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PERFEKCYJNE HACZYKI  Już nasi przodkowie wiedzieli że podstawowym i najistotniejszym elementem każdego 
zestawu służącego do połowu ryb jest odpowiednio dobrany i ostry haczyk o optymalnie wyprofilowanej krzywiźnie kolanka. Stosując haki serii 
Kamatsu mamy możliwość dobrania tego elementu zestawu do wielkości i gatunku poławianych ryb, rodzaju i rozmiaru stosowanej przynęty 
a także rodzaju linki. Parametry te pozwalają na dostosowanie się do warunków każdego łowiska. Technologia XXI wieku pozwoliła na skompu-
teryzowanie procesu projektowania i produkcji przez co haki zyskały jeszcze większą precyzję wykonania, twardość i ostrość. W licznej, ciągle 
rozrastającej się rodzinie Kamatsu znajdziecie haki na każdą rybę, występują haki pojedyncze, podwójne, kotwice a także haki jigowe, antyza-
czepowe i to wszystko w wielu rozmiarach i kolorach pokrycia o różnych właściwościach. Znak Kamatsu to gwarancja, że każdy hak przeszedł 
kontrolę jakości i nie zawiedzie na łowisku.

Sode – haczyki z długim trzonkiem i mikrozadziorem. 
Model szczególnie polecany do metody skróconego 
zestawu. Najmniejsze haczyki doskonałe do ochotki, 
większe do białych i czerwonych robaków, a także 
wszelkiego rodzaju kanapek.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

HACZYKI
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Toyko – haki wykonane z cienkiego drutu, polecane do połowu ryb metodami odległościowymi jak również drgającej szczytówki. 

HACZYKI

Tomaru – mocne, uniwersalne haki, przeznaczone do połowu na przynęty zwierzęce, roślinne oraz kanapki np. kukurydza i czerwony robak, 
pęczak i biały robak.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

Kaizu – chwytliwe haki wykonane z grubego drutu. Nadają się zarówno do przynęt roślinnych jak również do czerwonych robaków i rosówek.
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10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

Chika – bardzo popularne haczyki z półokrągłym łukiem kolankowym i mikrozadziorem. Idealne do łowienia na ochotkę, pinki i kanapki. Mają 
szerokie zastosowanie w łowieniu sportowym.

HACZYKI

Miyako – bardzo popularne haczyki z łukiem i mikrozadziorem. Idealne do łowienia na ochotkę, pinki i kanapki. Mają szerokie zastosowanie 
w łowieniu sportowym.
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10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

Chinu – kute, mocne haki z okrągłym kolankiem, długim trzonkiem i zagiętym zadziorem. Polecane głównie do łowienia na przynęty roślinne: 
kukurydzę, pęczak, groch, ciasto, ser a także kulki proteinowe (wersja z oczkiem).

Kochinu – mocne, uniwersalne haki przeznaczone do połowu ryb spokojnego żeru na przynęty zwierzęce i roślinne. Dobre zarówno na rzekę 
jak i wodę stojącą.

Strap – specjalistyczne haki do połowu z trokiem bocznym, odpowiednio wyprofilowane oczko gwarantuje odpowiednie ułożenie haka przy 
zacięciu,a przenikliwie ostry grot wbija się nawet w twarde tkanki ryby.

HACZYKI
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10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

Koiso – seria kutych haków wykonanych z grubego drutu. Konstrukcja haka zapewnia doskonałe zacięcie, a także dobre „trzymanie” pod-
czas holu największych ryb. Koiso z oczkiem powinny zadowolić nawet najbardziej wybrednych karpiarzy.

HACZYKI

Iseama – bardzo mocne haczyki z szerokim kolankiem, mogą być użyte do łowienia na przynęty zwierzęce, ale także na kukurydzę, ciasto, 
pęczak oraz ziemniaki. W wersji z oczkiem doskonałe do metody włosowej.
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10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

Hanako – seria haczyków z mikrozadziorem. Model polecany do wszystkich metod spławikowych. Najmniejsze haki doskonałe do pinki, 
większe do białych i czerwonych robaków a także do wszelkiego rodzaju kanapek i przynęt roślinnych.

Aji – model szczególnie polecany dla zwolenników metod odległościowych (angielskiej i bolońskiej) jak również drgającej szczytówki.

Round – popularne, okrągłe haczyki z przedłużonym trzonkiem. Idealne do łowienia na pinki, białe i czerwone robaki. W spinningu mają 
zastosowanie do uzbrajania paprochów w metodzie bocznego troka. Dzięki zastosowaniu długiego trzonka bardzo wygodnie wyjmuje się 
haczyk głęboko tkwiący w pyszczku ryby.

HACZYKI
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10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

5 szt.

Aji Douski – super ostre kute haki o wzmocnionym trzonku. Model polecany wielbicielom połowu białej ryby metodą spławikową i gruntową.

Keiryu – seria popularnych haczyków, adresowana do wędkarzy, którzy łowią zarówno na przynęty roślinne jak i zwierzęce.

Okiami – model z dwoma zadziorami na trzonku. Dzięki temu doskonale „trzyma” przynęty i zapobiega zsuwaniu się ich. Szczególnie pole-
cany do łowienia na czerwone robaki i dendrobeny.

HACZYKI
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10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

Maruseigo – idealne haki do łowienia na dużych odległościach, na białe i czerwone robaki, rosówki, kukurydzę, pszenicę, pęczak, ciasto. 
Mogą być także używane przez spinningistów do zbrojenia przynęt podczas łowienia z bocznym trokiem.

Yarazu – mocne, uniwersalne haki przeznaczone do połowu zarówno na przynęty zwierzęce jak i roślinne. Szczególnie polecane do połowu 
leszczy i dużych płoci.

Hayabe – specjalistyczne haczyki do uzbrajania papro-
chów w metodzie bocznego troka. Zastosowanie długiego 
trzonka ułatwia wyjmowanie haczyka z pyszczka ryby.

HACZYKI
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10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

Okayu – seria haczyków z mikro zadziorem. Model polecany do metod spławikowych od skróconego zestawu przez odległościówkę aż do 
tradycyjnej zasiadki. Najmniejsze haki doskonałe do ochotki, większe do białych i czerwonych robaków i do wszelkiego rodzaju kanapek.

Limeric – ten model haczyka znany jest od dziesiątków lat. Nadaje się do łowienia na przynęty zwierzęce oraz pochodzenia roślinnego. 

Funa – haczyki z mikrozadziorem, wykonane z cienkiego drutu. Szczególnie polecane do połowu małych i średnich ryb na ochotkę, pinki 
oraz białe robaki.

HACZYKI
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10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

8 szt.

Crystal – popularne „kryształki”, haczyki przeznaczone dla wędkarzy łowiących na grunt jak również na spławik.

Worm – Typ mocnego haczyka doskonały do łowienia imitacjami 
larw i dżdżownic technikami drop shot i neko rig.

Umitanago – uniwersalne haki, nadają się do połowu na przynęty roślinne jak i zwierzęce.

HACZYKI
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Sensei – Popularny, chwytny kształt profilu haczyka sprawdzony od wielu lat przy 
łowieniu z dna. Oczko odgięte ku grotowi tworzy agresywny, niezwykle chwytny 
kąt.

Specialist – Specjalistyczny, bezzadziorowy haczyk doskonale spisujący się przy 
łowieniu z koszyczkami method feeder. Oczko odgięte ku tyłowi pozwala wiązać 
chwytne i niewidoczne przypony żyłkowe lub z fluorocarbonem.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

HACZYKI

Shad Tail– haczyki dedykowane specjalnie dla miłośników łowienia metodą drop 
shot. Profil ostrza typu regular pewnie trzyma zarówno przynętę jak i zaciętą rybę. 
Doskonały wybór zarówno dla amatorów wędkarstwa jak i dla doświadczonych 
zawodników.

Kantousure – mocne, kute haczyki znakomicie spisujące się przy połowach na 
drgającą szczytówkę. Pewnie trzymają rybę podczas holu.



2552018

HACZYKI

Akitasode – haczyki zaprojektowane z myślą o jak najefektywniejszym zacięciu, 
doskonały wybór do angielskiej odległościówki.

10 szt.

10 szt.

Idumezina – szeroki łuk kolankowy pewnie trzyma zapiętą rybę, zaś profil haczyka zapewnia łatwe i skuteczne zacięcie.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

Shinkandong – Haczyk o nietypowym rozwiązaniu trzymającym zaciętą rybę. W miejsce 
zadziora zastosowaliśmy potrójnie skute ostrze, podnoszące wytrzymałość i przenikli-
wość zacięcia, umożliwiając również bezpieczne wyhaczenie zdobyczy.



256 2018

Round Forged – haczyk zaprojektowany z myślą o użyciu z systemem przegubowego łączenia z czeburaszką. 
Powiększone, prostopadłe do łuku kolankowego oczko zapewnia przynętom naturalną pracę.

6/8 szt.

5/7 szt.

 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0 – 6 szt.    1, 2, 4, 6, 8, 10 – 8 szt. 

 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0 – 5 szt.    1, 2, 4, 6, 8 – 7 szt. 

Produkt polecany 
przez Dariusza Zgnilca 
TEAM KONGER

Offset Forged – Cienki i mocny haczyk wykonany ze stali węglowej, niezwykle ostry. Posiada powiększone oczko 
umieszczone prostopadle do osi haczyka, umożliwiając naturalną prezentację przynęty.

Produkt polecany przez 
Sean’a “Mister Finesse” Perez, 
profesjonalnego wędkarza 
i dziennikarza wędkarskiego

HACZYKI
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5 szt.

3 szt.

5 szt.

HACZYKI

Offset Heavy – kute, bardzo mocne haczyki prze-
znaczone do zbrojenia większych gum. Doskonale 
spiszą się przy obławianiu wyjątkowo zarośnię-
tych miejscówek, tak chętnie zajmowanych przez 
czatujące na zdobycz drapieżniki.

Offset Light – Niezwykle ostry haczyk offsetowy 
z powiększonym oczkiem do współpracy z cze-
buraszką. Doskonały do zbrojenia smukłych gum 
okoniowo - sandaczowych.

Offset Regular – wysokiej jakości haczyki offsetowe dedykowane zbrojeniu lżejszych przynęt. Dzięki swej 
lekkości pozwalają na wydłużenie swobodnego opadu przynęty praktycznie nie zaburzając jej pracy.

Produkt polecany przez 
Sean’a “Mister Finesse” Perez, 
profesjonalnego wędkarza 
i dziennikarza wędkarskiego
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Offset Weighted – Kute, mocne haczyki offsetowe dające szerokie pole do popisu podczas prezentacji przynęty. Zależnie od umiejscowienia 
obciążenia, uzyskamy opad “na pyszczek”, równomierny - horyzontalny, lub zbliżony do rannej ryby. 

3 szt.

3 szt.

HACZYKI

3/0
1,0 g

4/0
1,5 g

5/0
2,2 g

2/0
0,8 g

3/0
1,0 g

4/0
1,2 g

5/0
1,5 g

2/0
0,9 g

1/0
0,5 g
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Offset Spring Lock – Haczyk typu wide gap ze sprężynowym mocowaniem przynęty, doskonale spisujący się przy łowieniu drapieżników wszela-
kimi swimbaitami. Niezwykle ostry i chwytliwy. Szeroka gama rozmiarów pozwoli łatwo dobrać hak do każdej wielkości przynęty.

3 szt.

3 szt.

5 szt.

HACZYKI

3/0
1,3 g

4/0
1,5 g

5/0
2,0 g

2/0
1,2 g

1/0
0,9 g
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6 szt.

8 szt.

5 szt.

Worm Hook – specjalistyczne haki do zbrojenia przynęt 
miękkich. Szczególnie polecane do łowienia metodą 
drop shot, bocznego troka większymi gumami a także 
z ciężarkiem zamontowanym bezpośrednio przed przy-
nętą. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu prawie 
cały hak można schować w przynęcie i wystaje tylko 
grot, w momencie ataku ryby hak wysunie się z gumy 
i wbije w pysk ryby. Doskonała metoda do dobrania się 
do drapieżników przebywających w karczach, zwali-
skach drzew a także wśród wybujałej roślinności.

HACZYKI

Trout spoon – Haczyk z powiększonym oczkiem dedykowany zbrojeniu pstrągo-
wych wahadłówek. Wyjątkowo ostry i sprężysty.
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Beak – seria mocnych haków, adresowana do łowców karasi, linów, 
karpi na kukurydzę, pęczak, kulki proteinowe i robaki, jak również dla 
łowiących szczupaki, sandacze oraz sumy na martwą rybkę lub na 
żywca. 

