 6 kg 1 szt 5,80

2375 009 50 cm 9 kg 1 szt 5,80

2375 012 60 cm 12 kg 1 szt 5,80

2375 015 60 cm 15 kg 1 szt 5,80

Trophy Przypon Stalowy 7x7 - Ekspert 
Kotwiczka
Niezwykle wytrzymały przypon do przynęty naturalnej z wysokiej jakości kotwi-
cą dla poprawy efektu zacięcia.

Nr art. Długość Waga Ilość RCD zł
2375 106 50 cm 6 kg 1 szt 5,80

2375 109 60 cm 9 kg 1 szt 5,80

2375 112 50 cm 12 kg 1 szt 5,80

2375 115 60 cm 15 kg 1 szt 5,80
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Przypon Trophy Leszcz
Druga generacja przyponów Trophy w atrakcyjnym opakowaniu i nowej techno-
logii wytwarzania, która łączy wszystkie kluczowe własności materiałów przypo-
nowych i haczyków.  Czerwone, haczyki z płaskiego stalowego drutu z prostym 
trzonkiem. Każde zacięcie powinno zakończyć się sukcesem, nawet na dalekich 
odległościach. Niezależnie od tego, czy łowisz feederem, czy wędką odległościo-
wą, możesz polegać na tych ostrych haczykach leszczowych.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4570 006 0,20 mm 6 70 cm 8 szt czerwone 6,80

4570 008 0,15 mm 8 70 cm 8 szt czerwone 6,80

4570 010 0,15 mm 10 70 cm 8 szt czerwone 6,80

4570 012 0,13 mm 12 70 cm 8 szt czerwone 6,80

4570 014 0,13 mm 14 70 cm 8 szt czerwone 6,80

Przypon Trophy Płoć
Druga generacja przyponów Trophy w atrakcyjnym opakowaniu i nowej tech-
nologii wytwarzania, która łączy wszystkie kluczowe własności materiałów przy-
ponowych i haczyków. Lekkie, niebieskie haczyki z drutu o okrągłym przekroju i 
z prostym trzonkiem. Szczególnie polecane do połowu płoci na lekkie zestawy. 
Lekkie i ostre haczyki zwiększają znacznie ilość brań z uwagi na lepszą prezenta-
cję przynęty.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4571 010 0,17 mm 10 70 cm 8 szt niebieski 6,80

4571 012 0,15 mm 12 70 cm 8 szt niebieski 6,80

4571 014 0,13 mm 14 70 cm 8 szt niebieski 6,80

4571 016 0,10 mm 16 70 cm 8 szt niebieski 6,80

4571 018 0,10 mm 18 70 cm 8 szt niebieski 6,80

Przypon Trophy Lin
Druga generacja przyponów Trophy w atrakcyjnym opakowaniu i nowej techno-
logii wytwarzania, która łączy wszystkie kluczowe własności materiałów przypo-
nowych i haczyków. Niebieskie haczyki ze stalowego drutu o okrągłym przekroju 
i prostym trzonkiem. Szczególnie polecane do połowu linów, gdzie istotną spra-
wą jest prosta i niebudząca podejrzeń prezentacja przynęty. Haczyk doskonale 
nadje się do zakładania dżdżownic, kawałków chleba i kukurydzy. Ostre ostrze 
decyduje o niezawodności podczas każdego brania.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4572 004 0,25 mm 4 70 cm 8 szt niebieski 6,80

4572 006 0,25 mm 6 70 cm 8 szt niebieski 6,80

4572 008 0,22 mm 8 70 cm 8 szt niebieski 6,80

4572 010 0,20 mm 10 70 cm 8 szt niebieski 6,80

4572 012 0,18 mm 12 70 cm 8 szt niebieski 6,80

Przypon Trophy Karp
Druga generacja przyponów Trophy w atrakcyjnym opakowaniu i nowej tech-
nologii wytwarzania, która łączy wszystkie kluczowe własności materiałów 
przyponowych i haczyków. Czarne haczyki z drutu o płaskim przekroju z prostym 
trzonkiem i ekstremalnie wytrzymałe. Dokładnie takie, jakie powinny być haczyki 
karpiowe. Możesz śmiało polegać na tych karpiowych haczykach, nawet kiedy 
holujesz większe okazy - wytrzymają! Idealny haczyk do łowienia na kukurydzę, 
kawałek chleba lub ziemniaka.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4573 002 0,35 mm 2 70 cm 8 szt czarny 6,80

4573 004 0,30 mm 4 70 cm 8 szt czarny 6,80

4573 006 0,28 mm 6 70 cm 8 szt czarny 6,80

4573 008 0,25 mm 8 70 cm 8 szt czarny 6,80

4573 010 0,25 mm 10 70 cm 8 szt czarny 6,80

Przypon Trophy Węgorz
Druga generacja przyponów Trophy w atrakcyjnym opakowaniu i nowej tech-
nologii wytwarzania, która łączy wszystkie kluczowe własności materiałów przy-
ponowych i haczyków. Srebrny haczyk ze stalowego drutu o płaskim przekroju i 
wygiętym trzonku z 2 zadziorami gwarantuje wysoką skuteczność zacięć.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4574 002 0,35 mm 2 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4574 004 0,30 mm 4 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4574 006 0,28 mm 6 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4574 008 0,25 mm 8 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4574 100 0,35 mm 1/0 70 cm 8 szt srebrny 6,80

Haki z przyponem

Przypon Trophy Pstrąg
Druga generacja przyponów Trophy w atrakcyjnym opakowaniu i nowej tech-
nologii wytwarzania, która łączy wszystkie kluczowe własności materiałów przy-
ponowych i haczyków. Srebrny haczyk ze stalowego drutu o płaskim przekroju 
przeznaczony do łowienia różnymi przynętami i ciastami pstrągowymi na łowi-
skach pstrągowych.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4575 004 0,22 mm 4 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4575 006 0,20 mm 6 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4575 008 0,18 mm 8 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4575 010 0,16 mm 10 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4575 012 0,16 mm 12 70 cm 8 szt srebrny 6,80

Przypon Trophy Okoń
Druga generacja przyponów Trophy w atrakcyjnym opakowaniu i nowej techno-
logii wytwarzania, która łączy wszystkie kluczowe własności materiałów przypo-
nowych i haczyków. Czerwony haczyki z drutu stalowego o płaskim przekroju 
z prostym trzonkiem z zadziorem. Haczyk jest doskonały do zakładania małych 
żywców oraz rosówek na okonie.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4576 002 0,30 mm 2 70 cm 8 szt czerwone 6,80

4576 004 0,28 mm 4 70 cm 8 szt czerwone 6,80

4576 006 0,25 mm 6 70 cm 8 szt czerwone 6,80

4576 008 0,20 mm 8 70 cm 8 szt czerwone 6,80

4576 010 0,18 mm 10 70 cm 8 szt czerwone 6,80

Przypon Trophy Sandacz
Druga generacja przyponów Trophy w atrakcyjnym opakowaniu i nowej tech-
nologii wytwarzania, która łączy wszystkie kluczowe własności materiałów 
przyponowych i haczyków. Dwuramienna kotwica typu Ryder z drutu o okrągłym 
przekroju dla bezpiecznego łowienia sandaczy na żywca lub paski z ryby.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4577 002 0,35 mm 2 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4577 004 0,30 mm 4 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4577 006 0,28 mm 6 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4577 008 0,25 mm 8 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4577 100 0,35 mm 1/0 70 cm 8 szt srebrny 6,80
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Przypon Trophy Uniwersalny
Druga generacja przyponów Trophy w atrakcyjnym opakowaniu i nowej tech-
nologii wytwarzania, która łączy wszystkie kluczowe własności materiałów przy-
ponowych i haczyków. Uniwersalny przypon do połowu ryb spokojnego żeru. 
Bardzo ostry haczyk zawiązany na wysokiej jakości żyłce - gotowy przypon, na 
którym możesz polegać.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4578 004 0,30 mm 4 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4578 006 0,28 mm 6 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4578 008 0,25 mm 8 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4578 010 0,20 mm 10 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4578 012 0,18 mm 12 70 cm 8 szt srebrny 6,80

Przypon Trophy do Robaków
Druga generacja przyponów Trophy w atrakcyjnym opakowaniu i nowej tech-
nologii wytwarzania, która łączy wszystkie kluczowe własności materiałów przy-
ponowych i haczyków. Brązowe haczyki do dżdżownic z zadziorem na trzonku 
dla lepszego trzymania przynęty. Idealne do zakładania dżdżownic, rosówek i 
dendroben.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4579 002 0,35 mm 2 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4579 004 0,30 mm 4 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4579 006 0,28 mm 6 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4579 008 0,25 mm 8 70 cm 8 szt srebrny 6,80

4579 100 0,35 mm 1/0 70 cm 8 szt srebrny 6,80

Kotwiczka Topic, gunsmoke
Haczyk treble w kolorze dymu, okrągły drut, prosta końcówka, z zadziorem.

Nr art. Rozmiar Ilość RCD zł
4441 200 2/0 4 szt 9,80

4441 100 1/0 4 szt 9,80

4441 002 2 5 szt 9,80

4441 004 4 6 szt 9,80

4441 006 6 6 szt 9,80

Plecionka Great White™
Opłacalna plecionka do szerokiego spektrum zastosowań w atrakcyjnym poma-
rańczowym kolorze. Nawinięta na kołowrotek nie pozostawi pustego portfela, a 
jednocześnie można cieszyć się z zalet plecionki, jak ekstremalna wytrzymałość w 
połączeniu z małą rozciągliwością. Ekonomiczna szpula 1000 m.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2361 025 0,25 mm 1000 m 12,00 kg / 27 lbs pomarańczowa 171,00

2361 027 0,27 mm 1000 m 16,00 kg / 35 lbs pomarańczowa 171,00

2361 030 0,30 mm 1000 m 18,00 kg / 40 lbs pomarańczowa 171,00

2361 033 0,33 mm 1000 m 21,00 kg / 46 lbs pomarańczowa 171,00

2361 035 0,35 mm 1000 m 23,00 kg / 51 lbs pomarańczowa 171,00

2361 038 0,38 mm 1000 m 26,00 kg / 58 lbs pomarańczowa 171,00

Haki z przyponem

Nieograniczona wolność – wędkarstwo morskie od niepamiętnych  
czasów pobudza wyobraźnię. Walka z drapieżnikami pływającymi w głębinach 
 popycha wędkarzy i sprzęt do granic możliwości.  Od siły walki ryb po wiatr,  
fale, sól i słońce - wędkarstwo morskie to najlepszy test dla ludzi i sprzętu.  

Na szczęście produkty Z-Sea są opracowywane przez bezkompromisowych wędkarzy morskich.  
Stworzone z naszego doświadczenia dla przyjemności. Z-Sea, zawsze zmierzając do morza!
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Z-Sea Przypon Twin Rotation 1
Rozmiar haczyka 3/0, jig 7,5 cm, średnica żyłki 0,65 mm

Nr art. Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4262 001 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm 13,00

4262 002 1/0 2 0,70 mm 0,65 mm 13,00

Z-Sea Przypon Twin Rotation 3
Rozmiar haczyka 3/0, jig 7,5 cm, średnica żyłki 0,65 mm

Nr art. Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4262 003 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm 13,00

Z-Sea Przypon Twin Rotation 4
Rozmiar haczyka 3/0, jig 7,5 cm, średnica żyłki 0,65 mm

Nr art. Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4262 004 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm 13,00

Z-Sea Przypon Single Rotation 1
Rozmiar haczyka 3/0, jig 7,5 cm, średnica żyłki 0,55 mm

Nr art. Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4263 001 3/0 1 0,70 mm 0,65 mm 8,60

4263 002 1/0 1 0,70 mm 0,65 mm 8,60

Z-Sea Przypon podwójny 1
Rozmiar haczyka 3/0 2 haczyki, czarny/czerwony i czerwony, średnica żyłki 0,70 
mm

Nr art. Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4264 001 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm 15,60

Przypony

Z-Sea Przypon podwójny 2
Rozmiar haczyka 3/0 2 haczyki, czerwony i czarny/czerwony, średnica żyłki 0,70 
mm

Nr art. Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4264 002 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm 15,60

Z-Sea Przypon Rotation 3
Rozmiar haczyka 2/0, jig 5,5 cm

Nr art. Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4258 002 2/0 2 0,70 mm 0,65 mm 13,00

4258 003 3/0 2 0,70 mm 0,65 mm 13,00

Z-Sea Przypon dorszowy
Z 3 niklowymi haczykami treble, pokryty czerwoną/żółtą ośmiornicą.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki RCD zł
3515 000 2/0 3 0,85 mm 9,80
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Z-Sea Przypon dorszowy
Z 3 szt czerwono/żółtych ośmiornic uzbrojonych niklowanymi haczykami

Nr art. Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki RCD zł
3516 000 3/0 3 0,85 mm 8,60

Z-Sea System na flądrę i węgorza
Z 2 bocznymi ramionami i haczykiem rozmiar 2.   Długość przyponu ok. 40 cm.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4230 000 100 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 7,40

Z-Sea System na flądrę
Z 2 bocznymi ramionami i 2 haczykami na flądrę rozmiar 2.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4237 000 100 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 6,40

Z-Sea Przypon morski
Przypon standardowy na łowienie z łodzi, 3 haczyki

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4261 002 120 cm 4 3 0,60 mm 0,40 mm 7,40

4261 003 120 cm 6 3 0,60 mm 0,40 mm 7,40

Z-Sea Przypon morski
Przypon specjalny na łowienie z łodzi

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4260 002 120 cm 4 3 0,60 mm 0,40 mm 7,40

4260 003 120 cm 6 3 0,60 mm 0,40 mm 7,40

Przypony

Z-Sea Przypon Flatty Boat 1
Przypon na naturalną przynętę do łowienia z łodzi i na płastugi: Z błystkami o 
trzech haczykach i atrakcyjnymi perełkami oraz rurką antysplątaniową, a także 
zapasowym przyponem do szybkiej zmiany dzięki koralikom quick change.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 081 1,55 m 1 3 0,60 mm 0,40 mm 17,40

Z-Sea Przypon Flatty Boat 2
Przypon na naturalną przynętę do łowienia z łodzi i na płastugi: Z błystkami o 
trzech haczykach i atrakcyjnymi perełkami oraz rurką antysplątaniową, a także 
zapaso-wym przyponem do szybkiej zmiany dzięki koralikom quick change.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 082 1,55 m 1 3 0,60 mm 0,40 mm 18,40

Z-Sea Przypon Cod Boat 1
Przypon na naturalną przynętę do łowienia dorszy z łodzi. Z błystkami uzbrojony-
mi w dwa haczyki i wabiącymi perełkami oraz rurką antysplątaniową.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 091 2,00 m 1 2 0,70 mm 0,45 mm 17,40
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Z-Sea Przypon Cod Boat 2
Przypon na naturalną przynętę do łowienia dorszy z łodzi. Z błystkami uzbrojony-
mi w dwa haczyki i wabiącymi perełkami oraz rurką antysplątaniową.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 092 2,00 m 1 2 0,70 mm 0,45 mm 22,00

Z-Sea Przypon dorszowy
Podstawowy przypon dla pomyślnego łowienia surfcastingowego młodych dorszy.

Nr art. Rozmiar RCD zł
4284 007 2/0 5,80

Z-Sea Przypon dorszowy
Przypon do łowienia surfcastingowego młodych dorszy z haczykiem rozmiar 2/0.

Nr art. Rozmiar RCD zł
4284 008 2/0 5,80

Z-Sea Przypon Flatty 1
Rozmiar haczyka 2, główna żyłka Ø 0,60 mm, długość haczyka 0,40 mm.  Do 
łowienia z łodzi i surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 001 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 13,00

Z-Sea Przypon Flatty 2
Rozmiar haczyka 2, główna żyłka Ø 0,60 mm, długość haczyka 0,40 mm.  Do 
łowienia z łodzi i surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 002 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 12,60

Przypony

Z-Sea Przypon Flatty 3
Rozmiar haczyka 2, główna żyłka Ø 0,60 mm, długość haczyka 0,40 mm.  Do 
łowienia z łodzi i surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 003 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 12,60

Z-Sea Przypon Flatty 4
Rozmiar haczyka 2, główna żyłka Ø 0,60 mm, długość haczyka 0,40 mm.  Do 
łowienia z łodzi i surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 004 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 12,60

Z-Sea Przypon Flatty 5
Rozmiar haczyka 2, główna żyłka Ø 0,60 mm, długość haczyka 0,40 mm.  Do 
łowienia z łodzi i surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 005 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 12,60
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Z-Sea Przypon Flatty 6
Rozmiar haczyka 2, główna żyłka Ø 0,60 mm, długość haczyka 0,40 mm.  Do 
łowienia z łodzi i surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 006 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 12,60

Z-Sea Przypon Flatty 7
Rozmiar haczyka 2, główna żyłka Ø 0,60 mm, długość haczyka 0,40 mm.  Do 
łowienia z łodzi i surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 007 120 cm 2 2 0,60 mm 0,40 mm 12,60

Z-Sea Przypon Flatty 8
Rozmiar haczyka 1/0, główna żyłka Ø 0,70 mm, długość haczyka 0,40 mm.  Do 
łowienia z łodzi i surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 008 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 12,60

Z-Sea Przypon Flatty 9
Rozmiar haczyka 1/0, główna żyłka Ø 0,70 mm, długość haczyka 0,40 mm.  Do 
łowienia z łodzi i surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 009 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 12,60

Z-Sea Przypon Flatty 10
Rozmiar haczyka 1/0, główna żyłka Ø 0,70 mm, długość haczyka 0,40 mm.  Do 
łowienia z łodzi i surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 010 120 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 12,60

Przypony

Z-Sea Przypon Shore No. 1
Rozmiar haczyka 1/0, główna żyłka 0,70mm, przypon 0,40 mm, 2 haczyki, dolny 
zacisk, System Wishbone, do łowienia z łodzi i surfcastingu, na nawijarce

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 040 82 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 11,60

Z-Sea Przypon Shore No. 2
Rozmiar haczyka 1/0, główna żyłka 0,70mm, przypon 0,40 mm, 2 haczyki, górny 
i środkowy zacisk, system pass through, do łowienia z łodzi i surfcastingu, na 
nawijarce

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 041 85 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 11,60

Z-Sea Przypon Shore No. 3
Rozmiar haczyka 1/0, główna żyłka 0,70mm, przypon 0,40 mm, 2 haczyki, górny 
i środkowy zacisk, krótkie przypony. Do łowienia z łodzi i surfcastingu, na nawi-
jarce.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 042 44 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 9,80
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Z-Sea Przypon Shore No. 4
Rozmiar haczyka 1/0, główna żyłka 0,70mm, przypon 0,40 mm, 2 haczyki. Do 
łowienia z łodzi i surfcastingu, na nawijarce.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 043 97 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 9,80

Z-Sea Przypon Shore No. 5
Rozmiar haczyka 1/0, główna żyłka 0,70mm, przypon 0,40 mm, 2 haczyki, górny 
i środkowy zacisk, krótkie przypony. Do łowienia z łodzi i surfcastingu, na nawi-
jarce.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 044 86 cm 1/0 2 0,70 mm 0,40 mm 9,80

Z-Sea Przypon Shore No. 7
Rozmiar haczyka 1/0+1/0, główna żyłka Ø 0,70 mm, żyłka przyponu Ø 0,50 mm. 
Długość przyponu 120 cm. 2 haczyki flapper. Do surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 021 85 cm 1/0 0,70 mm 0,50 mm 9,00

Z-Sea Przypon Shore No. 8
Rozmiar haczyka 3/0+3/0, główna żyłka Ø 0,70 mm, żyłka przyponu Ø 0,50 mm. 
Długość przyponu 120 cm. 2 haczyki clip up. Do surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 022 85 cm 3/0 0,70 mm 0,70 mm 9,80

Z-Sea Przypon Shore No. 9
Rozmiar haczyka 2/0, główna żyłka Ø 0,70 mm, żyłka przyponu Ø 0,50 mm. Dłu-
gość przyponu 70 cm. 2 haczyki pulleye. Do surfcastingu.

