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RHINO TR
Doskonałe multiplikatory z licznikiem linki do naszych wędzisk trollingowych. 
Licznik mierzy długość wypuszczanej linki w stopach (1 stopa = 30.5 cm), 
co pozwala wędkarzom trolingowym i morskim kontrolować jeszcze lepiej 
głębokość umieszczenia przynęty. Cztery łożyska kulkowe zapewniają płynną 
pracę, a mocna rączka dostarcza koniecznego napędu. Pewny i niezacinają-
cy się hamulec ma wystarczającą moc, aby zatrzymać dzikiego przeciwnika 
nawet w ekstremalnych sytuacjach. Kołowrotek występuje w wersji na prawą 
i lewą rękę i w dwóch rozmiarach, dzięki czemu można go wykorzystać w 
wielu okolicznościach, od łowienia szczupaków i łososi w trollingu, po śred-
nio ciężkie łowienie w morzu.

DANE TECHNICZNE:
 · Obudowa odporna na korozję
 · Wielostopniowy system hamulcowy Offshore o powiększonym roz-
miarze
 · Extra duży uchwyt korby
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia
 · Aluminiowa szpula
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0632 010 410 RH LC 270 / 0,35 5,1:1 76 cm 4 5 kg / 11 lbs 460 g 378,00

0632 011 410 LH LC 270 / 0,35 5,1:1 76 cm 4 5 kg / 11 lbs 460 g 378,00

0632 020 420 RH LC 380 / 0,40 5,3:1 85 cm 4 8 kg / 17 lbs 494 g 402,00

0632 021 420 LH LC 380 / 0,40 5,3:1 85 cm 4 8 kg / 17 lbs 494 g 402,00
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RELIANCE
Kołowrotek, który zasłużył na swoją nazwę! Zarówno jego wygląd jak i praca 
wysyłają jasny przekaz - to kołowrotek, na którym możesz polegać! Różne 
wielkości pozwalają dopasować go do szerokiego spektrum technik łowienia 
w morzu. Adresowany szczególnie do wędkarzy, którzy szukają prawdziwego 
konia pociągowego do połowu drapieżników na Morzu Bałtyckim i Morzu 
Śródziemnym.

DANE TECHNICZNE:
 · Rotor wykonany z aluminium odporny na zniekształcenia
 · Obudowa wykonana z aluminium odporna na odkształcenia
 · Wielostopniowy system hamulcowy Offshore o powiększonym roz-
miarze
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Doskonały nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0527 030 30 125 / 0,30 6,2:1 85 cm 6 7 kg / 16 lbs 275 g 535,00

0527 040 40 235 / 0,30 6,0:1 95 cm 6 9 kg / 20 lbs 389 g 557,00

0527 055 55 280 / 0,35 5,6:1 105 cm 6 14 kg / 30 lbs 618 g 602,00

0527 065 65 265 / 0,40 5,6:1 110 cm 6 14 kg / 30 lbs 643 g 623,00

0527 085 85 285 / 0,50 4,2:1 100 cm 6 14 kg / 30 lbs 866 g 668,00

TECOAST
Kołowrotek dopasowany do naszej doskonałej cenowo wędki surfcastin-
gowej. Subtelne elementy kolorystyczne i klasyczne wzornictwo sprawiają, 
że jest to sprzęt uniwersalny - nie tylko do połowu z brzegu - i można go 
spasować z wieloma innymi świetnymi wędkami. Płynna praca i zastosowane 
elementy mechanizmu rzadko występują w kołowrotkach w tej kategorii 
cenowej. DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Przedni hamulec wielotarczowy o dużej powierzchni roboczej  z węglo-
wymi tarczami
 · Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt korby zapewniający optymalny 
przekaz mocy
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Extra powolna, dwu biegowa oscylacja zapewniająca doskonały nawój
 · Odporna na słoną wodę, wielowarstwowa powłoka obudowy

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0388 025 25 290 / 0,15 5,2:1 68 cm 8 5 kg / 11 lbs 198 g 402,00

0388 030 30 270 / 0,21 5,2:1 73 cm 8 6 kg / 13 lbs 206 g 409,00

ZE STAŁĄ SZPULĄ
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INSHORE SEA TROUT G1
Inshore Sea Trout Generation 1 zachwyca swoimi nowych technicznymi standardami i 
łączy je z fantastycznym wzornictwem.  Model „Haff” promuje bezproblemowe łowienie 
przy brzegu w małych zatokach i fiordach, a wersja „Open Coast” jest doskonała do 
łowienia cięższymi wahadłówkami i sbirolino na otwartym wybrzeżu. Szczególnie smukły 
blank z korkową rękojeścią ustanawia nowe standardy elegancji pośród innych wędzisk 
trociowych. Wysokiej jakości wstawka w rękojeści spotka się z uznaniem tych, którzy 
cenią sobie wyjątkowość drewna. Wędka rzeczywiście przykuwa uwagę i z pewnością 
znajdzie wiele fanów, którzy poszukują połączenia klasycznych elementów z nowocze-
snymi, technicznymi detalami.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Uchwyt kolowrotka RCD zł
14400 274 Haff 2,74 m / 9' 2 6 - 38 g 1,42 m 166 g Fuji® 780,00

14400 316 Open Coast 3,16 m / 10' 2 8 - 42 g 1,63 m 185 g Fuji® 890,00

TECOAST
Wędzisko wykonane z użyciem najnowocześniejszych elementów w atrakcyjnej cenie. 
Gorąco polecane wszystkim wędkarzom, którzy cenią sobie dobry stosunek jakości do 
ceny. Idealna dla początkujących i zaawansowanych wędkarzy, którzy chcą spróbować 
łowienia troci i generalnie łowią w morzu brodząc.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
14199 270 TECoast 2,70 m 2 8 - 36 g 1,40 m 174 g Seaguide Seaguide 380,00

14199 309 TECoast 3,09 m 2 12 - 40 g 1,60 m 189 g Seaguide Seaguide 402,00

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

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13045 210 Power Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 12 - 25 lbs 1,70 m 279 g 481,00

13045 240 Power Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 12 - 25 lbs 1,90 m 325 g 522,00

TROLLING WIZARD
Najnowsza generacja trollingowych wędzisk marzeń. To, co było normą w 
wędkarstwie oceanicznym, zostało zaimplementowane do naszych wędzisk 
trollingowych. Jednoczęściowa wędka z dolnikiem może stanowić decydującą 
różnicę. Akcja wędki nie jest już zaburzona łączeniem na środku, co pozwo-
liło na użycie bardzo lekkich blanków o małej średnicy, które zapewniają 
czułość przy połowach małych ryb oraz moc do zatrzymania prawdziwych 
potworów. Bezkonkurencyjna przyjemność z holu. Ponadto blank jest wyko-
nany z wysokiej jakości pełnego włókna węglowego, bez stosowanego 
powszechnie blanku pustego w środku. Dzięki temu wędka jest praktycznie 
niezniszczalna.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13040 210 Trolling Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,70 m 270 g 481,00

13040 240 Trolling Wizard 2,40 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,90 m 294 g 522,00

INLINE WIZARD
Przełom dla fanów bezprzelotkowych wędek trollingowych. Dzięki tym 
wędkom plątanie się linki wokół przelotek odchodzi do przeszłości. Cechą 
charakterystyczną wędek jest ich czuła, głęboka akcja, której wystarcza 
do większości zastosowań.  Świetny wybór jeśli chodzi o łowienie lekkimi 
pilkerami czy też łowienie płastug.  W zestawie drut do przewlekania linki. 
Dostępne w kilku długościach i różnych wytrzymałościach linki, co pozwala 
dobrać właściwy model dla każdego wędkarza. Plus: Rhino oferuje wędka-
rzom 5-letnią gwarancję na wędziska Wizard Inline!
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14047 210 Inline Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 8 - 16 lbs 1,13 m 270 g 402,00

14047 211 Inline Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,13 m 280 g 402,00

14047 212 Inline Wizard 2,10 m 2 50 - 125 g / 12 - 25 lbs 1,13 m 290 g 402,00

14047 240 Inline Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,24 m 305 g 402,00

14047 270 Inline Wizard 2,70 m 2 50 - 150 g / 20 - 30 lbs 1,41 m 340 g 441,00

TROLLING TEAM RIGGER WITCH G2
Ta specjalna wędka downrigger sprawia, że trolling staje się magicznym 
doświadczeniem.  Dzięki swemu modnemu wzornictwu, które pasuje do Dive 
Master, ta wędka szybko znajdzie wielu przyjaciół. Wytrzymały blank przyjmie 
na siebie całe napięcie, które występuje podczas trollingu.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13060 210 Trolling Team Rigger Witch G2 2,10 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,13 m 339 g 169,00

13060 240 Trolling Team Rigger Witch G2 2,40 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,24 m 389 g 186,00

TROLLING TEAM DIVE MASTER
Doskonała do trollingu na szczupaka i łososia. Gdy w trakcie holu dochodzi 
do krytycznych sytuacji, ostrych odjazdów ta wędka zdaje egzamin dzięki 
niezbędnemu sztywnemu kręgosłupowi. Wrażliwa końcówka podbije nawet 
lekko zahaczonych przeciwników podczas walki. Prawdopodobnie jest to naj-
lepsza wędka do tego rodzaju wędkarstwa, która kiedykolwiek pojawiła się 
na rynku. Doskonała także do pilkowania z multiplikatorem.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13061 285 Trolling Team Dive Master 2,85 m 2 50 - 130 g / 15 - 30 lbs 1,50 m 378 g 209,00

WĘDKI MORSKIE
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8 Miles Out – nie musisz być oddalony zbytnio od wybrzeża, aby poczuć niezwykłą moc pełnych blanków 
węglowych.  Ale nazwa mówi wszystko: smukły, praktycznie niezniszczalny, pełny blank węglowy serii 
wędzisk 8 Miles Out  sprawdza się tam, gdzie żyją duże morskie drapieżniki.
Niezależnie od tego, czy będziesz łowił ogromne halibuty i czarniaki na dalekiej północy, rekiny błękitne  
i płaszczki na środkowym Atlantyku, czy tuńczyki i GT w wodach tropikalnych - 8 Miles Out to wędki  
o najnowocześniejszej konstrukcji z niezawodnych i wysokiej jakości komponentów, dzięki którym jest to 
idealny wybór dla nowoczesnych wędkarzy morskich.

