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Templar TNCS-2152ULJ

Templar TNCS-2252UL

Templar TNCS-2702L

W ę d z i s k a

5 Połączenie najwyższej jakości w każdym detalu, ekstremalnej wytrzymałości, oraz najlepszych z możliwych dostępnych komponentów 
dały doskonały rezultat. Seria wędzisk Templar dedykowana jest najbardziej wymagającym entuzjastom spinningu, umiejącym docenić praw-
dziwe dzieło sztuki użytkowej. Konstrukcja tych wędek zawdzięcza swą wytrzymałość, sprężystość i odporność na urazy mechaniczne dzięki 
zastosowaniu nowatorskiej technologii NCS (Nano Carbon Skin). Wspomniana technologia opiera się na ultralekkim i wytrzymałym rdzeniu 
z grafitu 88 mln PSI, zabezpieczonym przed urazami unikalnym płaszczem z plecionego węgla japońskiego koncernu ’Toray’. Jako pierwsi na 
rynku wprowadzamy również najnowocześniejsze i najlżejsze przelotki Fuji Torzite – dzięki ich zastosowaniu, wędki naprawdę wiele zyskały na 
dynamice oraz akcji. Całości dopełnia uchwyt kołowrotka Fuji VSS oraz portugalski korek klasy Premium AAA. Każda z wędek z serii Templar 
posiada ochronną tubę o prostokątnym profilu – wędki umieszczone wewnątrz nie przemieszczają się w niej, oraz są doskonale zabezpieczone 
przed urazami.

templar tncs Ultra light Jig. Najdelikatniejsza z całej serii, 
a jednak zaskakująco wytrzymała wędka powstała z myślą o łowieniu tak 
finezyjnym, jak tylko jest to możliwe. Jeśli łowicie na jigi o masie 1 g, wiecie 
że nie jest łatwo posłać taki zestaw na duży dystans. Teraz jednak zmusze-
ni będziecie zrewidować poglądy – główki o wspomnianej masie używając 
cienkiej plecionki lecą na naprawdę imponujące odległości. Pomimo iż Ultra 
Light Jigi zostały zaprojektowane do łowienia niewielkich ryb, to przyłów 
w postaci kilkukilogramowego szczupaka zakończy się sesją ze złowioną 
rybą i Waszym uśmiechem na zdjęciu.

templar tncs Ultra light. Znakomita wędka przeznaczona dla 
miłośników delikatnego łowienia. Wyśmienicie wręcz obsłuży zaskakująco 
szeroki wachlarz przynęt, jak choćby lekkie jigi, smużaki, czy też obrotów-
ki w niewielkich rozmiarach. Bardzo niska masa tej wędki pozwoli spędzić 
nad wodą cały dzień bez odczuwalnego zmęczenia ręki – jak jest to ważne, 
wie każdy spinningista spędzający dużo czasu nad wodą. Długość 225 cm 
pozwoli łowić wygodnie zarówno z brzegu jak i z łodzi, a dynamika blanku 
pozwoli daleko i celnie zarzucać.

templar tncs light. Kwintesencja okoniówki zamknięta w dwustu 
siedemdziesięciu centymetrach. Czuła szczytówka bez wklejki pokaże naj-
delikatniejsze nawet stuknięcie ryby, zaś blank pewnie zamortyzuje odjazd 
choćby i pięćdziesięciocentymetrowego okonia, nie rozrywając przy tym 
jego pyszczka. TNCS Light jest bez cienia wątpliwości jedną z najlepszych 
na świecie wędek przeznaczonych do łowienia okoni, pozwalającą przy tym 
na pewny hol okazałych ryb. Charakterystyka ugięcia podczas holu bardzo 
szybko pozbawia ryby sił, pozwalając na całkowitą kontrolę nad walczącym 
okazem.

templar 

templar 

templar 

tncs-2152UlJ 100 001 215 215 1-5 85 112 2

tncs-2252Ul 100 002 225 225 2-7 89 116 2

tncs-2702l 100 003 270 270 1-10 122 140 2

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)
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Templar TNCS-2702M

Templar TNCS-2742MH

Templar TNCS-1981MHS

templar tncs medium. Czy można pogodzić w jednej wędce 
moc niezbędną do łowienia dużych ryb, lekkość i komfort użytkowania, oraz 
precyzję w podawaniu przynęt? Jak widać, jest to wykonalne, a wędka ta 
jest tego najlepszym przykładem. TNCS Medium doskonale spisze się przy 
łowieniu pstrągów, kleni, jazi, czy też boleni. Mięsistość blanku nie pozwoli 
rybie dyktować warunków holu, zaś jego czułość umożliwi wychwycenie naj-
delikatniejszego nawet brania. Precyzja prowadzenia oraz czucie przynęt są 
wręcz nieprawdopodobne – jest to zasługa rdzenia wykonanego z praktycznie 
czystego grafitu.

templar tncs medium Heavy. Mocne i precyzyjne wędzisko 
dedykowane miłośnikom łowienia przynętami o nieco większych gabarytach. 
Dzięki tej wędce śmiało można mierzyć się z metrowymi szczupakami, wyro-
śniętymi sandaczami, czy boleniami w wartkim nurcie. Moc i charakterystyka 
wędki pozwoli zapanować nad silną i waleczną rybą, dając Wam pewność, że 
hol nawet w ciężkich warunkach, zakończy się sukcesem. Długość 274 cm 
pozwoli z brzegu posłać przynętę daleko i celnie, oraz właściwie kontrolować 
jej pracę, zaś branie nawet z dużego dystansu zostanie skwitowane pewnym 
i mocnym zacięciem.

templar tncs medium Heavy single. Jednoskładowy 
blank o ekstremalnej wręcz czułości i dynamice, dedykowany wytrawnym 
wędkarzom polegającym przede wszystkim na doskonałym czuciu przynęty. 
Dzięki monolitycznej budowie wędki najdelikatniejszy nawet kontakt z rybą 
jest bezzwłocznie przekazywany do rękojeści, umożliwiając zacięcie ideal-
nie w momencie brania. TNCS Medium Heavy Single jest również niezwykle 
dynamiczny podczas zarzucania przynęt – jigi szybują na imponujące odle-
głości. Ergonomiczna rękojeść oraz uchwyt kołowrotka zapewnią najwyższy 
komfort łowienia przez wiele godzin z rzędu.

templar 

templar 

templar 

tncs-2702m 100 004 270 270 6-21 125 139 2

tncs-2742mH 100 005 270 274 7-28 138 139 2

tncs-1981mHs 100 006 198 198 7-32 94 198 1

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

W ę d z i s k a



5 Przestawiamy Państwu serię wędzisk, stworzonych z myślą o najbardziej wymagających wędkarzach, czyli o tych wszystkich pasjona-
tach wędkarstwa, którzy potrafią wykorzystać walory doskonałego sprzętu na swej drodze do sukcesu. W skład serii Paladin wchodzą kije 
spinningowe najwyższej klasy, wykonane z węgla obrabianego w technologii Hdc (High density carbon), której głównym założeniem jest 
ograniczenie do minimum stosowania żywic wiążących maty węglowe o bardzo dużej gęstości. dzięki tej technologii uzyskaliśmy blanki 
o niezwykle małej średnicy, a przy tym lekkie, sprężyste i bardzo odporne na przeciążenia. Wędziska zostały wyposażone w najwyższej jakości 
komponenty światowych firm, takie jak przelotki Fuji sic titanium oraz portugalski korek klasy aaa na rękojeściach. do każdego wędziska 
Paladin dołączamy miękki pokrowiec welwetowy oraz ekskluzywną tubę doskonale chroniącą wędzisko w czasie transportu.
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Paladin Coliber Jig 215/5

Paladin Fire Wizard 248/7

Paladin River Raid 274/14

Paladin Razor Blade 244/21

Paladin Fire Wizard. Jesteście miłośnikami połowu mikroprzynę-
tami? W takim wypadku ten model od pierwszego kontaktu „przyklei” się do 
Waszych rąk. Jest to urzeczywistnienie marzeń spinningisty. Szybka akcja, 
a jednak głębokie ugięcie podczas holu umożliwiają pełną kontrolę nad holo-
waną rybą. Sprawdźcie ten model, a nie uwierzycie własnym oczom jakim 
okazom jest w stanie podołać to wędzisko.

Paladin coliber Jig. Najlżejsze wędzisko spinningowe na rynku – 
jedynie 92 g przy 215 cm długości daje możliwość wielogodzinnego spinnigo-
wania bez odczuwalnego zmęczenia. Miłośnicy połowu na wędki UL ze szcze-
gólną uwagą powinni przyjrzeć się temu modelowi. Nie dość, że najlżejszy, 
dodatkowo posiada odpowiedni zapas mocy, który da wędkarzowi przewagę 
w pojedynku z dużymi okazami potrafiącymi zdemolować niejeden zestaw.

Paladin river raid. Wędka wykonana w technologii HDC pozwa-
lająca na ekstremalnie odległe i celne rzuty. Szczególną uwagę na ten model 
powinni zwrócić łowcy pstrągów oraz kleni, dla których moc wędek którymi 
obecnie się posługują jest niewystarczająca. Poszukiwania kija, który łączy 
w sobie siłę, dynamikę, precyzję i elegancję dobiegły końca. Mamy przyjem-
ność oddać w Wasze ręce wędkę, która zapewni Wam sukces podczas holu 
i sprawi radość podczas łowienia.

Paladin razor Blade. Obecna rzeczywistość wędkarska zmusza nas 
do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań w technikach połowu i prowadze-
nia przynęty. Wędkarstwo zaczyna się specjalizować – coraz to nowe przynęty 
które mają się okazać strzałem w dziesiątkę okazują się kolejnym niewypałem. 
A wystarczy odpowiednie wędzisko aby dobrze poprowadzić przynętę i złowić 
wymarzoną rybę. Ten kij to właśnie taki „ekskluzywny uniwersał” który pozwoli 
sięgnąć zarówno po klenia jak i metr szczupakowego szczęścia.

Paladin 
coliber Jig 215/5 134 002 215 215 1-5 92 112 2
  

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Paladin 
Fire Wizard 225/7 134 003 225 225 2-7 95 116 2
Fire Wizard 248/7 134 003 248 248 2-7 105 127 2
  

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Paladin 
river raid 274/14 134 005 270 274 2-14 124 139 2
  

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Paladin 
razor Blade 244/21 134 006 240 244 6-21 128 124 2
razor Blade 274/21 134 006 270 274 6-21 132 139 2
  

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Paladin Steel Arm 274/28

Paladin steel arm. Najwyższej jakości wędzisko spinningowe prze-
-znaczone do połowu większymi rozmiarami przynęt. Doskonale sygnalizuje 
wszelkie kontakty przynęty z rybą, wzmocnione sygnały płynące z linki nie 
dają wątpliwości co do tego że nasza przynęta zachowuje się nienaturalnie. 
Potężny zapas mocy pozwoli wygrać bez trudu walkę z prawdziwymi okazami 
drapieżników. Sprawdźcie ją, a na pewno się nie rozczarujecie.

Paladin 
steel arm 244/28 134 007 240 244 7-28 134 126 2
steel arm 274/28 134 007 270 274 7-28 148 139 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

W ę d z i s k a
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Paladin Thekilla 240/10

Paladin CX Perch 200/12

Paladin cX thekilla. Wędka dla wytrawnych łowców okoni, o bar-
dzo czułej szczytówce. Akcja tej wędki została określona jako „szybka, ale 
podczas holu łagodnie wchodząca w parabolę – doskonała na duże okonie, 
nie rozrywa ich delikatnych pyszczków”. Dla tej wędki nie ma rzeczy niemoż-
liwych, choć przeznaczona do łowienia niewielkimi przynętami, podoła nie-
spodziewanemu przyłowowi w postaci pięknego szczupaka.

Paladin cX 
thekilla 240/10 141 003 240 240 1-10 123 125 2
thekilla 270/10 141 003 270 270 1-10 135 140 2
  

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

5 Wędki charakteryzujące się niespotykaną akcją, wykonane z wysokomodułowego grafitu o podwyższonej sprężystości. Technologia Nano-
-Carbon pozwoliła stworzyć blanki o świetnych parametrach. Nowatorska konstrukcja inżynieryjna – wzmocnienie sygnałów ze szczytówki 
dzięki specjalnej rękojeści. Świetną akcję, delikatność szczytówki oraz niespotykaną moc połączyliśmy z atrakcyjnym wyglądem. Uzbrojone 
zostały w uchwyt kołowrotka Fuji oraz specjalne antysplątaniowe przelotki Fuji Alconite typ K. Dość powiedzieć, że w czasie testów wędki 
te zebrały wyłącznie pozytywne opinie. W ofercie znalazły się zarówno superczułe wędki dla miłośników „ultralighta” jak i klasyczne wędki 
szczupakowo – sandaczowe. W tej rodzinie każdy wymagający spinningista znajdzie dla siebie wymarzone wędzisko.

Paladin CX Nano Carbon.

Paladin cX Perch. Wędki przeznaczone dla miłośników delikatnego 
łowienia niewielkimi przynętami. Nie oznacza to wcale, że są delikatne – wie-
my, że radzą sobie doskonale z okazałymi sandaczami. Czuła szczytówka 
umożliwia obserwację delikatnych brań, co ważne jest przy łowieniu na lekki 
opad. Bardzo niska masa wędki i wygodny uchwyt pozwolą na długotrwałe 
spinningowanie bez odczuwalnego zmęczenia ręki.

Paladin cX 
Perch 200/12 141 001 200 200 2-12 111 104 2
Perch 225/12 141 001 225 225 2-12 120 117 2
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Paladin CX Speed Devil 270/21

Paladin CX Black Rider 270/28

Paladin CX Hard Blade 275/35

Paladin CX Full Contact 285/21

Paladin CX Single Warrior 198/32

Paladin cX speed devil. Ciężar wyrzutu do 21 g, dwie najpo-
pularniejsze długości do wyboru, oraz świetna akcja dają szerokie pole do 
popisu praktycznie na każdej wodzie. Niezależnie czy to niewielki pstrągowy 
potok, czy duża nizinna rzeka – na wszystkich łowiskach wędki te uzyska-
ły świetne opinie naszych testerów. Szybka, szczytowa akcja w połączeniu 
z doskonałymi parametrami użytkowymi klasyfikują tą wędkę jako ulubiony 
kij najczęściej zabierany na łowisko.

Paladin cX Hard Blade. Dla wędkarzy nastawiających się na rosłe 
szczupaki, preferujących łowienie klasycznymi przynętami przygotowaliśmy 
nie lada gratkę. Niesamowita moc podczas holu pozwoli na bezstresowe 
zmierzenie się z największymi okazami cętkowanych drapieżców. Doskonale 
poradzą sobie również podczas połowu boleni na odległych rafach. „Po pro-
stu doskonałe” – ta opinia mówi sama za siebie. Wypróbujcie, a nie zechcecie 
korzystać już z żadnej innej wędki.

Paladin cX Black rider. Uniwersalne kije przeznaczone dla naj-
-szerszego grona spinningistów spodziewających się brania dosłownie „wszyst-
kiego”. Bez cienia wątpliwości są to wędki, które podbiją wasze serca już od 
pierwszego kontaktu. Komfortowy, pewny chwyt zapewnia portugalski korek 
najwyższej jakości. Bardzo dobra, szczytowa akcja to zasługa węgla praso-
-wanego pod ciśnieniem 70 mln PSI. Doskonale spisują się podczas poło-
wów w rzekach, przy użyciu średniej wielkości woblerów, gum czy wahadłówek.

Paladin cX Full contact. Łowienie metodą opadu zyskało sobie 
miano jednej z najskuteczniejszych technik kuszenia drapieżników. Dla fascy-
-natów tej metody oraz wszystkich którzy chcą spróbować sił w tej dziedzinie 
spinningu, przygotowaliśmy coś specjalnego. Dzięki czułej szczytówce wędka 
ta pokaże najdelikatniejsze nawet branie. Unikatowe rozwiązanie techniczne 
pozwoliło wprowadzić bardzo ciekawą konstrukcję do naszej oferty. Wędka ta 
posiada akcję wklejki, lecz zbudowana jest z jednolitego blanku, eliminując tym 
samym miejsce przesztywnienia na połączeniu blanku ze szczytówką.

Paladin cX single Warrior. Jednoczęściowy blank z wysokomo-
dułowego węgla w połączeniu z komponentami FUJI dał rezultat bardziej niż 
świetny. Wędka ta, to perfekcyjne narzędzie pozwalające wyczuć najmniejsze 
nawet zachwianie podczas prowadzenia przynęty, umożliwiając tym samym 
zwiększenie ilości skutecznych zacięć. Blank jest ekstremalnie szybki, po-
zwala zarówno na łowienie kogutami, gumami jak i metodą drop shot.

Paladin cX 

Paladin cX 

Paladin cX 

Paladin cX 

Paladin cX 

speed devil 240/21 141 004 240 240 5-21 141 125 2
speed devil 270/21 141 004 270 270 5-21 157 140 2
  

Hard Blade 275/35 141 006 275 275 10-35 174 143 2
Hard Blade 305/35 141 006 305 305 10-35 208 158 2
  

Black rider 240/28 141 005 240 240 7-28 148 127 2
Black rider 270/28 141 005 270 270 7-28 164 140 2
Black rider 300/28 141 005 300 300 7-28 182 156 2
  

Full contact 255/28 141 009 255 255 7-28 166 133 2
Full contact 285/21 141 010 285 285 5-21 172 148 2
Full contact 285/35 141 011 285 285 10-35 181 148 2
  

single Warrior 183/32 141 002 183 183 7-32 93 183 1
single Warrior 198/32 141 002 198 198 7-32 100 198 1
single Warrior 213/32 141 002 213 213 7-32 114 213 1
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Albion Pole 700/25

Albion Bolognese 600/30

albion Pole. Baty dla najbardziej wymagających wędkarzy. Dzięki zasto-
-sowaniu do produkcji blanków węgla prasowanego pod ciśnieniem 40 ton, 
wędziska Albion uzyskały niepowtarzalną, wybitnie szczytową akcję oraz nie-
-porównywalną z innymi polówkami lekkość. Jako przykład może posłużyć mo-
del Albion Pole 700, który waży zaledwie 250 gramów, co zapewnia najwyższy 
komfort podczas połowu. We wszystkich modelach część dolnika najczęściej 
ulegająca zmiażdżeniu została zabezpieczona nowym typem maty węglowej 
o podwyższonej twardości. 

albion Bolognese. Metoda bolońska jest niedocenianą metodą 
połowów spławikowych podczas rozgrywanych zawodów wędkarskich. 
Jest to jedyna metoda pozwalająca dobrać się do ryb żerujących w ryn-
nach oddalonych od brzegu, gdzie tyczka ze skróconym zestawem okazuje 
się zbyt krótka aby umieścić zestaw w pobliżu ryb, a feeder jest rozwiąza-
niem zbyt topornym aby dało się go zastosować. To właśnie jest miejsce 
na wędzisko Albion Bolognese, wykonane z węgla IM9 w technologi HDC. 
Dzięki specjalnej obróbce mat węglowych wędziska są niezwykle lekkie – 
Albion Bolognese 700 waży zaledwie 287 gramów, posiadają wybitnie 

albion

albion

Pole 500/25 132 002 500 490 25 141 137 5
Pole 600/25 132 002 600 590 25 170 137 6
Pole 700/25 132 002 700 690 25 250 137 7
Pole 800/25 132 002 800 795 25 360 137 8
Pole 900/25 132 002 900 900 25 460 137 9

Bolognese 600/30 132 001 600 578 30 212 150 6
Bolognese 700/30 132 001 700 680 30 287 152 7
Bolognese 800/30 132 001 800 780 30 380 154 8
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szczytową akcję co daje komfort podczas wielogodzinnego operowania 
wędziskiem a także podczas zacięcia i holu ryby. Dedykowane wędkarzom 
potrafiącym czerpać przyjemność z użytkowania sprzętu najwyższej jakości.

totalna JakoŚĆ. Ekskluzywna, stylowa seria wędzisk, zaprojektowana specjalnie dla pasjonatów połowów białej ryby. 
Przekazujemy w Wasze ręce klasycznie wykończone kije dopracowane w najmniejszych szczegółach i wyprodukowane z najwyższej jakości 
materiałów. Konstrukcja blanków została oparta na węglu VHM o module sprężystości IM 9, którego cechuje maksymalna wytrzymałość 
przy obniżonej do minimum masie własnej. Wszystkie wędziska z serii Albion posiadają w standardzie przelotki SiC oraz rękojeść wykonaną 
z portugalskiego korka klasy AAA zbrojoną  uchwytem Fuji. Te komponenty połączone z dokładną kontrolą jakości na każdym etapie produkcji 
sprawiają, że kije Albion posiadają niepowtarzalną akcję oraz moc i odporność na obciążenia. Wszystkie wędziska są zabezpieczone pokrow-
cem z wysokogatunkowego welwetu. Seria Albion to nie tylko najwyższe parametry użytkowe, lecz również niewątpliwe zalety estetyczne, 
dające dodatkową satysfakcję z posiadania sprzętu najwyższej jakości.

W ę d z i s k a
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Albion Feeder 360/120

Albion Match 420/25

Albion Carp 390/3/3.00 Lbs

Albion Carp 390/2/3.00 Lbs

albion Feeder. Zainteresowanie metodą połowu przy użyciu wędzisk 
z drgającą szczytówką staje się w naszym kraju coraz bardziej powszechne. 
Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom licznego grona wędkarzy i opracowali-
śmy serię nowoczesnych grafitowych wędzisk przeznaczonych do tej metody. 
Wyposażyliśmy je w trzy wymienne węglowe szczytówki o różnych akcjach, 
pasujące do rozmaitych ciężarów wyrzucanego zestawu. W skład serii wcho-
dzi sześć wędzisk umożliwiających dostosowanie się do różnych warunków 
napotkanych na łowisku.

albion match. Wędziska opracowane na podstawie sugestii płynących 
bezpośrednio od wędkarzy zafascynowanych połowem białej ryby metodą od-
ległościową. Blank o wysokich parametrach, będący standardem w serii Albion, 
odznacza się niesamowitą sprężystością i doskonałą akcją, co w połączeniu 
z niebywale niską wagą wędziska gwarantuje odległe i celne rzuty wagglerem 
oraz pełen emocji hol każdej zaciętej ryby. Ogromne leszcze i karpie, przy zasto-
sowaniu przez wędkarza naszego sprzętu i odpowiedniej strategii holu, przestają 
być przeciwnikami nie do pokonania. 

albion carp. Jak często Twojemu wędzisku zabrakło mocy, żeby za-
wrócić medalową rybę uciekającą w zaczepy? Karpiówki Albion, wykonane 
z 40-tonowego węgla VHM, ograniczają takie ryzyko do minimum. Kije te zostały 
uzbrojone w komponenty najwyższej jakości, w tym najmocniejsze, dwustop-
kowe przelotki SiC oraz klips, przytrzymujący żyłkę i umożliwiający stosowanie 
kołowrotków bez wolnego biegu szpuli. Zaprojektowane przez pasjonatów węd-
karstwa karpiowego i wybitnych specjalistów zarazem.

albion

albion

albion

albion

Feeder 360/90 132 003 360 360 90 198 127 3+3
Feeder 390/90 132 003 390 390 90 238 137 3+3
Feeder 360/120 132 004 360 360 120 206 127 3+3
Feeder 390/120 132 004 390 390 120 241 137 3+3
Feeder 360/150 132 005 360 360 150 275 127 3+3
Feeder 390/150 132 005 390 390 150 310 137 3+3

match 390/25 132 006 390 390 25 199 137 3
match 420/25 132 006 420 420 25 209 148 3
match 450/25 132 006 450 450 25 230 156 3

carp 360/3/2.75 lbs 132 007 360 360 2,75 288 127 3
carp 390/3/2.75 lbs 132 007 390 390 2,75 338 137 3
carp 360/3/3.00 lbs 132 008 360 360 3,00 308 127 3
carp 390/3/3.00 lbs 132 008 390 390 3,00 358 137 3
carp 360/3/3.50 lbs 132 009 360 360 3,50 328 127 3
carp 390/3/3.50 lbs 132 009 390 390 3,50 378 137 3

carp 360/2/3.00 lbs 132 010 360 360 3,00 308 188 2
carp 390/2/3.00 lbs 132 010 390 390 3,00 328 202 2
carp 360/2/3.50 lbs 132 011 360 360 3,50 322 188 2
carp 390/2/3.50 lbs 132 011 390 390 3,50 336 202 2
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Equs Mikros DX 215/5

Equs Rapier 200/7

Equs Tango DX 240/10

5 Konger Equs to seria skonstruowana specjalnie na potrzeby polskich wędkarzy i w pełni zaspokajająca wymagania miłośników spinningu. 
Blanki kijów wyprodukowano z grafitu IM8 i uzbrojono przelotkami SIC, dolnik zaś wzmocniono oplotem tytanowym i wyposażono w ergo-
-nomiczny uchwyt oraz rękojeść z korka klasy AA. Sekcje wędzisk Equs posiadają mocne, znakomicie zaprojektowane łączenia typu Spigot, 
nie wpływające negatywnie na progresywne ugięcie wędziska i jego szybką akcję. Oznacza to precyzyjne i dalekie rzuty, pewne zacięcie oraz 
bezpieczny hol nawet największych okazów. 

equs mikros dX. Equs Mikros DX to ultraczuła i superszybka wklejka, 
o ciężarze wyrzutowym 0,2-5 g. Idealny kij do łowienia na najmniejsze gumki, 
jednak zapas mocy drzemiący wewnątrz blanku jest na tyle duży, że pozwoli 
na wygranie pojedynku z większością ryb pływających w naszych wodach. Perfek-
cyjna akcja i wykończenie tej wędki zjednały jej już grono wiernych użytkowników. 

equs rapier. Trzy modele szybkich, ultraczułych wklejanek do łowienia na 
paprochy. Masa wyrzutowa modeli 185 i 200 cm wynosi od 1,5 g do 7 g. Model 
o długości 225 cm umożliwia łowienie nieco cięższymi przynętami, o masie 2-12 
g oraz żyłką 0,18 mm. Nadaje się więc nie tylko do paproszkowania, ale również 
do spinningowania niewielkimi woblerami (1-5 cm) oraz błystkami o numerach 
od 00 do 2. Rezygnacja z tytanowego oplotu „zmiękczyła” dolnik, dzięki czemu 
przejmuje on znaczną część obciążeń, jakim podlega szczytówka podczas holu. 

equs tango dX. Ekskluzywne wklejanki, przeznaczone do łowienia na 
mikroprzynęty, są udoskonalonymi wersjami słynnych wędek Tango z dobrze 
znanej serii World Champion. Różnice są widoczne gołym okiem: tytanowy 
oplot, przelotki SiC oraz mniejsza zbieżność blanku, przy zachowaniu wzorowej 
akcji i ugięcia. Kije są bardzo wrażliwe na sygnały przekazywane z wody, a głę-
bokie ugięcie i zwiększona wytrzymałość pozwalają wygrać walkę z najsilniejszą 
rybą. Znajdują zastosowanie podczas połowu okoni, jazi i kleni na niewielkie 
błystki i woblery. 

equs

equs

equs

mikros dX 215/5 117 000 215 215 0,2-5 125 112  2

rapier 185/7 117 001 185 185 1,5-7 65 96 2
rapier 200/7 117 001 200 200 1,5-7 70 104 2
rapier 225/12 117 001 225 225 2-12 98 116 2

tango dX 240/10 117 002 240 245 1-10 137 125 2
tango dX 270/12 117 002 270 270 1-12 155 139 2
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Equs Bravo 240/14

Equs Salto 245/18

Equs Contact 245/23

Equs Maxim 300/28

Equs Salmon 315/70

equs Bravo. Wędziska przeznaczone do łowienia przynętami o masie 
3-14 g i linkami o wytrzymałości od 2,5 do 4,5 kg. Bravo 240 jest znakomitym 
kijem pstrągowym, doskonale nadaje się też do lekkiego jeziorowego spinnin-
gowania gumami i obrotówkami o numerach 1-3. Sztywny dolnik i czuła szczy-
-tówka pozwalają na skwitowanie błyskawicznym zacięciem najdelikatniejszych 
brań. Pozostali bracia Bravo, czyli Bravo 265 i 290 to świetne kije sprawdza-
jące się w łowieniu większości drapieżników w polskich i nie tylko łowiskach. 

equs salto. Wędziska z tej grupy odznaczają się podobnymi cechami co te 
z grupy Bravo, jednak dzięki zwiększonej mocy przy minimalnym podwyższeniu 
masy blanku, doskonale radzą sobie w tzw. trudnych warunkach. Silnie zaro-
śnięte jeziora oraz rzeczne łowiska z dużą liczbą zaczepów, czyli wszystkie miej-
scówki, przy obławianiu których, potrzebny jest mocny i niezawodny sprzęt nie 
stanowią problemu dla tego spinningu. Zalecana masa przynęt używanych przy 
łowieniu tymi wędziskami wynosi 5-18 g, a moc linek 2,5-5,5 kg. 

equs contact. Spinningi o średniej mocy i masie wyrzutowej 7-23 g, 
przeznaczone do linki o wytrzymałości 3,5-7 kg. Znakomicie sprawdzają się 
podczas połowu ryb średnich i dużych rozmiarów. Klasę Contactów najbardziej 
docenią łowcy szczupaków, sandaczy, brzan, boleni i kleni, a najkrótszy model 
245 cm – jest wyśmienitym kijem pstrągowym przeznaczonym do twardych 
przynęt. Kij o długości 270 cm doskonale zdaje egzamin podczas łowienia let-
nich troci na małej wodzie. Natomiast Contact 300 świetnie nadaje się do jesien-
nego szczupakowo-sandaczowego spinningu.

equs maxim. Bardzo mocne spinningi przeznaczone do łowienia na duże 
przynęty. Idealne kije do połowu dużych troci i łososi, a także okazałych szczu-
paków. Model o długości 245 cm świetnie sprawdza się podczas jesiennych 
połowów sandaczy na zbiornikach zaporowych. Dłuższe modele są znakomite 
do łowienia gumami o masie do 28 g, woblerami 10-15 cm oraz największymi 
wirówkami i wahadłówkami. Niewielka waga najkrótszego modelu pozwala na 
komfortowe łowienie kogutami o masie 10-20 g. 

equs salmon. 100% trociowiec, o długości 3,15 m, pozwalający „zaj-
rzeć” przynętą w każdy zakamarek pomorskiej rzeki. Masa wyrzutowa 20-70 g, 
długość dolnika, średnica i rozmieszczenie przelotek, ciętość, praca pod obcią-
żeniem, zostały dobrane tak, by zapewniały precyzję rzutów, niezbędny zapas 
mocy i maksymalną kontrolę nad holowaną rybą. Wyważenie, estetyka i jakość 
wykończenia nienaganne. Kije sprawdzają się podczas łowienia wszystkimi ty-
pami trociowych przynęt. Nie bez znaczenia są także, zastosowane w tych wę-

equs

equs

equs

equs

equs

Bravo 240/14 117 003 240 240 3-14 140 125 2
Bravo 265/14 117 003 265 265 3-14 150 138 2
Bravo 290/14 117 003 290 290 3-14 167 151 2

salto 245/18 117 004 245 245 5-18 142 128 2
salto 275/18 117 004 275 275 5-18 155 140 2
salto 290/18 117 004 290 290 5-18 167 150 2

contact 245/23 117 005 245 245 7-23 153 129 2
contact 270/23 117 005 270 270 7-23 167 141 2
contact 300/23 117 005 300 300 7-23 183 156 2

maxim 245/28 117 006 245 245 10-28 170 128 2
maxim 270/28 117 006 270 270 10-28 187 140 2
maxim 300/28 117 006 300 300 10-28 208 155 2

salmon 315/70 117 007 315 315 20-70 266 164 2
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dziskach, wyjątkowo mocne złącza czopowe. Uwaga! Wędziska Equs Salmon 
315, charakteryzują się zwiększoną odpornością na udary.  
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World Champion II Mikros 215/5

World Champion II Elvis 205/4

5 Doskonały przykład tego, że bardzo dobre może być jeszcze lepsze. World Champion zapisał się w pamięci wędkarzy jako, można śmiało 
rzec, klasa sama dla siebie. Postanowiliśmy zatem dać drugą młodość wędkom uwielbianym przez rzesze spinningistów. Odświeżyliśmy nieco 
design pierwszych World Championów, oraz poprawiliśmy ergonomię uchwytu aby móc z dumą zaprezentować Wam serię World Champion 
II. Wygląd wędek z tej serii wpisuje się w trendy nowoczesnego wędkarstwa, lecz nie odstaje od cenionego poprzednika. Kije uzbroiliśmy 
w przelotki Fuji Alconite i uchwyt kołowrotka Fuji VSS. Ergonomicznie profilowana rękojeść wykonana jest z eleganckiego korka klasy AA 
wykończona korkogumą. Stonowane omotki z subtelnym ozdobnikiem kontrastującym z barwą blanku są uzupełnieniem tego eleganckiego 
wyglądu. Estetyka wykonania tej serii idzie w parze z jej właściwościami użytkowymi. Szerokość oferty pozwoli każdemu wymagającemu 
wędkarzowi dobrać wędkę zgodnie z jego oczekiwaniami i upodobaniami.

World champion ii elvis. Prawdziwa perełka przeznaczona do 
połowu najmniejszymi przynętami o masie od 0,8 do 4 g przy zastosowaniu 
linki o wytrzymałości 0,5 - 2,5 kg. Niska masa wędek nie oznacza, że są słabe 
lub niewytrzymałe. Wręcz przeciwnie. Tutaj lekkość wykonania idzie w parze 
z mocą, niezawodnością i odpornością na przeciążenia. 

World champion ii mikros. Przeznaczenie tej wędki to ultralekkie 
łowienie mikroprzynętami. Czułość tej wędki jest po prostu niesamowita. Jeśli 
z premedytacją nastawiacie się na okonie oraz ryby uznawane za „nie całkiem” 
spinningowe jak np. wzdręga, ten kijek z pewnością znajdzie się w zakresie 
waszych zainteresowań. Nawet najlżejsze branie jest doskonale widoczne, co 
pozwala na odpowiednio szybką reakcję ze strony wędkarza.

World champion ii

World champion ii

elvis 205/4 102 003 205 205 0,8-4 105 105 2
elvis 220/4 102 003 220 220 0,8-4 108 112 2

mikros 215/5 102 006 215 215 0,2-5 108 111 2
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World Champion II Kobalt 240/28

World Champion II Turbo 270/21

World Champion II Impuls 270/18

World Champion II Dancer 240/14

World Champion II Tango 270/10World Champion II Tango 270/10

World champion ii dancer. Nieco lżejsze od Impulsów, ale rów-
nie mocne wędziska. Te kije bezbłędnie sygnalizują najdelikatniejsze brania 
chimerycznie żerujących ryb, a dzięki odpowiedniemu rozłożeniu mocy blan-
ku możemy skutecznie zaciąć każde branie. Idealne wędki do połowu okoni, 
jazi i kleni, a przyłów w postaci szczupaka lub sandacza może się okazać 
bardzo miłą niespodzianką. 

World champion ii impuls. Model ten dedykowany jest wędka-
rzom nastawiającym się na połów kleni, jazi oraz pstrągów. Doskonale ob-
służy wszystkie małe i średnie woblery, obrotówki oraz jigi. Dłuższy model 
znakomicie poradzi sobie przy połowie drapieżników żerujących na rafowych 
wypłyceniach, umożliwiając precyzyjne podanie lekkiej przynęty na duży 
dystans. Akcja Impulsa nie pozwoli na spinkę agresywnie walczącej ryby 
i pozwoli cieszyć się kolejnym wyjętym okazem.

World champion ii turbo. Wędka dedykowana do połowu na 
woblery i obrotówki średniej wielkości. Znakomicie odda swe usługi spinnin-
gistom nastawiającym się na bolenie, brzany, klenie jak i szczupaki. Można 
śmiało powiedzieć iż jest to model uniwersalny, pasujący do znakomitej więk-
szości naszych wód. Jeśli chodzi o wskazywanie brań, możecie je zarówno 
obserwować na szczytówce jak i odczuwać w rękojeści jako mocne drgania.

World champion ii kobalt. Uniwersalny, mocny spiner przezna-
czony do łowienia w rzekach i jeziorach na średnio ciężkie przynęty. Bardzo 
dobry wybór dla wędkarzy łowiącyh przekrojowo, od okoni do szczupaków. Do-
skonały wybór jako uniwersalne wędzisko do średnio ciężkiego łowienia, jeden 
z ulubionych modeli wiślanych i odrzańskich łowców drapieżników.

World champion ii

World champion ii

World champion ii

World champion ii

dancer 240/14 102 002 240 240 3-14 123 124 2
dancer 270/14 102 002 270 270 3-14 135 139 2

impuls 240/18 102 004 240 240 5-18 125 124 2
impuls 270/18 102 004 270 270 5-18 138 139 2

turbo 240/21 102 009 240 240 7-21 128 123 2
turbo 270/21 102 009 270 270 7-21 140 139 2
turbo 300/21 102 009 300 300 7-21 155 155 2

kobalt 240/28 102 005 240 240 9-28 131 124 2
kobalt 275/28 102 005 270 275 9-28 142 139 2
kobalt 300/28 102 005 300 300 10-28 162 154 2
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World champion ii tango. Ten model obrósł już legendą. Nasze 
Tango pomogło wygrać już niejedne zawody, dając się we znaki zarówno ry-
bom jak i wędkarzom łowiącym innymi wędkami. Aby zwiększyć odległość 
rzutów oraz praktycznie zniwelować do zera możliwość zaplątania linki o 
przelotki użyliśmy ramek typu K. Z całą stanowczością polecamy ten model 
wszystkim wędkarzom, zarówno zawodnikom jak i wędkarzom rekreacyjnym.

World champion ii

tango 240/8 102 008 240 240 1-8 124 124 2
tango 270/10 102 008 270 270 1-10 141 139 2
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World Champion II Classic 240/35

World Champion II Zander 230

World Champion II Zander 285 XH

World Champion II Salmon 305/50

World champion ii classic. Znakomite, typowo szczupakowe 
wędzisko z ogromnym zapasem mocy w dolniku oraz mocną częścią szczy-
tową. Doskonale obsłuży wszystkie przynęty w swoim ciężarze wyrzutu, nie-
zależnie czy będzie to trzycalowe kopyto na dziesięciogramowej główce, czy 
też piętnastocentymetrowy, pływający wobler. Każde branie jest doskonale 
przenoszone na rękojeść wędziska, umożliwiając odpowiednio szybkie zacięcie.

World champion ii

classic 240/35 102 000 240 240 10-35 138 124 2
classic 270/35 102 000 270 270 10-35 160 139 2
classic 300/35 102 000 300 300 10-35 178 154 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

World champion ii zander. W nowej odsłonie World Champio-
nów po prostu nie mogło zabraknąć tego modelu. Zander został zaprojekto-
wany zgodnie ze specyfiką połowu sandaczy metodą opadu. Posiada stosun-
kowo miękką wklejkę ułatwiającą obserwację brań, mocną i szybką pozostałą 
część szczytówki umożliwiającą pewne wbicie haka w twardy pysk sandacza. 
Moc zawarta w dolniku pozwoli wygrać każdą walkę, niezależnie od tego jak 
wielki okaz uda się zaciąć.

World champion ii salmon. Pogromca salmonidów w naj-
czystszym wydaniu. Ogromna moc blanku, dwustopkowe przelotki SiC typu 
K oraz wysokiej klasy maty karbonowe pozwoliły uzyskać niepodważalnego 
mistrza pomiędzy wędziskami łososiowymi. Podczas połowu łososi i troci 
na kompromisy nie może być miejsca, zatem jeśli nie masz jeszcze Salmona, 
najwyższy czas aby to zmienić. Polecamy wszystkim którzy pokochali po-
morskie łowienie.

World champion ii

World champion ii

zander 230 102 010 230 230 5-21 135 119 2
zander 255 102 010 255 255 7-28 148 132 2
zander 285 102 010 285 285 5-15 157 149 2
zander 285 H 102 010 286 285 10-35 169 149 2
zander 285 XH 102 010 287 285 20-60 191 149 2

salmon 285/50 102 007 285 285 15-50 194 147 2
salmon 305/50 102 007 305 305 15-50 216 157 2
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World Champion Tango 300/10

World Champion Mikros 215/5

World Champion Elvis 205/4

5 World Champion – Mistrzowska seria, z której wiele modeli już od dawna należy do ulubionych spinningów polskich wędkarzy. Kilka-
naście modeli World Champion powstało w oparciu o wiedzę mistrzów spinningu, dzięki której te kije każdego roku zyskują nowych 
zwolenników. Szeroki zakres mas wyrzutowych oraz zróżnicowana czułość i akcja poszczególnych modeli powodują, że trudno jest zna-
leźć przynętę, rybę lub wodę, w której nie sprawdziłby się któryś z World Championów. Do produkcji wędzisk zastosowaliśmy materiały 
i elementy najwyższej jakości – wysokomodułowy grafit IM7, przelotki SiC, ergonomiczne i mocne uchwyty kołowrotków oraz rękojeść 
z pełnego korka klasy AAA. Wszystkie modele (z wyjątkiem Tango) wyposażyliśmy w trzy pierwsze przelotki typu „Y”, ze wzmocnioną długą 
ramką i pierścieniami o niewielkiej średnicy, lżejszymi niż w przelotkach klasycznych. Dzięki tym zabiegom uzyskaliśmy spinningi wykończone 
solidnie i elegancko, mocne i praktyczne. 

World champion elvis. Specjalistyczny model, przeznaczony do 
połowu najmniejszymi przynętami o masie od 0,8 do 4 g przy zastosowaniu linki 
o wytrzymałości od 0,5 do 2,5 kg. Wyjątkowo lekkie blanki z superczułą wklejką 
idealnie przekazują pracę przynęty i moment brania. Kije te zapewniają wygodne 
i przyjemne łowienie okoni oraz umożliwiają połów ryb powszechnie uważa-
nych za niespinningowe takich jak jelce, ukleje, płocie, wzdręgi czy jazgarze. 

World champion mikros. Świetny ultra light z wklejką – tak 
w największym skrócie można by opisać ten kij. Od dolnika do szczytówki 
– wszystko najwyższej jakości. Wyjątkowo czuły blank zapewnia niepowta-
rzalne wrażenia w momencie zacięcia i w trakcie holu ryby.  Mikros nie „pęka” 
także i przy większej zdobyczy, co już nie raz udowodniono podczas wcze-
snowiosennego polowania na zalewowe garbusy.

World champion tango. Przebój niejednego sezonu. Te kije udowo-
-dniły już ponad wszelką wątpliwość, że oprócz precyzyjnego (zawodniczego) 
łowienia okoni są w stanie poradzić sobie z dużo większymi rybami gustującymi 
w małych przynętach. Sztywny dolnik i wyjątkowo czuła wklejana szczytówka 
dają możliwość znakomitego wyczuwania pracy przynęty, szybkiego i pewnego 
zacięcia oraz pełnej kontroli nad holem ryby.

World champion

World champion

World champion

elvis 205/4 101 117 205 205 0,8-4 110 103 2
elvis 220/4 101 117 220 220 0,8-4 113 108 2

mikros 215/5 101 108 215 215 0,2-5 109 110 2

tango 240/8 101 109 240 240 1-8 129 125 2
tango 270/10 101 109 270 270 1-10 146 141 2
tango 300/10 101 109 300 300 1-10 166 157 2
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World Champion Classic 240/35

World Champion Kobalt 275/28

World Champion Turbo 300/21

World Champion Impuls 270/18

World Champion Dancer 270/14

World champion dancer. Niezawodne wędziska do lżejszego 
spiningowania. Dancer to z jednej strony szybkie kije pstrągowe o środko-
wym ugięciu, wybaczającym wędkarzowi błędy w holu, z drugiej doskonale 
nadają się do łowienia wszystkich średniej wielkości drapieżników na niewiel-
kie błystki, woblery i gumy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstruk-
cyjnym ten model posiada bardzo duży zapas mocy, a przy tym jest lekki 
i idealnie wyważony.

World champion impuls. Wyjątkowo uniwersalne kije do łowienia 
średniej wielkości przynętami twardymi i gumami. Sprawdzają się na łowisku 
każdego typu, zarówno podczas połowów z łodzi, jak i z brzegu. Elastyczna, 
czuła szczytówka i duża moc gwarantują precyzyjne łowienie i bezpieczny 
hol dużych ryb nawet w najtrudniejszych warunkach. Te wszystkie zalety 
przemawiają za tym, aby ten kij stał się podstawowym spinningiem w wa-
szym wędkarskim arsenale. 

World champion turbo. Klasyczne kije do średniego spinningu. 
Mogą stać się podstawowym wyposażeniem każdego wędkarza. Szybkie 
i dynamiczne blanki o akcji B idealnie sprawdzają się podczas łowienia du-
żych ryb średniej wielkości przynętami. Wysoka jakość wykonania oparta 
na sprawdzonych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz optymalne parametry 
użytkowe gwarantują długie użytkowanie. Dwa krótsze modele są znakomi-
tymi kijami pstrągowymi.  

World champion kobalt. Cięższe spinningi o szerokim wachlarzu 
zastosowań. Dwa krótsze modele są doskonałymi kijami do połowu szczupa-
ków i sandaczy w zbiornikach zaporowych i jeziorach. Najdłuższy model dosko-
nale sprawdza się podczas połowu pomorskich troci oraz okazowych boleni, 
sandaczy i szczupaków w dużych nizinnych rzekach. Model 270 cm to również 
klasyczna trociówka, przeznaczona do łowienia  wszystkimi rodzajami przynęt. 

World champion classic. Wędzisko opracowane specjalnie z myślą 
o zwolennikach klasycznego spinningowania z zastosowaniem dużych błystek, 
woblerów i solidnie obciążonych gum. Niezawodne rozwiązania konstrukcyj-
ne, solidne i mocne blanki oraz optymalny zakres masy wyrzutowej gwaran-
tują wygodną i długą eksploatację. Kije bardzo dobre na sandacze (zwłaszcza 
te żyjące w głębinach zbiorników zaporowych i rzek) trocie oraz szczupaki.

World champion

World champion

World champion

World champion

World champion

dancer 240/14 101 116 240 240 3-14 162 126 2
dancer 270/14 101 116 270 270 3-14 182 139 2

impuls 240/18 101 110 245 240 5-18 165 127 2
impuls 270/18 101 110 270 270 5-18 185 142 2

turbo 240/21 101 111 240 240 7-21 170 126 2
turbo 270/21 101 111 270 270 7-21 187 142 2
turbo 300/21 101 111 300 300 7-21 207 157 2

kobalt 240/28 101 112 240 240 9-28 173 125 2
kobalt 275/28 101 112 270 275 9-28 182 142 2
kobalt 300/28 101 112 300 300 10-28 200 157 2

classic 240/35 101 113 240 240 10-35 175 126 2
classic 270/35 101 113 270 270 10-35 195 141 2
classic 300/35 101 113 300 300 10-35 216 157 2
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World Champion Zander 255/28

World Champion Salmon 305/50

World Champion Fly 300/4/4-5

World Champion Fly 270/3/5-6

World Champion Fly 300/2/5-6

World champion zander. Wyjątkowo czuła szczytówka, duża 
szybkość i wzmocniony dolnik jednoznacznie świadczą, że mamy do czynienia 
z prawdziwym pogromcą sandaczy. Dzięki różnym długościom i optymalnie 
dobranym masom wyrzutowym poszczególnych modeli, kije te sprawdzają 
się podczas połowu w każdym łowisku z łodzi i z brzegu. Jeżeli chcesz od-
czuwać komfort łowienia, zapanować nad każdą rybą i wzbudzić zazdrość 
kolegów World Champion Zander to najlepszy wybór.

World champion salmon. Oba modele to wymarzone kije dla 
bardzo wymagających miłośników połowu królowej Pomorza, a także i dla 
tych, którzy dopiero planują pierwszą trociową wyprawę. Po długotrwałych 
testach i modyfikacjach Salmon uzyskał doskonałą sprężystość i moc blanku 
oraz, co jest wyjątkowo ważne podczas holu, optymalną długość dolnika. 

World champion Fly. Bogata seria muchówek do wyboru. Kije te łączą w sobie doskonałe właściwości rzutowe, dużą moc, odporność na uderzenia 
oraz typową dla World Championów elegancję wykończenia. W wersji czteroskładowej odnajdziecie wszystkie najlepsze cechy jej dwuskładowego pierwowzoru. 
Testy prototypów przeprowadziliśmy na polskich i skandynawskich wodach oraz nad bystrymi rzekami Kanady. Do waszych rąk trafia wyrób w pełni sprawdzony 
i doskonałej jakości. 