Nr art. Długość Rozmiar Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4299 023 85 cm 2/0 0,70 mm 0,50 mm 9,80

Przypony

Z-Sea Przypon na makrele
4 wielokolorowe, srebrne muchy na przyponie.  Rozmiar haczyka 3/0

Nr art. Rozmiar Ø przyponu RCD zł
3503 000 3/0 0,50 8,40

Z-Sea Przypon na makrele
4 czerwone, wielokolorowe, srebrne muchy na przyponie.  Rozmiar haczyka 3/0

Nr art. Rozmiar RCD zł
3504 000 3/0 8,40

Z-Sea Przypon na makrele
Żyłka 0,70 mm, Rozmiar haczyka 1.

Nr art. Rozmiar RCD zł
3504 001 1 8,40
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Z-Sea Przypon na makrele
Żyłka 0,70 mm, Rozmiar haczyka 1/0.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu RCD zł
3504 002 1/0 0,70 mm 8,40

Z-Sea Przypon na makrele
Żyłka 0,70 mm, Rozmiar haczyka 1/0.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu RCD zł
3504 003 1/0 0,70 mm 8,40

Z-Sea Przypon na makrele
Żyłka 0,70 mm, Rozmiar haczyka 1/0.

Nr art. Rozmiar Ø przyponu RCD zł
3504 004 1/0 0,70 mm 8,40

Z-Sea Przypon na makrele
Żyłka 0,70 mm, Rozmiar haczyka 1/0.

Nr art. Rozmiar RCD zł
3504 005 1/0 8,40

Z-Sea Przypon na makrele
Super paternoster z 4 błyszczącymi muchami ze skrzydełkami ze skóry ryby i flu-
orescencyjnymi perełkami. Rozmiar haczyka 3/0

Nr art. Rozmiar RCD zł
3506 000 3/0 8,40

Przypony

Z-Sea Przypon na makrele
Z 4 kolorowymi plastikowymi rybami przywiązanymi do haczyka 3/0 ze świecą-
cym gwintem

Nr art. Rozmiar RCD zł
3520 000 3/0 8,40

Z-Sea Przypon na makrele
Z 5 czerwonymi plastikowymi rybkami przywiązanymi do haczyka 2/0

Nr art. Rozmiar Haczyki Ø przyponu RCD zł
3441 000 2/0 5 0,50 8,40

Z-Sea Przypon na makrele
Z 5 małymi fosforyzującymi rybkami i kolorowymi perełkami.  Rozmiar haczyka 
2/0

Nr art. Rozmiar Haczyki RCD zł
3442 000 2/0 5 8,40
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Z-Sea Universalny przypon morski
Uniwersaly morski paternoster z 5 atrakcyjnymi przynętami. Rozmiar haczyka 1/0.

Nr art. Rozmiar Haczyki RCD zł
3504 010 1/0 5 8,40

Z-Sea Przypon na makrele

Z 4 kolorowymi piórami na przyponie, rozmiar haczyka 3/0

Nr art. Rozmiar RCD zł
3510 000 3/0 9,00

Z-Sea Przypon na makrele
Z 6 kolorowymi piórami w rożnym wzornictwie. Rozmiar haczyka 2.

Nr art. Rozmiar RCD zł
3504 009 2 9,00

Z-Sea Makrel Rig Lumo Hook
Haki z przyponami. 5 sztuk. Wielkość 1/0. Średnica linki głównej: 0,70mm. Śred-
nica przyponu: 0,50mm. Do połowu makreli.

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
3504 020 150 cm 1/0 5 0,70 mm 0,50 mm 13,40

Z-Sea Universalny przypon morski
Uniwersalny morski paternoster z 6 atrakcyjnymi przynętami. Rozmiar haczyka 
1/0.

Nr art. Rozmiar RCD zł
3504 011 1/0 9,00

Przypony

Z-Sea Przypon Circle Hook -Makrela
Przypon na makrele z okrągłymi haczykami, minimalizuje wyrywanie. 5 haczyków.

Nr art. Długość Ø Rozmiar Haczyki RCD zł
3455 005 170 cm 0,80 mm / 0,60 mm 1/0 5 12,40

Z-Sea Przypon śledziowy
Przypon na śledzie, który w ostatnich latach okazał się być super wydajny w 
łapaniu śledzi i witlinków.   5 much wykonanych z prawdziwej rybiej skóry, przy-
wiązanych do złotego haczyka.

Nr art. Rozmiar Haczyki RCD zł
3434 001 4 5 6,80

Z-Sea Przypon śledziowy z 2 haczykami

Przypon śledziowy, który udowodnił swą najwyższą skuteczność w ostatnich 
latach na śledzia i witlinka.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ø przyponu RCD zł
3434 002 4 2 0,25 mm 4,00

3434 003 8 2 0,25 mm 4,00
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Z-Sea Przypon śledziowy
Wykonany z fluorescencyjnej rybiej skóry i przywiązany do 5 złotych haczyków. 
Szczególnie dobry do łapania śledzi i witlinków.

Nr art. Rozmiar Haczyki RCD zł
3436 000 2 5 5,80

3436 001 6 5 5,80

Z-Sea Przypon śledziowy
Wykonany z fluorescencyjnej rybiej skóry i przywiązany do 5 złotych haczyków z 
luminescencyjnymi perełkami. Przypon, który świetnie się sprawdza nawet przy 
niekorzystnej pogodzie.

Nr art. Rozmiar Haczyki RCD zł
3437 000 2 5 6,40

3437 001 6 5 6,40

Z-Sea Przypon śledziowy
5 much wykonanych z prawdziwej rybiej skóry, każda przywiązana do złotego 
haczyka rozmiar 6.

Nr art. Rozmiar Haczyki RCD zł
3446 000 6 5 6,40

Z-Sea Przypon śledziowy
Wykonany z fluorescencyjnej rybiej skóry i przywiązany do 6 złotych haczyków #7 
z luminescencyjnymi perełkami. Przypon, który świetnie się sprawdza nawet przy 
niekorzystnej pogodzie.

Nr art. Rozmiar Haczyki RCD zł
3448 001 7 6 9,00

Z-Sea Przypon śledziowy, błyszczący
6-haczykowy przypon na śledzie z przynętami świecącymi w ciemności.  Idealny 
na niepogodę. Ø0,40 mm, 6 haczyków #6

Nr art. Rozmiar Haczyki RCD zł
3446 001 6 6 9,80

Przypony

Z-Sea Przypon Larves
Haczyk #10, Ø Żyłka główna 0,30 mm, Ø Przypon0,25 mm, Długość 1,60 m, 
Haczyki 6

Nr art. Długość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu RCD zł
4291 005 1,60 m 10 6 0,30 mm 0,25 mm 17,80

Z-Sea Przypon śledziowy srebrno-czerwony
Prawdziwa rybia skóra z fluorescencyjnymi perełkami. Haczyka 6 sztuk

Nr art. Rozmiar Ø głównej żyłki RCD zł
3433 001 10 0,35 mm 9,00

3433 101 12 0,35 mm 9,00

Z-Sea Przypon śledziowy srebrno-zielony
Prawdziwa rybia skóra. Haczyka 6 sztuk

Nr art. Rozmiar Ø głównej żyłki RCD zł
3433 002 4 9,00

3433 102 10 0,35 mm 9,00
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Z-Sea Przypon Circle Hook -Śledź
Przypon na śledzie z okrągłymi haczykami, minimalizuje wyrywanie. 5 haczyków.

Nr art. Kolor Ø Wysokość Rozmiar Haczyki RCD zł
3454 005 real fish skin 0,40 mm / 0,30 mm 100 cm 6 5 9,80

Z-Sea Przypon Śledziowy Holografix 
Naturalna rybia skóra
W przypadku łowienia śledzi kluczową rolę odgrywa właściwie dobrany przypon. 
Wyjaśnia to, dlaczego niektórzy wędkarze łowią znacznie więcej ryb od innych. 
Przypon Holografix łączy w sobie wszystkie istotne cechy, dzięki którym Twoje 
wiaderko szybko wypełni się rybami. Ostre, wytrzymałe haczyki w połączeniu z 
prawdziwą rybią skórą i dodatkiem holograficznych pasków tworzą ten doskona-
ły przypon.

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu Waga RCD zł
3449 001 1,40 m 1 szt 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg 8,00

3449 004 1,00 m 1 szt 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg 6,20

Z-Sea Przypon Śledziowy Holografix 
Czerwona rybia skóra
W przypadku łowienia śledzi kluczową rolę odgrywa właściwie dobrany przypon. 
Wyjaśnia to, dlaczego niektórzy wędkarze łowią znacznie więcej ryb od innych. 
Przypon Holografix łączy w sobie wszystkie istotne cechy, dzięki którym Twoje 
wiaderko szybko wypełni się rybami. Ostre, wytrzymałe haczyki w połączeniu z 
prawdziwą rybią skórą i dodatkiem holograficznych pasków tworzą ten doskona-
ły przypon.

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu Waga RCD zł
3449 002 1,40 m 1 szt 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg 8,00

3449 005 1,00 m 1 szt 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg 6,20

Z-Sea Przypon Śledziowy Holografix 
Yellow Fish Skin
W przypadku łowienia śledzi kluczową rolę odgrywa właściwie dobrany przypon. 
Wyjaśnia to, dlaczego niektórzy wędkarze łowią znacznie więcej ryb od innych. 
Przypon Holografix łączy w sobie wszystkie istotne cechy, dzięki którym Twoje 
wiaderko szybko wypełni się rybami. Ostre, wytrzymałe haczyki w połączeniu z 
prawdziwą rybią skórą i dodatkiem holograficznych pasków tworzą ten doskona-
ły przypon.

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu Waga RCD zł
3449 003 1,40 m 1 szt 10 5 0,30 mm 0,25 mm 5 kg 8,00

3449 006 1,00 m 1 szt 10 2 0,30 mm 0,25 mm 5 kg 6,20

Klips Casting
Innowacyjny zacisk surfcastingowy. Mocowany do żyłki poprzez rurkę zaciskową 
w uprzednio wybranej pozycji.

Nr art. Ilość RCD zł
4286 002 10 szt 8,60

Przypony

Mini Rurki zaciskowe
Wysokiej jakości zaciski w wersji mini do stosowania z żyłkami. Włożyliśmy sporo 
wysiłku dobierając odpowiedni materiał. Materiał ten jest odporny na korozję i 
jest na tyle miękki, że przy zaciskaniu nie niszczy żyłki, ale doskonale się trzyma.

Nr art. Długość Kolor Ilość RCD zł
6411 108 6 mm czarny nikiel 100 szt 23,20

Bait Clip
Różnice uzależnione od wagi. Może być zmieniony szybko i łatwo, a dodatkowy 
haczyk uwalnia hak po rzucie.

Nr art. Długość Kolor Ilość RCD zł
4286 022 15 mm srebrny 6 szt 11,20

Z-Sea Koraliki Rice
Atrakcyjne koraliki w kolorze perłowym do zestawów na flądry - bardzo ważny 
element wabiący flądry i inne płastugi.

Nr art. Długość Kolor Ilość Ø RCD zł
6627 001 6 mm perłowy 100 szt 3 mm / 1 mm 14,60

6627 002 6 mm perłowy czerwony 100 szt 3 mm / 1 mm 14,60

6627 003 6 mm perłowy żółty 100 szt 3 mm / 1 mm 14,60
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czarny metalik

niebiesko-tęczowy lśniący

czerwono-czarny metalik

żółto-tęczowe z brokatem

zielono-tęczowe z brokatem fioletowo-tęczowe z brokatem

Bardzo krótki do użycia z teaserami na flądry.

Waga Ilość czarny metalik czerwono-czarny metalik zielono-tęczowe z brokatem fioletowo-tęczowe z brokatem niebiesko-tęczowy lśniący żółto-tęczowe z brokatem RCD zł
20 g 1 szt 3074 201 3074 202 3074 203 3074 204 3074 205 8,00

40 g 1 szt 3074 301 3074 302 3074 303 3074 304 3074 305 11,20

60 g 1 szt 3074 401 3074 402 3074 403 3074 404 3074 405 3074 406 13,80

80 g 1 szt 3074 501 3074 502 3074 503 3074 504 3074 505 3074 506 17,40

Z-Sea Flatty Teaser -bezołowiowy
Bezołowiowy teaser na flądrę. Nieodzowny atraktor do przytwierdzenia nad haczykiem przy łowieniu płaszczki. Ten bezołowiowy model jest również dozwolony na 
wycieczki do Skandynawii.

pomarańczowy/żółty

pomarańczowy/świecący w 
ciemności

perłowy/różowy

żółty/świecący w ciemności

czarny/złoty biały/świecący w ciemności

Waga Ø przyponu pomarańczowy/żółty perłowy/różowy czarny/złoty biały/świecący w ciemności pomarańczowy/świecący w ciemności żółty/świecący w ciemności RCD zł
30 g 0,80 mm 3088 030 3088 031 3088 032 3088 033 3088 034 3088 035 11,20

50 g 0,80 mm 3088 051 3088 052 3088 053 3088 054 3088 055 12,60

80 g 0,80 mm 3088 080 3088 081 3088 082 3088 083 3088 084 3088 085 17,40

Z-Sea Flatty Teaser -bezołowiowy, przelotowy
Bezołowiowy teaser na flądrę. Nieodzowny atraktor do przytwierdzenia nad haczykiem przy łowieniu płaszczki. Ten bezołowiowy model jest również dozwolony na 
wycieczki do Skandynawii. Do montowania przelotowo.

Ciężarki

Z-Sea Zestaw Flatty Teaser Bezołowiowy 1
Przypon na flądry z bezołowiowym teaserem flatty,  springerem oraz przyponem 
trailingowym, wyposażonym w  błystki i wabiące koraliki.

Nr art. Długość Kolor Rozmiar Waga RCD zł
4299 051 1,00 m zielony 1 40 g 21,00

4299 052 1,00 m zielony 1 60 g 21,00

4299 053 1,00 m zielony 1 80 g 21,00

Z-Sea Zestaw Flatty Teaser Bezołowiowy 2
Przypon na flądry z bezołowiowym teaserem flatty,  springerem oraz przyponem 
trailingowym, wyposażonym w  błystki i wabiące koraliki.

Nr art. Długość Kolor Rozmiar Waga RCD zł
4299 061 1,00 m żółty 1 40 g 21,00

4299 062 1,00 m żółty 1 60 g 21,00

4299 063 1,00 m żółty 1 80 g 21,00

Z-Sea Zestaw Flatty Teaser Bezołowiowy 3
Przypon na flądry z bezołowiowym teaserem flatty,  springerem oraz przyponem 
trailingowym, wyposażonym w  błystki i wabiące koraliki.

Nr art. Długość Kolor Rozmiar Waga RCD zł
4299 071 1,00 m czerwony/czarny 1 40 g 21,00

4299 072 1,00 m czerwony/czarny 1 60 g 21,00

4299 073 1,00 m czerwony/czarny 1 80 g 21,00

Z-Sea Przypon Flatty 1
Prosty przypon na płaszczki z obrotową błystką.

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki RCD zł
4299 030 35 cm 2 szt 1 1 0,40 mm 9,80
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Z-Sea Przypon Flatty 2
Przypon na płaszczki z trzema uderzającymi, utrzymującymi się na powierzchni, 
czerwonymi perełkami.

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki RCD zł
4299 031 35 cm 2 szt 1 1 0,40 mm 9,80

Z-Sea Przypon Flatty 3
Wyrafinowany przypon na płaszczki zawierający połączenie dużej obrotowej 
błystki i atrakcyjnych perełek.

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki RCD zł
4299 032 35 cm 2 szt 1 1 0,40 mm 9,80

Z-Sea Przypon Flatty 4
Przypon na płaszczki z dwoma uderzającymi, atrakcyjnymi czerwonymi perełkami.

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki RCD zł
4299 033 35 cm 2 szt 1 1 0,40 mm 9,80

Z-Sea Przypon Flatty 5
Wyrafinowany przypon na płaszczki zawierający połączenie małej obrotowej 
błystki i dwóch atrakcyjnych perełek.

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki RCD zł
4299 034 35 cm 2 szt 1 1 0,40 mm 9,80

pomar./żółty

pomar./świecący

perłowy/różowy

żółty/świecący

czarny/złoty biały/świecący

Długość Waga Ilość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu pomar./żółty perłowy/różowy czarny/złoty biały/świecący pomar./świecący żółty/świecący RCD zł
90 cm, 25 cm 30 g 1 szt 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 030 4228 031 4228 032 4228 033 4228 034 4228 035 22,00

90 cm, 25 cm 50 g 1 szt 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 050 4228 051 4228 052 4228 053 4228 054 4228 055 22,80

90 cm, 25 cm 80 g 1 szt 1 2 0,70 mm 0,40 mm 4228 080 4228 081 4228 082 4228 083 4228 084 4228 085 26,40

Z-Sea Flatty Teaser Inline Rig
Specjalny zestaw na płastugi ze znanym obciążnikiem "Inline Teaser", który przenosi nawet najdelikatniejsze brania.

Przypony

biały/różowy

świecący-biały

żółty/pomarańczowy

świecący-żółty

biały/żółty świecący-pomarańczowy

Długość Ilość Rozmiar Haczyki Ø głównej żyłki Ø przyponu Waga biały/różowy żółty/pomarańczowy biały/żółty świecący-pomarańczowy świecący-biały świecący-żółty RCD zł
0,50 m 1 szt 1 2 0,45 mm 0,45 mm 14 kg 4255 001 4255 002 4255 003 4255 004 4255 005 4255 006 8,60

Flatty Wishbone Rig
Haczyk rozmiar 1, żyłka główna 0.45 mm, przypon 0.45 mm, 2 haczyki. Do łowienia dorszy, lub płastug z łodzi oraz plaży. Nawinięty na okrągłym zwijadle.
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pomarańczowa

niebieski

czerwony/czarny

Waga pomarańczowa czerwony/czarny niebieski RCD zł
60 g 3471 060 3471 061 3471 062 13,40

75 g 3471 075 3471 076 3471 077 14,80

100 g 3471 100 3471 101 3471 102 16,20

125 g 3471 125 3471 126 3471 127 17,40

Z-Sea Stomp Pilker
Niezwykle żywotny, rzucający się pilker. Gdy dorsz da się skusić jedynie na 
atrakcyjną, przyciągającą wzrok przynętę, Stomp Pirker robi różnicę. Tak atrak-
cyjnego wzornictwa rynek nie widział od lat, zwłaszcza jeśli chodzi o użycie z 
brzegu.

pomarańczowa

czarny/czerwony

czarny/srebrny

Waga Rozmiar pomarańczowa czarny/srebrny czarny/czerwony RCD zł
75 g 1 3474 075 3474 076 3474 077 16,20

100 g 1/0 3474 100 3474 101 3474 102 17,40

125 g 1/0 3474 125 3474 126 3474 127 20,20

150 g 2/0 3474 150 3474 151 3474 152 22,00

200 g 2/0 3474 200 3474 201 3474 202 25,00

Z-Sea Ruby Head Pilker
Model pilkera z wyrównaną częścią skrzelową. Przesunięcie równowagi stwarza 
innowacyjne i wysoce atrakcyjne parametry holowania. Dostępny w trzech bar-
dzo atrakcyjnych wzorach.

pomarańczowa

niebieski

czerwony/czarny

Waga pomarańczowa czerwony/czarny niebieski RCD zł
75 g 3470 075 3470 076 3470 077 15,60

100 g 3470 100 3470 101 3470 102 16,20

125 g 3470 125 3470 126 3470 127 17,40

Z-Sea Fat Head Pilker
Kiedy celem jest dotarcie do głębokiej wody, Fat Head Pirker wchodzi na scenę. 
Dzięki szybciej osiąganemu opadowi, powinien poprawić twój współczynnik 
brań. Idealny pilker, przeznaczony do jigowania z dżigiem prowadzonym pod 
prąd. Zestaw Twisterów

60-elementowy zestaw Twister.