8 MILES OUT
8 Miles Out - wyjątkowa seria wędzisk o solidnych węglowych blankach, któ-
re imponują czułą akcją w połączeniu z potężnym zapasem mocy w dolniku. 
W przeciwieństwie do konstrukcji pustych w środku, modele te są praktycz-
nie niezniszczalne i w dodatku bardzo wąskie. Seria wędzisk przeznaczona do 
nowoczesnego spinningowania w morzu.

Solid 
Carbon

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13350 225 H 2,25 m 1+1 100 - 400 g 1,53 m 491 g extra fast 445,00

13350 230 L 2,30 m 1+1 4 - 8 lbs 1,69 m 307 g extra fast 380,00

13350 240 M 2,40 m 1+1 6 - 12 lbs 1,69 m 333 g extra fast 400,00

13350 241 MH 2,40 m 1+1 10 - 20 lbs 1,69 m 349 g extra fast 400,00

8 MILES OUT VARIO
Wędka 8 Miles Out Vario jest przeznaczona do lekkiego i średnio-ciężkiego 
trollingu na duże ryby w naszych oceanach. Podczas testów na dalekiej pół-
nocy i podczas trollingowania na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Majorki, 
wędki te całkowicie nas przekonały. Wąski, pełny blank węglowy o małej 
wadze w połączeniu z szybką, szczytową akcją i niezwykle mocnym dolni-
kiem. Drżyjcie giganty!
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13351 210 M 2,10 m 1+1 6 - 12 lbs 153 cm 319 g extra fast 380,00

13351 211 H 2,10 m 1+1 12 - 20 lbs 153 cm 326 g extra fast 380,00

13351 212 MH 2,10 m 1+1 20 - 30 lbs 153 cm 354 g extra fast 380,00

8 MILES OUT BLUE FISH
Wędka 8 Miles Out Blue Fish została zbudowana do połowu morskich potwo-
rów. Dzięki blankowi z pełnego węgla, wędka jest praktycznie niezniszczalna. 
Mimo to udało nam się zachować smukły blank i małą wagę wędki. Blanki 
zostały przetestowane zarówno na halibutach na dalekiej północy, jak i w 
Morzu Śródziemnym na tuńczykach. Wyniki testów były niezwykłe. Seria 
szybkich, lekkich i wyposażonych w nieograniczoną moc wędzisk, które prze-
konają każdego!
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13352 240 8 Miles Out Blue Fish 2,40 m 1+1 90 - 180 g 170 cm 459 g extra fast 425,00

13352 241 8 Miles Out Blue Fish 2,40 m 1+1 200 - 250 g 170 cm 494 g extra fast 425,00

8 MILES OUT BOAT CAST
Wędka Boat Cast przeznaczona jest do łowienia w dryfie lub zakotwiczonej 
łodzi zwłaszcza średniej wielkości pilkerami i miękkimi przynętami. Użyty 
blank z pełnego węgla sprawia, że wędki są praktycznie niezniszczalne, blank 
jest wąski i ma niezwykle małą wagę. Wędziska zostały zaprojektowane, aby 
sygnalizować nawet ostrożne brania, a ich dolnik zapewnia swobodny hol i 
bezpieczne podebranie ryby. Wyjątkowe wzornictwo wywołuje zamieszanie 
zarówno na Bałtyku, jak i w norweskich fiordach.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13353 240 H 2,40 m 2 220 g 1,27 m 254 g extra fast 359,00

13353 241 M 2,40 m 2 165 g 1,27 m 244 g extra fast 359,00

WĘDKI MORSKIE
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8 MILES OUT VERTICAL
Wędka 8 Miles Out Vertical została wykonana na zamówienie i służy zarówno 
do lekkiego jak i ciężkiego łowienia w pionie. Dzięki swojej czułej szczytówce 
wędka poradzi sobie zarówno z pilkerami jak i ciężkimi jigami morskimi, a 
pełny materiał węglowy sprawia, że wędka praktycznie nigdy nie przekracza 
swoich ograniczeń. Mimo to jest niezwykle smukła, a dzięki swojej wadze 
zaledwie 229 gramom, pozwala na wielogodzinne, swobodne łowienie.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13354 190 8 Miles Out Vertical 1,90 m 1+1 300 g / 20 - 30 lbs 1,36 m 229 g extra fast 359,00

8 MILES OUT LIGHT SPIN VERTICAL
Wędka 8 Miles Out Light Spin Vertical może być używana do spinningu każ-
dym rodzajem przynęt. Niezależnie czy łowisz czarniaki, dorsze itp. gatunki 
na dalekiej północy, czy też drapieżniki w Morzu Śródziemnym, z tą wędką, 
wykonaną z praktycznie niezniszczalnego, pełnego węgla, jesteś doskonale 
wyposażony i przygotowany na każde wyzwanie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13355 265 8 Miles Out Light Spin Vertical 2,65 m 2 40 - 120 g 1,38 m 244 g extra fast 359,00

8 MILES OUT TOUR
Nasze wędki 8 Miles Out Tour używane są tam, gdzie transport wędek w dłu-
gich pokrowcach jest niemożliwy. Dzięki ich krótkiej długości transportowej, 
są idealne podczas wypraw motocyklowych lub podczas podróży samolotem 
w najdalsze zakątki świata. Długie męskie łączenia zapewniają stabilne połą-
czenie elementów wędki, dzięki którym wędka Tour ma nadzwyczajną moc 
i nie jest ani ciężka ani nieporęczna. Trzy różne modele Spin, Lure i Heavy 
dostosowane do wszelkich metod, od lekkiego spinningu po ciężkie łowienie 
naturalnymi przynętami.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
13356 225 Ciężki 2,25 m 4 100 - 400 g 0,57 m 249 g extra fast 359,00

13356 255 Lure 2,55 m 5 50 - 160 g 0,51 m 259 g extra fast 359,00

13356 275 Spin 2,75 m 5 40 - 120 g 0,55 m 256 g extra fast 359,00

WĘDKI MORSKIE

Solid 
Carbon
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MARE LIGHT BOAT
Lekka, uniwersalna wędka morska do łowienia z łodzi. Elegancka wędka 
Mare Light Boat ma wyjątkowy zapas mocy w dolniku i jednocześnie świet-
nie sygnalizuje brania. Mare Light Boat ma progresywną akcję, jest bardzo 
wytrzymała i zapobiega spinaniu się silnych przeciwników. Wędka jest ideal-
nym partnerem dla wszystkich aktywnych i pasywnych wędkarzy łowiących z 
łodzi, którzy szukają skoku adrenaliny.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13370 255 Mare Light Boat 2,55 m 2 40 - 160 g 1,28 m 269 g 290,00

MARE SEA CAST
Doskonała seria wędzisk spinningowych do łowienia w morzu, z brzegu lub z 
łodzi. Mocny dolnik i czuła szczytówka przenosi bezpośrednio każde branie i 
pozwala na doskonałe zacięcie. Strzeżcie się duzi i średniej wielkości morscy 
drapieżnicy! Mare Sea Cast ustanawia nowe standardy.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13371 270 Mare Sea Cast 2,70 m 2 40 - 120 g 1,35 m 229 g 290,00

MARE HEAVY LURE
Seria wędek spinningowych przeznaczona do prawdziwych morskich potwo-
rów. Czuły blank bez problemu zatrzyma rybę marzeń. Łowienie w morzu 
wymaga często wytrzymałego sprzętu, który nigdy nie zawiedzie wędkarza. 
Nasz zespół zajmujący się opracowywaniem produktów współpracował z 
różnymi wędkarzami nad tym stylem łowienia i osiągnął sukces w postaci tej 
niezwykłej i fantastycznej konstrukcji.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13372 245 Mare Heavy Lure 2,45 m 2 60 - 220 g 1,23 m 261 g 290,00

MARE DEEPSTAR
Mare Heavy Lure pozwala na świetne prowadzenie przynęt na ciężkich zesta-
wach w pobliżu dna morskiego i pozwala na hol większych morskich drapież-
ników. Mocny dolnik pomaga wędkarzowi w walce z potworami z oceanu i 
praktycznie ryba nie ma szansy na ucieczkę. Ergonomiczna rękojeść zapewnia 
dodatkową pewność holu i jest wykonana w nowoczesny sposób.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13373 230 Mare Deepstar 2,30 m 1+1 300 g 1,59 m 274 g 290,00