World champion

World champion

World champion World champion

zander 230 101 115 230 230 5-21 180 120 2
zander 255 101 115 255 255 7-28 190 130 2
zander 285 101 129 285 285 5-15 197 149 2
zander 285 H 101 115 285 285 10-35 207 149 2
zander 285 XH 101 128 285 285 20-60 228 149 2

salmon 285/50 101 114 285 285 15-50 227 148 2
salmon 305/50 101 114 305 305 15-50 246 159 2

Fly 270 / 2 101 124 270 270 4-5 89 140 2
Fly 300 / 2 101 124 300 300 4-5 95 156 2
Fly 270 / 2 101 125 270 270 5-6 90 140 2
Fly 300 / 2 101 125 300 300 5-6 98 156 2

Fly 270 / 3 101 106 270 270 4-5 91 96 3
Fly 300 / 3 101 106 300 300 4-5 104 107 3
Fly 270 / 3 101 107 270 270 5-6 94 96 3
Fly 300 / 3 101 107 300 300 5-6 107 107 3
Fly 270 / 4 101 126 270 270 4-5 85 75 4
Fly 300 / 4 101 126 300 300 4-5 95 82 4
Fly 270 / 4 101 127 270 270 5-6 90 75 4
Fly 300 / 4 101 127 300 300 5-6 98 82 4
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(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

klasa
aFtma

klasa
aFtma
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Turion Pole 600/25

Turion Bolognese 600/30Turion Bolognese 600/30

5 Rodzina wędzisk dedykowana miłośnikom połowu białorybu. Wszystkie blanki zostały wykonane z wysokomodułowych mat karbonowych 
C36T oraz C40T, aby zapewnić najwyższą moc, wytrzymałość oraz wyjątkową lekkość. Projekty tych wędzisk były kilkukrotnie zmieniane 
w czasie testów, aby zapewnić właściwe wyważenie, optymalną pracę pod obciążeniem oraz zwiększyć ogólny komfort użytkowania. Efekt 
końcowy jest więcej niż zadowalający – finalnie, testerzy nie chcieli się rozstać z testowanymi modelami.

turion Pole. Podczas łowienia pełnym zestawem często trzeba twar-
do postawić na swoim aby ryba nie wpłynęła w pobliskie zawady lub trzciny. 
Z myślą o skutecznym połowie silnych okazów stworzyliśmy właśnie te wędki. 
Ich lekkość i moc z całą pewnością bardzo pozytywnie was zaskoczy. Dodat-
kowym miłym akcentem jest bardzo estetyczne wzornictwo, które po prostu 
cieszy oko.

turion Bolognese. Doskonałe wędziska przeznaczone do łowienia ryb 
w rzekach i kanałach. Pomimo kilku metrów długości, wędki te są niesamowicie 
lekkie, pozwalając bez zmęczenia ręki łowić kilka godzin z rzędu. Wysokomodu-
łowy blank oprócz lekkości zapewnia dynamiczny wyrzut, świetną akcję, oraz 
pewny hol. Ułożenie przelotek na blanku pozwala na forsowny hol bez obaw 
o jego uszkodzenie.

turion

turion

Pole 500/25 150 001 500 489 25 160 135 5
Pole 600/25 150 001 600 591 25 225 135 6
Pole 700/25 150 001 700 692 25 305 135 7
Pole 800/25 150 001 800 792 25 358 135 8
Pole 900/25 150 001 900 889 25 423 135 9

Bolognese 500/30 150 002 500 489 30 212 147 5
Bolognese 600/30 150 002 600 590 30 278 147 6
Bolognese 700/30 150 002 700 692 30 365 147 7
Bolognese 800/30 150 002 800 792 30 437 147 8

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)
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Turion Carp 360/3/3.00 Lbs

Turion Match 420/25

Turion Feeder 360/120

turion carp. Wyjątkowo mocne, doskonałe zarówno do rzutów jak i do 
holowania dwucyfrowych „miśków”, karpiówki. Jeśli już mieliście do czynienia 
z kilkoma modelami, wiecie że bardzo ciężko jest pogodzić w jednym wędzisku 
możliwość wykonania długich i celnych rzutów z nie gubieniem ryb podczas holu. 
Te karpiówki nie wymagają specjalnej reklamy, zostały stworzone po to, aby 
dać Wam doskonałe narzędzie, które pozwoli wygrać nawet najcięższą walkę.

turion
carp 360/2/3.00 lbs 150 007 360 363 3,00 314 186 2
carp 360/3/3.00 lbs 150 008 360 365 3,00 322 126 3
carp 390/3/3.00 lbs 150 008 390 397 3,00 330 136 3
carp 360/3/3.50 lbs 150 009 360 366 3,50 328 126 3

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(lbs)

turion match. Wyjątkowo lekkie i szybkie wędziska o szczytowej akcji, 
pozwalające bez problemu posłać kilkugramowego wagglera na kilkadziesiąt 
metrów, choćby i pod wiatr. Turion Match umożliwi Wam również łatwy i pewny 
hol okazałych ryb. Nie bez znaczenia jest fakt, że na te wędziska praktycznie 
nie zdarzały się „spudłowane” zacięcia. Do wyboru optymalne długości 420 
i 450 cm.

turion masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

match 420/25 150 003 420 426 5-25 220 147 3
match 450/25 150 003 450 457 5-25 240 158 3

W ę d z i s k a

turion Feeder. Trzy wymienne szczytówki, trzy zróżnicowane ciężary 
wyrzutowe, i co najmniej trzy razy większa frajda z łowienia niż dotychczas! Se-
ria wędzisk przeznaczonych do metody drgającej szczytówki usatysfakcjonuje 
nawet tych najbardziej doświadczonych wędkarzy posługujących się feederami. 
Nieważne czy łowicie na Wiśle, Warcie, Wisłoku, zbiorniku zaporowym czy wiel-
kim jeziorze – wszędzie tam Turiony pokażą jak wielki wpływ na skuteczność 
łowienia ma doskonałe wędzisko.

turion masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Feeder 360/90 150 004 360 365 90 330 126 3+3
Feeder 360/120 150 005 360 365 120 345 126 3+3
Feeder 390/120 150 005 390 396 120 350 135 3+3
Feeder 360/150 150 006 360 365 150 355 126 3+3
Feeder 390/150 150 006 390 396 150 370 135 3+3
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Saltex Red Sea 259/110

Saltex Vertical Jig 168/150-300

Saltex Blue Ocean 259/120

5 Rodzina wędek przeznaczona dla miłośników morskich i oceanicznych połowów. Super mocne, grubościenne blanki, osprzęt Fuji, gustowny 
design – to pierwsze spostrzeżenia jakie nasuwają się po kontakcie z Saltexami. Wciąż mało znane w kraju, aczkolwiek bardzo skuteczne 
metody poppingu i jiggingu wiodą prym na oceanach całego świata. Saltexy to wędki pozwalające na zmierzenie się z każdym wodnym prze-
ciwnikiem. Wędki te zostały zaprojektowane tak, aby sprostać połowom ryb oceanicznych(pelagicznych), nieporównywalnie silniejszych niż 
większość morskich okazów. Serie Blue Ocean oraz Red Sea polecamy również spinningistom łowiącym sumy.

saltex Blue ocean. W największym skrócie: doskonałe wędki dla 
„starych wyjadaczy” morskiego łowienia. Powstałe z myślą o połowie walecz-
nych ryb, bez problemu znoszą przeciążenia zarówno podczas prowadzenia 
wielkiego poppera, ataku tuńczyka, jak i zmagania z ogromnym sumem. Poleca-
my je również do popularnego ostatnimi laty spinningowego łowienia halibutów 
na blatach w norweskich fiordach.

saltex red sea. Halibut, czarniak, dorsz, rdzawiec, karanks, wahoo – 
dla tej wędki to bez znaczenia. Red Sea nie boi się żadnej ryby. To samo tyczy 
się rozmiarów holowanej zdobyczy. Łowiąc tą wędką, dorsze do 5 kg praktycz-
nie lobem lądowały na kutrze. Jej moc jest po prostu niesamowita, wędkarze 
poszukujący sumów ze spinningiem powinni zwrócić szczególną uwagę na ten 
właśnie model.

saltex Vertical Jig. Jednoczęściowy skład, długość ułatwiająca atrak-
-cyjną prezentację przynęty, gęste rozmieszczenie przelotek, mocny uchwyt ko-
łowrotka. To krótki opis wędki do jiggingu, doskonale oddający cechy naszego 
Vertical Jiga. Duża moc, przy zachowaniu właściwej akcji pilkerowej wędki, 
umożliwią skuteczne i komfortowe hole okazałych ryb z wielkich głębokości. 
Ten model pozwoli nawet amatorom, pokazać zawodnikom jak należy łowić.

saltex

saltex

saltex

Blue ocean 259/120 151 001 258 259 120 420 188 2
Blue ocean 259/160 151 002 258 259 160 428 188 2
Blue ocean 259/200 151 000 259 259 200 440 188 2

red sea 259/110 151 002 259 259 110 390 187 2
red sea 259/140 151 003 259 259 140 395 187 2

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Vertical Jig  
168/150-300 151 005 170 168 150-300 343 168 1
Vertical Jig  
168/200-400 151 005 171 168 200-400 351 168 1
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Streeto XUL 1852

Streeto UL 2002

streeto
streeto XUl 1852 156 001 185 185 0,5-6 101 96 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

streeto
streeto Ul 2002 156 002 200 200 2-9 110 104 2
streeto Ul 2202 156 002 220 220 2-10 116 114 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

5 Seria wysokiej jakości spinningów o maksymalnie obniżonej wadze, dedykowana wędkarzom wymagającym od swojego sprzętu ponadprze-
ciętnych wartości użytkowych. Dzięki nowatorskiej technologii użytej do połączenia mat węglowych uzyskaliśmy sprężyste, szybkie i czułe 
wędki. W celu maksymalnej redukcji wagi zrezygnowaliśmy z rękojeści z pełnego korka i przelotek SiC. Zamiast nich, znajdziecie w tej serii 
uchwyty SKSS, przelotki o zredukowanej masie wkładu, oraz charakterystyczną, dzieloną rękojeść z plecionej maty węglowej i pianki EVA. 
Charakterystyka blanków pozwala na dowolne animowanie przynęt oraz doskonałe wyczucie najdelikatniejszego brania.

streeto XUl. Najdelikatniejsza wędka z tej serii, przeznaczona do połowu 
microjigami, obrotówkami 00, 0 i 1, oraz gumami na lekkich główkach. Zna-
komite właściwości rzutowe pozwolą łatwo i celnie posyłać lekkie przynęty na 
duże dystanse. Wędka ta jest doskonałym narzędziem dla łowców okoni, oraz 
nietypowych „białych” drapieżników, takich jak np. wzdręgi.

streeto Ul. Nieco mocniejsze blanki niż w serii XUL pozwolą sięgnąć 
po okazowe okonie, klenie czy też pstrągi. Każdy kto spróbował łowić równie 
dynamicznymi wędkami wie, że długość 2 m spokojnie pozwala ekspediować 
przynęty na imponujące dystanse. Wędka ta doskonale obsłuży również niewiel-
kie, kleniowe woblery, cykadki, czy wirujące ogonki.

W ę d z i s k a

Produkt polecany przez Sean’a “Mister Finesse” Perez, 
profesjonalnego wędkarza i dziennikarza wędkarskiego
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Streeto L 2002

Streeto M 2202

streeto masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

streeto l 2002 156 003 200 200 4-16 115 104 2
streeto l 2202 156 003 220 220 5-18 124 114 2

streeto masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

streeto l. Seria Streeto L to bez wątpienia jedne z najlepszych na rynku 
wędek przeznaczonych do łowienia lekkimi woblerami i jigami o masie od 5 g. 
Doskonale spisze się przy łowieniu w głębszych partiach jezior, średniej wielkości 
rzekach oraz kanałach. Podsumowując, seria L to uniwersalne wędki o bardzo 
szerokim spektrum zastosowań.

streeto m. Najmocniejsza w rodzinie, seria M, to idealna wędka do łowie-
nia pełnego spektrum drapieżników, począwszy od pstrąga, aż po wyrośniętego 
szczupaka. Z łatwością obsłuży zarówno pięciocentymetrową gumkę na główce 
5 g, jak i czterocalowe kopyto na główce 18 g. Dynamika wędki pozwoli sięgnąć 
daleko w nurt przy boleniowych łowach, i wykonać mocne, pewne zacięcie.

W ę d z i s k a

streeto m 2202 156 004 220 220 7-26 111 114 2
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Stallion Black Heron 223/5-24

Stallion Prime Rocker 244/5-23

Stallion Strike Furion 223/3-18

5 Rodzina wędek zawierająca w sobie wszystko to, czego może oczekiwać wymagający spinningista od naprawdę dobrej wędki. Relatywnie gru-
bościenne blanki zbudowane zostały na bazie mat z węgla prasowanego pod ciśnieniem trzydziestusześciu ton, dając w efekcie wędki lekkie, trwałe 
oraz niepodatne na uszkodzenia. Wszystkie ze spinerów w tej serii wyposażone zostały w klasyczne uchwyty oraz przelotki renomowanej, japoń-
skiej firmy Fuji. Dołożyliśmy starań aby każdy model był na swój sposób unikatowy. Znajdziecie tu zarówno wklejki, wędki do lekkiego jigowania, 
klasycznego spinningu, sandaczówkę – idealną również do drop shota, czy klasyczne szczupakówki. Słowem, pełen przegląd dla wymagających 
spinningistów. Polecamy z całą odpowiedzialnością!

stallion strike Furion. Seria pięciu spinningów dla miłośników lekkiego 
spinningowania. Znajdziecie tu perfekcyjne wędki do najmniejszych woblerków 
i obrotówek 00 jak i model doskonały do kuszenia drapieżników średniej wielko-
ści wabikami. Mocne łączenie elementów typu spigot doskonale wpływa na akcję 
wędki pozwalając zmierzyć się z dużym przyłowem.

stallion
strike Furion 223/2-12 145 001 220 223 2-12 90 114 2
strike Furion 223/3-18 145 001 221 223 3-18 95 114 2
strike Furion 223/5-24 145 001 222 223 5-24 100 114 2
strike Furion 244/2-12 145 001 240 244 2-12 106 126 2
strike Furion 244/3-18 145 001 241 244 3-18 115 125,5 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

stallion Black Heron. Wędka z wklejaną szczytówką świetnie spisująca 
się we współpracy ze wszystkimi jigami w zakresie ciężaru wyrzutowego. Model ten 
posiada akcję szczytową, podczas holu przechodzącą w akcję środkową. Sam blank 
jest na tyle mocny że pozwoli bez trudu zapanować nad okazałym szczupakiem.

stallion masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

stallion Prime rocker. Dwie zróżnicowane długości, dwa różne cię-
żary wyrzutu, jedna niezwykła seria. Spinningi o akcji fast, doskonałe do łowie-
nia woblerami w przedziale długości 4-10 cm. Ergonomiczna rękojeść oraz niska 
masa własna wędki pozwolą na komfortowe łowienie nawet przez cały dzień. 
Szczególnie polecamy wędkarzom poszukującym spinera na klenie, jazie i pstrągi.

stallion
Prime rocker 213/4-18 145 002 210 213 4-18 120 110 2
Prime rocker 244/5-23 145 002 240 244 5-23 145 125 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Black Heron 223/5-24 145 003 220 223 5-24 110 114 2
Black Heron 244/7-28 145 003 240 244 7-28 141 126,5 2

W ę d z i s k a
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Stallion Sword Strike 244/8-28

Stallion Zander Jig 207/8-28

Stallion Zander 259/5-28

Stallion Hybrid Light 210/2-14

Stallion Hybrid Medium 232/5-21

Stallion Hybrid Power 259/8-28

stallion zander Jig. Dwa metry świetnej wędki – najciekawszy ko-mentarz 
naszego testera, z którym po prostu nie da się nie zgodzić. Pomimo nazwy „Zan-
der Jig” nie należy kojarzyć jej wyłącznie z kogutami czy gumami na klasycznych 
główkach jigowych. Ten model po prostu doskonale spisuje się przy łowieniu metodą 
drop shota. Wklejana, czuła, jaskrawa szczytówka świetnie sygnalizuje każdy atak 
na przynętę.

stallion zander. Seria mocnych wędek przeznaczona do połowu ryb metodą 
jigową, zróżnicowana zarówno długością, jak i ciężarem wyrzutowym. Czułe szczy-
tówki doskonale pokażą moment brania, zaś blanki podołają energicznym odjazdom 
walczących ryb. Szybka akcja wędek umożliwi skuteczne zacięcie ryby z praktycznie 
każdego dystansu, a podczas holu nie pozwoli jej wypiąć się z haczyka lub kotwiczki.

stallion Hybrid light. Wędki zostały skonstruowane w oparciu o wysoko-
gatunkowe maty włókna węglowego 36T, umożliwiające znoszenie dużych obciążeń, 
zachowując przy tym niską wagę. Dzięki specjalnej technice spajania mat minimalną 
ilością wiążącego epoksydu, wędki te są niesłychanie wręcz czułe. Każde branie jest 
wyraźnie wyczuwalne umożliwiając błyskawiczną reakcję – używając Hybridów puste 
brania praktycznie się nie zdarzają.

stallion Hybrid medium. Doskonałe wędki mogące obsłużyć szerokie 
spektrum przynęt, począwszy od małych woblerów i lekkich gum, aż do cięższych 
wahadłówek. Uniwersalność tych wędek pozwala łowić skutecznie większość dra-
pieżników: począwszy od kleni, przez okonie i sandacze, aż po szczupaki. Szybka 
akcja wędki została połączona z doskonałą charakterystyką ugięcia podczas holu, 
zapewniając tym samym wysoki komfort łowienia. 

stallion Hybrid Power. Duży kaliber na duże drapieżniki – wędki Hybrid 
Power pozwolą dobrać się do okazałych szczupaków i sandaczy. Szybka akcja umoż-
liwi pewne zacięcie, a solidne blanki nie zawiodą podczas forsownego holu. Dostęp-
na długość pozwoli na swobodne osiągnięcie dużych odległości podczas łowienia 
z brzegu, jak i wygodne łowienie z łódki. 

stallion sword strike. Do łowienia szczupaków lub wyrośniętych boleni 
proponujemy Wam właśnie tą serię. Bardzo szybka akcja w połączeniu z mocą blanku 
zawartą w Swordzie nie pozwoli rybie na dyktowanie jej warunków. Podobnie jak 
w Furionie występuje tu łączenie elementów typu spigot znacznie zwiększające moc 
wędki.

stallion

stallion

stallion

stallion

stallion

stallion
sword strike 244/8-28 145 005 240 244 8-28 155 126 2
sword strike 244/10-40 145 005 241 244 10-40 160 126 2

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

zander Jig 207/8-28 145 004 200 207 8-28 135 106 2
zander Jig 227/8-28 145 004 220 227 8-28 146 118 2
zander Jig 255/8-28 145 004 255 255 8-28 158 132 2

zander 259/5-28 145 006 260 259 5-28 134 134 2
zander 259/8-35 145 006 261 259 8-35 133 135 2
zander 274/15-45 145 006 270 274 15-45 139 143 2

Hybrid light 195/2-14 145 007 200 195 2-14 95 104 2
Hybrid light 210/2-14 145 007 210 210 2-14 100 113 2
Hybrid light 223/2-14 145 007 220 220 2-14 100 116 2

Hybrid Power 259/8-28 145 009 260 259 8-28 128 136 2
Hybrid Power 270/15-45 145 009 270 270 15-45 138 141 2

Hybrid medium 232/5-21 145 008 230 232 5-21 108 121 2
Hybrid medium 244/5-21 145 008 240 244 5-21 110 127 2

W ę d z i s k a

Produkt polecany przez Sean’a “Mister Finesse” Perez, 
profesjonalnego wędkarza i dziennikarza wędkarskiego
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Ultris Jig Micron 210/0,5-6

Ultris Jig Perch 232/1-10

Ultris Jig micron. Doskonałe narzędzie umożliwiające łowienie naj-
mniejszymi kopytkami czy twisterkami nawet na półgramowe główki. Dużym 
atutem Microna jest niesłychanie czuła szczytówka, pozwalająca zarejestro-
wać każdy kontakt ryby z przynętą. Blank ten łączy w sobie delikatną szczy-
tówkę oraz mocny dolnik, nie posiadając jednak podstawowej „bolączki” 
wklejek: przesztywnienia w miejscu wklejenia szczytówki.

Ultris Jig Perch. Wędki te, jak sama nazwa wskazuje, doskonale spi-
szą się przy łowieniu pasiaków. Czuła szczytówka pozwoli nam rozpoznać 
najdelikatniejsze branie czy to przy łowieniu na główkę, czy na troka. Akcja 
wędki podczas holu jest na tyle miękka, że nie pozwoli spaść z haczyka ry-
bom zapiętym za przysłowiową „skórkę”.

Ultris

Ultris

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Jig Perch 198/1-10 152 002 198 198 1-10 102 104 2
Jig Perch 210/1-10 152 002 210 210 1-10 104 111 2
Jig Perch 232/1-10 152 002 232 232 1-10 115 120 2

5 Seria wędzisk spinningowych dedykowana do połowu drapieżników na przynęty miękkie oraz jigi. Każda z tych wędek posiada wklejaną, wyjątkowo 
czułą węglową szczytówkę, umożliwiającą dokładną obserwację zachowania przynęty. Specjalnie zaprojektowana rękojeść pozwala na doskonałe 
wyczucie momentu brania, zaś ergonomiczny uchwyt kołowrotka nie zmęczy dłoni kilkugodzinnym łowieniem. Blanki zostały wykonane z wysoko-
modułowego węgla 36T, co przełożyło się na ich niską masę własną oraz dużą odporność na przeciążenia powstające podczas holu walecznych ryb. 

Jig micron 198/0,5-6 152 001 198 198 0,5-6 98 105 2
Jig micron 210/0,5-6 152 001 210 210 0,5-6 108 113 2
Jig micron 232/0,5-6 152 001 232 232 0,5-6 115 122 2
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Ultris Jig Drop Shot 244/3-18

Ultris Jig Zander Pro 270/5-24

Ultris Jig drop shot. Wędkarze którzy już podchwycili dropshoto-
wego wirusa, jak również Ci, którzy dopiero się do tego przymierzają, mają 
przed sobą nie lada gratkę. Nasze wędki do drop shota to efekt dwuletnich 
testów i ulepszeń, mających na celu wyprodukowanie znakomitej wędki do tej 
metody. Efekt finalny jest bardziej niż dobry – oddajemy w Wasze ręce jedną 
z najlepszych na rynku, dropshotowych wędek.

Ultris Jig zander Pro. Cztery znakomite wędki dedykowane do 
łowienia sandaczy na miękkie przynęty. Szczytówka pozwoli zaobserwować 
każde skubnięcie przynęty, zaś dynamiczny i mocny blank umożliwi zacięcie 
bez pudła. Wytrawni sandaczowcy powinni zwrócić uwagę szczególnie na ten 
model. Cztery dostępne długości pozwolą wybrać coś zarówno na łódkę, jak 
i do łowienia z brzegu.

Ultris

Ultris

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Jig zander Pro 210/5-24 152 004 210 210 5-24 113 109 2
Jig zander Pro 232/5-24 152 004 232 232 5-24 126 119 2
Jig zander Pro 250/5-24 152 004 250 250 5-24 140 131 2
Jig zander Pro 270/5-24 152 004 270 270 5-24 150 140 2

Jig drop shot 210/3-18 152 003 210 210 3-18 112 109 2
Jig drop shot 232/3-18 152 003 232 232 3-18 117 119 2
Jig drop shot 244/3-18 152 003 244 244 3-18 125 126 2

W ę d z i s k a
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Impact Pole 600/25

Impact Bolognese 600/30

Impact Feeder 360/150

5 Kompletna seria niezawodnych wędzisk węglowych, przeznaczonych do połowu różnymi metodami. Impact to doskonała propozycja dla wędkarzy 
ceniących sobie wysoką jakość, ponadprzeciętną moc i nowoczesny wygląd. Wszystkie modele są skonstruowane na blankach z wysokomodułowego 
grafitu IM8, uzbrojonych przelotkami SiC oraz ergonomiczną rękojeścią z korka klasy AA. W serii Impact znajdują się wędziska przeznaczone zarówno do 
prowokowania okoni czy sandaczy metodą klasycznego opadu, jak i modele castingowe, służące do jerkowania z zastosowaniem różnej wielkości przynęt. 
Poza tym swoje miejsce znalazły tutaj modele uniwersalnego zastosowania, a także szeroka gama kijów używanych do łowienia ryb spokojnego żeru, 
a nawet do wędkarstwa morskiego. Rodzina wędek Impact zdobyła już ogromną rzeszę zadowolonych użytkowników dzięki swojej wyjątkowo dobrej 
jakości.  

impact Pole. Jak wielkich emocji może dostarczyć hol dużego leszcza 
super lekkim wędziskiem, zbudowanym z wysokomodułowego węgla o masie 
zbliżonej do trzech tabliczek czekolady? Teraz macie okazję osobiście się o tym 
przekonać. Wędziska Impact Pole cechuje szybka akcja i mała masa własna, 
przy zachowaniu doskonałej relacji jakości do ceny.

impact Bolognese. Seria bolonek, charakteryzujących się szczytową 
akcją, która bardzo ułatwia operowanie zestawem nawet na rzekach o dużym 
uciągu. Kije te, dzięki lekkości konstrukcji i doskonałemu wyważeniu nie męczą 
ręki podczas długich połowów. Impact Bolognese polecamy wędkarzom cenią-
-cym funkcjonalność i niezawodność, połączoną z nowoczesnym wyglądem.

impact Feeder. Wędki Impact Feeder cechuje niespotykana lekkość 
w stosunku do parametrów wytrzymałościowych. Świetny blank niemalże sam 
wyrzuca ciężkie zestawy, a czułe szczytówki pokazują najdelikatniejsze skub-
-nięcia. Wędziska wyróżnia szybka akcja, wysoka jakość konstrukcji oraz no-
-woczesne wykończenie.

impact

impact

impact

Pole 500/25 131 002 500 475 25 158 122 5
Pole 600/25 131 002 600 577 25 232 122 6
Pole 700/25 131 002 700 673 25 313 123 7

Bolognese 400/30 131 001 400 379 30 145 123 4
Bolognese 500/30 131 001 500 479 30 204 124 5
Bolognese 600/30 131 001 600 576 30 301 126 6
Bolognese 700/30 131 001 700 678 30 381 128 7

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Feeder 360/120 131 004 360 360 120 310 127 3+3
Feeder 390/120 131 004 390 390 120 330 136 3+3
Feeder 360/150 131 005 360 360 150 320 127 3+3
Feeder 390/150 131 005 390 390 150 350 136 3+3
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Impact Tele Feeder 360/80

Impact Multi Tele Feeder 340-390/120

Impact Quiver 330/60

Impact Picker 300/35

Impact 

Impact Match 450/10-25

impact tele Feeder. Wędziska wykonane na bazie nasadowych kijów 
Impact Feeder. Uznaliśmy, iż tak doskonałe wędki powinny występować także 
w wersji teleskopowej, aby każdy mógł dopasować je do swoich potrzeb. Po 
przekonstruowaniu okazało się, że nie straciły żadnych walorów użytkowych, 
a wręcz przeciwnie – stały się bardziej przyjazne wędkarzom ze względu na 
łatwość transportu.

impact multi tele Feeder. Seria wędek o specjalnej konstrukcji 
blanku, umożliwiającej swobodne manipulowanie długością wędziska w zakre-
sie 50 cm. Jak wiele to potrafi zmienić, wie ten, kto łowi zarówno w rzekach jak 
i w jeziorach. Blanki posiadają oznaczenie zmiany długości co 10 cm, ułatwiając 
precyzyjne ustalenie rzeczywistej długości. Wędziska te posiadają wysokiej kla-
sy przelotki oraz mocny i precyzyjnie działający uchwyt kołowrotka.

impact Quiver. Jeśli chodzicie na ryby nad płytkie zbiorniki stojącej 
wody, aby połowić zestawem z lekkim koszykiem zanętowym, to ta wędka jest 
dla Was idealna. Kij ten umożliwia precyzyjnie ulokować przynętę nawet pod 
nawisami drzew czy w oczku wśród roślinności. Krótszy kij polecany jest na 
bardziej zakrzaczone brzegi, dłuższy, gdy trzeba pokonać przybrzeżny pas ro-
ślinności. 

impact Picker. Wędki przeznaczone do połowu delikatnie żerujących ryb 
przy użyciu koszyczka lub sprężyny zanętowej. Finezja i skuteczność tej meto-
dy są niezaprzeczalne, ale do skuteczego połowu potrzebne jest jeszcze odpo-
-wiednie narzędzie. Przygotowaliśmy dla Was wędkę, która nie zawiedzie Wa-
szych oczekiwań w żadnym względzie i pozwoli czerpać radość z łowienia.

impact

impact

impact

tele Feeder 360/80 131 032 360 360 80 285 78 6+3
tele Feeder 390/80 131 032 390 390 80 330 79 6+3

Quiver 330/60 131 019 330 330 60 270 117 3+3
Quiver 360/60 131 019 360 360 60 290 127 3+3

Picker 270/35 131 003 270 270 35 215 139 2+3
Picker 300/35 131 003 300 300 35 255 154 2+3

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

impact
multi tele Feeder 
340-390/120 131 036 390 340-390 120 343 123 3+3
multi tele Feeder 
360-410/120 131 036 420 360-410 120 429 130 3+3

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

impact match. Wędzisko to wykonane jest z węgla prasowanego pod 
ogromnym ciśnieniem, dzięki czemu jego atutami są lekkość, duża moc oraz 
odporność na przeciążenia i uderzenia. Kijom nadaliśmy akcję, dzięki której każ-
dy wędkarz będzie mógł precyzyjnie umieścić zestaw w zanęconym łowisku, 
a podczas holu łatwo zapanować nad gwałtownymi odjazdami zaciętej ryby. 

impact
match 390/7-20 131 006 390 390 7-20 270 136 3
match 420/10-25 131 006 420 420 10-25 300 146 3
match 450/10-25 131 006 450 450 10-25 320 156 3

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
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Impact Match Pro Carp 390/40

Impact Tele Match 420/25

Impact Carp 360/3/2.75 Lbs

Impact Pro Carp 360/3/3.00 Lbs

impact match Pro carp. Wychodząc naprzeciw Waszym suge-
stiom, przedstawiamy wędkę wypełniającą lukę w rodzinie odległościówek. 
Proponujemy mocną matchówkę o wyrzucie do 40 g, pozwalającą na łowie-
nie większych ryb karpiowatych. Wytrzymały blank umożliwia stosowanie 
ciężkich spławików i wyrzucanie ich na znaczne odległości, a także na siłowy 
hol ryb średnich rozmiarów.

impact tele match. Teleskopowa alternatywa dla trójskładowych 
wędzisk nasadowych typu match. Wędki Impact Tele Match stworzone są do 
połowów spławikowych na różnych typach łowisk, od przydomowego oczka 
aż po jeziora mazurskie. Ich szczytowa akcja pod większym obciążeniem sta-
je się paraboliczna, co pozwala na holowanie pokaźnych ryb. 

impact carp. Nie wiecie, z jakimi wędziskami zacząć swoją profesjonalną 
karpiową przygodę? Odpowiedź brzmi: z Impact Carp. Mocny węglowy blank, 
długa, dzielona rękojeść zakończona antypoślizgowymi stopkami oraz nowa-
-torski uchwyt kołowrotka. Dzięki tym zaletom wędziska z serii Impact z całą 
pewnością Was usatysfakcjonują.  

impact Pro carp. Profesjonalna karpiówka skonstruowana na bazie 
węglowych blanków o podwyższonym współczynniku sprężystości, co pozwala 
na oddawanie maksymalnie dalekich rzutów oraz pełną kontrolę nad holowa-
ną rybą. Wybierając to wędzisko możecie być przekonani, że będzie ono naj-
-mocniejszym punktem waszego zestawu w trakcie wielodniowych zasiadek. 

impact

impact

impact

impact

match Pro carp 
390/40 131 007 390 390 40 270 136 3

tele match 390/25 131 008 390 406 25 265 112 8
tele match 420/25 131 008 420 431 25 275 115 8
tele match 450/25 131 008 450 448 25 309 116 9

carp 360/3/2.75 lbs 131 009 360 360 2,75 338 126 3
carp 390/3/2.75 lbs 131 009 390 390 2,75 373 136 3
carp 360/3/3.00 lbs 131 010 360 360 3,00 370 126 3
carp 390/3/3.00 lbs 131 010 390 390 3,00 391 136 3

Pro carp 360/3/3.00 lbs 131 033 360 360 3,00 300 127 3
Pro carp 360/3/3.50 lbs 131 034 360 360 3,50 350 127 3

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(lbs)

ciężar
wyrzutowy

(lbs)
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Impact Tele Float X-Tra  390/40

Impact Travel 390/40

Impact Casting Spin 198/5-21

Impact Float 420/60

impact tele Float X-tra. Teleskopowa wersja bardzo popularnych 
wędzisk z rodziny Float. Wędziska te posiadają doskonałe parametry użytkowe, 
odpowiednio mocne blanki oraz wysokiej jakości wykończenie, a dzięki budo-
wie teleskopowej nie nastręczają problemów w czasie transportu. Impact 
Tele Float X-tra to optymalny wybór dla każdego, kto poszukuje uniwersalne-
go i solidnego sprzętu w dobrej cenie.

impact travel. Dzięki swojej budowie kije te nie sprawiają kłopotów 
podczas transportu i mogą być przewożone ze zmontowanymi zestawami, ich 
akcja i sprężystość sprawiają, że nie ustępują kroku kijom o budowie nasa-
dowej. Impact Travel znajdą zastosowanie w niemal każdej metodzie połowu.

impact

impact

tele Float X-tra  360/30 131 030 360 360 30 236 115 4
tele Float X-tra  390/30 131 030 390 390 30 269 112 5
tele Float X-tra  360/40 131 031 360 360 40 246 115 4
tele Float X-tra  390/40 131 031 390 390 40 277 112 5

travel 390/30 131 027 390 390 30 318 109 7
travel 420/30 131 027 420 420 30 335 111 7
travel 360/40 131 028 360 360 40 280 109 6
travel 390/40 131 028 390 390 40 320 105 7
travel 420/40 131 028 420 420 40 340 111 7
travel 360/60 131 029 360 360 60 327 104 6
travel 390/60 131 029 390 390 60 376 108 7

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

impact
travel 330/30 131 027 330 330 30 278 103 6
travel 360/30 131 027 360 360 30 286 108 6

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

impact casting spin. Rodzina wędzisk spinningowych przystoso-
wanych do współpracy z multiplikatorami. Wędziska umożliwiają precyzyj-
ne umieszczenie w wodzie i idealną prezentację każdej sztucznej przynęty, 
łącznie z ciężkim kogutem i lekkim jerkiem; charakteryzują się szybką akcją 
i podobnie jak wszystkie kije z serii Impact, nowoczesnym wyglądem. 

impact
casting spin 198/5-21 131 014 198 198 5-21 190 102 2
casting spin 198/7-28 131 015 198 198 7-28 192 102 2
casting spin 198/15-40 131 016 198 198 15-40 195 102 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

impact Float. Lekkie i szybkie wędzisko nasadowe do stosowania 
w wielu metodach połowu. Doskonałe do łowienia na dużych głębokościach, 
dzięki przelotkom, przez które swobodnie przechodzą wszystkie rozmiary 
stoperów gumowych i nitkowych,. Model do 40 g polecamy do połowu ryb 
karpiowatych, wersja do 60 g do łowienia na żywą i martwą rybkę, a także 
jako lżejszą gruntówkę.

impact
Float 390/40 131 025 390 390 40 260 137 3
Float 420/40 131 025 420 420 40 300 146 3
Float 390/60 131 026 390 390 60 278 137 3
Float 420/60 131 026 420 420 60 330 146 3

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
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Impact Catfish 285/100-400

Impact Boat 240/100-400

Impact Cast Pro Jerk 198/30-80

impact catfish. Extremalnie mocne wędziska, przeznaczone do połowu 
największych sumów Wisły czy Odry. Łowiąc tymi kijami, można stosować naj-
grubsze plecionki, nie obawiając się, że nie wytrzymają naporu ryby przy maksy-
malnie dokręconym hamulcu. Standardem jest tutaj przelotka szczytowa FL. Cat-
fishe są również szybkie i pozwalają na mocne zacięcie nawet z dużej odległości. 

impact Boat. Specjalistyczne wędziska do najcięższego łowienia na wo-
-dach śródlądowych i morskich. Blank wzmocniony krzyżowym oplotem węglo-
-wym daje gwarancję, że wędka wytrzyma ogromne obciążenia. Nasze Boaty 
wyposażyliśmy we wzmacniane uchwyty przystosowane do dużych kołowrot-
ków, mocne dwustopkowe przelotki SiC oraz szczytową przelotką FL. 

impact

impact
Boat 240/100-400 131 034 240 240 100-400 440 126 2
Boat 270/100-400 131 034 270 270 100-400 490 142 2

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

catfish 285/100-400 131 035 285 285 100-400 470 149 2
catfish 300/100-400 131 035 300 300 100-400 490 156 2
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impact cast Pro Jerk. Mocne i bardzo sztywne wędziska stworzo-
ne specjalnie do szczupakowego Big Game. Ten model jest skonstruowany 
do współpracy z multiplikatorami, mocnymi plecionkami i dużymi jerkami. 
Impact Cast Pro Jerk potrafi wytrzymać najostrzejsze zrywy zaciętej ryby 
i będzie najmocniejszym elementem Waszego zestawu do połowu najwięk-
szych szczupaków.

impact
cast Pro Jerk 198/20-60 131 017 198 198 20-60 203 102 2
cast Pro Jerk 198/30-80 131 018 198 198 30-80 210 102 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
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Medalist Pole 500/25

Medalist Bolognese 500/25

medalist Pole. Wędzisko służące do sportowego połowu ryb zesta-
wem spławikowym, doskonale wyważone, o szczytowej akcji ułatwiającej 
operowanie zestawem oraz błyskawiczne zacięcie delikatnych brań. Lekki 
i sprężysty blank bez najmniejszego uszczerbku dla swojej struktury amorty-
zuje odjazdy walczącej ryby, zmuszając ją do szybkiej kapitulacji i ułatwiając 
pomyślne lądowanie w koszu podbieraka.

medalist
Pole 500/25 136 001 500 500 25 213 128 5
Pole 600/25 136 001 600 600 25 297 128 6
Pole 700/25 136 001 700 700 25 406 128 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

5 Medalowa seria zawierająca wszystkie najpopularniejsze modele wędzisk oraz kilka ciekawych propozycji przeznaczonych specjal-
nie do wędkarstwa morskiego, cieszącego się w kraju coraz większym zainteresowaniem. Wszystkie kije Medalist zostały skonstruowane 
na bazie blanków wykonanych z mat węglowych o podwyższonej gęstości molekularnej. Dzięki tej technologii wędziska Medalist cechuje 
maksymalna odporność na uszkodzenia i niewielki ciężar. Blanki uzbroiliśmy niezawodnymi przelotkami SiC oraz uchwytem kołowrotka DPS; 
rękojeści zostały wykończone portugalskim korkiem klasy A lub trwałą pianką Eva o dużej gęstości odpornej na wilgoć i zabrudzenia. Wysokiej 
jakości komponenty i optymalne ich rozmieszczenie na blanku przełożyły się na niepowtarzalną, szczytową akcję i idealne wyważenie wszyst-
kich wędzisk z serii Medalist.

medalist Bolognese. Lekka bolonka wykonana z grafitu o wysokim 
współczynniku sprężystości. Wędzisko mocne i pewne, umożliwiające precy-
-zyjne umieszczenie zestawu blisko stanowisk ryb i atrakcyjne zaprezentowa-
nie przynęty. Dzięki odpowiedniemu wyważeniu nie męczy ręki, pozwalając 
na wielogodzinne wędkowanie. Szybka, szczytowa akcja gwarantuje błyska-
wiczne zacięcie, a zapas mocy w blanku daje pewność podczas holu.

medalist
Bolognese 400/25 136 000 400 400 25 176 141 4
Bolognese 500/25 136 000 500 500 25 265 141 5
Bolognese 600/25 136 000 600 600 25 356 145 6

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
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Medalist Big Eye Exclusive Feeder 360/180

Medalist Feeder 390/150

Medalist Multi Feeder 360-420/120

Medalist Method Feeder 300/100

medalist Big eye exclusive Feeder. Specjalistyczne wędzi-
sko do połowów metodą drgającej szczytówki z użyciem koszyczka zanęto-
wego. Wysokomodułowy grafit użyty w tych blankach pozwolił uzyskać węd-
ki, lekkie, mocne, o szybkiej szczytowej akcji pozwalającej na pewne zacięcie. 
Wędka ta została uzbrojona w powiększone przelotki gwarantujące dłuższe 
rzuty oraz możliwość używania grubszych linek.

medalist Feeder. Rewelacyjne kije do połowu białej ryby metodą 
drgającej szczytówki, lekkie, szybkie i głęboko pracujące pod obciążeniem. 
Odpowiednia akcja pozwala na bardzo odległe rzuty koszykiem zanęto-
wym, skuteczne zacięcie z każdej odległości, a także hol okazów bez obawy 
o zerwanie zestawu lub rozerwanie pyska ryby. Feedery z tej serii oferuje-
my w trzech długościach i masach wyrzutowych od 90 do 210 g co pozwala 
wędkarzowi na dostosowanie się do wymagań wielu łowisk.

medalist multi Feeder. Wędka do połowów z koszyczkiem zanęto-
-wym posiadająca możliwość przedłużenia długości o 60 cm dzięki dodatko-
wemu elementowi składowemu. Zakres wyrzutu dostosowany do najczęściej 
używanych koszyczków oraz trzy wymienne szczytówki o zróżnicowanej 
krzywej ugięcia pozwolą na swobodne dostosowanie się do warunków zasta-
nych na łowisku. Śmiało można powiedzieć że jest to uniwersalne wędzisko 
do połowów metodą drgającej szczytówki.

medalist

medalist

Bee Feeder 360/120 136 022 360 360 120 390 127 3+3
Bee Feeder 390/120 136 022 390 390 120 410 137 3+3
BBe Feeder 360/150 136 027 360 360 150 400 127 3+3
Bee Feeder 390/150 136 027 390 390 150 425 137 3+3
Bee Feeder 360/180 136 028 360 360 180 405 127 3+3
Bee Feeder 390/180 136 028 390 390 180 430 137 3+3

multi Feeder 330-390/120 136 030 390 330-390 120 270 135 4+3
multi Feeder 360-420/120 136 030 420 360-420 120 300 145 4+3
multi Feeder 330-390/150 136 031 390 330-390 150 290 135 4+3
multi Feeder 360-420/150 136 031 420 360-420 150 320 145 4+3

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

medalist masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

medalist method Feeder. Wysokiej klasy wędki dedykowane en-
tuzjastom połowu z koszyczkiem typu flatbed. Gama długości i ciężarów wy-
rzutowych pozwoli dobrać model zarówno na niewielkie łowiska komercyjne, 
jak i dzikie, duże wody. Trzy wymienne szczytówki umożliwią łatwe dobranie 
odpowiedniej sztywności do właściwej sygnalizacji brań.

medalist
method Feeder 300/80     136 019 300 300 80 205 157 2+3
method Feeder 330/80     136 019 330 330 80 214 119 3+3
method Feeder 300/100     136 021 300 300 100 227 157 2+3
method Feeder 330/100     136 021 330 330 100 242 119 3+3

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

medalist masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Feeder 360/120 136 003 360 360 120 345 126 3+3
Feeder 390/120 136 003 390 390 120 350 135 3+3
Feeder 420/120 136 003 420 420 120 390 145 3+3
Feeder 360/150 136 004 360 360 150 350 126 3+3
Feeder 390/150 136 004 390 390 150 370 135 3+3
Feeder 420/150 136 004 420 420 150 400 145 3+3
Feeder 360/180 136 005 360 360 180 355 126 3+3
Feeder 390/180 136 005 390 390 180 370 135 3+3
Feeder Heavy 360/210 136 006 360 360 210 360 126 3+3

Feeder 360/90 136 002 360 360 90 330 126 3+3
Feeder 390/90 136 002 390 390 90 340 135 3+3

W ę d z i s k a
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Medalist Match 420/25

Medalist Tele Match 420/5-25

Medalist Float 390/80

Medalist Carp 360/3/3.00 Lbs

medalist tele match. W każdej dobrej serii wędek nie może za-
braknąć modeli teleskopowych. Proponujemy wędzisko do połowów odle-
głościowych w wygodnej, składanej wersji, idealnej do zabrania na urlop. 
Konstrukcja tego modelu została opracowana według najnowszych rozwią-
zań technicznych, dzięki czemu wędziska uzyskały świetną, szczytową ak-
cję, maksymalnie zbliżoną do wędek trójskładowych oraz wyjątkowo małą 
średnicę blanku.  

medalist Float. Niezwykle uniwersalne wędziska do stosowania na 
niemalże każdym łowisku. Niestraszne im połowy spławikowe, łącznie z ku-
szeniem drapieżników na żywą lub martwą rybkę, jak również rola gruntówki. 
Wędziska, dzięki nasadowej budowie, posiadają dynamiczną akcję, a zbroje-
nie dużymi przelotkami, umożliwia połowy spławikowe w miejscach, gdzie 
głębokość przekracza długość wędziska, gdyż stopery (wraz z koralikami) 
nie stwarzają oporu podczas zarzucania zestawu.

medalist carp. Medalowe karpiówki do połowu medalowych karpi. 
Wzmocniona konstrukcja blanków zapewnia tym kijom wyjątkową sprę-
żystość i progresywną akcję, co bezpośrednio przekłada się na odległość 
rzutów oraz daje pewność podczas holu dużej ryby. Wysokiej jakości kompo-
nenty i precyzyjne, nowoczesne wykończenie dopełniają obrazu tego dosko-
nałego pod każdym względem wędziska dla prawdziwych karpiarzy.

medalist

medalist

medalist

tele match 390/5-25 136 020 390 390 5-25 210 130 7
tele match 420/5-25 136 020 420 420 5-25 255 131 8
tele match 450/5-25 136 020 450 450 5-25 270 133 8

Float 360/60 136 012 360 360 60 280 127 3
Float 390/60 136 012 390 390 60 310 137 3
Float 360/80 136 013 360 360 80 290 127 3
Float 390/80 136 013 390 390 80 340 137 3

carp 360/3/3.00 lbs 136 014 360 360 3,00 421 125 3
carp 390/3/3.00 lbs 136 014 390 390 3,00 519 135 3

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

medalist match. Propozycja, która zaspokoi oczekiwania nawet naj-
-bardziej zaawansowanych wędkarzy łowiących metodą odległościową, a także 
umożliwi udany debiut świeżym adeptom tego sportu. Są to wędziska godzące 
lekkość z niezwykłą mocą, która wystarcza do holu dużego leszcza, a nawet 
karpia niejednokrotnie zapiętego na delikatnym zestawie. Dzięki optymalnemu 
wyważeniu Medalist Match pozwala na oddanie maksymalnie dalekich rzutów. 

medalist
match 390/25 136 011 390 390 25 275 135 3
match 420/25 136 011 420 420 25 280 147 3

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(lbs)
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Medalist Tele X-Tra 420/35

Medalist Surf 420/100-200

Medalist Tele Surf 420/80-150

Medalist Tele Carp 390/3.00

medalist tele X-tra. Teleskopowa wersja najbardziej rozpowszech-
-nionych uniwersalnych wędzisk do połowu białej ryby, które doskonale współ-
-grają z wszelkimi zestawami spławikowymi, mogą także z powodzeniem służyć 
jako lekka gruntówka. Dzięki szerokiej gamie długości i ciężarów wyrzutowych, 
każdy wędkarz wybierze sobie to jedyne, najczęściej zabierane nad wodę. Kije 
polecane wszystkim, którzy cenią sobie jakość i bezawaryjność.

medalist surf. W środowisku wędkarskim ostatnimi czasy coraz czę-
ściej mówi się o łowieniu z plaży. Rośnie grono zwolenników tej metody, a my, 
wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, przedstawiamy wędziska dosto-
sowane specjalnie do łowienia z plaży. Ich parametry zostały wyśrubowane 
do maksimum, aby umożliwić oddawanie odległych, ponad stumetrowych 
rzutów oraz holować ogromne ryby wprost z głębin.

medalist tele surf. Kolejna propozycja dla miłośników morskich poło-
-wów to wygodna teleskopowa wersja niezawodnych wędzisk Medalist Surf. 
Posiadają one praktycznie te same parametry i akcję blanku oraz trwały uchwyt 
przystosowany specjalnie do kołowrotków o dużej pojemności szpuli. Kije te 
pozwalają na pewne zacięcie każdej ryby z dużej odległości. Medalist Tele Surf 
wyposażyliśmy w „zderzaki” uniemożliwiające zakleszczanie się składów. 

medalist

medalist

medalist

tele X-tra 360/25 136 017 360 360 25 225 82 8
tele X-tra 390/25 136 017 390 390 25 250 83 8
tele X-tra 420/25 136 017 420 420 25 290 84 9
tele X-tra 360/35 136 018 360 360 35 235 82 7
tele X-tra 390/35 136 018 390 390 35 260 83 7
tele X-tra 420/35 136 018 420 420 35 290 84 8

surf 420/100-200 136 015 420 420 100-200 670 152 3
surf 450/100-200 136 015 450 450 100-200 710 159 3

tele surf 390/80-150 136 016 390 390 80-150 495 122 4
tele surf 420/80-150 136 016 420 420 80-150 580 130 4
tele surf 450/80-150 136 016 450 450 80-150 625 138 4

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

W ę d z i s k a

medalist tele carp. Teleskopowa wersja wędki karpiowej która zy-
skała dobre opinie od wielu użytkowników. Sugerując się opiniami klientów 
oddajemy Wam do dyspozycji wędkę teleskopową o akcji niemal identycznej 
jak klasyczna wersja składowa. Krótki skład umożliwia wygodny transport na 
łowisko nie wpływając na zachowanie wędki podczas holu okazałego karpia.

medalist
tele carp 360/3.00 136 029 360 360 3,00 295 90 6
tele carp 390/3.00 136 029 390 390 3,00 355 90 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(lbs)



392016

Endura Soul 270/10

Endura Sparky Spin 240/15

endura soul. Delikatna wklejka o ciężarze wyrzutu do 10 g, przeznaczona 
do łowienia małymi przynętami. Długości 210 i 240 cm z pewnością znajdą 
zastosowanie do połowu okoni ze środków pływających, natomiast model 270 
sprawdzi się w połowach okoni, kleni czy też jazi z brzegu. Soul, mimo swej deli-
katności, w czasie testów wielokrotnie i skutecznie sprostał energicznym holom 
walecznych szczupaków...tak więc śmiało możecie na niego liczyć.

endura sparky. Mocniejsza wersja Soula o ciężarze wyrzutu do 15 g, 
również wklejka. Sparky posiada bardzo czułą szczytówkę bezbłędnie pokazu-
jącą wędkarzowi nawet najdelikatniejszy kontakt przynęty z rybą. Podczas holu 
ryby, szczytowa akcja przechodzi w półparaboliczną co skutecznie zapobiega 
wyhaczaniu się walczących ryb. Sparky występuje w 2 długościach: 240 i 270 
cm.

endura

endura

soul 210/10 154 001 210 210 10 125 112 2
soul 240/10 154 001 241 240 10 135 126 2
soul 270/10 154 001 270 270 10 145 140 2

sparky 240/15 154 002 240 240 15 155 125 2
sparky 270/15 154 002 270 270 15 175 141 2

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

5 Seria wyjątkowa, ze względu na charakterystykę budowy blanku – wędki te są praktycznie nie do połamania. Specjalna konstrukcja blanku 
z wykorzystaniem przeciwstawnie skierowanych spirali oplotu rdzenia pozwala znosić im ogromne przeciążenia. Aby w pełni móc wykorzystać 
potencjał tych wędek, zastosowaliśny do ich zbrojenia przelotki klasy SiC oraz uchwyt kołowrotka pozwalający na pewne trzymanie stopki 
kołowrotka bez tendencji do samoczynnego rozkręcania. Nie namawiamy absolutnie do łowienia z premedytacją sumów na zestawy dedyko-
wane kleniowi, jednak nawet z tak lekką wędką nieoczekiwany przyłów ma realne szanse zagościć na Waszym zdjęciu. Moc tych wędek jest 
naprawdę zaskakująca. 