 8/0, 9/0, 10/0, 11/0, 12/0 – 2 szt. 
 6/0, 7/0 – 3 szt.
 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 – 5 szt.
 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – 10 szt.

10/5/3/2 szt.

Senyo – mocne, kute haki z okrągłym kolankiem. Szczególnie polecane do przynęt roślinnych: pszenicy, pęczaku, ziemniaków, kukurydzy, 
grochu oraz sera, używane także do łowienia na martwą rybkę i żywca.

10/5 szt.
 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 – 5 szt.
 1/0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 – 10 szt. 

HACZYKI
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5 szt.

5/3/2 szt.

Cat Fish – haki wy-
konane z bardzo wy-
trzymałej stali, zasto-
sowany gruby drut 
bardzo dobrze trzyma 
się w rybim pysku 
i zmniejsza ryzyko roz-
cięcia ciała ryby nawet 
podczas forsownego 
holu. Haki dedykowane 
wędkarzom polującym 
na okazy.

5 szt.

Baitholder – haki do-
-skonale trzymają przy-
nętę, a to za sprawą do-
datkowych zadziorów 
na trzonku. Szczególnie 
polecane do łowienia 
na pęczki czerwonych 
r o b a k ó w,  r o s ó w k i , 
a także martwą rybkę.

 4/0 – 5 szt.     6/0 – 3 szt.     8/0, 10/0 – 2 szt.

HACZYKI
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Dwie serie potężnych kutych haczyków. Doskonale nadają 
się do zbrojenia zestawów sumowych, podczas łowienia 
oceanicznego na żywca, jak i dla wędkarzy pragnących 
zmierzyć się z halibutem lub jesiotrem.

Big fish forged – Model haczyka zaprojektowany 
pod kątem połowu dużych, silnych i walecznych ryb. 
Kształt ostrza zapewnia zwiększoną skuteczność za-
cięcia.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

HACZYKI
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 Grupa starannie wyselekcjonowanych haczyków karpiowych będąca wynikiem sumiennych, długotrwałych testów nad wodą. 
Niezawodne nawet w najtrudniejszych łowiskach wymagających forsownego holu. Gruby, a przez to bezpieczny dla ryb drut to również 
gwarancja mocy naszych haczyków. Średnice oczek są na tyle duże aby można było bezproblemowo zawiązać węzeł bez węzła lub 
pokusić się o zawiązanie d-riga.

HACZYKI KARPIOWE

DX Aji – wzmocniona wersja haków Aji, przeznaczona dla łowców okazów karpi, amurów, a także leszczy. Gruby drut z jakiego wykonane są haki 
jest odporny na duże przeciążenia, ponadto haki tego typu (gruby, okrągły drut) nie „tną” pyska ryby podczas forsownego holu.

Kayo-Heavy Carp – seria bardzo mocnych kutych haków przeznaczonych do połowu dużych karpi i amurów metodą włosową. Haki bardzo 
odporne na duże przeciążenia powstające podczas długiego holu dużych ryb.

Sensei – bezzadziorowe haczyki dedykowane wytrawnym łowcom cyprinusów. Niezbędny 
element wyposażenia na wielu krajowych i zagranicznych łowiskach specjalnych.

5 szt.

5 szt.

10 szt.

HACZYKI

10 szt.

Mebaru – długi i prosty trzonek haczyka pozwoli łatwo zawiązać przypon z d-ri-
giem. Dobry wybór dla zbalansowanych kulek.
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10 szt.

10 szt.

10/7 szt.

10 szt.

5 szt.

  1 – 7 szt.      2, 4, 6 – 10 szt.

Koi-Bari – mocne, kute haki ukształtowane tak aby doskonale trzymać rybę pod-
czas holu.

Yamato – haczyki z prostym ostrzem i typowej długości trzonkiem, doceniane 
zarówno przez adeptów jak i specjalistów karpiowania.

Kiji – bardzo udany model świetny do wiązania na nim przyponów z d-rigiem. 

Matsui – bardzo szeroki łuk kolankowy i wyjątkowo chwytliwe ostrze. Polecamy 
do bałwanków oraz kulek pop up.

Wide Gap forged – Mocny, sprężysty haczyk dosko-
nały do zestawów włosowych. Sprawdzony, chwytny 
model.

HACZYKI
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 Starannie wybrane modele i rozmiary sprawdzonych już haczyków Kamatsu zyskały nową, jeszcze sku-
teczniejszą oprawę. Pragniemy zaprezentować Wam haczyki pokryte farbą o barwie doskonale wkompono-
wującej się w tło dna łowiska. Poprzez zastosowanie tego zabiegu nawet najostrożniejsze karpie podchodzą do 
przynęty z większą ufnością, częściej dając się skusić na „tą właściwą” kulkę.   

HACZYKI KARPIOWE CAMOU

5 szt.

5 szt.

5 szt.

5 szt.

HACZYKI
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 Wzrastająca z roku na rok popularność wędkarstwa muchowego, skłoniła nas do przedstawienia gamy haczyków, przeznaczonych do 
połowu na mokrą i suchą muchę, streamery oraz nimfy. Jesteśmy przekonani, że wysoka jakość tych kutych oraz chemicznie ostrzonych 
haków, zyska im liczne grono zwolenników także wśród nizinnych muszkarzy.  

HACZYKI MUCHOWE

Dry Fly – Haki, na których z powodzeniem można wiązać zarów-
no pływające jak i tonące muchy. Klenie, jazie, okazowe pstrągi 
i lipienie – żaden okaz z wymienionych gatunków nie jest w sta-
nie wygrać z tymi wyjątkowo mocnymi i ostrymi hakami. 

Light Nymph – Nieco dłuższe od standardowych haków przez-
-naczonych do połowu na suchą muchę doskonale sprawdzą 
się jako haki do wiązania różnego rodzaju nimf i okazalszych 
mokrych muszek. Szczególnie polecamy je do połowu w tzw. 
trudnych łowiskach i wszędzie tam, gdzie można zaciąć napraw-
dę dużą rybę.

Streamer – Przedłużone i potrójnie wzmocnione haki, spraw-
dzą się nie tylko podczas połowu pstrągów. Największe z tych 
haków, dzięki niskiej cenie i niespotykanej mocy, mogą stać się 
hitem tegorocznego sezonu. Trociarze z całą pewnością doce-
nią przenikliwość grotów oraz chwytność zadziorów, starannie 
opracowanych przez japońskich specjalistów.

Scud – Imitacja kiełża jest jedną z najskuteczniejszych sztucz-
nych muszek. Niestety, zwłaszcza podczas połowu na tzw. krót-
ką nimfę, jej hak narażony jest na częsty kontakt z dnem rzeki, 
a jak wiadomo tępy hak, to zły hak. Po cóż więc ryzykować utra-
tę życiowego okazu, jeśli do dyspozycji są Scudy – haki o dużej 
wytrzymałości na ścieranie, dzięki czemu nawet po kilku wypra-
wach zachowują znaczną część swojej początkowej ostrości.  

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

HACZYKI
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KOTWICE

5/7 szt.

5/7 szt.

5/7 szt.
  1/0, 1, 2, 4 – 5 szt.      6, 8, 10 – 7 szt.

  1/0, 1, 2, 4 – 5 szt.      6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 – 7 szt.

  1, 2, 4 – 5 szt.      6, 8, 10 – 7 szt.

 Seria wyjątkowo mocnych i ostrych kotwiczek dedykowana bezkompromisowym łowcom drapieżników. Szeroka gama rozmiarów 
i kształtów pozwoli łatwo wybrać model odpowiedni do uzbrojenia szczupakowego woblera, kleniowego smużaka, dozbrojki do 
sandaczowej gumy czy kotwiczki dla miłośników żywcówki. Aby stworzyć kompletną i rzetelną ofer tę dodaliśmy również modele 
przeznaczone na morze, pomocne w zbrojeniu najczęściej używanych pilkerów.

KOTWICE
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KOTWICE

5/7 szt.

4/6/7/9 szt.

5 szt.

  1, 2, 4 – 5 szt.      6, 8, 10, 12, 14 – 7 szt.

 1, 2 – 6 szt.    4, 6 – 7 szt.   8, 10, 12 – 9 szt.  
 3/0, 2/0, 1/0 – 4 szt.

Produkt polecany przez Cezarego Sękowskiego TEAM KONGER

Treble round forged – Nieza-
wodne, ostre i mocne kotwice 
typu round. Zależnie od rozmiaru, 
znajdziecie tu zarówno wielkości 
do przynęt okoniowych, jak i od-
powiednie do dużych, szczupa-
kowych wabików.
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5/7 szt.

7 szt.

20 szt.

10 szt.

 1, 2, 4 – 5 szt.      6, 8, 10, 12, 14 – 7 szt.

KOTWICE
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 3/0, 2/0, 1/0 – 10 szt.     1, 2, 4, 6 – 20 szt.

 4/0 – 3 szt.   3/0 – 4 szt.   2/0 – 5 szt.  1/0 – 6 szt.  
 1, 2 – 7 szt.   4, 6 – 8 szt.   8 – 9 szt.

20 szt.

10/20 szt.

3/4/5/6/7/8/9 szt.

Double Ryder – 
kotwiczki z podwójnym 
grotem, przeznaczone 
do zbrojenia filetów lub 
martwych rybek. 

Double forged XL – Kotwica typu “bliźniak” doskonała do stosowania jako dozbrojka. Mocna, ostra, z przedłużonym trzonkiem - świetnie 
sprawdza się przy zbrojeniu powierzchniowych żab.

KOTWICE
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 Chcąc usatysfakcjonować łowców potężnych słodko jak i słonowodnych ryb, wprowadzamy wzmacniane kotwice potrafiące znieść 
prawie wszystko. Zostały one przetestowane na oceanicznych drapieżnikach, i test ten zdały bardziej niż dobrze. Oznaczenie X3 oraz X4 
ma na celu rozróżnienie mocy kotwic, w porównaniu do kotwicy z serii Grand Prix.

KOTWICE WZMACNIANE MORSKIE

 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0 – 10 szt.     1, 2, 4, 6, 8 – 20 szt.

10/20 szt.

5/3 szt.

6/5 szt.

 1, 1/0 – 5 szt.     2/0, 3/0, 4/0, 5/0 – 3 szt.

 2, 1 – 6 szt.     1/0, 2/0, 3/0 – 5 szt.
Produkt polecany 
przez Cezarego Sękowskiego 
TEAM KONGER

KOTWICE
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501110 501120 501100

 Specjalistyczne przypony zaprojektowane specjalnie do połowu karpi metodą włosową testowane na wielu łowiskach karpiowych całej 
Europy sprawdziły się w każdych warunkach. Dzięki montażowi z komponentów najwyższej jakości, przypony Pro Carp marki Kamatsu 
są doskonałą propozycją dla wszystkich wędkarzy polujących na okazowe karpie. Zastosowana linka i węzły dają gwarancję że przynęta 
prezentuje się naturalnie i nie wzbudza podejrzeń nawet najbardziej ostrożnych osobników. W celu uniknięcia przykrych niespodzianek nad 
wodą do montażu przyponów użyliśmy tylko selekcjonowane haki i krętliki Kamatsu. Haki wiązane są najbardziej efektywną metodą, tzw 
„węzłem bez węzła” a krętliki specjalistycznym węzłem, który rozkłada obciążenie na cały węzeł a nie tylko na punkty styku z krętlikiem. 
Przypony zostały zawiązane na tonących linkach o kolorze gwarantującym skuteczne maskowanie na większości typów podłoża występu-
jących na łowiskach. Doskonałe dla wędkarzy perfekcjonistów czerpiących radość z uprawianego hobby.

PRZYPONY PRO CARP

PRZYPONY PRO CARP
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501210 501220 501200

PRZYPONY PRO CARP



2752018

501310 501320 501300

PRZYPONY PRO CARP
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501410 501420 501400

PRZYPONY PRO CARP
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501510 501520 501500

PRZYPONY PRO CARP
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PRZYPONY CARP LEADER
 Prezentujemy zestaw przyponów z hakami, przeznaczonych dla entuzjastów metody włosowej. Z powodzeniem mogą być stosowane 
zarówno przez profesjonalistów jak i amatorów. Poszczególne elementy zostały skomponowane w oparciu o sugestie czołowych polskich 
karpiarzy. To oni określili standardy kształtu haków, długość, wytrzymałość i kolor użytych plecionek oraz wielkość, a także rodzaj krętlików. 
Do każdego opakowania dołączono stopery. 

