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A – całkowita szerokość łuku kolankowego
B – całkowita długość haka

Stożkowe pierścienie zastosowano we wszystkich 
seriach główek Mustad ULTRAPOINT™. W ciężkich 
główkach i przy dużych rozmiarach haków przynę-
ta mocowana jest na trzech pierścieniach.

TRZY STOŻKOWE 
PIERŚCIENIE MOCUJĄCE
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Przed kilkoma sezonami zespołowi konstruktorów Mu-
stada i członkom Team Dragon postawiono bardzo am-

bitne zadanie, polegające na skonstruowaniu nowych 
haków jigowych. Haków idealnych; haków, jakich żaden 
z konkurentów w branży nie miał do tej pory w swojej 
ofercie. Wyznaczono cel polegający na skonstruowaniu 
haków, które pod względem jakości wykonania, łowno-
ści i niezawodności wyprzedzą produkty innych firm na 
długie lata. „Polska szkoła” spinningu od lat jest wysoko 
oceniana przez specjalistów zajmujących się projektowa-
niem sprzętu wędkarskiego, a popularność łowienia na 
miękkie przynęty obserwowana w naszym kraju od daw-
na sprawia, że w tej materii stajemy się autorytetami, nie-
rzadko wytyczającymi kierunki rozwoju.
Hak jigowy pod względem konstrukcji jest produktem dalece odbie-
gającym od klasycznego haczyka wędkarskiego. Jeśli dodamy do tego 

„główkę”, czyli rodzaj ołowianego obciążenia, powstaje system, który 
zarówno od strony koncepcyjnej, jak i technologicznej wymaga od-
dzielnej analizy i zupełnie osobnych badań. Jeżeli łowienie ma być 
skuteczne, wymagania stawiane całej konstrukcji muszą być niezwy-

kle rygorystyczne. Specyfika łowienia na spinning sprawia, że skala 
czasu, w jakiej zachodzi branie ryby, tempo przepływu informacji tra-
fiającej do wędkarza oraz szybkość jego reakcji musi być bardzo krót-
ka. Oznacza to, że faza zacięcia powinna następować niemal automa-
tycznie, tuż po sygnale o braniu ryby. To, co przeciętny spinningista na-
zywa zacięciem, najczęściej jest po prostu wyłącznie potwierdzeniem 
faktu, że ryba już jest na haku. Wynika stąd jasno, że główka jigowa po-
winna być tak skonstruowana, by jej hak wbijał się w rybią paszczę na-
tychmiast w fazie brania. Nie jest to wcale proste i dlatego obok nie-
licznych główek uznanych za dobre, mamy na rynku całe mnóstwo nie-
udanych konstrukcji.

MUSTAD zrealizował swój projekt działając w oparciu o trzy zespoły 
badawcze. Celem działania pierwszego z nich było teoretyczne opraco-
wanie tematu. Druga grupa zajęła się badaniem zagadnienia od strony 
ichtiologii. W wyniku działań obu zespołów w trzecim etapie projektu 
Team Dragon dostał do przetestowania ponad 600 różnych wersji za-
projektowanych rozwiązań. W trakcie badań korzystano szeroko z sy-
mulacji komputerowej opartej na wizualizacji numerycznej oraz pod-
patrywano reakcje ryb drapieżnych w specjalnych akwariach śledzo-
nych systemem szybkich kamer. Testowanie „polowe” prowadzono na 

NOWOCZESNE 
GŁÓWKI JIGOWE

HI-END

P R O D U C T
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Informacja zakodowana 
w indeksie na opakowaniu:

sposób konfekcjonowania
7 –  pakowane po 3 sztuki,  8 –  pakowane po 20 sztuk

typ główki
tu: główka typ 23 

czyli Eagle

waga 
główki
tu: 15 g

wielkość 
haka
tu: 6/0

7 23 150 060

PRO GUIDEBig Game

Seria Big Game skonstruowana została w oparciu 
o specjalnie dla niej zaprojektowane, ekstremalnie 

mocne haki typu 3X STRONG, wykonane z drutu Heavy-
DUTY™, ostrzone w technologii ULTRAPOINT™ i pokrywane policera-
miczną powłoką BK1 BenchKote. Każdy hak dla dodatkowego zwięk-
szenia wytrzymałości został silnie spłaszczony bocznie na całym od-
cinku łuku kolankowego (tzw. forged hook – hak kuty). System tale-
rzowego mocowania przynęty przygotowany specjalnie dla serii Big 

•  Wielkość haka od 5/0 do 15/0;
•  Waga główki od 7.5 g do 100 g.

hak 15/0; 15 g

hak 7/0; 50 g

hak 5/0; 7.5 g

Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 
proste.

Trzy pierścienie 
pewnie trzymające 
przynętę.

Łuk kolankowy 
okrągły (tzw. Aberdeen), 
hak częściowo odkuwany.

Game i wzmocniony tak, 
aby w czasie rzutu nieza-
wodnie blokował na ha-
ku nawet największych 
rozmiarów przynęty gu-
mowe. Główki jigowe se-

 Waga hak
 [g] 5/0 6/0 7/0 8/0 10/0 12/0 15/0
 7.5 x x     
 10 x x x x x  
 15 x x x x x x x
 20 x x x x x x x
 25 x x x x x x x
 35 x x x x x x x
 50   x x x x x
 75   x x x  
 100   x x x  

BENCH
KOTE

ULTRA POINT

BK1

skala 1:1

wielu łowiskach europejskich, a także poza Starym Kontynentem. Team 
Dragon testował nowe konstrukcje w Polsce, na Słowacji, w Szwecji, Ho-
landii, Hiszpanii, Kanadzie, na Bałtyku i na Morzu Północnym, a nawet 
na morskich łowiskach pacyficznych. 

W wyniku przeprowadzonych badań i  testów postanowiono, że 
ostrza wszystkich nowych haków jigowych wykonane zostaną w tech-
nice UltraPoint™. Jest to nazwa opatentowanej przez firmę MUSTAD 
technologii ostrzenia haków wędkarskich, nazwa na trwale związana 
z najlepszymi, najostrzejszymi hakami na świecie. Od kilku lat Mustad 
prowadził intensywne prace nad jej ciągłym udoskonaleniem i od nie-
dawna większość haczyków ostrzonych ta metodą jest dodatkowo po-
krywana policeramiczną powłoką BK1 BenchKote. Dzięki jej zastoso-
waniu nowe haki są dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie, znacz-
nie odporniejsze na stępienie, a ich żywotność jest znacznie wydłużona.  