Nr art. Ilość RCD zł
3185 999 60 szt 55,80

Laxus Blinker
Profesjonalna zwarta przynęta typu spoon do długiego zarzucania. Doskonale 
leci i pływa wykonując ruchy wirujące i obrotowe, dzięki ukośnym szczelinom 
wyciętym z boków, co sprawia, ze jest szczególnie skuteczna na okonia. Laxus 
dostępny jest od 2,5 do 28 gram.

Nr art. Długość Kolor Waga RCD zł
3394 003 4,5 cm srebrny 7 g 9,80

3394 004 5 cm srebrny 10 g 9,80

3394 005 5,5 cm srebrny 14 g 10,60

3394 006 6,5 cm srebrny 21 g 12,40

3394 007 7 cm srebrny 28 g 14,20

Przynęty metalowe

Z-Sea Nordic Dancer 
bezołowiowy
Dobra jakość za niewielką cenę, 
bezołowiowy pilker dostarczany z 
fabrycznie zamontowanym bocznie 
trokiem. Gwarantowany fantastyczny 
współczynnik brań dzięki ośmiornicy 
ponad kotwicą.

Nr art. Waga RCD zł
3473 300 300 g 31,60

3473 400 400 g 34,40

3473 500 500 g 38,00

3473 600 600 g 37,30

Z-Sea Reef-Master
Nazwa mówi wszystko o tej przynęcie, 
jest to prawdopodobnie najoryginalniejszy 
kształt wśród wszystkich przynęt i nadaje 
się szczególnie do łowienia w głębokich 
wodach o mocnym prądzie.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
3478 300 300 g chrom 25,40

3478 400 400 g chrom 28,20

3478 500 500 g chrom 30,00

3478 600 600 g chrom 31,20
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Z-Sea Przypon Dorsz
1 hak, żyłka główna 0.8 mm, przypon 0.8 mm 40 kg. 
Do łowienia z łodzi dorszy, czarniaków lub rdzaw-
ców. Do zakładania powyżej pilkerów lub mięk-kich 
przynęt. Nawinięty na okrągłym zwijadle.

Nr art. Długość Kolor Ilość Rozmiar Ø głównej żyłki Waga RCD zł
4770 001 100 cm czarny 1 szt 6/0 0,80 mm 40 kg 17,20

4770 002 100 cm fluorescencyjny 1 szt 6/0 0,80 mm 40 kg 17,20

4770 003 100 cm czerwone 1 szt 6/0 0,80 mm 40 kg 17,20

4770 101 100 cm czarny 1 szt 8/0 1,00 mm 50 kg 19,80

4770 102 100 cm fluorescencyjny 1 szt 8/0 1,00 mm 50 kg 19,80

4770 103 100 cm czerwone 1 szt 8/0 1,00 mm 50 kg 19,80

Z-Sea Przypon Plamiak
2 haki w rozmiarze 7/0 do zakładania kawałków ryb lub 
krewetek, błystka wahadłowa, która świeci automatycznie 
po kontakcie z wodą, żyłka główna 0.8 mm, przypon 0.8 
mm 40 kg. Do łowienia z łodzi plamiaków, dorszy lub 
czerniaków.  Nawinięty na okrągłym zwijadle.

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Ø głównej żyłki Waga RCD zł
4771 002 190 cm 1 szt 7/0 0,80 mm 40 kg 49,60

Z-Sea Przypon Molwa
2 zestawy z podwójnym hakiem. Każdy z nich składa się 
z dwóch pojedynczych haków 10/0 oraz  7/0 do zakłada-
nia pasków z ryby lub całej ryby, linka główna 1.2 mm, 
przypon 1.2 mm 65 kg. Do łowienia z łodzi molw, taszy i 
większych dorszy.  Nawinięty na okrągłym zwijadle.

Nr art. Długość Kolor Ilość Rozmiar Ø głównej żyłki Waga RCD zł
4771 004 420 cm fluorescencyjny 1 szt 7/0/10/0 1,20 mm 65 kg 63,80

Z-Sea Przypon Zębacz
2 pojedyncze haki w rozmiarze 8/0 z gumową ośmiornicą 
do zakładania pasków ryb, linka główna 1 mm, przypon 1 
mm 50 kg. Do połowu z łodzi zębaczy. Nawinięty na okrą-
głym zwijadle.

Nr art. Długość Kolor Ilość Rozmiar Ø głównej żyłki Waga RCD zł
4771 005 115 cm fluorescencyjny 1 szt 8/0 1,00 mm 50 kg 35,20

Z-Sea Przypon Tasza
2 zestawy z podwójnym hakiem. Każdy z nich składa się 
pojedynczego haka 7/0 oraz kotwicy 2/0 do zakładania 
pasków z ryby lub całej ryby, linka główna 1.2 mm, przypon 
1.2 mm 65 kg. Do łowienia z łodzi taszy, molw i większych 
dorszy.  Nawinięty na okrągłym zwijadle.

Nr art. Długość Kolor Ilość Rozmiar Ø głównej żyłki Waga RCD zł
4771 006 280 cm fluorescencyjny 1 szt 7/0/2/0 1,20 mm 65 kg 55,80

Przypony

Z-Sea Przypon Morszczuk
3 pojedyncze haki w rozmiarze 10/0 do zakładania kawałków 
ryby. Linka główna 1 mm, przypon 1mm 50 kg. Do łowienia z 
łodzi morszczuków. Nawinięty na okrągłym zwijadle.

Nr art. Długość Kolor Ilość Rozmiar Ø głównej żyłki Waga RCD zł
4771 007 330 cm fluorescencyjny 1 szt 10/0 1,00 mm 50 kg 60,20

Z-Sea Przypon Redfish
5 pojedynczych haków w rozmiarze 7/0 z fosforyzującą 
tubą do zakładania pasków ryby lub krewetki, linka główna 
1 mm, przypon 1 mm 50 kg. Do połowu z łodzi karmazy-
nów.  Nawinięty na okrągłym zwijadle.

Nr art. Długość Kolor Ilość Rozmiar Ø głównej żyłki Waga RCD zł
4771 008 500 cm fluorescencyjny 1 szt 7/0 1,00 mm 50 kg 47,70

Z-Sea Przypon Sea Spin
Lider o długości 2 m z wysokiej jakości łącznikiem do moco-
wania powyżej miękkiej przynęty lub pilkera.  2 sztuki nawi-
nięte na okrągłym zwijadle.

Nr art. Długość Ilość Ø głównej żyłki Waga RCD zł
4772 040 100 cm 2 szt 0,80 mm 40 kg 16,80

4772 050 100 cm 2 szt 1,00 mm 50 kg 19,40

4772 065 100 cm 2 szt 1,20 mm 65 kg 23,80
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Z79Z78 Z79Z78

naturalny

różówy/srebrny/biały

czarny/złoty/czerwony

green/silver/yellow

niebieski/serbrny motor oil

Waga Rozmiar Ø przyponu Długość naturalny czarny/złoty/czerwony niebieski/serbrny motor oil różówy/srebrny/biały green/silver/yellow RCD zł
16 g 6 0,35 mm 1,00 m 3370 001 3370 002 3370 003 3370 004 3370 005 3370 006 25,80

24 g 4 0,35 mm 1,00 m 3370 101 3370 102 3370 103 3370 104 3370 105 3370 106 25,80

30 g 4 0,35 mm 1,00 m 3370 201 3370 202 3370 203 3370 204 3370 205 3370 206 25,80

Bulben
Nowe błystki wahadłowe Zebco Bulben udowadniają, że nowoczesne projekty jak „bezołowiowy materiał” czy „mocowanie inline” nie muszą być nieatrakcyjne! Moco-
wanie przelotowe jest chronione za pomocą tuby z Teflonu, która pozwala na łowienie błystką nawet cienkim liderem bez ryzyka, że obracająca się błystka go uszkodzi. 
Do przynęty dodawany jest także gotowy lider z fluorocarbonu oraz wysokiej jakości kotwica ze stali węglowej o odpowiednim rozmiarze. Przynęta ta służy oczywiście 
do łowienia troci, ale także jest świetna w nowoczesnym łowieniu tuńczyków, basów, a także boleni.

czarny/złoty

czerwony/czarny

blue/chartreuse black shiner king salmon

Długość Waga czarny/złoty blue/chartreuse black shiner king salmon czerwony/czarny RCD zł
9,5 cm 16 g 3391 001 3391 002 3391 005 3391 008 3391 009 18,80

11 cm 25 g 3391 101 3391 102 3391 105 3391 109 27,60

11 cm 25 g 3391 108 20,40

Impact Spoon
Klasyczna błystka brzegowa o cienkim korpusie i zakrzywionym wzornictwie, Pozwala to wędkarzowi z jednej strony na osiągnięcie dużych odległości zarzucania, a z 
drugiej na bardzo interesującą pracę podczas holowania.

Przynęty metalowe

złota

czerwona/srebrna

srebrny miedź okoń

Długość Waga złota srebrny miedź okoń czerwona/srebrna RCD zł
5,5 cm 6 g 3390 006 3390 106 3390 206 6,40

8 cm 16 g 3390 016 3390 116 3390 216 3390 316 3390 416 6,80

9,5 cm 22 g 3390 022 3390 122 3390 222 3390 322 3390 422 7,40

10 cm 30 g 3390 030 3390 130 3390 230 3390 330 3390 430 8,40

12 cm 45 g 3390 045 3390 145 3390 245 3390 345 3390 445 9,00

Classic Spoon
Klasyczna wahadłówka! Zawsze skuteczna i dostępna w trzech standardowych odmianach kolorystycznych. Od lekkiej, 6-gramowej strumieniowej przynęty typu spoon 
na pstrąga, aż do ciężkiej przynęty 45 gram, na szczupaka do głębokich obszarów wody.

srebrna/czerwona okoń czarny/srebrny czerwony/chartreuse

Długość Waga srebrna/czerwona okoń czarny/srebrny czerwony/chartreuse RCD zł
7 cm 16 g 3389 016 3389 116 3389 216 3389 316 13,40

Weedy
Gdy w wodzie panoszy się kapusta i lilie wodne, na scenę wkracza przynęta Weedy na drapieżniki typu spoon. Wypróbowane i przetestowane wzornictwo połączyliśmy 
z dwoma drucianymi deflektorami, które niezawodnie zapobiegną zaplątaniu się w kapuście. Teraz możesz łowić szczupaki tam, gdzie zwykłe przynęty nie odważą się 
wkroczyć.
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Z81Z80

firetiger

brązowy

czerwony/biały

czarny

różowy

srebrny

Waga Akcja firetiger czerwony/biały różowy srebrny brązowy czarny RCD zł
3,5 g tonący 3329 001 3329 002 3329 003 3329 004 3329 005 3329 006 11,60

6,5 g tonący 3329 101 3329 102 3329 103 3329 104 3329 105 3329 106 11,60

8,0 g tonący 3329 201 3329 202 3329 203 3329 204 3329 205 3329 206 11,60

14,5 g tonący 3329 301 3329 302 3329 303 3329 304 3329 305 3329 306 11,60

18,5 g tonący 3329 401 3329 402 3329 403 3329 404 3329 405 3329 406 11,60

22,5 g tonący 3329 501 3329 502 3329 503 3329 504 3329 505 3329 506 11,60

Waterwings River - błystka
Błystka obrotowa na wody płynące o nowoczesnym kształcie, która doskonale sprawdziła się podczas testów. Błystka ta gwarantuje wspaniałe połowy. Możesz na nią 
liczyć.

firetiger

brązowy

czerwony/biały

czarny

różowy

srebrny

Waga Akcja firetiger czerwony/biały różowy srebrny brązowy czarny RCD zł
2,5 g tonący 3330 001 3330 002 3330 003 3330 004 3330 005 3330 006 11,60

3,5 g tonący 3330 101 3330 102 3330 103 3330 104 3330 105 3330 106 11,60

5,5 g tonący 3330 201 3330 202 3330 203 3330 204 3330 205 3330 206 11,60

6,5 g tonący 3330 301 3330 302 3330 303 3330 304 3330 305 3330 306 11,60

10 g tonący 3330 401 3330 402 3330 403 3330 404 3330 405 3330 406 11,60

13 g tonący 3330 501 3330 502 3330 503 3330 504 3330 505 3330 506 11,60

Waterwings - błystka
Nowa błystka obrotowa z klasycznym skrzydełkiem w sześciu nowoczesnych 
kształtach na każdą sytuację nad wodą. Atrakcyjna praca wabi wszystkie drapież-
niki i gwarantuje połów.

pomarańczowy/czarny

pomarańczowy/żółty

niebieski/zielony

zielono/niebieski

różowy/pomarańczowy

różowy/biały

Długość Waga Ilość pomarańczowy/czarny niebieski/zielony różowy/pomarańczowy różowy/biały pomarańczowy/żółty zielono/niebieski RCD zł
11 cm 10 g 1 szt 3459 001 3459 002 3459 003 3459 004 3459 005 3459 006 21,60

Waterwings Double Blade
Jest jasne, że przynęty tandemowe wabią nie tylko duże szczupaki. Dlatego też opracowaliśmy nową przynętę Double Blades w najbardziej skutecznych kolorach do 
połowu drapieżników na płytkiej wodzie.

Pilkery

zielony/czerw. srebrny/czerw.

pom./srebrny nieb./srebrny

Długość Waga zielony/czerw. srebrny/czerw. pom./srebrny nieb./srebrny RCD zł
9,5 cm 3 g 3081 001 3081 101 3081 201 3081 301 9,40

12,0 cm 7 g 3081 002 3081 102 3081 202 3081 302 11,20

16,5 cm 13 g 3081 003 3081 103 3081 203 3081 303 13,00

Minnow Flyer
Słynna zabójcza kombinacja błystki połączonej z gumową rybką. Żadna ryba z rodziny łososiowatych nie oprze się tej kombinacji.
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firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

rainbow trout

Długość Waga Akcja firetiger red head brown trout rainbow trout sardine herring RCD zł
50 mm 4,75 g plywający 3491 001 3491 002 3491 003 3491 004 3491 005 3491 006 17,20

Gitec Perch
Mały wobler, który można zarzucić na duże odległości nawet przy silnym 
wietrze. Przeznaczony głównie do łowienia okoni, ale często biorą na nie-
go także szczupaki i sandacze.

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

rainbow trout

Długość Waga Akcja firetiger red head brown trout rainbow trout sardine herring RCD zł
90 mm 9,90 g plywający 3492 001 3492 002 3492 003 3492 004 3492 005 3492 006 19,80

Gitec Zander
Klasyczny kształt, który przeszedł próbę czasu podczas wielu lat łowienia. 
Korpus imituje pokarm dużych sandaczy i okoni. Przynęta została opraco-
wana pod kątem łowienia w górnych warstwach wody i wabi swoje ofiary 
atrakcyjną pracą.

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

rainbow trout

Długość Waga Akcja firetiger red head brown trout rainbow trout sardine herring RCD zł
160 mm 40,0 g plywający 3493 001 3493 002 3493 003 3493 004 3493 005 3493 006 31,00

Gitec Pike
Świetny wobler, który wabi duże szczupaki. Przynęta ta wabi drapieżniki 
agresywną praca i ma świetne walory rzutowe.

Woblery

firetiger

sardine

red head

herring

brown trout

rainbow trout

Długość Waga Akcja firetiger red head brown trout rainbow trout sardine herring RCD zł
40 mm 2,20 g plywający 3490 001 3490 002 3490 003 3490 004 3490 005 3490 006 17,20

Gitec Trout
Ten nowy wobler zaskakuje swoją niesamowitą pracą w wodzie. Ta imita-
cja małej ryby udowodniła podczas intensywnych testów swoją magiczną 
atrakcyjność przy połowie okoni, kleni i pstrągów.
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grass frog pool frog tree frog

Z podwójnym haczykiem i 
ochroną przed wodorostami.

Długość Waga grass frog pool frog tree frog RCD zł
65 mm 19 g 3103 301 3103 302 3103 303 32,00

Top Frog
Świetna imitacja żaby, która powinna się znaleźć w każdym pudełku na przynęty podczas łowienia powierzchniowego szczupaka i bassa wielkogębowego.

Zestaw błystek Pstrąg/Sandacz
Nr art. RCD zł
3610 005 28,20

Zestaw błystek. Szczupak/Okoń
Nr art. RCD zł
3610 006 28,20

Zestaw błystek Long Flex
Nr art. RCD zł
3610 010 12,40

Zestawy przynęt

Zestaw błystek Black Killer
Nr art. RCD zł
3610 011 11,60

Zestaw błystek Long Killer
Nr art. RCD zł
3610 012 10,40

Zestaw błystek Holo
Nr art. RCD zł
3610 001 12,40
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Zestaw błystek Big
Nr art. RCD zł
3610 003 17,40

Zestaw błystek Sounder
Nr art. RCD zł
3610 004 17,40

Zestaw błystek
30 blystek na atrakcyjnej wystawce sprzedażowej. Idealna prezentacja, która 
przykuje uwagę każdego przechodzącego klienta. Blystki można również nabyć 
poza zestawem.

Nr art. RCD zł
3610 032 135,00

Mullet Spinner
Specjalistyczna przynęta do łowienia kiełbi. 4g

Nr art. Waga RCD zł
3071 001 4 g 8,60

Mullet Spinner
Wędka specjalnie przeznaczona do połowu cefali na robaki.  Prosta, ale niezwy-
kle skuteczna konstrukcja zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych 
łowców cefali. Jest prosta w obsłudze i można na nią łowić również inne ryby, 
jak choćby flądry.

Nr art. Długość Kolor Waga RCD zł
3090 001 20 cm srebrny 7 g 16,80

Zestawy przynęt

Przelotka szczytowa SIC z 
rurką
Nr art. Ø oczka Ø rurki RCD zł
1661 014 3,5 mm 1,4 mm 9,00

1661 016 3,5 mm 1,6 mm 9,00

1661 018 3,5 mm 1,8 mm 9,00

1661 020 5,8 mm 2,0 mm 9,00

1661 022 5,8 mm 2,2 mm 9,00

1661 024 5,8 mm 2,4 mm 9,00

1661 026 5,8 mm 2,6 mm 9,00

1661 028 6,5 mm 2,8 mm 9,00

1661 030 6,5 mm 3,0 mm 9,00

1661 036 10,1 mm 3,6 mm 13,40

1661 038 10,1 mm 3,8 mm 13,40

1661 040 13,7 mm 4,0 mm 13,40

1661 042 13,7 mm 4,2 mm 13,40

1661 045 13,7 mm 4,5 mm 13,40

Przelotka końcowa SIC 
Match
Nr art. Ø oczka Ø rurki RCD zł
1665 012 2,0 mm 1,2 mm 13,40

1665 014 2,0 mm 1,4 mm 13,40

1665 016 2,6 mm 1,6 mm 13,40

1665 018 2,6 mm 1,8 mm 13,40

1665 020 2,6 mm 2,0 mm 13,40

1665 022 2,6 mm 2,2 mm 13,40

Wkładka pierścieniowa
Idealne jako zamiennik srebrzonych pierścieni. 
Standardowe rozmiary, pasujące do popularnych 
pierścieni.