PRZYPONY CARP LEADER
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PRZYPONY CARP LEADER
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10 szt.10 szt.

10 szt.10 szt.

PRZYPONY 10 cm
METHOD FEEDER WITH FAST STOP

 Przypony zaprojektowane na bazie doświadczeń naszej ekipy testowej na wielu łowiskach Europy. Wysokiej klasy materiały użyte 
do stworzenia tych przyponów stawiają je obecnie na najwyższej półce produktów dedykowanych do łowienia techniką Method Feeder. 
Dostępna gama rozmiarów i mocy umożliwi łatwy wybór najlepiej dostosowanego przyponu do rozmiarów i gatunków ryb na które się na-
stawiamy. Stoper typu Fast Stop umożliwia szybkie i łatwe nakładanie przynęt, niezależnie od tego, na co łowimy. Pellet, waftersy, pop-upy 
czy klasyczna dendrobena - Fast Stop doskonale trzyma każdą z nich.

PRZYPONY METHOD FEEDER
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PRZYPONY 10 cm
METHOD FEEDER WITH SILCONE RING

 Co wyróżnia dobry produkt z pomiędzy setek innych, i dlaczego go wybrać? Odpowiedź tak naprawdę jest bardzo prosta. Jakość użytych 
materiałów, oraz staranność wykonania - dobry produkt zwyczajnie nie zawiedzie w chwili próby. Ostre i niezawodne haczyki Kamatsu, 
najwyższej klasy żyłka i starannie wykonane węzły, zagwarantują Wam że kupno przyponów Kamatsu Method Feeder z pierścieniem siliko-
nowym było właściwym wyborem. Łatwość i intuicyjność stosowania pozwolą nawet niedoświadczonym wędkarzom skutecznie sięgnąć 
po wymarzone zdobycze.

10 szt.10 szt.

10 szt.10 szt.

PRZYPONY METHOD FEEDER
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PRZYPONY 50 cm
 Dla wędkarzy początkujących, a także dla tych, którzy nie chcą tracić czasu na pracochłonne 
wiązanie przyponów mamy specjalną ofertę – haki wraz z gotowymi przyponami. Długość żyłki 
w „gotowcach” wynosi 50 cm. Tak zawiązane przypony nadają się zarówno do połowów w rzekach 
(długi przypon) jak i w akwenach ze stojącą wodą (krótki przypon). W drugim przypadku wystarczy 
jedynie odciąć niepotrzebny kawałek żyłki. Przypony przygotowane są na żyłkach o średnicach 
od 0,10 do 0,30 mm i podobnie jak haczyki zapakowane są w opakowania z wizerunkami ryb lub 
przynęt, dla których zostały przeznaczone. Jest w czym przebierać, a poza tym są to haki „na 
każdą kieszeń”.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

PRZYPONY
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PRZYPONY

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.
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10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

PRZYPONY
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PRZYPONY

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.
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 Aby uzupełnić ofertę gotowych przyponów 50 cm, wprowadzamy nową serię wiązanych na żyłce pokrytej fluorocarbonem. Linka ta cha-
rakteryzuje się zwiększoną odpornością na przetarcie oraz zmniejszoną widocznością w wodzie, ułatwiając łowienie ostrożnie żerujących, 
dużych ryb. Staranność wykonania oraz szeroki asortyment typów haczyków pozwoli na łatwy wybór interesującego modelu dostosowa-
nego do specyfiki połowu danego gatunku.

PRZYPONY 50 cm Fluorocarbon Coated

10 szt.10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

PRZYPONY
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PRZYPONY

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.
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 Prezentujemy Państwu ulepszoną wersję doskonale znanych i cenionych przez 
wędkarzy przyponów 50 cm. Nowością jest wprowadzenie dwóch rozmiarów haczyka 
w jednym opakowaniu. Przypony te docenią wędkarze, którzy szukają praktycznych 
rozwiązań. 

PRZYPONY 50 cm Double

2×5 szt.

2×5 szt.

2×5 szt.

2×5 szt.

2×5 szt.

2×5 szt.

PRZYPONY
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PRZYPONY

2×5 szt. 2×5 szt.



290 2018

 W Polsce w ostatnich latach bardzo popularne stało się tzw. wędkarstwo wyczynowe. Coraz więcej wędkarzy sięga po tyczki, baty, 
bolonki, odległościówki, delikatne pikerki, stosując przy tym niezwykle finezyjne i czułe zestawy. Właśnie z myślą o tych wędkarzach 
poszerzyliśmy ofertę gotowych przyponów. Nowe „gotowce” wiązane są na najwyższej jakości cienkich żyłkach (0,08 - 0,14 mm), 
a do ich produkcji wykorzystano haki przeznaczone do wyżej wymienionych metod połowu. Przypony nawinięte są na tekturowe 
zwijadełka i zapakowane w plastikowe opakowania. W ten sposób są doskonale zabezpieczone przed uszkodzeniami, nie plączą się 
i łatwo jest je odwinąć na łowisku. Siedemdziesięciocentymetrowy odcinek żyłki jest na tyle długi, że można go dowolnie skrócić, 
w zależności od rodzaju łowiska, ryb w nim występujących, a także od sposobu łowienia.

PRZYPONY 70 cm

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

PRZYPONY
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Techron VX8

Techron Olive Green

Lepsza wersja znanej i lubianej przez wędkarzy plecionki Techron. Japoński producent skupił się w niej głównie na zwiększeniu liczby zwojów, co zaowocowało 
wyrobem o idealnym okrągłym przekroju, bardzo miękkim, posiadającym zwiększoną wytrzymałość i mniejsze odbarwianie podczas dłuższej używalności. 
Plecionka Techron VX8 konfekcjonowana jest w 100 m nawojach. Szpule łączone są po dwie. Plecionka warta stosowania. 

 Cała rodzina Kamatsu Techron wykonana jest z najwyższej jakości włókna ultra Dyneema, a wśród innych, obecnych na naszym 
rynku plecionek, wyróżnia ją niespotykana jakość i staranność wykonania. Od okonia do szczupaka i sandacza, od suma do karpia, 
dorsza i łososia – pełen wybór. Zaręczamy, że każdy z miłośników spinningu oraz wędkarstwa morskiego czy gruntowego, znajdzie tę 
jedną, jedyną, ulubioną. 
 Równomierny przekrój kołowy
 Gęsty, równomierny splot
 Duża odporność na czynniki zewnętrzne

Art. nr
100 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

Kolor: oliwkowozielony

256 100 010    0,10 9,00

256 100 018    0,18 20,00

256 100 022    0,22 29,00
256 100 020    0,20 24,00

256 100 012    0,12 10,80
256 100 014    0,14 13,20
256 100 016    0,16 16,80

ORYGINALNE JAPOŃSKIE PLECIONKI 

 Komputerowo testowana wytrzymałość na całej długości
 100% zabezpieczenie przed niszczącym działaniem 
 promieniowania UV

Techron Olive Green, 
Techron Black, 
Techron Yellow Fluo. 
Rodzina plecionek stworzona do połowu wszystkich gatunków drapieżników metodą spinningową lub na żywą rybę, a także okazowych ryb spokojnego żeru 
klasyczną gruntówką. Plecionki Techron Olive Green, Techron Black i Techron Fluo odznaczają się wyjątkową odpornością na ścieranie, a dzięki odpowiednio 
gęstym splotom ograniczyliśmy tendencyjną dla plecionek podatność na powstawanie bród i zamarzanie w niskich temperaturach. Plecionki Techron są 
produkowane z włókien Dyneema i dzięki nim są bardzo odporne na zrywanie nawet przy bardzo małych średnicach. Techron Fluo znajdzie zastosowanie 
w wędkarstwie morskim i przy połowach Big Game, a Techron Olive Green i Techron Black są doskonałą propozycją także dla karpiarzy gdyż doskonale układają 
się na dnie. Wszystkie plecionki są dostępne także w odcinkach 1000 metrów.

Kolor: oliwkowozielony

Art. nrArt. nr Art. nr
100 m135 m 10 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

259 135 003 259 100 003 259 010 003 0,03 2,85
259 135 004 259 100 004 259 010 004 0,04 4,00
259 135 006 259 100 006 259 010 006 0,06 5,20
259 135 008 259 100 008 259 010 008 0,08 6,10
259 135 010 259 100 010 259 010 010 0,10 7,50
259 135 012 259 100 012 259 010 012 0,12 9,00
259 135 014 259 100 014 259 010 014 0,14 11,00
259 135 016 259 100 016 259 010 016 0,16 14,00
259 135 018 259 100 018 259 010 018 0,18 17,00
259 135 020 259 100 020 259 010 020 0,20 20,00
259 135 022 259 100 022 259 010 022 0,22 25,00
259 135 025 259 100 025 259 010 025 0,25 31,00
259 135 028 259 100 028 — 0,28 35,00
259 135 030 259 100 030 — 0,30 39,00

PLECIONKI
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Techron Black

Techron Rainbow

Techron Yellow Fluo

Kolor: czarny

SCHEMAT BARWIENIA PLECIONKI TECHRON RAINBOW

Art. nr
150 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

258 150 014   0,14 11,00

Kolor: żółty fluo

258 150 018   0,18 17,00

258 150 025   0,25 31,00
258 150 022   0,22 25,00
258 150 020   0,20 20,00

258 150 016   0,16 14,00

Idealna plecionka dla wszystkich łowców 
nie tylko morskich okazów, odznaczająca 
się doskonałymi parametrami wytrzymało-
ściowymi i olbrzymią odpornością na agre-
sywne morskie środowisko. Unikatowym 
i wielce praktycznym rozwiązaniem jest 
swoista „plecionkowa” sonda, umożliwia-
jąca łowiącemu precyzyjny pomiar głębo-
kości łowiska i odległości w jakiej znajduje 
się przynęta. W tym celu na lince co metr 
umieszczone są dwa jaskrawe odcinki, co 
pięć metrów jeden dłuższy, a co dziesięć 
– zmieniono kolor plecionki. Dzięki unika-
towej kolorystyce, plecionka Techron Rain-
bow, jest idealną propozycją dla miłośników 
ciężkiego wędkarstwa gruntowego. 

Art. nrArt. nr Art. nr
100 m135 m 10 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

255 135 003 255 100 003 255 010 003 0,03 2,85
255 135 004 255 100 004 255 010 004 0,04 4,00
255 135 006 255 100 006 255 010 006 0,06 5,20
255 135 008 255 100 008 255 010 008 0,08 6,10
255 135 010 255 100 010 255 010 010 0,10 7,50
255 135 012 255 100 012 255 010 012 0,12 9,00
255 135 014 255 100 014 255 010 014 0,14 11,00
255 135 016 255 100 016 255 010 016 0,16 14,00
255 135 018 255 100 018 255 010 018 0,18 17,00
255 135 020 255 100 020 255 010 020 0,20 20,00
255 135 022 255 100 022 255 010 022 0,22 25,00
255 135 025 255 100 025 255 010 025 0,25 31,00
255 135 028 255 100 028 — 0,28 35,00
255 135 030 255 100 030 — 0,30 39,00

Kolor: wielokolorowy

Art. nr
1000 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

254 000 020   0,20 20,00
254 000 018   0,18 17,00
254 000 016   0,16 14,00

254 000 025   0,25 31,00
254 000 022   0,22 25,00

254 000 030   0,30 39,00
254 000 028   0,28 35,00

254 000 040   0,40 55,00
254 000 035   0,35 48,00

254 000 050   0,50 70,00

Produkt polecany 
przez Cezarego Sękowskiego 
TEAM KONGER

PLECIONKI
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Techron Fluorocarbon 100%

Techron Soft Nylon

Art. nr Art. nr
20 m 10 mŚrednica

(mm)
Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)
Wytrzym.

(kg)

Kolor: bezbarwny Kolor: bezbarwny

Clear – w 100% odbarwiona linka o współczynniku załamania światła prawie identycznym jak woda. Niewiarygodnie odporna na ścieranie, całkowicie odporna 
na działanie promieni UV, wyjątkowo miękka. Fluorocarbon 100% w przeciwieństwie do innych żyłek nie nasiąka wodą co oznacza, że nie „starzeje” się, a także 
jest odporna na działanie słonej wody. Fluorocarbon 100% jest to luksusowa żyłka odporna na działanie czynników chemicznych, znajdująca zastosowanie we 
wszystkich metodach połowu. Karpiarze, spinningiści, muszkarze, spławikowcy, miłośnicy połowu na grunt... Każdy, kto choć raz nawinie Fluorocarbon 100% 
na szpulę swojego kołowrotka, z całą pewnością doceni jej wyjątkowe właściwości. Szczególnie polecana do połowu w wodach o kryształowej czystości. 
Dostępna w średnicach od 0,128 do 1,02 mm, konfekcjonowana w 10 i 20 metrowych nawojach. 