Oferta główek Mustad UltraPoint™ przewiduje każdą sytuację. Od 
spinningowania niewielkimi przynętami w głębokich miejscach (np. hak 
1/0 z obciążeniem 20 g) po zastosowanie większej przynęty na bardzo 
płytkiej wodzie (np. hak 7/0 z obciążeniem 7,5 g lub 10/0 z obciążeniem 
10g), od wiosennych wypraw na gigantyczne szczupaki ze szwedzkich 
szkierów (np. hak 15/0 z obciążeniem 15 g) po wakacyjne wypady na Bał-
tyk (haki 7/0, 8/0 i 10/0 z obciążeniem 100 g).

Główki jigowe UltraPoint™ zgrupowano w pięciu seriach: Micro, 
Eagle, Classic, Anti-Snag i Big Game. Nowe konstrukcje w optymalny 
sposób łączą charakterystyczną dla Mustada perfekcję wykonania z no-
woczesnym podejściem do łowienia na spinning. Wszystkie nowe głów-
ki UltraPoint™ spełniają najwyższe standardy jakości firmy MUSTAD oraz 
najwyższe użytkowe standardy firmy DRAGON. Najważniejsze wspól-
ne cechy to:

•  wytrzymałość i sprężystość – haki są sprężyste, a jednocześnie nie pę-
kają nawet pod olbrzymim obciążeniem;

•  najwyższa klasa ostrości UltraPoint™BK1 – haki nie tępią się, ich ostrza 
są sztywne i nie odginają się na zaczepach;

•  kształt haków perfekcyjnie dopasowany do kształtu zbrojonych przynęt;
•  podwójne zabezpieczenie antykorozyjne z dodatkową warstwa poli-

ceramiczną BK1 BenchKote; 
•  idealne dobrany kształt główek pod kątem dociążenia i właściwego 

prowadzenia przynęty w wodzie;
•  najnowocześniejszy system zabezpieczenia przed zsuwaniem się mięk-

kiej przynęty podczas rzutu.
Główki jigowe MUSTAD UltraPoint™BK1 gwarantują wędkarzom suk-
ces i łowienie na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Są olbrzymim 
osiągnięciem współczesnej technologii i bez wątpienia najdoskonalszy-
mi z główek jigowych oferowanych na rynku.

rii Big Game przeznaczone są do połowu największych ryb drapieżnych: 
sumów, szczupaków, sandaczy, a także do łowienia wielu gatunków ryb 
morskich. Ze względu na swoją konstrukcję są praktycznie nieodkształ-
calne, a przy tym równie ostre i chwytne jak modele wykonane z cień-
szego drutu. Nadają się do zbrojenia wszystkich rodzajów miękkich przy-
nęt spinningowych w rozmiarach 7 do 25 centymetrów.
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Anti-snag

Dwa lub trzy pierścienie 
pewnie trzymające 
przynętę.

Łuk kolankowy 
okrągły 
(tzw. Aberdeen), 
hak częściowo 
odkuwany.

Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, proste.

Antyzaczep 
ze sprężystego drutu.

•  Wielkość haka od 1/0 do 6/0;
•  Waga główki od 3 g do 15 g.

Specjalistyczna seria główek jigowych Anti-Snag wykonana została w oparciu o identyczne założenia co seria głó-
wek Classic. Do ich budowy użyto tego samego rodzaju haka Classic ULTRAPOINT™, pokrywanego policeramiczną 
powłoką BK1 BenchKote, o okrągłym łuku kolankowym typu Aberdeen i długim, prostym ostrzu. Środkowa część 
trzonka i łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie w celu zwiększenia ich wytrzymałości (hak semi–forged, czę-
ściowo odkuwany). Podobnie jak w innych konstrukcjach Mustada, zastosowano talerzowy system blokowania 
przynęty. Specjalna, antyzaczepowa konstrukcja z bardzo elastycznego drutu, umożliwia zastosowanie główek do 
łowienia okoni i sandaczy w zbiornikach zaporowych, czy innych łowiskach o dużej ilości zaczepów. Można za ich 
pomocą zbroić większość przynęt gumowych w rozmiarach 4–12 centymetrów.

 Waga hak
 [g] 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0
 3 x x x   
 5 x x x x x x
 7.5 x x x x x x
 10  x x x x x
 12.5   x x x x
 15   x x x x

hak 1/0; 3 g

Micro

Dwa mikrozadziory 
pewnie trzymające 
przynętę.

Łuk kolankowy 
o idealnym kształcie 
ułatwiającym 
zbrojenie przynęty 
i uniemożliwiającym 
jej zsuwanie.

Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 
proste.

Seria główek jigowych dla specjalistów w łowieniu na „paprochy”, zaprojektowana na bazie doświadczeń czołowych za-
wodników polskich. Niewielki haczyk z cienkiego, ale bardzo mocnego i sprężystego drutu, delikatne dociążenie i przede 
wszystkim dwa mikroskopijne zadziory, umieszczone po przeciwnych stronach trzonka haczyka, uniemożliwiające przynę-
cie zarówno zsuwanie się jak i obracanie wokół osi haka. Samo ostrze ULTRAPOINT™ micro, pokrywane policeramiczną po-
włoką BK1 BenchKot, jest jednym z cudów współczesnej technologii – maszynowo cięte, a następnie chemicznie ostrzo-
ne i dodatkowo utwardzane. Kropelkowe, lekko spłaszczone ołowiane dociążenie jest tak ustawione w stosunku do trzon-
ka haczyka, aby nawet najlżejsze szarpnięcie wywoływało natychmiastowy ruch małej przynęty. Pozycja oczka zaczepo-
wego zapewnia osiągnięcie optymalnego kąta skuteczności zacięcia.

 Waga hak
 [g] 6 4 2 1
 0.8 x x  
 1.5 x x x x
 2.5 x x x x
 4 x x x x
 5.5   x x

Uwaga! Główki jigowe Mustad Micro mogą być z powodzeniem 
wykorzystywane jako mormyszki w łowieniu podlodowym.

• Wielkość haka od 6 do 1;
• Waga główki od 0.8 g do 5.5 g.

hak 6; 0.8 g hak 4; 1.5 g hak 1; 5.5 ghak 2; 2.5 g hak 1; 2.5 g hak 1; 4 g

hak 4/0; 10 g hak 5/0; 15 g
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skala 1:1
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Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 
zagięte.

Dwa lub trzy pierścienie 
pewnie trzymające 
przynętę.

Łuk kolankowy 
okrągły 
(tzw. Aberdeen), 
hak częściowo 
odkuwany.

Eagle

•  Wielkość haka od 1/0 do 6/0;
•  Waga główki od 3 g do 35 g.

