
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.
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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.  
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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

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.
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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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BC30 BC31

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!

Sumowe
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BC32 BC33

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

Linki
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BC34 BC35

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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BC36 BC37

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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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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BC44 BC45

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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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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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
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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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BC74 BC75

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
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