Art. nr
150 m 30 m

Art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

218 150 028  — 0,28 10,30

218 150 016  218 030 016 0,16 4,00

218 150 030  — 0,30 12,00

Kolor: jasnoszary

218 150 040  — 0,40 15,30
218 150 035  — 0,35 14,20

        —  218 030 008 0,08 1,35

218 150 014  218 030 014 0,14 3,40
218 150 012  218 030 012 0,12 2,65
218 150 010  218 030 010 0,10 1,80

218 150 018  218 030 018 0,18 4,80
218 150 020  218 030 020 0,20 5,80

218 150 025  218 030 025 0,25 8,30
218 150 022  218 030 022 0,22 6,70

Rewelacyjna żyłka rodem z Japonii, wykonana w 100% z Nylonu. Wyjątkowo wytrzymała na węzłach, średnio miękka i średnio rozciągliwa, znajdzie zasto-
-sowanie we wszystkich metodach połowu. Dzięki wykonaniu w 100% z Nylonu (stopień czystości sprawdzany laboratoryjnie), jest praktycznie niewidoczna 
dla ryb, nie nasiąka wodą, a na dodatek w trakcie procesu produkcyjnego w pełni zabezpieczono ją przed działaniem promieni UV. Dostępna w średnicach od 
0,08 do 0,40 mm i konfekcjonowana w 150 i 30 metrowych nawojach. Dzięki czystości użytego materiału i wyjątkowo drobiazgowej kontroli jakości, powstał 
produkt światowej klasy, gorąco polecany łowcom okazów na całym świecie. 

ŻYŁKI

Produkt polecany przez 
Sean’a “Mister Finesse” Perez, 
profesjonalnego wędkarza 
i dziennikarza wędkarskiego

296 010 014 0,153 1,89 296 020 050 0,50 15,18
296 010 012 0,128 1,75 296 020 041 0,41 10,43

296 010 016 0,172 2,17 296 020 064 0,60 21,63
296 010 018 0,194 2,82 296 020 077 0,73 28,67
296 010 020 0,209 3,18 296 020 088 0,92 40,51
296 010 022 0,225 3,51 296 020 102 1,02 50,51
296 010 025 0,261 4,72
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 Przypony wykonane z włókien stalowych w grafitowej otulinie, wyposażone w dosko-
nałej jakości krętliki i agrafki. Całkowicie odporne na przecięcie i nie skręcające się na 
skutek przeciążeń wywołanych holem lub uwalnianiem przynęty z zaczepu. Wyjątkowo 
staranny splot, 100% odporności na działanie wody oraz długości 5 m, 20 i 30 cm i gwa-
rantowanej wytrzymałości 5, 10, 15 i 25 kg powodują, że miłośnicy połowu szczupaków 
powinni... Co tu dużo mówić przetestujcie, a na pewno docenicie ich jakość.

PRZYPONY VOLFRAM X CARBON

PRZYPONY
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 Kompletne przypony, wykonane ze stali chromowo-wolframowej, w doskonale do-
branym ciemno brązowym kolorze, oprą się zębom nawet największych szczupaków. 
Konfekcjonowane w najczęściej kupowanych przez wędkarzy długościach 20 i 30 cm 
oraz wytrzymałości na zerwanie 5, 10 i 15 kg. Jedyne na rynku przypony, którym dzięki 
unikatowej technologii wykonania, nie straszne są najostrzejsze zmagania z rybą. Sto-
sując Volfram X zapomnicie o zwijających się w spiralę i poszarpanych przyponach. 

PRZYPONY VOLFRAM X

PRZYPONY
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GŁÓWKI JIGOWE 
EXTRA

GŁÓWKI BIG JIG

GŁÓWKI MICRO JIG 
Z ZADZIORAMI

GŁÓWKI 
MICRO JIG 

Rozmiar haka: 4
Waga: 1 g

Rozmiar haka: 4
Waga: 6 g

Rozmiar haka: 4/0
Waga: 12 g

Rozmiar haka: 4/0
Waga: 20 g

Rozmiar haka: 10/0
Waga: 50 g

Rozmiar haka: 6
Waga: 4 g

Rozmiar haka: 6
Waga: 5 g

Rozmiar haka: 4
Waga: 2 g

Rozmiar haka: 4
Waga: 2 g

Rozmiar haka: 10/0
Waga: 100 g

Rozmiar haka: 6/0
Waga: 20 g

WYBRANE MODELE GŁÓWEK 
W SKALI 1:1

GŁÓWKI JIGOWE
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GŁÓWKI JIGOWE

 Główki jigowe wykonane na kutych 
hakach. Mocny, sprężysty, idealnie wy-
profilowany kształt haka oraz laserowo 
ostrzony grot w połączeniu z odpowiednio 
rozmieszczonym obciążeniem daje nam, 
wędkarzom pewność zacięcia, bezpiecz-
ny hol i tym samym możliwość złowienia 
ryby życia. Pełna gama wielkości i obcią-
żenia pozwala na zastosowanie tych głó-
wek niemal w każdych warunkach. 

Opakowania detaliczne

ROZMIAR HAKA
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Opakowania zbiorcze

GŁÓWKI JIGOWE EXTRA
Produkt polecany 
przez Sean’a “Mister Finesse” Perez, 
profesjonalnego wędkarza 
i dziennikarza wędkarskiego
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GŁÓWKI BIG JIG

 Główki BIG JIG zostały stworzone do zbrojenia największych przynęt gumowych dostępnych na rynku. Do produkcji profesjonalnych jigów użyliśmy super 
ostrych, kutych i hartowanych haków przechodzących wieloetapową kontrolę jakości, która jest niezbędna aby wychwycić najdrobniejsze niedoskonałości już 
na etapie produkcji haka i ograniczyć do zera prawdopodobieństwo straty medalowej ryby w najbardziej krytycznym momencie holu. Optymalne rozmiesz-
czenie obciążenia gwarantuje pewne zacięcie z każdej odległości, a także poprawną pracę gumowych przynęt. Wszystkie główki BIG JIG posiadają pierścienie 
zabezpieczające wabik przed zsuwaniem podczas silnych wyrzutów i walki z rybą.

GŁÓWKI EXTRA POINT
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Opakowania

Opakowania

ROZMIAR HAKA

ROZMIAR HAKA

Produkt polecany 
przez Dariusza Zgnilca 
TEAM KONGER

GŁÓWKI JIGOWE, CZEBURASZKI
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GŁÓWKI JIGOWE

GŁÓWKI MICRO JIGGŁÓWKI JIGOWE 
MICRO GRAND PRIX

 Mikrogłówki dla miłośników „paproszenia”. Starannie dobrane rozmiary 
i wagi zadowolą nawet najbardziej wybrednych spinningistów.

Opakowania detaliczne

Opakowania detaliczne
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Opakowania zbiorcze

ROZMIAR HAKA
ROZMIAR HAKA

Produkt polecany 
przez Janusza Panaka
TEAM KONGER

GŁÓWKI MICRO JIG 
Z ZADZIORAMI

Dwa mikrozadziory 
skutecznie trzymające 
przynętę

 Miłośników połowów na miniaturowe gumki z pewnością ucieszą wprowadzone do oferty: główki w trzech niewielkich rozmiarach z mikro zadziorami pewnie 
trzymającymi przynętę. Część przynęt posiada na tyle miękki korpus, iż niemożliwe staje się prawidłowe założenie gumy na główkę z tradycyjnym kołnierzem. 
Nasze mikruski pozwolą wam pokonać tą przeszkodę, pozwalając na doskonałą prezencję wabika bez ryzyka jego uszkodzenia już podczas zbrojenia gumy. 
Doskonałe haczyki Kamatsu użyte do ich produkcji pozwolą na pewne zacięcie oraz skuteczny hol gwarantując satysfakcję z dokonanego wyboru.

Opakowania detaliczne
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Produkt polecany 
przez Daniela Kowalskiego 
TEAM KONGER

ROZMIAR HAKA
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CZEBURASZKI SKŁADANE
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Opakowania detaliczne
ROZMIAR HAKA

Produkt polecany 
przez Sean’a “Mister Finesse” Perez, 
profesjonalnego wędkarza 
i dziennikarza wędkarskiego

GŁÓWKA JIGOWA FOOTBALL

GŁÓWKI JIGOWE, CZEBURASZKI
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ROZMIAR HAKA

ROZMIAR HAKA

CZEBURASZKA ZESTAW
ROUND FORGED

CZEBURASZKA ZESTAW
OFFSET FORGED

CZEBURASZKI ZESTAWY
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S P I N N I N G  S Y S T E M

Art. nr

Art. nr

Art. nr

Waga
(g)

Waga
(g)

Waga
(g)

Ilość
sztuk

Ilość
sztuk

Ilość
sztuk

Waga
(oz)

Waga
(oz)

668 003 001  1,0 3

668 000 001 1/8 3,5 2

668 001 001 1/16 1,8 2

Ciężarek Bullet Texas/Carolina Rig
Wolfram

Ciężarek Worm Bullet Screw-in
Wolfram

Ciężarek Czeburaszka 
Wolfram

Ciężarek Nail Sinker 
Wolfram

668 003 003   3,0 3

668 000 003  1/4 7,2 2

668 001 003  3/16 5,3 2

668 003 005   5,0 3

668 000 005  3/8 10,6 2

668 001 005  5/16 8,8 2

668 003 004   4,0 3

668 000 004  5/16 8,8 2

668 001 004  1/4 7,2 2

668 003 002   2,0 3

668 000 002  3/16 5,3 2

668 001 002  1/8 3,5 2

Art. nr
Waga

(g)
Ilość
sztuk

Waga
(oz)

668 002 001 1/32 0,9 2

668 002 003  1/8 3,5 2
668 002 002  3/16 1,8 2

8,8 g

8,8 g

2 g

10,6 g

3 g

10 g

14 g

4 g

8 g

21 g

5 g

6 g

3,5 g

7,2 g

7,2 g

1 g

1,8 g

5,3 g

5,3 g

0,9 g

3,5 g

3,5 g

1,8 g

CIĘŻARKI WOLFRAMOWE

668 003 006   6,0 3

668 000 006  1/2 14,0 2

668 003 008   8,0 3

668 000 007  3/4 21,0 2

668 003 010   10,0 3
668 003 000 1,0+2,0+3,0+4,0+5,0 g 5 
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555109

555119

555103

555113

KRĘTLIKI, RURKI, KÓŁKA, AGRAFKI
 Do wyboru macie Państwo popularne krętliki baryłkowe, rolowane, a także najmocniejsze – krętliki łożyskowane. Wszystkie, w zależ-
-ności od wielkości (22 – 4/0) nadają się do delikatnych metod spławikowych, średniego spinningu, do ciężkiego spinningu i gruntówki. 
Przygotowaliśmy równie dużą ofertę agrafek Kamatsu. Począwszy od blaszkowych – przeznaczonych do lekkiego i średniego spinningu, 
wszystkich metod spławikowych oraz lekkich gruntowych, do niezwykle mocnych, wykonanych z jednego kawałka drutu. Agrafki typu 
crosslock oraz fastlock przy ogromnych obciążeniach występujących podczas holu dużych ryb mogą się wygiąć w przysłowiowe chińskie 
„S” ale nie rozepną się, więc hol zakończy się sukcesem (chyba, że zawiedzie inny element zestawu). Dostępne są także różne kombinacje 
krętlików z agrafkami, krętllik i agrafka w jednym, a także mosiężne rurki służące jako zaciski do zakańczania przyponów metalowych.

2/0; 1/0  –  2 szt. 
1; 2; 4  –  5 szt. 

2/0; 1/0  –  2 szt. 
1; 2; 4  –  5 szt. 

2 szt. 2 szt. 

KRĘTLIKI
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555209 555203

555259 555253

580200 580203

3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7  –  10 szt.
8; 9; 12  –  5 szt.

3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7  –  10 szt.
8; 9; 12  –  5 szt.

5 szt.

5 szt.

5 szt.

5 szt.