MARE FLEXTOUCH
Doskonały sprzęt do skutecznego łowienia w dryfie na morzu. Czuła akcja 
pozwala wędkarzowi na łatwą obserwację i szybką reakcję na każde bra-
nie. Mocny dolnik zatrzyma nawet duże morskie drapieżniki i jednocześnie 
pozwoli cieszyć się z połowu np. płastug w dryfie. Nowoczesne wzornictwo 
doskonale dopełnia tę serię wędzisk.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13374 230 Mare Flextouch 2,30 m 2 50 - 140 g 1,50 m 269 g 290,00

WĘDKI MORSKIE

MARE DISTANCE PIER
Niestety, wędkarze sportowi nie mają wpływu na pogodę, która stanowi 
wyzwanie zarówno dla ludzi jak i dla sprzętu. Wyprawa łodzią na ryby może 
często się nie udać i wędkarz musi być otwarty na alternatywy. Dzięki wędce 
Distance Pier, możesz podczas wietrznych dni przeczesywać wodę w pobli-
żu brzegu lub interesujących portów i cieszyć się prawdziwą magią. Mare 
Distance Pier ma już na swoim koncie płastugi, dorsze i wiele innych mor-
skich drapieżników, które przysporzyły wiele radości naszym testerom.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13375 330 Mare Distance Pier 3,30 m 3 80 - 135 g 1,17 m 299 g 290,00
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MARE TOUR DEEPSTAR
Dzięki swojej niewielkiej długości transportowej, ta seria wędzisk jest idealna 
do zabierania samolotem, podczas wyprawy samochodem lub motocyklem. 
Mare Heavy Lure pozwala na świetne prowadzenie przynęt na ciężkich 
zestawach w pobliżu dna morskiego, aby zwabić większe morskie drapież-
niki. Mocny dolnik pomaga wędkarzowi w walce z potworami z oceanu i 
praktycznie ryba nie ma szansy na ucieczkę. Ergonomiczna rękojeść zapewnia 
dodatkową pewność holu i jest wykonana w nowoczesny sposób.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13376 220 M 2,20 m 4 300 g 0,64 m 229 g 290,00

13376 221 MH 2,20 m 4 450 g 0,64 m 259 g 290,00

MARE TOUR LIGHT BOAT
Dzięki swojej niewielkiej długości transportowej, ta seria wędzisk jest idealna 
do zabierania samolotem, podczas wyprawy samochodem lub motocyklem. 
Lekka, uniwersalna wędka morska do łowienia z łodzi. Elegancka wędka 
Mare Light Boat ma wyjątkowy zapas mocy w dolniku i jednocześnie świet-
nie sygnalizuje brania. Mare Light Boat ma progresywną akcję, jest bardzo 
wytrzymała i zapobiega spinaniu się silnych przeciwników. Wędka jest ideal-
nym partnerem dla wszystkich aktywnych i pasywnych wędkarzy łowiących z 
łodzi, którzy szukają skoku adrenaliny.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13377 240 Mare Tour Light Boat 2,40 m 4 40 - 160 g 0,64 m 239 g 290,00

MARE TOUR SEA CAST
Dzięki swojej niewielkiej długości transportowej, ta seria wędzisk jest idealna 
do zabierania samolotem, podczas wyprawy samochodem lub motocyklem. 
Doskonała seria wędzisk spinningowych do łowienia w morzu, z brzegu lub z 
łodzi. Mocny dolnik i czuła szczytówka przenosi bezpośrednio każde branie i 
pozwala na doskonałe zacięcie. Strzeżcie się duzi i średniej wielkości morscy 
drapieżnicy! Mare Sea Cast ustanawia nowe standardy.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13378 270 Mare Tour Sea Cast 2,70 m 4 40 - 120 g 0,76 m 264 g 290,00

MARE TOUR LURE
Dzięki swojej niewielkiej długości transportowej, ta seria wędzisk jest idealna 
do zabierania samolotem, podczas wyprawy samochodem lub motocyklem. 
Seria wędek spinningowych przeznaczona do prawdziwych morskich potwo-
rów. Czuły blank bez problemu zatrzyma rybę marzeń. Łowienie w morzu 
wymaga często wytrzymałego sprzętu, który nigdy nie zawiedzie wędkarza. 
Nasz zespół zajmujący się opracowywaniem produktów współpracował z 
różnymi wędkarzami nad tym stylem łowienia i osiągnął sukces w postaci tej 
niezwykłej i fantastycznej konstrukcji.
Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13379 240 Mare Tour Lure 2,40 m 4 60 - 220 g 0,64 m 254 g 290,00

WĘDKI MORSKIE

MARE TOUR PIER
Dzięki swojej niewielkiej długości transportowej, ta seria wędzisk jest idealna 
do zabierania samolotem, podczas wyprawy samochodem lub motocyklem. 
Niestety, wędkarze sportowi nie mają wpływu na pogodę, która stanowi 
wyzwanie zarówno dla ludzi jak i dla sprzętu. Wyprawa łodzią na ryby może 
często się nie udać i wędkarz musi być otwarty na alternatywy. Dzięki wędce 
Distance Pier, możesz podczas wietrznych dni przeczesywać wodę w pobli-
żu brzegu lub interesujących portów i cieszyć się prawdziwą magią. Mare 
Distance Pier ma już na swoim koncie płastugi, dorsze i wiele innych mor-
skich drapieżników, które przysporzyły wiele radości naszym testerom.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
13380 295 Mare Tour Pier 2,95 m 5 80 - 135 g 0,69 m 289 g 290,00
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TEAM PRO LINE
Po długich testach nasz zespół wędkarzy zaprojektował optymalną linkę trollingową 
w przezroczystym, białym kolorze.  Ledwie widoczna dla ryb w Bałtyku i niezwykle 
wytrzymała. Szpule o długości 1200 m pozwolą na wypełnienie kilku kołowrotków tro-
llingowych, zaś wytrzymałość przy średnicach 0.40 i 0.45 mm wystarczy do wszelkich 
trollingowych zastosowań na śródlądowych jeziorach i w Bałtyku.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2391 040 0,40 mm 1200 m 11,3 kg / 25 lbs przeźroczysty 134,00

2391 045 0,45 mm 1200 m 14,1 kg / 30 lbs przeźroczysty 134,00

PINK CHAMPAGNE FLUORO CARBON
Nowy różowo-szampański fluorocarobon ustanawia nowe standardy. Profesjonalni 
łowcy tuńczyków od lat używają różowych materiałów przyponowych, gdyż kolor 
ten nie jest widoczny dla tych przebiegłych drapieżników. Nasi specjaliści od opra-
cowywania produktów przenieśli tę zasadę na wyższej jakości materiał w 100% 
z fluorocarbonu, a przeprowadzone testy wędkarzy były lepsze od oczekiwań. 
Niezwykła wytrzymałość na przetarcie w połączeniu z niezwykłą łatwością wiązania 
węzłów znacznie ulepszyły technicznie ten produkt.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2680 028 0,28 mm 15 m 5 kg / 12 lbs różowy 24,60

2680 035 0,35 mm 15 m 7 kg / 15 lbs różowy 24,60

2680 045 0,45 mm 15 m 11 kg / 25 lbs różowy 34,00

2680 060 0,60 mm 15 m 19 kg / 40 lbs różowy 49,00

2680 085 0,85 mm 15 m 36 kg / 80 lbs różowy 70,60

ŻYŁKI MONO
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zielone/żółte

miedź

glow in the dark

różowy/biały

czarny

czarny/zielony

srebrny

czerwony/czarny

DIAMOND SANDEEL
Wyjątkowy materiał w niespotykanym wykonaniu. Bezołowiowa błystka przelotowa wykonana jest z wolframu. Ten wysokiej jakości materiał charakteryzuje się dużą 
masą właściwą (gęstością), co czyni go idealnym zamiennikiem ołowiu i stopów zawierających ołów. Kolejną zaletą tego materiału jest jego niezwykła twardość. Wyjąt-
kowa przynęta pokryta jest tradycyjnymi barwami pstrągowymi. Zestaw obejmuje także pojedyncze haczyki, kotwice i koraliki.

Długość Waga Zawartość Rozmiar Zawartość Haczyki Akcja zielone/żółte czarny/zielony różowy/biały miedź srebrny czarny glow in the dark czerwony/czarny fluorescencyjny RCD zł
28 mm 12 g 1 szt 10 1 szt 2 upadki 3590 001 3590 002 3590 003 3590 004 3590 005 3590 006 3590 007 3590 008 44,10

39 mm 18 g 1 szt 8 1 szt 2 upadki 3590 101 3590 102 3590 103 3590 104 3590 105 3590 106 3590 108 3590 107 53,00

48 mm 21 g 1 szt 6 1 szt 2 upadki 3590 201 3590 202 3590 203 3590 204 3590 205 3590 206 3590 208 3590 207 53,00

65 mm 32 g 1 szt 6 1 szt 2 upadki 3590 301 3590 302 3590 303 3590 304 3590 305 3590 306 3590 308 3590 307 66,60

W sprzedaży od grudnia!

zielone/żółte

miedź

fluorescencyjny

różowy/biały

czarny

czarny/zielony

srebrny

czerwony/czarny

SALTY SPRAT
Nowa przynęta centryczna do łowienia blisko brzegu w morzu. Rombowy kształt nadaje tej przynęcie naturalną pracę, a w krótkiej fazie tonięcia imituje ona baraszku-
jącą szprotkę, główne źródło pożywienia troci. Pozbawiony ołowiu korpus pozwala na użycie przynęty także w krajach Skandynawii.