Nr art. Ø Ilość Kolor RCD zł
1671 008 8 mm 5 szt szary 17,40

1671 010 9,8 mm 5 szt szary 17,40

1671 012 11,5 mm 5 szt szary 17,40

1671 016 14,5 mm 5 szt szary 17,40

1671 020 18,3 mm 5 szt szary 17,40

1671 025 23,5 mm 5 szt szary 17,40

1671 030 29,4 mm 5 szt szary 17,40

1671 040 35,5 mm 5 szt szary 32,00

1671 050 47,1 mm 5 szt szary 36,90

Przelotka szczytowa Sic

SIC-Inlay szczególnie łagodne dla żyłki!

Nr art. Ø oczka Ø rurki RCD zł
1668 010 4,4 mm 1,0 mm 9,00

1668 015 4,4 mm 1,5 mm 9,00

1668 020 4,4 mm 2,0 mm 9,00

1668 025 4,4 mm 2,5 mm 9,00

1668 120 5,8 mm 2,0 mm 9,00

1668 125 5,8 mm 2,5 mm 9,00

1668 130 5,8 mm 3,0 mm 9,00

1668 225 6,7 mm 2,5 mm 9,00

1668 230 6,7 mm 3,0 mm 9,00

1668 235 6,7 mm 3,5 mm 13,40

1668 240 6,7 mm 4,0 mm 13,40

1668 245 6,7 mm 4,5 mm 13,40

1668 330 8,8 mm 3,0 mm 13,40

1668 335 8,8 mm 3,5 mm 13,40

1668 340 8,8 mm 4,0 mm 13,40

1668 345 8,8 mm 4,5 mm 13,40

1668 350 8,8 mm 5,0 mm 13,40

1668 355 8,8 mm 5,5 mm 13,40Uchwyt kołowrotka płytowy, 
czarny
Nr art. Długość Rozmiar RCD zł
1713 014 14 cm S 14,20

1713 018 16 cm M 15,20
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Spławik TP
Wysokiej jakości, a zarazem 
atrakcyjnie wykonane spławiki. 
Łowiąc drapieżniki, czy używając 
delikatnego sprzętu, podczas 
wypadów pstrągowych czy na 
nocne polowanie na węgorza. Ta 
seria spławików zadowoli każde-
go wędkarza i każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5171 001 0,2 g 7,60

5171 002 0,4 g 7,60

5171 003 0,6 g 7,60

5171 004 0,8 g 7,60

5171 005 1,0 g 7,60

5171 006 1,25 g 7,60

5171 007 1,5 g 7,60

Spławik BF
Wysokiej jakości, a zarazem atrak-
cyjnie wykonane spławiki. Łowiąc 
drapieżniki, czy używając delikat-
nego sprzętu, podczas wypadów 
pstrągowych czy na nocne polowa-
nie na węgorza. Ta seria spławików 
zadowoli każdego wędkarza i każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5172 001 0,5 g 7,60

5172 002 0,75 g 7,60

5172 003 1,0 g 7,60

5172 004 1,25 g 7,60

5172 005 1,5 g 7,60

5172 006 1,75 g 7,60

5172 007 2,0 g 7,60

5172 008 2,5 g 7,60

5172 009 3,0 g 7,60

5172 010 4,0 g 7,60

5172 011 5,0 g 7,60

5172 012 6,0 g 7,60

5172 013 8,0 g 7,60

Spławik FF
Wysokiej jakości, a zarazem 
atrakcyjnie wykonane spławiki. 
Łowiąc drapieżniki, czy używając 
delikatnego sprzętu, podczas 
wypadów pstrągowych czy na 
nocne polowanie na węgorza. Ta 
seria spławików zadowoli każde-
go wędkarza i każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5173 001 1,0 g 7,60

5173 002 1,5 g 7,60

5173 003 2,0 g 7,60

5173 004 3,0 g 7,60

5173 005 4,0 g 7,60

5173 006 5,0 g 7,60

5173 007 6,0 g 7,60

5173 008 8,0 g 7,60

5173 009 10,0 g 7,60

Allround - Zestaw ze spławikiem
Nr art. Długość Rozmiar Ø głównej żyłki Ø przyponu Waga RCD zł
5585 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g 14,20

5585 003 7,00 m 14 0,14 mm 0,12 mm 2 g 14,20

5585 004 7,00 m 12 0,16 mm 0,12 mm 4 g 14,20

Stillwater - Zestaw ze spławikiem
Nr art. Długość Rozmiar Ø głównej żyłki Ø przyponu Waga RCD zł
5586 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g 14,20

5586 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g 14,20

5586 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g 14,20

River - Zestaw ze spławikiem
Nr art. Długość Rozmiar Ø głównej żyłki Ø przyponu Waga RCD zł
5587 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g 14,20

5587 005 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 3 g 14,20

5587 006 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 4 g 14,20

Spławiki wyczynowe

Allround - Zestaw ze spławikiem
Nr art. Długość Rozmiar Ø głównej żyłki Ø przyponu Waga RCD zł
5588 002 7,00 m 16 0,14 mm 0,10 mm 1 g 14,20

5588 003 7,00 m 14 0,16 mm 0,12 mm 1,5 g 14,20

5588 004 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2 g 14,20

5588 005 7,00 m 14 0,16 mm 0,14 mm 2,5 g 14,20

Predator Spławik 
GF1
Nr art. Waga RCD zł
5174 001 3 g 10,80

5174 002 5 g 10,80

5174 003 8 g 10,80

Predator Spławik 
GF2
Nr art. Waga RCD zł
5175 001 10 g 13,40

5175 002 20 g 13,40

5175 003 30 g 17,80

5175 004 40 g 20,20

Spławik na świetlik 
LF1
Wysokiej jakości, a zarazem 
atrakcyjnie wykonane spła-
wiki. Łowiąc drapieżniki, 
czy używając delikatnego 
sprzętu, podczas wypadów 
pstrągowych czy na nocne 
polowanie na węgorza. Ta 
seria spławików zadowoli 
każdego wędkarza i każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5176 001 3 g 8,60

5176 002 5 g 8,60

5176 003 8 g 8,60

5176 004 10 g 8,60

Spławik na świetlik 
LF2
Wysokiej jakości, a zarazem 
atrakcyjnie wykonane spławiki. 
Łowiąc drapieżniki, czy używając 
delikatnego sprzętu, podczas 
wypadów pstrągowych czy na 
nocne polowanie na węgorza. 
Ta seria spławików zadowoli 
każdego wędkarza i każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5177 001 5 g 8,60

5177 002 8 g 8,60

5177 003 10 g 13,00

5177 004 15 g 13,00

5177 005 20 g 13,00

Spławik na świetlik 
LF3
Wysokiej jakości, a zarazem 
atrakcyjnie wykonane spławiki. 
Łowiąc drapieżniki, czy używając 
delikatnego sprzętu, podczas 
wypadów pstrągowych czy na 
nocne polowanie na węgorza. 
Ta seria spławików zadowoli 
każdego wędkarza i każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5178 001 10 g 13,00

5178 002 15 g 13,00

5178 003 20 g 13,00

5178 004 30 g 13,00

Spławik na świetlik 
LF4
Wysokiej jakości, a zarazem 
atrakcyjnie wykonane spławiki. 
Łowiąc drapieżniki, czy używając 
delikatnego sprzętu, podczas 
wypadów pstrągowych czy na 
nocne polowanie na węgorza. 
Ta seria spławików zadowoli 
każdego wędkarza i każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5179 001 3 g 8,60

5179 002 5 g 8,60

5179 003 8 g 8,60

5179 004 10 g 8,60
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Z91Z90

Fine Trout TF
Wysokiej jakości, a zarazem 
atrakcyjnie wykonane spławiki. 
Łowiąc drapieżniki, czy używając 
delikatnego sprzętu, podczas 
wypadów pstrągowych czy na 
nocne polowanie na węgorza. 
Ta seria spławików zadowoli 
każdego wędkarza i każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5194 001 2 g 8,60

5194 002 3 g 8,60

5194 003 4 g 8,60

5194 004 5 g 8,60

Spławiki żywcowe

Trolling Bombette 
Trout BO
Wysokiej jakości, a zarazem 
atrakcyjnie wykonane spławiki. 
Łowiąc drapieżniki, czy używając 
delikatnego sprzętu, podczas 
wypadów pstrągowych czy na 
nocne polowanie na węgorza. Ta 
seria spławików zadowoli każde-
go wędkarza i każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5195 001 10 g 13,00

5195 002 15 g 13,00

5195 003 20 g 13,00

5195 004 25 g 13,00

Gruntomierz TL
Wysokiej jakości, a zarazem 
atrakcyjnie wykonane spławiki. 
Łowiąc drapieżniki, czy używając 
delikatnego sprzętu, podczas 
wypadów pstrągowych czy na 
nocne polowanie na węgorza. Ta 
seria spławików zadowoli każde-
go wędkarza i każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5196 001 6 g 8,60

5196 002 8 g 8,60

5196 003 10 g 8,60

5196 004 15 g 8,60

5196 005 20 g 8,60

5196 006 25 g 8,60

Spławik pstrą-
gowy TB
Wysokiej jakości, a zara-
zem atrakcyjnie wykonane 
spławiki. Łowiąc drapież-
niki, czy używając deli-
katnego sprzętu, podczas 
wypadów pstrągowych 
czy na nocne polowanie 
na węgorza. Ta seria spła-
wików zadowoli każdego 
wędkarza i każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5197 001 3 g 7,60

5197 002 5 g 7,60

5197 003 7 g 7,60

Waggler dociążony 
WF
Wysokiej jakości, a zarazem 
atrakcyjnie wykonane spławiki. 
Łowiąc drapieżniki, czy używając 
delikatnego sprzętu, podczas 
wypadów pstrągowych czy na 
nocne polowanie na węgorza. Ta 
seria spławików zadowoli każde-
go wędkarza i każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5198 001 2 + 2 g 13,00

5198 002 4 + 2 g 13,00

5198 003 6 + 2 g 13,00

5198 004 8 + 2 g 13,00

5198 005 10 + 2 g 13,00

Waggler dociążony 
LW
Wysokiej jakości, a zarazem 
atrakcyjnie wykonane spławiki. 
Łowiąc drapieżniki, czy używając 
delikatnego sprzętu, podczas 
wypadów pstrągowych czy na 
nocne polowanie na węgorza. Ta 
seria spławików zadowoli każde-
go wędkarza i każdy znajdzie coś 
dla siebie.

Nr art. Waga RCD zł
5156 001 1 + 0,6 g 7,60

5156 002 2 + 0,6 g 7,60

5156 003 3 + 0,6 g 7,60

5156 004 4 + 0,6 g 7,60

Spławik Lighter
Nr art. Waga RCD zł
5066 001 5 g 13,80

5066 002 8 g 13,80

5066 003 10 g 13,80

5066 004 15 g 13,80

5066 005 20 g 13,80

Spławik Big
Nr art. Waga RCD zł
5071 001 10 g 14,80

5071 002 15 g 14,80

5071 003 20 g 14,80

5071 004 30 g 16,60

5071 005 40 g 16,60

5071 006 60 g 16,60

Spławik Small
Nr art. Waga RCD zł
5072 001 3 g 13,80

5072 002 5 g 13,80

5072 003 8 g 13,80

Spławik na świetlik 
przelotowy
Nr art. Waga RCD zł
5130 001 8 g 16,00

5130 002 10 g 16,00

5130 003 12 g 16,00

Spławik na świetlik 
specjalny
Nr art. Waga RCD zł
5131 001 3 g 14,20

5131 002 5 g 14,20

5131 003 7 g 14,20

5131 004 10 g 14,20

Spławik na świetlik 
- cygaro
Nr art. Waga RCD zł
5132 001 2 g 13,80

5132 002 4 g 13,80

5132 003 6 g 13,80

5132 004 8 g 13,80
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Spławik na świe-
tlik - kropla
Nr art. Waga RCD zł
5133 001 3 g 13,80

5133 002 6 g 13,80

5133 003 10 g 13,80

Spławiki na świetlik

Spławik na świe-
tlik z wymiennym 
dociążeniem
Nr art. Waga RCD zł
5134 001 5 / 2 g 20,40

5134 002 8 / 2 g 20,40

5134 003 10 / 4 g 20,40

Spławik na świetlik z 
obciążeniem
Nr art. Waga RCD zł
5136 001 2 / 1 g 17,40

5136 002 3 / 2 g 17,40

5136 003 4 / 2 g 17,40

5136 004 6 / 2 g 17,40

Nr art. Długość Waga RCD zł
5260 001 45 mm 11 g 5,60

5260 002 55 mm 15 g 6,00

5260 003 68 mm 22 g 6,40

5260 004 80 mm 30 g 7,20

5260 005 90 mm 45 g 8,20

5260 006 100 mm 68 g 9,40

5260 007 120 mm 94 g 11,20

Spławik żywcowy

Magnetyczne pudełko na haczyki
Idealne pudełko do przechowywania haczyków na ryby. Wewnętrzna ściana 
jest magnetyczna, dzięki czemu haki przyklejają się do ściany i nie mieszają się. 
To pudełko jest dwustronne i może być wypełnione z obu stron. Zapewnia to 
dużo miejsca do przechowywania szerokiej gamy haczyków.

Nr art. Przegrody Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8061 005 44 14,5 cm 11,5 cm 2 cm 29,80

Skrzynka Tool Eco
Dzięki zwartej budowie, a jednocześnie przestronnemu wnętrzu, zawsze 
będziesz miał miejsce na przechowywanie haczyków i przynęt itd. Wygodna 
przezroczysta pokrywa pozwala zobaczyć co jest w środku bez otwierania.

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Rozmiar Kolor RCD zł
8032 001 15 cm 17 cm 30 cm S zielony 43,10

Skrzynki na sprzęt wędkarski
Do przechowywania wszystkich twoich akcesoriów w porządku i zawsze w 
gotowości. Haczyki, przypony, spławiki i sztuczne przynęty - w tym pudełku 
jest miejsce na wszystko. Solidna obudowa jest bardzo mocna, a jednocześnie 
elastyczne.

Nr art. Przegrody Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8020 000 2 30 cm 15 cm 15 cm 69,30

Model Ø zielony RCD zł
Pudełko na przynęty 70 mm 8170 070 4,40

Pudełko na przynęty 90 mm 8170 090 4,40

Pudełko na przynęty 100 mm 8170 100 5,40

Pudełko na przynęty S 85 mm 8174 001 9,80

Pudełko na przynęty L 105 mm 8174 002 12,40

Pudełko na przynęty
Idealny pojemnik do przechowywania żywych 
przynęt, takich jak robaki.

Ø 70 mm

Ø 105 mm

Ø 90 mm Ø 100 mm

Ø 85 mm
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Z95Z94

Pudełka

Siateczkowa wkładka. Deska do 
filetowania z gumowymi nóżkami

Pojemnik na filety
Z deską do filetowania i siatką do odciekania Sprytne rozwiązania dla sprytnych 
wędkarzy:  Możesz albo wrzucić swoją zdobycz bezpośrednio do wiaderka, 
albo po prostu filetować ją na desce na pokrywie. Siatka w wiaderku pozwala 
rybie lub filetom odciec, tak żeby nie leżała we własnym sosie. Przy wymiarach 
51x25x27 cm, wiaderko ma wystarczającą pojemność, aby dać sobie radę z 
większością ryb. Z deską do filetowania i siatką do odciekania

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8514 006 51 cm 25 cm 27 cm 216,00

Sadzyk
Z siateczkową wyściółką

Nr art. Zawartość RCD zł
8126 000 7 l 79,40

Napowietrzacz 2 biegowy
Mocna pompa tlenowa do transportu żywej przynęty, 2 poziomy prędkości. 
Zasilanie: 1x C (nie dołączone)

Nr art. RCD zł
9912 001 68,60

Tuba na spławiki
Regulowana długość

Nr art. Długość Ø RCD zł
8081 001 33 - 49 cm 3,5 cm 12,20

8081 002 35 - 53 cm 5 cm 17,40

8081 003 40 - 59 cm 7 cm 24,60

Z-Sea Pudełko na szpule na przypony
Praktyczne pudełko do przechowywania przyponów i przyponów morskich. 
Zawiera szpule 3 x 5 EVA.

Nr art. Szerokość RCD zł
8061 021 44 cm 60,50

Szpula na przypon, prostokątna

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Ilość Kolor RCD zł
6783 005 55 mm 150 mm 14 mm 6 szt czarny/żółty 24,00

6783 006 60 mm 150 mm 8 mm 9 szt czarny/żółty 28,40

Okrągłe pudełko na przypony
Pudełko z 12 okrągłymi neoprenowymi szpulami do uporządkowanego trans-
portu przyponów. Plastik odporny na wstrząsy.

Nr art. Ø Szerokość RCD zł
8061 015 5,5 cm 20 cm 36,00

Płaskie pudełko na przypony
Pudełko z 8 okrągłymi neoprenowymi szpulami do uporządkowanego transpor-
tu przyponów. Plastik odporny na wstrząsy.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
8061 016 20 cm 11,5 cm 33,80
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Fotel Pro Staff DX
Mercedes wśród składanych foteli. Wysokiej jakości wykończenie z wydłużonym 
oparciem, które tworzy także zagłówek. Zawiera dwa uchwyty na napoje, po 
jednym w każdym podłokietniku. Rama jest pokryta farbą proszkową i dzięki 
temu jest bardzo wytrzymała. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9984 001 48 cm 52 cm 82 cm 178,00

Fotel Pro Staff Supreme
Bardzo wytrzymały składany fotel z mocnymi nogami i stopkami, które chronią 
przed zapadaniem się w miękkie podłoże. Bardzo wysokiej jakości wykończenie. 
Zawiera uchwyty na napoje. Rama jest pokryta farbą proszkową i dzięki temu 
jest bardzo wytrzymała. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9984 002 42 cm 54 cm 65 cm 287,00

Fotel Pro Staff  SX
Bardzo wytrzymały składany fotel z mocną owalną ramą. Najwyższej jakości 
wykończenie z wygodnymi podłokietnikami. Rama jest pokryta farbą proszkową 
i dzięki temu jest bardzo wytrzymała. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9984 003 41 cm 54 cm 62 cm 152,00

Fotel Pro Staff  BS
Sprawdzony i niezwykle popularny wzór fotela, który rozkłada się w mgnienie 
oka. Uchwyt na napoje w podłokietniku. Rama jest pokryta farbą proszkową i 
dzięki temu jest bardzo wytrzymała. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9984 004 42 cm 58 cm 55 cm 97,80

Fotel Pro Staff  FG
Płaskie krzesło z dobrze przewiewnym, siatkowym siedzeniem. Doskonałe także 
na plażę itp. Świetnie relaksuje. Rama jest pokryta farbą proszkową i dzięki 
temu jest bardzo wytrzymała. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9984 005 41 cm 58 cm 59 cm 152,00

Fotel Pro Staff  Mini
Małe krzesło, którego wytrzymałość trudno od razu zauważyć. Mimo małych 
rozmiarów, krzesło jest bardzo wygodne do siedzenia, a w transporcie zajmuje 
bardzo mało miejsca i mało waży. Doskonałe do łowienia z marszu. Rama jest 
pokryta farbą proszkową i dzięki temu jest bardzo wytrzymała. Materiał: 100% 
Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9984 006 34 cm 32 cm 37 cm 66,60

Fotel Pro Staff Day Walker
Mistrz świata krzeseł, jeśli chodzi o najmniejszą ilość zajmowanego miejsca i 
szybkość rozkładania. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
9984 007 38 cm 38 cm 43,10

Fotel Pro Staff RH
Wygodne krzesło z integralną podpórką na wędki, która mieści do trzech 
wędek. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9984 008 26 cm 32 cm 73 cm 80,00

Krzesła
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Fotel Pro Staff BP
Najlżejsze z naszych krzeseł, a jednocześnie z mnóstwem miejsca na przecho-
wywanie. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9984 009 34 cm 33 cm 41 cm 89,00

Wózek Tackle Cart
Lekka taczka do przewożenia siedzisk, pudeł i toreb. Pozwala zminimalizować 
dyskomfort związany z długim spacerem nad wodę.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga RCD zł
8702 002 40 cm 31 cm 1 m 4,5 kg 216,00

Pro Staff Trolley
Zebco Pro Staff Trolley to genialne połączenie wózka transportowego oraz 
wygodnego siedziska dla wędkarza. Rama wykonana jest z nierdzewnej, alumi-
niowej ramy i składa się bez użyciu narzędzi. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga RCD zł
8700 001 45 cm 69 cm 104 cm 4,70 kg 387,00

Z-Sea Oś do kół Trolley Beach
Szeroka oś do zamocowania pogrubionych kół do jeżdżenia po plaży.