KÓŁKA
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580300

563033

580100

551045

552410

3/0; 1/0  –  3 szt. 
2; 4; 6; 8; 10; 12; 14  –  5 szt. 

5 szt. 5 szt. 

10 szt. 

10 szt. 

Krętliki rolowane, wytrzymujące bardzo duże obciążenia. Przeznaczone dla węd-
karzy łowiących średnie i duże ryby, wszystkimi metodami połowu.

KRĘTLIKI
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562430

562520

563501

563505

961059

3/0  –  5 szt.
1/0; 2  –  8 szt.
4; 6; 8; 10; 12  –  10 szt.

3/0  –  5 szt.
1/0; 2  –  8 szt.
4; 6; 8; 10; 12  –  10 szt.

10 szt.

10 szt.

5 szt.

16 kg

50 kg
40 kg

32 kg

25 kg
12 kg

9 kg
7 kg

45 kg
25 kg

12 kg

KRĘTLIKI
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563018

552110

562640

562120

562130

10 szt.

10 szt.

5 szt.

10 szt.

10 szt.

23 kg 18 kg

14 kg

10 kg

5 kg

KRĘTLIKI
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562163 552162

562164

Udoskonalona konstrukcja potrójnego krętlika. Tego typu krętliki przeznaczone są 
do zestawów typu „pater noster” np. helikopterowych, z trokiem bocznym, a także 
do mocowania skoczka w zestawach dorszowych.

5 szt.

5 szt.

10 szt.

44 kg55 kg

2/0
2 mm
75 kg

3
1,5 mm
40 kg

5
1,15 mm
32 kg

7
1 mm
22 kg

1
1,7 mm
47 kg

38 kg 29 kg

KRĘTLIKI
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562101

961031

562003

563502

562360

3/0  –  5 szt.
1/0; 2  –  8 szt.
4; 6  –  10 szt.

3/0; 1/0  –  3 szt.
2; 4; 6; 8; 10; 12  –  5 szt.

10 szt.

10 szt.

1/0; 2  –  5 szt.
4; 6; 8; 10  –  10 szt.

Krętliki rolowane z agrafką wykonaną z jednego kawałka drutu. Jest to bardzo 
prosta a jednocześnie niebywale wytrzymała kombinacja. Polecane dla łowców 
okazów ryb spokojnego żeru, okoni, pstrągów oraz „białych” drapieżników, karpi, 
amurów, łososi, troci a także szczupaków i sandaczy. Największe rozmiary 1/0 
i 3/0 sprawdzą się podczas łowienia sumów oraz wędkowania w morzu.

Specjalistyczny krętlik umożliwiający zamocowanie go w dowolnym miejscu na 
lince poprzez wsunięcie jej w wydłużone oczko. Polecany do szybkiej wymiany 
troków. Aby uzyskać właściwy efekt należy odpowiednio dobrać rozmiar krętlika 
do średnicy linki.

30 kg

32 kg
40 kg

47 kg

19 kg

22 kg

14 kg

14 kg

9 kg

4 kg

KRĘTLIKI

6 kg
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562123

585013

585011

581804

582192

582193

5 szt.

5 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

10 szt.

KÓŁKA, RURKI
AGRAFKI

Łożyskowane krętliki z agrafką wykonaną 
z jednego kawałka drutu. Nieodzowne pod-
czas połowów morskich oraz okazów karpi, 
amurów, łososi, troci, szczupaków, sanda-
czy i sumów.

KRĘTLIKI, KÓŁKA, RURKI

8 mm 7 mm 6 mm

15 mm

5 mm

12 mm

4,5 mm 4 mm

10 mm

3,5 mm

7,6 mm
100 kg

5,8 mm
65 kg
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572181 572174

583001 583002 583003

589002 588900

1/2 0,8/1,6 0,7/1,4

10 szt. 

10 szt. 

10 szt. 20 szt. 

10 szt. 

10 szt. 10 szt. 

Produkt polecany przez 
Sean’a “Mister Finesse” Perez, 

profesjonalnego wędkarza 
i dziennikarza wędkarskiego

RURKI, AGRAFKI
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6 XXL 6L 4M 2S5 4 3 2 1 0

M S

5 4 3 2 1 0

572032 572022

573503

572026

563504572003

5 szt.5 szt.5 szt.

10 szt.10 szt. 10 szt.

50 kg

40 kg

4,5 kg 3 kg

32 kg
25 kg

12 kg
7 kg

40 kg

6 kg

25 kg 18 kg 12 kg

50 kg

35 kg

12 kg

AGRAFKI
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 Drobiazgi przydatne w każdej metodzie połowu. Ich różnorodne kształty, oraz kolory (czarne, kolorowe, bezbarwne) powinny spro-
stać wymaganiom każdego wędkarza. Doskonałe jako ograniczniki spławików przelotowych, „zderzaki” zabezpieczające węzły i śruci-
ny podczas łowienia zestawem z przelotową łezką lub oliwką na krętliku, jako „korki” zabezpieczające szczytówkę kilkunastometrowej 
tyczki przed nabieraniem wody podczas łowienia zestawem skróconym z końcówką zanurzoną w wodzie.

STOPERY

STOPERY
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BGLC

ASLC

BAD GHOST

ALIEN SHAD

001

001

002

002

003

003

004

004 005

005

Long Cast

Long Cast

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

WOBLERY KAMATSU
 Woblery Vibbra firmy Kamatsu to najwyższa jakość wykonania, to parametry 
perfekcyjnie dopasowane do warunków wszystkich łowisk oraz upodobań naszych 
rodzimych drapieżników. Znajdą tu coś dla siebie zarówno miłośnicy lekkiego, jak 
i ciężkiego, sumowo-trociowego spinningu. Są modele, które powinny zająć waż-
ne miejsce w pudełkach łowców głowacic oraz zwolenników coraz bardziej po-
wszechnego trollingu. Wszystkie woblery są wyjątkowo starannie wykonane z bar-
dzo twardego i odpornego na uszkodzenia tworzywa. Bogata oferta kolorystyczna 
usatysfakcjonuje najbardziej wybrednych spinningistów, podobnie jak uzbrojenie 
w dobrze dobrane kotwice. Jeszcze jednym powodem, dla którego nasze woblery 
powinny być chętnie atakowane przez drapieżniki jest grzechotka, która poza cie-
kawymi efektami akustycznymi, w wielu modelach przesuwa się podczas rzutu 
w kierunku ogona stabilizując wobler, co sprzyja dalszym wyrzutom. 
Uwaga: wszystkie woblery mają na przednim oczku założone kółko łącznikowe, 
które można zdjąć w wypadku stosowania agrafki.  

WOBLERY

Kaliber 90 mm na grubego zwierza. Do-
dając do tego 32 g masy, otrzymujemy 
nieomal pocisk - na pewno zaś, skuteczną 
przynętę dalekiego zasięgu. Krótki i moc-
ny ster pozwala na agresywną animację 
woblera, jeśli natomiast preferujecie łowie-
nie przynętami typu crankbait, Bad Ghost 
dobrze spisze się i w takiej roli. Doskonały 
wybór zarówno dla słodkowodnych, jak i 
oceanicznych łowców okazów.

Stickbait w rozmiarze S, o nieprzeciętnych 
właściwościach rzutowych. Przy długości 
zaledwie 75 mm waży niemal 30 g, co za-
pewnia z kolei ekstremalnie dalekie rzuty. 
Charakter pracy tej przynęty jest zależny od 
sposobu jej prowadzenia. Nam najlepsze 
efekty przynosiły niezbyt częste, krótkie pod-
szarpnięcia. Ten sposób prowadzenia dosko-
nale imituje oszołomioną rybkę, niezawodnie 
wabiąc wszelkie drapieżniki. 

BGLC 90 F VS 324 063 xxx 90 32 55 zróżnicowana 20-50 tonący 001, 002, 003, 004, 005

ASLC 75 VS 324 062 xxx 75 28 55 zróżnicowana 20-50 tonący 001, 002, 003, 004, 005

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka
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BSLC BOMBER
SHAD

WSLC WATER
SCOUT

VBLC VIBER
BAIT

Long Cast

Long Cast

Long Cast

001

001

001

002

002

002

003

003

003

004

004

004

005

005

WOBLERY

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

Klasyczny wobler ze sterem o szerokim 
spektrum zastosowań w spinningu słod-
kowodnym i oceanicznym. Dzięki swojej 
masie, można sięgnąć nim na doprawdy 
imponujące odległości. W zależności od tem-
pa prowadzenia, uzyskujemy różne rodzaje 
akcji. Znakomicie nadaje się do twitchingu, 
odjeżdżając kusząco na boki - jak skuteczne 
jest tego typu łowienie, polecamy stwierdzić 
przeprowadzając Bomber Shada opodal kęp 
moczarki, lub przy krawędzi podwodnego 
stoku.

Totalne zaskoczenie. Ten stickbait wielokrot-
nie przekroczył nasze oczekiwania, dając 
nam ryby z niemal pustych, wydawało by 
się, wód. Lusterkowanie w opadzie, odjazdy 
przy podszarpnięciach i idealne właściwości 
rzutowe stawiają Water Scouta na piedestale 
pośród wszystkich sztucznych przynęt. Do-
skonały na szczupaki, bolenie, trocie z plaży, 
lub na egzotyczne gatunki ryb oceanicznych. 
Pomimo dużej masy, daje się poprowadzić 
wolno, i stosunkowo płytko. 

W światku wędkarzy panuje przesąd, że ba-
nan na łódce jest gwarancją spłynięcia “na 
zero”. Nie ma to jednak żadnego przełożenia 
na nasze “bananowate” Viber Shady. Moż-
na wręcz pokusić się o stwierdzenie, że ich 
działanie jest całkowitym odwróceniem ta-
kiego losu. Te woblery przyniosły nam wiele 
pięknych ryb, i jesteśmy pewni, że i dla Was 
ta przynęta okaże się receptą na wędkarski 
sukces.

WSLC 120 VS 324 065 xxx 120 33 50 zróżnicowana 30-60 tonący 001, 002, 003, 004

BSLC 110 VS 324 066 xxx 110 32 50 zróżnicowana 30-60 tonący 001, 002, 003, 004, 005

VBLC 90 VS 324 064 xxx 90 29 50 zróżnicowana 20-50 tonący 001, 002, 003, 004, 005
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RH

004

015 062 068 085

SS

001

004 008 018015 076

REAPER

SHALLOW
SHAD

SGR QUICK
HUNTER

Long Cast

001 002 003 004 005

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

Wobler przeznaczony do obławiania głębo-
kich wód rzek i jezior. Doskonale spisuje się 
zarówno podczas spinningowania jak i trol-
lingu. Jednolity, mocny stelaż przebiegający 
przez całą długość woblera, pozwoli na bez-
pardonowy hol największych nawet okazów 
wszystkich drapieżników. Wbudowana grze-
chotka dodatkowo uatrakcyjnia przynętę, 
prowokując do brania nawet nieaktywnych 
drapieżców.

Niewielki rozmiar w przypadku tego woble-
ra idzie w parze z wielkimi możliwościami. 
Shallow Shad znakomicie kusi do brania 
okonie, klenie, jazie oraz pstrągi. Wklęsły ster 
nadaje woblerowi agresywną pracę, pozwa-
lając skutecznie obławiać rzeki i strumienie 
z prądem lub pod prąd. Najlepsze efekty za-
pewni jednak prowadzenie z krótkimi zatrzy-
maniami. Gama dostępnych kolorów pozwoli 
dostosować się do połowów na wszystkich 
śródlądowych wodach.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

RH 70 F 324 059 xxx 70 23 30 3-5 15-30 pływający 004, 015, 062, 068, 085

SS 40 F 324 061 xxx 40 3 25 0,2-0,8 4-8 pływający 001, 004, 008, 015, 018, 076

Mały, lotny wobler o skupionej masie, umoż-
liwiający łowienie na zróżnicowanych głębo-
kościach. Niewielki ster nadaje mu wąską, 
migotliwą akcję do złudzenia przypominającą 
małą rybkę. Opracowany został do łowienia 
w oceanach silnych ryb żerujących na ławi-
cach śledzi lub sardynek, doskonale jednak 
spisuje się przy poszukiwaniach rodzimych 
troci, łososi, boleni czy szczupaków. Gama 
dostępnych kolorów pozwoli dobrze przygo-
tować się do obydwu rodzajów łowienia.