Długość Waga Zawartość Rozmiar Zawartość Haczyki Akcja zielone/żółte czarny/zielony różowy/biały miedź srebrny czarny fluorescencyjny czerwony/czarny RCD zł
50 mm 12 g 1 szt 10 1 szt 2 upadki 3591 001 3591 002 3591 003 3591 004 3591 005 3591 006 3591 007 3591 008 36,00

76 mm 17 g 1 szt 8 1 szt 2 upadki 3591 101 3591 102 3591 103 3591 104 3591 105 3591 106 3591 107 3591 108 36,00

82 mm 21 g 1 szt 6 1 szt 2 upadki 3591 201 3591 202 3591 203 3591 204 3591 205 3591 206 3591 207 3591 208 36,00

90 mm 28 g 1 szt 6 1 szt 2 upadki 3591 301 3591 302 3591 303 3591 304 3591 305 3591 306 3591 307 3591 308 36,00

W sprzedaży od grudnia!

PRZYNĘTY METALOWE
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beluga

king salmon

crazy bandit

super shiner

rainbow trout

sand eel

gold swedish flag

copper bl. dolphin

furunkel

old witch

TROUT KILLER
Nareszcie, możemy zaoferować kuszącą wahadłówkę Rhino w rozmiarze specjalnie zaprojektowanym dla troci wędrownej, która preferuje mniejsze przynęty gdy przy 
połowie blisko brzegu. W ramach nowej gamy błystek Rhino Trout Killer, oferujemy optymalnie dopasowaną przynętę typu wahadłówka i koncepcję kolorystyczną 
specjalnie zaprojektowaną do połowu troci wędrownej. Przynętę tę można prowadzić w różny sposób, począwszy od zwinnego do agresywnego, a prędkość dobrać 
optymalnie do pozostałych przynęt typu spoon z gamy Rhino. Nie zapomnij wypróbować tej przynęty podczas połowów łososia, gdy w menu dla tej ryby mamy małe 
szprotki! Wiele 10 kg łososi już uległo tej pokusie.

Długość Waga Ilość beluga copper bl. dolphin rainbow trout king salmon furunkel sand eel crazy bandit old witch gold swedish flag super shiner RCD zł
85 mm 12 g 1 szt 3397 004 3397 005 3397 008 3397 010 3397 020 3397 026 3397 028 3397 029 3397 034 3397 047 25,40

beluga

furunkel

gold swedish flag

last try

rainbow trout

rügen

lollipop

gold green dolphin

old witch

svenstrup special

super shiner

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

Długość Model Waga Ilość beluga gold green dolphin rainbow trout furunkel old witch rügen gold swedish flag svenstrup special lollipop last try super shiner RCD zł
115 mm MAG 16 g 1 szt 3395 004 3395 006 3395 008 3395 020 3395 029 3395 031 3395 034 3395 035 3395 041 3395 046 3395 047 28,00

150 mm Xtra MAG 27 g 1 szt 3395 104 3395 106 3395 108 3395 120 3395 129 3395 131 3395 134 3395 135 3395 141 3395 146 3395 147 36,60

PRZYNĘTY METALOWE
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sunshine island

swedish blood

deadly date

copper melon

lazy snake

disco flash

guinea pig

havanna

SALTY DIAMOND
Nowa błystka wahadłowa na duże łososie. Dzięki swoim rozmiarom i nieco większej wadze (niż standardowe błystki trollingowe) Salty Diamond obraca się atrakcyjnie, 
gdy tylko łódka zwolni nieco np. pod wpływem fal lub też gdy łódź porusza się po krzywej trajektorii. Ta specjalna seria została specjalnie opracowana do łowienia wiel-
-kich migrujących salmonidów, a w jej tworzeniu wziął udział Peter Cernold (Team 4Reels Sweden) i Mike Luner (Team Beluga Germany). Jeśli chodzi o dobór kolorów, 
to tych dwóch specjalistów inspirowało się najbardziej skutecznymi wzorami ze Skandynawii i Niemiec (wyspa Rugia). Uzbrojone w duży, pojedynczy haczyk, który gwa-
rantuje optymalnie zacięcie, co zostało sprawdzone przez wielu profesjonalnych łowców łososi. 
Po sukcesie Salty Diamond w rozmiarze XL stworzonego do połowów łososia, wielu wędkarzy zapragnęło używać jego świetnych kolorów, aby łowić troć wędrowną 
i dorsza. Te ryby potrzebują jednak mniejszych przynęt i w związku z tym wprowadziliśmy Salty Daimond w rozmiarze M. Specjalna struktura wahadłówki jest bardzo 
atrakcyjna wizualnie dla drapieżników.

Długość Model Waga Ilość Rozmiar sunshine island disco flash copper melon swedish blood guinea pig lazy snake deadly date havanna RCD zł
165 mm XL 40 g 1 szt 4/0 3333 001 3333 002 3333 003 3333 004 3333 005 3333 006 3333 007 3333 008 39,80

120 mm M 18 g 1 szt 2/0 3333 101 3333 102 3333 103 3333 104 3333 105 3333 106 3333 107 3333 108 38,00

beluga

natural copper blue dolphin

mette

crystal frog

bloody jackson

king salmon

pulled frog

royal flush

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

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

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

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

PRZYNĘTY METALOWE
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beluga

natural copper blue dolphin

furunkel

sandeel

rainbow trout

last try

gold green dolphin

black devil

firetiger

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

Długość Model Waga Ilość beluga gold green dolphin sandeel natural copper blue dolphin black devil rainbow trout furunkel firetiger last try RCD zł
115 mm L 12 g 1 szt 3398 004 3398 006 3398 026 3398 037 25,40

150 mm XL 18 g 1 szt 3398 104 3398 106 3398 126 3398 137 3398 102 3398 108 3398 120 3398 123 3398 146 32,40

beluga

lollipop

pulled frog

copper rainbow trout

gold green dolphin

coho

FREDDI HEAVY
Popularna przynęta Freddi Flutter jest teraz dostępna w ciężkiej wersji. Dzięki swojej znacznie większej wadze błystka przeczesuje więcej warstw wody niż standardowe 
błystki, szczególnie gdy łódź skręca lub zmienia prędkość. Dzięki prostemu manewrowaniu łodzią poprzez przyspieszanie i zwalnianie możesz także uzyskać skuteczne 
„przerwy prowadzenia” podczas łowienia w pobliżu brzegów. Dzięki swojej wadze Freddi Heavy kusi ryby do brania nawet w trakcie opadania przynęty. To znacząco 
zwiększa ilość możliwych brań! Może być także używana na długiej lince (np. bez używania takich urządzeń wspomagających trolling jak downrigger) z małej łodzi lub 
z rzutu.

Długość Model Waga Ilość Rozmiar beluga gold green dolphin pulled frog lollipop coho copper rainbow trout RCD zł
110 mm L 42 g 1 szt 1/0 3348 004 3348 006 3348 039 3348 041 3348 043 3348 045 38,00

PRZYNĘTY METALOWE
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beluga

pulled frog

crystal frog

royal flush

gold green dolphin nat gold

lollipop

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

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

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

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

coho

20 Euro

pink flush

orange frog

moen special

copper rainbow trout

orange lollipop

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

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

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

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

PRZYNĘTY METALOWE
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R31R30

gold green dolphin

super shiner

gold swedish flag

disguise

wake up

poison sting

copper head

old witch

Dostarczany niezłożony, 
bez haczyka i krętlika.

Model Ilość gold green dolphin gold swedish flag wake up copper head super shiner disguise poison sting old witch RCD zł
mały 3 szt 4285 205 4285 207 4285 211 4285 212 4285 213 4285 214 4285 215 4285 216 36,00

średni 3 szt 4285 005 4285 007 4285 011 4285 012 4285 013 4285 014 4285 015 4285 016 39,30

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

pink lightning

bornholm chrome

blue bullet

purple shiner

green machine

early stitch

lumi chartreuse

crazy clown

Model Ilość pink lightning blue bullet green machine lumi chartreuse bornholm chrome purple shiner early stitch crazy clown RCD zł
mały 3 szt 4285 217 4285 218 4285 219 4285 224 4285 223 4285 222 4285 221 4285 220 36,00

średni 3 szt 4285 017 4285 018 4285 019 4285 024 4285 023 4285 022 4285 021 4285 020 39,30

ZESTAW ZRÓB TO SAM
Do popularnej główki Rhino Baitholder dostępny jest teraz zestaw do samodziel-
nego montażu: dwie główki srebrne, dwie główki złote i świecąca główka w 
kolorze chartreuse zapraszają do stworzenia własnych wzorów. Za pomocą taśmy, 
pędzla czy pistoletu natryskowego, wyzwól swoją artystyczną duszę!