W ę d z i s k a
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Endura Stream 240/20

Endura Skipper Spin 270/25

Endura Stratos Spin 240/30

endura stream. Ciężar wyrzutowy do 20 g i długości 240 i 270 cm. Te 
parametry pozwolą wędkarzowi „rozwinąć skrzydła” i na swój sposób interpre-
tować przeznaczenie Streama. Testerzy łowiący na nie próbowali wszystkiego, 
począwszy od 10-20 gramowych główek przez obrotówki w rozmiarach 2-4 aż 
do 8 cm woblerów. Rezultat doskonały, uwag brak – Stream poradził sobie w 
każdych warunkach.

endura skipper. Wszechstronny spiner, którym z powodzeniem można 
poprowadzić niemal każdą przynętę. Ciężar wyrzutowy do 25 g daje wędkarzowi 
naprawdę wielkie pole do popisu. Długość 240 cm pozwoli na łowienie ze środ-
ków pływających średnimi przynętami. W czasie testów, wirówki w rozmiarach 
3-5 mknęły niczym strzały przeszywając powietrze i lądowały u celu, który znaj-
dował się kilkadziesiąt metrów od łódki. Również 9 cm pływające woblery nie 
chciały zatrzymywać się bliżej niż na 25 metrze. Skipper 270 z powodzeniem 
poradzi sobie podczas łowienia z brzegu w rzekach, z dzikich burt czy też ka-
mienistych ostróg.

endura stratos spin. Ciężar wyrzutowy do 30 g to z pewnością spo-
ry zapas mocy na większość śródlądowych łowisk. Stratosowi nie jest strasz-
ne zarówno późnojesienne łowienie sandaczy 30 g główkami, czy też łowienie 
szczupaków największymi wirówkami i woblerami. Blank w Stratosie jest bar-
dzo „mięsisty” gwarantując użytkownikowi długą żywotność spina, jak również 
komfort podczas siłowego holu okazałych drapieżników. Należy też dodać, że 
podczas rzutu Stratos dobrze się „ładuje” posyłając przynętę na duże odległości 
i co jest istotne, wykonywane rzuty są bardzo celne.

endura

endura

endura

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

stream 240/20 154 003 240 240 20 160 125 2
stream 270/20 154 003 270 270 20 185 141 2

skipper spin 240/25 154 004 240 240 25 170 125 2
skipper spin 270/25 154 004 270 270 25 195 141 2

stratos spin 240/30 154 005 240 240 30 180 125 2
stratos spin 270/30 154 005 270 270 30 200 141 2
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Dynamix Spin L 2102

Dynamix Spin M 2102

Dynamix Jig UL 1982

dynamix spin l. Klasyczne lekkie spinningi dobrze spisujące się pod-
czas połowu w niewielkich rzekach, kanałach i jeziorach. Doskonale nadają się 
do łowienia woblerami do 10 cm, obrotówkami 1-3 oraz lżejszymi wahadłów-
kami. Akcja wędki pozwoli oddać celny i dynamiczny rzut oraz zapanować nad 
walczącą rybą.

dynamix spin m. Ciężar wyrzutu do 30 g pozwoli obsłużyć naprawdę 
szerokie spektrum przynęt, zaś moc blanku na mierzenie się z rybami słusz-
nych rozmiarów. Zróżnicowanie długości dostępne w tej serii pozwoli dobrać 
wędkę zarówno do połowu z łodzi jak i z brzegu. 

dynamix Jig Ul. Świetna wędka dla osób preferujących łowienie lek-
kimi jigami czy gumami na niewielkich główkach. Dostępne długości dadzą 
możliwość wyboru wędki na łódź jak i do łowienia z brzegu.

dynamix

dynamix

dynamix

spin l 2102 155 001 210 210 5-20 115 108 2
spin l 2402 155 001 240 240 5-20 129 124 2
spin l 2702 155 001 270 270 5-20 139 139 2

spin m 2102 155 002 210 210 10-30 114 109 2
spin m 2402 155 002 240 240 10-30 126 125 2
spin m 2702 155 002 270 270 10-30 145 140 2

Jig Ul 1982 155 003 198 198 1-8 96 103 2
Jig Ul 2122 155 003 212 212 1-8 99 110 2
Jig Ul 2322 155 003 232 232 1-8 107 119 2

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

5 Spinningi te posiadają szybkie i czułe blanki, zapewniające zarówno dobrą kontrolę przynęty, jak i pewność holu walczącej ryby. Znajdziecie 
tu wędzisko dostosowane do połowu każdego drapieżnika, począwszy od delikatnych okoniowych wklejek, aż po mocne szczupakówki. Blanki 
zostały uzbrojone w uchwyty Fuji DPS oraz przelotki Fuji Hardloy. Zróżnicowanie w tej serii umożliwi dobór odpowiedniej wędki zarówno do połowu 
z brzegu jak i z łódki. Niska masa wędek pozwoli komfortowo łowić nawet przez długie godziny.
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Dynamix Jig L 1982

Dynamix Jig M 2122

Dynamix Jig MH 2122

dynamix Jig m. Wędka ta pozwala na dobrą animację przynęt, zaś 
czuła szczytówka bezbłędnie sygnalizuje brania. Jeśli najczęściej stosujecie 
gumy do 10 cm z główkami do 16 g, Jig M z całą pewnością „przyklei” się 
Wam do ręki.

dynamix Jig mH. Solidna wędka umożliwiająca podbijanie cięższych 
przynęt. Czuła, lecz mocna szczytówka pozwoli łatwo zaobserwować mo-
ment ataku ryby. Podczas holu ładnie pracuje na całej długości, równomier-
nie rozkładając obciążenie.

dynamix

dynamix

Jig m 2122 155 005 212 212 5-21 101 109 2
Jig m 2322 155 005 232 232 5-21 113 117 2
Jig m 2482 155 005 248 248 5-21 120 127 2

Jig mH 2122 155 006 212 212 8-32 105 109 2
Jig mH 2322 155 006 232 232 8-32 113 117 2
Jig mH 2482 155 006 248 248 8-32 124 127 2
Jig mH 2702 155 006 270 270 8-32 145 137 2

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

dynamix Jig l. Wędka przeznaczona do połowu zarówno gumami na 
klasycznych główkach, zestawami Texas i Carolina Rig, jak i do drop shota. 
Umożliwia łowienie z nastawieniem na okonie, jednak świetnie spisuje się 
jako lekka sandaczówka.

dynamix
Jig l 1982 155 004 198 198 3-14 96 102 2
Jig l 2122 155 004 212 212 3-14 101 108 2
Jig l 2322 155 004 232 232 3-14 107 117 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
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Seakon Baltica Medium Pilk 270/200

Seakon Pilk 270/200

Seakon Baltica Power Pilk 270/250

seakon Baltica medium Pilk. Ciężar wyrzutu dobrany tak, aby 
skutecznie łowić zarówno w płytszych łowiskach jak i w głębokiej wodzie, 
poza tym niska masa własna, duży zapas mocy... Najczęściej używane dłu-
gości 240 cm i 270 cm pozwolą na komfortowe łowienie bez męczenia ramie-
nia. Czego można chcieć więcej od wędki do morskich połowów? 

seakon Baltica Power Pilk. Dla miłośników ciężkiego łowie-
nia przygotowaliśmy kij który pozwoli na ciężkie, szybkie łowienie i któremu 
nie zabraknie mocy do wyholowania okazów dorszy jakie czają się w okolicy 
głęboko zatopionych wraków. Jak duże znaczenie ma możliwość pewnego 
zatrzymania dorsza, który chce skryć się pomiędzy skałami wie ten kto miał 
metrowy okaz na kiju.

seakon

seakon

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Baltica medium 
Pilk 240/200 140 002 240 240 200 235 130 2

Baltica Power
Pilk 240/250 140 003 240 240 250 260 130 2

Baltica medium 
Pilk 270/200 140 002 270 270 200 260 142 2

Baltica Power
Pilk 270/250 140 003 270 270 250 285 141 2

seakon Pilk. Klasyczny dorszowy kij zaprojektowany z myślą o ro-
dzimych wędkarzach łowiących na wodach Bałtyku. Lekki, a pomimo tego 
mocny, pozwalający na spokojny hol okazałych ryb. Ciekawa alternatywa dla 
wędkarzy słodkowodnych poszukujących mocnej gruntówki.

seakon
Pilk 240/200 140 005 240 240 100-200 268 125 2
Pilk 270/200 140 005 270 270 100-200 320 142 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

5 Seria specjalistycznych wędek do połowów w morzu, która zadowoli każdego pasjonata wypraw na dorsze. Mocne wędziska węglowe dają-
ce szerokie pole do popisu zarówno wędkarzom lubiącym łowić na pilkery jak i na morskie jigi. W serii znajdziemy zarówno klasyczne wędziska 
dwuskładowe jak i wysokiej jakości „travele” o krótkim składzie, których do tej pory brakowało na rynku. Zróżnicowane ciężary wyrzutowe 
i akcje umożliwią dostosowanie się do każdego łowiska morskiego, zaś ciekawa stylistyka przykuwa oko.
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Seakon Sea Jig 270/200

Seakon Uptide 240/250

Seakon Fjord 240/250

Seakon Cod Feeder 270/200

Seakon Travel Pilk 230/250 Seakon Travel Fjord 230/350

seakon Fjord. Jeżeli chcecie poczuć w waszych rękach prawdziwą 
potęgę, koniecznie zapoznajcie się z tym właśnie modelem. Długości 210 cm 
i 240 cm przy ciężarze wyrzutu do 250 g oraz łączenie sekcji typu spigot już 
na pierwszy rzut oka pokazują że mamy do czynienia z wędką, z którą żaden 
Bałtycki dorsz nie da rady wygrać. 

seakon travel Pilk. Czteroskładowe wędzisko dla wędkarza – pod-
-różnika. Krótki skład umożliwia wygodny transport wędki, co ma niebagatel-
ne znaczenie podczas podróży nad morze. Duży ciężar wyrzutu oraz świetna 
akcja i atrakcyjny wygląd to kolejne atuty tego wędziska.

seakon travel Fjord. Prawdziwy majstersztyk wędkarskiej inżynie-
rii. Potężny zapas mocy tkwiący w tym wędzisku oraz ciężar wyrzutu do 350 
g predysponuje je do prawdziwego morskiego Big Game. Przelotki dostoso-
wane wielkością i rozmieszczeniem do pracy zarówno z multiplikatorem jak 
i klasycznym kołowrotkiem o szpuli stałej. 

seakon cod Feeder. Długości 270 cm i 300 cm, wymienne, czu-
łe szczytówki o ciężarach wyrzutu 150 g i 200 g klasyfikują te wędki jako 
morskie „paprochówki”. Łowienie w ten sposób okazuje się skuteczną re-
ceptą kiedy klasyczne, ciężkie dorszowanie pilkerami nie przynosi rezultatów. 
Wędka ta jest również ciekawą propozycją dla śródlądowych łowców okazów.

seakon Uptide. Jednoczęściowy blank z odejmowaną rękojeścią to 
rzadko stosowane, lecz świetnie wpływające na akcję wędziska, rozwiązanie. 
Brak złącza na blanku nie powoduje w żadnym miejscu przesztywnienia, co 
ma wpływ na zachowanie się wędki podczas długotrwałego, ciężkiego holu 
wielkiej ryby z dużej głębokości. Wędka dla koneserów morskiego łowienia.

seakon sea Jig. Szybkie, sztywne wędki o mocnych blankach po-
zwalających stoczyć wyrównaną walkę z dużymi dorszami. Długości 240 cm 
i 270 cm umożliwią wybór odpowiedniego modelu dla każdego wędkarza. 
Jednolita, mocna szczytówka, a mimo to doskonale widoczne brania – krót-
ka, a jednak szczegółowa charakterystyka.

Fjord 210/250 140 006 210 210 100-250 290 110 2
Fjord 240/250 140 006 240 240 100-250 313 127 2

cod Feeder 270 140 001 270 270 150-200 340 142 2+2
cod Feeder 300 140 001 300 300 150-200 380 160 2+2

Uptide 240/250 140 007 240 240 250 339 185 2

sea Jig 240/200 140 004 240 240 200 275 125 2
sea Jig 270/200 140 004 270 270 200 305 141 2

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

travel Fjord 230/350 140 009 230 230 350 375 75 4

seakon

seakon

seakon

seakon

seakon seakon
travel Pilk 230/250 140 008 230 230 250 308 75 4
travel Pilk 255/250 140 008 255 255 250 335 85 4
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Seakon Surf 420/200

Seakon Tele Surf 420/180

Seakon Tele Surf Special 420/180

Seakon Spiral Pilk 270/200

Seakon Spiral Boat 240/300

Spiral Pilk 270/200

seakon tele surf special. Kolejna odsłona znakomitego Tele 
Surfa. Celem który sobie założyliśmy dla tej wędki było zwiększenie wartości 
użytkowych poprzez zastosowanie pewnych ciekawych i nowatorskich roz-
wiązań konstrukcyjnych. Warto zawrzeć bliższą znajomość z tym modelem.

seakon tele surf. Teleskopowa wędka do połowów z plaży o krótkim 
składzie, poręczna w transporcie. Bardzo dobre parametry użytkowe uzyska-
ne dzięki zastosowaniu specjalnej maty karbonowej oplatającej rdzeń wędki 
pozwoliły uzyskać wędkę teleskopową o bardzo mięsistym blanku gwarantu-
jącą swobodny hol dużych ryb.

seakon spiral Pilk. Blank tego modelu wzmocniliśmy dodatkowym, 
spiralnym oplotem taśmy karbonowej. Wędka ta posiada zapas mocy 
wystarczający do swobodnego holu dowolnego dorsza. Mocne, trwale osa-
dzone przelotki z pierścieniami klasy SiC umożliwiają używanie plecionek, 
zaś uchwyt kołowrotka pewnie trzyma stopkę nie pozwalając na samoistne 
rozkręcanie się nakrętki mocującej. 

seakon spiral Boat. Model dedykowany łowcom okazowych ryb 
przy użyciu ciężkich pilkerów. Kompozytowy blank użyty w tym wędzisku 
pozwala na stawienie czoła największym dorszom kryjącym się w pobliżu 
wraków. Pomimo swej mocy, szczytówka doskonale sygnalizuje brania 
umożliwiając szybką reakcję i skuteczne zacięcie.

seakon surf. Trzyskładowe wędzisko o długości 4,2 m przeznaczone 
do połowów z plaży, równie dobrze spisujące się jako ciężka rzeczna grun-
tówka do połowu silnych i walecznych ryb jak duże brzany czy sumy. Blank 
dobrze ładuje się podczas wyrzutu unożliwiając swobodne posłanie zestawu 
na odległości znacznie przekraczające 100 m.

tele surf 390/180 140 012 390 390 100-180 435 120 4
tele surf 420/180 140 012 420 420 100-180 460 127 4

spiral Pilk 240/200 140 014 240 240 200 295 126 2
spiral Pilk 270/200 140 014 270 270 200 325 141 2
spiral Pilk 240/300 140 015 240 240 300 305 126 2
spiral Pilk 270/300 140 015 270 270 300 345 141 2

spiral Boat 210/300 140 013 210 210 300 425 110 2
spiral Boat 240/300 140 013 240 240 300 465 127 2

surf 420/200 140 010 420 420 100-200 535 148 3

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

tele surf special
390/180 140 011 390 390 100-180 460 114 4
tele surf special
420/180 140 011 420 420 100-180 480 120 4

seakon

seakon

seakon

seakon

seakon
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Grandis Pole 600/25

Grandis Bolognese 600/30

Grandis Bolognese. Seria bolonek o znakomitych wręcz wartościach 
użytkowych. Testerzy wypowiadali się o nich wyłącznie w superlatywach. Jeśli 
chcecie się przekonać co może zdziałać naprawdę dobra bolonka, wypróbujcie 
je na łowisku. Na pewno nie zawiodą podczas holu. Wysokiej klasy przelotki 
pozwolą na oddawanie dalekich i celnych rzutów w upatrzone miejsce. 

Bolognese 500/30 138 001 500 490 30 275 136 5
Bolognese 600/30 138 001 600 590 30 400 138 6

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

5 Grafit o podwyższonym współczynniku sprężystości, japońskie maty węglowe oraz przelotki SiC to już poważne argumenty aby sięgnąć po te 
wędki. Jeśli dodamy do tego wręcz nienaganną akcję i bardzo atrakcyjny wygląd w wielkim skrócie otrzymamy charakterystykę rodziny Grandis. 
Seria wędzisk obejmuje wędki przeznaczone do konkretnych metod połowu jak i kilka wędzisk uniwersalnych. W tym segmencie każdy miłośnik 
zasiadek znajdzie dla siebie coś interesującego. Niezawodne, mocne i „mięsiste” blanki pozwolą na spokojny i komfortowy hol.

Grandis Pole. Cztery długości pozwalają dobrać wędkę do specyfiki 
połowu na każdym łowisku. Łowienie zestawem pełnym zdobywa sobie coraz 
więcej miłośników ze względu na komfort i łatwość w posługiwaniu się nim. Od 
tej pory możecie cieszyć się lekkością wędek nie bojąc się o ich delikatność. 
Wytrzymają hol naprawdę konkretnych okazów.

Grandis

Grandis

Pole 400/25 138 000 400 390 25 155 127 4
Pole 500/25 138 000 500 490 25 240 127 5
Pole 600/25 138 000 600 590 25 350 127 6
Pole 700/25 138 000 700 690 25 440 127 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
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Grandis Tele Carp 360/2.75 Lbs

Grandis Feeder 360/120

Grandis Tele Feeder 360/100

Grandis Match 390/25

Grandis tele carp. Każdy wędkarz marzy o złowieniu ryby która stanie 
się jego rekordem. Czy można pogodzić małe gabaryty i duże możliwości? Nie 
zawsze, lecz w tym wypadku z pewnością tak. Jeśli chodzi o moc, sprawdźcie 
ją sami – na pewno będziecie pozytywnie zaskoczeni.

Grandis
tele carp 360/2.75 lbs 138 013 360 360 2,75 368 112 7
tele carp 390/3.00 lbs 138 013 390 390 3,00 392 112 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(lbs)

Grandis

Grandis

Grandis

Grandis
Feeder 360/90 138 002 360 360 90 361 125 3+3
Feeder 390/90 138 002 390 390 90 366 135 3+3
Feeder 360/120 138 003 360 360 120 363 125 3+3
Feeder 390/120 138 003 390 390 120 379 135 3+3
Feeder 360/150 138 004 360 360 150 362 125 3+3
Feeder 390/150 138 004 390 390 150 386 135 3+3

tele Feeder 360/100 138 007 360 360 100 348 70 7+3
tele Feeder 390/100 138 007 390 390 100 400 92 7+3

match 390/25 138 008 390 390 25 220 137 3
match 420/25 138 008 420 420 25 240 147 3

Feeder 360/180 138 005 360 360 180 380 125 3+3
Feeder 390/180 138 005 390 390 180 398 135 3+3
Heavy Feeder 360/210 138 006 360 360 210 400 126 3+3
Heavy Feeder 390/210 138 006 390 390 210 425 136 3+3

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 
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liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.
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element.art. nr

art. nr

art. nr

art. nr
długość

(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Grandis Feeder. Grandis Heavy Feeder. Szeroka gama wędzisk do metody DS, przygotowana specjalnie do łowienia w zależności od warunków. 
Przekrojowe spektrum długości i ciężarów wyrzutowych pozwoli na dobranie idealnego rozwiązania do okoliczności łowienia. Znakomicie poradzą sobie zarówno 
przy łowieniu w jeziorze, jak i podczas rzecznych połowów ryb spokojnego żeru. Z tą wędką żaden okaz nie sprawi wam kłopotu, a hol stanie się dziecinnie prosty.

Grandis tele Feeder. Krótki skład, duża moc blanku oraz brak cha-
rakterystycznego dla wędek teleskopowych przesztywnienia na łączach pozwolił 
w ubiegłym sezonie dobrze zadebiutować tej wędce na rynku. Jeśli szukacie 
wędki do DS o krótkim składzie, warto zwrócić uwagę na ten właśnie model.

Grandis match. Założenia podjęte podczas projektowania tej wędki 
zostały finalnie osiągnięte podczas produkcji i testowania: skuteczne zacięcie 
z dużej odległości, szybka akcja a jednocześnie głębokie ugięcie pod dużym 
obciążeniem. Krótko mówiąc, matchówka doskonała.
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Grandis Carp 360/2.75 Lbs

Grandis Tele Mino 420/30

Grandis Tele Travel 360/30

Grandis Fly 270 / 3 /#4

Grandis Fly 270 / 2 /#4

Grandis

Grandis

GrandisGrandis

Grandis Grandis

carp 360/2.75 lbs 138 010 360 360 2,75 328 128 3
carp 360/3.00 lbs 138 011 360 360 3,00 353 128 3
carp 390/3.00 lbs 138 011 390 390 3,00 390 138 3
carp 390/3.50 lbs 138 012 390 390 3,50 422 138 3

tele mino 360/30 138 019 360 360 30 237 83 7
tele mino 390/30 138 019 390 390 30 277 77 8
tele mino 420/30 138 019 420 420 30 280 92 8

tele travel 330/40 138 015 330 330 40 310 100 5
tele travel 360/40 138 015 360 360 40 350 97 6
tele travel 390/40 138 015 390 390 40 380 103 6
tele travel 360/60 138 026 360 360 60 315 92 6
tele travel 390/60 138 026 390 390 60 350 98 6
tele travel 360/80 138 027 360 360 80 325 92 6
tele travel 390/80 138 027 390 390 80 360 98 6

tele travel 330/30 138 014 330 330 30 300 100 5
tele travel 360/30 138 014 360 360 30 340 97 6
tele travel 390/30 138 014 390 390 30 370 103 6

Fly 270 / 3 /#4 138 020 270 270 #4 123 96 3
Fly 270 / 3 /#5 138 021 270 270 #5 125 96 3
Fly 270 / 3 /#6 138 022 270 270 #6 127 96 3

Fly 270 / 2 /#4 138 023 270 270 #4 121 142 2
Fly 270 / 2 /#5 138 024 270 270 #5 124 142 2
Fly 270 / 2 /#6 138 025 270 270 #6 127 142 2

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)
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(g)

długość
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(cm)
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(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nrart. nr

art. nr art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(lbs)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

klasa
aFtma

klasa
aFtma

Grandis carp. Rozwój wędkarstwa karpiowego w kraju jak i za granicą 
dokonuje się błyskawicznie. Coraz nowszy sprzęt i metody umożliwiają skutecz-
ny połów okazałych cyprinusów. Z myślą o karpiarzach i wędkarzach wymaga-
jących od sprzętu ponadprzeciętnej wytrzymałości pragniemy oddać w wasze 
ręce wędki, które podołają trudom zmagań z dwucyfrowymi okazami. Podczas 
wyrzutu blank głęboko się ładuje aby w końcowej fazie rzutu oddać zwielokrot-
nioną energię i zapewnić ekstremalnie dalekie wyrzuty.

Grandis tele mino. Teleskopowa wędka do zadań specjalnych. Ła-
twość transportu oraz odpowiednio dobrane długości składów pozwoliły zacho-
wać akcję wędziska z długim składem przy zmniejszeniu długości transporto-
wej. Optymalizacja została dokonana poprzez szerokie wsparcie komputerowe 
i wielokrotne zmiany konstrukcji, aby w końcu przejść testy na łowiskach. Odda-
jemy wam wędziska, które nie zawiodą waszych oczekiwań.

Grandis tele travel. Uniwersalne wędziska teleskopowe o szero-
-kim zastosowaniu pozwalające zarówno na szybkie łowienie drobnicy jak 
i na zasiadkę na okazowe sztuki. Dają możliwość finezyjnego łowienia lekkimi 
zestawami, a także spiszą się dobrze przy zasiadce na małego żywca. 

Grandis Fly. Seria wędek skierowana do miłośników łowienia na muchę. Znajdziecie tu wędki dobre do połowu zarówno pstrągów i lipieni, jak i nieco mocniej-
sze modele pozwalające z premedytacją zapolować na jeziorowego szczupaka. Dostępne wersje dwu i trójskładowe.
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Maxer Pole 600/30

Maxer Bolognese 500/30

Maxer Feeder 360/150Maxer Feeder 360/150

maxer Pole. Bat, jaki jest, każdy widzi. Czy na pewno? Idźcie do sklepu, 
rozłóżcie go i sprawdźcie. To, że będziecie się tłumaczyć z kupna kolejnej 
wędki, to już zupełnie inna kwestia. Lekkie, mocne, niewiarygodnie sprężyste 
– wędki te łatwo zniosą forsowny hol okazałego leszcza w kanale, zostawia-
jąc wam jeszcze spory zapas mocy na nieprzewidziane okoliczności. Łowie-
nie nimi to przyjemność w najczystszej postaci.

maxer Bolognese. Bolonka zbudowana na bazie tego samego blan-
ku co siostrzany model Maxer Pole z tą różnicą iż będziecie mogli sięgnąć 
spławikiem w odległą, rzeczną rynnę. Szybkość tej wędki umożliwi wam do-
skonałą kontrolę nad spływającym zestawem oraz pewne zacięcie nawet na 
dużym dystansie. 

maxer Feeder. Dwa ciężary wyrzutowe, dwie optymalne długości do 
wyboru, trzy wymienne szczytówki w zestawie. Feederami tymi skutecznie obło-
wicie zarówno zagłówkowe doły z mocnym uciągiem jak i jeziorowe blaty. Właś-
ciwie rozmieszczone przelotki o odpowiednio dobranych średnicach nie tylko 
pozwolą daleko i celnie umieścić zestaw ale również pozwolą na pewny hol 
dużego okazu.

maxer

maxer

maxer

Pole 400/30 144 010 400 400 30 175 143 4
Pole 500/30 144 010 500 500 30 250 143 5
Pole 600/30 144 010 600 600 30 335 143 6
Pole 700/30 144 010 700 700 30 475 143 7

Bolognese 400/30 144 011 400 400 30 200 145 4
Bolognese 500/30 144 011 500 500 30 295 147 5
Bolognese 600/30 144 011 600 600 30 400 150 6

Feeder 360/120 144 001 360 360 120 310 125 3+3
Feeder 390/120 144 001 390 390 120 330 135 3+3
Feeder 360/150 144 002 360 360 150 314 125 3+3
Feeder 390/150 144 002 390 390 150 340 135 3+3

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
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liczba
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art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
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ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

5 Zgodnie z sugestiami użytkowników naszego sprzętu przygotowaliśmy nową serię wędzisk, które usatysfakcjonują zarówno adeptów 
wędkarstwa, jak i tych, którzy na łowieniu spędzili już niejeden sezon. Znajdziecie tu wręcz nieprzyzwoicie dobre baty i bolonki, feedery, 
karpiówki, spinningi i mocne sumówki. Świetne wędki po prostu nie mogą wyglądać źle, więc dołożyliśmy starań i na tym polu. Stonowane 
kolory grafitu i węgla, czarno-srebrne omotki – wszystko ze sobą idealnie współgra tworząc całość, która po prostu cieszy oczy. Lojalnie 
ostrzegamy – dla tych wędek łatwo stracić głowę!
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Maxer Tele Carp 360/2.75 Lbs

Maxer Black Carp 360/3/3.00 Lbs

Maxer Float 360/40

Maxer Picker 270/40

maxer Black carp. Jak wymagającym przeciwnikiem potrafi być 
duży karp wie tylko ten kto przeżył odjazd ponad piętnastokilogramowego 
miśka. Wiecie też, że aby zatrzymać go przed przeszkodą nic nie może za-
wieść. Ta wędka pozwoli wam wygrać to przeciąganie liny. Z Maxerem to Wy 
dyktujecie warunki holu.

maxer tele carp. Teleskopowy kij przeznaczony do połowu ryb spo-
kojnego żeru z ukierunkowaniem na większe okazy. Akcja półparaboliczna po-
zwoli na spokojny i komfortowy hol. Uchwyt kołowrotka pozwoli zarówno na 
stosowanie klasycznych kołowrotków jak i dużych modeli z wolnym biegim 
szpuli. Przelotki zostały wyposażone w pierścienie SiC więc wędka śmiało 
może być używana z plecionką.

maxer
tele carp 
360/2.75 lbs 144 006 360 360 2,75 310 107 7
tele carp 
390/3.00 lbs 144 007 390 390 3,00 345 111 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)
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wyrzutowy

(lbs)
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(g)
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transport. 
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(cm)
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wyrzutowy

(lbs)

Black carp
360/3/3.50 lbs 144 009 360 360 3,50 400 127 3
Black carp
390/3/3.50 lbs 144 009 390 390 3,50 440 136 3

Black carp
360/3/3.00 lbs 144 008 360 360 3,00 365 126 3
Black carp
390/3/3.00 lbs 144 008 390 390 3,00 395 136 3

maxer Float. Uniwersalne wędziska znajdujące swe miejsce nad brze-
gami rzek i jezior. Masa wyrzutowa oraz odpowiednia akcja umożliwiają sto-
sowanie jej jako wędki spławikowej do połowu okazów białorybu, lecz równie 
dobrze obsłuży lekkie zestawy gruntowe. Trzeba wspomnieć również o możliwo-
ści łowienia drapieżników metodą żywcową. Mówiąc krótko, jest to doskonałe 
wędzisko o bardzo szerokim wachlarzu możliwych zastosowań.

maxer Picker. Ten Picker każdemu wędkarzowi powinien zapewnić kom-
-fort wędkowania. Jest bardzo lekki i czuły, lecz o szybkiej, szczytowej akcji 
ułatwiającej pewne zacięcie. Szczytówki zostały dobrane w ten sposób, aby po-
kazać nawet najdelikatniejsze branie. Dynamika blanku pozwoli łatwo i celnie po-
syłać w wodę zestawy zarówno z lekkim koszyczkiem, jak i sprężyną zanętową.

maxer

maxer

Float 360/40 144 015 360 360 40 270 127 3
Float 390/40 144 015 390 390 40 305 137 3
Float 360/60 144 016 360 360 60 280 127 3
Float 390/60 144 016 390 390 60 315 137 3

Picker 270/40 144 013 270 270 40 242 140 2+2

masa
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masa
(g)
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długość
transport. 
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element.

art. nr

art. nr
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długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)
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Maxer Catfish 270/550

Maxer Spin 270/40

Maxer Spin UL 260/10

maxer catfish. Potężny sum nie pozwala na jakiekolwiek sprzętowe 
kompromisy. Najważniejsze jednak jest wędzisko. Maxer Catfish to nie patyczek 
na metrowe sumiki. Tym wędziskiem śmiało można walczyć z ponad dwume-
trowym kolosem. 

maxer spin. Seria spinningów o szybkiej akcji zawierająca w sobie mo-
dele przeznaczone do połowu zarówno dużych jak i średnich ryb. Ugięcie pod 
obciążeniem rozkłada się głównie na części środkowej wędziska pozwalając 
szybko wyholować waleczny okaz. Uzbrojenie wędki pozwala na stosowanie 
do łowiena zarówno żyłek jak i plecionek.

maxer spin Ul. Spinningi z wklejaną, pełną szczytówką z włókna wę-
glowego, doskonałe do połowu miękkimi przynętami. Delikatna szczytówka po-
zwala dostrzec najlżejsze nawet branie, zaś sprężystość blanku pozwoli daleko 
i celnie posyłać przynęty. Co ważne, pomimo swego przeznaczenia, wędka ta 
pozwoli swobodnie wyholować nieoczekiwany przyłów w postaci szczupaka lub 
sandacza.

maxer

maxer

maxer

spin 240/20 144 003 240 240 20 175 125 2
spin 270/20 144 003 270 270 20 185 139 2
spin 240/30 144 004 240 240 30 175 125 2
spin 270/30 144 004 270 270 30 190 139 2
spin 240/40 144 005 240 240 40 185 128 2
spin 270/40 144 005 270 270 40 200 139 2

spin Ul 240/10 144 014 240 240 10 180 125 2
spin Ul 260/10 144 014 260 260 10 185 135 2

catfish 270/550 144 012 270 270 550 350 141 2
catfish 300/550 144 012 300 300 550 380 156 2
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Troker Spin UL 240/2-8

Troker Spin L 240/3-12

Troker Spin ML 240/5-20

5 Seria wędzisk spinningowych zawierająca w sobie spektrum pięciu najczęściej używanych ciężarów wyrzutowych. Znajdziecie tu zarówno 
wędki przeznaczone do ultralekkiego połowu okoni jak i modele typowo szczupakowe. Kompozyt o wysokiej zawartości węgla, który jest bazą 
dla całej tej serii zapewnia doskonałą akcję oraz wysoką odporność na urazy mechaniczne. Aby zapewnić jak najwyższy komfort użytkowania, 
wędki zostały wyposażone w przelotki klasy SiC oraz dobrej jakości ergonomiczne uchwyty typu IPS-DU.

troker spin l. Nieco wzmocnione blanki modelu UL pozwalają na pe-
-netrację łowiska przynętami o gramaturze do 12 g, co pozwala na skuteczne 
łowienie klasycznymi jigami jak i metodą bocznego troka. Nie dajcie się zwieść 
pozorom, ten model potrafi dać radę czterokilogramowemu szczupakowi.

troker spin Ul. Aby skutecznie łowić ostrożnie żerujące okonie należy 
mieć wędkę z możliwie najczulszą szczytówką. Proponujemy Wam zatem mo-
del idealnie wręcz wpasowujący się w tego typu łowienie. Superczuła, wklejana 
szczytówka pozwoli na dokładną obserwację nawet najlżejszych brań. 

troker masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
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(g)

długość
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element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

troker spin ml. Trzecia wklejka w rodzinie umożliwiająca operowa-
nie przynętami o masie do 20 g, co w znakomitej większości przypadków wy-
-starczy aby szybko dotrzeć przynętą w przydenną strefę łowiska. Moc blanku 
pozwoli na swobodny hol nawet okazałego szczupaka czy sandacza. 

troker
spin ml 240/5-20 146 003 240 240 5-20 164 127 2
spin ml 270/5-20 146 003 270 270 5-20 180 141 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

spin l 198/3-12 146 002 198 198 3-12 120 105 2
spin l 228/3-12 146 002 228 228 3-12 135 120 2
spin l 240/3-12 146 002 240 240 3-12 142 125 2
spin l 270/3-12 146 002 270 270 3-12 150 141 2

spin Ul 198/2-8 146 001 198 198 2-8 115 105 2
spin Ul 228/2-8 146 001 228 228 2-8 130 120 2
spin Ul 240/2-8 146 001 240 240 2-8 140 127 2
spin Ul 270/2-8 146 001 270 270 2-8 147 140 2
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Troker Spin H 270/15-40

Troker Spin M 270/10-30

troker spin H. Typowo szczupakowy spiner o dużym zapasie mocy. 
Model H umożliwia połów przynętami o masie do 40 g, z łatwością pozwalając 
na obłowienie zarówno odległych raf, jak i jeziorowych dołków. Jeśli nastawiacie 
się stricte na większe sztuki, ten model z pewnością Was zainteresuje.

troker spin m. Klasyczna wędka bez wklejki pozwalająca na łowienie 
nieco większymi przynętami. 4 zróżnicowane długości pozwolą łatwo wybrać 
model miłośnikom brzegowych połowów jak i pasjonatom łowienia z łódki. 

troker

troker

spin H 198/15-40 146 005 198 198 15-40 130 105 2
spin H 228/15-40 146 005 228 228 15-40 145 120 2
spin H 240/15-40 146 005 240 240 15-40 160 125 2
spin H 270/15-40 146 005 270 270 15-40 165 141 2

spin m 198/10-30 146 004 198 198 10-30 125 105 2
spin m 228/10-30 146 004 228 228 10-30 140 120 2
spin m 240/10-30 146 004 240 240 10-30 154 125 2
spin m 270/10-30 146 004 270 270 10-30 160 141 2

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)
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art. nr
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(g)
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Arcus Pole 600/30

Arcus Bolognese 600/30

5 Kolejną propozycją w naszej ofercie jest rodzina wędzisk, skonstruowanych według nowoczesnej technologii na bazie wysokiej jakości 
blanków węglowych. W tej serii znajdziecie kije dostosowane do spławikowych metod połowu, idealnych na szybkie wypady nad wodę. Wszyst-
kie modele posiadają wygodne rękojeści, przelotki SiC oraz nowoczesne wykończenie blanku. Kije z tej serii charakteryzują się szybką akcją oraz 
dużą odpornością na uszkodzenia, a przy tym są lekkie i poręczne. Podsumowując, wędziska Arcus to świetna jakość w rewelacyjnej cenie.

arcus
Bolognese 400/30 130 014 400 385 30 156 122 4
Bolognese 500/30 130 014 500 483 30 248 125 5
Bolognese 600/30 130 014 600 585 30 347 127 6

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
arcus Bolognese. Seria stworzona dla pasjonatów łowienia metodą 
bolońską na łowiskach o średnim uciągu. Proponujemy Państwu trzy spraw-
dzone modele o ciężarze wyrzutowym do 30 gramów. Wędziska zgodne 
z aktualnymi trendami rynku wędkarskiego, lekkie, sztywne, oryginalnie wy-
kończone; przyniosą dużą satysfakcję z czasu spędzonego nad wodą. 

arcus
Pole 400/30 130 015 400 380 30 130 122 4
Pole 500/30 130 015 500 480 30 194 122 5
Pole 600/30 130 015 600 585 30 259 122 6
Pole 700/30 130 015 700 680 30 390 122 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
arcus Pole. Seria wędzisk przeznaczona dla zwolenników połowu peł-
nym zestawem. Dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji są lekkie i dynamicz-
ne, a zarazem mają duży zapas mocy, dający przewagę nad walczącą rybą. 
Szybka, szczytowa akcja ułatwia operowanie zestawem i umożliwia odpo-
wiednie posłanie go w nęcone miejsce. 
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Pocket Bolognese

Pocket Pole

5 Seria wędek o niezwykle krótkim składzie, posiadających szybką, szczytową akcję. Znajdziecie w niej baty, bolonki, oraz spinningi w kilku 
długościach. Propozycja wręcz wymarzona dla wędkarzy – podróżników, dość powiedzieć, że wędki z tej serii bez problemu zmieszczą się 
nawet w aktówce. Blanki wykonane zostały z mat węglowych 30T i 36T, co pozwoliło zachować wzorową akcję, a jednocześnie zniwelowało 
efekt przesztywnienia. Kolejną wartą uwagi cechą jest niska masa własna, co z kolei pozwoli łowić bez zmęczenia ręki przez długi czas. Jeśli 
dużo podróżujecie i zawsze z ciekawością spoglądacie na wodę, którą akurat właśnie mijacie, bez problemu będziecie mogli teraz wykonać 
szybki rekonesans.

Pocket
Pole 300/20 153 001 300 295 20 68 40 9
Pole 330/20 153 001 330 320 20 85 40 10
Pole 360/20 153 001 360 360 20 105 40 11
Pole 390/20 153 001 390 385 20 125 40 12
Pole 420/20 153 001 420 420 20 185 40 13
Pole 480/20 153 001 480 480 20 220 40 15
Pole 540/20 153 001 540 540 20 330 40 18

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
Pocket Pole. Baty o długości składu 40 cm o długości do 540 cm? Do tej 
pory na rynku nie było żadnej wędki o choćby zbliżonych parametrach. Pocket 
Pole nie tylko zachwyci Was lekkością i szybkością, ale również zaskakująco 
dużą wytrzymałością blanku. Hol trzykilogramowego leszcza czy karpia o po-
dobnej wielkości nie jest dla Pocketa wielkim wyzwaniem. 

Pocket
Bolognese 360/20 153 002 360 340 20 135 54 11
Bolognese 390/20 153 002 390 385 20 155 56 12
Bolognese 420/20 153 002 420 400 20 215 58 13
Bolognese 450/20 153 002 450 430 20 250 60 14
Bolognese 500/20 153 002 500 480 20 380 61 15

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
Pocket Bolognese. Doskonałe spławikówki przeznaczone dla wędka-
rzy lubiących podróżować. Długość składu około 50 cm pozwoli bez problemu 
spakować się w najzwyklejszy plecak, zatem można wygodnie przewieźć je ro-
werem, autobusem czy innym dowolnym środkiem transportu. Dobry wybór za-
równo jako podstawowa wędka spławikowa, jak również jako praktyczna wędka 
do łowienia żywców.
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Pocket Expedition Spin

Pocket Travel Spin 240/25

Pocket Expedition Spin

Pocket TT Spin

Pocket

Pocket

expedition spin 153 004 190 190 2-9 85 53 4

travel spin 210 153 005 210 210 5-20 109 59 4
travel spin 240 153 005 240 240 8-25 146 67 4

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Pocket expedition spin. Krótki, poręczny, niezastąpiony model 
do łowienia lekkimi przynętami. Nie dajcie się zwieść wyjątkowo smukłemu 
blankowi – zapas mocy drzemiący w tej wędce jest po prostu imponujący. 
Znakomity wybór dla mobilnych wędkarzy nastawiających się na pstrągi 
w wartkich strumieniach. Długość całej rękojeści wynosi zaledwie 23,5 cm, 
co pozwoli na łatwe operowanie wędką w każdych warunkach.

Pocket travel spin. Czteroskładowe spinningi doskonałe dla spin-
ningistów dla których mobilność i łatwość transportu są wręcz nieodzowne. 
Wszystkie łącza segmentów to klasyczne spigoty, zapewniające moc i równy 
rozkład obciążenia bez typowego przesztywnienia. Przelotki w koncepcie KR 
nie pozwolą na splątanie żyłki lub plecionki, umożliwiając jednocześnie od-
ległe i celne rzuty.

W ę d z i s k a

Pocket tt spin. Dobra wędka spinningowa nie 
musi zajmować dużo miejsca – najlepszy przykład to wła-
śnie TT Spin. Dzięki systemowi montażu blanku do ręko-
jeści i teleskopowej budowie segmentów złożona wędka 
zajmuje tylko 50 cm. Długości 240 cm i 270 cm pozwolą 
wygodnie łowić zarówno z brzegu, jak i z łodzi. W zestawie 
sztywny pokrowiec zabezpieczący wędkę przed przypad-
kowym uszkodzeniem podczas transportu.

Pocket masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

tt spin 240/25 153 003 240 240 25 150 49 7
tt spin 270/25 153 003 270 270 25 160 49 7
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Spirado Bolognese 500/30

Spirado Method Feeder 330/80

Spirado Pole 600/30

spirado

Bolognese 500/30 135 000 500 500 30 326 120 5
Bolognese 600/30 135 000 600 600 30 460 120 6

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
spirado Bolognese. Kije stworzone do  skutecznego i komfortowego 
łowienia na większości rzek. Zapewniamy, że dzięki kompozytowej budowie wy-
trzymają hol niejednej okazowej ryby. Przelotki na wysokich stopkach sprawiają, 
że mokra żyłka nie klei się do blanku podczas deszczu i mgły, a wyposażony 
w gumowe poduszki uchwyt kołowrotka trzyma go stabilnie na swoim miejscu.

5 Rodzina wędzisk Spirado od niedawna gości w naszej ofercie, a już zdążyła zdobyć sobie uznanie wśród polskich wędkarzy, dowodząc 
swojej niezawodności i solidności na wielu łowiskach. Przy tworzeniu tej serii wędzisk skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na stworzeniu 
niezawodnych wędzisk do połowu ryb spokojnego żeru oraz polowań na dorsze z kutra. Wszystkie kije posiadają blanki zbudowane ze spraw-
dzonego kompozytu węglowego o bardzo dobrych parametrach użytkowych, dzięki czemu wędziska są lekkie i mocne jednocześnie, a ich akcja 
umożliwia zwycięstwo nad wieloma rybami słusznych rozmiarów. Kije z serii Spirado uzbroiliśmy wysokiej jakości komponentami – rękojeścią 
z korka klasy A, przelotkami SiC i trwałą pianką EVA. Polecamy tę serię wszystkim wędkarzom, którzy szukają wygodnego i trwałego sprzętu.

spirado
Pole 500/30 135 001 500 500 30 252 138 5
Pole 600/30 135 001 600 600 30 374 138 6
Pole 700/30 135 001 700 700 30 506 138 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
spirado Pole. Wędki bezprzelotkowe, przystosowane do połowów 
z pełnym zestawem spławikowym. Bardzo wytrzymałe i sprężyste kije, któ-
re doskonale amortyzują gwałtowne odjazdy zaciętej ryby. Dzięki relatyw-
nie niskiej masie własnej i szybkiej akcji są bardzo ciekawą propozycją dla 
wielbicieli wiosennych połowów grubej płoci oraz letniego leszczowania nad 
brzegami rzek, jezior i kanałów.

spirado

method Feeder 300/80 135 029 300 300 80 224 155 2+3
method Feeder 330/80 135 029 330 330 80 262 116 3+3
method Feeder 300/100 135 030 300 300 100 243 155 2+3
method Feeder 330/100 135 030 330 330 100 283 116 3+3

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(9)
spirado method Feeder. Seria Method Feeder przeznaczona jest 
do łowienia z koszyczkiem zanętowym dużych i silnych ryb na różnych ro-
dzajach łowisk. Są to wędki specjalistyczne, mocniejsze niż typowe feedery 
o podobnych parametrach wyrzutowych. Optymalny dobór długości pozwala 
na komfortowe rzuty i hole ryb. 

W ę d z i s k a
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Spirado Feeder 360/120

Spirado Match 390/25

Spirado Carp 360/3/2.75

Spirado Tele Carp 360/3 Lbs

spirado

carp 360/3/2.75 135 007 360 360 2,75 360 126 3
carp 390/3/2.75 135 007 390 390 2,75 440 135 3
carp 360/3/3.00 135 008 360 360 3,00 390 126 3
carp 390/3/3.00 135 008 390 390 3,00 450 135 3

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(lbs)
spirado carp. Karpie i amury przestały czuć się bezpiecznie bezczesz-
cząc kolejną górkę usypaną z kukurydzy i kulek proteinowych, wiedzą bo-
wiem, że spotkanie z wędkarzem wyposażonym w kij Spirado Carp zawsze 
kończy się sesją zdjęciową na brzegu. Kije te są niezwykle mocne i sprężyste, 
więc doskonale amortyzują harce największych karpi, skutecznie zniechęca-
jąc je do ucieczek w zaczepy.

spirado

spirado

Feeder 360/90 135 002 360 360 90 348 125 3+3
Feeder 390/90 135 002 390 390 90 360 135 3+3
Feeder 360/120 135 003 360 360 120 360 125 3+3
Feeder 390/120 135 003 390 390 120 380 135 3+3
Feeder 360/150 135 004 360 360 150 380 125 3+3
Feeder 390/150 135 004 390 390 150 400 135 3+3
Feeder 360/180 135 005 360 360 180 402 125 3+3
Feeder 390/180 135 005 390 390 180 430 135 3+3

match 390/25 135 006 390 390 25 220 137 3
match 420/25 135 006 420 420 25 240 147 3

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

spirado Feeder. Wędziska zbudowane na bazie włókna węglowego, 
które zapewnia im dynamikę i wytrzymałość przy niskiej masie własnej. Kije 
charakteryzuje szczytowa akcja, która przekłada się na celność i długość 
rzutów oraz skuteczność zacięcia z dużych odległości. Przelotki na szczy-
tówce mają zwiększoną średnicę, dzięki czemu nie zbierają zanieczyszczeń 
osadzonych na żyłce.

spirado match. Klasyczne wędziska do połowów odległościowych, 
delikatne, a zarazem mocne. Ich szczytowa akcja pozwala na precyzyjne za-
rzucenie zestawu na dużą odległość oraz skuteczne zacięcie. Wysokowęglo-
wy kompozyt użyty do produkcji blanków powoduje, iż pomimo szczytowej 
akcji wędzisko ugina się głęboko, co jest ważne przy połowie dużych ryb przy 
użyciu cienkich żyłek.

spirado

tele carp 360/3 lbs 135 017 360 360 3,0 277 104 6
tele carp 390/3 lbs 135 017 390 390 3,0 283 105 6
tele carp 360/3,5 lbs 135 018 360 360 3,5 283 104 6
tele carp 390/3,5 lbs 135 018 390 390 3,5 296 105 6

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(lbs)
spirado tele carp. Doskonałe karpiówki w teleskopowej wersji, po-
zwalające na zmierzenie się z dużymi karpiami lub amurami. Stopery zamonto-
wane na blankach tuż poniżej przelotek umożliwią wygodne składanie wędki na 
czas transportu – rozwiązanie to praktycznie eliminuje problem zakleszczonych 
segmentów, chroniąc wnętrze sekcji przed dostaniem się piasku lub pyłu. Cztery 
wędki z tej serii umożliwią wybranie modelu spełniającego potrzeby każdego 
karpiarza.