Seria główek, do budowy której użyto haków wykonanych w najnowocześniejszej technice ULTRAPOINT™, pokry-
wanych dodatkowo policeramiczną powłoką BK1 BenchKote. Jego cechy to klasyczny, okrągły łuk kolankowy (hak 
typu Aberdeen) i ostrze wyraźnie podgięte do wewnątrz (tzw. Beak Point). Środkowa część trzonka oraz łuk ko-
lankowy zostały spłaszczone bocznie w celu zwiększenia wytrzymałości haka na rozginanie (tzw. semi-forged ho-
ok, czyli hak częściowo odkuwany). Podobnie jak w pozostałych seriach zastosowano najnowocześniejszy obec-
nie system talerzowego blokowania przynęty, który w stu procentach zabezpiecza przynętę przed zsuwaniem się 
w czasie rzutu. Główki EAGLE nadają się do zbrojenia wszelkiego rodzaju przynęt gumowych w rozmiarach 4–15 

 Waga hak
 [g] 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0
 3 x x x x  
 5 x x x x x x
 7.5 x x x x x x
 10 x x x x x x
 12.5 x x x x x x
 15 x x x x x x
 17.5   x x x x
 20 x x x x x x
 25   x x x x
 30   x x x x
 35     x x

hak 6/0; 35 ghak 4/0; 3 ghak 1/0; 15 g

Classic
Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 
proste.

Łuk kolankowy 
okrągły 
(tzw. Aberdeen), 
hak częściowo 
odkuwany.

Dwa lub trzy pierścienie 
pewnie trzymające 
przynętę.

•  Wielkość haka od 1/0 do 6/0;
•  Waga główki od 3 g do 35 g.

Klasyczna seria główek jigowych, oparta na najwyższej jakości hakach ULTRAPOINT™, pokrywanych policera-
miczną powłoką BK1 BenchKote. Jego cechy to okrągły łuk kolankowy typu Aberdeen i długie, proste ostrze. 
W celu zwiększenia wytrzymałości, środkowa część trzonka oraz łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie 
(tzw. semi-forged hook, czyli hak częściowo odkuwany). W konstrukcji główki zastosowano najnowocześniej-
szy obecnie system talerzowego blokowania przynęty, który w stu procentach zabezpiecza przynętę przed 
zsuwaniem się w czasie rzutu. Główki CLASSIC nadają się do zbrojenia wszelkiego rodzaju przynęt gumowych 
w rozmiarach 4–15 centymetrów, w przypadku tych największych zaleca się stosowanie dwuhaczykowej ko-

 Waga hak
 [g] 1 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0
 3 x x x x x  
 5 x x x x x x x
 7.5 x x x x x x x
 10 x x x x x x x
 12.5 x x x x x x x
 15 x x x x x x x
 17.5    x x x x
 20  x x x x x x
 25    x x x x
 30    x x x x
 35      x x

hak 3/0; 12.5 g
hak 1/0; 3 g

hak 6/0; 35 g

twiczki typu 3674R, jako tzw. dozbrojki.

BENCH
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BK1

skala 1:1

skala 1:1

centymetrów, w przypadku tych największych zaleca się stoso-
wanie dwuhaczykowej kotwiczki typu 3674R, jako tzw. dozbrojki.

BENCH
KOTE

ULTRA POINT

BK1
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Symbole zastosowane 
przy opisach haków Mustad

oczko otwarte

hak 
bezzadziorowy

łopatka

hak kuty

częściowo spłaszczony 
łuk kolankowy

SS hak ze stali 
nierdzewnej

hak przegięty

hak przegięty 
odwrotnie
ostrze 
zakrzywione

mikrozadzior

oczko

DŁUGOŚĆ TRZONKA

3X 3 extra long

2X 2 extra long

1X extra long

  long

  short

1X extra short

2 extra short2X

ŚREDNICA DRUTU
3X 3 extra fine

2X 2 extra fine

1X extra fine

  fine

    strong

2 X 2 extra strong

1 X extra strong

KOLORYKSZTAŁT
pokrycie DURATIN 
zabezpieczenie antykorozyjne 
na wodę morską

NB niebieski nikiel

R czerwony

GR zielony

BR brązowy

B ciemnoniebieski

BLM czarny mat

N pokrycie N – nikiel

G pokrycie G – warstwa 
24-karatowego złota

BLN pokrycie BLN – 
czarny nikiel

Duratin

4X 4 extra long

BL czarny

3 X 3 extra strong

ULTRAPOINT™ Haki Mustad ULTRAPOINT to absolutnie 
szczytowe osiągnięcie nowoczesnych 
technik metalurgicznych. Opatentowa-
ny przez Mustada system ostrzenia na 
tzw. dwa stożki zaowocował konstrukcją 
ostrza, którego niemal nie sposób stępić 
nawet na najtrudniejszych, obfitujących 
w kamienne rafy łowiskach.

Ostrze haka 
typu ULTRAPOINT™

HI-END

P R O D U C T

496NPBB Limerick Match
Klasyczny hak feederowy, głównie do przynęt zwierzęcych, 
mocno przegięte na bok ostrze.
Opakowanie: 25 sztuk. Wielkości: 2/0 – 2.

2

B

530NPBR Carp Power
Jeden z najpopularniejszych kształtów haka, o bardzo skróconym 
trzonku i szerokim kącie zacięcia, polecany do wszelkich metod 
gruntowych. Opakowanie 10 sztuk. Wielkości: 4 – 8.

BR
4

496NPB Zander Power / Trout Power
Bardzo mocny hak kuty, o krótkim trzonku, przeznaczony głównie 
do zbrojenia przynęt zwierzęcych, znakomity w metodzie feeder.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2/0 – 12.

B

6

2/0

412BLN Catfish
Znakomity hak do połowu wielkich sumów na żywca 
czy kulki proteinowe o mięsnym zapachu, specjalnie 
wzmacniany drut.
Opakowanie: 10/0 i 8/0 – 2 szt., 6/0 i 4/0 – 5 szt.,
2/0 – 12 sztuk. Wielkości: 10/0, 8/0, 6/0, 4/0, 2/0.

BLN     

10015NPBLN Trout Power
Mocny hak kuty o krótkim trzonku z pojedynczym zadziorem 
podtrzymującym przynętę, szczególnie przystosowany czerwonych 
robaków i dendrobeny. Opakowanie 10 sztuk. Wielkości: 6 – 12.

6 BLN

2

10625NPBLM Carp Power
Mocny, kuty haczyk leszczowy w maskującym kolorze czarnego 
matu, krótki trzonek i przegięte na bok ostrze.
Świetny do odległościówki, ale także do metod gruntowych.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1/0 – 10.

BLM

10750NPBLN Eyed Baitholder
Tzw. baitholder, ale o nietypowym, krótkim trzonku, zakończony 
oczkiem, dwa dodatkowe zadziory. Najlepszy hak przy połowie 
na kawałki dużych przynęt zwierzęcych (największa dendrobena, 
rosówka), kiedy brania ryb są bardzo delikatne.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 4 – 10.