Nr art. Model Ilość Kolor RCD zł
4285 299 mały 5 szt 2x chrome, 2x chrome-gold, 1x UV-green 53,30

4285 099 średni 5 szt 2x chrome, 2x chrome-gold, 1x UV-green 53,30

PRZYNĘTY TWARDE

wake up last try king salmon gold/green dolphin

Długość Model Ø Ilość Rozmiar wake up last try king salmon gold/green dolphin RCD zł
120 cm Mały 0,50 mm 1 szt 4 4254 001 4254 002 4254 003 4254 004 33,40

120 cm Średni 0,50 mm 1 szt 4 4254 005 4254 006 4254 007 4254 008 33,40

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

Nowe kolory

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285205&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285207&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285211&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285212&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285213&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285214&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285215&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285216&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285011&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285014&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285016&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285217&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285218&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285219&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285224&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285223&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285222&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285221&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285220&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285017&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285018&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285019&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285024&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285023&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285022&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285021&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285299&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285099&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4254001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4254002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4254003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4254004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4254005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4254006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4254007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4254008&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285205&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4285205&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4254001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4254001&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4254001&type=video2&locale=EN


R33R32

tricky lady

copper black

swedish flag

beluga

sandeel

sandeel shiner

Długość Waga Ilość Rozmiar Haczyki tricky lady swedish flag sandeel sandeel shiner copper black beluga RCD zł
200 mm 25 g 1 szt 1 1 3347 001 3347 002 3347 003 3347 004 3347 005 3347 006 39,80

SANDEEL HOLDER
Rhino Sandaal Baitholder pozwala na użycie zarówno gumowego dobijaka (w zestawie) lub odpowiednich przynęt naturalnych. W przypadku użycia prawdziwego 
dobijaka, haczyk zestawu montuje się przez skrzela, przeprowadza przez pysk i zabezpiecza na oczku główki, a sam haczyk wbija się w bok. Przynęta jest zabezpie-
czona do główki za pomocą wykałaczki. „Gotowa do łowienia” wersja ma zamontowany ogon przypominający dobijaka. Ogonowa praca bardzo przypomina ruchy 
żywego dobijaka. W zależności od prądu wody przynęta nie tylko skacze, ale także co jakiś czas odchodzi na boki, a nawet wchodzi w całkowicie obrotowy ruch 
wzdłuż swojej podłużnej osi. Jego praca silnie wabi drapieżniki i podczas testów złowiła niezliczoną liczbę ryb. Niektóre ataki były tak silne, że na zewnątrz paszczy 
znajdowała się jedynie sama główka. Idealna do użycia przy prędkości między 1.5 a 2.5 węzła.

tricky lady

copper black

swedish flag

beluga

sandeel

sandeel shiner

Długość Waga Ilość Rozmiar Haczyki tricky lady swedish flag sandeel sandeel shiner copper black beluga RCD zł
170 mm 17 g 2 szt 1 1 3347 991 3347 992 3347 993 3347 994 3347 995 3347 996 26,40

SANDEEL TAIL
Zapasowe ogony do główki Rhino Sandaal Baitholder. Zestaw dwóch ogonów. Ponieważ brania mogą być bardzo szybkie i mocne, zawsze warto mieć zapasowe na 
pokładzie.

black devil / fish smell

golden ace / fish smell

rainbow trout / fish smell

super smelt / fish smell

swedish flag / fish smell

super shiner / fish smell

fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell
Długość Waga black devil rainbow trout swedish flag super shiner golden ace super smelt RCD zł
135 mm 15 g 3341 002 3341 008 3341 009 3341 047 3341 058 3341 059 33,40

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

PRZYNĘTY MIĘKKIE

czerwony/czarny / Craw czarny/biały / Craw

glow/lime / Craw

żółto/czerwony / Craw

Craw Craw Craw Craw
Długość Waga czerwony/czarny czarny/biały glow/lime żółto/czerwony RCD zł

9 cm 3,5 g 3356 001 3356 002 3356 003 3356 004 4,20

12 cm 9 g 3356 101 3356 102 3356 103 3356 104 4,20

15 cm 18 g 3356 201 3356 202 3356 203 3356 204 6,80

21 cm 51 g 3356 301 3356 302 3356 303 3356 304 13,00

SALTY PADDLER
Istnieje znana zasada dotycząca żebrowanych miękkich przynęt.  Wędkarz ma wiele możliwości udoskonalenia takich przynęt poprzez nałożenie różnych past i dipów.  
Oprócz podrażniania zmysłów węchu i smaku, przynęta taka bezpośrednio wpływa na reakcję linii bocznej takich drapieżników jak dorsz, czarniak itp. Specjalna kon-
strukcja tej przynęty stanowi alternatywę dla innych wzorów i dzięki swoim częstym wibracjom może sprowokować do brania jedną lub dwie ryby więcej.
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R35R34

naturalny świecący

shiner pinky

Długość Waga Rozmiar naturalny świecący shiner pinky RCD zł
20 cm 50 g 2/0 3546 001 3546 002 3546 003 3546 004 39,20

20 cm 100 g 2/0 3546 101 3546 102 3546 103 3546 104 44,10

20 cm 150 g 2/0 3546 201 3546 202 3546 203 3546 204 53,00

30 cm 200 g 3/0 3546 301 3546 302 3546 303 3546 304 53,00

30 cm 300 g 3/0 3546 401 3546 402 3546 403 3546 404 66,60

SQUID
Imitacja kałamarnicy z obciążeniem wewnątrz oraz 
dwoma pomocniczymi haczykami, które zapobiegają 
ściągnięciu przynęty. Dostępna w wielu wersjach, 
dostosowanych do popularnych gramatur.

naturalny świecący

shiner pinky

Długość Waga Rozmiar naturalny świecący shiner pinky RCD zł
13 cm 10 g 3/0 3547 001 3547 002 3547 003 3547 004 34,00

13 cm 25 g 3/0 3547 101 3547 102 3547 103 3547 104 39,20

RIGSQUID
Obciążona, uzbrojona przynęta do użycia 
na zestawie typu paternoster.

TWISTER RIGGED
Uzbrojona klasyczna przynęta typu twister do systemu paternoster. Przeznaczona do 
prostego zamocowania do zestawu bez konieczności nakładania miękkiej przynęty na 
haczyk. Idealna do połowu z kutra lub małej łodzi na Morzu Północnym, Bałtyku oraz 
podróżach do Norwegii.

Nr art. Długość Rozmiar haka Waga Kolor RCD zł
3545 005 7 cm 1 5 g japan red 9,80

3545 015 7 cm 3/0 15 g japan red 12,60

PRZYNĘTY MIĘKKIE
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R37R36

SWITCH'N EASY RIG I
Optymalny gotowy przypon do ciężkiego łowienia. Wykonany z fluorocarbonu 
w kolorze szampana, aby był prawie niewidoczny dla ryb, nawet w najbardziej 
czystej wodzie. Dzięki szybkim zapinkom, zarówno przynętę główną, jak i przy-
nętę mocowaną na zestawie paternoster można zmienić w kilka sekund, nawet 
zmarzniętymi palcami. Wystarczy je wkręcić i gotowe! Materiał: Fluoro Carbon

Nr art. Długość Ilość Waga Kolor RCD zł
4801 001 1,00 m 1 szt 50 kg pink champagne 17,40

SWITCH'N EASY RIG II
Optymalny gotowy przypon do ciężkiego łowienia. Wykonany z fluorocarbonu 
w kolorze szampana, aby był prawie niewidoczny dla ryb, nawet w najbardziej 
czystej wodzie. Dzięki szybkim zapinkom, zarówno przynętę główną, jak i dwie 
przynęty mocowane na zestawie paternoster można zmienić w kilka sekund, 
nawet zmarzniętymi palcami. Wystarczy je wkręcić i gotowe! Materiał: Fluoro 
Carbon

Nr art. Długość Ilość Waga Kolor RCD zł
4802 001 1,00 m 1 szt 50 kg pink champagne 17,40

SWITCH'N EASY RIG III
Optymalny gotowy przypon do ciężkiego łowienia. Wykonany z fluorocarbonu 
w kolorze szampana, aby był prawie niewidoczny dla ryb, nawet w najbardziej 
czystej wodzie. Dzięki szybkim zapinkom, pilkery, główki jigowe itp. można 
wymienić w kilka sekund, nawet zmarzniętymi palcami. Wystarczy je wkręcić i 
gotowe! Materiał: Fluoro Carbon

Nr art. Długość Ilość Waga Kolor RCD zł
4803 001 1,00 m 1 szt 50 kg pink champagne 14,40

PRZYPONY

SWITCH'N EASY RIG IV
Nasze gotowe przypony do lekkiego łowienia w morzu, wyposażone w jedno bocz-
ne ramię. Dzięki użyciu 100% fluorocarbonu w kolorze różowo-szampańskim, przy-
pon jest praktycznie niewidoczny dla ryb, co często jest decydującym czynnikiem 
podczas łowienia w czystych wodach Północnego Atlantyku i Morza Bałtyckiego. 
Szybkie zapinki pozwalają na błyskawiczną wymianę przynęt, co nie przysparza pro-
blemów nawet, gdy mamy zmarznięte palce. Materiał: Fluoro Carbon

Nr art. Długość Ilość Waga Kolor RCD zł
4804 001 1,00 m 1 szt 30 kg pink champagne 14,40

SWITCH'N EASY RIG V
Nasze gotowe przypony do lekkiego łowienia w morzu. Dzięki użyciu 100% 
fluorocarbonu w kolorze różowo-szampańskim, przypon jest praktycznie nie-
widoczny dla ryb, co często jest decydującym czynnikiem podczas łowienia w 
czystych wodach Północnego Atlantyku i Morza Bałtyckiego. Dzięki szybkim 
zapinkom, pilkery, główki jigowe itp. można wymienić w kilka sekund, nawet 
zmarzniętymi palcami. Wystarczy je wkręcić i gotowe! Materiał: Fluoro Carbon

Nr art. Długość Ilość Waga Kolor RCD zł
4805 001 1,00 m 1 szt 30 kg pink champagne 9,80
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R39R38 R39R38

CHROMAT
Sprawdzony, chromowany pilker, który od lat sprawdza się w 
Norwegii. Dostępne w standardowych, najczęściej poszukiwa-
nych gramaturach.