W ę d z i s k a
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Spirado Tele Short 540/40

Spirado Spin 270/40

Spirado Tele Spin 300/60

Spirado Jig 210/1-8

spirado

tele short 420/40 135 009 420 420 40 242 86 8
tele short 480/40 135 009 480 480 40 320 88 9
tele short 540/40 135 009 540 540 40 416 90 10

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
spirado tele short. Wędziska teleskopowe, dla których wzorem były 
wędziska bolognese. Różnią się od nich zwiększoną masą wyrzutową oraz skró-
-conymi sekcjami. Kije te mogą posłużyć do przepływanki, ale dzięki temu, iż 
są sztywne, umożliwiają łowienie większymi spławikami w miejscach o dużym 
uciągu. Przelotki na wysokich stopkach ograniczają efekt klejenia się mokrej 
żyłki do blanku.

spirado

spirado

spirado

spin 240/20 135 012 240 240 20 205 120 2
spin 270/20 135 012 270 270 20 230 142 2
spin 240/30 135 013 240 240 30 210 120 2
spin 270/30 135 013 270 270 30 235 142 2
spin 240/40 135 014 240 240 40 215 120 2
spin 270/40 135 014 270 270 40 240 142 2

Jig 198 1-8 135 026 198 198 1-8 104 103 2
Jig 210 1-8 135 026 210 210 1-8 110 109 2
Jig 198 3-16 135 027 198 198 3-16 108 103 2
Jig 210 3-16 135 027 210 210 3-16 114 109 2
Jig 240 3-16 135 027 240 240 3-16 120 126 2
Jig 198 5-24 135 028 198 198 5-24 110 103 2
Jig 210 5-24 135 028 210 210 5-24 114 109 2
Jig 240 5-24 135 028 240 240 5-24 122 125 2

tele spin 240/40 135 019 240 240 20-40 152 69 6
tele spin 270/40 135 019 270 270 20-40 199 71 6
tele spin 300/40 135 019 300 300 20-40 232 72 7
tele spin 240/60 135 020 240 240 30-60 154 72 6
tele spin 270/60 135 020 270 270 30-60 207 71 6
tele spin 300/60 135 020 300 300 30-60 242 72 7

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

spirado spin. Nie jeden raz spinningista staje przed ciężkim wyborem 
podczas poszukiwań wędki która łączy w sobie dynamikę podczas rzutu i za-
-cięcia, a podczas holu łagodnie wyhamuje rybi pęd ku wolności. Chcąc spro-
stać takim właśnie oczekiwaniom, zostało stworzone to wędzisko. Szybkie, 
mocne i wykończone w stylu, który zachwyca od pierwszego kontaktu. Zróż-
nicowanie ciężaru wyrzutowego i długości pozwoli na dobranie odpowiedniej 
wędki do każdego łowiska. Jednym słowem – godny członek rodziny Spirado.

spirado tele spin. Seria mocnych i poręcznych uniwersalnych wę-
dek teleskopowych. Mamy tu modele odpowiednie zarówno do spinningowa-
nia, łowienia na grunt, jak też na spławik. W serii Tele Spin znajdziecie wędkę 
dostosowaną zarówno na rzekę jak i jezioro, do łowienia z brzegu, jak i z łódki. 
Słowem podsumowania, każdy znajdzie tu coś dla siebie.

spirado Jig. Lekkie, mocne i precyzyjne wędki przeznaczone dla miło-
śników łowienia na gumę. Zróżnicowane ciężary wyrzutowe i długości zado-
wolą każdego wędkarza. Mamy tu zarówno typowo okoniowe ultralighty, jak 
i cięte, sandaczowe „kosy”. Modelem o ciężarze wyrzutu do 24 g można 
śmiało i agresywnie podbijać typowe koguty.

spirado

tele spin 300/80 135 021 300 300 40-80 216 72 7
tele spin 330/80 135 021 330 330 40-80 288 72 7
tele spin 360/80 135 021 360 360 40-80 334 82 7
tele spin 300/100 135 022 300 300 50-100 271 71 7
tele spin 330/100 135 022 330 330 50-100 313 75 7
tele spin 360/100 135 022 360 360 50-100 327 82 7
tele spin 330/120 135 023 330 330 50-120 304 76 7
tele spin 360/120 135 023 360 360 50-120 360 82 7
tele spin 330/150 135 024 330 330 80-150 317 85 7
tele spin 360/150 135 024 360 360 80-150 380 82 7
tele spin 330/200 135 025 330 330 100-200 343 75 7
tele spin 360/200 135 025 360 360 100-200 380 82 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

W ę d z i s k a
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Carbomaxx Team Bolognese 500/30

Carbomaxx Team Match 420/25

Carbomaxx Team Tele Carp 360/2.75 Lbs

Carbomaxx Team Pole 500/30

carbomaxx team

carbomaxx team

carbomaxx team

Bolognese 400/30 126 001 400 400 30 220 124 4
Bolognese 500/30 126 001 500 500 30 333 124 5
Bolognese 600/30 126 001 600 600 30 422 124 6

match 390/25 126 008 390 390 25 350 136 3
match 420/25 126 008 420 420 25 400 146 3

tele carp 360/2.75 lbs 126 009 360 360 2,75 340 106 7
tele carp 390/3.00 lbs 126 009 390 390 3,00 380 108 7

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(lbs)

carbomaxx team Bolognese. Znakomity kij do połowów spła-
wikowych, wykonany przy użyciu nowoczesnej technologii. Wędzisko jest 
lekkie i nie męczy ręki przy wielogodzinnym łowieniu na przepływankę, po-
zwala skutecznie zaciąć i wyholować niejeden dorodny okaz białej ryby. Jeśli 
szukacie bolonki bardzo dobrej jakości w przystępnej cenie, zwróćcie uwagę 
na ten model.

carbomaxx team match. Wędziska odległościowe, wykonane 
z ogromną dbałością, posiadające odpowiednią akcję i dające poczucie 
komfortu podczas połowu. Kij uzbroiliśmy w przelotki klasy SiC na wyso-
kich stopkach, skonstruowane tak, aby żyłka nie kleiła się do blanku i nie 
sprawiała problemów podczas łowienia. Wędzisku nadaliśmy szczytową, 
progresywną akcję.

carbomaxx team tele carp. Mocna karpiówka wykonana z kom-
-pozytu wzmacnianego matą z włókna węglowego. Wędzisko charakteryzuje 
duża sztywność blanku przy niskiej wadze, wysoka tolerancja na przeciążenia 
i uszkodzenia mechaniczne. Wędka jest również doskonałym narzędziem do po-
łowu drapieżników na żywą lub martwą rybkę.

carbomaxx team

Pole 400/30 126 004 400 400 30 185 124 4
Pole 500/30 126 004 500 500 30 280 127 5
Pole 600/30 126 004 600 600 30 400 127 6

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
carbomaxx team Pole. Wędzisko do połowu pełnym zestawem, 
wykonane na bazie znakomitych komponentów. Jego szczytowa akcja uła-
twia operowanie zestawem i gwarantuje błyskawiczne zacięcie. Podczas holu 
wędzisko doskonale amortyzuje szarpnięcia walczącej ryby. Jak w całej serii 
Carbomaxx Team, także w wypadku tego modelu niezaprzeczalnym atutem 
jest stosunek ceny do jakości.

5 Rodzina wędzisk Carbomaxx została rozszerzona o nową serię, przy projektowaniu której został zastosowany ulepszony karbonowy materiał 
kompozytowy o dużej zawartości wysokomodułowego węgla. Do uzbrojenia tych nowych blanków użyliśmy przelotkek klasy SiC i wysokiej jakości 
korkowe rękojeści. Wszystkie kije są mocne i elegancko wykończone. Są tu propozycje zarówno dla zdeklarowanych karpiarzy, spinningistów i łowców 
dużych sumów, jak i dla miłośnków pickera, feedera czy klasycznej przepływanki. W serii Carbomaxx Team każdy znajdzie coś dla siebie, a przy okazji 
przekona się, że solidny, dobrej jakości sprzęt wcale nie musi być drogi.

W ę d z i s k a
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Carbomaxx Team Spin 240/10

Carbomaxx Team Feeder 360/120

Carbomaxx Team Carp 360/2/3.00 Lbs

Carbomaxx Team Carp 360/3/3.00 Lbs

carbomaxx team

sztyca do podbieraka 220/2  126 035 220 220 200 115 2
sztyca do podbieraka 280/3  126 035 280 280 300 108 3

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)carbomaxx team sztyca do podbieraka. Teleskopowa 

sztyca do podbieraka jest bardzo przydatna w wędkarstwie spławikowym. 
Jej podstawowym zadaniem jest ułatwienie lądowania ryby wędkarzowi ło-
wiącemu długą wędką typu bat, tyczka, a nawet bolonką. Sztyce wykonane 
z kompozytu węglowego są mocne i lekkie; mają standardowy typ gwintu, 
dzięki czemu pasują do wszystkich typów koszy.

carbomaxx team

carbomaxx team

carp 330/3/3.00 lbs 126 018 330 330 3,00 455 115 3
carp 360/3/3.00 lbs 126 018 360 360 3,00 507 125 3
carp 390/3/3.00 lbs 126 018 390 390 3,00 560 135 3
carp 360/2/3.00 lbs 126 035 360 360 3,00 395 184 2
carp 390/2/3.00 lbs 126 035 390 390 3,00 515 199 2

Feeder 345/90 126 005 345 345 90 347 125 3+2
Feeder 360/90 126 005 360 360 90 355 125 3+2
Feeder 345/120 126 006 345 345 120 354 125 3+2
Feeder 360/120 126 006 360 360 120 358 125 3+2
Feeder 390/120 126 006 390 390 120 365 135 3+2
Feeder 360/150 126 007 360 360 150 368 125 3+2
Feeder 390/150 126 007 390 390 150 375 135 3+2

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(lbs)

ciężar
wyrzutowy

(g)

carbomaxx team carp. Solidne kije karpiowe przeznaczone do 
łowienia najpotężniejszych okazów i zachowujące w czasie holowania nie-
zbędną rezerwę mocy. Uzbroiliśmy je w znakomite przelotki, niezwykle trwały 
i dostosowany do mocowania dużych modeli kołowrotków uchwyt oraz dy-
namiczną węglową szczytówkę. 

carbomaxx team Feeder. Seria wędzisk adresowana do pa-
sjonatów połowu metodą gruntową z drgającą szczytówką. Moc wędziska, 
odpowiednio zsynchronizowana z jego akcją, umożliwia odległe i celne rzuty 
koszyczkiem zanętowym oraz komfortowy hol okazałych ryb. W skład serii 
wchodzą kije o różnych parametrach – dostosowanie się do warunków na 
łowisku nigdy nie było tak proste.

spin 270/20 126 029 270 270 up to 20 220 145 2 
spin 240/30 126 030 240 240 up to 30 190 127 2
spin 270/30 126 030 270 270 up to 30 230 145 2
spin 300/30 126 030 300 300 up to 30 273 155 2
spin 240/40 126 031 240 240 up to 40 200 125 2
spin 270/40 126 031 270 270 up to 40 220 140 2
spin 240/60 126 038 240 240 up to 60 220 127 2
spin 270/60 126 038 270 270 up to 60 250 145 2
spin 240/80 126 039 240 240 up to 80 230 127 2
spin 270/80 126 039 270 270 up to 80 290 145 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

carbomaxx team spin. Prawdziwa gratka dla miłośników ku-
szenia ryb drapieżnych za pomocą gumowych przynęt, cykad i woblerów. 
Elegancki blank i korek, poręczna i stosunkowo cienka rękojeść wykończona 
metalowym pierścieniem oraz niepowtarzalnie dynamiczna akcja to atuty, 
których nie sposób nie docenić. Modele o ciężarze wyrzutowym do 10 i 20 
gramów mają wklejoną szczytówkę.  

carbomaxx team

spin 240/10 126 028 240 240 up to 10 170 127 2
spin 270/10 126 028 270 270 up to 10 210 145 2
spin 240/20 126 029 240 240 up to 20 170 127 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
carbomaxx team

Carbomaxx Team Sztyca do podbieraka 280/3
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Carbomaxx Pole 600/25

Carbomaxx Super Bolognese 500/25

Carbomaxx Super Pole 600/25

Carbomaxx Bolognese 500/25

5 Szeroka gama doskonale znanych i wielokrotnie wypróbowanych na polskich łowiskach wędzisk. Idąc za głosami użytkowników zmieniamy wygląd, 
podnosimy standardy technologiczne i poszerzamy gamę dostępnych modeli. Rodzina tychże wędek zbudowana jest na bazie wysokowęglowego 
kompozytu, wyposażona w przelotki klasy SiC oraz mocne i ergonomiczne uchwyty kołowrotka. Na korzyść tej serii przemawia również pierwsze 
miejsce w internetowej ankiecie konsumenckiej na wielu stronach internetowych. Wysoka jakość, niezawodność i staranne wykończenie... Czego 
można chcieć więcej? 

carbomaxx
super Bolognese 
500/25 121 018 500 477 25 300 122 5
super Bolognese 
600/25 121 018 600 577 25 405 125 6

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
carbomaxx super Bolognese. Wędka do metody bolońskiej 
musi spełnić kilka podstawowych oczekiwań. Musi mieć szczytową ak-
cję podczas zacięcia, zaś podczas holu pracować na większej długości niż 
większość typowych wędek. Wędka ta charakteryzuje się dużym zapasem 
mocy, zachowując przy tym niewysoką wagę. Jak wielkie znaczenie ma ten 
fakt, powiedzieć mogą miłośnicy wielogodzinnych wędrówek z bolonkami.

carbomaxx

carbomaxx

super Pole 400/25 121 016 400 400 25 165 118 4
super Pole 500/25 121 016 500 500 25 285 118 5
super Pole 600/25 121 016 600 600 25 380 118 6

Pole 400/25 121 035 400 400 25 180 115 4
Pole 500/25 121 035 500 500 25 300 115 5
Pole 600/25 121 035 600 600 25 450 115 6

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

carbomaxx super Pole. Kolejna ciekawa propozycja adresowana 
do wędkarzy ceniących sobie w wędkach dobrą akcję, nowatorskie rozwiąza-
nia techniczne i ciekawy design. Cała seria zdobyła już sobie rzesze zdeklaro-
wanych entuzjastów, zatem wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stawianym 
wobec naszej firmy, pragniemy zaprezentować godnych członków rodziny 
Carbomaxx. 

carbomaxx Pole. Poręczne wędziska do połowów pełnym zesta-
wem. Nie uciekają znad wody na widok byle leszcza. Zastosowane materiały 
gwarantują, że wędziskami tymi można łowić przez wiele sezonów. Kije po-
siadają pustą szczytówkę, dzięki czemu współpraca z amortyzatorem układa 
się doskonale.

carbomaxx
Bolognese 400/25 121 036 400 400 25 210 118 4
Bolognese 500/25 121 036 500 500 25 315 118 5
Bolognese 600/25 121 036 600 600 25 465 118 6

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
carbomaxx Bolognese. Niepowtarzalnej jakości bolonka o dosko-
-nałych parametrach użytkowych, precyzyjnie wykonana z komponentów 
wysokiej jakości, dzięki czemu nigdy nie zawiedzie Cię na łowisku. Szczyto-
wa akcja kija umożliwia komfortowy połów białej ryby w rzekach i kanałach. 
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Carbomaxx Carp 360/3/100

Carbomaxx Feeder 360/90

Carbomaxx Heavy Feeder 360/150

Carbomaxx Tele Feeder 330/80

Carbomaxx Match 390/30

carbomaxx masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
carbomaxx carp. Doskonałe kije karpiowe na każdą wodę, niezwy-
kle mocne i bardzo dynamiczne w czasie holowania dużych i silnych ryb. Wy-
posażone są w nowoczesną piankową rękojeść, są bardzo trwałe i pozwalają 
na daleki wyrzut zestawu.  

carp 330/3 121 001 330 330 50-100 425 117 3
carp 360/3 121 001 360 360 50-100 490 127 3

carbomaxx

carbomaxx

carbomaxx

Feeder 330/90 121 003 330 330 90 356 118 3+2
Feeder 360/90 121 003 360 360 90 388 128 3+2
Feeder 330/120 121 002 330 330 120 386 118 3+2
Feeder 360/120 121 002 360 360 120 423 128 3+2

Heavy Feeder 360/150 121 019 360 360 150 465 128 3+2
Heavy Feeder 390/150 121 019 390 390 150 502 138 3+2

tele Feeder 330/80 121 008 330 330 40-80 422 97 5+2
tele Feeder 360/80 121 008 360 360 40-80 480 97 5+2
tele Feeder 330/100 121 023 330 330 60-100 422 97 5+2
tele Feeder 360/100 121 023 360 360 60-100 480 97 5+2

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

carbomaxx Feeder. Niezawodne wędziska, których moc, czułość 
oraz sprężystość zostały dobrane tak, aby umożliwić połów różnych ryb. So-
lidna konstrukcja oparta na sprawdzonych rozwiązaniach gwarantuje długą 
i bezawaryjną eksploatację. A wszystko to w niewygórowanej cenie.

carbomaxx Heavy Feeder. Łowienie mocnymi feederami ma 
wielu zwolenników, umożliwia bowiem posłanie na dużą odległość przynęty 
wraz z koszyczkiem i obserwowanie nawet najdelikatniejszych brań. Feedery 
z serii Carbomaxx z pewnością spełnią Wasze oczekiwania.  

carbomaxx tele Feeder. Mimo sześciu sekcji są to kije poręczne, 
lekkie i mocne. Świetnie nadają się do wędkowania zestawami z koszyczkiem 
zanętowym i metodą drgającej szczytówki. Gwarantujemy, że zapewnią bez-
-pieczne wyholowanie dużych i silnych ryb z każdego łowiska.

carbomaxx masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
carbomaxx match. Miłośnicy wagglera i angielskiej odległościówki 
mogą już zacierać ręce. Tak elegancko wykończony i tani kij o szczytowej ak-
cji niełatwo wypatrzyć na sklepowych stojakach. Uzbroiliśmy go w markowe 
przelotki, wygodną korkową rękojeść i węglową szczytówkę. 

match 390/30 121 031 390 390 30 327 135 3
match 420/30 121 031 420 420 30 389 145 3
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Carbomaxx Tele Carp Premium 390/100

Carbomaxx Tele Float Combo 360/25

Carbomaxx Tele Float Combo Travel 350/25

Carbomaxx Light Pilk 240/180

Carbomaxx Pilk 240/250

carbomaxx
tele carp Premium
330/100 121 025 330 330 100 279 89 5

tele carp Premium
390/100 121 025 390 390 100 452 90 6

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
carbomaxx tele carp Premium. Niezwykle trwałe i dyna-
miczne wędziska, z którymi holowanie największych karpi nie stanowi pro-
blemu. Posiadają ciężar wyrzutowy do 100 g. oraz długość transportową 
nie przekraczającą 90 cm, a cena... Zapewniamy, że mile Was zaskoczy!  

carbomaxx tele Float combo. To rodzina uniwersalnych tele-
-skopówek na każdą kieszeń, adresowana do łowiących białe ryby lub dra-
pieżniki na niewielkie żywce. Te kije nie boją się nieostrożnego traktowania, 
a co najważniejsze, można je stale wozić w samochodowym bagażniku.

tele carp Premium
360/100 121 025 360 360 100 430 90 6

carbomaxx
tele Float combo 330/25 121 009 330 330 5-25 250 79 6
tele Float combo 360/25 121 009 360 360 5-25 260 79 6
tele Float combo 390/25 121 009 390 390 5-25 320 80 7
tele Float combo 420/25 121 009 420 420 5-25 335 80 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

carbomaxx
tele Float combo
travel 290/25 121 010 290 290 5-25 185 70 5

tele Float combo
travel 410/25 121 010 410 410 5-25 305 75 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
carbomaxx tele Float combo travel. W tej serii znajdziecie 
jeszcze krótsze teleskopówki – po złożeniu mające maksymalnie 75 cm! Wę-
dziska te są dobrze wyważone, bardzo mocne. Teraz już nie będziecie mieli 
problemu z upchnięciem do samochodu sprzętu na kilkudniową wyprawę. 

tele Float combo
travel 350/25 121 010 350 350 5-25 240 73 6

carbomaxx

carbomaxx

light Pilk 240/180 121 015 240 240 80-180 305 124 2
light Pilk 270/180 121 015 270 270 80-180 370 139 2

Pilk 240/250 121 005 240 240 100-250 334 125 2
Pilk 270/250 121 005 270 270 100-250 404 140 2

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

carbomaxx light Pilk. Lżejszy wariant niezawodnego pilka z rodzi-
ny Carbomaxx. Solidne, świetne wędzisko do morskiego łowienia na mniej-
szych głębokościach oraz  jako ciężki spinning głowacicowy lub gruntówka. 
Ten kij na pewno nie zawiedzie w starciu z dużą i silną rybą. 

carbomaxx Pilk. Wędkarze, którzy walczyli z ponad metrowym dor-
-szem, wiedzą, że nie każdy kij wytrzyma napór ryby – trzeba oderwać ją od 
dna, zanim skryje się we wraku lub w skalnych zakamarkach. Wędki z serii 
Carbomaxx Pilk poradzą sobie z każdym olbrzymem. 
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Graffiti Pole 500/25

Graffiti Bolognese 500/25

Graffiti Feeder 360/120

Graffiti

Graffiti

Graffiti

Feeder 360/120 143 000 360 360 120 402 128 3+2
Feeder 390/120 143 000 390 390 120 425 138 3+2
Feeder 360/150 143 006 360 360 150 430 125 3+2
Feeder 390/150 143 006 390 390 150 450 135 3+2

Bolognese 400/25 143 004 400 378 25 220 118 4
Bolognese 500/25 143 004 500 480 25 325 118 5

Pole 300/25 143 002 300 289 25 105 115 3
Pole 400/25 143 002 400 388 25 210 115 4
Pole 500/25 143 002 500 490 25 330 115 5
Pole 600/25 143 002 600 593 25 480 115 6

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Graffiti Feeder. Seria czterech wędek o zróżnicowanej długości i cię-
żarze wyrzutowym pozwalająca sięgnąć praktycznie w każdy punkt łowiska. 
Dobrze dobrana czułość wymiennych szczytówek oraz mocny, mięsisty blank 
umożliwią dokładną obserwację brania i skuteczne zacięcie, oraz hol ryby.

Graffiti Bolognese. Wędki do metody bolońskiej powinny spełniać 
kilka podstawowych założeń: dobre wyważenie, możliwość zacięcia z więk-
szej odległości oraz umożliwienie bezpiecznego holu ryby. Wszystkie te ce-
chy udało się zawrzeć w tej serii bolonek. 

Graffiti Pole. Bezprzelotkowa wędka o relatywnie wysokich parame-
trach użytkowych. Dzięki przechodzeniu w parabolę pozwala na dobrą kon-
trolę i bezstresowe holowanie zaciętej ryby. Cztery popularne długości wędek 
pozwolą wybrać model zarówno dla adepta jak i bardziej zaawansowanego 
wędkarza.

5 Szeroka rodzina wędek przeznaczona dla pasjonatów połowów wszystkimi metodami. Zawierają się w niej wędki bolońskie, baty, spinningi, 
feedery, karpiówki... Krótko mówiąc, każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Odporne na ciężkie warunki i przykre traktowanie blanki posiadają 
wystarczająco duży zapas mocy aby wygrać walkę z większością okazów zamieszkujących nasze wody.
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Graffiti Tele Feeder 360/100

Graffiti Carp 360/3/100

Graffiti Tele Carp 390/120

Graffiti Tele Float 400/25

Graffiti Tele Picker 300/40

Graffiti

Graffiti

Graffiti

Graffiti

Graffiti

tele Feeder 360/100 143 007 360 360 100 390 90 5+2
tele Feeder 390/100 143 007 390 390 100 410 90 5+2

carp 360/3/100 143 017 360 360 100 440 127 3
carp 360/3/120 143 009 360 360 120 460 127 3

tele carp 360/120 143 010 360 360 120 320 113 4
tele carp 390/120 143 010 390 390 120 380 115 4
tele carp 420/120 143 010 420 420 120 460 116 5

tele Float 300/25 143 005 300 279 25 180 118 3
tele Float 400/25 143 005 400 378 25 230 118 4
tele Float 500/25 143 005 500 480 25 335 118 5
tele Float 600/25 143 005 600 583 25 485 118 6

tele Picker 240/40 143 008 240 240 40 168 55 5+2
tele Picker 270/40 143 008 270 270 40 225 55 5+2
tele Picker 300/40 143 008 300 300 40 282 62 6+2
tele Picker 330/40 143 008 330 330 40 302 62 7+2

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Graffiti tele Feeder. Teleskopowa wersja wędki feeder pozwalająca 
na komfortowe przewożenie jej w każdych warunkach. Akcja zbliżona do węd-
ki w wersji trzyskładowej, pozbawiona charakterystycznego przesztywnienia 
na łączach elementów.

Graffiti carp. Karpiowanie ciągle zdobywa sobie nowych miłośników. 
Dla osób, które chcą spróbować swoich sił na tym polu przygotowaliśmy 
ciekawą propozycję w dwóch ciężarach wyrzutu. Blanki swobodnie podołają 
wyzwaniom zmagań z okazałymi cyprinusami.

Graffiti tele carp. Teleskopowa wędka karpiowa bardzo poręczna 
w transporcie. Dobre przelotki oraz blank o ciepłej akcji na pewno skłonią 
Was do pozytywnych opinii na jej temat.

Graffiti tele Float. Teleskopowe wędki skierowane dla osób szuka-
-jących mocniejszej spławikówki. Doskonale spiszą się przy połowach wyro-
-śniętych leszczy, karasi lub linów. Rozsądna propozycja również dla osób 
łowiących w sporych odległościach od brzegu.

Graffiti tele Picker. Pickery zyskały sobie poczetne miejsce w węd-
-karskim arsenale nie bez powodu. Wędka którą Państwu oferujemy posiada 
świetne walory użytkowe. Najlepszą weryfikacją będzie przetestowanie jej 
przez Was na łowisku – na pewno się nie zawiedziecie.
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Graffiti Tele Spin 240/35

Graffiti Spin 240/40

Graffiti Tele Pike 360/120

spin 210/40 143 012 210 210 40 149 109 2
spin 240/40 143 012 240 240 40 192 124 2
spin 270/40 143 012 270 270 40 227 139 2
spin 240/60 143 013 240 240 60 190 124 2
spin 270/60 143 013 270 270 60 235 139 2

tele spin 300/35 143 001 300 300 35 215 60 7
tele spin 330/35 143 001 330 330 35 286 60 7
tele spin 300/60 143 014 300 300 60 300 60 7
tele spin 330/60 143 014 330 330 60 325 60 7
tele spin 360/60 143 014 360 360 60 355 60 8
tele spin 390/60 143 014 390 390 60 380 60 8

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Graffiti spin. Wędki spinningowe o akcji półparabolicznej skonstru-
owane z myślą o rodzimych drapieżnikach. Szeroki wybór długości i ciężarów 
wyrzutowych umożliwi wybranie wędki, która zaspokoi potrzeby każdego 
spinningisty.

Graffiti tele spin. Teleskopowe uniwersały które pozwolą mieć jed-
ną wędkę na prawie wszystkie okoliczności zastane na łowisku. Swobodnie 
zmieszczą się w bagażniku, co na pewno dla wielu osób będzie miało duże 
znaczenie. Obsłużą dobrze spławik, lekki koszyczek jak i błystkę czy woblera.

Graffiti

Graffiti

spin 210/30 143 011 210 210 30 145 109 2
spin 240/30 143 011 240 240 30 195 124 2
spin 270/30 143 011 270 270 30 223 139 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
Graffiti

tele spin 210/35 143 001 210 210 35 142 52 5
tele spin 240/35 143 001 240 240 35 167 58 6
tele spin 270/35 143 001 270 270 35 185 58 6

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
Graffiti

Graffiti
tele Pike 360/120 143 015 360 360 120 320 113 4
tele Pike 390/120 143 015 390 390 120 380 115 4
tele Pike 420/120 143 015 420 420 120 460 116 5

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
Graffiti tele Pike. Wędka skonstruowana specjalnie dla entuzjastów 
połowu na żywca oraz martwą rybkę. Stosunkowo duże przelotki umożliwiają 
swobodne używanie linek o dużej średnicy, zaś akcja wędki podczas holu 
pozwoli szybko i swobodnie wyholować zdobycz.
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Roder Pole 600/20

Roder Bolognese 500/25

Roder Feeder 345/90

roder

roder

Pole 300/20 148 000 300 300 5-20 105 115 3
Pole 400/20 148 000 400 400 5-20 210 115 4
Pole 500/20 148 000 500 500 5-20 330 115 5
Pole 600/20 148 000 600 600 5-20 480 115 6
Pole 700/20 148 000 700 700 5-20 650 115 7

Bolognese 400/25 148 001 400 400 25 220 118 4
Bolognese 500/25 148 001 500 500 25 325 118 5
Bolognese 600/25 148 001 600 600 25 475 118 6

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

roder Pole. Baty o długościach od 3 do 7 m pozwalające na łowienie 
pełnym zestawem. Akcja tych wędek wybaczy wędkarzowi ewentualne błędy 
podczas holu. Pomimo konstrukcji kompozytowej, wędki te mają stosunkowo 
niską masę.

roder Bolognese. Wędziska te doskonale spisują się podczas łowie-
nia na przepływankę. Znakomite podczas połowu w rzekach, kanałach czy na 
wodach stojących, posiadające akcję wybaczającą błędy holu.

roder
Feeder 345/90 148 002 345 345 90 360 125 3+2
Feeder 360/90 148 002 360 360 90 400 127 3+2
Feeder 345/120 148 003 345 345 120 390 125 3+2
Feeder 360/120 148 003 360 360 120 450 127 3+2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
roder Feeder. Wytrzymałe feedery dobrze spisujące się zarówno 
w wodach płynących jak i stojących. W zestawie dwie wymienne szczytówki. 
Bez problemu podoła holowi okazałej ryby z nurtu rzeki.

5 Seria wędzisk wykonanych z kompozytu węglowo-szklanego o wysokiej wytrzymałości. Seria tych wędzisk charakteryzuje się wysoką odpo-
nością na urazy mechaniczne. Jest to doskonała propozycja zarówno dla wędkarskich nowicjuszy którzy szukają metody dla siebie, jak i dla za-
awansowanych wędkarzy poszukujących mocnych i trwałych wędek za niewygórowane kwoty. Wędki te, oprócz atrakcyjnego wyglądu, posiadają 
dobrej jakości przelotki oraz mocne i wygodne uchwyty kołowrotka.

W ę d z i s k a
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Roder Tele Float  500/25

Roder Tele Float Combo 410/25

Roder Tele Feeder 360/90

Roder Pilk 270/250

Roder Tele Picker 270/40

roder

roder

roder

roder

roder

tele Float  300/25 148 007 300 300 5-25 180 118 3
tele Float  400/25 148 007 400 400 5-25 230 118 4
tele Float  500/25 148 007 500 500 5-25 335 118 5
tele Float  600/25 148 007 600 600 5-25 485 118 6

tele Feeder 330/90 148 004 330 330 90 400 77 5+2
tele Feeder 360/90 148 004 360 360 90 440 77 5+2

Pilk 240/250 148 005 240 240 100-250 334 126 2
Pilk 270/250 148 005 270 270 100-250 404 141 2

tele Picker 240/40 148 006 240 240 40 175 52 5+2
tele Picker 270/40 148 006 270 270 40 195 57 6+2
tele Picker 300/40 148 006 300 300 40 215 66 6+2
tele Picker 330/40 148 006 330 330 40 300 67 6+2

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

roder tele Float. Teleskopowe spławikówki przeznaczone do poło-
wu białorybu. Wędki te umożliwiają swobodne posługiwanie się zestawami 
o łącznej masie do 25 g. Doskonały wybór dla początkujących spławikow-
ców.

roder tele Float combo. Poręczny, krótki skład czyni z tego mo-
delu doskonały wybór dla wędkarzy którzy dużo podróżują samochodem. Dzięki 
nim w bagażniku zawsze można mieć „gotowca”, który uratuje sytuację kiedy 
podczas podróży trafimy nad jakieś wyjątkowo ciekawe łowisko.

roder tele Feeder. Optymalne długości 330 i 360 cm, krótki skład 
oraz wysokie wartości użytkowe. Bez problemu zmieści się w bagażniku każ-
dego samochodu. W zestawie dwie szczytówki o różnej krzywej ugięcia.

roder Pilk. Mocne i wytrzymałe, morskie wędki doskonale spisujące się 
przy łowieniu z kutra. Blanki są bardzo odporne na uszkodzenia oraz na tyle 
sprężyste, iż nie gubią holowanych dorszy. Wędki te są doskonałym kompro-
misem mocy i czułości. 

roder tele Picker. Pomimo konstrukcji teleskopowej, pickery te mają 
akcję zbliżoną do wędzisk dwuskładowych. Bardzo dobra praca pod obciąże-
niem, bez charakterystycznych przesztywnień. Doskonale łowi się nim z lekką 
sprężyną.

tele Float combo 
290/25 148 008 290 290 5-25 155 70 5
tele Float combo 
350/25 148 008 350 350 5-25 210 73 6
tele Float combo 
410/25 148 008 410 410 5-25 275 75 7
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Roder Tele Strong 360/100

Roder Carp 330/100

Roder Tele Carp 390/120

Roder Spin 240/25

Roder Tele Spin 330/35

roder
tele strong 360/100 148 016 360 360 50-100 360 103 4
tele strong 390/100 148 016 390 390 50-100 380 111 4
tele strong 360/150 148 017 360 360 80-150 420 106 4
tele strong 390/150 148 017 390 390 80-150 440 112 4

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
roder tele strong. Uniwersalne, mocne teleskopy o szerokim za-
stosowaniu. Doskonałe jako typowo rzeczne gruntówki, żywcówki czy też po 
prostu bardzo mocne spławikówki. 

roder

roder

carp 330/100 148 009 330 330 100 425 117 3
carp 360/100 148 009 360 360 100 490 127 3

tele carp 330/120 148 010 330 330 120 276 89 5
tele carp 360/120 148 010 360 360 120 426 90 6
tele carp 390/120 148 010 390 390 120 446 90 6

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

roder carp. Mocne karpiówki o ciepłej, nie gubiącej ryb akcji. Znakomi-
te wędzisko dla początkujących łowców karpi. Oprócz tego, wędki te posiada-
ją moc niezbędną do walki z okazałym amurem lub karpiem.

roder tele carp. Niezawodne, o poręcznej długości składu wędziska. 
Posiadają zapas mocy umożliwiający skuteczny hol dużych karpi, oraz akcję 
o głębokim ugięciu, dobrze amortyzującą nagłe zrywy ryb.

roder
spin 240/25 148 011 240 240 10-25 188 126 2
spin 270/25 148 011 270 270 10-25 216 142 2
spin 240/40 148 012 240 240 15-40 203 126 2
spin 270/40 148 012 270 270 15-40 250 142 2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
roder spin. Ciężary wyrzutu oraz długości dostosowane do realiów poło-
wu w polskich wodach czynią z tych spinningów doskonały wybór dla wszyst-
kich wędkarzy. Posiadają akcję medium, pozwalając tym samym na skuteczny 
hol drapieżników.

roder
tele spin 330/35 148 013 330 330 10-35 315 66 7
tele spin 360/35 148 013 360 360 10-35 405 66 8
tele spin 300/60 148 014 300 300 20-60 320 92 5
tele spin 330/60 148 014 330 330 20-60 360 93 5
tele spin 360/60 148 014 360 360 20-60 395 97 5
tele spin 390/60 148 014 390 390 20-60 469 93 6
tele spin 300/80 148 015 300 300 40-80 360 89 5
tele spin 330/80 148 015 330 330 40-80 442 97 6
tele spin 360/80 148 015 360 360 40-80 480 97 6
tele spin 390/80 148 015 390 390 40-80 590 100 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
roder tele spin. Uniwersalne wędki o krótkim składzie będące dosko-
nałym wyborem dla tych, którzy lubią wygodne łowienie. Szeroki wybór długości 
i ciężarów wyrzutu umożliwi każdemu znalezienie modelu dostosowanego do 
jego potrzeb.

roder
tele spin 210/35 148 013 210 210 10-35 160 47 4
tele spin 240/35 148 013 240 240 10-35 180 57 5
tele spin 270/35 148 013 270 270 10-35 190 60 6
tele spin 300/35 148 013 300 300 10-35 250 65 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
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Primax Pole 600/25

Primax Bolognese 500/25

Primax Feeder 345/90

Primax

Primax

Pole 300/25 157 001 300 300 5-25 105 115 3
Pole 400/25 157 001 400 400 5-25 210 115 4
Pole 500/25 157 001 500 500 5-25 330 115 5
Pole 600/25 157 001 600 600 5-25 480 115 6
Pole 700/25 157 001 700 700 5-25 650 115 7

Bolognese 400/25 157 022 400 400 25 220 118 4
Bolognese 500/25 157 022 500 500 25 325 118 5
Bolognese 600/25 157 022 600 600 25 475 118 6

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Primax Pole. Baty o długości od 3 do 7 metrów zbudowane specjalnie do 
połowu na pełny zestaw, idealne dla początkujących jak i dla weteranów poło-
wów spławikowych. Wędziska bardzo wytrzymałe o głębokiej akcji wybaczające 
wiele błędów podczas walki z rybą. Masa wyrzutowa w przedziale 5-20 gramów 
pozwala na komfortowy połów na łowiskach o różnej głębokości.

Primax Bolognese. Solidny kij do połowu białej ryby na przepływankę, 
o akcji wybaczającej wiele błędów niedoświadczonemu wędkarzowi. Sprawdzi 
się w wypadku połowów w rzekach i kanałach. Propozycja skierowana głównie 
do młodych adeptów wędkarstwa rzecznego.

Primax
Feeder 345/90 157 006 345 345 90 360 125 3+2
Feeder 360/90 157 006 360 360 90 400 127 3+2
Feeder 345/120 157 007 345 345 120 390 125 3+2
Feeder 360/120 157 007 360 360 120 450 127 3+2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
Primax Feeder. Wytrzymałe feedery z dwiema wymiennymi szczytów-
kami. Ten model to optymalny wybór dla każdego, kto szuka sprzętu „codzien-
nego użytku”, przeznaczonego do ciężkiej eksploatacji, a jednocześnie niedro-
giego.

5 Szeroka seria zawierająca w sobie przekrojową gamę wędek dedykowanych do praktycznie każdej metody łowienia. Znajdziecie tu zarówno baty, 
bolonki, feedery, spinningi, jak i uniwersalne teleskopy. Oprócz korzystnych wartości użytkowych posiada miły dla oka i ciekawy design. Nieważne 
czy najczęściej łowisz na spinning, spławik czy grunt. Sprawdzona konstrukcja tych wędek z całą pewnością nie zawiedzie Waszych oczekiwań.
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Primax Tele Feeder 360/90

Primax Tele Float  500/25

Primax Picker  270/40

Primax Tele Float Combo 410/25

Primax Pilk 270/250

Primax Tele Float  500/25Primax Tele Float  500/25Primax

Primax Picker  270/40Primax Picker  270/40Primax

Primax
tele Feeder 330/90 157 004 330 330 90 400 77 5+2
tele Feeder 360/90 157 004 360 360 90 440 77 5+2

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
Primax tele Feeder. Feeder w wersji teleskopowej jest świetnym 
rozwiązaniem dla wędkarzy-podróżników, potrzebujących mocnego wędzi-
ska w umiarkowanej cenie. Bez obawy można zabierać ten kij ze sobą na 
każdy wypad za miasto. 

Primax

Primax

Primax

Primax

tele Float  300/25 157 002 300 300 5-25 180 118 3
tele Float  400/25 157 002 400 400 5-25 230 118 4
tele Float  500/25 157 002 500 500 5-25 335 118 5
tele Float  600/25 157 002 600 600 5-25 485 118 6

tele Float combo 
470/25 157 000 470 470 5-25 395 79 7

Pilk 210/250 157 005 210 210 100-250 270 110 2
Pilk 240/250 157 005 240 240 100-250 334 126 2
Pilk 270/250 157 005 270 270 100-250 404 141 2

Picker 240/40 157 021 240 240 40 214 124 2+2
Picker 270/40 157 021 270 270 40 235 139 2+2

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Primax tele Float. Posługując się tymi kijami, przekonacie się, że 
są superuniwersalne. Przy ich projektowaniu wzięliśmy pod uwagę komfort 
w transporcie. Doskonale sprawdzają się w czasie łowów odległościowych, 
rzecznej przepływanki i klasycznej przystawki. 

Primax tele Float combo. Posługując się tymi kijami przekona-
cie się że są to wędziska niemalże uniwersalne. W fazie projektowania wzię-
liśmy pod uwagę kłopotliwy transport długich wędek dzięki czemu powstała 
nowa seria wędek doskonale sprawdzających się podczas odległościowych 
łowów, rzecznej przepływanki i klasycznej przystawki, w których teleskopo-
wa budowa ma minimalny wpływ na wagę i akcję.

Primax Pilk. Sprzęt dla miłośników mocnych wrażeń połączonych z bu-
janiem kutra. Typowe, starannie zaprojektowane kije przeznaczone do poło-
wu z wolnej burty, wykonane z wyjątkowo wytrzymałego materiału łączącego 
czułość i moc. Precyzyjnie dobrane ciężary wyrzutowe i długości pozwalają 
na skuteczne obłowienie większości bałtyckich łowisk. Tym kijom powinni 
przyjrzeć się także śródlądowi łowcy okazów.

Primax Picker. Kije na każdą okazję, przeznaczone do lekkiego łowie-
nia metodą drgającej szczytówki. Długości 240 i 270 cm stanowią bardzo do-
bre rozwiązanie w wypadku łowienia z zakrzaczonego brzegu i pod drzewami 
rosnącymi nad wodą.

tele Float combo 
290/25 157 000 290 290 5-25 155 70 5
tele Float combo 
350/25 157 000 350 350 5-25 210 73 6
tele Float combo 
410/25 157 000 410 410 5-25 275 75 7
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Primax Tele Strong 360/100

Primax Carp 330/100

Primax Tele Carp 360/120

Primax Tele Gigant 350/150

Primax masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

W ę d z i s k a

Primax
tele strong 360/100 157 018 360 360 50-100 360 103 4
tele strong 390/100 157 018 390 390 50-100 380 111 4
tele strong 360/150 157 019 360 360 80-150 420 106 4
tele strong 390/150 157 019 390 390 80-150 440 112 4

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
Primax tele strong. Uniwersalne, mocne i odporne na urazy wędzi-
ska teleskopowe do stosowania w różnych metodach połowu, poczynając od 
ciężkiego rzecznego gruntu aż do dużego żywca z zestawem spławikowym. 
Jednym słowem dobry kij na dużą rybę. 

Primax

carp 330/100 157 015 330 330 100 425 117 3
carp 360/100 157 015 360 360 100 490 127 3

tele carp 330/120 157 020 330 330 120 276 89 5
tele carp 360/120 157 020 360 360 120 426 90 6

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Primax carp. Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na sprzęt 
karpiowy zgłaszane przez wędkarzy, dołączyliśmy do serii Primax specjali-
styczne karpiowe wędziska. Klasyka gatunku 330 i 360 cm o ugięciu 2,75 
Lbs i wyrzucie 100 gramów umożliwią umiejscowienie zestawu idealnie w 
nęconym miejscu i komfortowy hol zawzięcie walczącego karpia. Wyróżni-
kiem tych wędzisk jest wysoka jakość i perfekcyjne wykonanie. Do produkcji 
użyto bardzo trwałego włókna Superflex Glass, które może przenosić bardzo 
duże obciążenia bez szkody dla struktury blanku.

Primax tele carp. Specjalistyczne wędziska karpiowe zaprojektowa-
ne i wykonane w wersji teleskopowej, dzięki użytym materiałom i odpowiedniej 
konstrukcji zachowały wzorową akcję i nie straciły na wytrzymałości. Polecane 
na wypady w nieznane.

PrimaxPrimax tele Gigant. Seria składająca się z trzech ciężkich rzecz-
nych gruntówek przeznaczonych do zmagań z okazowym sumem lub kar-
piem. Bardzo wytrzymałe i estetycznie wykonane wędzisko oferowane 
w bardzo przystępnej cenie. Wykończone zgodnie z trendami obowiązującymi 
nad wodą,a każdy drobiazg dopracowany do perfekcji, nie ma szans żeby to 
wędzisko zawiodło podczas najcięższej próby.

tele Gigant 350/150 157 016 350 350 50-150 400 114 5
tele Gigant 450/150 157 016 450 450 50-150 650 114 6
tele Gigant 550/150 157 016 550 550 50-150 890 116 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
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Primax Spin 240/25 Spin 240/25

Primax Match 360/5-25Primax Match 360/5-25Primax Match 360/5-25Primax

Primax Tele Spin 330/35

Primax Pack 330/40

Primax
match 360/5-25 157 003 360 360 5-25 313 125 3
match 390/5-25 157 003 390 390 5-25 364 135 3

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
Primax match. Lekkie i – jak lubią wędkarze – sztywne kije o rękojeści 
idealnie dopasowanej do ręki. Tak jednym zdaniem można określić te wspa-
niałe wędziska przeznaczone do angielskiej metody odległościowej. Do tego 
gładkie przelotki, eleganckie wykończenie i... szybko nad wodę.

PrimaxPrimax
spin 210/40 157 009 210 210 15-40 173 111 2
spin 240/40 157 009 240 240 15-40 203 126 2
spin 270/40 157 009 270 270 15-40 250 142 2
spin 240/60 157 010 240 240 20-60 211 126 2
spin 270/60 157 010 270 270 20-60 250 142 2
spin 240/80 157 011 240 240 40-80 230 126 2
spin 270/80 157 011 270 270 40-80 313 142 2

spin 210/25 157 008 210 210 10-25 149 111 2
spin 240/25 157 008 240 240 10-25 188 126 2
spin 270/25 157 008 270 270 10-25 216 142 2

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element. art. nrart. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Primax spin. Kij przystosowany do łowienia wszystkich gatunków ryb 
drapieżnych występujących w naszych wodach. Akcję, ciężar wyrzutowy 
i długość dobraliśmy w taki sposób aby były to wszechstronne spinningi go-
towe na spotkanie z medalowymi okazami. Wędziska wykonane z Superflex 
Glass, uzbrojone w komponenty wysokiej jakości i ergonomiczną piankową 
rękojeść posłużą wiele sezonów.

Primax

Primax

tele spin 330/35 157 012 330 330 10-35 315 66 7
tele spin 360/35 157 012 360 360 10-35 405 66 8 

tele spin 270/60 157 013 270 270 20-60 248 92 4
tele spin 300/60 157 013 300 300 20-60 320 92 5
tele spin 330/60 157 013 330 330 20-60 360 93 6
tele spin 360/60 157 013 360 360 20-60 395 93 6
tele spin 390/60 157 013 390 390 20-60 469 93 6

tele spin 300/80 157 014 300 300 40-80 360 89 5
tele spin 330/80 157 014 330 330 40-80 442 97 6
tele spin 360/80 128 014 360 360 40-80 480 97 6
tele spin 390/80 128 014 390 390 40-80 590 100 6

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Primax tele spin. Ogromnym atutem teleskopowej wersji wędek Pri-
-max Spin jest to że mieszczą się w bagażniku nawet najmniejszego samo-
chodu, rewelacyjne rozwiązanie na służbowe wyjazdy gdzie jest szansa na 
wygospodarowanie kilku chwil na hobby.

Primax Pack. W każdych warunkach i na każdym łowisku, idealne do 
transportu. Jednym słowem wszędzie sprawdzą się teleskopowe kije Primax 
Pack. Seria zawiera najczęściej wybierane przez wędkarzy długości i masy 
wyrzutowe, można łowić nimi na spławik, grunt a także użyć jako spinning. 
Bardzo dobrze sprawdzą się w roli żywcówki i wielu innych metodach połowu.

Primax
tele spin 210/35 157 012 210 210 10-35 160 47 4
tele spin 240/35 157 012 240 240 10-35 180 57 5
tele spin 270/35 157 012 270 270 10-35 190 60 6
tele spin 300/35 157 012 300 300 10-35 250 65 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Pack 240/40 157 017 240 240 10-40 137 57 6
Pack 270/40 157 017 270 270 10-40 180 57 7
Pack 300/40 157 017 300 300 10-40 210 60 7
Pack 330/40 157 017 330 330 10-40 220 65 7
Pack 360/40 157 017 360 360 10-40 270 63 8

W ę d z i s k a



752016

Holiday Pole 400/25

Holiday Bolognese 500/25

Holiday Feeder 360/120

W ę d z i s k a

5 Seria zestawów przygotowana z myślą o osobach dopiero zaczy-
nających przygodę z wędkarstwem. Znajdziecie tu wędki dedykowa-
ne dla spławikowców, grunciarzy, spinningistów oraz dla tych, którzy 
chcą spróbować nowych metod połowów i nie są pewni od czego 
trzeba zacząć.