4

BLN 1 X

10

10657NPBLN Carp Power
Ekstremalnie krótki i mocny hak feederowy i do metody włosowej. 
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 8 – 14.

BLN 1 X  
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4/0

34042NPBLN Worm Hook
Bardzo wydłużony hak o wzmocnionej konstrukcji. 
Specyficznie umieszczone zadziory, jeden po wewnętrznej, 
drugi po zewnętrznej stronie trzonka, oba bardzo wysoko, 
w pobliżu oczka.
Wiele zastosowań, m.in. do połowu węgorzy na tzw.filety i do 
zbrojenia dorszowych przywieszek, np. dużych twisterów. 
Odporny na działanie wody morskiej.
Opakowanie: 25 sztuk. Wielkości: 6/0 – 4/0.

BLN     2X

6

60151NPG Carp Corn
Klasyczny haczyk do połowu na kukurydzę, krótki trzonek, 
szeroki łuk kolankowy.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2 – 10.

G   

4

60151NPBLN Power Allround
Doskonały hak feederowy do połowu leszczy, mocny, 
ale wykonany z drutu o stosunkowo niewielkiej średnicy, 
dzięki czemu można nim zbroić delikatne przynęty. 
Opakowanie 10 sztuk. Wielkości: 4 – 12.

BLN

4

92668NPNR
Mocny hak węgorzowy do dużych dendroben i rosówek,
dwa zadziory na trzonku.
Opakowanie: 4/0 – 5 szt.,  3/0 – 10 szt.,  2/0 – 12 szt.,
1/0, 1 – 14 szt.,  2, 4 – 15 sztuk. Wielkości: 4/0 – 4.

R     

8

60331NPBLN Carp Power
Wzmocniony hak o szerokim kącie zacięcia, przeznaczony do 
połowu większych ryb, bez problemu wytrzyma hol kilkukilowej 
brzany w szybkim nurcie. Opakowanie: 10 sztuk. 
Wielkości: 8 – 12.

BLN 2 X1X

92573NPBLN – specjalistyczny hak do bocznego troka!
Haczyk do połowu z bocznym trokiem zaprojektowany przez TEAM 
DRAGON. Umieszczone po przeciwnych stronach trzonka 2 mikroza-
dziory uniemożliwiają przynęcie zsuwanie się, a nawet obracanie wo-

410 8 6

kół osi haka. Zakres wiel-
kości umożliwia uzbroje-
nie praktycznie każdego 
typu przynęty stosowa-
nej przy spinningowa-
niu z bocznym trokiem. 
Opakowanie 10 sztuk. 
Wielkości: 4 – 10.

10027NPBLN Bream Specialist
Specjalistyczny hak leszczowy, głównie do połowu metodą feeder 
lub quiver, szeroki kąt zacięcia (tzw. hak samozacinający), kolor 
czarny nikiel, rozmiary 6-8-10-12, oferowany w opakowaniach po 
10 sztuk oraz na przyponach 100 cm (nr 6 – 0.16 mm, nr 8 – 0.14 mm,  
nr 10 – 0.12 mm,  nr 12 – 0.10 mm).

10087NPG Bream Power
Komputerowo zaprojektowany kształt ze spłaszczoną łopatką, 
przeznaczony głównie do przynęt roślinnych, słabo trzymających 
się haka, kolor złoty, rozmiary 6-8-10-12, oferowany w opakowa-
niach po 10 sztuk oraz na przyponach 60 cm (nr 6 – 0.18 mm, nr 8 
– 0.16 mm,  nr 10 – 0.14 mm,  nr 12 – 0.12 mm).

810 612

681012

BLN

   

   G

LONG POINT Seria najwyższej jakości haków wyczynowych opracowana 
przez firmę Mustad, przy współpracy z pięciokrotnym Indywi-
dualnym Mistrzem Świata Alan’em Scotthorne’m. Wyróżniają 
się specyficzną konstrukcją ostrza, o bardzo wydłużonym gro-
cie i niewielkiej zbieżności. Zaprojektowany specjalnie mikro-
zadzior ułatwia zacięcie przy użyciu minimalnej siły, a jedno-
cześnie pewnie utrzymuje rybę podczas holu.

Ostrze haka 
typu LONG POINT

HI-END

P R O D U C T

Seria Long Point to opraco-
wane przez firmę Mustad 
przy współpracy z pięciokrot-
nym Indywidualnym Mistrzem 
Świata Alan’em Scotthorne’m 
haki o specyficznej konstruk-
cji ostrza, o bardzo wydłużo-
nym grocie. Dzięki takiej budo-
wie potrzebują wyjątkowo nie-
wielkiej siły zacięcia, aby pew-
nie utkwić w pysku ryby.

Alan Scotthorne – pięciokrotny 
Indywidualny Mistrz Świata

Porady mistrza:
•  przechowuj haki w suchym 

miejscu – kilka ziarenek 
ryżu wsypanych do pudełka 
z haczykami wchłonie 
całą wilgoć;

•  zawsze dobieraj odpowiednią 
wielkość haczyka do średnicy 
żyłki;

•  często sprawdzaj ostrze – 
nie próbuj naprawiać 
zniszczonego haka, użyj nowego;

•  zawiązuj przypon tak, aby żyłka 
biegła po wewnętrznej stronie 
łopatki.

10

10515NPBLN Power Maggot Alan Scotthorne
Hak przeznaczony do połowu kleni i innych silnych ryb rzecznych, 
gwarantuje skuteczne zacięcie i pewny hol.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 6 – 14.

BLN

6

10650NPBLN Feeder Power
Hak karpiowy z łopatką, głównie do połowu metodą feeder, szeroki kąt 
zacięcia, bardzo mocna konstrukcja.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 4 – 14.

BLN 1 X
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Symbole zastosowane 
przy opisach haków Mustad

oczko otwarte

hak 
bezzadziorowy

łopatka

hak kuty

częściowo spłaszczony 
łuk kolankowy

SS hak ze stali 
nierdzewnej

hak przegięty

hak przegięty 
odwrotnie
ostrze 
zakrzywione

mikrozadzior

oczko

DŁUGOŚĆ TRZONKA

3X 3 extra long

2X 2 extra long

1X extra long

  long

  short

1X extra short

2 extra short2X

ŚREDNICA DRUTU
3X 3 extra fine

2X 2 extra fine

1X extra fine

  fine

    strong

2 X 2 extra strong

1 X extra strong

KOLORYKSZTAŁT
pokrycie DURATIN 
zabezpieczenie antykorozyjne 
na wodę morską

NB niebieski nikiel

R czerwony

GR zielony

BR brązowy

B ciemnoniebieski

BLM czarny mat

N pokrycie N – nikiel

G pokrycie G – warstwa 
24-karatowego złota

BLN pokrycie BLN – 
czarny nikiel

Duratin

4X 4 extra long

BL czarny

3 X 3 extra strong

ULTRAPOINT™ Haki Mustad ULTRAPOINT to absolutnie 
szczytowe osiągnięcie nowoczesnych 
technik metalurgicznych. Opatentowa-
ny przez Mustada system ostrzenia na 
tzw. dwa stożki zaowocował konstrukcją 
ostrza, którego niemal nie sposób stępić 
nawet na najtrudniejszych, obfitujących 
w kamienne rafy łowiskach.