Nr art. Rozmiar haka Waga Kolor RCD zł
3542 001 2 75 g chrom/srebrny 20,20

3542 002 1 100 g chrom/srebrny 21,40

3542 003 1 125 g chrom/srebrny 23,20

3542 004 1/0 150 g chrom/srebrny 24,60

3542 005 2/0 200 g chrom/srebrny 29,00

3542 006 2/0 250 g chrom/srebrny 30,40

3542 007 3/0 300 g chrom/srebrny 34,80

3542 008 3/0 400 g chrom/srebrny 40,20

3542 009 3/0 500 g chrom/srebrny 50,30

3542 010 4/0 600 g chrom/srebrny 56,20

PRZYNĘTY METALOWE

UV czerwony

UV żółty

świecący

Waga Ilość Rozmiar UV czerwony UV żółty świecący RCD zł
30 g 1 szt 4/0 3555 404 3555 414 3555 424 19,60

40 g 1 szt 4/0 3555 405 3555 415 3555 425 19,60

40 g 1 szt 6/0 3555 604 3555 614 3555 624 24,60

50 g 1 szt 4/0 3555 406 3555 416 3555 426 24,60

50 g 1 szt 8/0 3555 804 3555 814 3555 824 24,60

50 g 1 szt 10/0 3555 004 3555 014 3555 024 24,60

60 g 1 szt 6/0 3555 605 3555 615 3555 625 24,60

60 g 1 szt 8/0 3555 805 3555 815 3555 825 29,40

60 g 1 szt 10/0 3555 005 3555 015 3555 025 29,40

75 g 1 szt 4/0 3555 407 3555 417 3555 427 29,40

80 g 1 szt 6/0 3555 606 3555 616 3555 626 29,40

80 g 1 szt 8/0 3555 806 3555 816 3555 826 29,40

80 g 1 szt 10/0 3555 006 3555 016 3555 026 34,00

100 g 1 szt 4/0 3555 408 3555 418 3555 428 34,00

100 g 1 szt 6/0 3555 607 3555 617 3555 627 34,00

100 g 1 szt 8/0 3555 807 3555 817 3555 827 34,00

100 g 1 szt 10/0 3555 007 3555 017 3555 027 39,20

150 g 1 szt 6/0 3555 608 3555 618 3555 628 40,20

150 g 1 szt 8/0 3555 808 3555 818 3555 828 40,20

150 g 1 szt 10/0 3555 008 3555 018 3555 028 44,10

JIG FORCE
Główka jigowa, która zapewnia nieregularne ruchy gumo-
wej przynęty podczas jigowania, szczególnie podczas 
łowienia w pionie.  Reagujący na UV/ fluorescencyjny lub 
luminescencyjny/fosforyzujący kolor sprawia, że   jest to świet-
na przynęta do połowu morskich drapieżników w głębokich 
morzach.
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R41R40 R41R40

rainbow trout

golden ace

super shiner

super smelt

black devil

swedish flag

FLASHER Z PRZYNĘTĄ SOFT FINNY
Sprawdzona i łowna przynęta, która składa się z atrakcyjnie obracającego się flashera i miękkiej przynęty pod spodem. Choć na rynku jest wiele nowych flasherów, ten 
sprawdzony i łowny wzór wciąż działa i ma wielu fanów. Teraz wzór ten dostępny jest w nowych kolorach dostosowanych do naszych przynęt Soft Finnys. Łatwy w 
użyciu w gotowym zestawie. Doskonale uzbrojony w wysokiej jakości linkę (0.6 mm) i haczyk VMC przy pomocy świetnych węzłów. Wystarczy wyjąć go z opakowania i 
można już holować łososia marzeń

Długość Waga Ilość Rozmiar Ø przyponu Długość rainbow trout black devil super shiner golden ace swedish flag super smelt RCD zł
20 cm 85 g 1 szt 1/0 0,60 mm 70 cm 3376 008 3376 009 3376 010 3376 011 3376 012 3376 013 79,80

copper blue dolphin

gold swedish flag

silver king salmon

wake up

gold green dolphin nat gold

lollipop

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

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

PRZYNĘTY MIĘKKIE
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R43R42 R43R42

firetiger

copper rainbow trout

coho

sunny rape

copper master herring

super shiner

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

Długość Model Waga firetiger copper master herring coho copper rainbow trout super shiner sunny rape RCD zł
125 mm Mini 21 g 3359 123 3359 132 3359 143 3359 145 3359 147 3359 157 55,80

180 mm Standard 53 g 3359 023 3359 032 3359 043 3359 045 3359 047 3359 057 79,80

master herring

gold green dolphin

gold swedish flag

glow black shiner

black devil

last try

king salmon

fire angel

Długość Ilość master herring gold swedish flag black devil king salmon gold green dolphin glow black shiner last try fire angel RCD zł
115 mm 1 szt 6231 001 6231 002 6231 003 6231 004 6231 005 6231 006 6231 007 6231 008 38,00

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

PRZYNĘTY METALOWE

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

Nr art. Model Długość Ilość RCD zł
6229 001 L 22 cm 1 szt 39,80

6229 002 XL 30 cm 1 szt 39,80
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R45R44 R45R44

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

Nr art. Rozmiar haka Ilość Kolor RCD zł
4466 200 2/0 5 szt rhinosteel 22,40

4466 400 4/0 5 szt rhinosteel 24,60

4466 600 6/0 5 szt rhinosteel 26,40

CLAW CONNECTOR LURE
Genialny łącznik z odpornego na korozję drutu do montażu klasycznych błystek 
wahadłowych i płytko schodzących woblerów. Reagujący na promienie UV wol-
framowy koralik działa jak wabik i jednocześnie służy do wyważania zestawu. 
Dodatnie elastycznego przyponu między kółeczko łącznikowe a haczyk, zwięk-
sza procentową ilość wyholowanych ryb i zmniejsza ryzyko ich spinania.

Nr art. Ø Rozmiar haka Ilość Waga RCD zł
6242 006 0,70 mm 2 1 szt 15 kg 34,80

6242 008 0,70 mm 4 1 szt 15 kg 34,80

6242 010 0,70 mm 6 1 szt 15 kg 34,80

6242 012 0,70 mm 8 1 szt 15 kg 34,80

CLAW CONNECTOR INLINE LURE
Zestaw przeznaczony do montażu przynęt zakładanych centrycznych.  Podobnie 
jak Claw Connector Lure zwiększa procentową ilość wyholowanych ryb poprzez 
bardziej bezpieczne wbicie haka w pysk ryby.  Wykonany również z drutu 
odpornego na korozję oraz z reagującym na promienie UV koralikiem, który 
wskazuje miejsce ataku.

Nr art. Ø Rozmiar haka Ilość Waga RCD zł
6243 006 0,70 mm 2 1 szt 15 kg 39,20

6243 008 0,70 mm 4 1 szt 15 kg 39,20

6243 010 0,70 mm 6 1 szt 15 kg 39,20

6243 012 0,70 mm 8 1 szt 15 kg 39,20

HAKI

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

Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
6037 001 10 g 2 szt jasnopomarańczowy 28,40

6037 002 25 g 2 szt jasnopomarańczowy 39,20

6037 003 45 g 2 szt jasnopomarańczowy 51,00

6037 004 70 g 1 szt jasnopomarańczowy 36,90

6037 005 95 g 1 szt jasnopomarańczowy 45,40

6037 006 120 g 1 szt jasnopomarańczowy 58,20

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

Nr art. Waga Ilość RCD zł
6232 002 40 g 2 szt 47,70

6232 003 60 g 1 szt 35,20

6232 004 80 g 1 szt 35,20

6232 005 100 g 1 szt 39,80

6232 006 140 g 1 szt 51,90
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R47R46 R47R46

SIDEPLANER SL

Doskonale działający i ultralekki planer z twardej pianki z aluminiowym 
ramieniem. Nigdy więcej niechcianego nurkowania w falach! Osprey-Clip od 
Yellowbird utrzymuje linkę bezpiecznie na swoim miejscu, zarówno mono jak 
i plecionki, nawet przy silnych falach. Planer odpina się przy braniu, więc nie 
zakłóca holu. Klips Rhino z bolcem przymocowanym z tyłu bezpiecznie łączy 
planer z linką po zwolnieniu, aby zapobiec jego zgubieniu. Przeprowadzono 
intensywne testy, aby uzyskać optymalnie efektywną, ultra-płynną akcję bez 
dużych szarpnięć. W zestawie jeden planer na prawą burtę i jeden planer na 
lewą burtę. Zaprojektowany z myślą o łatwym montażu. Materiał: Pianka / 
aluminium

Nr art. Model Długość Wysokość Waga Ilość RCD zł
6329 007 Pair right & left 350 mm 60 mm 139 g 2 szt 202,00

SCOTTY POWER GRIP 1170
Sprawdzony i pewny klips zwalniający do łowienia metodą downrigger. Łatwy 
w obsłudze i bardzo trwały. Żółte szczęki ułatwiają pozycjonowanie linii.