Nr art. Szerokość RCD zł
8790 001 88 cm 38,20

Z-Sea Kółko Trolley Beach

Szerokie koła z pompowanymi dętkami do jeżdżenia po plaży i w trudnym tere-
nie. Średnica osi mocującej wynosi 2.3 cm i nie pasuje do każdej taczki trans-
portowej. Z tego też względu należy zastosować w razie potrzeby podkładki 
kompensujące. Podkładki kompensujące nie znajdują się w zestawie.

Nr art. Ø Szerokość RCD zł
9799 001 27 cm 17 cm 431,00

Parasol wędkarski Nylon
Parasol w umiarkowanej cenie, można pochylić do 45'', wykonany z materiału 
Oxford 620D Nylon Rozmiar parasola po otwarciu: 2,20m. Pochylenie: 45º i 
90º.

Nr art. Ø RCD zł
9973 220 2,20 m 160,00

Parasol z bokami Camu
Popularny parasol burzowy o nowoczesnym, dyskretnym wzornictwie Camou. 
Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Ø Waga RCD zł
9974 253 2,20 m 2,6 kg 242,00

Suwak biegnie dookoła ze 
wszystkich stron

Parasol z bokami
Standardowy typ parasola ze zdejmowanymi ściankami burzowymi. Na każdej 
ściance okienko, słupek z regulowaną wysokością.  W zestawie odciągi i paliki 
w torbie z materiału. Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Ø Waga RCD zł
9974 250 2,50 m 2,6 kg 321,00

9974 252 2,20 m 2,6 kg 242,00

Namiot Speed Brolly
Brolly, błyskawiczny montaż. Podklejane szwy. 2 sztyce w zestawie. Materiał: 
100% Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Waga RCD zł
9976 002 200 cm 136 cm 148 cm 2,70 kg 465,00

Akcesoria
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Uchwyt do parasola
Nr art. Długość RCD zł
9974 999 34 cm 29,40

Pro Staff - Pokrowiec Single
Seria toreb Zebco Pro Staff imponuje nowoczesnym wzornictwem i doskonałym wykończeniem przy zachowaniu umiarkowanych cen.  Single Rod Bag to sprawdzone 
pokrowce na wędki z jedną główną komorą i miejscem do przechowywania wędziska z kołowrotkiem.  Rączki transportowe i zamknięcie na zamek. Materiał: 100% 
Poliester

Nr art. Długość RCD zł
8407 014 1,50 m 95,40

8407 015 1,70 m 95,00

8407 016 1,90 m 99,00

Pro Staff Torba na przynety
Seria toreb Zebco Pro Staff imponuje bardzo nowoczesną stylistyką oraz 
świetnym wykończeniem za przystępną cenę. Torba Lure Bag to praktyczne 
rozwiązanie do przechowywania dużych przynęt, woblerów, pilkerów itp. Prze-
zroczysty, wytrzymały materiał PVC z 20 tubami na przynęty. Materiał: 100% 
Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga RCD zł
8407 020 21 cm 36 cm 9 cm 0.54 kg 124,00

Pro Staff Torba Spin
Seria toreb Zebco Pro Staff imponuje bardzo nowoczesną stylistyką oraz świet-
nym wykończeniem za przystępną cenę. Większa wersja torby Shoulder Bag 
Street ma dwie komory oraz pudełko na dodatkowy sprzęt. Materiał: 100% 
Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga RCD zł
8407 022 33 cm 32 cm 9 cm 0,66 kg 124,00

Pro Staff Torba Handle
Seria toreb Zebco Pro Staff imponuje bardzo nowoczesną stylistyką oraz świet-
nym wykończeniem za przystępną cenę. Mała, poręczna torba, którą można 
złożyć i zmieścić w każdym plecaku. Zawiera trzy pudełka na małe akcesoria lub 
błystki obrotowe. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga RCD zł
8407 023 31 cm 21 cm 9 cm 1,03 kg 155,00

Pro Staff All In - Torba
Seria toreb Zebco Pro Staff imponuje nowoczesnym wzornictwem i doskonałym 
wykończeniem przy zachowaniu umiarkowanych cen.  All in Carryall to torba 
transportowa na pięć małych pudełek na akcesoria, które znajdują się w kom-
plecie.  Rączki transportowe i zamknięcie na zamek. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8407 001 29 cm 22 cm 21 cm 172,00

Akcesoria
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Pro Staff Uni Tackle - Torba
Seria toreb Zebco Pro Staff imponuje nowoczesnym wzornictwem i doskonałym 
wykończeniem przy zachowaniu umiarkowanych cen. Uni Tackle Keeper to 
torba transportowa na jedno duże i jedno małe pudełko na akcesoria, które 
znajdują się w komplecie. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8407 002 37 cm 18 cm 24 cm 151,00

Torby

Pro Staff - Torba na zestawy i narzędzia
Seria toreb Zebco Pro Staff imponuje nowoczesnym wzornictwem i doskonałym 
wykończeniem przy zachowaniu umiarkowanych cen. Rig & Tool Bag to torba 
na akcesoria z dwiema głównymi komorami.  Rączki transportowe i zamknięcie 
na zamek. Dodatkową opcją jest możliwość przymocowania torby do relingów 
itp. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8407 004 21 cm 14 cm 7 cm 66,80

Pro Staff - Torba na zestawy i narzędzia
Seria toreb Zebco Pro Staff imponuje nowoczesnym wzornictwem i doskonałym 
wykończeniem przy zachowaniu umiarkowanych cen.  Rig & Lure Bag to torba 
na akcesoria z jedną główną komorą oraz wstawkami do przechowywania 
sztucznych przynęt oraz jedną komora na pudełko na akcesoria (w zestawie).  
Rączki transportowe i zamknięcie na zamek. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8407 005 30 cm 16 cm 20 cm 129,00

Pro Staff - Torba na zestawy Pro
Seria toreb Zebco Pro Staff imponuje nowoczesnym wzornictwem i doskonałym 
wykończeniem przy zachowaniu umiarkowanych cen.  Rig Bag Pro to torba na 
akcesoria do przechowywania zestawów w osobnych saszetkach. Zamknięcie 
na guzik. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8407 006 24 cm 17 cm 47,60

Pro Staff - Torba Uniwersalna
Seria toreb Zebco Pro Staff imponuje nowoczesnym wzornictwem i doskona-
łym wykończeniem przy zachowaniu umiarkowanych cen.  Uni Tackle Bag to 
wszechstronna torba na akcesoria do przechowywania zestawów w osobnych 
saszetkach oraz małych części w małych pudełkach na akcesoria (w zestawie). 
Rączki transportowe i zamknięcie na zamek. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8407 007 22 cm 11 cm 16 cm 95,00

Pro Staff - Torba Kolos
Seria toreb Zebco Pro Staff imponuje nowoczesnym wzornictwem i doskonałym 
wykończeniem przy zachowaniu umiarkowanych cen.  Colossus Carryall to 
gigantyczna, pojemna torba transportowa z trzema kieszeniami na akcesoria, 
zamknięciem na zamek oraz rączkami transportowymi. Materiał: 100% Polie-
ster

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8407 013 67 cm 31 cm 35 cm 182,00

Pro Staff - Portfel na przypony
Seria toreb Zebco Pro Staff imponuje nowoczesnym wzornictwem i doskonałym 
wykończeniem przy zachowaniu umiarkowanych cen.  Lure & Rig Wallet to tor-
ba na akcesoria do łatwego przechowywania przynęt i akcesoriów.  Zamykana 
na zamek. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8407 009 29 cm 20 cm 62,00
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Torby

Torba Allround
Uniwersalna torba z dwoma dodatkowymi zewnętrznymi kieszeniami. Użytecz-
na torba podróżna na wakacyjne wędkowanie - w różnych rozmiarach dopaso-
wanych do twoich indywidualnych potrzeb. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8420 002 39 cm 24 cm 24 cm 54,60

8420 003 49 cm 28 cm 28 cm 62,70

Torba na przynęty
Torba na ramię do transportu sztucznych przynęt, zawierająca trzy pudełka na 
przynęty. W Zebco Lure Bag jest miejsce na każdą przynętę, co oznacza, że nic 
nie zginie. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8420 024 36 cm 26 cm 26 cm 162,00

Torba na ramię
Materiał: 100% Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8420 022 38 cm 12 cm 30 cm 69,90

Koszyk na ryby
Materiał: 100% Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
8420 023 39 cm 20 cm 19 cm 85,00

Pokrowiec standardowy
Torba na wędki mieszcząca do czterech kompletnych 
wędek. Dodatkowa kieszeń zewnętrzna zapewnia 
miejsce na parasol i podbierak. Paski zostały specjalnie 
wzmocnione. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Długość Wysokość Glebok. RCD zł
8420 007 100 cm 15 cm 24 cm 77,80

8420 008 125 cm 15 cm 24 cm 81,80

8420 009 150 cm 15 cm 24 cm 93,10

8420 010 165 cm 15 cm 24 cm 105,00

Pokrowiec na wędki
Do transportu pojedynczych wędek. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Długość Wysokość Glebok. RCD zł
8420 004 125 cm 10 cm 8 cm 40,90

8420 005 150 cm 10 cm 8 cm 44,10

8420 006 170 cm 10 cm 8 cm 47,40

Pokrowiec na wędki teleskopowe

Mnóstwo oddzielonych przegródek dla bezpiecznego transportu delikatnych teleskopów (np. lekkich 
wędek bolonek) nad wodę. Mnóstwo miejsca, a jednocześnie wygoda w noszeniu. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Długość Wysokość Glebok. RCD zł
8420 011 135 cm 26 cm 27,5 cm 117,00

8420 012 150 cm 26 cm 27,5 cm 132,00

Pasek do nosze-
nia do plecaka
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Pasek do noszenia do 
plecaka

Z-Sea Pokrowiec na wędki surfcastingowe
Doskonała jakość za niepokonaną cenę. Ze specjalnym miejscem na przechowywanie kołowrotka, co zapewnia przestrzeń nawet dla dużych kołowrotków surfcastingo-
wych. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Długość Wysokość Glebok. RCD zł
8420 013 175 cm 23 cm 27 cm 135,00

Pokrowce na wędki

Pokrowiec na wędki i akcesoria
Niezwykle przestronna torba zdolna pomieścić wędki, podpórki, małe akcesoria i wiele więcej. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8420 030 135 cm 40 cm 20 cm 184,00

8420 031 165 cm 40 cm 20 cm 188,00

Portfel na przypony zestaw
Profesjonalny zestaw do łowienia surfcastingowego, na sztuczną przynętę i dla 
karpiarzy. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
8420 019 34 cm 23 cm 50,60

Średni portfel na przypony
Materiał: 100% Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
8420 018 12 cm 16 cm 12,60

Z-Sea Relingowy uchwyt do wędek
Chroni wędki i utrzymuje je sztywno pod pożądanym kątem. Materiał: 100% 
Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
8420 020 19 cm 6 cm 13,40

Opaska na wędki na rzep
Idealna do transportu wędek. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
8420 021 18 cm 4 cm 8,60
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Podbierak Metal Power
Całkowicie metalowy system składania, mocna aluminiowa rama i gumowany, 
szybkoschnący materiał z siatką o 6 mm oczkach - mocny podbierak w ofercie 
Zebco.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Sekcje Długość tr. Oczko RCD zł
7081 175 1,75 m 50 cm 50 cm 2 0,68 cm 6 x 6 mm 127,00

7081 200 2,00 m 60 cm 60 cm 2 0,76 cm 6 x 6 mm 134,00

7081 250 2,50 m 60 cm 60 cm 2 0,78 cm 6 x 6 mm 166,00

Podbierak teleskopowy de luxe
• Bardzo mocny aluminiowy uchwyt siatki o profilu ośmiokątnym 
• Gumowy uchwyt i zacisk do paska
• Mocna aluminiowa rama (6mm Ø)
• Metalowy mechanizm składania
• Wielkość oczek siatki 6mm
• Szybkoschnąca sieć
• Dwu- lub trzyczęściowy uchwyt można zablokować na każdej długości

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Glebok. Sekcje Długość tr. Oczko RCD zł
7026 200 2,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,76 m 6 x 6 mm 82,70

7026 250 2,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,78 m 6 x 6 mm 86,60

7026 300 3,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 3 0,82 m 6 x 6 mm 94,70

Podbierak teleskopowy gumowa siatka
Podbieranie ryby to istotna część wędkowania , ale może być frustrująca gdy 
haczyk zaplącze się w siatkę podbieraka. Dzięki pokrytemu gumą Tele Rubber Net 
haczyki można uwolnić w kilka sekund, co pozwala wędkarzowi w odpowiedni 
sposób zająć się rybą.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Glebok. Sekcje Długość tr. Oczko RCD zł
7034 190 1,90 m 50 cm 50 cm 50 cm 2 0,85 m 10 x 10 mm 95,80

7034 210 2,10 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,71 m 10 x 10 mm 112,00

7034 240 2,40 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,81 m 10 x 10 mm 115,00

7034 270 2,70 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 0,91 m 10 x 10 mm 118,00

7034 300 3,00 m 60 cm 60 cm 50 cm 3 1,01 m 10 x 10 mm 119,00

Podbierak teleskopowy siatka wide
• Bardzo mocny aluminiowy uchwyt siatki o profilu ośmiokątnym 
• Gumowy uchwyt i zacisk do paska
• Mocna aluminiowa rama (6mm Ø)
• Rzetelny mechanizm składania
• Wielkość oczek siatki 8mm
• Szybkoschnąca sieć
• Dwuczęściowy uchwyt można zablokować na każdej długości.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Glebok. Sekcje Długość tr. Oczko RCD zł
7027 140 1,40 m 60 cm 50 cm 50 cm 2 0,58 m 8 x 8 mm 55,80

7027 175 1,75 m 60 cm 50 cm 50 cm 2 0,70 m 8 x 8 mm 60,20

7027 200 2,00 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 0,80 m 8 x 8 mm 65,70

7027 250 2,50 m 60 cm 50 cm 60 cm 2 1,05 m 8 x 8 mm 71,90

7027 300 3,00 m 70 cm 60 cm 60 cm 3 1,05 m 8 x 8 mm 104,00

Trout Gripper
Pływający podbierak do brodzenia z korkową rękojeścią.

Nr art. Długość Ø Waga Oczko RCD zł
7099 001 0,75 cm 55 cm 240 g 5 x 5 mm 39,80

Podbieraków

Podbierak mini
Niewielka siatka do usuwania liści i innych śmieci ze stawów ogrodowych. 
Wytrzymały, aluminiowy uchwyt teleskopowy. Drobne oczka w siatce.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Długość tr. Oczko RCD zł
7038 200 2,00 m 25 cm 17,5 cm 1,15 m 3 x 3 mm 39,80

Kosz podbieraka
Bardzo lekki podbierak z siatką PVC o średnicy oczek 6 mm.

Nr art. Szerokość Wysokość Rozmiar Oczko RCD zł
7190 001 40 cm 50 cm M 6 x 6 mm 26,40

7190 002 45 cm 55 cm L 6 x 6 mm 30,00

Siatki do ryb
Dzięki stabilnemu wzornictwu z 
oczkami siatki wielkości 6 mm, 
tej siatka do przetrzymywania ryb 
można używać w wodach słodkich 
i słonych.

Nr art. Długość Ø Oczko RCD zł
7004 060 0,60 m 35 cm 6 x 6 mm 20,20

7004 090 0,90 m 35 cm 6 x 6 mm 28,20

7004 120 1,20 m 35 cm 6 x 6 mm 32,60
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Druciana siatka, owalna
Samodzielnie stojący.

Nr art. Ø Wysokość Oczko RCD zł
7009 001 35 cm 40 cm 10 x 10 mm 51,90

Druciana siatka, okrągła
Nr art. Ø Wysokość Oczko RCD zł
7009 002 33 cm 45 cm 12 x 12 mm 59,10

Pułapka na żywą przynętę i kraby
Każdy wędkarz, który łapie własną żywą przynętę i kraby będzie pod wrażeniem 
tych sieci. Są tu dwa wejścia dla przynęty - ale nie ma wyjścia. Przynęta jest prze-
chowywana w niewielkiej torbie z zamkiem błyskawicznym, w której można ją 
trzymać i nie zostanie zjedzona.

Nr art. Model Długość Ø Oczko RCD zł
7001 001 okrągła 60 cm 30 cm 5 x 5 mm 36,60

Pułapka na żywą przynętę i kraby
Każdy wędkarz, który łapie własną żywą przynętę i kraby będzie pod wrażeniem 
tych sieci. Są tu dwa wejścia dla przynęty - ale nie ma wyjścia. Przynęta jest prze-
chowywana w niewielkiej torbie z zamkiem błyskawicznym, w której można ją 
trzymać i nie zostanie zjedzona.

Nr art. Model Długość Ø Oczko RCD zł
7001 002 kwadratowa 44 cm 26 4 x 4 mm 26,40

Podrywka
Z bardzo wysokimi ściankami. Szczególnie użyteczna do trzymania szybko pły-
wających rybek, które uwielbiają uciekać z siatki w ostatniej chwili. Skutecznie 
zapobiegają temu wysokie ścianki.

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
7515 004 100 cm 100 cm 75,80

Siatki

Podrywka
Ze składaną ramą, wielkość oczek siatki: 5mm.

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
7515 001 100 cm 100 cm 63,80

Drążek do podrywki cool
Niezwykle mocny drążek do podrywki z włókna szklanego, trzyczęściowy z 
przykręcanym oczkiem. Przydatny także jako sztyca do podbieraka po usunięciu 
oczka.

Nr art. Długość RCD zł
7144 300 3,00 m 128,00
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Karpiarstwo to coś więcej niż po prostu technika wędkarska. Karpiarstwo to styl życia. Przebywanie 
na łonie natury i doznawanie jej uroków. Zapach, smak, czucie i uczucie. Z-Carp oferuje kluczowe 

elementy, których potrzebujesz aby cieszyć się pasją karpiowania. Inteligentne, bez zbędnych 
dodatków, w bezkonkurencyjnym stosunku ceny do jakości. Z – Carp doświadczenie dla każdego!