Holiday

Holiday

Pole 400/25 142 004 400 400 25 210 115 4

Bolognese 400/25 142 001 400 400 25 220 118 4
Bolognese 500/25 142 001 500 500 25 325 118 5

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Holiday Pole. Wędka z pełnym zestawem do połowu ryb spokojnego 
żeru. Ciepła akcja wybaczająca błędy holu.

Holiday Bolognese. Wędka dedykowana do 
metody bolońskiej, dobrze spisująca się przy połowie 
białorybu. Do wyboru dwie długości 4 m i 5 m.

Holiday
Feeder 360/120 142 007 360 360 120 401 128 3+1

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
Holiday Feeder. Wędka do metody drgającej 
szczytówki do stosowania zarówno w wodach bieżą-
cych jak i stojących.

4 Zestaw zawiera: 
wędka + kołowrotek rozmiar 3000 z żyłką

4 Zestaw zawiera: 
wędka + kołowrotek rozmiar 3000 z żyłką

4 Zestaw zawiera: wędka + zestaw spławikowy



76 2016

Holiday Tele Feeder 360/90

Holiday Tele Picker 270/40

Holiday Tele Travel 360/60

Holiday Spin 270/25

Holiday Tele Spin 300/35

Holiday Tele Float 300/25

Holiday

Holiday

Holiday

Holiday

Holiday

tele Feeder 360/90 142 004 360 360 90 330 90 5+1

tele Float 300/25 142 002 300 300 25 200 108 3

tele Picker 270/40 142 003 270 270 40 185 55 5+1

tele travel 360/60 142 009 360 360 60 285 60 8

spin 270/25 142 006 270 270 25 223 139 2

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

liczba
element.

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

ciężar
wyrzutowy

(g)

Holiday tele Feeder. Teleskopowa, poręczna 
w transporcie wędka do metody drgającej szczytówki.

Holiday tele Float. Trzymetrowe wędzisko 
przeznaczone do łowienia na spławik. Obsłuży dobrze 
również lekki zestaw z żywcówką.

Holiday tele Picker. Teleskopowa wędka do 
delikatniejszej odmiany drgającej szczytówki. Dobrze 
spisuje się podczas delikatnych brań ryb.

Holiday tele travel. Poręczny, teleskopowy 
model uniwersalnej wędki zarówno do spławika, lżejsze-
go połowu na grunt, jak i łowienia na żywca.

Holiday spin. Wędka dedykowana do aktywnego 
połowu drapieżników sztucznymi przynętami. Optymal-
ny zakres ciężaru wyrzutu czyni tę wędkę dobrą propo-
zycją dla osób zainteresowanych spinningowaniem.

Holiday

tele spin 300/35 142 005 300 300 35 245 65 7

masa
(g)

długość
transport. 

(cm)

liczba
element.art. nr

długość
(cm)

ciężar
wyrzutowy

(g)
Holiday tele spin. Teleskopowy model dobrze 
spisujący się zarówno podczas spinningowania jak i po-
łowów na spławik. tele spin 270/35 142 005 270 270 35 190 60 6

4 Zestaw zawiera: 
wędka + kołowrotek rozmiar 3000 z żyłką

4 Zestaw zawiera: 
wędka + kołowrotek rozmiar 2000 z żyłką

4 Zestaw zawiera: 
wędka + kołowrotek rozmiar 3000 z żyłką

4 Zestaw zawiera: 
wędka + kołowrotek rozmiar 3000 z żyłką

4 Zestaw zawiera: 
wędka + kołowrotek rozmiar 2000 z żyłką

4 Zestaw zawiera: 
wędka + kołowrotek rozmiar 2000 z żyłką

W ę d z i s k a





78 2016

1200 FD

1300 FD

4 11 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudo-
wa i rotor z aluminium 4 krzyżowy, ślimakowy układacz żyłki 4 aluminiowa 
szpula główna 4 aluminiowa szpula zapasowa 4 zbalansowany rotor 4 alu-
miniowa, składana korbka 4 ergonomiczny uchwyt korbki z pianki EVA 4 rurko-
wy kabłąk 4 antyskręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem 
tytanu.
5 Mamy przyjemność oddać w wasze ręce dopracowany pod każdym względem 
kołowrotek do połowów w słodkich wodach. Aluminiowy korpus, krzyżowy, 
precyzyjny nawój oraz idealna praca przekładni pozwoli w pełni cieszyć się 
wędkowaniem. Dodatkowymi atutami serii Sentry są bezszmerowa praca rolki 
oraz cicho i lekko zamykający się kabłąk. Doskonale spisze się zarówno przy 
cięższym spinningowaniu jak i przy lekkiej spławikówce.

4 12 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obu-
dowa aluminiowa 4 krzyżowy układacz żyłki 4 aluminiowa szpula główna 
4 aluminiowa szpula zapasowa 4 zbalansowany rotor 4 aluminiowa, składana 
rączka 4 ergonomiczny uchwyt korbki z pianki EVA 4 rurkowy kabłąk 4 anty-
skręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
5 Wysokiej klasy, nowoczesny kołowrotek z aluminiowym korpusem prze-
znaczony do łowienia w słodkich wodach. Wyjątkowo smukły korpus nie 
tylko redukuje wagę kołowrotka, lecz również solidnie podpiera newralgiczne 
punkty mechanizmu zapewniając gładką i bezszmerową pracę kołowrotka. 
Polecamy go szczególnie wymagającym spinningistom.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)sentry ilość łożyskart. nr Przełożenie

1240 Fd 005 082 040 11+1 5,2:1 315 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,30/175   0,35/130   0,40/100  
1230 Fd 005 082 030 11+1 5,2:1 309 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,25/215   0,30/150   0,35/110  
1220 Fd 005 082 020 11+1 5,5:1 286 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,18/285   0,20/230   0,25/150  
1210 Fd 005 082 010 11+1 5,5:1 278 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,18/235   0,20/195   0,25/120  

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)sentry Gt ilość łożyskart. nr Przełożenie

1340 Fd 005 058 134 12+1 5,2:1 333 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,30/240   0,35/175   0,40/135  
1330 Fd 005 058 133 12+1 5,2:1 318 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,25/245   0,30/170   0,35/125  
1320 Fd 005 058 132 12+1 5,2:1 285 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,18/360   0,20/290   0,25/185  
1310 Fd 005 058 131 12+1 5,2:1 275 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,18/240   0,20/195   0,25/125  

k o ł o W r o t k i
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900 FD

1000 FD

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudo-
wa z aluminium 4 krzyżowy, ślimakowy układacz żyłki 4 aluminiowa szpula 
główna 4 aluminiowa szpula zapasowa 4 zbalansowany rotor 4 aluminiowa, 
składana korbka 4 ergonomiczny uchwyt korbki z pianki EVA 4 rurkowy kabłąk 
4 antyskręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
5 Kołowrotek Sentry LDC został zaprojektowany aby sprostać ważnym czyn-
nikom, na które zwracają uwagę doświadczeni wędkarze. Mocna i sztywna alu-
miniowa rama obudowy, trwały zębnik przekładni, krzyżowy nawój żyłki oraz 
powiększona szpula wydatnie zwiększające odległość osiąganych rzutów, to 
tylko kilka zalet tego kołowrotka. Nadaje się świetnie zarówno do karpiowania 
jak i podczas łowienia z plaży. 

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)sentry ldc ilość łożyskart. nr Przełożenie

980 Fd 005 058 080 8+1 4,1:1 758 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,40/485   0,50/310   0,60/190  

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)saltex ilość łożyskart. nr Przełożenie

10000 Fd 005 048 090 9+1 4,1:1 850 1 aluminiowa — 0,40/450   0,45/350   0,50/280  
8000 Fd 005 048 080 9+1 4,1:1 830 1 aluminiowa — 0,40/380   0,45/285   0,50/240  

4 9 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 tarcze 
cierne z włókna węglowego 4 super mocna oś posuwu szpuli 4 mechanizmy 
oraz hamulec w pełni zabezpieczone przed wodą i zanieczyszczeniem 4 obudo-
wa i rotor z aluminium 4 krzyżowy układacz żyłki 4 aluminiowa szpula 4 pod-
kładka gumowa na szpuli 4 zbalansowany rotor 4 mocna, jednoczęściowa 
korbka 4 rurkowy kabłąk 4 antyskręceniowa rolka kabłąka pokryta azotkiem 
tytanu.
5 Jesteście łowcami śródlądowych, morskich czy nawet oceanicznych okazów? 
Jeśli tak, patrzycie właśnie na tytana pośród najmocniejszych kołowrotków. 
Korpus oraz rotor Saltexa wykonane są z utwardzanego aluminium, łożyska 
ze stali nierdzewnej, tak samo jak frezowane elementy przekładni. W sprzę-
gle hamulca wykorzystano naprzemiennie ułożone tarcze węglowe oraz tarcze 
z polerowanej stali nierdzewnej. Maksymalna siła hamowania wynosi bagatela, 
30 kg obciążenia statycznego, więc o połowę więcej niż jest w stanie wytrzymać 
jakakolwiek wędka. 

k o ł o W r o t k i
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900 FD/FSS

1100 FD

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 hamulec wielotarczowy przedni 4 obudo-
wa i rotor z tworzywa kompozytowego 4 super mocna przekładnia hipoidalna 
4 szpula główna aluminiowa 4 szpula zapasowa grafitowa 4 nawój krzyżowy 
4 komputerowo wyważony rotor 4 rurkowy kabłąk 4 tytanowe pokrycie rolki 
4 aluminiowa rączka CNC.
5 Kołowrotek karpiowy o świetnych parametrach użytkowych. Mechanizm 
posuwu szpuli bazujący na przekładni ślimakowej gwarantuje doskonałe uło-
żenie linki na szpuli kołowrotka co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie 
odległości wykonywanych rzutów. Kolejnym atutem jest innowacyjny projekt 
stożka szpuli typu long cast. Mocna, trwała przekładnia główna, grubościen-
ny rurkowy kabłąk oraz powiększona rolka uzupełniają listę niepodważalnych 
zalet tego kołowrotka. Jeśli dodamy do tego elegancki design otrzymamy 
kołowrotek, który zaspokoi wszelakie oczekiwania wymagających łowców 
białorybu.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

980 005 081 980 8+1 4,1:1 822 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,40/435   0,50/280   0,60/195  

1150 Fd 005 092 115 10+1 5,2:1 384 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,35/200   0,40/150   0,50/100  

960 005 081 960 8+1 5,2:1 527 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/350   0,40/190   0,50/120  

1130 Fd 005 092 113 10+1 5,2:1 300 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,25/265   0,30/185   0,35/135  

970 005 081 970 8+1 4,1:1 565 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/450   0,40/245   0,50/155

1140 Fd 005 092 114 10+1 5,2:1 327 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,30/230   0,35/170   0,40/130

albion crown carp

Vectron

4 10 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudo-
wa i rotor z utwardzanego grafitu 4 krzyżowy, ślimakowy układacz żyłki 4 szpu-
-la główna aluminiowa 4 szpula zapasowa aluminiowa 4 korbka aluminiowa 4 

rurkowy kabłąk 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Uniwersalny kołowrotek wykonany ze specjalnie wzmacnianego, wyjątkowo 
sztywnego grafitu. Bezszmerowa praca mechanizmów, cichy, lekko zbijający się 
kabłąk oraz szeroka szpula umożliwiająca oddawanie wyjątkowo długich rzutów 
to tylko kilka z wielu atutów tego kołowrotka. Dostępne rozmiary 30, 40 oraz 
50 predysponują go jako doskonały wybór dla miłośników spinningu, feedera 
oraz matcha.

k o ł o W r o t k i
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AQUA 800 FD

700 FD

4 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudo-
wa z kompozytu grafitowego 4 szpula aluminiowa 4 szpula zapasowa alumi-
niowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 korbka aluminiowa CNC 4 precyzyj-
ny system nawijania żyłki.
5 Jeżeli oczekujesz od kołowrotka wysokiej precyzji działania i wytrzymałości 
to Kastmaster jest idealnem rozwiązaniem dla Ciebie. Nienaganne nawijanie żył-
ki i plecionki, moc pozwalajaca wytrzymać siłowe hole, wysoka estetyka, czy 
modelowo działajacy hamulec to tylko część wszystkich zalet tego kołowrotka. 
Jednym słowem – oddajemy w Wasze ręce prawdziwego, spinningowego spe-
cjalistę, któremu nie oprą się sandacze, szczupaki czy bolenie.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)kastmaster ilość łożyskart. nr Przełożenie

725 Fd 005 008 725 6+1 6,2:1 290 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,30/260   0,35/210   0,40/160  
715 Fd 005 008 715 6+1 6,2:1 281 1 aluminiowa 1 aluminiowa 0,23/290   0,28/160   0,30/125

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ultris aqua ilość łożyskart. nr Przełożenie

840 Fd 005 012 840 7+1 5,2:1 308 1 aluminiowa 1 grafitowa  0,30/175   0,35/130   0,40/100  
830 Fd 005 012 830 7+1 5,2:1 293 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/215   0,30/150   0,35/110  
820 Fd 005 012 820 7+1 5,5:1 261 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/285   0,20/230   0,25/150  
810 Fd 005 012 810 7+1 5,5:1 250 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/235   0,20/195   0,25/120  

4 7 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obu-
dowa i rotor z kompozytu grafitowego 4 szpula główna aluminiowa 4 szpula 
zapasowa grafitowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 korbka aluminiowa 
CNC 4 precyzyjny system nawijania żyłki 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Nowoczesny i uniwersalny kołowrotek spinningowy. Wysoka jakość i es-
tetyka wykonania sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagajacych 
wędkarzy. Siedem stalowych łożysk kulkowych i jedno oporowe, precyzyjnie 
spasowane mechanizmy przekładni gwarantują wyjątkowo płynną i cichą 
pracę. Przedni, wielotarczowy hamulec pozwoli z łatwością wygrać walkę z 
szalejącym okazem.

k o ł o W r o t k i
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1100 FD

1000 GX

4 10 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudo-
wa i rotor z tworzywa kompozytowego 4 szpula główna aluminiowa 4 szpula 
zapasowa grafitowa 4 nawój krzyżowy 4 korbka aluminiowa 4 rurkowy kabłąk 
4 tytanowe pokrycie rolki
5 Uniwersalny kołowrotek wykonany z najwyższej jakości materiałów. Dziesięć 
stalowych łożysk kulkowych i jedno oporowe, precyzyjnie spasowany korpus 
i rotor gwarantują wyjątkowo cichą i płynną pracę wszystkich mechanizmów. 
Wielotarczowy przedni hamulec umożliwia bezpieczne holowanie ryb nawet przy 
użyciu cienkich żyłek. Ultris ma wszystkie atrybuty niezawodnego kołowrotka 
spinningowego.

4 9 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa 
i rotor z kompozytu grafitowego 4 szpula główna aluminiowa 4 szpula zapa-
sowa grafitowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 korbka aluminiowa CNC 4 

precyzyjny system nawijania żyłki 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Przedniohamulcowy kołowrotek o uniwersalnym zastosowaniu. Znakomicie 
nadaje się do spinningu, łowienia na spławik czy feeder. Lekki, wykonany z kom-
pozytu grafitowego korpus, precyzyjny nawój żyłki oraz atrakcyjny, nowoczesny 
design zadowolą w pełni nawet najbardziej wymagających wędkarzy. Do wyboru 
4 zróżnicowane wielkości, które umożliwią wybór kołowrotka na każdą wodę.

Waga (g)

Waga (g)

szpula zapasowa

szpula zapasowa

szpula główna

szpula główna

Pojemność szpuli (mm/m)

Pojemność szpuli (mm/m)

Ultris

Ultris

ilość łożysk

ilość łożysk

art. nr

art. nr

Przełożenie

Przełożenie

1140 Fd 005 066 114 10+1 5,2:1 302 1 aluminiowa 1 grafitowa  0,30/240   0,35/175   0,40/135  

1040 GX 005 066 104 9+1 5,2:1 315 1 aluminiowa 1 grafitowa  0,30/175   0,35/130   0,40/100  

1130 Fd 005 066 113 10+1 5,2:1 290 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170   0,35/125  

1030 GX 005 066 103 9+1 5,2:1 300 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/215   0,30/150   0,35/110  

1120 Fd 005 066 112 10+1 5,2:1 278 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/360   0,20/290   0,25/185  

1020 GX 005 066 102 9+1 5,5:1 265 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/285   0,20/230   0,25/150  

1110 Fd 005 066 111 10+1 5,2:1 263 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195   0,25/125  

1010 GX 005 066 101 9+1 5,5:1 254 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/235   0,20/195   0,25/120  

k o ł o W r o t k i



832016

900 RD

900 FD

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudo-
wa z aluminium 4 krzyżowy układacz żyłki 4 aluminiowa szpula 4 zbalanso-
wany rotor 4 aluminiowa, składana korbka 4 rurkowy kabłąk 4 antyskręcenio-
wa, wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
5 Seria uniwersalnych kołowrotków przeznaczona dla szerokiego grona użyt-
kowników. W serii tej znajdziecie rozmiary idealnie pasujące zarówno do bolonki 
jak i do feedera. Do niewątpliwych atutów serii zaliczyć trzeba aluminiową obu-
dowę, dobrą pracę przekładni oraz precyzyjny, przedni hamulec. 

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)maxer ilość łożyskart. nr Przełożenie

940 Fd 005 079 940 8+1 5,2:1 325 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/175   0,35/130   0,40/100  
930 Fd 005 079 930 8+1 5,2:1 320 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/215   0,30/150   0,35/110  
920 Fd 005 079 920 8+1 5,5:1 283 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/285   0,20/230   0,25/150  
910 Fd 005 079 910 8+1 5,5:1 279 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/235   0,20/195   0,25/120  

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa 
z aluminium 4 krzyżowy układacz żyłki 4 aluminiowa szpula 4 zbalansowany 
rotor 4 aluminiowa, składana korbka 4 rurkowy kabłąk 4 antyskręceniowa, 
wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
5 Kołowrotki z rodziny Maxer wyposażone w tylną regulację hamulca. Podobnie 
jak seria FD, posiada sztywną, aluminiową obudowę, bardzo ergonomiczny 
uchwyt korbki oraz efektywny mechanizm przekładni. Seria Maxerów pozwoli 
obsłużyć zarówno spinningowego „ultralajta” jak i ciężkie koszyczki w nurcie 
rzeki. 

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)maxer ilość łożyskart. nr Przełożenie

940 rd 005 068 940 8+1 5,2:1 329 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/175   0,35/130   0,40/100  
930 rd 005 068 930 8+1 5,2:1 324 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/215   0,30/150   0,35/110  
920 rd 005 068 920 8+1 5,5:1 288 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/285   0,20/230   0,25/150  
910 rd 005 068 910 8+1 5,5:1 284 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/235   0,20/195   0,25/120  

k o ł o W r o t k i



84 2016

900 FD

900 FD/FSS

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudo-
wa i rotor z tworzywa kompozytowego 4 szpula główna aluminiowa 4 szpula 
zapasowa grafitowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 korbka aluminiowa 
4 rurkowy kabłąk 4 precyzyjny system nawijania żyłki 4 tytanowe pokrycie 
rolki.
5 Kołowrotek dla osób wymagających od sprzętu niezawodności, precyzji 
działania oraz przyjemnego dla oka designu. Powiększony rotor, odchudzona, 
specjalnie zaprojektowana obudowa wykonana z trwałego kompozytu, za-
pewnia dobre podparcie łożysk mechanizmów tocznych przekładni. Szeroka 
rolka wodzika znacząco redukuje efekt skręcania linki. Kołowrotek świetnie 
spisze się zarówno podczas spinningowania jak i przy połowach gruntowych.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Virago ilość łożyskart. nr Przełożenie

940 Fd 005 087 940 8+1 5,2:1 310 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145   0,40/110  
930 Fd 005 087 930 8+1 5,2:1 301 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170   0,35/125  
920 Fd 005 087 920 8+1 5,5:1 274 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195   0,25/125  
910 Fd 005 087 910 8+1 5,5:1 260 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175   0,25/110  

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudo-
wa i rotor z tworzywa kompozytowego 4 szpula główna aluminiowa Long Cast 
4 szpula zapasowa grafitowa Long Cast 4 nawój krzyżowy 4 korbka aluminiowa 
4 rurkowy kabłąk 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Seria kołowrotków z wolnym biegiem szpuli dająca szerokie możliwości wy-
korzystania ich w większości metod połowu zarówno białorybu, jak i słodko-
wodnych drapieżników. Aluminiowa szpula typu Long Cast, mocna przekładnia 
oraz grubościenna rurka kabłąka zapewnią komfortowy połów i hol okazów 
podwodnego świata.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

960 005 093 960 8+1 5,2:1 482 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,45/115   0,55/105 
950 005 093 950 8+1 5,2:1 470 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,35/180   0,40/140 
940 005 093 940 8+1 5,2:1 392 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/155   0,35/115 
930 005 093 930 8+1 5,2:1 380 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/195   0,30/135 
impact c&F lc
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900 FD

800 FD

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 precyzyjny przedni hamulec wielotarczowy 
4 aluminiowa szpula główna 4 grafitowa szpula zapasowa 4 korpus z wy-
trzymałego materiału kompozytowego 4 rotor z wytrzymałego materiału kom-
pozytowego 4 komputerowo wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki 4 alu-
miniowa korbka CNC 4 precyzyjny nawój żyłki. 
5 Już pierwsze oględziny tego kołowrotka pozwalają zauważyć iż wszystkie 
elementy wykonano i spasowano z niezwykłą precyzją. Wieloletnie doświadcze-
nia inżynierów projektujących kołowrotki, jak i najnowsze maszyny użyte przy 
produkcji dały wymierny efekt. Mamy przyjemność przedstawić model, który 
zdobędzie uznanie zarówno typowych spinningistów jak i wymagających łow-
ców białorybu.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)impact ilość łożyskart. nr Przełożenie

940 Fd 005 064 940 8+1 5,2:1 326 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145   0,40/110  
930 Fd 005 064 930 8+1 5,2:1 314 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170   0,35/125  
920 Fd 005 064 920 8+1 5,5:1 282 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195   0,25/125  
910 Fd 005 064 910 8+1 5,5:1 270 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175   0,25/110  

4 7 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 precyzyjny przedni hamulec wielotarczowy 
4 aluminiowa szpula główna 4 grafitowa szpula zapasowa 4 korpus z wy-
trzymałego materiału kompozytowego 4 rotor z wytrzymałego materiału kom-
pozytowego 4 komputerowo wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki 4 alu-
miniowa korbka CNC 4 precyzyjny nawój żyłki.
5 Dzięki sugestiom użytkowników naszego sprzętu postanowiliśmy wzbogacić 
dobrze przyjętą serię kołowrotków Impact o wersję ośmiołożyskową. Tego 
kołowrotka nie trzeba reklamować – wysoka jakość wykonania, estetyka i dba-
łość o szczegóły znowu dały o sobie znać. Sprawdźcie go na łowisku, a na 
pewno stanie się wiernym towarzyszem Waszych wypraw.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)impact ilość łożyskart. nr Przełożenie

840 Fd 005 064 840 7+1 5,2:1 315 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145   0,40/110  
830 Fd 005 064 830 7+1 5,2:1 298 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170   0,35/125  
820 Fd 005 064 820 7+1 5,5:1 280 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195   0,25/125  
810 Fd 005 064 810 7+1 5,5:1 270 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175   0,25/110  

k o ł o W r o t k i
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900 RD

800 RD

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)impact ilość łożyskart. nr Przełożenie

940 rd 005 065 940 8+1 5,2:1 330 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145   0,40/110  
930 rd 005 065 930 8+1 5,2:1 320 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170   0,35/125  
920 rd 005 065 920 8+1 5,5:1 290 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195   0,25/125  
910 rd 005 065 910 8+1 5,5:1 280 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175   0,25/110  

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 precyzyjny tylny hamulec wielotarczowy
4 aluminiowa szpula główna 4 grafitowa szpula zapasowa 4 korpus z wy-
trzymałego materiału kompozytowego 4 rotor z wytrzymałego materiału kom-
pozytowego 4 komputerowo wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki 4 alu-
miniowa korbka CNC 4 precyzyjny nawój żyłki.
5 Tylnohamulcowa wersja kołowrotka, który podbił serca naszych testerów. 
Wychodząc z założenia iż niejeden wędkarz ceni sobie tylny hamulec postano-
wiliśmy oddać w Wasze ręce kołowrotek, którego już nie zechcecie odłożyć na 
półkę. Osiem japońskich łożysk kulkowych, igiełkowe łożysko oporowe ukryte 
wewnątrz mocnej i eleganckiej obudowy oraz tytan użyty do pokrycia rolki kabłą-
ka i krawędzi szpuli dały olśniewający efekt. Teraz Wy przekonajcie się co potrafi 
prawdziwy kołowrotek.

4 7 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 korpus 
z wytrzymałego materiału kompozytowego 4 rotor z wytrzymałego materiału 
kompozytowego 4 aluminiowa szpula główna 4 grafitowa szpula zapasowa 
4 komputerowo wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki 4 rurkowy kabłąk 
4 aluminiowa korbka CNC 4 precyzyjny nawój żyłki.
5 Tylnohamulcowa wersja kołowrotka dla osób szukających perfekcji. Wysoka 
jakość wykonania idzie w parze z dobrą pracą mechanizmów wewnętrznych. 
Wszystko co niezbędne do spokojnego łowienia i komfortowego holu zawiera 
się w tym kołowrotku. Elegancki design z pewnością przyciągnie spojrzenia zaś 
płynność pracy pozytywnie Was zaskoczy.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)impact ilość łożyskart. nr Przełożenie

840 rd 005 065 840 7+1 5,2:1 340 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145   0,40/110  
830 rd 005 065 830 7+1 5,2:1 328 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170   0,35/125  
820 rd 005 065 820 7+1 5,5:1 290 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195   0,25/125  
810 rd 005 065 810 7+1 5,5:1 281 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175   0,25/110  
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900 RD

700 RD

700 FD/FSS

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa 
kompozytowego 4 szpula główna aluminiowa płytka 4 szpula zapasowa grafitowa 4 nawój 
krzyżowy 4 korbka aluminiowa 4 rurkowy kabłąk 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Przedstawiamy specjalistyczny model kołowrotka Impact Match 900 – adresowany jest do 
wędkarzy zafascynowanych metodą odległościową w najczystszej formie. Wyposażony jest 
w szybką a jednocześnie trwałą przekładnię oraz płytką, duralową szpulę, poruszaną precyzyj-
nym mechanizmem gwarantującym równy i twardy nawój.

4 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa 
kompozytowego 4 szpula główna aluminiowa płytka 4 szpula zapasowa grafitowa 4 nawój 
krzyżowy 4 korbka aluminiowa 4 rurkowy kabłąk 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Skromniejsza wersja specjalistycznego kołowrotka matchowego, która od „starszego brata” 
różni się liczbą łożysk oraz elementami wykończenia. Kołowrotek ten wyposażyliśmy w tą samą 
wydajną przekładnię o przełożeniu 6,2:1, ułatwiającą szybki nawój żyłki. Płytka duralowa szpula 
została specjalnie przygotowana do nawijania cienkiej żyłki bez konieczności stosowania pod-
kładu, co w połączeniu z precyzyjnym systemem jej układania pozwala na oddawanie dalekich 
i celnych rzutów.

Waga (g)

Waga (g)

szpula zapasowa

szpula zapasowa

szpula główna

szpula główna

Pojemność szpuli (mm/m)

Pojemność szpuli (mm/m)

ilość łożysk

ilość łożysk

art. nr

art. nr

Przełożenie

Przełożenie

930 rd 005 064 935 8+1 6,2:1 341 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,16/270   0,18/210  

730 rd 005 064 735 6+1 6,2:1 324 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,16/270   0,18/210  

impact match

impact match

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

760 005 090 760 6+1 5,2:1 486 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,45/150   0,50/120
750 005 090 750 6+1 5,2:1 475 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,35/220   0,40/170 
740 005 090 740 6+1 5,2:1 395 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,35/180   0,40/140
730 005 090 730 6+1 5,2:1 380 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170

4 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 hamulec wielotarczowy przedni 4 obudowa i rotor 
z tworzywa kompozytowego 4 system wolnego biegu szpuli 4 szpula główna aluminiowa 
4 szpula zapasowa grafitowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 rurkowy kabłąk 4 pre-
cyzyjny system nawijania żyłki 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Cztery wielkości, dwie szpule typu long cast, wysokiej jakości komponenty użyte do 
budowy oraz atrakcyjny, nowoczesny wygląd, to tylko początek listy zalet tej rodziny ko-
-łowrotków. Słowa mogą mylić, najlepszą ich weryfikacją jest test sprzętu na łowisku. 
Sprawdźcie – na pewno się nie rozczarujecie.

medalist carp & Feeder
long cast

k o ł o W r o t k i
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700 FD/FSS

300 FD/FSS

500 FD/FSS

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

760 005 071 760 6+1 5,2:1 485 1 aluminiowa 2 grafitowe 0,45/195   0,50/155
750 005 071 750 6+1 5,2:1 475 1 aluminiowa 2 grafitowe 0,35/275   0,40/210 
740 005 071 740 6+1 5,2:1 455 1 aluminiowa 2 grafitowe 0,30/195   0,35/145
730 005 071 730 6+1 5,2:1 445 1 aluminiowa 2 grafitowe 0,25/245   0,30/170

4 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 system wolnego biegu szpuli 4 obudowa i rotor z two-
rzywa kompozytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 aluminiowa szpula główna 
4 2 grafitowe szpule zapasowe 4 komputerowo wyważony rotor 4 rurkowy kabłąk 4 ty-
tanowe pokrycie rolki.
5 Trwały i niezwykle mocny kołowrotek karpiowy z wolnym biegiem szpuli, stworzony na 
bazie doświadczeń zdobytych przy projektowaniu i wykonywaniu wielu rozmaitych modeli. 
Kołowrotek wyposażyliśmy w sprawdzone, wolno zużywające się elementy i właśnie dlate-
go gwarantujemy, że wytrzyma on wiele bardzo pracowitych sezonów. Wzmocniona prze-
kładnia i łożyska ze stali nierdzewnej odpowiadają za cichą i płynną pracę, a możliwość pre-
cyzyjnej regulacji obu hamulców pozwala dostosować się do warunków na każdym łowisku.

medalist team carp

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

360 005 071 360 3 5,2:1 430 1 grafitowa 1 grafitowa 0,45/195   0,50/155
350 005 071 350 3 5,2:1 420 1 grafitowa 1 grafitowa 0,35/275   0,40/210 
340 005 071 340 3 5,2:1 400 1 grafitowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145
330 005 071 330 3 5,2:1 390 1 grafitowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170

4 3 łożyska kulkowe 4 system wolnego biegu szpuli 4 obudowa i rotor z tworzywa kom-
pozytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 grafitowa szpula główna 4 grafitowa 
szpula zapasowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Kołowrotek z wolnym biegiem szpuli znacznie ułatwiający połów karpia na kulkę prote-
inową, jednak stosowany również z powodzeniem przy połowach drapieżników na trupka 
lub żywca. Wersja z trzema łożyskami kulkowymi i wielopunktową zapadką blokady obrotów 
wstecznych. Pokryta tytanem rolka kabłąka oraz krawędź szpuli zapobiegną szybkiemu zu-
żywaniu się żyłki. Całości dopełnia sztywny korpus kołowrotka z wysokiej klasy materiału 
kompozytowego.

medalist team carp

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

560 005 071 560 4+1 5,2:1 480 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,45/195   0,50/155
550 005 071 550 4+1 5,2:1 470 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,35/275   0,40/210 
540 005 071 540 4+1 5,2:1 450 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145
530 005 071 530 4+1 5,2:1 440 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170

4 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 system wolnego biegu szpuli 4 obudowa i rotor z two-
rzywa kompozytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 aluminiowa szpula główna 
4 grafitowa szpula zapasowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 rurkowy kabłąk 4 tytanowe 
pokrycie rolki.
5 Medalist Team Carp 500 to twardy zawodnik, któremu zaciekle walczący karp nie jest 
w stanie w żaden sposób zaszkodzić. Oparty na nieco mniejszej ilości łożysk niż jego starszy 
brat, nie ustępuje mu nawet na krok w solidności i wytrzymałości, jednocześnie przyciąga-
jąc swoją niższą ceną. Wyposażony jest w równie mocną przekładnię oraz dwa funkcjonal-
ne hamulce – tylny, umożliwiający bardzo precyzyjną regulację wolnego biegu szpuli oraz 
przedni wielotarczowy, pozwalający wygrać pojedynek z medalowym karpiem.

medalist team carp
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600 RD

500 RD

600 FD

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

640 rd 005 070 640 5+1 5,2:1 310 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145
630 rd 005 070 630 5+1 5,2:1 300 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170 
620 rd 005 070 620 5+1 5,5:1 280 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195
610 rd 005 070 610 5+1 5,5:1 270 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175

4 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z two-
rzywa kompozytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 aluminiowa szpula główna 
4 grafitowa szpula zapasowa 4 wyważony rotor 4 aluminiowa rączka 4 rurkowy kabłąk 
4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Topowe kołowrotki z serii Medalist, mające zastosowanie niemalże we wszystkich meto-
dach połowu, od lekkiego spławikowania, poprzez lekki i ciężki spinning, aż do połowów 
gruntowych. Nasi inżynierowie opracowali przekładnię, która porusza się niezwykle płynnie 
i gładko, bez metalicznych stuknięć i chrobotu wywołanego złym dopasowaniem kół zęba-
tych. Klasyczny design i wykończenie tych kołowrotków doskonale współgra z wędziskami 
z serii Medalist.

4 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z kom-
pozytu grafitowego 4 aluminiowa szpula główna 4 grafitowa szpula zapasowa 4 komputerowo 
wyważony rotor 4 aluminiowa rączka 4 precyzyjny system układania żyłki 4 tytanowe pokrycie 
rolki.
5 Sprawdzona konstrukcja wyposażona w 5 łożysk kulkowych rozmieszczonych w miejscach 
najbardziej narażonych na zużycie, w połączeniu z rolką pokrytą tytanem i trwałym łożyskiem 
oporowym to gwarancja niezawodności i tym samym satysfakcji z użytkowania. Charaktery-
styczny profil szpuli ułatwi Ci wykonanie długich i co najważniejsze, celnych rzutów. Wielotar-
czowy, przedni hamulec, nie zawiedzie podczas gwałtownego odjazdu, pewnie i równo oddając 
linkę. Czego więcej można wymagać od kołowrotka?

medalist

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

540 rd 005 070 540 4+1 5,2:1 300 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145
530 rd 005 070 530 4+1 5,2:1 290 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170 
520 rd 005 070 520 4+1 5,5:1 270 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195
510 rd 005 070 510 4+1 5,5:1 260 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175

4 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z two-
rzywa kompozytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 aluminiowa szpula głów-
na 4 grafitowa szpula zapasowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 aluminiowa korbka 
4 rurkowy kabłąk 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Uniwersalne kołowrotki z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i nowym designem. 
Solidne, wykonane z materiałów wysokiej jakości, dzięki czemu nie zawiodą podczas cięż-
kiego holu medalowej ryby. Przy ich produkcji postawiliśmy na użyteczność i funkcjonal-
ność: wyposażyliśmy je w poprawioną przekładnię, bezawaryjny mechanizm zamykania 
kabłąka oraz nową, lżejszą, aluminiową szpulę. Kołowrotki skierowane do wędkarzy stawia-
jących na jakość i bezawaryjność.

medalist

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożeniemedalist method Feeder
long cast

650 Fd 005 010 650 5+1 5,2:1 399 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,35/180   0,40/140   0,50/90 
640 Fd 005 010 640 5+1 5,2:1 313 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/155   0,35/115   0,40/90
630 Fd 005 010 630 5+1 5,2:1 301 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/195   0,30/135   0,35/100
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300 RD

100 RD

500 FD/FSS

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

340 rd 005 070 340 3 5,2:1 300 1 grafitowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145
330 rd 005 070 330 3 5,2:1 290 1 grafitowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170 
320 rd 005 070 320 3 5,5:1 270 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195
310 rd 005 070 310 3 5,5:1 260 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175

4 3 łożyska kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kom-
pozytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 grafitowa szpula główna 4 grafitowa 
szpula zapasowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Kolejna propozycja kołowrotka z nowej serii Medalist to wersja przeznaczona specjalnie 
do bardziej pasywnych metod łowienia oraz lekkiego spinningu. Kołowrotki te posiadają 
wszystkie cechy, które nadaliśmy innym kołowrotkom z rodziny Medalist, dzięki czemu w ni-
czym im nie ustępują. Ich łożyska zostały zamontowane w miejscach najbardziej eksploato-
wanych i narażonych na zużycie. Kołowrotek posiada precyzyjny i wygodny tylny hamulec 
oraz mocną przekładnię, pracującą bardzo płynnie, z dobrze wyważoną rączką.

medalist

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

140 rd 005 070 140 1 5,2:1 260 1 grafitowa — 0,30/195   0,35/145
130 rd 005 070 130 1 5,2:1 250 1 grafitowa — 0,25/245   0,30/170 
120 rd 005 070 120 1 5,5:1 230 1 grafitowa — 0,18/240   0,20/195
110 rd 005 070 110 1 5,5:1 220 1 grafitowa — 0,18/215   0,20/175

4 1 łożysko kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kom-
pozytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 grafitowa szpula główna 4 komputerowo 
wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Przedstawiamy Wam kołowrotki jednołożyskowe, przystosowane do najlżejszych zesta-
wów spławikowych i gruntowych. Są one doskonałą propozycją dla nowych adeptów tego 
pięknego sportu oraz „wędkarzy urlopowych”, dla których kołowrotek jest tylko narzędziem 
do zwijania i magazynowania żyłki. Kołowrotki Medalist 100 RD zostały wykonane z dobrych 
materiałów i na pewno nie zawiodą podczas holu ryby.

medalist

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

560 005 088 560 4+1 5,2:1 457 1 aluminiowa 1 grafitowa          0,45/115   0,55/105
550 005 088 550 4+1 5,2:1 446 1 aluminiowa 1 grafitowa          0,35/180   0,40/140 
540 005 088 540 4+1 5,2:1 383 1 aluminiowa 1 grafitowa          0,30/155   0,35/115
530 005 088 530 4+1 5,2:1 373 1 aluminiowa 1 grafitowa          0,25/195   0,30/135

4 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 hamulec wielotarczowy przedni 4 obudowa i rotor 
z tworzywa kompozytowego 4 system wolnego biegu szpuli 4 szpula główna aluminio-
wa 4 szpula zapasowa grafitowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 rurkowy kabłąk
4 precyzyjny system nawijania żyłki 4 tytanowe pokrycie rolki 4 aluminiowa rączka. 
5 Seria kołowrotków z wolnym biegiem szpuli dla osób ceniących precyzję działania i nie-
-zawodność. Dwie mniejsze wielkości doskonale poradzą sobie podczas połowu z koszycz-
kiem zanętowym przy metodzie drgającej szczytówki, zaś dwie większe dedykowane są 
połowom dużych i silnych ryb na większych dystansach. 

Grandis carp & Feeder
long cast
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600 RD

500 RD

300 RD

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

640 rd 005 002 640 5+1 5,2:1 305 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145   0,40/115
630 rd 005 002 630 5+1 5,2:1 289 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170   0,35/125 
620 rd 005 002 620 5+1 5,5:1 270 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195   0,25/125
610 rd 005 002 610 5+1 5,5:1 260 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175   0,25/110

4 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 precyzyjny tylny hamulec wielotarczowy 4 aluminio-
wa szpula główna 4 grafitowa szpula zapasowa 4 korpus z odpornego materiału kom-
pozytowego 4 rotor z odpornego materiału kompozytowego 4 komputerowo wyważony 
rotor 4 tytanowe pokrycie rolki 4 aluminiowa rączka 4 precyzyjny nawój żyłki.
5 Kołowrotki wysokiej jakości przeznaczone do wszystkich metod połowu. Niejeden węd-
karz poszukuje kołowrotka, który spełni te oczekiwania. Właśnie z myślą o nich przygoto-
waliśmy kołowrotki, które zjednają sobie rzesze entuzjastów łowienia świetnym sprzętem 
w dobrym stylu. Znakomicie spiszą się przy lżejszych zestawach gruntowych, spławikówce 
czy szczupakowo – sandaczowym spinningu.  

Grandis

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

540 rd 005 002 540 4+1 5,2:1 295 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145   0,40/115
530 rd 005 002 530 4+1 5,2:1 283 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170   0,35/125 
520 rd 005 002 520 4+1 5,5:1 260 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195   0,25/125
510 rd 005 002 510 4+1 5,5:1 250 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175   0,25/110

4 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 precyzyjny tylny hamulec wielotarczowy 4 aluminiowa 
szpula główna 4 grafitowa szpula zapasowa 4 korpus z odpornego materiału kompozytowego 
4 rotor z odporngo materiału kompozytowego 4 komputerowo wyważony rotor 4 tytanowe po-
krycie rolki 4 aluminiowa rączka 4 precyzyjny nawój żyłki.
5 Kolejna perełka, od poprzednika różni go liczba łożysk oraz niższa masa własna co ucieszy 
miłośników bolonek, spinningistów łowiących wiele godzin dziennie oraz tych którzy potra-
fią docenić surowe piękno tego uniwersalnego kołowrotka. Cztery łożyska kulkowe podpierają 
newralgiczne punkty kołowrotka zapewniając mu precyzję działania i bezszmerową pracę. Bez-
poślizgowa blokada wstecznych obrotów nie pozwoli spóźnić się z zacięciem. 

Grandis

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

340 rd 005 002 340 3 5,2:1 276 1 grafitowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145   0,40/115
330 rd 005 002 330 3 5,2:1 264 1 grafitowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170   0,35/125 
320 rd 005 002 320 3 5,5:1 245 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195   0,25/125
310 rd 005 002 310 3 5,5:1 235 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175   0,25/110

4 3 łożyska kulkowe 4 precyzyjny tylny hamulec wielotarczowy 4 grafitowa szpula główna 
4 grafitowa szpula zapasowa 4 korpus z odpornego materiału kompozytowego 4 rotor 
z odpornego materiału kompozytowego 4 komputerowo wyważony rotor 4 tytanowe po-
krycie rolki 4 precyzyjny nawój żyłki.
5 Przy projektowaniu tego modelu postawiono jeden cel: maksymalne wartości użytkowe 
przy jak najbardziej nieskomplikowanej budowie. Cel ten udało się osiągnąć, zaś efekt naszej 
pracy oddajemy do oceny w Wasze ręce. Mamy nadzieję iż spełnią one oczekiwania węd-
karzy którzy chcą mieć kołowrotek przede wszystkim mocny i estetyczny. Precyzyjny tylny 
hamulec oraz wielopunktowa blokada ruchu wstecznego dopełniają całości.  

Grandis
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100 RD

500 RD

300 RD

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

140 rd 005 002 140 1 5,2:1 266 1 grafitowa — 0,30/195   0,35/145   0,40/115
130 rd 005 002 130 1 5,2:1 244 1 grafitowa — 0,25/245   0,30/170   0,35/125 
120 rd 005 002 120 1 5,5:1 225 1 grafitowa — 0,18/240   0,20/195   0,25/125
110 rd 005 002 110 1 5,5:1 215 1 grafitowa — 0,18/215   0,20/175   0,25/110

4 1 łożysko kulkowe 4 precyzyjny tylny hamulec wielotarczowy 4 grafitowa szpula 
główna 4 korpus z odpornego materiału kompozytowego 4 rotor z odpornego materiału 
kompozytowego 4 komputerowo wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki 4 precyzyjny 
nawój żyłki.
5 Popularny kołowrotek wyprodukowany z myślą o początkujących wędkarzach lub oso-
bach łowiących rekreacyjnie. Jeśli Twój sezon wędkarski zaczyna się w maju a kończy we 
wrześniu – to kołowrotek dla Ciebie. Ta maszyna dzielnie zniesie walkę nawet z dużymi ryba-
mi i nie zawiedzie w największej potrzebie. Korpus wykonany z twardego i nieodkształcalne-
go materiału kompozytowego i precyzyjnie działający hamulec pomogą w walce z okazami. 

Grandis

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

540 rd 005 084 540 4+1 5,2:1 297 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/240   0,35/175   0,40/135
530 rd 005 084 530 4+1 5,2:1 294 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/230   0,30/170   0,35/125
520 rd 005 084 520 4+1 5,5:1 271 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/290   0,20/245   0,25/185
510 rd 005 084 510 4+1 5,5:1 265 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195   0,25/125

4 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa z kompozytu 
grafitowego 4 aluminiowa szpula 4 zbalansowany rotor 4 grafitowa, składana korbka 4 anty-
poślizgowe pokrętło hamulca 4 lekki kabłąk 4 antyskręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka 
pokryta azotkiem tytanu.
5 Seria kołowrotków skierowana do grona adeptów wędkarstwa jak i osób poszukujących 
uniwersalnego i ekonomicznego sprzętu. Aluminiowa szpula główna, łożysko oporowe za-
pewniające bezpoślizgową blokadę obrotów wstecznych oraz dobry nawój żyłki to tylko pod-
stawowe przymioty tego modelu.

Vist

4 3 łożyska kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa z kompozytu grafitowego 
4 aluminiowa szpula 4 zbalansowany rotor 4 grafitowa, składana korbka 4 antypoślizgowe 
pokrętło hamulca 4 lekki kabłąk 4 antyskręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka pokryta azot-
kiem tytanu.
5 Podobnie jak poprzedzający go model kołowrotek ten usatysfakcjonuje szerokie grono 
wędkarzy. Grafitowa obudowa kołowrotka o podwyższonym współczynniku sztywności, rotor 
wykonany z tego samego materiału oraz aluminiowa szpula pozwoli cieszyć się wędkarstwem 
w nowym wydaniu. Precyzyjne, multitarczowe sprzęgło kołowrotka umożliwia komfortowy hol 
okazowych ryb.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

340 rd 005 085 340 3 5,2:1 280 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/240   0,35/175   0,40/135
330 rd 005 085 330 3 5,2:1 275 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/230   0,30/170   0,35/125
320 rd 005 085 320 3 5,5:1 251 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/290   0,20/245   0,25/185
310 rd 005 085 310 3 5,5:1 245 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195   0,25/125
Vist
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100 RD

500 RD

600 FD/FSS

4 1 łożysko kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa z kompozytu grafitowego 
4 grafitowa szpula 4 komputerowo wyważony rotor 4 grafitowa, wytrzymała korbka 4 lekki 
kabłąk 4 precyzyjny system nawijania żyłki.
5 Lekki, solidny i praktyczny – to trzy podstawowe cechy celnie opisujące model Vist 100. 
Podobnie jak dwa wcześniejsze modele, seria 100 posiada grafitowy korpus i rotor, składaną 
rączkę i precyzyjny, tylny hamulec. W pełni usatysfakcjonuje zarówno wędkarzy łowiących na 
grunt, spławik czy też spinningistów. 