Ostrze haka 
typu ULTRAPOINT™

HI-END

P R O D U C T

496NPBB Limerick Match
Klasyczny hak feederowy, głównie do przynęt zwierzęcych, 
mocno przegięte na bok ostrze.
Opakowanie: 25 sztuk. Wielkości: 2/0 – 2.

2

B

530NPBR Carp Power
Jeden z najpopularniejszych kształtów haka, o bardzo skróconym 
trzonku i szerokim kącie zacięcia, polecany do wszelkich metod 
gruntowych. Opakowanie 10 sztuk. Wielkości: 4 – 8.

BR
4

496NPB Zander Power / Trout Power
Bardzo mocny hak kuty, o krótkim trzonku, przeznaczony głównie 
do zbrojenia przynęt zwierzęcych, znakomity w metodzie feeder.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2/0 – 12.

B

6

2/0

412BLN Catfish
Znakomity hak do połowu wielkich sumów na żywca 
czy kulki proteinowe o mięsnym zapachu, specjalnie 
wzmacniany drut.
Opakowanie: 10/0 i 8/0 – 2 szt., 6/0 i 4/0 – 5 szt.,
2/0 – 12 sztuk. Wielkości: 10/0, 8/0, 6/0, 4/0, 2/0.

BLN     

10015NPBLN Trout Power
Mocny hak kuty o krótkim trzonku z pojedynczym zadziorem 
podtrzymującym przynętę, szczególnie przystosowany czerwonych 
robaków i dendrobeny. Opakowanie 10 sztuk. Wielkości: 6 – 12.

6 BLN

2

10625NPBLM Carp Power
Mocny, kuty haczyk leszczowy w maskującym kolorze czarnego 
matu, krótki trzonek i przegięte na bok ostrze.
Świetny do odległościówki, ale także do metod gruntowych.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1/0 – 10.

BLM

10750NPBLN Eyed Baitholder
Tzw. baitholder, ale o nietypowym, krótkim trzonku, zakończony 
oczkiem, dwa dodatkowe zadziory. Najlepszy hak przy połowie 
na kawałki dużych przynęt zwierzęcych (największa dendrobena, 
rosówka), kiedy brania ryb są bardzo delikatne.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 4 – 10.

4

BLN 1 X

10

10657NPBLN Carp Power
Ekstremalnie krótki i mocny hak feederowy i do metody włosowej. 
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 8 – 14.

BLN 1 X  
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4/0

34042NPBLN Worm Hook
Bardzo wydłużony hak o wzmocnionej konstrukcji. 
Specyficznie umieszczone zadziory, jeden po wewnętrznej, 
drugi po zewnętrznej stronie trzonka, oba bardzo wysoko, 
w pobliżu oczka.
Wiele zastosowań, m.in. do połowu węgorzy na tzw.filety i do 
zbrojenia dorszowych przywieszek, np. dużych twisterów. 
Odporny na działanie wody morskiej.
Opakowanie: 25 sztuk. Wielkości: 6/0 – 4/0.

BLN     2X

6

60151NPG Carp Corn
Klasyczny haczyk do połowu na kukurydzę, krótki trzonek, 
szeroki łuk kolankowy.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2 – 10.

G   

4

60151NPBLN Power Allround
Doskonały hak feederowy do połowu leszczy, mocny, 
ale wykonany z drutu o stosunkowo niewielkiej średnicy, 
dzięki czemu można nim zbroić delikatne przynęty. 
Opakowanie 10 sztuk. Wielkości: 4 – 12.

BLN

4

92668NPNR
Mocny hak węgorzowy do dużych dendroben i rosówek,
dwa zadziory na trzonku.
Opakowanie: 4/0 – 5 szt.,  3/0 – 10 szt.,  2/0 – 12 szt.,
1/0, 1 – 14 szt.,  2, 4 – 15 sztuk. Wielkości: 4/0 – 4.

R     

8

60331NPBLN Carp Power
Wzmocniony hak o szerokim kącie zacięcia, przeznaczony do 
połowu większych ryb, bez problemu wytrzyma hol kilkukilowej 
brzany w szybkim nurcie. Opakowanie: 10 sztuk. 
Wielkości: 8 – 12.

BLN 2 X1X

92573NPBLN – specjalistyczny hak do bocznego troka!
Haczyk do połowu z bocznym trokiem zaprojektowany przez TEAM 
DRAGON. Umieszczone po przeciwnych stronach trzonka 2 mikroza-
dziory uniemożliwiają przynęcie zsuwanie się, a nawet obracanie wo-

410 8 6

kół osi haka. Zakres wiel-
kości umożliwia uzbroje-
nie praktycznie każdego 
typu przynęty stosowa-
nej przy spinningowa-
niu z bocznym trokiem. 
Opakowanie 10 sztuk. 
Wielkości: 4 – 10.

10027NPBLN Bream Specialist
Specjalistyczny hak leszczowy, głównie do połowu metodą feeder 
lub quiver, szeroki kąt zacięcia (tzw. hak samozacinający), kolor 
czarny nikiel, rozmiary 6-8-10-12, oferowany w opakowaniach po 
10 sztuk oraz na przyponach 100 cm (nr 6 – 0.16 mm, nr 8 – 0.14 mm,  
nr 10 – 0.12 mm,  nr 12 – 0.10 mm).

10087NPG Bream Power
Komputerowo zaprojektowany kształt ze spłaszczoną łopatką, 
przeznaczony głównie do przynęt roślinnych, słabo trzymających 
się haka, kolor złoty, rozmiary 6-8-10-12, oferowany w opakowa-
niach po 10 sztuk oraz na przyponach 60 cm (nr 6 – 0.18 mm, nr 8 
– 0.16 mm,  nr 10 – 0.14 mm,  nr 12 – 0.12 mm).