Z-Carp

Z-Carp™ ZC300
Seria ZCarp ZC to specjalnie zaprojektowane wędki dla początkujących lub 
okazjonalnych karpiarzy, które w testach udowodniły swoje walory. Pokazały 
także świetne parametry podczas holu nawet dużych karpi.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
16020 300 Z-Carp™ ZC300 3,00 m / 10 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g semi parabolic 178,00

16020 360 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12 ' 2 2,75 lbs 1,80 m 345 g semi parabolic 200,00

16020 361 Z-Carp™ ZC360 3,60 m / 12 ' 2 3 lbs 1,80 m 350 g semi parabolic 215,00

Z-Carp™ Tele
Seria wędzisk ZCarp Tele została specjalnie zaprojektowana dla początku-
jących i okazyjnych karpiarzy. Choć przy projektowaniu priorytetem była 
długość transportowa, to jednak nie szliśmy na kompromisy, jeśli chodzi o 
walory rzutowe i pracę podczas holu.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
16021 360 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12 ' 6 2,75 lbs 1,23 m 285 g semi parabolic 224,00

16021 361 Z-Carp™ Tele 3,60 m / 12 ' 6 3 lbs 1,23 m 300 g semi parabolic 224,00
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Kołowrotek ZCarp BR 60 został specjalnie zaprojek-
towany dla początkujących karpiarzy i zdumiewa 
swoim świetnym nawojem żyłki oraz płynną pracą. 
Kołowrotek wyposażony jest w zapasową szpulę, 
która pozwala wędkarzowi dostosować się do każdej 
sytuacji poprzez szybką wymianę szpuli.

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Precyzyjnie regulowany mechanizm wolnego biegu
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0390 060 Z-Carp™ BR60 200 / 0,40 4,9:1 62 cm 5 6 kg / 12 lbs 476 g 178,00

Z-Carp™ BR60
Dane Techniczne:

Z-Carp™ Sygnalizator Brań
Sygnalizator ZCarp Bite Alarm to budżetowy sygnalizator brań o stylowej 
konstrukcji, który może rywalizować z droższymi konstrukcjami na rynku, jeśli 
chodzi o wytrzymałość i pobór prądu. Dostępny w czterech różnych kolorach. 
Zasilanie: 1x 9V (nie dołączone)

Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
6815 001 84 g 1 szt czerwone 66,60

6815 002 84 g 1 szt zielony 66,60

6815 003 84 g 1 szt żółty 66,60

6815 004 84 g 1 szt niebieski 66,60

Sygnalizator brań Triton AX
Wodoodporny sygnalizator z· regulacja głośności, tonów  · Dobrze widoczne 
diody LED · Gniazdo podłączeniowe · Miękkie, kontaktowe wykończenie  · 
Wysokiej jakości głośnik. Stabilne gwintowane złączenia. Zasilanie: 1x 9V (nie 
dołączone)

Nr art. Waga RCD zł
6805 018 85 g 44,10

Z-Carp™ Rodpod
Rodpod ZCarp jest prostym i lekkim stojakiem o małych wymiarach trans-
portowych. Przeznaczony zarówno dla początkujących jak i profesjonalistów. 
Wyposażony w trzy wysokiej jakości gumowe uchwyty na wędki. Wystarczy 
przykręcić sygnalizatory brań i rodpod jest gotowy.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8481 001 80 cm 50 cm 60 cm czarny mat 111,00

Z-Carp™ Rodrest
Głowica podpórki wykonana z twardej gumy. Niezawodnie dopasowuje się do 
średnicy wędki bez jej uszkadzania. Gwint pasuje do wszystkich dostępnych na 
rynku stojaków czy podpórek.

Nr art. Długość Szerokość Ilość Kolor RCD zł
1899 001 6 cm 4 cm 2 szt czarny mat 17,40

Z-Carp

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6815001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6815002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6815003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6815004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6805018&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8481001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1899001&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=360degree&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=technical&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0390060&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6815001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6805018&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8481001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1899001&type=gallery&locale=DE


Z117Z116

czerwone

żółty

zielony

niebieski

Ilość czerwone zielony żółty niebieski RCD zł
1 szt 6820 001 6820 002 6820 003 6820 004 36,20

Z-Carp™ Climber
Prosty, ale funkcjonalny sygnalizator brania. Zawiesza się go na lince, dzięki 
czemu bardzo dobrze sygnalizuje nawet najmniejsze drgania. Linka zostaje 
zwolniona od razu po podniesieniu wędki.

Zestaw Buzzer Bar, 2 wędziska
Nr art. Długość RCD zł
8200 020 20 cm / 25 cm 79,80

Z-Carp™ Buzzerbar
Solidne buzz bary do prawie wszelkiego zastosowania. Można je używać z jed-
ną lub większą ilością podpórek, dzięki czemu można ją zastosować do każdej 
sytuacji.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
8230 001 16 cm czarny mat 45,00

8230 002 32 cm czarny mat 61,80

Nr art. Długość Kolor RCD zł
1897 001 60 - 100 cm czarny mat 30,80

1897 002 90 - 160 cm czarny mat 35,20

Z-Carp™ Bankstick

Stabilna i niezawodna podpórka. Teleskopowa i 
wytrzymała.

Mata do odhaczania ryb Compact
Lekka i funkcjonalna mata do odhaczania ryb. Pomimo niskiej ceny posiada w 
zestawie podkładkę pod kolana. Jest to wspaniały sprzęt, który przyśpieszy bicie 
serca nie tylko początkującym wędkarzom, ale przekona również doświadczo-
nych karpiarzy, którzy preferują rozwiązania lekkie i łatwe w transporcie.

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8542 001 115 cm 100 cm 111,00

Z-Carp™ Wietrło do proteiny
Wytrzymałe igły do kulek i wiertła 
występujące w różnych kolorach, co 
pozwala szybciej je znaleźć w skrzynce.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6689 001 5,5 cm 1 szt żółty 11,20

Z-Carp™ Igła do proteiny
Wytrzymałe igły do kulek i 
wiertła występujące w różnych 
kolorach, co pozwala szybciej je 
znaleźć w skrzynce.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6686 001 5,5 mm 1 szt zielony 11,20

Igła Z-Carp™ Splicing 
Needle

Wytrzymałe igły do kulek i wiertła 
występujące w różnych kolorach, co 
pozwala szybciej je znaleźć w skrzynce.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6687 001 6,5 cm 1 szt pomarańczowy 11,20

Igła Z-Carp™ Stick 
Needle
Wytrzymałe igły do kulek i wiertła występujące 
w różnych kolorach, co pozwala szybciej je zna-
leźć w skrzynce.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6692 001 12 cm 1 szt czerwone 11,20

Z-Carp™ Stopery 
do proteiny

Nr art. Ilość RCD zł
6693 001 3 szt 8,60

Igła Z-Carp™ Particle Needle
Wytrzymałe igły do kulek i wiertła 
występujące w różnych kolorach, co 
pozwala szybciej je znaleźć w skrzynce.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6688 001 6 cm 1 szt niebieski 11,20

Z-Carp™ Stopery
Stopery w 3 różnych długościach. 
Pozwalają na stosowanie różnej wiel-
kości przynęt bez konieczności prze-
rabiania włosa. Można je stosować z 
kulkami lub pelletami.

Nr art. Ilość RCD zł
6639 001 2 szt 8,60

Z-Carp™ Sztycz-
na kukurydza
Sztuczne przynety zawsze 
gwarantują sukces i są 
zawsze dostępne. Fake-
baits zostały wykonanie z 
mieszanki gum, nie blakną 
i nie wydzielają przykrego 
zapachu. Topowa przynęta, 
stosowana w pojedynkę 
lub w kombinacji z naszymi 
łownymi kulkami.

Nr art. Ilość RCD zł
3880 999 25 szt 25,40

Z-Carp
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Z-Carp™ Lead Distance
Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
6272 060 60 g 1 szt zielony 9,00

6272 090 90 g 1 szt zielony 10,80

6272 120 120 g 1 szt zielony 12,60

Z-Carp™ Lead Flat Pear
Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
6271 060 60 g 1 szt zielony 9,00

6271 090 90 g 1 szt zielony 10,80

6271 120 120 g 1 szt zielony 12,60

Z-Carp™ Sztyca
Sztyca do podbieraków z serii Zcarp. Sztyca jest bardzo stabilna i równie wytrzymała jak podbieraki.

Nr art. Długość Sekcje RCD zł
7091 180 1,80 m 1 134,00

Z-Carp™ Kosz podbieraka
Podbierak wykonany z bardzo wytrzymałej siatki. Sprzęt jest łatwy w rozkłada-
niu i zajmuje mało miejsca. Jest to trwały towarzysz - nie tylko dla karpiarzy.

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Rozmiar RCD zł
7088 001 80 cm 80 cm 80 cm L 79,80

7088 002 100 cm 100 cm 100 cm XL 79,80

Żyłka Z-Carp™
Żyłka ZCarp Mono Line została specjalnie opracowana dla karpiarzy i ma wyso-
ką wytrzymałość oraz dyskretny kolor.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2380 030 0,30 mm 200 m 8,2 kg / 18 lbs zielony 24,60

2380 035 0,35 mm 200 m 10,2 kg / 22,5 lbs zielony 24,60

Z-Carp™ Pop Up Rig
Nr art. Rozmiar Waga Ilość RCD zł
4232 004 4 18 lb 2 szt 8,20

4232 006 6 18 lb 2 szt 8,20

4232 008 8 18 lb 2 szt 8,20

Z-Carp™ Bottom Rig
Nr art. Rozmiar Waga Ilość RCD zł
4231 004 4 18 lb 2 szt 8,20

4231 006 6 18 lb 2 szt 8,20

4231 008 8 18 lb 2 szt 8,20

Z-Carp™ Line Aligner Braid
Przypony Line Aligner to uniwersalne przypony karpiowe. Najlepiej sprawdzają się 
z kulkami tonącymi, ziarnami lub pop-upami. Przypony wykonane są z plecionki i 
zawiązane na haczykach z szerokim kolankiem.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
4133 002 20 cm 2 20 lb 2 szt 11,20

4133 004 20 cm 4 20 lb 2 szt 11,20

4133 006 20 cm 6 20 lb 2 szt 11,20

Z-Carp™ Line Aligner Coated
Przypony Line Aligner to uniwersalne przypony karpiowe. Najlepiej sprawdzają się 
z kulkami tonącymi, ziarnami lub pop-upami. Przypony wykonane są z plecionki 
w otulinie i zawiązane na haczykach z szerokim kolankiem. Przypon pozwala nie 
tylko uniknąć splątania zestawu, ale brak otuliny tuż za haczykiem wpływa na 
swobodny ruch haczyka, co pomaga w samozacięciu ryby.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
4134 002 20 cm 2 20 lb 2 szt 11,20

4134 004 20 cm 4 20 lb 2 szt 11,20

4134 006 20 cm 6 20 lb 2 szt 11,20

Z-Carp
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Z-Carp™ KD Rig
Przypony KD przeznaczone są do stosowania z pop-upami lub ziarnami, ale 
doskonale sprawdzą się także z kulkami pływającymi. Do plecionki w otulinie 
dowiązany jest haczyk o wygiętym trzonku.  Doskonały przypon, który poradzi 
sobie prawie z każdą sytuacją nad wodą.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
4135 002 20 cm 2 20 lb 2 szt 11,20

4135 004 20 cm 4 20 lb 2 szt 11,20

4135 006 20 cm 6 20 lb 2 szt 11,20

Z-Carp™ Stiff-D Rig
Przypony Stiff-D doskonale nadają się do dalekich rzutów lub, gdy dużo małych 
ryb bawi się przynętą. Przypon z sztywnej żyłki doskonale zapobiega splątaniu. 
Pętla „D” na haczyku typu chod ma pierścień do mocowania przynęty.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
4136 002 20 cm 2 25 lb 2 szt 11,20

4136 004 20 cm 4 25 lb 2 szt 11,20

4136 006 20 cm 6 25 lb 2 szt 11,20

naturalny / Wanilia

czerwone / Czosnek

czerwone / Truskawka

zielone / Mussel

żółty / Honey

pomarańczowa / Scopex

Wanilia Truskawka Honey Scopex Czosnek Mussel
Zawartość Zawartość naturalny czerwone żółty pomarańczowa czerwone zielone RCD zł

125 g 125 g 3802 003 3802 004 3802 005 3802 006 3802 007 3802 008 22,40

Kukurydza Trophy
Atrakcyjna kukurydza w różnych kolorach i smakach. Gotowa do łowienia bezpośrednio z pojemnika. Przynęta ta powinna znaleźć się w torbie każdego wędkarza.

Z-Carp™ Bivvy
Z-Carp™ Bivvy to bardzo prosty, a zarazem mocny namiot. Pracując nad nim zadbaliśmy o to aby wykorzystać bardzo dobre komponenty, bez zbędnego podnoszenia 
jego ceny. Rama z włókna szklanego jest bardzo wytrzymała i jest w stanie sprostać nawet trudnym warunkom pogodowym. Materiał posiada wodoodporność na 
poziomie 5000 mm słupa wody, dzięki czemu zapewnia komfort nawet podczas ulewnego deszczu. W zestawie znajduje się podłoga, śledzie, linki napinające i torba 
transportowa. Namiot jest gotowy do natychmiastowego użycia. Materiał: 150 D Nylon

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Ilość Kolor RCD zł
9982 004 255 cm 125 cm 180 cm 1 szt zielony 481,00

Z-Carp
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Trophy Carbine Swivel
Kiedy wędkarze słyszą słowo „krętlik”, automatycznie myślą o klasycznym 
krętliku z agrafką. Wciąż niezawodny i uniwersalny łącznik, który sprawdził się 
tysiące razy.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6203 002 50 mm 2 18 kg 6 szt 4,40

6203 004 48 mm 4 16 kg 8 szt 4,40

6203 006 42 mm 6 14 kg 8 szt 4,40

6203 008 30 mm 8 10 kg 8 szt 4,40

6203 010 32 mm 10 10 kg 8 szt 4,40

6203 012 26 mm 12 8 kg 10 szt 4,40

6203 014 24 mm 14 6 kg 10 szt 4,40

6203 016 22 mm 16 6 kg 10 szt 4,40

6203 018 22 mm 18 4 kg 10 szt 4,40

6203 020 20 mm 20 4 kg 10 szt 4,40

Trophy Safety Swivel
Bezpieczny krętlik z małą płytką i wygiętym drutem na końcu.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6204 002 50 mm 2 42 kg 6 szt 6,80

6204 004 48 mm 4 26 kg 6 szt 6,80

6204 006 40 mm 6 18 kg 8 szt 6,80

6204 008 36 mm 8 16 kg 8 szt 6,80

6204 010 32 mm 10 14 kg 10 szt 6,80

6204 012 26 mm 12 14 kg 10 szt 6,80

6204 014 24 mm 14 12 kg 10 szt 6,80

6204 016 22 mm 16 10 kg 10 szt 6,80

Trophy Safety Power Swivel
Krętlik, który można łatwo otworzyć nawet mokrymi palcami.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6206 006 48 mm 6 36 kg 5 szt 6,80

6206 008 40 mm 8 30 kg 5 szt 6,80

6206 010 34 mm 10 28 kg 5 szt 6,80

6206 012 30 mm 12 22 kg 5 szt 6,80

Trophy Sea Swivel
Mocny krętlik z małą płytką, która świetnie zabezpiecza go dzięki zakrzywione-
mu drutowi na końcu. Zaletą tego rozwiązania jest to, że idealnie nadaje się do 
bezpośredniego mocowania ciężkich przynęt z oczkami o różnych kształtach i 
wielkościach.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6214 012 12 mm 12 18 kg 5 szt 13,40

6214 022 22 mm 22 20 kg 5 szt 13,40

6214 032 32 mm 32 26 kg 5 szt 13,40

6214 042 42 mm 42 36 kg 3 szt 13,40

6214 052 52 mm 52 40 kg 3 szt 13,40

6214 060 60 mm 60 54 kg 3 szt 13,40

Trophy Energy Safety Swivel
Niezwykle wytrzymały krętlik, który szczególnie sprawdził się podczas ciężkiego 
łowienia w Norwegii. Konstrukcja zapobiega splątaniom podczas opuszczaniu 
zestawu i jednocześnie służy do bezpośredniego montażu różnych sztucznych 
przynęt. Solidny kompromis dla wszystkich wędkarzy, którzy łowią z łodzi.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6215 002 60 mm 2 44 kg 6 szt 10,80

6215 004 50 mm 4 36 kg 6 szt 10,80

6215 006 48 mm 6 32 kg 10 szt 10,80

6215 008 38 mm 8 26 kg 10 szt 10,80

6215 100 72 mm 1/0 66 kg 10 szt 10,80

6215 200 72 mm 2/0 66 kg 10 szt 10,80

Trophy Arched Swivel
Krętlik baryłkowy bez agrafki, który eliminuje skręcanie linki i upraszcza łączenie 
dwóch linek.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6216 004 24 mm 4 26 kg 10 szt 5,00

6216 006 22 mm 6 20 kg 10 szt 5,00

6216 008 20 mm 8 18 kg 10 szt 5,00

6216 010 16 mm 10 16 kg 10 szt 5,00

6216 012 14 mm 12 12 kg 10 szt 5,00

6216 014 12 mm 14 10 kg 10 szt 5,00

Trophy Rolling Swivel
Wysokiej jakości krętlik baryłkowy z agrafką.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6217 006 30 mm 6 36 kg 6 szt 7,60

6217 008 28 mm 8 28 kg 6 szt 7,60

6217 010 28 mm 10 28 kg 6 szt 7,60

6217 012 26 mm 12 20 kg 8 szt 7,60

6217 014 24 mm 14 20 kg 8 szt 7,60

6217 016 20 mm 16 18 kg 8 szt 7,60

Trophy Double Swivel
Dwa łączniki połączone baryłką - nieco odmienna 
konstrukcja o uniwersalnym zastosowaniu. Ide-
alna do szybkiej wymiany zestawów lub innych 
dodatków.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6218 006 62 mm 6 14 kg 6 szt 6,40

6218 008 50 mm 8 10 kg 10 szt 6,40

6218 010 48 mm 10 10 kg 10 szt 6,40

6218 012 38 mm 12 8 kg 10 szt 6,40

6218 014 38 mm 14 6 kg 10 szt 6,40

6218 016 32 mm 16 6 kg 10 szt 6,40

Krętliki
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Trophy Clover Swivel
Potrójny krętlik do zestawów z bocznym przyponem. Skutecznie zapobiega 
skręcaniu się zestawu.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6219 010 63 mm 10 16 kg 8 szt 8,20

6219 012 52 mm 12 10 kg 10 szt 8,20

6219 014 48 mm 14 8 kg 10 szt 8,20

6219 016 44 mm 16 6 kg 10 szt 8,20

Krętliki

Trophy Knotless Connector
Jeśli zależy nam na wytrzymałości liniowej, to najlepszym węzłem jest brak 
węzła. Bezwęzłowy sposób łączenia jest bardzo prosty i nie uszkadza delikatnej 
plecionki. Może być także łączony z innymi krętlikami i łącznikami.

Nr art. Długość Waga Ilość RCD zł
6223 016 16 mm 8 kg 10 szt 6,40

6223 018 18 mm 12 kg 10 szt 6,40

6223 024 24 mm 26 kg 10 szt 6,40

6223 026 26 mm 26 kg 10 szt 6,40

Trophy Three Way Swivel
Trzy krętliki są lepsze niż jeden! Kiedy 
używamy zestawów narażonych mocno 
na splątania, jak np. zestawy Sbirolino, ten 
potrójny krętlik jest najlepszym i najbardziej 
pewnym rozwiązaniem, które chroni przed 
skręcaniem się linki.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6225 004 24 mm 4 22 kg 8 szt 12,40

6225 006 22 mm 6 18 kg 10 szt 12,40

6225 008 20 mm 8 16 kg 10 szt 12,40

6225 010 16 mm 10 14 kg 10 szt 12,40

Trophy Snap Links
Łącznik bez krętlika, pozwala na szybką i nieskomplikowaną wymianę przynęt.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość RCD zł
6226 006 24 mm 6 36 kg 4 szt 9,80

6226 008 22 mm 8 32 kg 8 szt 9,80

6226 010 12 mm 10 28 kg 10 szt 9,80

6226 012 10 mm 12 24 kg 10 szt 9,80

Trophy Split Ring
Solidne kółko łącznikowe pokryte niklem w standardowych parametrach 
(wytrzymałość i średnica).