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

140 rd 005 085 140 1 5,2:1 270 1 grafitowa — 0,30/175   0,35/130   0,40/100
130 rd 005 085 130 1 5,2:1 262 1 grafitowa — 0,25/215   0,30/150   0,35/110
120 rd 005 085 120 1 5,5:1 240 1 grafitowa — 0,18/285   0,20/230   0,25/150
110 rd 005 085 110 1 5,5:1 230 1 grafitowa — 0,18/235   0,20/195   0,25/120
Vist

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

540 rd 005 080 540 4+1 5,2:1 320 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145
530 rd 005 080 530 4+1 5,2:1 280 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170 
520 rd 005 080 520 4+1 5,5:1 260 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195
510 rd 005 080 510 4+1 5,5:1 250 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175

4 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z two-
rzywa kompozytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 aluminiowa szpula główna 
4 grafitowa szpula zapasowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Prezentujemy Wam kołowrotki Spirado 500 RD zaliczane przez naszych testerów do wyż-
-szej klasy średniej sprzętu wędkarskiego, polecane na każde łowiska, do wszystkich popular-
nych metod połowu. Ten model został przez konstruktorów wyposażony w bezawaryjną prze-
kładnię, łożyska ze stali nierdzewnej osadzone w trwałej i lekkiej obudowie, precyzyjne łożysko 
oporowe oraz tylny hamulec wielotarczowy. Dzięki nowemu systemowi oscylacji szpuli linka 
tworzy twardy i zbity nawój, co wpływa dodatnio na długość oddawanych rzutów. 

spirado

4 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z two-
rzywa kompozytowego 4 szpula główna aluminiowa Long Cast 4 szpula zapasowa grafitowa 
Long Cast 4 nawój krzyżowy 4 korbka aluminiowa 4 rurkowy kabłąk 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Trwały i sprawdzony mechanizm bazujący na pięciu łożyskach kulkowych i jednym oporo-
wym, osadzony w sztywnej grafitowej obudowie gwarantuje pełną funkcjonalność i bezawaryj-
ną pracę przez wiele sezonów karpiowych zmagań. Zapewniamy, że ten kołowrotek przetrwa 
naprawdę wiele, a siłowy hol dorodnej ryby przy mocno dokręconym hamulcu nie wpłynie 
ujemnie na działanie jego mechanizmów.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

660 005 080 660 5+1 5,2:1 500 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,40/125   0,45/115
650 005 080 650 5+1 5,2:1 489 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,35/180   0,40/140 
640 005 080 640 5+1 5,2:1 410 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/155   0,35/115
630 005 080 630 5+1 5,2:1 395 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/195   0,30/135
spirado c&F lc
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300 RD

100 RD

400 FD/FSS

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

340 rd 005 080 340 3 5,2:1 260 1 grafitowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145
330 rd 005 080 330 3 5,2:1 250 1 grafitowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170 
320 rd 005 080 320 3 5,5:1 230 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195
310 rd 005 080 310 3 5,5:1 220 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175

4 3 łożyska kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kompo-
zytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 grafitowa szpula główna 4 grafitowa szpula 
zapasowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Kołowrotek dla pasjonatów połowów gruntowych z drgającą szczytówką oraz spławikow-
ców. Tylny hamulec zaprojektowany specjalnie do tego modelu posiada tarcze cierne z nowego 
typu materiału, które pozwalają na precyzyjną regulację siły holu, co jest bardzo ważne przy 
połowie dużych ryb na delikatne zestawy z cienkim przyponem końcowym. Dzięki temu każdy 
leszcz lub rekordowa płoć zostanie szybko pozbawiona sił i łatwo doholowana do podbieraka. 
Zapewniamy, że kołowrotki te, przy odpowiedniej konserwacji, posłużą przez wiele sezonów.

spirado

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

140 rd 005 080 140 1 5,2:1 250 1 grafitowa — 0,30/195   0,35/145
130 rd 005 080 130 1 5,2:1 240 1 grafitowa — 0,25/245   0,30/170 
120 rd 005 080 120 1 5,5:1 220 1 grafitowa — 0,18/240   0,20/195
110 rd 005 080 110 1 5,5:1 210 1 grafitowa — 0,18/215   0,20/175

4 1 łożysko kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kompo-
zytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 grafitowa szpula główna 4 komputerowo 
wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 W odpowiedzi na informacje o zapotrzebowaniu na lekki i niezawodny kołowrotek w nie-
wygórowanej cenie przedstawiamy naszego faworyta – Spirado 100 RD. Wyposażyliśmy go 
we wszystko to, co dobry kołowrotek mieć powinien: mocną i płynnie pracującą przekład-
nie, wygodną dobrze wyważoną rączkę oraz precyzyjny hamulec wielotarczowy. Klasyczny 
design tego kołowrotka będzie współgrał z każdym wędziskiem. Oddajemy w Wasze ręce 
niezawodne narzędzie do nękania medalowych ryb zamieszkujących jeziora, rzeki i kanały.

spirado

4 3 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z two-
rzywa kompozytowego 4 szpula główna grafitowa Long Cast 4 szpula zapasowa grafitowa 
Long Cast 4 nawój krzyżowy 4 korbka aluminiowa 4 rurkowy kabłąk 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Seria kołowrotków przeznaczona głównie dla łowców karpi. Doskonale sprawdza się także 
podczas łowienia innymi metodami gruntowymi, na żywca lub na martwą rybkę. Perfekcyjnie 
działający hamulec, solidna konstrukcja, mocna i ergonomiczna rączka, szpula z utwardzanego 
grafitu, płynnie działający wolny bieg szpuli oraz precyzyjny system nawoju zadowolą nawet 
wybrednych wędkarzy.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

460 005 083 460 3+1 5,2:1 480 1 grafitowa 1 grafitowa 0,45/115   0,55/105
450 005 083 450 3+1 5,2:1 449 1 grafitowa 1 grafitowa 0,35/180   0,40/140 
440 005 083 440 3+1 5,2:1 330 1 grafitowa 1 grafitowa 0,30/155   0,35/115
430 005 083 430 3+1 5,2:1 320 1 grafitowa 1 grafitowa 0,25/195   0,30/135
carbomaxx c&F lc
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400 FD

100 FD

100 FD/FSS
4 1 łożysko kulkowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kompozy-
towego 4 system wolnego biegu szpuli 4 szpula główna grafitowa Long Cast 4 komputerowo 
wyważony rotor 4 wytrzymały kabłąk 4 precyzyjny system nawijania żyłki.
5 Solidne karpiowe kołowrotki cenionej serii Carbomaxx zostały w tym roku poszerzone 
o model ze szpulą typu Long Cast. Jeśli planujecie rozpoczęcie przygody z wędkarstwem 
karpiowym, model ten będzie doskonałym wyborem. Lekki, grafitowy korpus oraz szpula 
typu Long Cast i precyzyjny system nawijania linki pozwolą na dalekie i celne rzuty. Gama 
dostępnych rozmiarów pozwoli wybrać model zarówno do karpiowania, jak i do łowienia na 
żywca czy trupka.

4 3 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z kom-
pozytu grafitowego 4 szpula główna grafitowa Long Cast 4 komputerowo wyważony rotor 4 

precyzyjny system nawijania żyłki 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Kompozytowa obudowa i rotor, grafitowa szpula główna typu Long Cast, 3 łożyska tocz-
ne, wysokie przełożenie – na oko zwykła wyliczanka, w rzeczywistości zespół mechani-
zmów produkowanych w systemie wielostopniowej kontroli jakosci, po to, żeby nie zawieść 
Cię w najważniejszym momencie. Stożkowa szpula typu Long Cast pozwoli na odległe 
i celne rzuty, niezależnie od typu i średnicy nawiniętej linki.

4 1 łożysko kulkowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z kompozytu grafi-
towego 4 szpula główna grafitowa Long Cast 4 komputerowo wyważony rotor 4 precyzyjny 
system nawijania żyłki 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Doskonałe rozwiązanie w atrakcyjnej cenie. Czasami nie warto inwestować ponad rze-
czywiste potrzeby. Ten kołowrotek spisze sie wspaniale podczas zasiadek z feederem, po-
zwalając na długie i precyzyjne rzuty. Dokładny, przedni hamulec umożliwi pewny hol ryby.

Waga (g)

Waga (g)

Waga (g)

szpula zapasowa

szpula zapasowa

szpula zapasowa

szpula główna

szpula główna

szpula główna

Pojemność szpuli (mm/m)

Pojemność szpuli (mm/m)

Pojemność szpuli (mm/m)

ilość łożysk

ilość łożysk

ilość łożysk

art. nr

art. nr

art. nr

Przełożenie

Przełożenie

Przełożenie

160 005 003 160 1 5,2:1 365 1 grafitowa — 0,45/115   0,55/105
150 005 003 150 1 5,2:1 355 1 grafitowa — 0,35/180   0,40/140
140 005 003 140 1 5,2:1 330 1 grafitowa — 0,30/155   0,35/115

440 Fd 005 009 440 3+1 5,2:1 295 1 grafitowa 1 grafitowa 0,30/155   0,35/115   0,40/90

140 Fd 005 009 140 1 5,2:1 281 1 grafitowa — 0,30/155   0,35/115   0,40/90

130 005 003 130 1 5,2:1 320 1 grafitowa — 0,25/195   0,30/135

430 Fd 005 009 430 3+1 5,2:1 285 1 grafitowa 1 grafitowa 0,25/195   0,30/135   0,35/100

130 Fd 005 009 130 1 5,2:1 272 1 grafitowa — 0,25/195   0,30/135   0,35/100

carbomaxx c&F lc

carbomaxx mF lc

carbomaxx mF lc

450 Fd 005 009 450 3+1 5,2:1 380 1 grafitowa 1 grafitowa 0,35/180   0,40/140   0,50/90

150 Fd 005 009 150 1 5,2:1 362 1 grafitowa — 0,35/180   0,40/140   0,50/90

k o ł o W r o t k i
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600 FD/FSS

300 FD/FSS

600 RD

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

660 005 053 660 5+1 5,2:1 530 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,45/195   0,50/155
650 005 053 650 5+1 5,2:1 500 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,35/275   0,40/210 
640 005 053 640 5+1 5,2:1 370 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145
630 005 053 630 5+1 5,2:1 360 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170

4 5 łożysk kulkowych i 1 oporowe 4 aluminiowa szpula główna 4 grafitowa szpula zapa-
sowa 4 aluminiowa korbka 4 system wolnego biegu szpuli 4 precyzyjny system układania 
żyłki 4 komputerowo wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Seria kołowrotków przeznaczonych dla wędkarzy preferujących dynamiczny hol walecz-
nych karpi. Kołowrotki Carbomaxx Iron Carp są dopracowane w najmniejszych szczegółach, 
a elementy składowe współgrają ze sobą z zegarmistrzowską precyzją, co bezpośrednio 
przekłada się na płynność ich pracy i wytrzymałość. Przygotowaliśmy cztery modele, wy-
posażone w mechanizm wolnego biegu szpuli, 6 łożysk, w tym jedno oporowe, precyzyjny 
system układania żyłki, aluminiową korbkę i szpulę główną oraz grafitową szpulę zapasową.

carbomaxx iron carp

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

360 005 053 360 3 5,2:1 500 1 grafitowa 1 grafitowa 0,45/195   0,50/155
350 005 053 350 3 5,2:1 470 1 grafitowa 1 grafitowa 0,35/275   0,40/210 
340 005 053 340 3 5,2:1 340 1 grafitowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145
330 005 053 330 3 5,2:1 330 1 grafitowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170

4 3 łożyska kulkowe 4 szpula główna grafitowa 4 szpula zapasowa grafitowa 4 komputero-
wo wyważony rotor 4 tytanowe pokrycie rolki 4 precyzyjny system układania żyłki.
5 Łowienie metodą włosową zjednuje sobie coraz więcej zwolenników. Dla osób pragną-
cych sprawdzić ten sposób połowu przygotowaliśmy kołowrotek o wysokich parametrach 
i rozsądnej specyfikacji technicznej. Mocny korpus z kompozytu węglowego, trwały mecha-
nizm przekładni oraz precyzyjny tylny wielotarczowy hamulec pozwoli na dokładne zapozna-
nie się ze specyficzną metodą połowu wielkich karpi.

carbomaxx iron carp

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

640 rd 005 050 640 5+1 5,2:1 340 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145
630 rd 005 050 630 5+1 5,2:1 330 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170 
620 rd 005 050 620 5+1 5,5:1 270 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195
610 rd 005 050 610 5+1 5,5:1 260 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175

4 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzy-
-wa kompozytowego 4 aluminiowa szpula główna 4 grafitowa szpula zapasowa 4 precyzyj-
ny system układania żyłki 4 komputerowo wyważony rotor 4 grafitowa korbka 4 tytanowe 
pokrycie rolki.
5 Dla wędkarzy wymagających od kołowrotka nienagannej i bezszmerowej pracy. Świetnie 
współpracujące ze sobą wszystkie elementy, dwie szpule w komplecie, komputerowo spraw-
dzony rotor i pokryta tytanem rolka zapewnią komfort wędkowania zarówno miłośnikom metod 
gruntowych, jak i zwolennikom wielogodzinnego spinningowania. Polecamy wszystkim, którzy 
cenią solidny i bezawaryjny sprzęt w dobrej cenie.

carbomaxx
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400 RD

300 RD

100 RD

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

460 rd 005 049 460 3+1 5,2:1 480 1 grafitowa 1 grafitowa 0,45/195   0,50/155

430 rd 005 049 430 3+1 5,2:1 330 1 grafitowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170 
420 rd 005 049 420 3+1 5,5:1 260 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195
410 rd 005 049 410 3+1 5,5:1 250 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175

4 3 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzy-
wa kompozytowego 4 grafitowa szpula główna 4 grafitowa szpula zapasowa 4 komputerowo 
wyważony rotor 4 grafitowa korbka 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Kołowrotki o skrupulatnie dopracowanej konstrukcji. Wyposażone są w dwie lekkie 
szpule grafitowe, wygodny tylny hamulec oraz obudowę i rotor z mocnego kompozytu grafi-
towego o niskim współczynniku ścieralności, gwarantującego poprawne i trwałe rozmiesz-
czenie elementów kołowrotka, a także jego niską wagę. Wzmocniony mechanizm oparty na 
3 łożyskach kulkowych i 1 oporowym razem z pokrytą tytanem rolką kabłąka, to solidne 
elementy tego modelu, które zapewniają długą i niezawodną eksploatację.

carbomaxx

440 rd 005 049 440 3+1 5,2:1 450 1 grafitowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

340 rd 005 050 340 3 5,2:1 290 1 grafitowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145
330 rd 005 050 330 3 5,2:1 270 1 grafitowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170 
320 rd 005 050 320 3 5,5:1 250 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195
310 rd 005 050 310 3 5,5:1 240 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175

4 3 łożyska kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kompo-
zytowego 4 grafitowa szpula główna 4 komputerowo wyważony rotor 4 grafitowa korbka 
4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Funkcjonalne kołowrotki przeznaczone dla szerokiej grupy wędkarzy. Dedykowane wielbi-
cielom połowów białej ryby metodą spławikową i gruntową, ale mające zastosowanie także 
przy lekkim łowieniu drapieżników na żywca lub spinning. Przy ich konstruowaniu skupili-
śmy się na trwałości i funkcjonalności, które zadowolą nie tylko „etatowych” wędkarzy, ale 
także świeżych adeptów tego sportu. Zapewniamy, że przy odpowiedniej konserwacji koło-
wrotek Carbomaxx 300 RD może wytrzymać duże przeciążenia i posłużyć naprawdę długo.

carbomaxx

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

140 rd 005 049 140 1 5,2:1 270 1 grafitowa — 0,30/195   0,35/145
130 rd 005 049 130 1 5,2:1 250 1 grafitowa — 0,25/245   0,30/170 
120 rd 005 049 120 1 5,5:1 230 1 grafitowa — 0,18/240   0,20/195
110 rd 005 049 110 1 5,5:1 220 1 grafitowa — 0,18/215   0,20/175

4 1 łożysko kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kompo-
zytowego 4 grafitowa szpula główna 4 komputerowo wyważony rotor 4 grafitowa korbka 
4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Uniwersalne kołowrotki wędkarskie znajdujące zastosowanie w różnych metodach po-
łowu. Mogą służyć wędkarzom o różnym stopniu wtajemniczenia. Dzięki nowoczesnemu 
wyglądowi cieszą oko wymagających wędkarzy, a stosunek ich jakości do ceny jest idealny. 
Posiadają szereg zalet technicznych, takich jak nowy mechanizm ruchu szpuli, wzmocnio-
na sprężyna kabłąka, ergonomiczna i wytrzymała korbka – wszystko to umożliwia wygod-
ne i przyjemne wędkowanie. Doskonałe narzędzie do połowów białej ryby na spławik lub 
pickerem.

carbomaxx
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300 RD

100 RD

400 RD

Waga (g)

Waga (g)

szpula zapasowa

szpula zapasowa

szpula główna

szpula główna

Pojemność szpuli (mm/m)

Pojemność szpuli (mm/m)

ilość łożysk

ilość łożysk

art. nr

art. nr

Przełożenie

Przełożenie

360 rd 005 047 360 3 5,2:1 410 1 grafitowa 1 grafitowa 0,45/165   0,50/130
340 rd 005 047 340 3 5,2:1 340 1 grafitowa 1 grafitowa 0,30/195   0,35/145

140 rd 005 046 140 1 5,2:1 320 1 grafitowa — 0,30/195   0,35/145

4 3 łożyska kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kom-
pozytowego 4 grafitowa szpula główna 4 grafitowa szpula zapasowa 4 komputerowo wy-
ważony rotor 4 korbka grafitowa zbalansowana 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Kołowrotki przeznaczone do różnych metod wędkowania, bardzo trwałe i estetycznie wyko-
nane z dobrych materiałów. Spośród pięciu modeli odpowiedni dla siebie wybiorą zarówno spin-
ningiści, jak i spławikowcy oraz grunciarze. Każdy kołowrotek z tej serii wyposażony jest w 3 ło-
żyska kulkowe, precyzyjnie działający tylny hamulec, korbkę z systemem „anty-balans” i rolkę 
pokrytą tytanem. Przekładnia i mechanizm działania szpuli przeszły wielokrotne testy wytrzyma-
łościowe. Jego zaletą jest też niewielka waga i przede wszystkim przystępna cena.

4 1 łożysko kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kompo-
zytowego 4 szpula grafitowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 korbka grafitowa zbalan-
sowana 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Kołowrotki z tej serii zaprojektowaliśmy z myślą o wszechstronnym wędkowaniu. Kla-
syczny design został połączony z niezawodnym mechanizmem. Wymieńmy jego najważniej-
sze zalety – wielotarczowy hamulec, grafitowa szpula, komputerowo przetestowany rotor, 
idealnie wyważona grafitowa korbka, rolka kabłąka pokryta tytanem. To wystarczy, by mieć 
pełen komfort w czasie holowania okazów leszczy, linów, szczupaków... Dodatkową zaletą 
tych maszynek jest ich wyjątkowo przystępna cena.

toro

toro

330 rd 005 047 330 3 5,2:1 330 1 grafitowa 1 grafitowa 0,25/245   0,30/170

130 rd 005 046 130 1 5,2:1 310 1 grafitowa — 0,25/245   0,30/170

320 rd 005 047 320 3 5,5:1 260 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/240   0,20/195

120 rd 005 046 120 1 5,5:1 250 1 grafitowa — 0,18/240   0,20/195

310 rd 005 047 310 3 5,5:1 250 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/215   0,20/175

110 rd 005 046 110 1 5,5:1 240 1 grafitowa — 0,18/215   0,20/175

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

440 rd 005 067 440 3+1 5,2:1 275 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,28/205   0,30/180   0,35/130
430 rd 005 067 430 3+1 5,2:1 265 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,20/260   0,28/135   0,30/115 
420 rd 005 067 420 3+1 5,5:1 245 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/290   0,20/230   0,25/150
410 rd 005 067 410 3+1 5,5:1 235 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,18/190   0,20/160   0,25/100

4 3 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z two-
rzywa kompozytowego 4 aluminiowa szpula główna 4 grafitowa szpula zapasowa 4 bez-
poślizgowa blokada obrotów wstecznych 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Kołowrotki o uniwersalnym zastosowaniu, wykonane z odpornych materiałów. Prosta, 
niezawodna konstrukcja pozwala na komfortowy wypoczynek nad wodą bez zmartwień 
o kołowrotek. Przełożenie zostało dobrane do wielkości kołowrotka tak, aby podczas holu 
nie narazić mechanizmu wewnętrznego na uszkodzenie. Precyzyjny tylny hamulec to nie-
wątpliwie dodatkowy atut tego kołowrotka. Polecamy zarówno wędkarskim adeptom jak 
i osobom z większym doświadczeniem.

torix
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300 RD

100 RD

100 RD

Waga (g)

Waga (g)

Waga (g)

szpula zapasowa

szpula zapasowa

szpula zapasowa

szpula główna

szpula główna

szpula główna

Pojemność szpuli (mm/m)

Pojemność szpuli (mm/m)

Pojemność szpuli (mm/m)

ilość łożysk

ilość łożysk

ilość łożysk

art. nr

art. nr

art. nr

Przełożenie

Przełożenie

Przełożenie

340 rd 005 067 340 3 5,2:1 255 1 grafitowa 1 grafitowa 0,28/205   0,30/180   0,35/130

140 rd 005 004 140 1 5,2:1 280 1 grafitowa — 0,30/175   0,35/130   0,40/100

330 rd 005 067 330 3 5,2:1 245 1 grafitowa 1 grafitowa 0,20/260   0,28/135   0,30/115 

130 rd 005 004 130 1 5,2:1 269 1 grafitowa — 0,25/215   0,30/150   0,35/110

130 rd 005 067 130 1 5,2:1 225 1 grafitowa — 0,20/260   0,28/135   0,30/115 

320 rd 005 067 320 3 5,5:1 210 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/290   0,20/230   0,25/150

120 rd 005 004 120 1 5,5:1 245 1 grafitowa — 0,18/285   0,20/230   0,25/150

120 rd 005 067 120 1 5,5:1 190 1 grafitowa — 0,18/290   0,20/230   0,25/150

310 rd 005 067 310 3 5,5:1 200 1 grafitowa 1 grafitowa 0,18/190   0,20/160   0,25/100

110 rd 005 004 110 1 5,5:1 235 1 grafitowa — 0,18/235   0,20/195   0,25/120

110 rd 005 067 110 1 5,5:1 180 1 grafitowa — 0,18/190   0,20/160   0,25/100

4 3 łożyska kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kom-
pozytowego 4 grafitowa szpula główna 4 grafitowa szpula zapasowa 4 wielopunktowa 
zapadka obrotów wstecznych 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Kołowrotek pomyślany tak, aby cieszył wędkarza dobrą pracą, atrakcyjnym wyglądem 
i dobrym wykonaniem – to założenie przyświecało nam podczas prac nad tym kołowrot-
kiem. Chcieliśmy oddać do Waszej dyspozycji sprzęt, który pozwoli na spokojny połów bia-
łorybu zarówno na spławik, jak i przy użyciu pickera czy lekkiego feedera. Multitarczowy, 
tylny hamulec o szerokim zakresie pracy to kolejny atut tego kołowrotka.

4 1 łożysko kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kompo-
zytowego 4 grafitowa szpula główna 4 komputerowo wyważony rotor 4 precyzyjny system 
nawijania żyłki 4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Cztery dostępne rozmiary, precyzyjny, tylny hamulec i płynna praca umożliwią dobór od-
powiedniego kołowrotka do praktycznie każdej metody połowu. Stonowany design ucieszy 
oko, zaś mocny mechanizm pozwoli czerpać z wędkowania pełną satysfakcję.

4 1 łożysko kulkowe 4 tylny hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kom-
pozytowego 4 grafitowa szpula główna 4 wielopunktowa zapadka obrotów wstecznych 

4 tytanowe pokrycie rolki.
5 Dla wędkarzy, którzy lubią spokojne wypady nad wodę – idealny wybór. Równy nawój żyłki, 
praca bez zastrzeżeń, atrakcyjna bryła korpusu wykonanego z grafitu... Trwała, prosta i nieza-
wodna konstukcja umożliwi adeptom stawianie pierwszych wędkarskich kroków, zaś bardziej 
zaawansowanym – komfortowe łowienie spławikówką, lekkim spinningiem czy delikatnym 
pickerem. Precyzyjne układanie żyłki i dobrej jakości hamulec dopełniają całości.

torix

Holiday

torix
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500 FD

400 RD 300 RD

Waga (g)

Waga (g)

szpula zapasowa

szpula zapasowa

szpula główna

szpula główna

Pojemność szpuli (mm/m)

Pojemność szpuli (mm/m)

ilość łożysk

ilość łożysk

art. nr

art. nr

Przełożenie

Przełożenie

510 Fd 004 001 510 4+1 5,2:1 160 1 aluminiowa — 0,15/215   0,18/150   0,20/120

110 Fd 005 004 000 1 5,2:1 169 1 grafitowa — 0,15/320   0,18/220   0,20/150

4 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa z kompozytu 
grafitowego 4 aluminiowa szpula 4 zbalansowany rotor 4 aluminiowa, składana korbka 4 lekki 
kabłąk 4 antyskręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
5 Lekki, precyzyjny, mrozoodporny oraz po prostu świetny – najkrótsza charakterystyka dla 
tego modelu. Wdając się w szczegóły należało by wspomnieć chociaż o aluminiowej szpuli, 
stalowej korbce CNC, superprecyzyjnym hamulcu czy bezpoślizgowej blokadzie kosza. Krótko 
mówiąc, ten kołowrotek będzie waszym niezawodnym towarzyszem na lodzie.

eskimo sX

Holiday

Waga
(g)

szpula
zapasowa

Poj. szpuli
(mm/m)

ilość
łożysk

art. nr Przeło-
żenie

410 rd 005 006 410 3+1 5,2:1 160 1 grafit. 0,18/165
     0,20/135

moris Waga
(g)

szpula
zapasowa

Poj. szpuli
(mm/m)

ilość
łożysk

art. nr Przeło-
żenie

310 rd 005 006 310 3 5,2:1 140 — 0,18/165
     0,20/135

moris

5 Na sezon zimowy proponujemy niewielkie kołowrotki, opracowane specjalnie dla wędkarzy łowiących spod lodu. Moris 400 RD i 300 RD to solidne maszynki zbu-
dowane na mocnych mechanizmach. Korpus i rotor kołowrotków wykonany jest z bardzo trwałego kompozytu grafitowego o wysokim współczynniku odporności na 
niskie temperatury. Oba modele wyposażone są w wyjątkowo czuły tylny hamulec, który pozwala wygrać walkę z rybą przy użyciu bardzo cienkich żyłek.

KOŁOWROTKI PODLODOWE

4 3 łożyska kulkowe i 1 
oporowe 4 tylny hamulec 
wielotarczowy 4 obudowa 
i rotor z tworzywa kompo-
-zytowego 4 precyzyjny 
system układania żyłki 4 
szpula główna aluminiowa 
4 szpula zapasowa grafi-
towa 4 korbka grafitowa 4 
tytanowe pokrycie rolki 4 
komputerowo wyważony 
rotor.

4 3 łożyska kulkowe 4 tyl-
ny hamulec wielotarczowy 
4 obudowa i rotor z two-
rzywa kompozytowego 4 
precyzyjny system układa-
nia żyłki 4 szpula główna 
grafitowa 4 korbka grafi-
towa 4 tytanowe pokrycie 
rolki 4 komputerowo wy-
ważony rotor.

4 1 łożysko kulkowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z kompozytu grafi-
towego 4 grafitowa szpula 4 komputerowo wyważony rotor 4 wytrzymała, składana  korbka 
4 precyzyjny system nawijania żyłki. 
5 Kołowrotek z przednim hamulcem umożliwiający wygodne łowienie spławikówką, picke-
rem, czy lekkim zestawem spinningowym. Płynne działanie mechanizmu przekładni pozwoli 
na niczym niezakłócony relaks nad wodą.
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400 FD 300 FD

300 FD 100 FD

Waga
(g)

szpula
zapasowa

Poj. szpuli
(mm/m)

ilość
łożysk

art. nr Przeło-
żenie

410 Fd 005 007 410 3+1 5,2:1 170 1 grafit. 0,18/165
     0,20/135

moris Waga
(g)

szpula
zapasowa

Poj. szpuli
(mm/m)

ilość
łożysk

art. nr Przeło-
żenie

310 Fd 005 007 310 3 5,2:1 140 — 0,18/165
     0,20/135

moris

4 3 łożyska kulkowe i 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudo-
wa i rotor z tworzywa kompozytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 
4 szpula główna aluminiowa 4 szpula zapasowa grafitowa 4 korbka grafitowa 
4 tytanowe pokrycie rolki 4 komputerowo wyważony rotor.

4 3 łożyska kulkowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor 
z tworzywa kompozytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 szpula 
główna grafitowa 4 korbka grafitowa 4 tytanowe pokrycie rolki 4 kompute-
rowo wyważony rotor. 

5 Sugerując się opiniami użytkowników, na nowy podlodowy sezon pragniemy zaoferować przedniohamulcowe wersje doskonale znanych i sprawdzonych kołowrotków  
Moris. Niezawodne mechanizmy kołowrotka Moris FD zamknęliśmy w przedniohamulcowym modelu dla wygody użytkowników i zwiększenia aktywnego zakresu 
regulacji siły działającej na tarcze hamulca podczas holu w niskiej temperaturze. Alternatywne zastosowanie przy lekkim spławiku lub okoniowej wklejance.

Waga
(g)

szpula
zapasowa

Poj. szpuli
(mm/m)

ilość
łożysk

art. nr Przeło-
żenie

320 Fd 004 400 320 3 5,2:1 170 1 grafit. 0,18/245
     0,20/200

nordic Waga
(g)

szpula
zapasowa

Poj. szpuli
(mm/m)

ilość
łożysk

art. nr Przeło-
żenie

120 Fd 004 400 120 1 5,2:1 158 — 0,18/245
     0,20/200

nordic

5 Nieduże i lekkie kołowrotki przeznaczone głównie dla wędkarzy pasjonujących się zimowymi wyprawami na skute lodem zbiorniki. Prosta mrozoodporna konstrukcja, 
niezawodność działania i trwałość – to ich najistotniejsze cechy. Oba modele posiadają mocny grafitowy korpus, wytrzymały i płynnie działający mechanizm oraz przedni 
hamulec, pozwalający bezstresowo dostosować napięcie żyłki do warunków napotkanych na łowisku. Nordic 300 sprawdzi się również z lekką bolonką lub pickerem.

4 1 łożysko kulkowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor 
z tworzywa kompozytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 szpula 
główna grafitowa 4 korbka grafitowa 4 tytanowe pokrycie rolki 4 kompute-
rowo wyważony rotor.

4 3 łożyska kulkowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor 
z tworzywa kompozytowego 4 precyzyjny system układania żyłki 4 szpula 
główna grafitowa 4 szpula zapasowa grafitowa 4 korbka grafitowa 4 tytano-
we pokrycie rolki 4 komputerowo wyważony rotor.

310 Fd 004 400 310 3 5,2:1 150 1 grafit. 0,18/165
     0,20/135

110 Fd 004 400 110 1 5,2:1 130 — 0,18/165
     0,20/135
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300 FD 100 FD

900 FD

Waga
(g)

szpula
zapasowa

Poj. szpuli
(mm/m)

ilość
łożysk

art. nr Przeło-
żenie

320 Fd 005 001 320 3 5,2:1 190 1 grafit. 0,18/245
     0,20/200

iceman Waga
(g)

szpula
zapasowa

Poj. szpuli
(mm/m)

ilość
łożysk

art. nr Przeło-
żenie

120 Fd 005 001 120 1 5,2:1 170 — 0,18/245
     0,20/200

iceman

5 Nowa seria wysokiej klasy kołowrotków podlodowych przypadnie do gustu nie tylko miłośnikom nowości ale również wędkarzom ceniącym sobie precyzyjnie działają-
ce, solidne kołowrotki podlodowe, które nie odmówią współpracy przy najtęższych mrozach. Korpus wykonany z kompozytu grafitowego zapewnia moc i odporność na 
niskie temperatury. Dla pełnej satysfakcji dajemy precyzyjny przedni hamulec, trwały mechanizm przekładni i dwie najpopularniejsze wielkości.

310 Fd 005 001 310 3 5,2:1 160 1 grafit. 0,18/165
     0,20/135

110 Fd 005 001 110 1 5,2:1 140 — 0,18/165
     0,20/135

4 3 łożyska kulkowe 4 
przedni hamulec wielotar-
czowy 4 obudowa i rotor 
z tworzywa kompozyto-
wego 4 precyzyjny system 
układania żyłki 4 szpula 
główna grafitowa 4 szpu-
la zapasowa grafitowa 4 
korbka grafitowa 4 tytano-
we pokrycie rolki 4 kom-
puterowo wyważony rotor.

4 1 łożysko kulkowe 4 
przedni hamulec wielotar-
czowy 4 obudowa i rotor 
z tworzywa kompozytowe-
go 4 precyzyjny system 
układania żyłki 4 szpula 
główna grafitowa 4 korbka 
grafitowa 4 tytanowe po-
krycie rolki 4 komputero-
wo wyważony rotor.

Waga
(g)

szpula
zapasowa

Poj. szpuli
(mm/m)

ilość
łożysk

art. nr Przeło-
żeniemini tool

4 1 łożysko kulkowe 4 szpula z wytrzymałego tworzywa 4 metalowa korbka.

100 004 500 100 1 3,6:1 85 — 0,12/200
     0,14/150

5 Jest poręczny, bardzo lekki – waży zaledwie 85 gramów, odporny na niskie 
temperatury i zaopatrzony w hamulec, łożysko oraz terkotkę. Pomieści na swo-
jej szpuli 200 m żyłki o średnicy 0,12 mm. Koniecznie przetestujcie ten model na 
zimowych okazach okoni i leszczy – jazda bez trzymanki gwarantowana!

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

980 005 089 980 8+1 4,1:1 563 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,40/435   0,50/280   0,60/195 
970 005 089 970 8+1 4,1:1 515 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/450   0,40/245   0,50/155
960 005 089 960 8+1 5,2:1 497 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,30/350   0,40/190   0,50/120

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 hamulec wielotarczowy przedni 4 obudowa i rotor 
z tworzywa kompozytowego 4 super mocna przekładnia hipoidalna 4 szpula główna alu-
miniowa 4 szpula zapasowa grafitowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 rurkowy kabłąk 
4 precyzyjny system nawijania żyłki 4 tytanowe pokrycie rolki 4 aluminiowa korbka CNC.
5 Łowienie w morzu wymaga od kołowrotka kilku ważnych własności: dużej mocy, odporno-
ści mechanizmów na korozję, pojemnej szpuli oraz precyzyjnego a przy tym mocnego sprzęgła 
hamulca. Wszystkie z wyżej wymienionych cech znajdziecie w tym właśnie kołowrotku. Tam, 
gdzie nie ma miejsca na kompromisy, jest miejsce dla Sea Figtera. Przekonajcie się o tym sami.

seakon sea Fighter

KOŁOWROTKI MORSKIE
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1000 FD

700 FD

500 FD

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

1070 Fd 005 086 070 9+1 4,1:1 650 1 aluminiowa — 0,30/450   0,40/245   0,50/155

4 9 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 hamulec wielotarczowy przedni 4 obudowa i rotor 
z tworzywa kompozytowego 4 super mocna przekładnia hipoidalna 4 szpula główna 
aluminiowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 rurkowy kabłąk 4 precyzyjny system na-
wijania żyłki 4 tytanowe pokrycie rolki 4 aluminiowa korbka CNC.
5 Potężny kołowrotek do zadań specjalnych. Jak sama nazwa wskazuje, kołowrotek za-
-projektowaliśmy z myślą o połowach z plaży gdzie konieczne są rzuty na odległości nie-
rzadko przekraczające 100 m. Wysoka szpula o idealnie gładkim rancie umożliwi bezproble-
mowe osiąganie tych odległości. Kołowrotek równie dobrze spełni swą rolę jako karpiowy 
big pit podczas wywózki lub tam gdzie jest ona zabroniona a łowiska znajdują się w znacznej 
odległości od brzegu.

seakon surf

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

760 Fd 005 076 760 6+1 4,5:1 680 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,45/195   0,50/155
750 Fd 005 076 750 6+1 5,2:1 437 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,40/210   0,50/135

4 6 łożysk ze stali nierdzewnej, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa 
i rotor z tworzywa kompozytowego 4 aluminiowa szpula główna 4 grafitowa szpula za-
pasowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 precyzyjny system nawijania żyłki 4 tytanowe 
pokrycie rolki.
5 Kołowrotek dla prawdziwych mężczyzn. Wielki, solidny i niezawodny. Przeznaczony do łowie-
nia okazów dorszy, czarniaków, rdzawców, a nawet halibutów. Pojemna szpula pomieści kilku-
setmetrowy zapas grubej linki. Do największych zalet tej maszyny należy zaliczyć trwałą i nie-
zawodną konstrukcję dodatkowo zabezpieczoną przed niszczycielskim działaniem słonej wody, 
solidną aluminiową rączkę oraz twardą obudowę. Kołowrotki Fjord mogą być także z powodze-
niem stosowane podczas zasiadki na największe słodkowodne drapieżniki.

seakon Fjord

4 5 łożysk kulkowych 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa 
kompozytowego 4 wytrzymały mechanizm odporny na działanie słonej wody 4 wyjątkowo 
mocna przekładnia hipoidalna 4 aluminiowa szpula główna 4 grafitowa zapasowa szpula 
4 aluminiowa korbka.
5 Każdy, kogo choć raz ogarnęła dorszowa obsesja, wie, jak ważny jest niezawodny i wyjąt-
kowo mocny kołowrotek. Także zwolennicy surfcastingu, po udanym zacięciu troci lub łososia, 
docenią precyzję wykonania i siłę tego kołowrotka. Posiada on lekką aluminiową szpulę, łoży-
ska ze stali nierdzewnej, bardzo mocną obudowę z tworzywa kompozytowego, aluminiową korb-
kę z wygodnym uchwytem i precyzyjny wielotarczowy hamulec. Choć przeznaczona jest głów-
nie do połowów morskich, świetnie nadaje się też do gruntówki oraz ciężkiego spinningowania.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

570 VX 005 075 570 5 4,6:1 725 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,40/260   0,50/200 
560 VX 005 075 560 5 4,6:1 700 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,45/195   0,50/155
550 VX 005 075 550 5 5,2:1 490 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,40/190   0,50/125
seakon Baltica
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400 FD

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

470 sV 005 074 470 4 4,6:1 620 1 grafitowa 1 grafitowa 0,40/260   0,50/200 
460 sV 005 074 460 4 4,6:1 605 1 grafitowa 1 grafitowa 0,40/190   0,50/125
450 sV 005 074 450 4 5,2:1 395 1 grafitowa 1 grafitowa 0,45/195   0,50/155

4 4 łożyska kulkowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa i rotor z tworzywa kom-
pozytowego 4 wytrzymały mechanizm odporny na działanie słonej wody 4 wyjątkowo 
mocna przekładnia hipoidalna 4 szpula główna grafitowa chromowana 4 szpula zapasowa 
grafitowa 4 aluminiowa korbka.
5 Czterołożyskowa wersja niezawodnych kołowrotków Seakon Baltica, które zajmują silną 
pozycję w hierarchii nowoczesnego sprzętu wędkarskiego ze względu na jakość wykonania. 
Chromowana kompozytowa szpula główna i doskonałej jakości łożyska powodują, że jest to 
wspaniała propozycja dla wszystkich miłośników morskich połowów i śródlądowych łow-
ców okazów. Tym ostatnim, z całą odpowiedzialnością, proponujemy model 460. Przeło-
żenie, materiały, precyzja wykonania i moc na pewno będą źródłem Waszego zadowolenia.

seakon Baltica

MULTIPLIKATORY

Waga (g) Poj. szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenietyp

imperial multi cast Pro sport 9200 lH 005 057 920 8+1 6,2:1 225 0,30/200    0,35/140

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 aluminiowa szpula 4 aluminiowa korbka 
na lewą rękę.

5 Multiplikator zbudowany na bazie jednoczęściowej ramy z utwardzonego 
aluminium, dzięki czemu cała jego konstrukcja jest stabilna i odporna na od-
kształcenia. Doskonale sprawdza się podczas rzutów małymi, lekkimi przynęta-
mi na znaczne odległości. Zaletę tę zawdzięcza ultralekkiej ażurowej szpuli o nie-
wielkiej bezwładności współpracującej z systemem precyzyjnego układania linki. 
Mocny mechanizm został oparty na 9 łożyskach rozmieszczonych we wszystkich 
wrażliwych punktach, dzięki czemu niemalże obraca się sam. System hamulca 
odśrodkowego, bazujący na swobodnie wysuwających się bloczkach, skutecznie 
ogranicza nadmierne obroty szpuli i wpływa na zmniejszenie liczby splątań pod-
czas rzutów ciężkimi przynętami.

Waga (g) Poj. szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenietyp

imperial multi 5200 lH 005 057 520 4+1 6,2:1 220 0,30/200    0,35/140

4 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 aluminiowa szpula 4 aluminiowa korbka 
na lewą rękę.

5 Niezawodna seria kołowrotków Imperial to także perfekcyjnie działające mul-
tiplikatory, doskonałe zarówno do jerkowania, jak i tradycyjnego spinningu. Im-
perial Multi Cast 5200 został wykonany z najlepszych materiałów odpornych na 
zużycie i gwarantujących długą eksploatację. Zamocowana na superłożyskach 
aluminiowa szpula, mieszcząca 200 metrów linki o średnicy 0,30 mm, pozwa-
la uzyskać odległość rzutu nieosiągalną za pomocą innych kołowrotków. Prze-
łożenie 6,2:1 i wygodna, podwójna aluminiowa korbka na lewą rękę dopełniają 
znakomitej całości.

k o ł o W r o t k i ,  m U lt i P l i k at o r y
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Waga (g) Poj. szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenietyp

Virago magnetic multi cast 6200 lH 005 057 620 5+1 6,2:1 205 0,30/200    0,35/140

4 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 aluminiowa szpula 4 aluminiowa korbka 
na lewą rękę.

5 Nowa perełka w rodzinie castingowych kołowrotków. Inny rodzaj materiału 
użytego przy wykonaniu korpusu spowodował zmniejszenie masy kołowrotka 
bez utraty wartości użytkowych. Dedykowany miłośnikom połowu wielkich dra-
pieżników metodą castingową. Z tą „maszynką” można już śmiało myśleć o me-
trowych potworach czających się na skraju strefy litoralnej jezior. Przetestujcie, 
a już nigdy go nie zechcecie odłożyć.

4 3 nierdzewne łożyska kulkowe, 1 oporowe (wersja 4300), 4 nierdzewne 
łożyska kulkowe, (wersja 4500) 4 wszystkie łożyska odporne na działanie 
słonej wody 4 aluminiowa szpula 4 aluminiowa korbka 4 aluminiowa obu-
dowa.

5 multi Hunter 4300. Model ten powinni docenić pogromcy zarówno morskich, 
jak i słodkowodnych okazów. Multi Hunter 4300 wykonany jest z dbałością o każ-
dy szczegół. Wyposażyliśmy go w cztery nierdzewne i odporne na działanie sło-
nej wody łożyska (w tym jedno oporowe) oraz w aluminiową szpulę i korbkę. 
Z tego samego, nierdzewnego materiału wykonana jest też obudowa. Polecamy 
ten poręczny multiplikator nie tylko jako narzędzie do trollingowania i kuszenia 
dorszy z kutra, ale również do surfcastingu – modnej ostatnimi laty metody węd-
kowania z plaży.

5 multi Hunter 4500. Nie ma tak walecznych dorszy, które pokonałyby wędka-
rza wyposażonego w ten precyzyjnie wykonany multiplikator. Obudowa z utwar-
dzanego grafitu, wzmocniona elementami z nierdzewnej stali, perfekcyjnie osa-
dzona na trwałych łożyskach duralowa szpula, która mieści 300 metrów żyłki 
0,60 mm, płynna regulacja hamulca i przełożenie 5,2:1 - to zaledwie podstawo-
we atuty modelu Multi Hunter 4500. Dodatkowo zaopatrzyliśmy go w specjalne 
uchwyty, mogące przydać się w czasie holowania wyrośniętych halibutów i re-
kordowej wielkości sumów.

Waga (g) Poj. szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenietyp

multi Hunter 4500 005 055 450 4 5,2:1 710 0,50/480    0,60/300
multi Hunter 4300 005 055 430 3+1 4,2:1 550 0,40/420    0,45/330

m U lt i P l i k at o r y
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4300 LH

4300 LH
Counter

4 3 nierdzewne łożyska kulkowe 4 aluminiowa szpula 4 aluminiowa korbka.

5 multi Power 3300 i 3500. Czas przestać obawiać się dalekich odjazdów 
i gwałtownych ucieczek walecznego trofeum. Spokój i pewność zagwarantują 
Ci dwa duże modele z serii Multi Power, wyposażone w 3 nierdzewne łożyska, 
superdokładny hamulec, mocną grafitowo-aluminiową ramę, precyzyjny system 
nawijania linki i duralową szpulę o pojemności 0,50 mm/480 m lub 0,40 mm/420 
m. Polecamy je szczególnie do połowu okazów morskich i słodkowodnych me-
todą trollingową.

4 2 nierdzewne łożyska kulkowe 4 aluminiowa szpula 4 aluminiowa korbka.

5 multi Power 2300. Dobra jakość i niezawodność działania za niewygórowa-
ną cenę – tak w skrócie można opisać ten poręczny i solidnie wykonany multipli-
kator. Adresujemy go przede wszystkim do pogromców dorszy, którzy nie mają 
zaufania do kołowrotków o stałej szpuli i zamierzają stanąć oko w oko z 15-ki-
logramowymi okazami czającymi się przy spoczywających głęboko wrakach. 
Multi Power 2300 posiada prostą i niezwykle wytrzymałą konstrukcję, maksy-
malnie odporną na niszczące działanie morskiej wody oraz precyzyjny system 
nawoju linki.

Waga (g) Poj. szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenietyp

multi Power 3500 005 054 350 3 5,2:1 640 0,50/480    0,60/300

multi Power 2300 005 054 230 2 4,2:1 490 0,40/420    0,45/330
multi Power 3300 005 054 330 3 4,2:1 550 0,40/420    0,45/330

4 3 nierdzewne łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 łożyska odporne na działanie 
słonej wody 4 aluminiowa szpula 4 aluminiowa korbka na lewą rękę 4 alumi-
niowa obudowa.
5 Prawdziwy wojownik wśród multiplikatorów, któremu niestraszna słona woda. 
Mulitfighter 4300 powinnien znaleźć się w arsenale każdego pasjonata połowów 
z kutra, jak również zdeklarowanego grunciarza. Wytrzyma szarże dwumetrowego 
suma i holowanego z dziewięćdziesięciu metrów potężnego dorsza. Zapewnią to 
cztery doskonałe łożyska, perfekcyjnie osadzona aluminiowa szpula, niezawodnie 
działający hamulec oraz mocna duralowa obudowa. Do tego aluminiowa korbka na 
lewą rękę i jesteśmy gotowi do walki.

Waga (g) Poj. szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenietyp

multi Fighter 4300 lH 005 056 430 3+1 3,8:1 540 0,40/420    0,45/330

4 3 nierdzewne łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 łożyska odporne na działanie 
słonej wody 4 aluminiowa szpula 4 aluminiowa korbka na lewą rękę 4 alumi-
niowa obudowa.
5 Wysokiej klasy, mocny multiplikator o klasycznej konstrukcji. Posiada trwa-
łą przekładnię umożliwiającą swobodne łowienie ciężkimi pilkerami na dużych 
głębokościach. Aby ułatwić poszukiwanie okazowych dorszy które żerują ponad 
dnem, wyposażyliśmy nowego Multi Fightera w licznik, który pozwoli ustawić 
pilker za każdym razem na pożądanej głębokości.

multi Fighter 4300 lH z licznikiem 005 054 430 3+1 3,8:1 556 0,40/420    0,45/300

m U lt i P l i k at o r y
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4200 LH

Waga (g) Poj. szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenietyp

multi Baltica 4200 lH 005 058 420 3+1 4,2:1 320 0,30/200    0,35/140

4 3 nierdzewne łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 aluminiowa szpula 4 alu-
miniowa korbka na lewą rękę.
5 Klasyczny Round, przystosowany do metod wymagających od sprzętu mocy 
i ponadprzeciętnej odporności na warunki atmosferyczne. Kołowrotek w propo-
nowanym rozmiarze jest przeznaczony do ciężkiego jerkingu, trollingu oraz jigo-
wania w morzu. Pojemna szpula pomieści odpowiedni zapas linki niezbędnej do 
walki z rybą, a precyzyjny hamulec nie pozwoli wyjść na prostą nawet dużemu 
sumowi. Kołowrotek wyposażyliśmy w ruchomy wodzik precyzyjnie układający 
linkę, co owocuje twardością nawoju ułatwiającą oddawanie dalekich rzutów bez 
obaw o splątanie.

Waga (g)Podkładsznur liczba łożyskŚrednica szpuli (mm)art. nr szerokość szpuli (mm)typ

Paladin Fly reel 005 015 650 78 30 5/7 AFTMA 100 yds/20 188 1+1
szpula 005 015 651 78 30 5/7 AFTMA 

KOŁOWROTKI MUCHOWE

4 konstrukcja szpuli typu mid arbor 4 całkowita odporność na korozję i dzia-
łanie słonej wody 4 wyważona komputerowo szpula główna i zapasowa, 
wykonana z aluminium T6061 4 maszynowo wycięty w procesie CNC 
mechanizm główny wykonany ze stali nierdzewnej 4 2 japońskie łożyska 
wykonane ze stali nierdzewnej 4 stopka polepszająca wyważenie wędziska 
4 trwała tarcza hamulcowa z włókna węglowego 4 szybka zmiana sposo-
bu obsługi z lewo na prawo ręczny 4 mechanizm szybkiej wymiany szpuli.

5 Ekskluzywny kołowrotek dla wytrawnych pasjonatów połowów mucho-
wych. Zaprojektowany przez specjalistów i przeznaczony do współpracy 
z najdłuższymi wędziskami muchowymi dostępnymi na rynku, przystoso-
wany do linek w klasie 5/7 AFTMA. Zastosowano nowatorską konstrukcję 
i wkomponowano element oddalający kołowrotek od stopki w celu przesu-
nięcia środka ciężkości do tyłu przy uzbrojonym wędzisku. Kołowrotek moż-
na określić mianem uniwersalnego, ponieważ element przedłużający można 
bardzo prosto wymontować i łowić wędziskami krótszymi. Do produkcji uży-
liśmy duraluminium. Kołowrotek został wyposażony w trwały i niezawodny 
hamulec typu: „center drag”. Łożyska kulkowe najwyższej jakości gwarantu-
ją płynną i bezawaryjną pracę przez wiele sezonów w każdych warunkach.

Waga (g)sznur liczba łożyskŚrednica szpuli (mm)art. nr szerokość szpuli (mm)typ

WrX World champion Fly 5/6 005 069 056 85 22,7 5/7 AFTMA 135 2+1

4 szpula wykonana z aluminium 4 2 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 mecha-
nizm szybkiej wymiany szpuli 4 łatwa zmiana kierunku nawijania prawo/lewo 
4 precyzyjny hamulec o szerokim zakresie siły hamowania.

5 Kołowrotek muchowy o rewelacyjnych parametrach użytkowych. Kołowrot-
ki wykonane są w technologii CNC z bloku aluminium skrawanego aż do uzy-
skania maksymalnie lekkiej bryły przy utrzymaniu parametrów wytrzymałościo-
wych. Japońskie łożyska zagwarantują płynne oddawanie linki zaś precyzyjny 
hamulec o szerokim zakresie pracy pozwoli cieszyć się komfortem łowienia na-
wet rekordowych ryb.

k o ł o W r o t k i
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smar do kołowrotków
Art. nr: 960 000 030  
opakowanie: 5 szt.