810 612

681012

BLN

   

   G

LONG POINT Seria najwyższej jakości haków wyczynowych opracowana 
przez firmę Mustad, przy współpracy z pięciokrotnym Indywi-
dualnym Mistrzem Świata Alan’em Scotthorne’m. Wyróżniają 
się specyficzną konstrukcją ostrza, o bardzo wydłużonym gro-
cie i niewielkiej zbieżności. Zaprojektowany specjalnie mikro-
zadzior ułatwia zacięcie przy użyciu minimalnej siły, a jedno-
cześnie pewnie utrzymuje rybę podczas holu.

Ostrze haka 
typu LONG POINT

HI-END

P R O D U C T

Seria Long Point to opraco-
wane przez firmę Mustad 
przy współpracy z pięciokrot-
nym Indywidualnym Mistrzem 
Świata Alan’em Scotthorne’m 
haki o specyficznej konstruk-
cji ostrza, o bardzo wydłużo-
nym grocie. Dzięki takiej budo-
wie potrzebują wyjątkowo nie-
wielkiej siły zacięcia, aby pew-
nie utkwić w pysku ryby.

Alan Scotthorne – pięciokrotny 
Indywidualny Mistrz Świata

Porady mistrza:
•  przechowuj haki w suchym 

miejscu – kilka ziarenek 
ryżu wsypanych do pudełka 
z haczykami wchłonie 
całą wilgoć;

•  zawsze dobieraj odpowiednią 
wielkość haczyka do średnicy 
żyłki;

•  często sprawdzaj ostrze – 
nie próbuj naprawiać 
zniszczonego haka, użyj nowego;

•  zawiązuj przypon tak, aby żyłka 
biegła po wewnętrznej stronie 
łopatki.

10

10515NPBLN Power Maggot Alan Scotthorne
Hak przeznaczony do połowu kleni i innych silnych ryb rzecznych, 
gwarantuje skuteczne zacięcie i pewny hol.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 6 – 14.

BLN

6

10650NPBLN Feeder Power
Hak karpiowy z łopatką, głównie do połowu metodą feeder, szeroki kąt 
zacięcia, bardzo mocna konstrukcja.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 4 – 14.

BLN 1 X
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QUALITY

P R O D U C TCLASSIC SPORT
Ostrze haka 

typu CLASSIC SPORT

Najpopularniejsze, znane od dziesiątek lat modele haków Mu-
stad, prawdziwe wędkarskie klasyki. Wszystkie haki Mustad 
CLASSIC SPORT produkowane są z najwyższej jakości stali wy-
sokowęglowej (hi-carbon steel, typ 1070) oraz każdorazowo 
poddawane testowi wytrzymałości po zakończeniu procesu 
produkcyjnego (tzw. Mustad Bending Test). 

8

204N Limerick
Klasyczny haczyk wyczynowy do białych robaków i casterów.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 8 – 12.

      N

4

209 Limerick
Delikatny haczyk o przegiętym ostrzu, znakomity do najmniejszych 
dendroben. Opakowanie: 50 sztuk. Wielkości: 4 – 12.

      BR

6

224 Crystal
Najbardziej klasyczny model firmy Mustad, tzw. „złoty kryształek”.
Opakowanie: 10 i 50 sztuk. Wielkości: 4 – 16.

G    

4

264 Limerick
Delikatny haczyk o krótkim trzonku i przegiętym ostrzu, polecany
do miękkiej kukurydzy konserwowej. Opakowanie: 10 i 50 sztuk oraz 
na przyponach po 10 sztuk. Wielkości: 4 – 14 w op.10 szt.,
1 – 16 w op. 50 szt. Przypony: dł. 60 cm (0.18 mm – nr 6,
0.16 mm – nr 8,  0.14 mm – nr 10,  0.14 mm – nr 12).

      G

8

221C Crystal
Długi haczyk płociowy do białych robaków.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 8 – 16.

N

10

270R Crystal
Mocno wydłużony „kryształek” w kolorze czerwonym,
opracowany do połowu na ochotki i małe dendrobeny.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 10 – 16.

1XR   

16
60001N Wide Gape Match Alan Scotthorne
Wyczynowy hak z delikatnego drutu, znakomita chwytność, pewny 
hol zaciętej ryby. Opakowanie: 10 sztuk oraz na przyponach 50 cm 
po 8 sztuk (nr 16 – 0.10 mm, nr 18 – 0.10 mm, 
nr 20 – 0.08 mm). Wielkości: 16 – 20.

  N

60005NPN Wide Gape Power Alan Scotthorne
Hak o szerokiej gamie zastosowań, od zestawu skróconego 
po odległościówkę, kuty. Opakowanie: 10 sztuk oraz na przyponach 
50 cm po 8 sztuk (nr 12 – 0.14 mm, nr 14 – 0.12 mm, 
nr 16 – 0.12 mm). Wielkości: 10 – 16.

N

10

16

60020NBR Wide Gape Match Alan Scotthorne
Bezzadziorowy hak wyczynowy, proporcje długości do szerokości 
perfekcyjnie dobrane pod kątem łowienia zestawem skróconym.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 16, 18.

N   

14

60015GR Fine Bloodworm Alan Scotthorne
Wyrafinowany, długi haczyk wyczynowy,
świetnie prezentujący delikatną przynętę, jaką jest ochotka.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 14 – 18.

GR   1X

4

60006NPBR Wide Gape Super Power Alan Scotthorne
Mocniejsza, wykonana z grubszego drutu wersja modelu 60005N. 
Opakowanie 10 sztuk. Wielkości: 4 – 14.

BR

8

60200NPBLN Round Bend Match Alan Scotthorne
Hak o bardzo szerokim zakresie możliwych zastosowań, szczególnie 
polecany do casterów. Opakowanie: 10 sztuk oraz na przyponach 50 cm 
po 8 sztuk (nr 10 – 0.18 mm, nr 12 – 0.14 mm, nr 14 – 0.12 mm, 

BLN   
nr 16 – 0.12 mm). 
Wielkości: 10 – 16.

10

60332NPNBR Feeder Alan Scotthorne
Świetny hak feederowy do zestawów leszczowych, znakomity do 
dendrobeny czy białych robaków. Opakowanie: 10 sztuk oraz na 
przyponach 50 cm po 8 sztuk (nr 10 – 0.18 mm, nr 12 – 0.18 mm, 

N   
nr 14 – 0.16 mm, nr 16 – 0.16 mm). 
Wielkości: 10 – 16.

90339NPBLN Match Maggot Alan Scotthorne
Mocno wydłużony hak, szczególnie polecany do białych robaków.
Opakowanie: 10 sztuk oraz na przyponach 50 cm po 8 sztuk 

BLN   8
(nr 10 – 0.18 mm, nr 12 – 0.16 mm, 
nr 14 – 0.14 mm, nr 16 – 0.12 mm). 
Wielkości: 10 – 16.