Nr art. Ilość RCD zł
6234 003 1 szt 71,90

SCOTTY MINI POWER GRIP 1182
Sprawdzony i pewny klips zwalniający do łowienia przy użyciu planera. Bardzo 
kompaktowa konstrukcja. Jest łatwy w obsłudze i bardzo trwały. Żółte szczęki 
ułatwiają pozycjonowanie linki. Posiada szybkozłączkę odporną na rdzę.

Nr art. Ilość RCD zł
6234 004 2 szt 63,80

SCOTTY TROLLING WEIGHT SNUBBER
Praktyczny bufor do łowienia dużymi ciężarami na downriggerze. Amortyzator 
zapobiega rozdzieraniu się drutu stalowego na skutek szarpnięć. Wyposażony 
w nierdzewny klips do mocowania ciężarka.

Nr art. Ilość RCD zł
6234 005 1 szt 63,80

AKCESORIA MORSKIE

SCOTTY STACKER RELEASE 1155
Sprawdzony, odporny na rdzę klips mocowany na linkę downriggera. Umożli-
wia bezproblemowe przymocowanie i zdjęcie klipsów zwalniających do dowol-
nego punktu na przewodzie downriggera. Pozwala na prezentację do trzech, 
niezależnych od siebie przynęt na jednym downriggerze.

Nr art. Ilość RCD zł
6234 006 2 szt 63,80

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

Nr art. Ilość RCD zł
6234 001 3 szt 35,20

OSPREY RELEASE
Specjalny klips zwalniający od Yellowbird, utrzymuje linkę bezpiecznie na swoim 
miejscu, sprawdza się zarówno z żyłką jak i plecionką. Często stosowany przy 
planerach, gdy zawodzą tradycyjne klipsy, np. na wzburzonym morzu lub przy 
użyciu plecionki.

Nr art. Ilość RCD zł
6234 002 2 szt 63,80
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R49R48 R49R48

BOAT ROD HOLDER RAIL
Niezwykle wytrzymały uchwyt na wędkę ze stali nierdzewnej z ruchomym montażem. 
Całkowicie odporny na słoną wodę! Posiada poprzeczny bolec, który pasuje do gniazd 
w wędziskach, zapobiegający okręcaniu się wędki. Rozszerzona krawędź chroni dolnik i 
ułatwia wkładanie wędki.

Nr art. Model Długość Ø RCD zł
8208 005 25 mm 25 cm 4,20 cm 186,00

8208 006 30 mm 25 cm 4,20 cm 202,00

RIG KEEPER
Porządek łatwy do zachowania - nowe pudełko na przypony Rhino Rig Box pozwala zmieścić do 14 przyponów.  Jego konstrukcja sprawia, że bez problemu włożymy i 
wyjmiemy z niego przypony.  Przypony leżą płasko i są naprężone, dzięki czemu ich skręcenie lub uszkodzenie linki w pobliżu haczyka odchodzi w przeszłość. Wymiary 
36 x 22 x 8  cm (D x S x W) sprawiają, że pudełko świetnie pasuje do innych standardowych pudełek i dlatego łatwo mieści się w standardowych torbach transporto-
wych.

Nr art. Długość Szerokość Glebok. Waga RCD zł
8099 001 36 cm 22 cm 8 cm 630 g 87,90

SOLID MULTI PLIERS
Wielofunkcyjne kombinerki z odpornego na rdzę materiału. Łączą wiele prak-
tycznych funkcji jak pierścień sprężynowy, funkcję zaciskania czy  szczęki tnące. 
W zestawie elegancki pokrowiec i bardzo mocny przewód ze stalowym rdze-
niem i karabińczykiem do bezpiecznego mocowania.  Konieczne narzędzie dla 
wędkarzy morskich i łowiących z łodzi. Materiał: Aluminium

Nr art. Długość RCD zł
6416 001 20 cm 170,00

PODPÓRKI

PISTOL PLIERS
Ostrożne i bezpieczne wyjmowanie haczyka z pyska drapieżnej ryby nie jest już 
problemem dzięki tym eleganckim szczypcom. Wydłużona część między rączką 
a szczękami tworzy przerwę między palcami wędkarza a ostrymi zębami ryby 
i umożliwia bezpieczne i ostrożne wyjęcie haczyka. Popularne wśród łowców 
szczupaków, sumów i wędkarzy śródziemnomorskich.

Nr art. Długość RCD zł
6416 002 30 cm 61,80

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

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8470 001 117 cm 35 cm 14 cm 160,00
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R51R50 R51R50

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

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Sekcje Oczko RCD zł
7056 001 2,65 m 85 cm 110 cm 2 30 x 30 mm 402,00

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

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Rozmiar Materiał Długość tr. Oczko RCD zł
7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL Gumowa Siatka 1,05 m 24 x 16 mm 395,00

INSHORE WATKESCHER
Wytrzymały i pływający podbierak do  brodzenia z rączką pokrytą pianką EVA i siatkową ramą. Mocna, gumowana siatka i praktyczny magnes mocujący do paska spra-
wiają, że podbierak ten jest popularny wśród łowiących z kajaka lub pływadełka oraz wędkarzy brodzących w woderach.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał Oczko RCD zł
7075 001 75 cm 45 cm 50 cm EVA 7 x 7 mm 156,00

PODBIERAKI SKŁADANE

MAGNETIC NET RELEASE
Udoskonalenie podbieraka z głęboką siatką. Za pomocą magnetycznego uchwytu siatka pozostaje w kontakcie z 
uchwytem podbieraka aż do momentu jego użycia. Nie ma więc ryzyka, że siatka podczas użytkowania podbieraka 
zaczepi się o coś. Pod wpływem wagi ryby magnes odczepia się i ryba będzie bezpiecznie leżała w głębokiej siatce. 
Jeden koniec Magnetic Net Release jest mocowany do najniższego punktu siatka za pomocą pierścienia. Drugi koniec 
jest mocno przymocowany do rękojeści podbieraka za pomocą paska z rzepem. Może być przystosowany do podbiera-
ka każdej wielkości.

Nr art. Ilość RCD zł
6303 001 1 szt 39,20
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R53R52 R53R52

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

Nr art. Długość Ø Zawartość RCD zł
8425 007 170 cm 30 mm 2 szt 55,80

8425 008 190 cm 30 mm 2 szt 55,80

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

Nr art. Model Ø Szerokość RCD zł
8513 010 RH 8 cm 14 cm 47,70

8513 011 LH 8 cm 14 cm 47,70

LONGSLEEVE
Modna koszula z długim rękawem na lato. Lekki materiał chroni skórę przez 
promieniami słonecznymi podczas długiej wyprawy wędkarskiej. Idealna koszula 
dla tych, którzy hołdują wędkarskiemu stylowi życia.  Zaprojektowana zgodnie 
z nowymi kolorami Rhino, dzięki czemu zwraca uwagę nawet z bardzo daleka. 
Materiał: 94%Polyester, 6% Blasthane

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
8487 001 M 1 szt czarny 178,00

8487 002 L 1 szt czarny 178,00

8487 003 XL 1 szt czarny 178,00

8487 004 XXL 1 szt czarny 178,00

8487 005 XXXL 1 szt czarny 178,00

SOFT SHELL JACKET
Modna kurtka z lekkiego materiału typu soft shell, która zapewnia wędkarzowi 
ciepło i suchość podczas wietrznej i nieprzyjemnej pogody. Materiał zewnętrzny 
jest oddychający, wodoodporny, trudny do zabrudzenia i bardzo szybko wysy-
cha. Materiał: Poliester /Elastan. Gramatura: 320 g/m²

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
8486 001 M 1 szt czarno/niebieski 269,00

8486 002 L 1 szt czarno/niebieski 269,00

8486 003 XL 1 szt czarno/niebieski 269,00

8486 004 XXL 1 szt czarno/niebieski 269,00

8486 005 XXXL 1 szt czarno/niebieski 269,00

TROLLING CAP
Świetna czapka bejsbolowa dla wędkarzy w atrakcyjnej kolorystyce oferty trol-
lingowej Rhino. Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Kolor RCD zł
9788 200 czarny/czerwony 39,80

UBRANIA

OFFSHORE CAP
Stylowa czapka dla modnych wędkarzy morskich, zaprojektowana w nowej 
kolorystyce Rhino. Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Kolor RCD zł
9788 201 czarny/błękitny/czerwony 39,80

BEANIE
Mocno przylegająca czapka Rhino Beanie zapewni Ci ciepło i miły komfort 
podczas chłodnych godzin nad wodą. Wszyta membrana typu windstopper 
zapewnia dodatkowy komfort. Materiał: Dzianina akrylowa / flanelowa. Grama-
tura: 220 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
9788 105 L czarny 29,40

Min. zamówienie 5 szt

RĘKAWICE INSHORE WP
Wodoodporne rękawice do podbierania dużych ryb. Rękawice chronią skórę 
wędkarza przed ostrymi pokrywami skrzelowymi i zębami ryb drapieżnych jak 
również przed wszelkimi innymi czynnikami środowiskowymi, np. promieniami 
UV czy wilgocią. Idealnie sprawdzają się przy ostrych brzegach tuńczyka i i 
podobnych ryb z wód południowych, jak również w przypadku rodzimego 
łowienia w morzu. Materiał: Poliester i syntetyczny PU

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
9390 001 one size czarny/błękitny 79,40
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MOTORS

R55R54 R55R54

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

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 038 119 cm 12,4 cm 22,20

NAKLEJKA TROLLING
Materiał: Folia samoprzylepna z polichlorku

Nr art. Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
9949 400 21 cm 7 cm czarny/czerwony 2,80

OFFSHORE STICKER
Materiał: Folia samoprzylepna z polichlorku

Nr art. Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
9949 401 21 cm 7 cm czarny/czerwony/cyjan 2,80

INSHORE STICKER
Materiał: Folia samoprzylepna z polichlorku

Nr art. Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
9949 402 21 cm 7 cm czarny/czerwony/cyjan 2,80

PREZENTER DO SILNIKÓW RHINO
Idealne stoisko do prezentacji 2 silników Rhino.