SGR 70 VS 324 067 xxx 80 25 45 zróżnicowana 15-40 tonący 001, 002, 003, 004, 005

WOBLERY
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GR

062

083

068

084

069

085

070

086

GLIDER

SGR SLOW
GLIDER

PB

008

010 013 014 015

004

POP
BASS

Ten model jerka jest kojarzony przez wszyst-
kich spinningistów. Posiada bardzo odporny 
na szczupacze zęby korpus oraz trwałe ma-
lowanie. Obie dostępne wielkości w opadzie 
świetnie lusterkują, wabiąc drapieżniki prak-
tycznie w miejscu. Gama dostępnych kolo-
rów zadowoli nawet najbardziej wybrednego 
spinningistę.

Duże szczupaki często zajmują płytkie sta-
nowiska, np. pomiędzy zatopionymi trzcina-
mi, lub w wodorostach, gdzie głębokość od 
powierzchni do dywanu roślin wynosi mniej 
niż metr. Szybkotonący Glider nie dawał się 
tam dobrze poprowadzić. Wyciągnęliśmy 
wnioski, i przedstawiamy Wam model Slow 
Glider – doskonały do bardzo wolnego pro-
wadzenia, stabilny i posiadający powtarzal-
ność akcji. Szybkość tonięcia jest minimalna, 
umożliwiając zróżnicowane granie przynętą 
i skuteczne prowokowanie ryb.

Art. nr

Art. nr

Model

Model

Długość
(mm)

Długość
(mm)

Waga
(g)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Typ

Typ

Kolorystyka

Kolorystyka

GR 70 S 324 044 xxx 70 17,5 30 0,2-2,0 10-30 tonący 062, 068, 069, 070

SGR 70 S 324 057 xxx 70 14,7 25 0,2-1,5 10-30 tonący 083, 084, 085, 086

GR 100 S 324 045 xxx 100 50 40 0,4-3,0 20-60 tonący 062, 068, 069, 070

SGR 100 S 324 058 xxx 100 40,5 35 0,3-2,2 20-60 tonący 083, 084, 085, 086

Pełna gama popperów przeznaczonych do 
powierzchniowego połowu różnych gatun-
-ków ryb w zbiornikach wody stojącej. Naj-
mniejsze modele sprawdzają się przy połowie 
okoni i pstrągów, średnie i duże skutecznie 
wabią, okazowe szczupaki. Przynęty te, pełną 
skuteczność uzyskują podczas prowadze-
nia „krótkimi skokami na przód”. Popularne 
w USA „plujki” (w momencie gwałtownego 
szarpnięcia wędziskiem, przynęta wyrzuca 
przed siebie strugę wody) wyposażone są 
w grzechotkę.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

PB 68 TW 324 004 xxx 68 9,9 30 powierzchniowy 8-15 pływający 004, 008, 010, 013, 014, 015
PB 88 TW 324 005 xxx 88 19,1 35 powierzchniowy 10-20 pływający 004, 008, 010, 013, 014, 015

WOBLERY

Produkt polecany 
przez Janusza Panaka
TEAM KONGER
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STM

RSP

GTP

065

062 065 066 079 080

066 067 078

015008004 018 045 062

STREAM
MINNOW

ROOSTER
POP

GT POP

Stream Minnow to wobler który podczas 
testów w 2014 roku niejednokrotnie łowił 
ryby w zdawałoby się, całkowicie przeło-
wionych wodach. Jego charakterystyczna, 
niezbyt szeroka praca pozwalała skusić za-
róno okonie, szczupaki jak i bolenie. Wobler 
ten polecamy zarówno spinningowym eks-
pertom, jak i osobom które dopiero zaczy-
nają poznawać tę dziedzinę wędkarstwa. 

Popper dedykowany do połowów dużych 
drapieżników oceanicznych. Charaktery-
styczną cechą tego poppera jest monoli-
tyczny stelaż laserowo wycinany z kwaso-
odpornej stali. Gwarantuje to jego niezwykłą 
wytrzymałość – swobodnie można mierzyć 
się z GT, tuńczykami, czy rybami-kogutami. 
Dobre rozmieszczenie obciążenia w korpusie 
pozwoliło osiągać imponujące odległości 
rzutów, co ma niebagatelne znaczenie pod-
czas łowienia płochliwych drapieżników.

Duże ryby gustują w dużych przynętach – 
jest to niepodważalna prawda. Jeśli zatem 
planujecie złowić okazałego karanksa czy 
tuńczyka, GT Pop po prostu musi znaleźć się 
w Waszej skrzynce z przynętami. Podczas 
testów popper ten wielokrotnie pokazał swą 
skuteczność, niejednokrotnie deklasując inne 
przynęty. 

Art. nr

Art. nr

Art. nr

Model

Model

Model

Długość
(mm)

Długość
(mm)

Długość
(mm)

Waga
(g)

Waga
(g)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Odległość rzutu
(m)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Głębokość pracy
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Typ

Typ

Typ

Kolorystyka

Kolorystyka

Kolorystyka

STM 38 S 324 051 xxx 38 2,1 20 0,5 4-8 tonący 004, 008, 015, 018, 045, 062

RSP 150 F 324 053 xxx 150 54,5 45 TW 60 pływający 065, 066, 067, 078

GTP 205 F 324 054 xxx 205 130 60 TW 100 pływający 062, 065, 066, 079, 080

STM 50 F 324 052 xxx 50 3,1 20 0,5 4-8 pływający 004, 008, 015, 018, 045, 062

WOBLERY
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WP

Long Cast

062

012 066 067 082

012 062 066 081

064 065 066 067

RFP

WR

WICKED 
POP

REEF POP

WAVE RIDER

WOBLERY

Wyjątkowo skuteczny popper który dał się 
we znaki już niejednemu okazowi. Rozmiar 
14 cm doskonale prowokuje zarówno słod-
kowodne jak i morskie drapieżniki żerujące 
w pobliżu powierzchni. Charakterystyczny 
plusk wywoływany podszarpnięciami szczy-
tówki potrafi zwabić rybę nawet jeśli przeby-
wa kilka metrów pod powierzchnią wody.

Art. nr

Art. nr

Art. nr

Model

Model

Model

Długość
(mm)

Długość
(mm)

Długość
(mm)

Waga
(g)

Waga
(g)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Odległość rzutu
(m)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Głębokość pracy
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Typ

Typ

Typ

Kolorystyka

Kolorystyka

Kolorystyka

WP 140 F 324 036 xxx 140 33,0 40 0 20-40 pływający 062, 064, 065, 066, 067

WR 130 F 324 056 xxx 130 55 40 TW 60 pływający 012, 066, 067, 082

RFP 200 F 324 055 xxx 200 115 60 TW 100 pływający 012, 062, 066, 081

Okolice raf koralowych to jedno z miejsc 
gdzie najczęściej gromadzi się oceaniczna 
drobnica – naturalne żerowisko wszystkich 
drapieżników. Przynętą, która pozwoli sku-
tecznie spenetrować te miejsca jest właśnie 
Reef Pop – doskonała imitacja niewielkiej 
ryby uciekającej przy powierzchni. Mocna 
fala wywoływana przez czoło poppera sku-
tecznie sprowokuje do ataku pobliskie dra-
pieżniki.

Popper przetestowany na wielu oceanicz-
nych łowiskach o ponadprzeciętnej skutecz-
ności. Wytrzymałość oraz jakość wykona-
nia tej przynęty pozytywnie Was zaskoczy. 
Specjalna konstrukcja czoła, zawierająca 
symetrycznie rozmieszczone przelotowe ka-
nały zapewnia mocny efekt akustyczny zna-
komicie prowokujący ryby do agresywnego 
i pewnego pochwycenia przynęty.

Art. nr

Art. nr

Model

Model

Długość
(mm)

Długość
(mm)

Waga
(g)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Typ

Typ

Kolorystyka

Kolorystyka

WR 130 F 324 056 xxx 130 55 40 TW 60 pływający 012, 066, 067, 082

RFP 200 F 324 055 xxx 200 115 60 TW 100 pływający 012, 062, 066, 081
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BM

SWM

Long Cast

Long Cast

062

062

064

064

065

065

066

066

067

067

GS

Long Cast

048 049 050 051

BOLT 
MINNOW

SWEEPER
MINNOW

GLIDER
STICK

Wobler pozwalający osiągać ekstremalne od-
ległości rzutów. Właściwie poprowadzony po-
trafi sprowokować do ataku praktycznie każ-
dego drapieżnika. Z powodzeniem uderzają 
w niego nawet ledwo wymiarowe szczupaki, 
chociaż docelowo zaprojektowano go z myślą 
o połowach większych drapieżników.

Kolejny z serii dalekosiężnych woblerów 
w naszej ofercie. Dedykowany połowom 
w wodach zarówno słodkich jak i słonych, 
uzbrojony w mocne, wyjątkowo ostre kotwi-
ce. Ryby będące dotychczas poza zasięgiem 
rzutów staną się teraz dostępne łatwiej niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Art. nr

Art. nr

Model

Model

Długość
(mm)

Długość
(mm)

Waga
(g)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Typ

Typ

Kolorystyka

Kolorystyka

BM 160 S 324 041 xxx 160 51,0 45 0,5-2,0 20-60 tonący 062, 064, 065, 066, 067
BM 140 S 324 040 xxx 140 32,0 35 0,2-2,0 20-40 tonący 062, 064, 065, 066, 067

SWM 140 F 324 048 xxx 140 38,0 40 0,4-1,5 20-40 pływający 062, 064, 065, 066, 067

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

GS 180 S 324 039 xxx 180 125,0 65 1,5-5,5 30-80 tonący 048, 049, 050, 051

GS 140 S 324 037 xxx 140 60,0 40 0,8-4,0 20-40 tonący 048, 049, 050, 051
GS 160 S 324 038 xxx 160 90,0 55 1,4-4,5 20-60 tonący 048, 049, 050, 051

Bezsterowy wobler doskonale spisujący się 
podczas połowów troci z morskiego brzegu 
jak i szczupaków żerujących przy trzcino-
wiskach. Prowadząc go krótkimi podszarp-
nięciami z kilkusekundowymi przerwami 
uzyskamy zdumiewający efekt.Takie prowa-
dzenie przynęty wymaga ciągłego zachowa-
nia lekko napiętej linki. Ilość brań na pewno 
pozytywnie was zaskoczy.

WOBLERY
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072
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001 003 007 014 019
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WOBLERY

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

TRM 45 S 324 049 xxx 45 2,2 20 0,5 4-8 tonący 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077

Wobler ten swoją akcją i wyglądem wiernie 
imituje niewielką uklejkę. Wąskim wychyle-
niom części ogonowej towarzyszy delikat-
ne lusterkowanie dające atrakcyjne „bły-
śnięcia” bokami. Jest to doskonały wobler 
zarówno na rzecznego bolenia czy klenia, 
jak i na wczesnowiosennego szczupaka czy 
okonia. Słowem, uniwersalna, całoroczna 
przynęta.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

SPM 42 S 324 050 xxx 42 2,2 20 0,5 4-8 tonący 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077

Wobler skonstruowany z myślą o łowieniu 
pstrągów w wartkich rzekach i strumie-
niach. Dzięki specjalnej budowie korpusu, 
odpowiedniemu rozmieszczeniu obciążenia 
i właściwej proporcji wielkości steru, Tro-
ut Minnow nie będzie wykładał się na bok 
nawet w najbystrzejszym nurcie. Znakomi-
cie spisze się również podczas rzecznego 
połowu kleni i jazi przy opaskach lub na 
płytkich rafach.

Kolejna ciekawa nowość w naszej ofercie. 
Bezsterowy, szybkotonący wobler o akcji 
zbliżonej do cykady. Wbudowana w przynętę 
otwarta komora powietrzna dodatkowo wabi 
ryby uwalniając intrygujące bąble powietrza. 
Polecamy prowadzić go skokami w przyden-
nej strefie łowiska, a na efekty nie trzeba bę-
dzie długo czekać.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

TRV 75 S 324 011 xxx 75 18 35 3,0-4,0 10-30 tonący 001, 003, 007, 014, 019

Produkt polecany 
przez Daniela Kowalskiego 
TEAM KONGER

Produkt polecany 
przez Dariusza Zgnilca 
TEAM KONGER
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PB
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CF
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042 048 054
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014

024 025 026 027 028

043 052 063

CRAW
FISH

REAL
HOPPER

POWER
BUG

HUMPY
SHAD

Podobnie jak Real Hopper, Power Bug najsku-
teczniejszy jest w okresie wiosenno-letnim 
kiedy ryby intensywnie żerują na owadach. 
Smużenie przynętą w połączeniu z lekkimi 
podszarpnięciami szczytówki pozwoli dobrać 
się do najostrożniejszych kleni czy jazi. Ko-
lorystyka i akcja wiernie imitują najczęściej 
spotykane nad wodą owady.