Haczyki Mustad LongPOINT 60005NPN 
Wide Gape Power Alan Scotthorne
Sprawdziły się zarówno na kanałach o  lekkim 
uciągu jak i na rzekach. Odpowiedni kształt spra-
wia, że zacięte ryby nie spinają się. Nawet przy 
sporej ilości brań haki nie pękają, nie tępią się i nie 
wyginają. Nadają się na łowiska, gdzie występują 
drobne ryby i większe okazy. Można je rekomen-
dować każdemu zarówno do wędkowania zawod-
niczego jak i na co dzień.

Patrycja Tykwinska
WKS PZW 

DRAGON BYDGOSZCZ

Haczyki Mustad LongPOINT 60001N Wide 
Gap Match, 60005NPN Wide Gape Power 
Alan Scotthorne
Na moim ulubionym łowisku, Kanale Noteckim 
koło Antoniewa, używam haczyków Mustad 
60001N Wide Gape Match oraz 60005NPN Wide 
Gape Power. Wśród drobnych i średnich ryb tra-
fiają się tam często kilogramowe płocie i okazo-
we leszcze. Przydaje się wtedy mocny, pewnie trzy-
mający rybę haczyk.

Paweł Filocha
WKS PZW 

DRAGON BYDGOSZCZ
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krętlik: Mustad BLM Ring-Link nr 8/35 kg i nr 11/22 kg
linka: Sufix Memory Free i fluorocarbon Mustad Thor
hak: 60510BLN

SUPPLE D-RIG X2
Dwuczęściowy przypon, łączony niewielkim, ale mocnym krętlikiem, dłuższa część ze sztywnej żyłki Memory Free 
oddala przynętę od ciężarka, a luźno pracująca końcówka ułatwia branie karpia, wersja do kulek pop-up.

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nr 1/25 lbs (12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/20 lbs (9 kg)
całkowita długość: 20 cm

krętlik: Mustad BLM Ring-Link nr 8/35 kg i nr 11/22 kg
linka: Sufix Memory Free i fluorocarbon Mustad Thor
hak: 60530BLN

SUPPLE HAIR RIG X4
Dwuczęściowy przypon, łączony niewielkim, ale mocnym krętlikiem, dłuższa część ze sztywnej żyłki Memory Free oddala przynętę od ciężarka, 
a luźno pracująca końcówka ułatwia branie karpia, wersja do przynęt tonących.

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nr 1/25 lbs (12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/20 lbs (9 kg)
całkowita długość: 21 cm

krętlik: Mustad BLM Carp nr 8/35 kg
linka: tonąca plecionka Mustad Ultrabraid Carp-X
hak: 60520BLN

X-RIG X3
Zestaw będą ewolucją klasycznego przyponu włosowego, z możliwością regulacji długości włosa zależnie od wielkości kulki.

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nr 1/25 lbs (12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/20 lbs (9 kg)
całkowita długość: 23 cm

Haki Mustad 
ULTRAPOINT™ Carp

Cztery rodzaje specjalistycznych haków kar-
piowych do montażu profesjonalnych zesta-
wów z kulkami proteinowymi. Fantastyczna 
ostrość i trwałość technologii ULTRAPOINT™, 
połączona z olbrzymią wytrzymałością na roz-
ginanie.

60500BLN
Hak karpiowy do klasycznego zestawu 
włosowego, wzmocniony drut, bardzo krótki 
trzonek. Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1 – 4.

4 BLN 2 X1X

Hair rig

stoper

plecionka

połączenie 
bezwęzłowe

60510BLN
Hak karpiowy do wszelkiego rodzaju montaży 
włosowych, wzmocniony drut, skrócony trzonek.
Opakowanie: 10 sztuk.Wielkości: 1 – 4.

4 BLN 2 X  

D-rig

fluorocarbon

połączenie 
bezwęzłowe

kółeczko stalowe

60520BLN
Hak karpiowy do montażu z przesuwanym 
kółeczkiem łącznikowym, wzmocniony drut, 
trzonek standardowej długości. 
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1 – 4.

4 BLN 2 X

Sliding ring rig

kółeczko stalowestoper

plecionka

połączenie 
bezwęzłowe

60530BLN
Hak karpiowy do zestawu włosowego 
bezwęzłowego, wzmocniony drut, skrócony 
trzonek. Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1 – 4.

4
BLN 2 X  

Knotless knot rig

stoper

plecionka

połączenie 
bezwęzłowe

rurka termokurczliwa
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Kotwice Mustad 
ULTRAPOINT™
Najwyższej klasy kotwice do zbrojenia 
przynęt spinningowych: woblerów, bły-
stek obrotowych i wahadłowych. Spe-
cjalny proces hartowania w technolo-
gii ULTRAPOINT™ pozwolił stworzyć 
produkt nie mający sobie równych pod 
względem odporności ostrza na uszko-
dzenia mechaniczne.

4

36329NPBLN
Bardzo mocna kotwica typu O’Shaugnessy.
Opakowanie 6 sztuk. Wielkości: 3/0 – 4.

BLN   3 X

BRR

4

33862BER Slow Death 33862BR Slow Death

Już w  połowie lat 90-ych gru-
pa amerykańskich zawodowych 
spinningistów rozpoczęła uda-
ne eksperymenty polegające na 
wyginaniu dość długiego haka 

w specyficzny sposób, powodujący, że założona na niego den-
drobena lub twister falowały w sposób rewelacyjnie prowoku-
jący drapieżniki do ataku. Jednym z nich był Gary Parsons, czło-
nek NFF Hall Of Fame. Jak dziś wspomina – wyniki były niekie-
dy wspaniałe, jednak nie zawsze udawało się idealnie tak samo 
wygiąć hak i osiągnąć ten sam rodzaj pracy przynęty. Dopiero 

kiedy rozpoczął współpracę z Mustad Product Development Team, kie-
rowanym przez innego znanego wędkarza, Keith’a Kavajecz’a, udało się 
stare pomysły wdrożyć do masowej, w 100% powtarzalnej produkcji.
Przynętę na haku SLOW DeATH montuje się na bocznym troku o dłu-
gości 100–180 cm, wykonanym najlepiej z fluorocarbonu. Odpowied-
nie do łowiska obciążenie montowane jest do głównej linki. Twister (lub 
dżdżownicę) należy zakładać tak, aby w końcowym efekcie przynęta by-
ła wygięta w sposób dokładnie odwzorowujący kształt haka, wystawać 
poza łuk kolankowy może maksymal-
nie 20 mm przynęty, czyli bardzo nie-
wielki ogonek. Stąd do tej metody naj-
lepsze są twistery o długim korpusie 
i krótkim ogonku.
Sposób prowadzenia: przy spinnin-
gowaniu – raczej wolno, z  delikat-
nym poszarpywaniem; przy trollingu 
– maksymalna prędkość do 2 km/h, 
znakomicie łowi się tą techniką w dry-
fie. W ofercie dwie wielkości haka (2, 
4) i dwa kolory (czerwony, brązowy), 
opakowanie 15 sztuk.