4 szpula wykonana z aluminium 4 2 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 całkowita 
odporność na korozję 4 mechanizm główny wykonany ze stali nierdzewnej 
4 precyzyjny hamulec 4 mechanizm szybkiej wymiany szpuli.

5 Wykonany w całości z aluminium, wyposażony w dwa łożyska kulkowe 
i jedno oporowe, poszerzoną szpulę i wyjątkowo precyzyjny hamulec, dostęp-
ny w wielkości 5/6 AFTMA.

Waga (g)

Waga (g)

sznur

sznur

liczba łożysk

liczba łożysk

Średnica szpuli (mm)

Średnica szpuli (mm)

art. nr

art. nr

szerokość szpuli (mm)

szerokość szpuli (mm)

typ

typ

World champion Fly 5/6 005 036 056 87 23 5/6 AFTMA 169 2+1

Holiday Fly 5 005 004 005 85 19,5 5 AFTMA 135 1
Holiday Fly 4 005 004 004 75 19,5 4 AFTMA 125 1

4 szpula wykonana z aluminium 4 2 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 precy-
zyjny hamulec o szerokim zakresie siły hamowania 4 łatwa zmiana kierunku 
nawijania prawo/lewo 4 mechanizm szybkiej wymiany szpuli.

5 Kołowrotek muchowy musi sprostać specyficznym oczekiwaniom wędkarzy 
oczekujących od sprzętu niezawodności, nienagannej pracy oraz ciekawego wy-
glądu. Szukając zatem nowego kołowrotka do łowienia na muchę, powinniście 
zwrócić uwagę na ten właśnie model. Precyzja działania hamulca nie daje szans 
rybom na stawianie własnych warunków podczas holu. Mocny i dobrze spaso-
wany mechanizm działa niezawodnie, niezależnie od tego z jakim okazem przyj-
dzie wam się zmierzyć.

4 grafitowa szpula 4 precyzyjny hamulec 4 mechanizm szybkiej wymiany 
szpuli.
5 Wędkarzom, którzy chcą się przekonać czy łowienie na muchę stanie się 
ich ulubioną metodą, nie grozi już poważne uszczuplenie budżetu. Holiday Fly 
to kołowrotki przeznaczone do dwóch najczęściej używanych sznurów – 4 
i 5 AFTMA.

Waga (g)sznur liczba łożyskŚrednica szpuli (mm)art. nr szerokość szpuli (mm)typ

Grandis Fly 5/6 005 077 056 75 27,8 5/7 AFTMA 146 2+1

k o ł o W r o t k i



Designed and Engineered in Japan

5 Marka znana chyba każdemu wędkarzowi na całym świecie. Swoją renomę kołowrotki te zawdzięczają doskonałym 
materiałom, japońskim automatom CNC odpowiedzialnym za powtarzalność każdego detalu, zegarmistrzowskiej precyzji 
monterów oraz bezkompromisowej kontroli jakości. Każdy z kołowrotków zabezpieczony jest przed niszczącym działa-
niem kurzu i wilgoci trwałymi i elastycznymi uszczelniaczami. Precyzyjne, wielotarczowe sprzęgło hamulca idealnie rów-
no oddaje linkę zarówno przy luźno dokręconym sprzęgle jak i podczas siłowego holu gdy tarcze poddawane są dużym 
obciążeniom. Szeroka gama modeli oraz wielkości pozwoli dobrać każdemu wędkarzowi kołowrotek dopasowany do jego 
oczekiwań. Możesz kupić kopię... ale oryginalne Ryobi jest tylko jedno.
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SLAM

ZAUBER CF

4 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 wielotarczowy hamulec przedni 4 obudowa 
i rotor z kompozytu NCRT 4 szpula główna aluminiowa 4 komputerowo wy-
ważony rotor 4 mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem 4 alu-
miniowa składana korbka 4 rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
5 Wysokiej jakości kołowrotek przeznaczony do wszystkich metod połowu. 
Obudowa i rotor wykonano z ultra lekkiego tytanowo-carbonowego kompozytu 
NCRT charakteryzującego się niespotykaną wręcz sztywnością. W porównaniu 
ze zwykłym grafitem, użycie materiału NCRT obniżyło wagę kołowrotka o 20%, 
jednocześnie wzmacniając go o 40%. Nie da się przecenić płynności jego pracy, 
nawet pod dużym obciążeniem. Spinningiści docenią szczególnie jego niską 
wagę. Model Slam 1000 waży zaledwie 213 g!

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

4000 014 360 400 6+1 5,2:1 249 1 aluminiowa — 0,29/200   0,37/115
3000 014 260 300 6+1 5,2:1 247 1 aluminiowa — 0,24/235   0,33/115 
2000 014 160 200 6+1 5,2:1 215 1 aluminiowa — 0,24/155   0,28/125

slam
1000 014 060 100 6+1 5,2:1 213 1 aluminiowa — 0,20/150   0,25/120

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa 
i rotor z aluminium 4 krzyżowy, ślimakowy układacz żyłki 4 aluminiowa szpula 
4 podkładka gumowa na szpuli 4 zbalansowany rotor 4 mocna, jednoczęściowa 
korbka 4 rurkowy kabłąk 4 antyskręceniowa rolka kabłąka pokryta azotkiem 
tytanu.
5 Udoskonalona wersja kołowrotka Zauber, dedykowana wędkarzom poszu-
kującym bezkompromisowej jakości. Zbijak pracuje cicho i niezawodnie, łoży-
sko oporowe natychmiastowo blokuje ruch wsteczny kosza, rolka nie szumi 
nawet pod największym obciążeniem. Spinningiści poszukujący kołowrotka do 
ciężkich łowów powinni zwrócić szczególną uwagę na większe rozmiary tego 
modelu.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

4000 000 004 000 8+1 5,0:1 315 1 aluminiowa — 0,28/200
3000 000 003 000 8+1 5,0:1 305 1 aluminiowa — 0,24/200 
2000 000 002 000 8+1 5,1:1 280 1 aluminiowa — 0,24/150

zauber cF
1000 000 001 000 8+1 5,1:1 280 1 aluminiowa — 0,20/130

k o ł o W r o t k i
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ZAUBER

ARCTICA CF

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

4000 173 540 000 8+1 5,0:1 315 1 aluminiowa — 0,28/200   0,37/110
3000 172 530 000 8+1 5,0:1 305 1 aluminiowa — 0,24/200   0,33/100 
2000 171 520 000 8+1 5,1:1 282 1 aluminiowa — 0,24/150   0,28/125
1000 170 510 000 8+1 5,1:1 280 1 aluminiowa — 0,20/130   0,25/120

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa 
i rotor z aluminium 4 krzyżowy, ślimakowy układacz żyłki 4 aluminiowa szpula 
4 zbalansowany rotor 4 aluminiowa, składana korbka 4 rurkowy kabłąk 4 anty-
skręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
5 Korpus kołowrotka, rotor, szpula, kabłąk oraz rączka wykonane z uszla-
chetnianego, japońskiego aluminium. Zastosowanie śruby bez końca w me-
chanizmie układacza pozwala na uzyskanie idelanie równego i ścisłego nawoju 
linki. Powstały krzyżowy nawój pozwala osiągnąć znacznie dłuższe rzuty 
w porównaniu do typowego układacza. 

zauber

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

2000 940 520 001 8+1 5,0:1 270 1 aluminiowa — 0,25/160

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 wielotarczowy hamulec przedni 4 obudo-
wa aluminiowa 4 szpula główna aluminiowa 4 komputerowo wyważony rotor 
4 mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem 4 jednoczęściowa 
korbka 4 rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu. 
5 Nowy model Ryobi Arctica CF posiada mocny i trwały aluminiowy korpus, 
oraz lekki, kompozytowy rotor. Takie połączenie daje mu moc oraz lekkość, tak 
poszukiwane przez spinningistów. Użyte korby węglowe są około o połowę 
lżejsze niż te z aluminium, a 3-krotnie mocniejsze! Znaczącą redukcję masy 
uzyskano też dzięki frezowaniu szpuli. Hamulec kołowrotka pozwala ustawić 
go bardzo dokładnie, a przy tym został zabezpieczony przed działaniem wody 
i zanieczyszczeń.

arctica cF

4000 940 540 001 8+1 5,0:1 320 1 aluminiowa — 0,30/220
3000 940 530 001 8+1 5,0:1 310 1 aluminiowa — 0,30/170

1000 940 510 001 8+1 5,0:1 260 1 aluminiowa — 0,25/130

k o ł o W r o t k i
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ARCTICA

EXCIA

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

4 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa 
i rotor z kompozytu FG-HGN 4 krzyżowy układacz żyłki typu S 4 aluminiowo-
karbonowa szpula 4 zbalansowany rotor 4 aluminiowa korbka 4 rurkowy kabłąk 
4 antyskręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka.
5 Arctica została zaprojektowana z myślą o wędkarzach poszukujących ko-
łowrotka, który pozwoli obsłużyć zarówno lekkie smużaki jak i 300 g pilkery. 
Wyjątkowo szczelna konstrukcja obudowy oraz gumowe uszczelniacze dobrze 
chroniące tarcze cierne sprzęgła umożliwiają używanie kołowrotka przy łowieniu 
w morzu. 

arctica

4000 940 540 000 5+1 5,0:1 315 1 aluminiowo-karbonowa — 0,33/170   0,37/140
3000 940 530 000 5+1 5,0:1 305 1 aluminiowo-karbonowa — 0,33/140   0,37/120 
2000 940 520 000 5+1 5,1:1 270 1 aluminiowo-karbonowa — 0,28/130   0,33/100
1000 940 510 000 5+1 5,1:1 265 1 aluminiowo-karbonowa — 0,23/150   0,28/100

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenieexcia

4000 172 140 000 8+1 4,9:1 290 1 aluminiowa — 0,25/290   0,35/130
3000 172 130 000 8+1 4,9:1 290 1 aluminiowa — 0,20/300   0,30/130 
2000 172 120 000 8+1 4,9:1 287 1 aluminiowa — 0,20/200   0,28/125
1000 172 110 000 8+1 4,9:1 285 1 aluminiowa — 0,20/130   0,25/120 

4 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 wielotarczowy hamulec przedni 4 śrubowy 
mechanizm posuwu szpuli 4 obudowa aluminiowa 4 szpula główna aluminiowa 
4 komputerowo wyważony rotor 4 mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym 
uchwytem 4 aluminiowa składana korbka 4 rolka kabłąka pokryta azotkiem 
tytanu.
5 Doskonały, uniwersalny kołowrotek Ryobi. Obudowa została wykonana 
z aluminium, co gwarantuje pewne podparcie kluczowych dla płynnego działania 
mechanizmów. Wysokiej klasy japońskie łożyska zapewniają gładką i cichą 
pracę. Perfekcyjne, krzyżowe układanie żyłki zapewnia mechanizm śrubowego 
posuwu szpuli. Do wyboru cztery zróżnicowane wielkości.

8000 940 580 000 5+1 5,0:1 585 1 aluminiowo-karbonowa — 0,44/220   0,47/180

6000 940 560 000 5+1 5,0:1 400 1 aluminiowo-karbonowa — 0,37/200   0,40/170
5000 940 550 000 5+1 5,0:1 390 1 aluminiowo-karbonowa — 0,37/170    0,40/130

7000 940 570 000 5+1 5,0:1 580 1 aluminiowo-karbonowa — 0,40/210   0,44/180

k o ł o W r o t k i
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KRIEGER

TRESOR

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

4000 Fd 940 604 400 7+1 5,0:1 320 1 aluminiowa — 0,30/170   0,35/135
3000 Fd 940 604 300 7+1 5,0:1 318 1 aluminiowa — 0,28/150   0,30/135

krieger
2000 Fd 940 604 200 7+1 5,1:1 275 1 aluminiowa — 0,23/155   0,25/125

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

4000 Fd 940 601 400 5+1 5,0:1 320 1 aluminiowa — 0,30/170   0,35/135
3000 Fd 940 601 300 5+1 5,0:1 318 1 aluminiowa — 0,28/150   0,30/135 
2000 Fd 940 601 200 5+1 5,1:1 275 1 aluminiowa — 0,23/155   0,25/125
1000 Fd 940 601 100 5+1 5,1:1 275 1 aluminiowa — 0,20/150   0,23/115
tresor

4 7 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa 
i rotor wykonany z kompozytu grafitowego 4 szpula główna z aluminium 4 kom-
puterowo wyważony rotor 4 antywibracyjne wyważenie korbki i rotora 4 rur-
kowy kabłąk 4 rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
5 Uniwersalny kołowrotek z przednim hamulcem o bardzo wysokiej kulturze 
pracy. Korpus i rotor wykonane zostały z uszlachetnionego tworzywa kompo-
zytowego nadającego Kriegerowi lekkość, a przy tym zapewniające stabilne 
podparcie dla mechanizmów wewnętrznych. Lekki rurkowy kabłąk, cicha rolka 
kabłąka oraz precyzyjny hamulec to dodatkowe atuty tego świetnego kołowrotka. 

4 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obu-
dowa i rotor wykonany z kompozytu 4 szpula główna aluminiowa 4 kom-
puterowo wyważony rotor 4 rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu, zapobiega 
skręcaniu się żyłki 4 system blokady obrotów wstecznych – łożysko oporowe 
4 antywibracyjne wyważenie korbki i rotoru.
5 Doskonały kołowrotek przeznaczony do nieco lżejszego łowienia. Znakomicie 
spisze się w połączeniu z lekkim spiningiem, bolonką, czy też pickerem. Przedni 
hamulec jest bardzo precyzyjny, a przy tym posiada szeroki zakres regulacji. 
Docenią go zwłaszcza miłośnicy łowienia na delikatne zestawy – perfekcyjnie 
układa zarówno żyłkę jak i plecionkę. Do wyboru cztery warianty wielkości.

k o ł o W r o t k i

Produkt polecany 
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AMAZON

ECUSIMA

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

2000 rd 940 602 200 4+1 5,1:1 268 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,23/155   0,25/125

amazon

4000 rd 940 602 400 4+1 5,0:1 312 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,28/195   0,33/140
3000 rd 940 602 300 4+1 5,0:1 310 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,28/160   0,30/135 

1000 rd 940 602 100 4+1 5,1:1 266 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,20/145   0,23/115

4 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 wielotarczowy hamulec tylny 4 obudowa 
i rotor z kompozytu grafitowego 4 szpula główna z aluminium 4 komputerowo 
wyważony rotor 4 rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu 4 precyzyjny system 
nawijania żyłki 4 elementy przekładni głównej wycinane w technologii CNC.
5 Dla tych, którzy preferują tylny hamulec mamy wyjątkowo ciekawą pro-
pozycję – Ryobi Amazon. Cztery dostępne wielkości pozwolą bez problemu 
dobrać odpowiedni rozmiar do oczekiwań każdego wędkarza. Precyzyjny, tylny 
hamulec umożliwi pełną kontrolę nad walczącą rybą, zaś mocny mechanizm 
nie zawiedzie w najcięższych warunkach. Ergonomiczna, składana korbka oraz 
cicha praca rolki kwalifikują Amazona jako jeden z ciekawszych modeli w ofercie 
Ryobi.

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

6000 646 660 000 4+1 5,0:1 552 1 aluminiowa — 0,33/250   0,40/150 

4 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa 
i rotor z kompozytu FG-HGN 4 krzyżowy układacz żyłki typu S 4 aluminiowa 
szpula 4 zbalansowany rotor 4 aluminiowa korbka 4 rurkowy kabłąk 4 anty-
skręceniowa rolka kabłąka.
5 Przedniohamulcowy kołowrotek o wysokiej kulturze pracy. System nawoju 
żyłki zastosowany w tym kołowrotku odpowiada jakością nawoju kilkukrotnie 
droższym modelom. Ergonomiczna korbka z systemem szybkiego składania 
zwiększa komfort użytkowania kołowrotka. Ten model pozytwnie zaskoczy każde-
go wędkarza który poszukuje dobrego kołowrotka o uniwersalnym przeznaczeniu.

ecusima

4000 643 640 000 4+1 5,0:1 302 1 aluminiowa — 0,28/200   0,37/110
3000 642 630 000 4+1 5,0:1 302 1 aluminiowa — 0,24/200   0,33/100 
2000 641 620 000 4+1 5,0:1 262 1 aluminiowa — 0,24/150   0,28/125
1000 640 610 000 4+1 5,0:1 262 1 aluminiowa — 0,20/130   0,25/115 

8000 646 680 000 4+1 5,0:1 555 1 aluminiowa — 0,44/200   0,47/160

k o ł o W r o t k i
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APPLAUSE

TT POWER

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

2000 641 520 000 4+1 5,1:1 280 1 aluminiowa — 0,24/150   0,28/125

4 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 obudowa 
i rotor z aluminium 4 krzyżowy układacz żyłki typu S 4 aluminiowa szpula 
4 zbalansowany rotor 4 aluminiowa, składana korbka 4 rurkowy kabłąk 4 anty-
skręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka.
5 Uniwersalny kołowrotek pozwalający zarówno na spinningowanie, łowienie 
na feeder, spławik, czy w wypadku mniejszych rozmiarów, precyzyjne łowie-
nie z pod lodu. W Applausie minimalistyczny design połączono z maksymal-
ną efektywnością i trwałością mechanizmów. Ergonomiczny uchwyt korbki 
pewnie leży w palcach nie męcząc ich, nawet kiedy przekładnia pracuje pod 
obciążeniem podczas holu. 

applause

4000 643 540 000 4+1 5,0:1 320 1 aluminiowa — 0,28/200   0,37/110
3000 642 530 000 4+1 5,0:1 310 1 aluminiowa — 0,24/200   0,33/100 

1000 640 510 000 4+1 5,1:1 280 1 aluminiowa — 0,20/130   0,25/115

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

4000 940 605 400 6+1 5,0:1 320 1 aluminiowa — 0,28/200   0,33/150
3000 940 605 300 6+1 5,0:1 310 1 aluminiowa — 0,25/150   0,28/180 
2000 940 605 200 6+1 5,1:1 280 1 aluminiowa — 0,23/150   0,25/130

tt Power
1000 940 605 100 6+1 5,1:1 270 1 aluminiowa — 0,21/180   0,22/150

6000 940 605 600 6+1 5,0:1 580 1 aluminiowa — 0,33/250   0,37/220
8000 940 605 800 6+1 5,0:1 595 1 aluminiowa — 0,40/230   0,43/200

4 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 wielotarczowy hamulec przedni obudowa 
i rotor wykonane z aluminium 4 szpula główna z aluminium 4 komputerowo 
wyważony rotor 4 system blokady obrotów wstecznych – łożysko oporowe 4 
precyzyjny system nawijania żyłki.
5 Niezawodny kołowrotek do łowienia w ciężkich warunkach, wliczając w to 
połów na morzu. Korpus wykonano w całości z aluminium, zaś elementy przekładni 
ze stali nierdzewnej, mosiądzu i aluminium. TT Power to model wykonany z naj-
większą dbałością o szczegóły – przykładem niech będzie aluminiowa korbka 
CNC z uchwytem pokrytym Hypalonem, czy też podwójnie anodyzowany korpus, 
bardzo odporny na zadrapania i utlenianie. Doskonale spisze się przy łowieniu 
z kutra, z plaży, czy podczas łowienia w innych, ciężkich warunkach.

5000 645 050 000 4+1 5,0:1 343 1 aluminiowa — 0,33/220   0,37/175
6000 646 560 000 4+1 5,0:1 580 1 aluminiowa — 0,37/200   0,40/150
8000 648 580 000 4+1 5,0:1 595 1 aluminiowa — 0,44/200   0,47/160

k o ł o W r o t k i
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PROSKYER CARP

NAXO

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

4 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 wielotarczowy hamulec przedni 4 śrubowy 
mechanizm posuwu szpuli 4 obudowa kompozytowa 4 szpula główna alumi-
niowa 4 szpula typu long cast 4 komputerowo wyważony rotor 4 mocna, ergo-
nomiczna rączka z wygodnym uchwytem 4 aluminiowa składana korbka 4 rolka 
kabłąka pokryta azotkiem tytanu. 
5 Model Ryobi Proskyer Carp to doskonałe narzędzie do połowu karpi na 
każdym dystansie. Wysoka szpula typu long cast ułatwia oddawanie eks-
tremalnie dalekich rzutów, zaś jej pojemność umożliwia łowienie z wywózki 
nawet ponad 400m od stanowiska. Doskonały, krzyżowy nawój linki zapewnia 
mechanizm oparty na ślimaku. Ten kołowrotek znakomicie sprawdzi się nawet 
najbardziej wymagającym karpiarzom.

Proskyer
carp 081 050 300 6+1 3,9:1 700 1 aluminiowa — 0,40/200

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenienaxo
naxo 940 603 600 6+1 3,9:1 755 1 aluminiowa — 0,35/325

4 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 wielotarczowy hamulec przedni 4 obudowa 
i rotor  wykonane z aluminium 4 szpula główna typu Long Cast wykonana z alu-
minium 4 mocna przekładnia klasy HEG, wykonana z mosiądzu 4 ślimakowy 
system posuwu szpuli 4 komputerowo wyważony rotor 4 składana korbka 
z ergonomicznym uchwytem.
5 Potężny, niezawodny i atrakcyjny – jest to najkrótsza z możliwych cha-
rakterystyk tego modelu. Duża pojemność szpuli pozwoli bez trudu zmieścić 
niemal 400 m żyłki 0,30 mm. Naxo posiada ślimakowy, wolny posuw szpuli, 
który idealnie ułoży na szpuli żyłkę lub plecionkę. Aby zapobiec odkształceniom 
podczas holu walecznego okazu, korpus wykonany został ze wzmocnionego 
aluminium. Jeśli jesteś miłośnikiem karpiowania, zdecydowanie powinieneś 
zwrócić uwagę właśnie na model Naxo.

k o ł o W r o t k i
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SAFARI

CARNELIAN

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

5000 081 147 200 7 4,9:1 750 1 aluminiowa — 0,33/400   0,47/200

4 7 łożysk kulkowych 4 przedni hamulec wielotarczowy 4 podwójne sprzęgło 
jednokierunkowe 4 obudowa aluminiowa 4 aluminiowa szpula główna 4 zba-
lansowany rotor 4 aluminiowa rączka 4 ergonomiczny uchwyt korbki 4 rurkowy 
kabłąk 4 wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
5 Safari jest jednym z najmocniejszych kołowrotków na światowym rynku, 
sprzęt w 100% wykonany w Japonii. Tarcze hamulca wykonane są z włókna 
węglowego co gwarantuje pewny hol suma, marlina, halibuta czy dorsza. Ko-
łowrotek polecamy do połowu na morzu metodą jigingu, która wymaga sprzętu 
o najwyższej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na słoną wodę. Safari 
to wielozadaniowy kołowrotek do połowu największych okazów drapieżników 
morskich i słodkowodnych.

safari

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr Przełożenie

12000 080 620 000 10+2 4,4:1 910 1 aluminiowa — 0,50/300

carnelian
10000 080 618 000 10+2 4,4:1 860 1 aluminiowa — 0,50/250

4 10 łożysk kulkowych, 2 oporowe 4 wielotarczowy hamulec przedni 4 pod-
wójne sprzęgło jednokierunkowe 4 obudowa aluminiowa 4 szpula główna alu-
miniowa 4 komputerowo wyważony rotor 4 mocna, ergonomiczna rączka z wy-
godnym uchwytem.
5 Kołowrotek został zaprojektowany z myślą o bezkompromisowych warun-
kach panujących podczas połowów morskich takich jak słona woda, czy 
duże przeciążenia podczas holu ryb o większej masie. Ponieważ walka ze stu 
kilogramowym przeciwnikiem wymaga specjalnych rozwiązań, oś kołowrotka 
poprowadzono przez dwa łożyska oporowe a bieg wsteczny zabezpieczono 
podwójnym sprzęgłem jednokierunkowym. Siła hamulca ponad 15 kg, grafitowe 
tarcze cierne oraz duża okrągła rączka to niewątpliwe atuty tego modelu. 
Carnelian to potężny kołowrotek do najcięższych zadań. Polecamy, także do 
połowu sumów.

k o ł o W r o t k i
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PROSKYER SURF

VARIUS

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr PrzełożenieProskyer
surf 081 050 000 4+1 3,9:1 710 1 aluminiowa — 0,40/200

4 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe 4 wielotarczowy hamulec przedni 4 śrubowy 
mechanizm posuwu szpuli 4 obudowa kompozytowa 4 szpula główna alumi-
niowa 4 szpula typu long cast 4 komputerowo wyważony rotor 4 mocna, ergo-
nomiczna rączka z wygodnym uchwytem 4 aluminiowa składana korbka 4 rolka 
kabłąka pokryta azotkiem tytanu. 
5 Mocny i niezawodny kołowrotek do metod gruntowych i surfcastingu. Po-
siada mocną, niezawodną przekładnię, śrubowy mechanizm posuwu szpuli, 
utwardzoną obudowę kompozytową oraz bardzo precyzyjny, przedni hamulec. 
Dodatkowo, komfort łowienia zapewnia mechanizm zapobiegający wpadaniu 
żyłki pod szpulę, oraz bardzo wygodny uchwyt korbki. 

Waga (g) szpula zapasowaszpula główna Pojemność szpuli (mm/m)ilość łożyskart. nr PrzełożenieVarius
3000 940 600 300 5+1 5,6:1 290 1 aluminiowa — 0,23/175   0,25/150

5 Varius to multiplikator dedykowany dla zagorzałych miłośników baitcastingu, 
wymagającym od kołowrotka najwyższej jakości i kultury pracy. Jest to jeden 
z najpopularniejszych modeli na japońskim rynku. Pozycję tą zawdzięcza 
bezkompromisowemu wykonaniu, najwyższej jakości materiałom i szczegóło-
wej kontroli jakości każdego kołowrotka. Kilka charakterystycznych cech 
to między innymi jednorodny, aluminiowy szkielet monoblock, szpula typu 
shaftless, czy odkuwane na zimno elementy mechanizmu. Dalekie i celne rzuty 
bez splątania linki umożliwia system Dual Cast Control – połączenie hamulca 
odśrodkowego i magnetycznego.

4 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe 4 szpula aluminiowa 
typu shaftless 4 korpus aluminiowy anodyzowany 
tytanem 4 system hamowania przynęty typu dual 
brake 4 maksymalna siła hamowania 5 kg 4 wodzik 
z pierścieniem ze spieku SiC.
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RYOBI 
Smar do kołowrotków
10 ml 
1 szt.

RYOBI 
Oliwka do kołowrotków
10 ml 
1 szt.

Art. nr 960 000 200 Art. nr 960 000 201
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Braider Moss Green

Braider Dark Grey

Braider Yellow Fluo

Braider Multicolor
5 Wielokolorowa plecionka wykonana 
z czteroskrętnego włókna Dyneema. Cha-
rakteryzuje się dużą wytrzymałością i niską 
rozciągliwością. Dzięki mocnemu splotowi 
trudno nasiąka wodą i nie odbarwia się. 
Szczególny układ kolorów plecionki ułatwia 
kontrolę odległości i głębokości na jakiej 
łowimy i na jakiej były brania. Po udanym 
holu łatwo możemy opuścić przynętę na 
pożądaną głębokość. Szczególnie polecana 
do połowów dorszy z kutra.

art. nr
150 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

kolor: wielokolorowy

250 152 014  0,14 10,20
250 152 016  0,16 12,20

250 152 012  0,12 8,90

250 152 018  0,18 14,90
250 152 020  0,20 17,20
250 152 025  0,25 21,80
250 152 030  0,30 27,50

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr

135 m

135 m

10 m

10 m

Średnica
(mm)

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

Wytrzym.
(kg)

kolor: zielony

kolor: ciemnoszary

250 136 014 250 012 014 0,14 10,20
250 136 016 250 012 016 0,16 12,20

250 136 012 250 012 012 0,12 8,90

250 136 018 250 012 018 0,18 14,90
250 136 020 250 012 020 0,20 17,20
250 136 025 250 012 025 0,25 21,80

5 Wysokiej klasy plecionka wykonana w całości z mikrowłókien Dyneema. Idealna gładkość niweluje opory na przelotkach, a to z kolei ułatwia dalekie i do-
kładne rzuty. Rozciągliwość bliska zeru wspomaga rejestrację każdego brania i błyskawiczne zacięcia łowionej ryby. Dobrze dobrany zielony kolor doskonale 
zgrywa się z kolorem wody, dzięki czemu jest słabo widoczna i nie płoszy ryb.

5 Charakterystyczną cechą plecionki Dark Grey jest gęsty i precyzyjny splot włókien, oraz niska utrata barwy. Plecionka ta znakomicie sprawdzi się zarówno 
podczas łowienia na spinning jak i przy metodach gruntowych. Poza świetnymi parametrami wytrzymałościowymi, Dark Grey posiada okrągły splot, przez co 
jest stosunkowo cicha na przelotkach. Dostępne rozmiary pozwolą dobrać linkę na dowolny gatunek ryby zamieszkujący nasze wody.

5 Jaskrawo żółta plecionka doskonale wi-
doczna w każdych warunkach oświetlenio-
wych. Kolor plecionki utrzymuje się długo dzię-
ki zastosowanemu pigmentowi. Yellow Fluo 
jest odporna na szkodliwe działanie promie-
niowania słonecznego czy czynniki chemicz-
ne zawarte w wodzie. Wytrzymała, nierozcią-
gliwa umożliwiająca siłowy hol ryby nawet 
z dużego dystansu. Przekrój średnic zapew-
nia możliwość doboru plecionki do każdego 
sposobu łowienia. 

250 135 014 250 010 014 0,14 10,20
250 135 016 250 010 016 0,16 12,20

250 135 012 250 010 012 0,12 8,90

250 135 018 250 010 018 0,18 14,90
250 135 020 250 010 020 0,20 17,20
250 135 025 250 010 025 0,25 21,80

art. nr
135 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

kolor: żółty fluo

250 150 014  0,14 10,20
250 150 016  0,16 12,20

250 150 012  0,12 8,90

250 150 018  0,18 14,90
250 150 020  0,20 17,20
250 150 025  0,25 21,80

P l e c i o n k i
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texstar Power Silk

texstar Invisible Spin/Cast

texstar Multicolor Sea Jig

texstar High Visual

art. nr
135 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

kolor: olive green

205 135 022  0,22 27,10

205 135 010  0,10 8,20
205 135 012  0,12 10,20

205 135 008  0,08 7,10

205 135 014  0,14 12,10
205 135 016  0,16 15,20
205 135 018  0,18 18,70
205 135 020  0,20 22,20

art. nr
135 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

kolor: przeźroczysty

206 135 006  0,06 4,90
206 135 008  0,08 5,70

206 135 004  0,04 3,80

206 135 010  0,10 7,30
206 135 012  0,12 8,90
206 135 014  0,14 10,50
206 135 016  0,16 12,50

art. nr
150 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

kolor: multicolor

208 150 018  0,18 16,00
208 150 020  0,20 18,50

208 150 016  0,16 13,20

208 150 025  0,25 25,00
208 150 028  0,28 31,00
208 150 030  0,30 35,00

5 Ośmioskrętna plecionka o bardzo ści-
słym splocie pozwalająca na dynamiczne 
i dalekie wyrzuty. Dzięki wyjątkowo gęste-
mu splotowi włókien plecionka praktycznie 
nie odbarwia się oraz bardzo długo zacho-
wuje swoje początkowe parametry. Jest 
to linka praktycznie uniwersalna, znajduje 
doskonałe zastosowanie zarówno przy me-
todach spinningowych jak również podczas 
gruntowych zasiadek.

5 Wysokiej klasy plecionka dedykowana 
miłośnikom połowu metodami spinningo-
wymi. Dostępna gama średnic pozwoli 
idealnie obsłużyć zarówno paproszki na 
mikrogłówkach, klasyczne szczupakowe 
przynęty, jak również zestaw z gumką drop 
shot. Dzięki unikalnemu procesowi obróbki 
włókna, plecionki są praktycznie bezbarw-
ne, zachowując najlepsze cechy zwykłych 
plecionek – moc oraz prawie zerową roz-
ciągliwość.

5 Wielokolorowa plecionka doskonale spi-
sująca się podczas łowienia z kutra. Dzięki 
charakterystycznemu rozmieszczeniu po-
szczególnych kolorów łatwo można ustalić 
głębokość na której nastąpiły brania i po-
-nownie wpuszczając zestaw ustawić go 
dokładnie w tej samej odległości od dna. 
Dostępna oferta średnic zadowoli zarówno 
zawodników, jak i poszukiwaczy okazo-
wych dorszy.

art. nr
135 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

kolor: orange fluo

207 135 012  0,12 8,90
207 135 014  0,14 10,20

207 135 010  0,10 7,10

207 135 016  0,16 12,40
207 135 018  0,18 15,20

207 135 025  0,25 21,90
207 135 020  0,20 17,40

5 Jaskrawo pomarańczowa plecionka do-
skonale widoczna w każdych warunkach 
oświetleniowych. Bardzo dobrze spisuje się 
podczas łowienia z opadu, będąc dodatko-
wym wskaźnikiem brań – bardzo ułatwia 
łowienie ostrożnie biorących sandaczy. 
Kolor pozostaje widoczny bardzo długo, 
High Visual nie jest podatny na czynniki 
chemiczne zawarte w wodzie i związane 
z tym wypłukiwanie barwnika.

P l e c i o n k i
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steelon Carp Camou Spring/Summer

steelon Carp Camou Summer/Autumn

steelon Multicolor

texstar Dyneema 100%

art. nr

250 m Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

kolor: camou spring/summer

210 250 018  0,18 15,10
210 250 020  0,20 17,90

210 250 016  0,16 12,50

210 250 022  0,22 21,10
210 250 025  0,25 23,50

art. nr
250 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

kolor: camou summer/autumn

211 250 018  0,18 15,10
211 250 020  0,20 17,90

211 250 016  0,16 12,50

211 250 022  0,22 21,10
211 250 025  0,25 23,50

5 Wysokiej klasy plecionka przeznaczona 
do połowu metodą gruntową. Specjalny ko-
lor camou doskonale maskuje się na dnie, 
nie wzbudzając podejrzeń ostrożnie żerują-
cych ryb. Co ważne, dzięki gęstemu splotowi 
linki, zminimalizowano efekt utraty koloru. 
Wspomniany splot ma również wpływ na 
odległość rzutu oraz odporność na dzia-
łanie czynników chemicznych zawartych 
w wodzie. Doskonały wybór dla wymagają-
cyh karpiarzy.

5 Plecionka o nasyconej barwie, znako-
micie kamufluje się w mocno zarośniętych 
wodach. Z racji na swą niską rozciągliwość, 
doskonale nadaje się do wywózki, umożli-
wiając pewny hol z dużego dystansu. Po-
dobnie jak plecionka Spring/Summer, linka 
ta charakteryzuje się wysoką wytrzymało-
ścią, odpornośćią na trudne warunki, oraz 
długim utrzymywaniem pierwotnego kolo-
ru. Do wyboru pięć zróżnicowanych średnic 
doskonałych do karpiowych zasiadek.

5 Plecionka wędkarska wykonana z włó-
kien Dyneema. Jej cechy to gęsty splot, 
okrągły przekrój, zerowa rozciągliwość, 
charakterystyczny tęczowy kolor, duża wy-
-trzymałość, odporność na niekorzystne 
działanie warunków atmosferycznych oraz 
słonej wody. Dzięki systemowi kolorów na-
niesionemu na plecionkę można odmierzać 
ilość linki wysnutej z kołowrotka lub mul-
tiplikatora. Jest to szczególnie przydatne 
podczas łowienia w toni w kilkudziesię-
-ciometrowych łowiskach lub podczas trol-
-lingu. 

art. nr
150 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

kolor: wielokolorowy

221 150 028  0,28 28,00
221 150 030  0,30 33,00

221 150 018  0,18 15,30
221 150 020  0,20 17,50

221 150 014  0,14 10,90
221 150 016  0,16 12,60

221 150 025  0,25 22,00

art. nr
135 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

kolor: ciemnozielony

247 135 025  0,25 21,20

247 135 014  0,14 9,60
247 135 016  0,16 11,20

247 135 012  0,12 8,80

247 135 018  0,18 14,70
247 135 020  0,20 16,80

5 Plecionka wędkarska wykonana w stu 
procentach z włókien Dyneema. Ścisły 
splot czterech włókien o dokładnej kalibra-
cji poszczególnych nitek pozwolił uzyskać 
plecionkę o bardzo dobrych parametrach 
użytkowych. TexStar trudno nasiąka wodą, 
jest relatywnie gładki, nie jest podatny na 
odbarwienia a przy tym zachowuje wyso-
ką wytrzymałość liniową oraz na węźle. 
Plecionka ta spisze się równie dobrze przy 
metodzie spinningowej jak i przy metodach 
gruntowych.

P l e c i o n k i
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kevlon SX4 Multicolor

kevlon SX4 - Strong X-Treme 4

carbomaxx Dyneema 100%

5 Proces technologiczny stosowany przy produkcji plecionki w połączeniu z wysokiej klasy surowcem Dyneema SX4 dał wędkarzom najlepszą plecionkę 
w swojej klasie. Zastosowanie czterech splotów włókna Dyneema SX4 pozwoliło uzyskać niemal okrągły przekrój. Okrągły przekrój i gęsty poczwórny splot 
zapobiegają plątaniu się linki na kołowrotku, zmniejszają także do minimum nasiąkanie linki wodą, pozwalając tym samym na swobodne używanie Kevlona SX4 
przy bardzo niskich temperaturach. 

art. nr art. nr
100 m 10 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

226 100 010 226 010 010 0,10 7,10
226 100 012 226 010 012 0,12 8,50

kolor: ciemnozielony

226 100 004 226 010 004 0,04 3,60

226 100 008 226 010 008 0,08 5,30

226 100 050        — 0,50 61,00

226 100 025 226 010 025 0,25 21,10
226 100 030        — 0,30 30,90

226 100 018 226 010 018 0,18 14,60
226 100 020 226 010 020 0,20 16,70

226 100 014 226 010 014 0,14 9,50
226 100 016 226 010 016 0,16 11,10

226 100 040        — 0,40 42,00

226 100 006 226 010 006 0,06 4,70

5 Plecionka przeznaczona z myślą o wędkarstwie 
morskim, ułatwiająca łowienie na danej, stałej głę-
bokości dzięki określonej zmianie barw. Przekrój 
średnic zapewnia możliwość doboru odpowiedniej 
grubości plecionki do każdego sposobu łowienia. 
Twardy splot zapewnia dobrą żywotność linki 
w słonej wodzie. 

art. nr
150 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

kolor: wielokolorowy

223 150 030  0,30 33,30

223 150 022  0,22 20,30
223 150 025  0,25 22,30

223 150 018  0,18 15,50
223 150 020  0,20 17,70

223 150 028  0,28 28,40

5 Plecionka Carbomaxx jest wykonana z cztero splotowego włókna Dyneema 100% nasączonego masą grafitową, która dodatkowo wzmacnia i zabezpiecza 
linkę przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. Ciemny, stonowany kolor doskonale komponuje się z niezbyt przejrzystą wodą co powoduje, że plecionka 
Carbomaxx jest mało widoczna nie płosząc tym samym ryb. Pełna gama rozmiarów od 0.08 mm do 0.50 mm pozwala na szerokie zastosowanie tego produktu.   

art. nr

253 300 050 253 150 050 253 100 050        — 0,50 58,00

300 m 150 m 100 m 10 m
art. nr art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

253 300 040 253 150 040 253 100 040        — 0,40 41,00
253 300 030 253 150 030 253 100 030        — 0,30 28,20
253 300 025 253 150 025 253 100 025 253 010 025 0,25 20,10

       —        — 253 100 010 253 010 010 0,10 6,95
       —        — 253 100 008  253 010 008  0,08 5,05

       —        — 253 100 022 253 010 022 0,22 18,10

       —        — 253 100 018 253 010 018 0,18 13,50
       —        — 253 100 016 253 010 016 0,16 10,10
       —        — 253 100 014 253 010 014 0,14 9,00
       —        — 253 100 012 253 010 012 0,12 8,30

253 300 020 253 150 020 253 100 020 253 010 020 0,20 15,60

kolor: jasnoszary
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steelon FC Tournament

steelon FC Basic

steelon FC Carp & Feeder FC Carp & Feeder

5 Super mocna żyłka dla wymagających wędkarzy. Średnio rozciągliwa o wysokim współczynniku mocy na węźle, pozwala spokojnie łowić bez zastanawiania 
się nad tym czy wytrzyma hol medalowej ryby. Kolor dobrany tak, aby w każdych warunkach żyłka pozostała niemal niewidoczna w wodzie. 
5 Steelon FC Basic Ice. Żyłka do łowienia pod lodem musi posiadać kilka ważnych cech: wysoką odporność na przetarcia, ujemne temperatury, jak najmniejszą 
widoczność pod wodą i wytrzymałość niezbędną do wyholowania okazowego egzemplarza spod tafli lodu. Wszystkie wyżej wymienione czynniki znajdziecie 
w naszej nowej żyłce FC Basic Ice. Przetestujcie ją na łowisku, a zobaczycie, że wysokiej klasy podlodowa żyłka to konieczność, kiedy zmierzycie się z okazałą 
sztuką.

5 Nowa seria żyłek najwyższej jakości produkowanych w Japonii. Polimer użyty podczas produkcji to jednorodny materiał ściśle kon-
trolowany pod względem jakości, średnicy i przekroju. Dało to rewelacyjny efekt, żyłkę o idealnie okrągłym przekroju i jednakowej 
wytrzymałości na całej długości. Dodatkowo żyłka ta została zabezpieczona zewnętrzną powłoką fluorocarbonową, aby zachować przez 
długi czas wysokie parametry w chemicznie agresywnym środowisku wodnym i promieniami UV. Kolejny atut użycia powłoki fluorocar-
bonowej to zwiększona odporność na ścieranie oraz gładkość powierzchni, co ma niebagatelny wpływ na zwiększenie odległości rzutu. 
Siedem rodzajów żyłki pozwoli dobrać odpowiedni typ do każdej metody połowu.

art. nr
150 m 100 m 30 m 50 m ice

art. nr art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

232 150 030 232 100 030        —        — 0,30 11,95

232 150 025 232 100 025 232 030 025 232 050 025 0,25 8,30

       —        —        — 232 050 008 0,08 1,25

232 150 022 232 100 022 232 030 022 232 050 022 0,22 6,65

232 150 018 232 100 018 232 030 018 232 050 018 0,18 4,85
232 150 016 232 100 016 232 030 016 232 050 016 0,16 3,95
232 150 014 232 100 014 232 030 014 232 050 014 0,14 3,35
232 150 012 232 100 012 232 030 012 232 050 012 0,12 2,60

232 150 020 232 100 020 232 030 020 232 050 020 0,20 5,75

kolor: jasnoszary

232 150 028 232 100 028        —        — 0,28 10,30

       —        — 232 030 010 232 050 010 0,10 1,75

5 Bezbarwna żyłka o ekstremalnie wysokich walorach użytkowych. Doskonale spisze się jako linka główna lub przyponowa przy łowieniu zestawem pełnym 
lub skróconym. Równie dobrze spełni swoje zadanie przy każdej innej metodzie. Po testach na łowiskach krajowych i europejskich FC Tournament uzyskała 
wyłącznie pozytywne rekomendacje od niezależnych testerów. Zwiększona wytrzymałość liniowa, doskonale zbalansowana rozciągliwość, wysoka odporność 
na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych predysponują ją jako Wasz nowy numer jeden pośród żyłek.

art. nr art. nr
150 m 30 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

248 150 025 248 030 025 0,25 8,40

248 150 018 248 030 018 0,18 4,90
248 150 016 248 030 016 0,16 4,05
248 150 014 248 030 014 0,14 3,40

kolor: przeźroczysty

 — 248 030 008 0,08 1,30

248 150 020 248 030 020 0,20 5,85
248 150 022 248 030 022 0,22 6,75

248 150 028         — 0,28 10,45
248 150 030         — 0,30 12,05

 — 248 030 010 0,10 1,85
 — 248 030 012 0,12 2,70

art. nr
150 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

244 150 035  0,35 13,65

244 150 025  0,25 7,90
244 150 022  0,22 6,75

kolor: zielony

244 150 028  0,28 9,25
244 150 030  0,30 10,85

5 Żyłka o barwie maskującej zieleni świetnie spi-
sująca się przy połowie karpi oraz w metodzie fe-
eder. Wysoka odporność na przetarcie, wytrzyma-
łość liniowa oraz na węźle, doskonała kalibracja na 
całej długości szpuli i idealnie okrągły przekrój bez 
pamięci kształtu to tylko kilka z zalet tej żyłki. Jeśli 
poszukujecie produktu solidnego i niezawodnego, 
z całą pewnością powinniście wypróbować tą 
właśnie żyłkę.

244 150 020  0,20 5,90

ż y ł k i



1252016

steelon FC Spin

steelon FC Yellow Fluo

steelon FC Match

steelon FC Feeder
5 Żyłka przeznaczona do metody drgającej 
szczytówki. Ciemny kolor i niska rozciągli-
wość to dwie podstawowe kwestie dobrej 
żyłki do metody DS. Doskonale przeno-
si sygnały płynące z haczyka. Z tą żyłką 
nieuchwytne brania staną się doskonale 
widoczne.

art. nr art. nr
150 m 100 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

237 150 018 237 100 018 0,18 5,00

237 150 030 237 100 030 0,30 10,85

237 150 025 237 100 025 0,25 7,90
237 150 022 237 100 022 0,22 6,75
237 150 020 237 100 020 0,20 5,90

kolor: zielony

237 150 016 237 100 016 0,16 3,95

237 150 028 237 100 028 0,28 9,25

5 Rewelacyjna żyłka dla pasjonatów me-
tody odległościowej. Mała rozciągliwość, 
kolor dobrany tak aby jego widmo jako 
pierwsze znikało pod powierzchnią wody 
oraz szybkie tonięcie nawet w zanieczysz-
czonych wodach dedykują tą żyłkę jako 
przebój sezonu. Idealnie kołowy przekrój 
oraz brak tendencji do skręcania się, to ko-
lejne zalety tej żyłki.

5 Polimer użyty w tej żyłce jest całkowicie 
jednorodny, zatem na całym odcinku zosta-
ła utrzymana dokładnie ta sama średnica 
i wytrzymałość. Dostępne średnice pozwo-
lą wybrać coś zarówno łowcom kleni i jazi, 
jak i zdeklarowanym łowcom szczupaków 
czy troci.

art. nr art. nr
150 m 100 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

233 150 018 233 100 018 0,18 4,90

233 150 030 233 100 030 0,30 12,00

233 150 025 233 100 025 0,25 8,40
233 150 022 233 100 022 0,22 6,70
233 150 020 233 100 020 0,20 5,80

kolor: jasnoszary

233 150 014 233 100 014 0,14 3,40

233 150 028 233 100 028 0,28 10,40

233 150 016 233 100 016 0,16 4,00

5 Żyłka FC Spin Yellow Fluo to produkt naj-
wyższej jakości. Dzięki specjalnemu pro-
cesowi produkcji żyłka ta jest pozbawiona 
efektu utraty wytrzymałości wywołanej 
barwnikiem fluo. Żyłka ta nadaje się bardzo 
dobrze nie tylko do połowu sandacza, lecz 
przy każdej metodzie gdzie zależy nam na 
obserwacji linki, na przykład łowiąc na ra-
fie najeżonej kamieniami i patykami gdzie 
każdy błąd w prowadzeniu może przynieść 
utratę przynęty.

art. nr
150 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

246 150 018  0,18 4,90

246 150 035  0,35 13,95

246 150 025  0,25 8,40
246 150 022  0,22 6,70
246 150 020  0,20 5,80

kolor: yellow fluo

246 150 028  0,28 10,40
246 150 030  0,30 12,00

art. nr art. nr
150 m 100 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

238 150 014 238 100 014 0,14 2,85

238 150 025 238 100 025 0,25 7,10
238 150 022 238 100 022 0,22 6,30
238 150 020 238 100 020 0,20 5,75

kolor: miedziany

238 150 012 238 100 012 0,12 2,40

238 150 018 238 100 018 0,18 4,90
238 150 016 238 100 016 0,16 3,85
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metron Specialist Pro Bolognese

metron Classic Pro

metron Specialist Pro Carp & Feeder

metron Specialist Pro Match

art. nr
150 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

214 150 014  0,14 3,30

kolor: jasnoniebieski

214 150 012  0,12 2,55

214 150 020  0,20 5,75
214 150 018  0,18 4,75
214 150 016  0,16 3,90

5 Dedykowana specjalistom metody bo-
lońskiej żyłka pozwalająca na doskonałą 
kontrolę nad spływającym zestawem. Zni-
koma rozciągliwość jest czynnikiem który 
powoduje iż każde zacięcie powinno być 
trafione, niezależnie od dystansu łowie-
nia. Duży współczynnik gładkości tej żyłki 
umożliwia łatwe posyłanie zestawu daleko 
od brzegu. Dostępny wybór średnic po-
zwoli skutecznie dobrać żyłkę na dowolnie 
wybrane łowisko.

art. nr
150 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

202 150 020  0,20 5,90

202 150 035  0,35 13,60

kolor: camou green

202 150 018  0,18 5,00

202 150 030  0,30 10,80
202 150 028  0,28 9,20
202 150 025  0,25 7,90
202 150 022  0,22 6,70

art. nr
150 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

201 150 018  0,18 4,90

kolor: miedziany

201 150 016  0,16 3,80

201 150 022  0,22 6,25
201 150 020  0,20 5,70

5 Wyjątkowa żyłka o równie wyjątkowych właściwościach. Maksymalna wytrzymałość liniowa, zbalansowana rozciągliwość oraz brak pamięci kształtu 
czynią Metrona Classic Pro doskonałym wyborem dla znakomitej większości metod połowu. Rzadko spotykany kolor limonki okazał się bardzo słabo widoczny 
w wodzie, nawet krystalicznie czystego potoku, pozostając dobrze widoczny ponad jej powierzchnią.