Art. nr

Art. nr

Model

Model

Długość
(mm)

Długość
(mm)

Waga
(g)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Typ

Typ

Kolorystyka

Kolorystyka

PB 28 S 324 024 xxx 28 1,8 15 0,1-0,5 4-8 tonący 024, 025, 026, 027, 028

RH 37 S 324 025 xxx 37 2,0 15 0,1-0,5 4-8 tonący 030, 031, 032, 033

Jak sama nazwa wskazuje, wobler 
ten jest wierną imitacją konika 
polnego. Prowadzony blisko po-
wierzchni lub smużący taflę wody 
doskonale kusi wszystkie drapieżni-
ki. Ten model całą swą skuteczność 
pokazuje w okresie od wiosny do 
wczesnej jesieni.

Doskonały wybór na wszystkie łowiska, 
w których występują raki. Woblery te świetnie 
spisują się podczas polowań na okonie i san-
dacze. Aby zwiększyć liczbę brań polecamy 
prowadzić wobler krótkimi podszarpnięciami 
szczytówki z dwusekundowymi przerwami 
w cyklach.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

CF 40 F 324 029 xxx 40 3,0 15 1,2-2,0 6-15 pływający 041, 042, 048, 054

Seria czterech starannie wyselekcjonowa-
-nych kolorów naniesiona na zabójczo sku-
teczny korpus. Wąska i wysoka bryła przynę-
ty świetnie imituje małego leszcza lub krąpia. 
Dzięki charakterystycznej budowie korpusu, 
przynęta intrygująco lusterkuje skutecznie 
prowokując nawet te niezdecydowane do 
ataku drapieżniki.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

HS 32 S 324 031 xxx 32 1,8 15 0,2-1,0 4-6 tonący 014, 043, 052, 063

Produkt polecany przez 
Sean’a “Mister Finesse” 
Perez, profesjonalnego 
wędkarza i dziennikarza 
wędkarskiego

WOBLERY
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WOBLERY

Pękaty, głębokoschodzący wobler dobry do 
klasycznego spinningu jak i trollingu z ręki. 
Mocna ogonowa akcja i wyraźna grzechotka 
skutecznie sprowokuje nawet nieżerujące ak-
tywnie szczupaki, 
sumy i sandacze.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

BCR 60 F 324 001 xxx 60 16,5 20 1,5-3 10-20 pływający 001, 007, 009, 014, 019

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

SS 40 F 324 021 xxx 40 3,5 20 0,8-2,0 4-8 pływający 001, 012, 014, 015, 039

Długi i szeroki ster, charakterystycznie wy-
profilowany korpus oraz starannie wyselek-
cjonowane kolory pozwoliły uzyskać jeden 
z najłowniejszych woblerów na rynku. Wy-
śmienicie sprawdzi się zarówno w górskim 
potoku, nizinnej rzece czy wielkim, mazur-
skim jeziorze. Łowiąc tym woblerem na pew-
no nie zejdziesz 
z wody „o kiju”.

SS 50 F 324 022 xxx 50 7,0 25 1,0-2,5 6-12 pływający 001, 012, 014, 015, 039

Perełka w kolekcji przynęt łowców po-
wierzchniowych drapieżników. Mikro pop-
pery udowodnią swą skuteczność ponad 
łąkami grążela lub rdestnicy. Te wyjątkowo 
skuteczne przynęty naśladują narybek żeru-
jący na owadach które wpadły do wody. Nie 
zapomnicie widoku grubego okonia lub oka-
załego szczupaka agresywnie atakującego 
tego mikruska.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

MP 45 F 324 020 xxx 45 4,2 20 0 6-10 pływający 001, 004, 014, 039
MP 35 F 324 019 xxx 35 2,2 15 0 4-8 pływający 001, 004, 014, 039

Wierna imitacja młodego narybku, czyli nie-
odparta pokusa dla wszystkich drapieżników. 
Prowadzony krótkimi, energicznymi szarp-
nięciami uwalnia cały swój potencjał. Już po 
pierwszej wyprawie na stałe zagości w Wa-
szych pudełkach stając się podstawowym 
woblerem od którego zaczyna się łowienie. 

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

SF 35 F 324 030 xxx 35 1,5 15 0,2-1,0 4-6 pływający 043, 047, 054, 061, 063
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FC

014 047 048 052 053 054 062

CR

001 004 008 011 014 015 054

WX WRESTLER X

007 009 010 019 023

FLAT CRANK

CRANKER

WRESTLER X

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

FC 90 F 324 027 xxx 90 26,0 35 2,0-3,5 15-40 pływający 014, 047, 048, 052, 053, 054, 062
FC 70 F 324 026 xxx 70 12,0 25 0,5-1,9 10-20 pływający 014, 047, 048, 052, 053, 054, 062

Kształt korpusu, akcja, te cechy mają moż-
liwie najwierniej naśladować niewielkie ka-
rasie. Ten wobler po prostu łowi – nieważne 
czy podczas jednostajnego ściągania czy 
podczas „ożywiania” przynęty przez węd-
karza.

Płytko schodzący wobler przeznaczony do 
łowienia szerokiej gamy drapieżników, od 
wyrośniętych okoni po okazałe sumy. Dzięki 
skupionej masie łatwo oddaje się nim długie 
rzuty używając nawet stosunkowo mocnych 
linek. Polecamy go również do nocnego ob-
ławiania rzecznych opasek.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

CR 50 F 324 047 xxx 50 12,5 20 0,3-1,2 10-20 pływający 001, 004, 008, 011, 014, 015, 054

Niezastąpiona, spinningowo-trollingowa se-
ria woblerów dla miłośników big game. Do-
skonale spisuje się tam, gdzie trzeba sięgnąć 
naprawdę głęboko. Dodatkowym atutem 
jest głośna grzechotka doskonale wabiąca 
ryby nawet na dużym dystansie. Starannie 
dobrane kolory oraz charakterystyczna, nie-
zbyt szeroka praca, czynią z tych woblerów 
bardzo ciekawą propozycję.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

WX 180 S 324 017 xxx 180 98,0 35 7,0-8,0 20-40 tonący 007, 009, 010, 019, 023
WX 140 S 324 016 xxx 140 50,0 30 5,0-6,0 20-40 tonący 007, 009, 010, 019, 023

WOBLERY
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SLM

006 007 013 022004

SPM

004 006 013 015 022

DM

001 012 015 018 062

SPRINT 
MINNOW

SLIM 
MINNOW

DEEP 
MINNOW

WOBLERY

Rodzina woblerów o długości 8 i 10 cm. 
Obydwa modele płytkoschodzące, dosko-
nale nadają się do połowu szczupaków przy 
szczytach jeziorowych górek i w rzecznych 
zastoiskach. Pokażą swoje zalety również 
podczas spaceru wzdłuż opaski nakłaniając 
do współpracy żerujące bolenie.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

SPM 100 S 324 007 xxx 100 11,0 25 0,8-1,5 10-20 tonący 004, 006, 013, 015, 022
SPM 80 F 324 006 xxx 80 5,5 15 0,6-1,2 6-15 pływający 004, 006, 013, 015, 022

Mikrowoblerek przypominający stynkę lub 
niewielką ukleję. Prawdziwy pogromca prak-
tycznie wszystkich słodkowodnych drapież-
ników. Podczas testów na rzekach drapież-
niki dosłownie wpadały w amok na widok tej 
przynęty. Gwarantujemy, że już po pierwszej 
wyprawie nie ruszycie bez niego nad wodę.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

SLM 40 S 324 010 xxx 40 2 15 0,5-1,2 4-6 tonący 004, 006, 007, 013, 022

Wobler przeznaczony dla osób lubiących 
połów metodą trollingową. Duży ster i ciężar 
przynęty pozwalają sprowadzić go na duże 
głębokości bez potrzeby dociążania przynęty. 
Spisze się równie dobrze przy klasycznym 
łowieniu na głębokich łowiskach.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

DM 160 F 324 018 xxx 160 60 35 4,0-6,0 20-40 pływający 001, 012, 015, 018, 062
DM 140 F 323 081 xxx 140 42 30 2,0-5,0 20-40 pływający 001, 012, 015, 018, 062
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WM

010 016 017007 019

WILD 
MINNOW

PM

001 008 015 018

PULSE 
MINNOW

BM BUMBLE
MINNOW

007 010 013 019 021

Seria uniwersalnych woblerów przeznaczo-
-nych do łowienia szerokiego spektrum dra-
-pieżników. Trzy długości, pięć wariantów 
kolorystycznych i niepowtarzalna lusterkują-
ca akcja woblera pozwoli bez trudu sięgnąć 
po wymarzoną zdobycz.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

WM 110 F 324 014 xxx 110 13,5 25 0,6-1,2 10-20 pływający 007, 010, 016, 017, 019

WM 60 S 324 012 xxx 60 3 20 0,3-0,8 6-8 tonący 007, 010, 016, 017, 019
WM 90 F 324 013 xxx 90 8 25 0,5-1,0 8-15 pływający 007, 010, 016, 017, 019

Smukły, tonący wobler o wężowatej akcji, 
dobry do połowu opaskowych drapieżni-
ków. Zarówno sandacze, szczupaki, okonie 
jak i bolenie podzieliły nasze zdanie. Bar-
dzo dobrze spisuje się w rzecznym nurcie 
zachowując swoją akcję, bez „wykładania” 
się w prądzie rzeki.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

PM 70 S 323 011 xxx 70 6 20 0,2-1,9 8-15 tonący 001, 008, 015, 018

Całkowita innowacja na rynku sztucznych 
przynęt, posiadająca w korpusie otwartą ko-
morę powietrzną dzięki której podczas pro-
wadzenia przynęty w jej torze pojawiają się 
bąble powietrza. Wąska, lusterkująca akcja to 
kolejny atut tego modelu. 

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

BM 80 S 324 009 xxx 80 7 15 0,8-1,5 6-15 tonący 007, 010, 013, 019, 021

WOBLERY
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TRICKY
CRANK

WOBLERY

Mikrowobler dla miłośników połowów „bia-
łych” drapieżników. Wielkość i waga predys-
ponują go do użycia z wędkami o ciepłej akcji 
i żyłkami do średnicy 0,18 mm. Wbudowana 
cicha grzechotka wiernie imituje odgłos uno-
szącego się z powierzchni wody owada.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

B 30 F 324 028 xxx 30 2,7 15 0-0,6 4-6 pływający 024, 025, 026, 027, 028

Kapitalny na okonie, klenie i jazie. Wersja 
z mniejszym sterem pochodząca ze znanej 
i cenionej serii Crank. Wobler ten doskonale 
„trzyma się” wody nie wykładając się na-
wet w najostrzejszym nurcie. Woblery serii 
Rattler Crank posiadają bardzo mocne stery 
doskonale nadające się do obławiania kamie-
nistych wypłyceń.

Długi ster i baryłkowaty korpus woblera suge-
ruje używanie go w rzecznych rynnach oraz 
na napływach ostróg przy poszukiwaniu kleni 
oraz jazi. Podczas testów na wodach stoją-
cych doskonale prowokował okonie o wielko-
ści nawet powyżej 40 cm.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

TCDR 32 F 324 032 xxx 32 2,4 15 0,9-1,9 4-6 pływający 040, 053, 054, 063

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

RC 40 N 324 035 xxx 40 2,8 15 0,9-1,9 6-15 neutralny 014, 044, 052, 054, 061, 063

Płytkoschodząca wersja znakomitego woble-
ra umożliwiająca obławianie płytkich, przela-
nych szczytów ostróg oraz zalanych łąk. Do-
skonale spisze się również na śródrzecznych 
rafach podczas kuszenia boleni atakujących 
stada drobnicy. Nieregularne prowadzenie 
wydatnie zwiększa ilość brań.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

TC 32 F 324 033 xxx 32 2,0 15 0,4-1,2 4-6 pływający 004, 043, 047, 061, 063
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RCDR

043014 061 063047
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007 010 016 017
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001 004 007 010 013 014
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001 004 007 010 013 014

RATTLER 
CRANK DR

CHUBBY CRANK
DEEP RUNNER

CHUBBY 
CRANK

BENDER
JOINTED

Doskonała przynęta dla spinningistów lubią-
cych czuć pracę woblera na wędce. Barył-
kowaty kształt i wyszukane naturalne kolory 
stały się standardem dla naszych serii typu 
crank. Zabójczą skuteczność Rattlera potę-
guje charakterystyczna grzechotka. 