Nr art. Długość Waga Ilość RCD zł
6224 006 6 mm 6 kg 10 szt 6,40

6224 008 8 mm 8 kg 10 szt 6,40

6224 010 10 mm 10 kg 10 szt 6,40

6224 012 12 mm 16 kg 10 szt 6,40

Śrut ołowiany mieszany  70g, drobny
Nr art. Zawartość RCD zł
6000 900 70 g 9,40

Śrut ołowiany mieszany 100g drobny
Nr art. Zawartość RCD zł
6000 901 100 g 12,20

Śrut ołowiany mieszany 100g, gruby
Nr art. Zawartość RCD zł
6000 902 100 g 12,20
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Łezki ołowiane z rurką
Mieszanka, 7 rozmiarów od 0,5 g - 2,5 g, zawartość: 76 sztuk

Nr art. Ilość RCD zł
6073 901 76 szt 79,40

Łezki ołowiane z rurką
Mieszanka, 7 rozmiarów od 2,0 g - 5,0 g, zawartość: 60 sztuk

Nr art. Ilość RCD zł
6073 902 60 szt 79,40

Ciężarki okrągłe
Mieszanka 7 rozmiarów od 0,5 do 5 g. Zawartość: 150 g.

Nr art. Zawartość RCD zł
6000 903 150 g 23,20

Z-Sea Ciężarki śledziowe
W paczkach po 10 sztuk.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6056 020 20 g 1 szt 4,00

6056 030 30 g 1 szt 5,00

6056 040 40 g 1 szt 5,80

6056 050 50 g 1 szt 6,80

6056 060 60 g 1 szt 7,60

Z-Sea Ciężarki śledziowe, bezołowiowe
Bezołowiowe

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6056 120 20 g 1 szt 5,40

6056 130 30 g 1 szt 6,40

6056 140 40 g 1 szt 7,20

6056 160 60 g 1 szt 10,80

Z-Sea Ciężarek plażowy
Ze składanymi pazurami

Nr art. Waga RCD zł
6079 080 80 g 16,00

6079 100 100 g 13,40

6079 125 125 g 16,20

6079 150 150 g 18,80

6079 170 170 g 21,40

6079 190 190 g 22,40

Z-Sea Ciężarek plażowy, bezołowiowy
Ze składanymi pazurami

Nr art. Waga RCD zł
6025 081 80 g 15,20

6025 101 100 g 17,80

6025 126 125 g 20,40

6025 151 150 g 24,00

6025 171 170 g 25,80

6025 191 190 g 27,60

Z-Sea Bezołowiowy Ciężarek Plażowy
Teraz dostępny także w wersji bezołowiowej!

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6083 101 100 g 1 szt 14,40

6083 121 120 g 1 szt 15,20

6083 141 140 g 1 szt 18,80

6083 161 160 g 1 szt 19,60

6083 181 180 g 1 szt 22,40

6083 201 200 g 1 szt 24,60

Z-Sea Ciężarek plażowy
Przy średniej sile wiatru

Nr art. Waga RCD zł
6083 100 100 g 12,60

6083 120 120 g 14,40

6083 140 140 g 15,20

6083 160 160 g 18,80

6083 180 180 g 19,60

6083 200 200 g 22,40

Ciężarki

Zestaw krętlików/agrafek
Nr art. Ilość RCD zł
6100 003 100 szt 66,30

Zestaw kółek łącznikowych
Nr art. Ilość RCD zł
6100 001 100 szt 32,60

Zestaw śrucin owalnych 170g, mieszanka
Nr art. Zawartość RCD zł
6000 904 170 g 33,80

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6073901&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6073902&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6000903&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6056020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6056030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6056040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6056050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6056060&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6056120&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6056130&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6056140&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6056160&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6079080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6079100&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6079125&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6079150&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6079170&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6079190&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6025081&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6025101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6025126&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6025151&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6025171&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6025191&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6083101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6083121&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6083141&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6083161&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6083181&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6083201&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6083100&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6083120&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6083140&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6083160&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6083180&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6083200&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6100003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6100001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6000904&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6056020&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6056120&type=video&locale=DE


Z129Z128

Ciężarek typu pałeczka tyrolska
Pałeczka tyrolska jest najczęściej stosowania do łowienia z dna. Własności pły-
wające ograniczają występowanie zaczepów i poprawiają układ linki.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6290 010 10 g 2 szt 4,40

6290 020 20 g 2 szt 5,80

6290 030 30 g 2 szt 6,80

6290 040 40 g 2 szt 7,80

6290 050 50 g 2 szt 9,00

6290 060 60 g 2 szt 9,80

6290 080 80 g 2 szt 11,60

6290 100 100 g 2 szt 13,40

Ciężarki

Trophy Ciężarek 
gruszka  
z krętlikiem
Ciężarek w kształcie 
gruszki z wysokiej jakości 
krętlikiem, który pozwala 
na swobodne poruszanie 
się linki.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6291 003 3 g 3 szt 5,80

6291 005 5 g 3 szt 6,40

6291 007 7 g 3 szt 7,40

6291 010 10 g 3 szt 8,40

6291 015 15 g 3 szt 9,00

6291 020 20 g 3 szt 9,00

6291 025 25 g 3 szt 9,80

6291 030 30 g 2 szt 9,80

6291 035 35 g 2 szt 10,60

6291 040 40 g 2 szt 11,60

6291 050 50 g 1 szt 7,40

6291 060 60 g 1 szt 8,40

6291 080 80 g 1 szt 9,00

6291 100 100 g 1 szt 11,60

6291 150 150 g 1 szt 17,00

6291 200 200 g 1 szt 22,20

Trophy Kulki ołowiane
Przez każdy ciężarek w kształcie kuli przechodzi linka, co zapewnia bezpośredni 
kontakt z rybą.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6292 001 1 g 12 szt 7,40

6292 002 2 g 12 szt 7,40

6292 003 3 g 12 szt 7,40

6292 005 5 g 12 szt 7,40

6292 008 8 g 10 szt 9,00

6292 010 10 g 8 szt 9,00

6292 012 12 g 7 szt 9,00

6292 020 20 g 5 szt 10,60

Trophy Ciężarek oliwka
Uniwersalny ciężarek z wysokiej jakości powłoką. Założenie na główną linkę 
pozwala na powolne prowadzenie w rzece i wabiące podciąganie przynęty.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6293 003 3 g 10 szt 7,40

6293 006 6 g 6 szt 7,40

6293 009 9 g 4 szt 7,40

6293 012 12 g 3 szt 7,40

6293 015 15 g 3 szt 7,40

6293 020 20 g 3 szt 7,40

6293 030 30 g 3 szt 10,60

6293 040 40 g 3 szt 12,40

Trophy Gruntomierz zaciskowy
Wysokiej jakości gruntomierz złożony z dwóch pustych połówek ołowianych 
połączonych razem klipsem, który można bez problemu otworzyć.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6294 010 10 g 2 szt 9,00

6294 015 15 g 2 szt 9,00

6294 020 20 g 2 szt 9,00

6294 025 25 g 2 szt 9,00

Trophy Ciężarki trumny
Ciężarek w kształcie sześciokąta, który może być stosowany w niemal każdej 
sytuacji.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6295 010 10 g 5 szt 8,40

6295 020 20 g 3 szt 8,40

6295 030 30 g 2 szt 8,40

6295 040 40 g 2 szt 8,40

6295 050 50 g 2 szt 8,40

6295 060 60 g 2 szt 8,40

6295 080 80 g 1 szt 8,40

6295 100 100 g 1 szt 8,40

Gruntomierz zaciskowy z korkiem
Trophy Leger Weight z korkową wstawką to doskonały gruntomierz, który musi 
znaleźć się w każdym pudełku wędkarza spławikowego.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6296 010 10 g 3 szt 5,40

6296 015 15 g 3 szt 5,40

6296 020 20 g 3 szt 6,80

6296 025 25 g 3 szt 8,40
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Główka Jigowa
Okrągła główka jigowa do aktywnego łowienia drapieżników na mięk-
kie przynęty. Ostry, wytrzymały hak zapewnia skuteczne zacięcie oraz 
pewny hol nawet dużej ryby. Mały, wystający drut działa jako element 
mocujący przynętę i stabilnie utrzymuje miękką przynętę na trzonku 
haka. Bez względu na to, czy łowicie okonie, sandacze czy szczupaki, 
główki jigowe Zebco mają doskonałą cenę i zapewniają udany połów.

Nr art. Rozmiar Waga Ilość RCD zł
3135 001 2 3,5 g 4 szt 9,80

3135 002 2 5 g 4 szt 9,80

3135 003 2 7 g 4 szt 9,80

3135 004 2 10 g 4 szt 9,80

3135 101 1 3,5 g 4 szt 9,80

3135 102 1 5 g 4 szt 9,80

3135 103 1 7 g 4 szt 9,80

3135 104 1 10 g 4 szt 9,80

3135 201 1/0 3,5 g 4 szt 9,80

3135 202 1/0 5 g 4 szt 9,80

3135 203 1/0 7 g 4 szt 9,80

3135 204 1/0 10 g 4 szt 9,80

3135 205 1/0 14 g 4 szt 13,40

3135 301 2/0 3,5 g 4 szt 9,80

3135 302 2/0 5 g 4 szt 9,80

3135 303 2/0 7 g 4 szt 9,80

3135 304 2/0 10 g 4 szt 9,80

3135 305 2/0 14 g 4 szt 13,40

3135 306 2/0 18 g 3 szt 13,40

3135 401 3/0 3,5 g 4 szt 9,80

3135 402 3/0 5 g 4 szt 9,80

3135 403 3/0 7 g 4 szt 9,80

3135 404 3/0 10 g 4 szt 9,80

3135 405 3/0 14 g 4 szt 13,40

3135 406 3/0 18 g 3 szt 13,40

3135 407 3/0 21 g 3 szt 11,60

3135 408 3/0 24 g 3 szt 11,60

3135 409 3/0 28 g 3 szt 16,20

3135 410 3/0 35 g 3 szt 16,20

3135 501 4/0 5 g 4 szt 9,80

3135 502 4/0 7 g 4 szt 9,80

3135 503 4/0 10 g 4 szt 9,80

3135 504 4/0 14 g 4 szt 13,40

3135 505 4/0 18 g 3 szt 13,40

3135 506 4/0 21 g 3 szt 13,40

3135 507 4/0 24 g 3 szt 11,60

3135 508 4/0 28 g 3 szt 16,20

3135 601 5/0 5 g 4 szt 8,60

3135 602 5/0 7 g 4 szt 9,80

3135 603 5/0 10 g 4 szt 11,60

3135 604 5/0 14 g 4 szt 13,40

3135 605 5/0 18 g 3 szt 11,60

3135 606 5/0 21 g 3 szt 11,60

3135 607 5/0 24 g 3 szt 11,60

3135 608 5/0 28 g 3 szt 17,80

Główka Jigowa Mix
Okrągła główka jigowa do aktywnego łowienia drapieżników na miękkie przy-
nęty. Ostry, wytrzymały hak zapewnia skuteczne zacięcie oraz pewny hol nawet 
dużej ryby. Mały, wystający drut działa jako element mocujący przynętę i stabilnie 
utrzymuje miękką przynętę na trzonku haka. Bez względu na to, czy łowicie 
okonie, sandacze czy szczupaki, główki jigowe Zebco mają doskonałą cenę i 
zapewniają udany połów.

Nr art. Model Rozmiar Ilość RCD zł
3137 001 5, 7, 10, 14g 1/0 4 szt 15,20

3137 002 5, 7, 10, 14g 2/0 4 szt 15,20

3137 003 5, 7, 10, 14g 3/0 4 szt 15,20

3137 004 18, 21, 24g 3/0 3 szt 17,80

żółty pomarańczowa luminous

Waga Ilość Rozmiar żółty pomarańczowa luminous RCD zł
40 g 2 szt 5/0 3136 001 3136 101 3136 201 21,00

40 g 2 szt 7/0 3136 005 3136 105 3136 205 21,00

50 g 2 szt 5/0 3136 002 3136 102 3136 202 23,60

60 g 2 szt 5/0 3136 003 3136 103 3136 203 26,40

60 g 2 szt 7/0 3136 006 3136 106 3136 206 26,40

80 g 1 szt 5/0 3136 004 3136 104 3136 204 17,40

80 g 1 szt 7/0 3136 007 3136 107 3136 207 21,40

100 g 1 szt 7/0 3136 008 3136 108 3136 208 21,40

120 g 1 szt 7/0 3136 009 3136 109 3136 209 22,40

Z-Sea Główka Jigowa SW
Ta główka jigowa została zaprojektowana tak, aby sprostać ciężkim 
wymaganiom łowisk morskich. Wytrzymały, ostry i odporny na słoną 
wodę haczyk pozwala skutecznie łowić w morzu. Wabiące, reagujące 
na promienie UV kolory oraz samoświecąca wersja prowokują brania 
nawet w głębszych i bardziej zmąconych wodach. Specjalny uchwyt 
utrzymuje miękką przynętę na haczyku.

Haki luzem

Z-Sea Główka Jigowa Mix SW
Ta główka jigowa została zaprojektowana tak, aby sprostać ciężkim wymaganiom 
łowisk morskich. Wytrzymały, ostry i odporny na słoną wodę haczyk pozwala 
skutecznie łowić w morzu. Wabiące, reagujące na promienie UV kolory oraz 
samoświecąca wersja prowokują brania nawet w głębszych i bardziej zmąconych 
wodach. Specjalny uchwyt utrzymuje miękką przynętę na haczyku.

Nr art. Rozmiar Waga Ilość RCD zł
3138 001 5/0 40 g 3 szt 29,40

3138 002 5/0 60 g 3 szt 39,20

3138 003 7/0 40 g 3 szt 30,40

3138 004 7/0 60 g 3 szt 36,60

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135103&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135104&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135201&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135202&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135203&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135204&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135205&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135301&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135302&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135303&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135304&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135305&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135306&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135401&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135402&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135403&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135404&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135405&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135406&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135407&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135408&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135409&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135410&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135501&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135502&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135503&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135504&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135505&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135506&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135507&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135508&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135601&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135602&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135603&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135604&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135605&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135606&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135607&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135608&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3137001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3137002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3137003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3137004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136101&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136201&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136105&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136205&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136202&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136103&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136203&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136106&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136206&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136104&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136204&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136107&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136207&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136108&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136208&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136109&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3136209&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3138001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3138002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3138003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3138004&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3135001&type=gallery&locale=DE


Z133Z132

Bezołowiowa główka jigowa
Nr art. Rozmiar Waga Ilość RCD zł
3171 100 4 2 g 5 szt 8,60

3171 101 4 4 g 5 szt 8,60

3171 102 4 6 g 5 szt 8,60

3171 201 1 4 g 5 szt 8,60

3171 202 1 6 g 5 szt 8,60

3171 300 1/0 6 g 5 szt 8,60

3171 301 1/0 10 g 5 szt 9,80

3171 302 1/0 14 g 5 szt 13,40

3171 400 2/0 6 g 5 szt 9,80

3171 401 2/0 10 g 5 szt 9,80

3171 402 2/0 14 g 5 szt 13,40

3171 500 3/0 6 g 5 szt 9,80

3171 501 3/0 10 g 5 szt 9,80

3171 502 3/0 14 g 5 szt 13,40

3171 600 5/0 40 g 2 szt 17,80

3171 601 5/0 60 g 2 szt 25,00

3171 700 6/0 80 g 1 szt 17,80

3171 701 6/0 100 g 1 szt 17,80

Z-Sea Bezołowiowa Główka Jigowa  "Sea"
Nr art. Rozmiar Waga Ilość RCD zł
3130 060 8/0 60 g 2 szt 13,80

3130 080 8/0 80 g 2 szt 14,80

3130 100 8/0 100 g 2 szt 15,60

Bezołowiowa Główka Jigowa
Nr art. Rozmiar Waga Ilość RCD zł
3131 015 10/0 15 g 2 szt 22,00

3131 020 10/0 20 g 2 szt 22,00

Śrut bezołowiowy mieszanka
Nr art. Ilość RCD zł
6191 072 44 szt 63,80

Trophy Koszyk Open End
Koszyczki zanętowe w najbardziej popularnych rozmiarach i gramaturach. 
Wytrzymały i jednocześnie całkowicie elastyczny materiał użyty do budowy 
koszyczka znaczącą zmniejsza ryzyko pęknięcia obudowy. Zastosowane oczko 
ze stali nierdzewnej zapewnia bezpieczne zapinanie koszyka.

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
6681 020 3 cm 26 mm 20 g 5,40

6681 030 3 cm 26 mm 30 g 5,80

6681 045 3 cm 26 mm 45 g 6,40

6681 060 3 cm 26 mm 60 g 6,80

Haki luzem

Spiralny koszyczek 
zanętowy z ciężarkiem

Spiralny koszyczek zanętowy z 
ołowianym środkiem. Opakowanie 
samoobsługowe.

Nr art. Waga RCD zł
6647 001 20 g 9,00

6647 002 30 g 9,80

6647 003 40 g 10,60

Rurka anty-splątaniowa

W paczkach po 3 sztuki.

Nr art. Długość RCD zł
6615 004 5 cm 4,40

6615 010 10 cm 5,00

6615 030 30 cm 5,40

Rurka anty-splątaniowa 
wzmacniana
Bardzo mocna rurka antysplątaniowa. 
Wytrzymały plastik nie pęka, nawet przy 
użyciu ciężkich ciężarków.

Nr art. Długość RCD zł
6617 006 7 cm 9,80

6617 007 10 cm 9,80

6617 008 12 cm 14,20

Rurka anty-splątaniowa
Rurki antysplątaniowe na dalekie odległości, ze szczególnym przeznaczeniem 
do łowienia na morzu. 3 sztuki na tekturce z nadrukiem.

Nr art. Długość RCD zł
6617 001 5 cm 5,40

6617 002 10 cm 5,40

6617 003 15 cm 6,40

6617 004 20 cm 6,40

Rurka anty-splątaniowa Casting
Nr art. Długość Ilość RCD zł
6615 001 15 cm 3 szt 18,80

6615 002 25 cm 3 szt 23,20

Proca
Nr art. RCD zł
9915 000 16,00
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Osełka
Do ostrzenia wszelkich standardowych haczyków. 1 sztuka na tekturce z nadru-
kiem.

Nr art. Ilość RCD zł
9701 001 1 szt 14,20

Skrobak do ryb
Stabilny model. Gumowa rękojeść gwarantuje bezpieczeństwo przy pracy.  Dłu-
gość 22 cm. Opakowanie samoobsługowe.

Nr art. RCD zł
6327 000 34,80

Rozwieracz
Opakowanie samoobsługowe.

Nr art. Długość RCD zł
6302 018 18 cm 12,40

Szczypce
Opakowanie samoobsługowe.

Nr art. Długość RCD zł
6401 013 13 cm 27,60

6401 015 15 cm 27,60

6401 018 18 cm 33,80

6401 020 20 cm 33,80

Szczypce zagniatające
Bardzo praktyczne do samodzielnego zagniatania odcinków stali.  W zestawie 
startowym zawierającym 100 odcinków o 5 średnicach.

Nr art. RCD zł
6403 000 54,20

Szczypce zagniatające
Wyjątkowa jakość do precyzyjnego zagnia-
tania stali, tytanu lub twardych przyponów 
żyłkowych. Odpowiednie do odcinków ze stali 
i mosiądzu o średnicach 0,6 mm do 3,9 mm.

Nr art. RCD zł
6403 005 93,00

Szczypce uwalniające ze stali nierdzewnej
Wypróbowany model, wyprodukowany ze stali nierdzewnej. Teraz nawet wędka-
rze morscy nie muszą się przejmować i mogą zostawiać te niezawodne szczypce 
do haczyków na mokrych deskach.