5 Wysokiej jakości żyłka znakomicie spra-
wująca się przy łowieniu wszelkimi odmia-
nami metod gruntowych. Jej rozciągliwość 
została dobrana tak, aby bez problemu 
pokazać leszczowe branie na feeder z kil-
kudziesięciu metrów, oraz móc swobodnie 
amortyzować zrywy wielkiego karpia. Nie 
bez znaczenia również jest jej kolor, per-
fekcyjnie kamuflujący się praktycznie na 
każdym rodzaju dna.

5 Tonąca żyłka przeznaczona do metod 
spławikowych. Zastosowanie specjalnego 
polimeru użytego do produkcji tej żyłki po-
zwoliło na uzyskanie łatwo tonącej żyłki bez 
tendencji do jej szybkiego zużycia. Niezbyt 
wysoka rozciągliwość pozwala na pewne 
zacięcie nawet z dużej odległości. Metron 
Specialist Pro Match to doskonały wybór 
dla „wyjadaczy” spławikowych łowów.

art. nr
150 m 100 m 30 m

art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

       —        — 200 030 010  0,10 1,75

200 150 018 200 100 018 200 030 018  0,18 4,85
200 150 016 200 100 016 200 030 016  0,16 3,95
200 150 014 200 100 014 200 030 014  0,14 3,35
200 150 012 200 100 012 200 030 012  0,12 2,60

200 150 020 200 100 020 200 030 020  0,20 5,75

kolor: jasny turkusowy

200 150 030 200 100 030        —  0,30 11,95

200 150 025 200 100 025 200 030 025  0,25 8,30
200 150 022 200 100 022 200 030 022  0,22 6,65

200 150 028 200 100 028        —  0,28 10,30

       —        — 200 030 008  0,08 1,25
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metron Specialist Super Spin

metron Specialist Blue Ice

metron Specialist Ultra Light Spin

art. nr
150 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

204 150 018 204 100 018 0,18 4,70

204 150 030 204 100 030 0,30 11,90

kolor: jasno szary

204 150 016 204 100 016 0,16 3,90

204 150 028 204 100 028 0,28 10,20
204 150 025 204 100 025 0,25 8,20
204 150 022 204 100 022 0,22 6,60
204 150 020 204 100 020 0,20 5,70

5 Duży szczupak czy sandacz to duże wy-
zwanie zarówno dla sprzętu, jak i dla węd-
karza. Na finalny sukces składa się wiele 
czynników, lecz sprzęt jest jednym z tych 
decydujących. Dlatego też z myślą o wyma-
gających spinningistach stworzyliśmy wy-
jątkową żyłkę bez pamięci kształtu, mało 
rozciągliwą, posiadającą przy tym wysoką 
wytrzymałość liniową i na węźle. Poleca-
my wszystkim tym, którzy nie chcą dać się 
„ograć” wymagającemu przeciwnikowi.

5 Łowienie spod lodu jest dużym wyzwa-
niem zarówno dla sprzętu, jak i dla umiejęt-
ności wędkarza. Aby sprostać bardzo trud-
nym warunkom narzuconym przez ujemną 
temperaturę oraz ostre krawędzie lodu, po-
stanowiliśmy stworzyć bezkompromisową 
żyłkę, dedykowaną wyłącznie tej metodzie. 
Parametry tej żyłki nie ulegną zmianie na-
wet przy trzydziestostopniowych mrozach.

5 Żyłka dla wymagających spinningistów 
łowiących finezyjnie. Doskonale obsłuży 
smużaka, mały wobler, paproszka lub ob-
rotówkę. Praktycznie pozbawiona pamięci 
kształtu, o wyjątkowo śliskiej powierzchni 
redukuje do minimum opory na przelotkach 
pozwalając przynętom osiągać imponujące 
odległości rzutu. W parze z gładkością idzie 
również wytrzymałość – przyłów w postaci 
szczupaka już nie odpłynie z „kolczykiem” 
z kotwiczki.

art. nr
150 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

203 150 014  0,14 3,30

kolor: przeźroczysty

203 150 012  0,12 2,55

203 150 018  0,18 4,75
203 150 016  0,16 3,90

art. nr art. nr
50 m 30 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

kolor: błękitny

art. nr
100 m

201 050 010 201 030 010 0,10 1,75

201 050 020 201 030 020 0,20 5,75

201 050 008 201 030 008 0,08 1,25

201 050 018 201 030 018 0,18 4,85
201 050 016 201 030 016 0,16 3,95
201 050 014 201 030 014 0,14 3,35
201 050 012 201 030 012 0,12 2,60

201 050 025 201 030 025 0,25 8,30
201 050 022 201 030 022 0,22 6,65
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steelon HP HI-Power
Invisible

steelon HP HI-Power 
Fluorocarbon Coated

5 „Wysoka moc”. To pierwsze słowa usłyszane od testerów, doskonale odzwierciedlające charakter tej żyłki. Platynowy, mało widoczny 
w wodzie kolor, świetne parametry na węźle i doskonała kalibracja średnicy na całej długości linki, zagwarantują Wam posiadanie nowego 
faworyta w rodzinie żyłek. Dodatkowymi niepodważalnymi atutami tej serii są umiarkowana rozciągliwość i brak pamięci kształtu szpuli. 
Doskonale spisze się do wszystkich metod połowu, nie zawodząc przy tym Waszych oczekiwań. Moc jest z nami – teraz może być Wasza. 

art. nr
150 m 100 m 30 m 50 m ice

art. nr art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

234 150 030 234 100 030        —        — 0,30 13,00

234 150 025 234 100 025 234 030 025 234 050 025 0,25 8,80

       —        — 234 030 010 234 050 010 0,10 1,90

234 150 022 234 100 022 234 030 022 234 050 022 0,22 7,30

234 150 018 234 100 018 234 030 018 234 050 018 0,18 5,15
234 150 016 234 100 016 234 030 016 234 050 016 0,16 4,30
234 150 014 234 100 014 234 030 014 234 050 014 0,14 3,60
       —        — 234 030 012 234 050 012 0,12 2,85

234 150 020 234 100 020 234 030 020 234 050 020 0,20 6,30

kolor: platynowy

5 Produkt niemieckiego koncernu słynnego w całym świecie z wytwarza-
nia najwyższej jakości linek dostępny jest teraz również na naszym rynku. 
Szerokie spektrum średnic pozwoli wybrać żyłkę dostosowaną do połowu 
większości ryb. Szczególnie dobrze spisze się w zestawach spławikowych, 
przy pozostałych metodach połowów gruntowych oraz spinningowaniu. Ko-
lor żyłki gwarantuje szybkie zanikanie jej widma pod powierzchnią wody.

234 150 028 234 100 028        —        — 0,28 11,20

art. nr
150 m 100 m 30 m 50 m ice

art. nr art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

241 150 030 241 100 030        —        — 0,30 13,00

241 150 025 241 100 025 241 030 025 241 050 025 0,25 8,80

       —        — 241 030 010 241 050 010 0,10 1,90

241 150 022 241 100 022 241 030 022 241 050 022 0,22 7,30

241 150 018 241 100 018 241 030 018 241 050 018 0,18 5,15
241 150 016 241 100 016 241 030 016 241 050 016 0,16 4,30
241 150 014 241 100 014 241 030 014 241 050 014 0,14 3,60
       —        — 241 030 012 241 050 012 0,12 2,85

241 150 020 241 100 020 241 030 020 241 050 020 0,20 6,30

kolor: platynowy

5 Powłoka fluorocarbonowa uczyniła tę żyłkę doskonałym narzędziem do 
użytku w trudnych warunkach. Znacznie podwyższony współczynnik odpor-
ności na ścieranie dedykuje ją jako żyłkę spinningową oraz do metody drga-
jącej szczytówki. Zastosowanie fluorocarbonu zwiększyło również jej odpor-
ność na czynniki chemiczne rozpuszczone w wodzie. Znakomicie poradzi 
sobie na śródrzecznych rafach, na których używanie plecionki poddawane jest 
w wątpliwość.

241 150 028 241 100 028        —        — 0,28 11,20
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steelon CC Cristal Clear

steelon CC 
Cristal Clear Fluorocarbon

5 Powłoka fluorocarbonowa zastosowana w tej żyłce pozwoliła uzyskać niezwykłą żyłkę przygotowaną na bez wyjątku każdy rodzaj wody. Niezależnie od tego 
czy łowisz w przejrzystym, górskim potoku, dużej, nizinnej rzece czy na spokojnych wodach jeziora, żyłka ta będzie doskonałym i niezawodnym elementem 
Twojego ekwipunku. Zastosowanie fluorocarbonu pozwoliło zwiększyć również odporność na ścieranie i niekorzystny wpływ czynników chemicznych i ultra-
fioletu.

art. nr
150 m 100 m 30 m 50 m ice

art. nr art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

239 150 050 239 100 050        —        — 0,50 17,00

239 150 040 239 100 040        —        — 0,40 15,30

       —        — 239 030 010 239 050 010 0,10 1,80

239 150 035 239 100 035        —        — 0,35 14,20

239 150 018 239 100 018 239 030 018 239 050 018 0,18 4,80
239 150 016 239 100 016 239 030 016 239 050 016 0,16 4,00
239 150 014 239 100 014 239 030 014 239 050 014 0,14 3,40
239 150 012 239 100 012 239 030 012 239 050 012 0,12 2,65

239 150 020 239 100 020 239 030 020 239 050 020 0,20 5,80

kolor: przeźroczysty

239 150 045 239 100 045        —        — 0,45 16,00

       —        — 239 030 008 239 050 008 0,08 1,25

239 150 030 239 100 030        —        — 0,30 12,00

239 150 025 239 100 025 239 030 025 239 050 025 0,25 8,30
239 150 022 239 100 022 239 030 022 239 050 022 0,22 6,70

239 150 028 239 100 028        —        — 0,28 10,30

5 Przezroczysta żyłka wyprodukowana w niemieckiej fabryce, pozbawiona jakichkolwiek dodatkowych barwników – to co widzicie to naturalny kolor polimeru. 
Specyfika tej żyłki dedykuje ją do połowu ostrożnie żerujących ryb w bardzo przeźroczystych wodach. Szczególną uwagę powinni przyłożyć do niej łowcy 
pstrągów. Nieduża rozciągliwość pozwoli skutecznie używać jej do spinningu oraz gruntowych metod połowu na większych dystansach.

art. nr
150 m 100 m 30 m 50 m ice

art. nr art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

240 150 050 240 100 050        —        — 0,50 17,00

240 150 040 240 100 040        —        — 0,40 15,25

       —        — 240 030 010 240 050 010 0,10 1,75

240 150 035 240 100 035        —        — 0,35 14,15

240 150 018 240 100 018 240 030 018 240 050 018 0,18 4,75
240 150 016 240 100 016 240 030 016 240 050 016 0,16 3,95
240 150 014 240 100 014 240 030 014 240 050 014 0,14 3,35
240 150 012 240 100 012 240 030 012 240 050 012 0,12 2,60

240 150 020 240 100 020 240 030 020 240 050 020 0,20 5,75

kolor: przeźroczysty

240 150 045 240 100 045        —        — 0,45 16,00

       —        — 240 030 008 240 050 008 0,08 1,20

240 150 030 240 100 030        —        — 0,30 11,95

240 150 025 240 100 025 240 030 025 240 050 025 0,25 8,25
240 150 022 240 100 022 240 030 022 240 050 022 0,22 6,65

240 150 028 240 100 028        —        — 0,28 10,25

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

steelon Fluorocarbon Coated

5 Doskonała jakość w przystępnej cenie, tak w największym skrócie, można 
powiedzieć o tej żyłce wyprodukowanej przez niemiecki koncern Bayer, mają-
cy długą tradycję w produkcji linek wędkarskich. Super wytrzymała, jasnoszara 
linka dostępna jest w średnicach od 0,08 do 0,50 mm. Odporna na ścieranie 
i inne czynniki zewnętrzne, „śliska”, o doskonale wyważonej rozciągliwości – 
czy można chcieć więcej?   

5 Najwyższej jakości żyłka wędkarska pokryta powłoką fluorocarbonową. Mała 
rozciągliwość, duża wytrzymałość liniowa i na węźle, odporność na działanie 
promieniowania UV to najważniejsze cechy tej linki. Wykonana z jasnoszarego 
materiału, który załamuje światło pod kątem zbliżonym do tego, który tworzy się 
w wodzie, dzięki czemu jest niewidoczna. 

art. nr
150 m 100 m 30 m 50 m ice

art. nr art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

213 150 050 213 100 050        —        — 0,50 16,90

213 150 040 213 100 040        —        — 0,40 15,20

       —        — 213 030 010 213 050 010 0,10 1,70

213 150 035 213 100 035        —        — 0,35 14,10

213 150 018 213 100 018 213 030 018 213 050 018 0,18 4,70
213 150 016 213 100 016 213 030 016 213 050 016 0,16 3,90
213 150 014 213 100 014 213 030 014 213 050 014 0,14 3,30
213 150 012 213 100 012 213 030 012 213 050 012 0,12 2,55

213 150 020 213 100 020 213 030 020 213 050 020 0,20 5,70

kolor: jasnoszary

213 150 045 213 100 045        —        — 0,45 15,90

       —        — 213 030 008 213 050 008 0,08 1,15

213 150 030 213 100 030        —        — 0,30 11,90

213 150 025 213 100 025 213 030 025 213 050 025 0,25 8,20
213 150 022 213 100 022 213 030 022 213 050 022 0,22 6,60

213 150 028 213 100 028        —        — 0,28 10,20

art. nr
150 m 100 m 30 m 50 m ice

art. nr art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

220 150 050 220 100 050        —        — 0,50 16,90

220 150 040 220 100 040        —        — 0,40 15,20

       —        — 220 030 010 220 050 010 0,10 1,70

220 150 035 220 100 035        —        — 0,35 14,10

220 150 018 220 100 018 220 030 018 220 050 018 0,18 4,70
220 150 016 220 100 016 220 030 016 220 050 016 0,16 3,90
220 150 014 220 100 014 220 030 014 220 050 014 0,14 3,30
220 150 012 220 100 012 220 030 012 220 050 012 0,12 2,55

220 150 020 220 100 020 220 030 020 220 050 020 0,20 5,70

kolor: jasnoszary

220 150 045 220 100 045        —        — 0,45 15,90

       —        — 220 030 008 220 050 008 0,08 1,15

220 150 030 220 100 030        —        — 0,30 11,90

220 150 025 220 100 025 220 030 025 220 050 025 0,25 8,20
220 150 022 220 100 022 220 030 022 220 050 022 0,22 6,60

220 150 028 220 100 028        —        — 0,28 10,20

5 Steelon ICE. Żyłka przeznaczona dla wędkarzy łowiących spod lodu. Dosko-
nała do wszystkich metod (spławika, mormyszki i błystki podlodowej). Jest ak-
samitnie miękka i średnio rozciągliwa. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością. 
Jest pokryta specjalną powłoką, która zabezpiecza linkę przed przetarciem o 
krawędź lodowej tafli, a także chroni przed negatywnym działaniem niskiej tem-
peratury oraz promieniowaniem UV.
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steelon Carp

steelon Soft Line

carbomaxx

 Carp

5 Uniwersalna, jedwabiście miękka, elastyczna, a przy tym niezwykle moc-
na na węźle żyłka wędkarska. Doskonała zarówno do metod spławikowych, 
gruntowych jak również do spinningu. Jest bezbarwna, słabo widoczna 
w wodzie. Dzięki zaawansowanej technologii procesu produkcji utrzymuje 
jednakową średnicę i wysoką wytrzymałość na całej swojej długości.

art. nr
150 m 100 m 30 m

art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

219 150 050 219 100 050        —  0,50 16,70

219 150 040 219 100 040        —  0,40 14,70

       —        — 219 030 010  0,10 1,70

219 150 035 219 100 035        —  0,35 13,00

219 150 018 219 100 018 219 030 018  0,18 4,70
219 150 016 219 100 016 219 030 016  0,16 3,85
219 150 014 219 100 014 219 030 014  0,14 3,00
       —        — 219 030 012  0,12 2,45

219 150 020 219 100 020 219 030 020  0,20 5,60

kolor: jasnoszary

219 150 045 219 100 045        —  0,45 15,80

219 150 030 219 100 030        —  0,30 10,80

219 150 025 219 100 025 219 030 025  0,25 7,80
219 150 022 219 100 022 219 030 022  0,22 6,30

219 150 028 219 100 028        —  0,28 9,20

5 Przygotowana specjalnie dla karpiarzy, którzy 
preferują na krótszych dystansach żyłkę zamiast 
plecionki. Niemiecki producent połączył w jednym 
miękkość i wytrzymałość. Dodatkową zaletą jest 
duża odporność na ścieranie. Nawój 250 m, 2 razy 
po 250 m daje duży komfort podczas holu nawet 
życiowej ryby.

art. nr
250 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

225 250 025  0,25 8,70

225 250 040  0,40 15,70
225 250 035  0,35 14,60
225 250 030  0,30 12,40
225 250 028  0,28 10,70

kolor: czarny

225 250 022  0,22 7,10

5 Profesjonalna żyłka wędkarska wyprodukowana przy udziale nowoczesnej technologii przez co osiągnęli-
śmy bardzo dobre parametry użytkowe wyrobu, wysoką wytrzymałość na węźle, podniesioną wytrzymałość 
liniową i niewielką rozciągliwość. Żyłka dzięki specjalnej obróbce zyskała niespotykaną gładkość i miękkość, 
przez co doskonale układa się na szpuli kołowrotka i ułatwia oddawanie precyzyjnych rzutów bez obawy 
o splątanie. Żyłka jest odporna na promienie UV i cechuje ją duża odporność na zanieczyszczenie wody. 

5 Carbomaxx Ice. Specjalistyczna żyłka do połowów podlodowych, pod wpływem niskich temperatur 
pozostaje jedwabiście miękka i równo układa się na szpuli kołowrotka. Posiada wysoką odporność na uszko-
dzenia mechaniczne, przez co walczącej rybie trudno ją przetrzeć o krawędź przerębla.

art. nr
150 m 100 m 30 m

art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

224 150 050 224 100 050        —  0,50 16,70

224 150 040 224 100 040        —  0,40 15,10

       —        — 224 030 010  0,10 1,65

224 150 035 224 100 035        —  0,35 14,00

224 150 018 224 100 018 224 030 018  0,18 4,65
224 150 016 224 100 016 224 030 016  0,16 3,85
224 150 014 224 100 014 224 030 014  0,14 3,25
       —        — 224 030 012  0,12 2,50

224 150 020 224 100 020 224 030 020  0,20 5,65

kolor: jasnoszary

224 150 045 224 100 045        —  0,45 15,80

224 150 030 224 100 030        —  0,30 11,80

224 150 025 224 100 025 224 030 025  0,25 8,15
224 150 022 224 100 022 224 030 022  0,22 6,55

224 150 028 224 100 028        —  0,28 10,10

       —        — 224 030 008  0,08 1,10

art. nr
50 m ice Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

224 050 010  0,10 1,70

224 050 025  0,25 7,80
224 050 022  0,22 6,30
224 050 020  0,20 5,60

224 050 012  0,12 2,45

kolor: jasnoszary

224 050 008  0,08 1,15

224 050 018  0,18 4,70
224 050 016  0,16 3,85
224 050 014  0,14 3,00
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nylstar

monomax

monomax Flurocarbon Coated

5 Można by jeszcze szerzej komplementować, przedstawiać, tylko po co? 
Ta oliwkowa, uniwersalna żyłka o średniej rozciągliwości i wyjątkowej wytrzy-
małości na węzłach z całą pewnością tego nie wymaga. Jesteśmy przekonani, 
że Nylstar najlepiej zareklamuje się na łowisku! Dostępne średnice od 0,08 do 
0,50 mm z całą pewnością usatysfakcjonują zwolenników wszystkich metod 
połowu. 

5 Żyłka Monomax to produkt o niezrównanej wytrzymałości na węźle, odpor-
ny na gwałtowne przeciążenia, wytrzymały na zanieczyszczenia chemiczne 
i mineralne wody. Monomax to żyłka elastyczna przy małej rozciągliwości, co 
zapewnia dalekie rzuty i skuteczne zacięcie ryby. Wszystkie te cechy oraz jasno-
niebieski neutralny kolor decydują o jej uniwersalności – zalecana jest więc do 
wszystkich metod wędkowania. 

art. nr
150 m 100 m 30 m

art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

215 150 050 215 100 050        —  0,50 16,90

215 150 040 215 100 040        —  0,40 15,20

       —        — 215 030 010  0,10 1,70

215 150 035 215 100 035        —  0,35 14,10

215 150 018 215 100 018 215 030 018  0,18 4,70
215 150 016 215 100 016 215 030 016  0,16 3,90
215 150 014 215 100 014 215 030 014  0,14 3,30
215 150 012 215 100 012 215 030 012  0,12 2,55

215 150 020 215 100 020 215 030 020  0,20 5,70

kolor: oliwkowy

215 150 045 215 100 045        —  0,45 15,90

215 150 030 215 100 030        —  0,30 11,90

215 150 025 215 100 025 215 030 025  0,25 8,20
215 150 022 215 100 022 215 030 022  0,22 6,60

215 150 028 215 100 028        —  0,28 10,20

       —        — 215 030 008  0,08 1,15

art. nr

art. nr

150 m

150 m

100 m

100 m

30 m

30 m 50 m ice

art. nr

art. nr

art. nr

art. nr art. nr

Średnica
(mm)

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

Wytrzym.
(kg)

212 150 050 212 100 050        —  0,50 16,70

212 151 050 212 101 050        —        — 0,50 16,90

212 150 040 212 100 040        —  0,40 14,70

212 151 040 212 101 040        —        — 0,40 15,20

212 150 010 212 100 010 212 030 010  0,10 1,70

       —        — 212 031 010 212 051 010 0,10 1,70

212 150 035 212 100 035        —  0,35 13,90

212 151 035 212 101 035        —        — 0,35 14,10

212 150 018 212 100 018 212 030 018  0,18 4,70

212 151 018 212 101 018 212 031 018 212 051 018 0,18 4,70

212 150 016 212 100 016 212 030 016  0,16 3,85

212 151 016 212 101 016 212 031 016 212 051 016 0,16 3,90

212 150 014 212 100 014 212 030 014  0,14 3,00

212 151 014 212 101 014 212 031 014 212 051 014 0,14 3,30

212 150 012 212 100 012 212 030 012  0,12 2,45

212 151 012 212 101 012 212 031 012 212 051 012 0,12 2,55

212 150 020 212 100 020 212 030 020  0,20 5,60

212 151 020 212 101 020 212 031 020 212 051 020 0,20 5,70

kolor: jasnoniebieski

kolor: jasnoniebieski

212 150 045 212 100 045        —  0,45 15,80

212 151 045 212 101 045        —        — 0,45 15,90

212 150 030 212 100 030        —  0,30 10,80

212 151 030 212 101 030        —        — 0,30 11,90

212 150 025 212 100 025 212 030 025  0,25 7,80

212 151 025 212 101 025 212 031 025 212 051 025 0,25 8,20

212 150 022 212 100 022 212 030 022  0,22 6,30

212 151 022 212 101 022 212 031 022 212 051 022 0,22 6,60

212 150 028 212 100 028        —  0,28 9,20

212 151 028 212 101 028        —        — 0,28 10,20

       —        — 212 030 008  0,08 1,15

       —        — 212 031 008 212 051 008 0,08 1,15

5 Mocna żyłka pokryta powłoką fluorocarbonową. Mało rozciągliwa, a jed-
nocześnie posiadająca zbalansowaną rozciągliwość. Charakteryzuje się dużą 
wytrzymałością linową i na węźle oraz brakiem pamięci kształtu. Jest odpor-
na na działanie promieniowania słonecznego i zanieczyszczenia chemiczne 
wody. Uniwersalna, dzięki czemu jest odpowiednia do każdego rodzaju ło-
wienia.
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steelon Carp Camou Summer/Autumn

steelon Carp Camou Spring

steelon Carp Camou Autumn

steelon Carp Camou Spring/Summer

5 Podobnie jak żyłka Spring/Summer, żyłka 
ta została starannie wyselekcjonowana aby 
doskonale maskowała się na tle dna w okre-
sie późnego lata i jesieni. Tam, gdzie dno jest 
nieco bardziej muliste i występuje znacząca 
ilość roślin, żyłka ta odda nieocenione przy-
sługi. Rozciągliwość i wytrzymałość jest do-
-kładnie taka sama jak w żyłce wiosna/lato, 
nie rozczarujecie się nią zatem na pewno.

art. nr

art. nr

300 m

300 m

Średnica
(mm)

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

Wytrzym.
(kg)

243 300 025  0,25 8,70

242 300 025  0,25 8,70

243 300 035  0,35 14,60

242 300 035  0,35 14,60

243 300 030  0,30 12,40

242 300 030  0,30 12,40

243 300 028  0,28 10,70

242 300 028  0,28 10,70

kolor: camou summer/autumn

kolor: camou spring/summer

art. nr
300 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

245 300 025  0,25 8,70

245 300 035  0,35 14,60
245 300 030  0,30 12,40
245 300 028  0,28 10,70

kolor: camou spring

art. nr
300 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

249 300 025  0,25 8,70

249 300 035  0,35 14,60
249 300 030  0,30 12,40
249 300 028  0,28 10,70

kolor: camou autumn

5 Specjalistyczna żyłka karpiowa dedyko-
wana wytrawnym łowcom. W czasie testów 
przeprowadzonych w ubiegłym roku, wytypo-
waliśmy dla Was żyłkę w maskującym ubar-
wieniu, doskonale wpisującą się swą barwą 
w kolor dna gremialnej większości europej-
skich wód w okresie wiosennoletnim. Do-
skonale zbalansowana rozciągliwość pozwo-
-li komfortowo holować wielkie cyprinusy, 
a w razie potrzeby twardo postawić na 
swoim i powstrzymać karpia przed wej-
ściem w zaczepy. 

5 Późna jesień na przełomie z zimą to okres 
w którym karpie pobierają pokarm raczej nie-
zbyt chętnie. Dlatego też ważnym czynnikiem 
jest dostosowanie koloru zestawu do koloru 
dna. Żyłka Steelon Carp Camou Autumn po-
zwoli bez najmniejszego problemu wkompo-
nować się w jego tło. Ciemne, stonowane 
barwy doskonale maskują się na podłożu 
złożonym ze szczątków roślin, nie odstrasza-
jąc ostrożnych ryb. Wysoka wytrzymałość 
liniowa i na węźle umożliwi pewny hol oka-
załego karpia.

5 Wczesnowiosenne łowienie karpi wyma-
ga specyficznego podejścia. Ryby żerują 
raczej słabo, przy tym pozostają wybred-
ne i ostrożne. Łatwo da się je spłoszyć 
nawet drobiazgami, typu źle dobranego 
rozmiaru haczyka. Dobra żyłka jest jednym 
z kluczowych elementów decydujących 
o ostatecznym sukcesie – braniu, zacię-
ciu i skutecznym holu. Dlatego też wpro-
wadziliśmy doskonale kamuflującą się żył-
kę o zbalansowanej rozciągliwości, idealną 
do wiosennych zasiadek.
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team carp 
Camou

team carp 
Camou Dark

team carp 
Camou Dark Grey

team carp 
Camou Rainbow

team carp 
Black

art. nr
1000 m 600 m

art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

227 001 040 227 600 040    0,40 15,30
227 001 035 227 600 035   0,35 13,50

kolor: camou

227 001 030 227 600 030   0,30 11,30

227 001 025 227 600 025   0,25 8,00
227 001 028 227 600 028   0,28 10,00

art. nr
1000 m 600 m

art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

229 001 040 229 600 040    0,40 15,30
229 001 035 229 600 035   0,35 13,50

kolor: camou dark

229 001 030 229 600 030   0,30 11,30

229 001 025 229 600 025   0,25 8,00
229 001 028 229 600 028   0,28 10,00

art. nr
1000 m 600 m

art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

236 001 040 236 600 040    0,40 15,30
236 001 035 236 600 035   0,35 13,50

kolor: camou dark grey

236 001 030 236 600 030   0,30 11,30

236 001 025 236 600 025   0,25 8,00
236 001 028 236 600 028   0,28 10,00

art. nr
1000 m 600 m

art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

235 001 040 235 600 040    0,40 15,30
235 001 035 235 600 035   0,35 13,50

kolor: camou rainbow

235 001 030 235 600 030   0,30 11,30

235 001 025 235 600 025   0,25 8,00
235 001 028 235 600 028   0,28 10,00

5 Specjalistyczna żyłka zaprojektowana i wykonana specjalnie dla nowoczesnego wędkarstwa gruntowego. Poprzez stosowanie nowego 
składu surowcowego podnieśliśmy parametry takie jak wytrzymałość i odporność na przetarcia. Dostępna w kolorach bardzo dobrze 
komponujących się z dnem łowiska co nie zwraca uwagi nawet najbardziej podejrzliwych ryb. Żyłkę tą charakteryzuje duża rozciągliwość 
co jest nieodzowne przy holu walecznych karpiowatych. Żyłka jest jedwabiście miękka i rewelacyjnie układa się na szpuli kołowrotka, co 
umożliwia  oddawanie bardzo dalekich rzutów. Żyłka ta dedykowana jest pasjonatom połowu dużych ryb karpiowatych. Konfekcjonowana 
w odcinkach 1000 m i 600 m. 

art. nr
1000 m 600 m

art. nr

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

228 001 040 228 600 040    0,40 15,30
228 001 035 228 600 035   0,35 13,50

kolor: black

228 001 030 228 600 030   0,30 11,30

228 001 025 228 600 025   0,25 8,00
228 001 028 228 600 028   0,28 10,00
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team Carp Camouflage

team Carp

team Pike

team Boat

5 Maskujący brązowy kolor, podwyższona wytrzymałość na węźle, średnia 
rozciągliwość pozwalająca na pewne zacięcie i hol z dużych odległości. Od-
porność na przetarcie przez muszle zalegające dno większości karpiowych 
zbiorników oraz niewielka pamięć kształtu i miękkość konieczna przy ekstre-
malnie długich rzutach są niezaprzeczalnymi atutami tej specjalistycznej linki. 
Żyłka dla łowców okazów. 

art. nr
350 m, 320 m, 300 m, 280 m, 250 m

długość (m)

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

214 001 040 250   0,40 15,20
214 001 035 280   0,35 13,40

kolor: brązowy

214 001 030 300   0,30 11,20

214 001 025 350  0,25 7,90
214 001 028 320   0,28 9,90

5 Kierując się sugestiami użytkowników naszego sprzętu oddajemy w Wasze 
ręce to na co czekaliście – specjalistyczną żyłkę karpiową doskonale kompo-
nującą się z dnem. Zastosowanie specjalistycznego materiału użytego przy 
produkcji dało wymierny efekt w postaci najwyższej jakości karpiowej żyłki. 
Przetestujcie ją na łowisku, a na pewno nie zechcecie zmienić jej na inną.

art. nr
350 m, 320 m, 300 m, 280 m, 250 m

długość (m)

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

214 005 040 250   0,40 15,20
214 005 035 280   0,35 13,40

kolor: camou

214 005 030 300   0,30 11,20

214 005 025 350  0,25 7,90
214 005 028 320   0,28 9,90

5 Specjalistyczna szczupakowa żyłka w maskującym zielonym kolorze, 
uwzględniająca zwyczaje gatunku i metody połowu. Dzięki wyjątkowej gład-
kości powierzchni i niewielkiej rozciągliwości, zapewnia przenikliwe, ostre 
zacięcie przy zachowaniu pełnej kontroli nad holowaną rybą. Doskonała pro-
pozycja dla spinningistów i zwolenników metody żywcowej. 

5 Jaskrawożółta żyłka przeznaczona do połowu z kutra oraz ciężkiego węd-
karstwa gruntowego z plaży i falochronów. Doskonałe zabezpieczenia przed 
wpływem agresywnego morskiego środowiska, gładkość powierzchni, wy-
jątkowo dobra widoczność nad wodą i niewielka rozciągliwość powodują, że 
jest to oferta wobec której żaden miłośnik morskiego wędkowania nie powi-
nien przejść obojętnie. 

art. nr
350 m, 320 m, 300 m, 280 m, 250 m

długość (m)

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

kolor: ciemnozielony

art. nr
250 m Średnica

(mm)
Wytrzym.

(kg)

kolor: żółty fluo

214 002 040 250   0,40 15,20
214 002 035 280   0,35 14,00
214 002 030 300   0,30 11,20

214 002 025 350  0,25 7,90
214 002 028 320   0,28 9,90

214 004 050    0,50 16,70

214 004 040   0,40 14,70
214 004 045    0,45 15,80
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team CatFish

shock leader

żyłka gospodarcza

5 Specjalnie wzmacniany sumowy rarytas, przeznaczony do słodkowod-
nego „Big Game”. Ciemnoszary kolor i średnice od 0,45 do 0,80 mm nie 
pozostawiają żadnych złudzeń – CatFish to linka do naprawdę ostrej walki. 
Zwolennicy „przeciągania liny” nie zawiodą się na jej wytrzymałości na węźle, 
miękkości, nikłej pamięci kształtu, niewielkiej rozciągliwości i dużej odporno-
ści na warunki zewnętrzne. 

art. nr
250 m, 225 m, 200 m

długość (m)

Średnica
(mm)

Wytrzym.
(kg)

214 003 080 200   0,80 37,00
214 003 070 200   0,70 30,50

kolor: ciemnoszary

214 003 060 225   0,60 23,90

214 003 045 250  0,45 15,90
214 003 050 250   0,50 16,90

art. nr art. nr

art. nr

100 m 50 m

50 m

Średnica
(mm)

Wytrzym
(lbs)

       — 290 050 120  1,20

291 050 100  100

       — 290 050 140  1,40

291 050 140  140

kolor: jasnoszary

kolor: jasnoszary

290 100 080        —  0,80

291 050 060  60

290 100 100        —  1,00

291 050 080  80

291 050 160  160
291 050 200  200
291 050 220  220

5 Shock Leader to żyłka przyponowa używana w nowocze-
snej i niezwykle popularnej metodzie spinningu morskiego. 
Plecionka używana w połowach morskich nie gwarantuje 
odpowiedniej amortyzacji podczas holu niezwykle silnych 
i agresywnie walczących ryb. Przypon Shock Leader amor-
tyzuje zrywy ryb a dzięki swojej „niewidoczności” pod wodą 
wpływa także na zwiększenie liczby brań.

ż y ł k i





138 2016

P i l k e r y



1392016

P i l k e r y



140 2016

P i l k e r y



1412016

P i l k e r y

linka kevlarowa assist Hook

5 150 Lbs/10 m   Art. nr: 286 005 150
5 250 Lbs/10 m   Art. nr: 286 005 250
5 350 Lbs/10 m   Art. nr: 286 005 350

Specjalistyczna linka wykonana z odpornego na przecięcie kevlaru. Przeznaczona do wiązania haków 
asystujących używanych przy dozbrajaniu morskich pilkerów.
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a k c e s o r i a  m o r s k i e
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727

750

751

750

827

850

851

850

927

950

951

950

Błystki oBrotoWe GPX

B ły s t k i
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Kształt przynęty, jej praca oraz kolorystyka zostały sprawdzone na wielu łowiskach zarówno polskich 
jak i zagranicznych. Najmniejsze rozmiary doskonale wabią okonie, zaś większe to dosłownie „kil-
lery” na sandacze i szczupaki. Guma świetnie pracuje zarówno na lekkich jak i ciężkich główkach. 
Grubber posiada wcięcia w korpusie umożliwiające również zbrojenie hakiem offsetowym.

P r z y n ę t y  m i ę k k i e

4  Rozmiary: 000 (4 cm) 
 i rozmiar 004 (5,5 cm) 
 kolory: 001, 002, 006, 014, 015,  
 016, 017, 021, 35, 36, 37
4 Rozmiary: 001 (7 cm), 
 002 (9,5 cm), 003 (12 cm) 
 kolory: od 001 do 034
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Co powinno charakteryzować znakomitą miękką przynętę? Przede wszyst-kim łowność. Poza tym,  odporność na rozerwanie, szeroka paleta kolorów 
i dostępnych rozmiarów. Wszystkie z tych cech znajdziecie w nowym Grubber Shad Skinny. Pięciocentymetrowy Skinny to niezawodna przynęta na okonie, 
pozwalająca regularnie łowić najbardziej nawet ostrożne sztuki. Wielkość 7,5 cm znakomicie kusiła grube garbusy oraz sandacze na wszystkich polskich 
wodach.

P r z y n ę t y  m i ę k k i e
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Przynęta o wyjątkowo szerokim spektrum zastosowań. Rozmiar 5 cm jest niezastąpiony przy 
łowieniu okoni, 7,5 cm pozwala zapolować na sandacza, zaś 8.75 cm to doskonały wybór dla 
wszystkich wędkarzy nastawiających się na szczupaki. Co ciekawe, aromat zastosowany na na-
szych przynętach zasmakował okazałym sumom – polecamy uzbroić największego Blinky Shada 
w ciężką główkę i powoli obławiać rzeczne dołki i rynny.

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

P r z y n ę t y  m i ę k k i e
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Smukły ripper doskonale spisujący się podczas połowu wszystkich drapieżników. Do wyboru długości 7,5 cm oraz 10 cm. Mniejszy rozmiar doskonale wabi okonie 
i bolenie, zaś 10 cm pozwala skutecznie skusić do brania nawet nie żerującego szczupaka czy sandacza. Slim Shad posiada w korpusie nacięcia umożliwiające 
zbrojenie go zarówno klasyczną główką, jak również hakiem offsetowym.

P r z y n ę t y  m i ę k k i e
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Wyjątkowo łowne rippery, pracujące podczas naj-wol-
niejszego prowadzenia. Najpraktyczniejsze rozmiary, 
kolory i... wyjątkowo kuszący barwiony ogonek, to 
atuty tej serii miękkich przynęt. Starannie dobrane 
tworzywo i kształt spowodowały, że cieszą się niena-
ganną opinią nawet wśród najbardziej wymagających 
spinningistów. W zależności od rozmiaru, polecamy na 
okonie, sandacze, szczupaki i sumy.

P r z y n ę t y  m i ę k k i e
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Korpus twistera w połączeniu z ogonkiem zbliżo-
nym kształtem do kopyta znakomicie prowoku-
je brania ryb zarówno w słodkich, jak i słonych 
wodach. Nieważne czy użyjecie go z główką 
jigową, hakiem offsetowym, czy jako dorszową 
przywieszkę – polubicie go już od pierwszego 
kontaktu. Tworzywo, z którego został wykonany 
Power Grub jest miękkie, a przy tym niepodatne 
na rozerwanie.

P r z y n ę t y  m i ę k k i e
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Cztery zróżnicowane rozmiary, szeroka gama ko-
lorów oraz po prostu świetna praca ogonka nawet 
przy najmniejszym poruszeniu przynęty pozwolą 
skutecznie zapolować praktycznie na każdego dra-
pieżnika w naszych wodach. 6 centymetrowy Big 
Tail okazał się ulubionym daniem okoni, zaś naj-
większy, 14 centymetrowy model, zawzięcie ata-
kowały szczupaki i sumy. Dwie pośrednie wielkości 
znakomicie wabią sandacze.

P r z y n ę t y  m i ę k k i e
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Bardzo łowna sztuczna przynęta, szczególnie pole-
cana na szczupaki, sandacze, okonie i pstrągi. Shad 
Grub to połączenie pięknej, aksamitnej pracy twi-
sterowego ogonka z ripperowym korpusem przy-
pominającym drobną rybkę. Przynęta wykonana 
z miękkiej i niezwykle odpornej na zęby drapież-
ników gumy.

P r z y n ę t y  m i ę k k i e



162 2016

3 rodzaje małych twisterków opracowanych z myślą o łowieniu okoni. Długo trwa-
-jący cykl, zaczynając od pomysłu przez produkcję i kończąc na testach, przyniósł 
doskonały rezultat w postaci łownych i skutecznych przynęt okoniowych. TROKERY 
występują w 32 kolorach. Kolory zostały wyselekcjonowane przez testerów spe-
cjalizujących się w połowach okoni metodą spinningową. TROKERY wykonano 
z bardzo miękkiego silikonu, co zapewnia właściwą pracę przynęty w każdych wa-
runkach, prowokując do ataku najbardziej wybredne okonie. Dla wędkarzy chcą-
cych używać TROKERY do metody bocznego troka, istotna może być również gę-
stość użytego silikonu, która została dobrana tak aby przynęta poruszała się przy 
samym dnie, od czasu do czasu dotykając go i tworząc wabiącą okonie, unoszącą 
się smugę. 
4 troker a (GUN) – dostępny w rozmiarach 3 cm i 4 cm. Twisterek ten charak-
-teryzuje się małym „kopytkiem” umieszczonym na końcu ogonka, mającym nie-
-bagatelny wpływ na atrakcyjność pracy przynęty, co jest oczywiście dodatkowym 
atutem przy wabieniu chimerycznych okoni.
4 troker B (SPEED) – dostępny w rozmiarach 3 cm i 3,5 cm. Charakteryzuje się 
długim i smukłym ogonkiem zapewniającym płynną i aksamitną pracę przynęty.
4 troker c (ACOUSTIC) – występuje w rozmiarze 3,5 cm. Ten twisterek różni się 
od innych dostępnych na rynku tym, że w ogonie ma kilka otworów, co przy prowa-
-dzeniu przynęty powoduje tworzenie się smugi w postaci malutkich bąbelków po-
wietrza. Taka smuga dla okonia jest niewątpliwie dodatkowym bodźcem do ataku. 
P.S. Zapomniałem wspomnieć że podczas testów, wszystkie TROKERY były bardzo 
często atakowane również przez szczupaki. 

P r z y n ę t y  m i ę k k i e
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Ponętna, ruchliwa jaskółka która sprawdzi się przy rożnych technikach po-
łowu zarówno w słodkich jak i słonych zbiornikach. Doskonały wybór szcze-
gólnie do verticala z główką futbolówką. Miękki silikon sprawia, że przynęta 
wykonuje żwawe ruchy nawet podczas delikatnych ruchów szczytówką. 
Skusi do brania niejednego sandacza czy szczupaka, nawet te „bez apetytu”.

Łowna przynęta wykonana z miękkiego silikonu. Charakterystyczny, wiotki 
ogonek sprawia, że przynęta wyjątkowo skutecznie kusi drapieżniki zarówno 
przy klasycznym prowadzeniu jak i przy swobodnym opadaniu na dno. Więk-
szy rozmiar jest wręcz idealny do „upolowania” dużych sandaczy, szczupa-
ków, czy okazałych okoni. Można zbroić ją w klasyczną główkę, futbolówkę, 
lub w hak offsetowy – w każdym z tych wydań pozostaje niezmiennie sku-
teczna.

P r z y n ę t y  m i ę k k i e
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zestaWy sPłaWikoWe

sBirUlino

Chcielibyśmy zaproponować Państwu gotowe zestawy spławikowe do łowienia batami, przygotowane na specjalnych drabinkach ułatwiających transport 
i montowanie do wędziska. Zestawy zostały zaprojektowane przy współpracy z zawodnikami łowiącymi pełnym zestawem. Specjalnie dobrane i precyzyjnie 
wyważone spławiki, oraz najwyższej jakości haki pozwolą nawet najmłodszym adeptom skutecznie łowić ryby spokojnego żeru.

Art. nr 600 000 001

Art. nr 600 000 002

s B i r U l i n o ,  s P ł aW i k i
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Combo A nr 1
1,5 g; 2 g; 2,5 g
drabinka 23 cm
opak. 3 szt.
Art. nr 620 100 001

Combo A nr 2
2 g; 3 g; 4 g
drabinka 23 cm
opak. 3 szt.
Art. nr 620 100 002

Combo A nr 3
1,5 g; 2 g; 2,5 g
drabinka 23 cm
opak. 3 szt.
Art. nr 620 100 003

Combo A nr 4
0,8 g; 1,2 g; 1,75 g
drabinka 20 cm
opak. 3 szt.
Art. nr 620 100 004

Combo A nr 5
1 g; 1,5 g; 2 g
drabinka 20 cm
opak. 3 szt.
Art. nr 620 100 005

Combo A nr 6
1,5 g; 2 g; 2,5 g
drabinka 20 cm
opak. 3 szt.
Art. nr 620 100 006

Combo B nr 7
2 g; 1,2 g; 1,5 g
drabinka 23 cm
opak. 3 szt.
Art. nr 620 100 007

Combo B nr 8
2,5 g; 1,75 g; 2 g
drabinka 23 cm
opak. 3 szt.
Art. nr 620 100 008

Combo B nr 9
2 g; 2 g; 2 g
drabinka 23 cm
opak. 3 szt.
Art. nr 620 100 009

Combo B nr 10
2 g; 2,5 g; 2,5 g
drabinka 23 cm
opak. 3 szt.
Art. nr 620 100 010

s P ł aW i k i
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s P ł aW i k i

kula wodna 30 mm
Art. nr: 940 000 000
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a k c e s o r i a

łącznik przelotowy 
do spławika
Art. nr 550 001 070

łącznik stały
do spławika
Art. nr 550 001 071
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a k c e s o r i a  k a r P i o W e
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zwijadełko na przypony
3 szt.
Art. nr 970 006 049

a k c e s o r i a  k a r P i o W e
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PrzyPony karPioWe

a k c e s o r i a  k a r P i o W e
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e l e k t r o n i c z n e  s y G n a l i z at o r y  B r a Ń
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e l e k t r o n i c z n e  s y G n a l i z at o r y  B r a Ń
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s V V i n G e r y
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r o d  P o dy
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t r i P o dy
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t r i P o dy,  r o d  P o dy
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m at y  k a r P i o W e
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stopery do żywców 
opak. 20 szt.
Art. nr: 960 000 199

Grzechotka 
do zestawów sumowych
opak. 4 szt.
Art. nr: 960 001 103

Przypon sumowy 
kevlar camou

4 80 kg/10 m
    Art. nr: 285 010 080
4 100 kg/10 m
    Art. nr: 285 010 100
4 150 kg/10 m
    Art. nr: 285 010 150

Przypon sumowy 
kevlar czarny

4 80 kg/10 m
    Art. nr: 285 011 080
4 100 kg/10 m
    Art. nr: 285 011 100
4 150 kg/10 m
    Art. nr: 285 011 150

kwok nr 1   Art. nr: 960 000 085

kwok nr 2   Art. nr: 960 000 086

kwok nr 3   Art. nr: 960 000 180

kwok nr 4   Art. nr: 960 000 181

kwok nr 5   Art. nr: 960 000 182

kwok nr 6   Art. nr: 960 000 183

kwok nr 7   Art. nr: 960 000 194

spławik sumowy

4 80 g    
    Art. nr: 635 001 080
4 125 g
    Art. nr: 635 001 125
4 200 g
    Art. nr: 635 001 200

4 zestaw 
   boja do zrywki 300 g + spławik 80 g    
    Art. nr: 635 002 080
4 zestaw 
   boja do zrywki 300 g + spławik 125 g
    Art. nr: 635 002 125
4 zestaw 
   boja do zrywki 300 g + spławik 200 g 
    Art. nr: 635 002 200

a k c e s o r i a  s U m o W e
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a k c e s o r i a  s U m o W e
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PodBieraki

Podbierak jest podstawowym wyposażeniem każdego wędkarza. Od jego niezawodności zależy ostateczny sukces wędkarski. Eksperci firmy Kon-
ger przygotowali kilkanaście modeli profesjonalnych i niezawodnych podbieraków do różnych metod wędkowania. Proponujemy wędkarzom podbie-
raki wyczynowe, karpiowe, muchowe i uniwersalne. W podbierakach teleskopowych płynna regulacja długości rękojeści i składany trójkątny kosz, umoż-
liwiają wykorzystanie ich w różnych warunkach. Siatka podbieraka nie wchłania żadnych przykrych zapachów i umożliwia łatwe ich mycie i utrzymanie 
w czystości, a drobne oczka siatki zapobiegają wplątywaniu się w nią zestawów wędkarskich. Rękojeść wykonana z wielokątnego duraluminium zapewnia 
bardzo dużą sztywność przy małej wadze. Polecamy nasze podbieraki wszystkim wędkarzom pragnącym odnosić sukcesy.

P o d B i e r a k i
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P o d B i e r a k i
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k o s z e ,  P o d r y W k i
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s i at k i
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k o s z y c z k i  z a n ę t o W e
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c i ę ż a r k i
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Pudełko na świetliki
58x55x15
Art. nr: 850 100 002

s y G n a l i z at o r y  B r a Ń ,  d z W o n k i



2152016

P r o c e



216 2016
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Wa G i ,  a k c e s o r i a
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naPoWietrzacze

napowietrzacz 
lUX  
Art. nr: 960 000 066

napowietrzacz-aerator 
nr 1
3 sposoby zasilania: 
bateria, zasilacz, 
ładowarka samochodowa
Art. nr: 960 000 202

napowietrzacz-aerator 
nr 2
zasilanie: bateria 1,5V 
Art. nr: 960 000 203

napowietrzacz-aerator 
nr 3
zasilanie: bateria 1,5V 
Art. nr: 960 000 204

P U d e ł k a ,  n a P o W i e t r z a c z e
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s i e d z i s k a
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P o k r o W c e ,  t o r B y,  P l e c a k i
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c z a P k i ,  o c H r o n a  P r z e d  k o m a r a m i
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