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

RCDR 40 F 324 034 xxx 40 3,1 15 0,8-2,2 6-15 pływający 014, 043, 047, 061, 063

Wersja głębokoschodząca predysponowana 
do połowu w głębszych partiach rzek i jezior. 
Długi ster posiada kolejną zaletę, miano-
wicie umożliwia przynęcie odbijanie się od 
twardych zaczepów, które są częstą zmorą 
podczas łowienia w rzekach o twardym dnie.

Wobler o gęstej, agresywnej, ogonowej pra-
cy. Dobrze trzyma się toru prowadzenia przy-
nęty nawet w silnym rzecznym nurcie. Sku-
teczne narzędzie do połowu kleni, jazi i okoni.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

CHCD 40 F 324 003 xxx 40 4 20 1,0-2,5 6-8 pływający 001, 004, 007, 010, 013, 014

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

CHC 40 F 324 002 xxx 40 4 20 1,0-2,0 6-8 pływający 001, 004, 007, 010, 013, 014

Trójczłonowy wobler o rewelacyjnej akcji ide-
alny do połowu szczupaków w pobliżu trzci-
nowisk. Umiejętne, krótkie podszarpnięcia 
wyzwolą prawdziwego „killera” drzemiącego 
w tej przynęcie. Przetestujcie go, a zapew-
niamy, że na stałe zagości w Waszych pudeł-
kach w przegródce „niezastąpione”.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

BJ 95 F 324 008 xxx 95 17 30 0,5-1,2 10-20 pływający 007, 010, 016, 017

WOBLERY
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CRANK
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CRANK

WOBLERY

Wobler opracowany specjalnie z myślą 
o połowie szczupaków. Ciekawa akcja i kolo-
ry dobrane przez naszych testerów pozwoliły 
przekazać wam świetną przynętę, która przy 
urozmaiconym prowadzeniu zaskoczy za-
równo was, jak i okazałe szczupaki.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

CC 90 S 323 051 xxx 90 16,5 30 0,2-1,2 10-20 tonący 004, 015, 018, 058, 062

Dwuczęściowa wersja świetnego szczupa-
kowego woblera, charakteryzująca się nieco 
inną, bardziej wężowatą pracą podczas lek-
kiego podszarpywania. Polecamy prowadzić 
go lekkimi podszarpnięciami z krótkimi za-
trzymaniami – efekty przyjdą same.

Płytkoschodzący, niewielki wobler świetny 
do obławiania szczupakowych miejscówek. 
Szczególnie dobrze spisuje się na zalanych 
łąkach, szczytach górek oraz w pobliżu płyt-
kich trzcinowisk.

Art. nr

Art. nr

Model

Model

Długość
(mm)

Długość
(mm)

Waga
(g)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Typ

Typ

Kolorystyka

Kolorystyka

CCJ 80 F 323 061 xxx 80 11,5 25 0,2-1,2 10-20 pływający 004, 015, 018, 058, 062

SC 55 F 323 031 xxx 55 8 25 0-0,5 6-15 pływający 001, 004, 015, 058
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SHS

012 015 018 058

SMS

004 015 018 058 062

WH

004 015 058

MM

001 004 008 011 015 018

SHARP 
SHAD

WATER
HUNTER

SMART
SHAD

MINI 
MINNOW

Wobler o bardzo mocnej akcji, posiadający 
duży ster – z opisu wynika iż dobrze spisze 
się przy polowaniu na trocie. Duży ster po-
zwala mu na „odbijanie” się od twardych 
zawad typu kamienie lub gałęzie.

Przynęta, która pozwala nawet niedoświad-
czonemu spinningiście na sięgnięcie po 
wymażony okaz. Wyraźna praca, głośna 
grzechotka oraz ciekawe kolory do wyboru 
to dobry powód aby sięgnąć po ten model.

Niewielki wobler o szybkiej, migotliwej akcji 
pozwalający pomimo niewielkich rozmiarów 
sięgnąć w głębsze miejsca. Ciekawa propozy-
cja dla łowców sandaczy i większych okoni. 

Art. nr

Art. nr

Art. nr

Model

Model

Model

Długość
(mm)

Długość
(mm)

Długość
(mm)

Waga
(g)

Waga
(g)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Odległość rzutu
(m)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Głębokość pracy
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Typ

Typ

Typ

Kolorystyka

Kolorystyka

Kolorystyka

SHS 45 F 323 101 xxx 45 4,5 20 0,5-1,8 4-6 pływający 012, 015, 018, 058

SMS 50 F 323 111 xxx 50 7,5 25 0,5-1,5 6-15 pływający 004, 015, 018, 058, 062

WH 55 F 323 091 xxx 55 4,5 20 0,5-1,5 4-6 pływający 004, 015, 058

Mini wobler stworzony z myślą o połowie 
ostrożnych ryb. Bardzo dobra kleniowo – ja-
ziowa przynęta, którą równie zaciekle atakują 
piękne okonie. Nasi testerzy bardzo wysoko 
ocenili ten model, zatem spróbujcie – nie 
pożałujecie.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

MM 25 S 323 071 xxx 25 2,5 15 0,2-1,2 4-6 tonący 001, 004, 008, 011, 015, 018

WOBLERY
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004 015 018 058 062
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001 004 014 015 047 054
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CRANK
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CRANK
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CRANK

WOBLERY

Dwuczęściowy wobler o wyrazistej akcji, 
dobrze prowokujący większość słodkowod-
nych drapieżników. Świetnie spisuje się tam 
gdzie wymagane jest wolniejsze prowadzenie 
przynęty.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

BLC 60 F 323 021 xxx 60 13,5 30 0,5-1,8 10-20 pływający 004, 015, 018, 058, 062

Podczas testów ta baryłka dała o sobie znać 
niejednej rybie. Skutecznie atakowały ją za-
równo szczupaki, okonie, jak i piękne klenie. 
Zwarta budowa i odpowiedni ciężar pozwala-
ją sięgnąć tym woblerem na duże odległości.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

BC 45 F 323 041 xxx 45 6,5 20 0,1-0,5 6-15 pływający 004, 015, 018, 058, 062

Pękaty korpus, wyraźna, mocna praca i wy-
trzymałe kotwice to podstawowe atuty tego 
woblera. Do wyboru sześć starannie wyse-
lekcjonowanych kolorów znakomicie wabią-
cych drapieżniki. Dzięki charakterystyczne-
mu sterowi i kształtowi korpusu, doskonale 
„trzyma się” wody nie wykładając się nawet 
w bardzo mocnym nurcie.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

SCK 52 F 324 046 xxx 52 8 20 1,2-2,0 6-12 pływający 001, 004, 014, 015, 047, 054
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FB

037035034 038036

FROG BAIT

FCK

FDR

001

001

004

004

008

014

014

015

015

047

052

062

FAT CRANK

FAT CRANK
DR

Na pewno już kiedyś widzieliście atak szczu-
paka na bezbronną żabkę, pływającą wsród 
grążeli. Ośmiogramowy „frog bait” to właśnie 
„oferta” dla tych drapieżników, które atakują 
bardziej z ciekawości niż z głodu. W wielu 
przypadkach, na pewno ta żabka prowadzo-
na wolno, małymi skokami będzie skutecz-
niejsza od poppera.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

FB 55 F 324 023 xxx 55 8,0 20 0,2-0,5 8-15 pływający 034, 035, 036, 037, 038

Świetny wobler polecany zarówno do kla-
sycznego spinningu jak i trollingu z ręki. 
Z łatwością wabi szczupaki, sumy, jak i wyro-
śnięte sandacze. Mocna praca tego woblera 
jest świetnie wyczuwalna na wędzisku, uła-
twiając rozpoznanie brania.

Głęboko schodzący model pozwalający ła-
two obłowić rzeczne rynny czy jeziorowe 
doły. Skuteczny wszędzie tam gdzie spodzie-
wamy się dużej ryby na głębokiej wodzie. 
Wyraźna, silna akcja łatwo wabi drapieżniki 
nawet z dużych odległości.

Art. nr

Art. nr

Model

Model

Długość
(mm)

Długość
(mm)

Waga
(g)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Wytrzymałość linki
(Lbs)

Typ

Typ

Kolorystyka

Kolorystyka

FCK 65 F 324 043 xxx 65 14 20 1,5-3,0 10-20 pływający 001, 004, 008, 014, 015, 052

FDR 80 F 324 042 xxx 80 20 25 2,0-3,5 20-40 pływający 001, 004, 014, 015, 047, 062

WOBLERY



3332018

BS

004 015 018 058 062

BUMBLE 
SHAD

JX

001 002 004 007 008 014

JUGLER X

TWIST TAIL

WOBLERY

Świetna propozycja dla spinningistów nasta-
wiających się na okonie, pstrągi, czy klenie 
– 45 mm długości, migotliwa akcja do złu-
dzenia przypominająca rybę, oraz specjalnie 
dobrane kolory, pozwolą wybrać przynętę, 
która skusi praktycznie każdego drapieżnika.

Powiadają, że lepsze jest najgorszym wrogiem dobrego. Ludzie, ogólnie rzecz biorąc, mają tendencję do klepania frazesów. Przebrzmiały czasy “maluchów”, pralek frania 
czarno-białych telewizorów. Odświeża się i modernizuje istniejące schematy, aby umożliwić zwiększenie efektywności i skuteczności na wszystkich polach. Wędkarstwo 
również podlega tej tendencji. Naturalnie, każdy chce łowić więcej i skuteczniej. Przemyśleliśmy temat  i postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom wędkarzy. Twist 
Tail to naturalna ewolucja klasycznej obrotówki. Pozbawiliśmy ją typowych wad, a ponadto, dodaliśmy kilka jak najbardziej pożądanych cech: Twist Tail nie skręca linki, 
zdecydowanie rzadziej się plącze, pięknie i naturalnie pracuje w opadzie, dzięki czemu jest po prostu piekielnie wręcz łowny! 

Art. nr

Art. nr Kolor

Model

Model

Długość
(mm)

Waga
(g)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

BS 45 F 323 121 xxx 45 5 20 0,2-1,2 4-6 pływający 004, 015, 018, 058, 062

Długość woblera, jego akcja oraz staranny 
dobór kolorów pozwoliły stworzyć wobler 
skuteczny podczas połowów kleni, jazi, okoni 
i pstrągów. Świetna przynęta praktycznie na 
każdą porę wędkarskiego roku.

Art. nrModel Długość
(mm)

Waga
(g)

Odległość rzutu
(m)

Głębokość pracy
(m)

Wytrzymałość linki
(Lbs) Typ Kolorystyka

JX 40 S 324 015 xxx 40 3,5 15 1,5-2 6-15 tonący 001, 002, 004, 007, 008, 014

czarny 381 001 001 5 0701
czarny 381 002 001 8 0701

Art. nr KolorModel
Waga

(g)

niebieski 381 001 002 5 0711
niebieski 381 002 002 8 0711

Art. nr KolorModel
Waga

(g)

fire tiger 381 001 003 5 0710
fire tiger 381 002 003 8 0710
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Etykieta samoprzylepna Kamatsu   
200 150 mm

Etykieta samoprzylepna Kamatsu   
300 80 mm

Naszywka Kamatsu   
103 28 mm

Czapka nr 1
Art. nr.: 978 800 031

Okulary polaryzacyjne przyciemniające nr 1
Art. nr.: 965 011 002

Okulary polaryzacyjne rozjaśniające nr 4
Art. nr.: 965 011 007

Okulary polaryzacyjne przyciemniające nr 2
Art. nr.: 965 011 004

Okulary polaryzacyjne przyciemniające nr 5
Art. nr.: 965 011 010

Okulary polaryzacyjne przyciemniające nr 3
Art. nr.: 965 011 006

Czapka nr 2
Art. nr.: 978 800 032

Czapka nr 3
Art. nr.: 978 800 033

Czapka nr 4
Art. nr.: 978 800 034

Czapka nr 5
Art. nr.: 978 800 035

Czapka nr 6
Art. nr.: 978 800 036

Tablica 
na produkty Kamatsu   
720 420 300 mm

Do każdych okularów pływająca smycz 
i funkcjonalne etui/ściereczka w komplecie. 

ART. REKLAMOWE, CZAPKI, OKULARY