Nr art. Długość RCD zł
6402 005 24 cm 90,00

Pozostałe

Nóz do filetowania
Nóż do filetowania z ostrzem ze stali nierdzewnej o długości 16,5 cm. Zawiera skrobak do ryb.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6525 001 16,5 cm 25 szt 26,40

Scyzoryk
Scyzoryk z Drewnianą Rękojeścią
• Ostrze ze stali nierdzewnej
• Uchwyt z prawdziwego drewna
• Blokada bezpieczeństwa
• Długość ostrza 7cm

Nr art. Długość RCD zł
6524 001 7 cm 26,60

Nóż do filetowania
Stalowe ostrze. Opakowanie samoobsługowe.

Nr art. Długość RCD zł
6522 000 13 cm 33,00

Osełka
Nieodzowna pomoc w ostrzeniu tępych haczyków.

Nr art. Długość RCD zł
9701 003 10 cm 40,50
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Waga sprężynowa
Wersja De Luxe do 22 kg z możliwością regulacji i 1m miarką.

Nr art. RCD zł
9890 000 43,10

Pałka do ogłuszania ryb
Wykonana z drewna z mosiężną głowicą. 18cm i 22cm.

Nr art. Długość RCD zł
6326 018 18 cm 24,20

6326 022 22 cm 26,00

Pałka do ogłuszania ryb
Wykonana z drewna

Nr art. Długość RCD zł
6326 001 36 cm 36,00

Wypychacz
Czerwony wypychacz o klasycznym kształcie. Dwa różne rozmiary w jednym 
miejscu. Materiał: Tworzywo Sztuczne

Nr art. Długość RCD zł
6320 002 15 cm 5,80

6320 003 17 cm 5,80

Wypychacz
Czerwony wypychacz o klasycznym kształcie. Dwa różne rozmiary w jednym 
miejscu. Materiał: Tworzywo Sztuczne

Nr art. Ilość RCD zł
6322 000 2 szt 5,80

Wypychacz
Wypychacz w opakowaniach po 2 sztuki. Materiał: Mosiądz

Nr art. Ilość RCD zł
6323 000 2 szt 12,40

Wypychacz
Z maczugą, o długości 20 cm.

Nr art. Długość RCD zł
6325 000 20 cm 17,80

Przyrząd do zabijania węgorzy
W paczkach po 10 sztuk.

Nr art. Ilość RCD zł
6324 000 1 szt 33,00

Narzędzia

Igła przynętowa
Składane oczko do żyłki

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6251 000 12 cm 2 szt 6,80

Igła do robaków ze stali specjalnej
Mosiężna igła do przynęty, 20 cm, w opakowaniach po 2 sztuki

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6253 020 20 cm 2 szt 11,60

Igła do robaków ze stali specjalnej
Igła do przynęty ze stali nierdzewnej o doskonałej jakości i odpowiedniej długo-
ści, bardzo wytrzymałe mosiężne igły do przynęty.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6251 002 30 cm 2 szt 17,80

Igła przynętowa
Igła do przynęty, idealna do przeszywania robaków lub martwych przynęt. Dłu-
gość 20 cm. Pakowane po 2 sztuki.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6251 001 20 cm 2 szt 5,80

Świetlik Trophy
Sprawdzony świetlik wysokiej jakości, średnica 4.5mm.

Nr art. Długość Ø Ilość RCD zł
5531 001 3,7 cm 4,5 mm 2 szt 2,20

Świetlik Trophy z Klipsem
Świetlik do mocowania bezpośrednio na szczytówkę wędki. Dostępny w dwóch 
różnych średnicach.

Nr art. Model Długość Ø Ilość RCD zł
5531 002 L 5 cm 2,7 mm / 3,2 mm 1 szt 3,40

5531 003 XL 5 cm 3,7 mm 1 szt 3,40

Świetlik Trophy Owalny
Świetlik z pogrubioną końcówką dla lepszej widoczności. Stosowany np. w 
spławikach na świetlik.

Nr art. Model Długość Ø Ilość RCD zł
5531 004 red 3,7 cm 4,5 mm 1 szt 1,40

5531 005 green 3,7 cm 4,5 mm 1 szt 1,40
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Gumowy uchwyt na świetlik
2 sztuki w opakowaniu, 5596 003: do świetlików 3,0 mm, średnica szczytu 
wędki do 2,8 mm. 5596 004: do świetlików 4,5 mm, średnica szczytu wędki do 
4,5 mm. Materiał: Guma

Nr art. Model Rozmiar Ilość RCD zł
5596 003 Medium M 2 szt 5,40

5596 004 Large L 2 szt 5,40

Zawieszany wskaźnik brań
fosforyzujący

Nr art. RCD zł
6711 000 2,60

Uchwyt na świetlik
Wystarczy zacisnąć na szczycie wędki, w opakowaniach po 2 sztuki.

Nr art. Model Rozmiar Ilość RCD zł
5596 001 Medium M 2 szt 6,40

5596 002 Large L 2 szt 6,40

Dzwonek na węgorza
Chromowany, przykręcany, z miejscem na świetlik. Materiał: Chrom

Nr art. Model Ilość RCD zł
6708 000 bulk 1 szt 3,00

6708 001 opakowanie handlowe 2 szt 5,80

Dzwonek na węgorza
Duży dzwonek

Nr art. Model Ilość RCD zł
6701 003 bulk 1 szt 3,40

6701 001 opakowanie handlowe 2 szt 7,40

Dzwonek na węgorza
Chromowany, z szerokim zaciskiem. Materiał: Chrom

Nr art. Model Ilość RCD zł
6707 000 bulk 1 szt 3,00

6703 000 in pack 2 szt 5,80

Dzwonek na węgorza
Mosiężny, ze szpiczastym zaciskiem. Materiał: Mosiądz

Nr art. Model Ilość RCD zł
6700 000 bulk 1 szt 3,00

6701 000 opakowanie handlowe 2 szt 5,80

Podwójny dzwonek
Chromowany, ze spiralną 
sprężyną i motylkowym 
zaciskiem. Materiał: 
Mosiądz

Nr art. Model Ilość RCD zł
6710 000 bulk 1 szt 3,40

6710 001 opakowanie handlowe 2 szt 6,40

Stopery sznur-
kowe z korali-
kiem
5 perełek w opakowaniu.

Nr art. Model Ilość RCD zł
3166 001 mini 5 szt 3,40

3166 003 medium 5 szt 3,40

3166 004 assorted 5 szt 3,40

3166 005 large 5 szt 3,40

Świetliki

Stoper silikonowy
6 sztuk na tekturce z nadrukiem.

Nr art. Model Rozmiar Ilość RCD zł
3163 001 SSS SSS 6 szt 3,40

3163 002 SS SS 6 szt 3,40

3163 003 S S 6 szt 3,40

3163 004 L L 6 szt 3,40

3163 005 XL XL 6 szt 3,40

Stoper gumowy
W paczkach po 15 sztuk.

Nr art. Model Ilość RCD zł
3164 001 mini 15 szt 3,40

3164 002 medium 15 szt 3,40

3164 003 large 15 szt 3,40

3164 000 assorted 15 szt 3,40

Stoper silikonowy
W paczkach po 15 sztuk.

Nr art. Model Ilość RCD zł
3164 008 micro 15 szt 3,60

3164 005 mini 15 szt 3,60

3164 006 medium 15 szt 3,60

3164 007 large 15 szt 3,60

3164 009 x-large 15 szt 3,60

3164 004 assorted 15 szt 3,60

Koraliki 
gumowe
10 sztuk na tekturce z 
nadrukiem

Nr art. Ø Ilość RCD zł
6611 004 4 mm 10 szt 3,60

6611 006 6 mm 10 szt 3,60

6611 008 8 mm 10 szt 3,60

Zestaw stoperów
Gumowe perełki i perełki ledger 
w praktycznym pudełku.

Nr art. RCD zł
3169 017 12,40

Zestaw koralików
Nr art. Długość RCD zł
3168 000 2 - 8 mm 11,60

3168 001 2 - 3 mm 18,80

Koraliki
W paczkach po 25 sztuk

Nr art. Długość Ilość RCD zł
3168 004 4 mm 25 szt 3,60

3168 006 6 mm 25 szt 3,60

3168 008 8 mm 25 szt 3,60
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Pływaki
Bardzo wszechstronne pły-
wające narzędzie.

Nr art. Długość Szerokość Ilość RCD zł
3167 001 8 mm 4,3 mm 6 szt 5,00

3167 002 11 mm 5,6 mm 6 szt 5,40

3167 003 18,5 mm 8,8 mm 6 szt 5,80

3167 004 26 mm 11,5 mm 6 szt 6,80

Pływaki
Bardzo wszechstronne pływające narzędzie.

Nr art. Długość Szerokość Ilość RCD zł
3167 011 8 mm 4,3 mm 6 szt 5,80

3167 012 11 mm 5,6 mm 6 szt 6,40

3167 013 18,5 mm 8,8 mm 6 szt 6,80

3167 014 26 mm 11,5 mm 6 szt 7,20

Tulejki spławi-
kowe
Mieszanka w opakowaniu.

Nr art. RCD zł
5597 001 7,40

Rurki spławi-
kowe
5 różnych średnic w opa-
kowaniu.

Nr art. Długość RCD zł
5597 000 0,5 - 2 mm 12,40

5597 002 0,5 - 3 mm 12,40

Akcesoria

Lampa czołowa wodoodporna
Wodoodporna lampka czołowa (o zasięgu do 1 m). Bardzo jasna dzięki mocnej 
diodzie LED. Zasilanie: 3x AAA (nie dołączone)

Nr art. RCD zł
9892 002 72,80

Latarka czołowa LED 3W z sensorem
Strumień świetlny: 130 lumenów · Dwie czerwone diody LED oraz biała o mocy 
3W. Aktywujący działanie czujnik ruchu. Zasilanie: 3x AAA (nie dołączone)

Nr art. Waga RCD zł
9895 033 82 g 98,60

Latarka na głowę Power LED
Ni mniej ni więcej, tylko 17 bardzo jasnych diod LED zapewnia bezkonkurencyjny 
na rynku strumień światła. Technologia diod oszczędza energię, a latarka jest bar-
dzo lekka. Zasilanie: 3x AAA (nie dołączone)

Nr art. RCD zł
9895 014 58,20

Latarka czołowa Power Focus
Z regulowanym skupieniem (blisko/daleko), bardzo jasnymi diodami LED (1 Watt) 
i bateriami o długiej żywotności. Zasilanie: 3x AAA (nie dołączone)

Nr art. RCD zł
9895 011 42,20
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Latarka czołowa Illuminati
Zasięg około 30 metrów, żywotność baterii około 7 godzin i moc świecenia 80 
lumenów przy najwyższych ustawieniach. Zasilanie: 3x AAA (nie dołączone)

Nr art. Waga Kolor RCD zł
9897 001 64 g czarny 39,80

Bardzo jasna lampka campingowa
Bardzo jasna lampka z 5 trwałymi diodami LED i jasności 100 
lumenów. Można ją powiesić, postawić lub zamocować do pod-
łogi za pomocą magnesu na spodzie lampy. Zasilanie: 3x AA (nie 
dołączone)

Nr art. RCD zł
9898 001 26,40

Lampy

Uchwyt ścienny do wędek
Dwie sztuki. Dla lepszej organizacji piwnicy wędkarza.

Nr art. RCD zł
9702 001 39,60

Regulo-
wana.

Głowica podpórki
Regulowana.

Nr art. RCD zł
1847 002 17,00

Nr art. Model Ilość RCD zł
1849 001 V 1 szt 7,80

Głowica podpórki
1 sztuka w opakowaniu, z mosiężnym gwintem.

Nr art. Model Ilość RCD zł
1849 002 U 1 szt 9,00

Głowica podpórki
1 sztuka w opakowaniu, z mosiężnym gwintem.

Nr art. Model Ilość RCD zł
1849 003 Podwójne U 1 szt 9,00

Głowica podpórki
1 sztuka w opakowaniu, z mosiężnym gwintem.

Nr art. RCD zł
6408 000 14,20

Klip
Dla bezpiecznego przytwierdzenia nożyc, wypy-
chacza, itd.

Nr art. RCD zł
1809 000 8,60

Składana podpórka do 
wędki
Z kołkiem do gruntu, wymiary wewnętrzne: 
40mm.
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Nr art. Długość RCD zł
1818 050 50 cm 11,60

1818 065 65 cm 13,40

1818 085 85 cm 15,20

Podpórka do wędki V
Prosta podpórka posiadająca uchwyt w kształcie 
litery V. Długość 50 cm.

Nr art. Długość RCD zł
1821 000 60 - 100 cm 33,80

1821 001 45 - 75 cm 30,20

Teleskopowa podpórka 
do wędki V
Solidny, klasyczny uchwyt do wędki. Regulacja 
teleskopowa od 60 do 100 cm.

Nr art. Długość RCD zł
1830 001 50 - 90 cm 33,00

1830 002 80 - 125 cm 39,30

Bank Stick
Wszystkie podpórki z mosiężnym gwintem 
angielskim i szybką regulacją.

Nr art. Długość RCD zł
1835 001 0,60 m 14,20

1835 002 0,80 m 17,00

1835 003 1,00 m 18,00

1835 004 1,20 m 19,80

Podpórka
Jednoczęściowa podpórka z lekkiego aluminium.

Nr art. Długość RCD zł
8206 004 54 - 88 cm 39,50

8206 005 75 - 128 cm 51,90

Podpórka do wędki

Praktyczny uchwyt do wędki, w którym łatwo 
można zmieniać kąt nachylenia. Dodatkowo 
uchwyt posiada regulowaną wysokość, którą 
łatwo można regulować. Dwie osłonki zabezpie-
czają blank wędki przed uszkodzeniem podczas 
wkładania lub wyjmowania wędki. Długość 54 
cm.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
8200 010 45 - 75 cm 1 szt 28,40

8200 011 60 - 100 cm 1 szt 33,00

Podpórka, stal nie-
rdzewna
Ekonomiczne podpórki ze stali nierdzewnej - nie-
zniszczalna jakość Zebco dla każdego. Materiał: 
Stal nierdzewna

Nr art. Długość RCD zł
8205 001 75 cm 56,60

8205 002 125 cm 74,20

Podpórka do wędki

Model z giętego lekkiego metalu. Mocna, z 
regulowaną dolną podpórką do wędki. Ideal-
na do łowienia na plaży. Podpórki do wędek 
wykonane są z luminescencyjnego plastiku, co 
pozwala łatwo zlokalizować wędkę nawet w 
kompletnej ciemności.

Nr art. RCD zł
1812 001 20,40

Głowica gwintowana
Regulowana. Idealna do podpórek pod wędki, 
podbieraków itd. Z mosiężnym gwintem angiel-
skim.

V Tele Zestaw podpórek
50 Stojak typu V na wędziska w atrakcyjnej oprawie.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
1821 999 60 - 100 cm 50 szt 22,20

Podpórki

Głowica trójnoga
Trójnóg jest montowany poprzez przykręcenie podpórek. Adapter pokazano 
obok trójnogu.

Nr art. RCD zł
1837 000 30,20

Z-Sea Teleskopowy Tripod Plażowy
Tripod z regulacją wysokości o sprawdzonej budowie. Do uniwersalnego zasto-
sowania, idealny do łowienia z plaży lub pirsów.

Nr art. RCD zł
8215 001 209,00

Z-Sea Tripod Plażowy
Lekki, jednoczęściowy tripod do łowienia z plaży. Niespotykany stosunek jakości 
do ceny.

Nr art. RCD zł
8255 001 160,00
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Wióry wędzarnicze bukowe drobne
Wiórki wędzarnicze Zebco wytwarzają gęsty dym i gwarantują doskonały smak. 
Używane są do nich wyłącznie wyselekcjonowane drewna, bez żadnych zanie-
czyszczeń.

Nr art. Zawartość RCD zł
9891 010 500 g 17,80

Wióry wędzarnicze bukowe średnie
Wiórki wędzarnicze Zebco wytwarzają gęsty dym i gwarantują doskonały smak. 
Używane są do nich wyłącznie wyselekcjonowane drewna, bez żadnych zanie-
czyszczeń.

Nr art. Zawartość RCD zł
9891 011 500 g 17,80

Wióry wędzarnicze premium grube
Wiórki wędzarnicze Zebco wytwarzają gęsty dym i gwarantują doskonały smak. 
Używane są do nich wyłącznie wyselekcjonowane drewna, bez żadnych zanie-
czyszczeń.

Nr art. Zawartość RCD zł
9891 015 500 g 25,00

Wędzarki

Hak wędzarniczy, standard
Standardowy hak dla wszystkich fanów wędzenia. 
Klastyczny i sprawdzony tysiące razy.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6251 010 18 cm 5 szt 28,40

Hak wędzarniczy, V
Te specjalne haki V idealnie nadają się do wędze-
nia dużych lub ciężkich ryb. Dzięki podwójnej 
licznie drutów ryba trzyma się jeszcze lepiej – 
ogromna zaleta szczególnie podczas wędzenia na 
gorąco.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6251 011 17 cm 5 szt 38,20

Hak wędzarniczy, specjal
Haki do wędzenia w klasycznej formie. Idealnie 
nadają się na przykład do pstrągów. Ostre druty 
bardzo dobrze wbijają się w rybę.

Nr art. Długość Ilość RCD zł
6251 012 17 cm 5 szt 35,60

Wędzarka SmokEasy
Praktyczny piec do wędzenia o dużej wydajności i dwóch palnikach, który w mgnieniu oka zamieni twoje zdobycze w pyszny posiłek. Materiał: Stal nierdzewna

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
9891 001 27,5 cm 11 cm 43 cm 195,00
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Spodniobuty PVC
Wysokiej jakości Spodniobuty PVC. Wszystkie szwy są doskonale zaklejone, co 
gwarantuje pełną wodoszczelność. Materiał: Polyester

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
9308 038 38/39 szary 177,00

9308 040 40/41 zielony 177,00

9308 042 42/43 zielony 177,00

9308 044 44/45 zielony 177,00

9308 046 46/47 zielony 177,00

Great White™ Czapka
Niedroga, a dobrej jakości. Taka właśnie jest seria Great White. Stylowa czapka 
to coś to powinien mieć każdy jej fan. Komfortowa w noszeniu oraz wykonana 
w 100% z bawełny. Materiał: 100% Bawełna

Nr art. RCD zł
9788 067 42,60

Great White™ T-Shirt
Seria Great White jest znana przez wszystkich wędkarzy morskich niezależnie 
od kraju. Pokaż, że jesteś prawdziwym jej fanem! Wykonana w 100% z baweł-
ny, gramatura 180 g/m². Materiał: 100% Bawełna. Gramatura: 180 g/m²

Nr art. Rozmiar RCD zł
8975 001 M 64,60

8975 002 L 64,60

8975 003 XL 64,60

8975 004 XXL 64,60

8975 005 XXXL 64,60

Wodery

Naklejka
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9971 959 42 cm 10 cm 9,00

Naklejka Catch on
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 100 15 cm 5 cm 1,20

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 intensywności i skali napromieniowania. Materiał: Folia samoprzylepna Polychlorid, klej high-tech P4 poliakrylano-
wy z certyfikatem odporności na słoną wodę.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 038 119 cm 12,4 cm 22,20

Cap
Stylowa czapka dla modnych wędkarzy, zaprojektowana w nowej kolorystyce 
Zebco. Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Kolor RCD zł
9788 202 czarno/niebieski 39,80

Smycz do kluczy
Popularny gadżet reklamowy z wysokiej jakości zaciskami.

Nr art. RCD zł
9949 002 25,80
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