Nr art. RCD zł
9925 998 715,00

PROMOCYJNE

Rhino posiada w swojej ofercie szeroką gamę przynęt, wędzisk czy kołowrotków,  
jednak to energooszczędne i niezawodne silniki elektryczne są znakiem rozpo-
znawczym tej marki. Rhino już od ponad 15 lat dostarcza najwyższej klasy 
sprzęt, spośród którego na niewątpliwą uwagę zasługują modele BLX 70 oraz 
BLX 65 BMR. Pierwszy napęd dysponuje mocą 70 LB, co odpowiada 2 KM.  
Dodatkowo posiada system bezszczotkowy oraz funkcję Vario Speed i Sport 
Mode, które mają bezpośredni wpływ na jego większą wydajność. Drugi z  
wymienionych produktów to dziobowy model BLX 65BMR, którego moc  
wynosi 65 LB. Warto tutaj podkreślić fakt, że  sterowanie odbywa się przy  
pomocy pilota. W portfolio Rhino znajduje się kilka modeli silników począwszy 
od dwóch wariantów budżetowego Cobolda, a kończąc na BLX 110 – stworzo-
nym do pracy z łodziami o masie 2 ton.
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SILNIK ELEKTRYCZNY ZABURTOWY VX
Mocny, mocniejszy, Rhino VX! Przedstawiamy jeden z najmocniejszych na 
rynku zaburtowych silników elektrycznych. Rhino VX jest znakomity pod kątem 
niskiego zużycia energii, pozwalając na jego stosowanie w dłuższych okresach 
czasu przy zwykłej pojemności akumulatora. Silnik sterowany i kontrolowany 
jest za pomocą sterownicy teleskopowej (za wyjątkiem Rhino 28) zapewniając 
5 prędkości do przodu oraz 2 wsteczne. Silnik można przechylić do góry przez 
wciśnięcie przycisku a głębokość śruby oraz opór steru mogą być regulowane 
bezstopniowo. Silnik wyposażony w cyfrowy wskaźnik załadowania akumula-
tora (za wyjątkiem Rhino VX 28) by zapobiec wystąpieniu scenariusza utraty 
zasilania. Rhino VX posiada niebywale prostą, wygodną i ogólnie bezpieczną 
obsługę. Ten elektryczny silnik zaburtowy jest niezawodnym towarzyszem tysię-
cy wędkarzy jak i niezbędnym wyposażeniem każdego jachtu. 
• Wskaźnik załadowania akumulatora
• Metalowa kolumna
• Wyjątkowo niski pobór prądu

Nr art. Model Waga Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9925 034 VX 34 6,70 kg 5V/2R 1100 kg 0,74 m 1,45 m 12 1147,00

9925 054 VX 54 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,75 m 12 1467,00

9925 154 VX 54 z długą kolumną 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,87 m 1,75 m 12 1611,00

9925 065 VX 65 10,00 kg 5V/2R 2100 kg 0,74 m 1,75 m 12 1797,00

SILNIK ELEKTRYCZNY ZABURTOWY VX 50 ECO
Mocny, ekonomiczny i niedrogi: Rhino VX50 ECO! Jeden z najmocniejszych silników zaburtowych na rynku, wysokiej jakości silnik VX dostępny od teraz w standardo-
wej jakości przy mniejszym budżecie. Rhino VX ECO może pochwalić się doskonałym zużyciem energii, umożliwiając dłuższe działanie przy tej samej pojemności akumu-
latora. Sterowanie silnikiem realizowane jest za pomocą rumpla z 5 biegami do przodu i 2 biegami wstecznymi. Rumpel składa się za naciśnięciem jednego przycisku. 
Zarówno głębokość zanurzenia śmigła w wodzie jak i opór steru regulować można w sposób ciągły. Ogólnie Rhino VX radzi sobie wyjątkowo dobrze, wygodnie i bez-
piecznie. Ten elektryczny silnik zaburtowy będzie niezawodnym partnerem tysięcy wędkarzy.
• Kolumna ze stali
• Niezwykle niskie zużycie energii

Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość Waga Kolor Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V Max waga RCD zł
9925 050 VX 50 Eco 50 cm 15 cm 105 cm 9 kg czarny 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,45 m 12 10 kg 1179,00

ELEKTRYCZNE SILNIKI ZABURTOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model Pobór mocy / bieg 

Napięcie szczytowe 
(początkowe)

Wat/bieg Ciąg (lbs) Ciąg (kp)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model Pobór mocy / bieg 

Napięcie szczyto-
we (początkowe)

Wat/bieg Ciąg (lbs) Ciąg (kp)

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

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

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

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

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

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

Nr art. Waga Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9930 070 12,2 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 12 2493,00

Moc i energooszczędność – silniki dla 
wymagających wędkarzy

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

Nr art. Waga Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9935 110 14,00 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 24 3887,00

ELEKTRYCZNE SILNIKI ZABURTOWE
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Łatwość i wygoda w ste-
rowaniu

SILNIK ELEKTRYCZNY ZABURTOWY BLX 65BMR
Zaburtowy silnik elektryczny o mocy 65 lb przy napięciu 12 V. Bezobsługowa konstrukcja dzięki braku grafitowych szczotek. Dostosowany do użycia w wodzie morskiej. 
Kolumna o długości 1.30 m wykonana jest ze stopu aluminium. Składana w górę i w dół za pomocą dźwigni. Głębokość zanurzenia śruby jest płynnie regulowana. W 
zestawie pilot do płynnej regulacji funkcjami silnika. Zasilanie: 1x CR2032 (nie dołączone)

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga Długość tr. Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9940 065 155 cm 24 cm 54 cm 15 kg 170 cm variable 2100 kg 1,30 m 2,00 m 12 3998,00

Łatwość i wygoda w ste-
rowaniu

BLX 65 BMR GPS ELEKTRYCZNY SILNIK ZABURTOWY
Rozszerzenie naszej serii BMR: elektryczny silnik zaburtowy BLX65GPS do montażu na dziobie. Posiada poręczny pilot radiowy oraz funkcję GPS. Dzięki innowacyjnej 
technologii GPS silnikiem można sterować bardzo wygodnie. Jest on wyposażony w tryb pilota (ręczne prowadzenie kompasem), tryb nawigacji, tryb tempomatu ze 
wstępnie ustawioną prędkością, a także tryb kotwicy GPS oraz z możliwością wprowadzenia punktu docelowego. Wyświetlanie prędkości powyżej podłoża oraz reje-
stracja trasy (przechowywanie i możliwość powtórzenia do 16 tras) to kolejne przydatne funkcje tego silnika. Dokładność ustawiania pozycji GPS wynosi od 2 do 5 
metrów, w zależności od warunków zewnętrznych. Mocny silnik BLX65 GPS zapewnia siłę ciągu na poziomie 65 LBS, przy napięciu 12V i maks. 400W. Rumpel o dłu-
gości około 135 cm wykonany jest z kompozytu aluminium. Można go złożyć zarówno do góry jak i do dołu, dzięki dźwigni. Tak jak w przypadku wszystkich silników 
Rhino, BLX65 GPS umożliwia zmienną regulację głębokości zanurzenia. Zasilanie: 3x AAA do pilota (nie dołączone). Zasilanie: 3x AAA do pilota (nie dołączone).

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga Długość tr. Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9940 165 163 cm 24 cm 54 cm 15 kg 173,5 cm variable 2100 kg 1,37 m 2,00 m 12 8550,00

ELEKTRYCZNE SILNIKI ZABURTOWE

BMR ZESPÓŁ MONTAŻOWY

Uchwyt pozwalający na szybkie odpięcie silnika po zakończeniu jego użytko-
wania.

Nr art. Silnik RCD zł
9940 101 BMR65/BMR65GPS 722,00
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Teraz również z mocą 
24 funtów!

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

Nr art. Model Waga Biegi Maksymalna waga łodzi Długość kolumny Długość kabli zasilajacych Napiecie V RCD zł
9921 018 VX 18 2,45 kg 2V/2R 500 kg 0,60 m 1,5 m 12 546,00

9921 024 VX 24 3,6 kg 2V/2R 600 kg 0,60 m 1,5 m 12 683,00

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

Nr art. Model Silnik RCD zł
9925 397 Klucz do VX34 VX28 / VX34 225,00

9925 398 Klucz do VX44 / VX54 / VX 65 VX44 / VX50/ VX54 / VX65 / BMR 242,00

9930 101 BLX  Śruba nnapędowa 70/110lbs 242,00

9921 114 Cobold śruba napędowa 47,70

ELEKTRYCZNE SILNIKI ZABURTOWE
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