SLOW DEATH

2 2

Sposób poruszania się w wodzie 
przynęty na haku Slow Death.

10546NPBER Drop Shot
Kolor haka: czerwony. Opakowanie: 15 sztuk (2, 4), 
20 sztuk (6). Wielkość: 2, 4, 6.

DROPSHOT

Właściwa prezentacja przynęty: 40–60 cm po-
nad dnem; prowadzenie bardzo wolne, lekkie 
poszarpywanie i podnoszenie, ciężarek cały 
czas na dnie lub w pobliżu.

18”–22”

Utworzyć pętlę, 
przełożyć przez 
oczko haka.

Przełożyć część 
z pętlą poza głów-
ną linkę i włożyć 
w powstały otwór.

Przełożyć hak 
przez pętlę, zmo-
czyć i zacisnąć 
węzeł.

Wolny koniec linki 
przeciągnąć przez 
oczko haka, do-
wiązać obciążenie.

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

1

1/0

1/0

37174NPBL Swimbait 
z obciążeniem
Kolor haka: czarny nikiel. Opakowanie: 3 sztuki. 
Wielkość: 1, 1/0. Obciążenie 1/32 oz. (ok. 0.9 g).

91768UB18 Power Lock Plus™ 
Swimbait z przesuwanym 
obciążeniem
Kolor haka: czarny nikiel. Opakowanie: 3 sztuki. 
Wielkość: 1/0 – 6/0. Obciążenie 1/8 oz. (ok. 3.6 g).

91768KH Impact Soft Bait Spike 
Swimbait
Kolor haka: czarny nikiel. 
Opakowanie: 3 sztuki. 
Wielkość: 1/0, 2/0.

SWIMBAIT

System ruchomego obciążenia pozwala 
łatwo zmieniać prezentację przynęty.

Obrócić obciążenie 
kilkukrotnie.

Przesunąć obciążenie do 
żądanego położenia.

Unikalny kształt zaczepu, pew-
nie trzymający przynętę, łatwy 
w użyciu.

Obciążenie bliżej łuku ha-
ka: powoduje cofanie się 
przynęty, idealne do zbro-
jenia raczków, przynęt tu-
bowych.

Obciążenie bliżej oczka ha-
ka: powoduje opadanie przy-
nęty „głową” w dół, lepsze do 
zbrojenia m.in. twisterów.

Obciążenie na środku: 
wolniejszy opad przy-
nęty, głównie do przy-
nęt tubowych.

Keith Kavajecz
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DEAD BAIT RIg
Spinningowanie martwą rybką powraca w ostatnich latach do łask 
i okazuje się być szczególnie skuteczne na łowiskach sandaczowych. 
Mustad przygotował dwa zestawy, do zbrojenia rybek w różnych wiel-
kościach: do 9 cm i 9–12 cm, obciążonych odpowiednio masą 8 g i 10 g. 
Opakowanie: 1 sztuka.

77386 
Dead Bait Rig

Dla łowców wielkich sumów Mustad przygotował ofertę aż 11 różnych zestawów do zbrojenia wszelkiego rodzaju przy-
nęt. Wykonane są one na bazie wysokiej klasy plecionki Dyneema, wszystkie węzły zabezpieczone są dodatkowo ter-
mokurczliwą otuliną. Haki i kotwice dobrano wyłącznie z najwyższej klasy modeli Ultra Point.

Zestawy sumowe Mustad Catfish Rig

RIG 
1-3

RIG 
4

RIG 
5-6

RIG 
7

RIG 
8-9

RIG 
10

RIG 
11

zestaw nr: 4
hak nr: 5/0
długość: 80 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 7
hak nr: 5/0 - 4/0
długość: 95 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 10
hak nr: 5/0 - 4/0 - 4/0
długość: 110 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 11
hak nr: 5/0 - 4/0 - 6/0
długość: 110 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 6
hak nr: 6/0 - 6/0
długość: 80 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 5
hak nr: 8/0 - 8/0
długość: 95 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 9
hak nr: 5/0 - 8/0
długość: 95 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 8
hak nr: 5/0 - 6/0
długość: 95 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 3
hak nr: 6/0
długość: 80 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 2
hak nr: 8/0
długość: 80 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 1
hak nr: 10/0
długość: 80 cm
wytrzymałość: 85 kg

6

03674R
Podwójna kotwiczka przeznaczona do dozbrajania 
martwej rybki i dużych ripperów.
opakowanie: 25 sztuk. Wielkości: 1 – 10.

BR

1/0

03549D
Mocna kotwica morska, z pełnym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym Duratin.
Opakowanie: 25 sztuk. Wielkości: 4/0 – 1/0.

Duratin

Kotwice Mustad 
CLASSIC SPORT

4

35647BLN
Klasyczna kotwica Aberdeen, nowa technologia ostrzenia. 
Przeznaczona głównie do wymiany niskiej jakości kotwic 
w większości przynęt sztucznych (pilkery, woblery) oraz 
do zbrojenia żywców i martwych rybek, także do montażu 
przyponów do dozbrajania dużych ripperów. Pokrycie BLN 
jest w dużej mierze odporne na działanie wody morskiej (w 
przypadku niskiego zasolenia, jak np. Bałtyk, odporność 
jest bliska 100%). Opakowanie 50 sztuk. Wielkości: 3/0 – 8.

BLN

DT-2 35648
Kotwica z białym, błyszczącym chwościkiem, 
przeznaczona do uzbrajania woblerów 
(tylnia kotwiczka) czy błystek.
Opakowanie: 5 sztuk. Wielkości: 2 – 8.

8

BR

W3551
Kotwica antyzaczepowa, niezastąpiona jako uzbrojenie 
przynęt podczas łowienia w trudnych miejscach, pełnych 
zatopionych gałęzi czy podwodnej roślinności.
Opakowanie: 5 sztuk. Wielkości: 2 – 8.

6

8
DT-4 35647
Kotwica z czerwonym chwościkiem z wiskozy, 
przeznaczona głównie do uzbrajania błysteko brotowych 
i wahadłowych.
Opakowanie: 5 sztuk. Wielkości: 2 – 8.

8 DT-3 35647
Kotwica z czerwonym chwościkiem z piór, przeznaczona 
do uzbrajania woblerów 
(tylnia kotwiczka) czy błystek.
Opakowanie: 5 sztuk. Wielkości: 2 – 8.

Lure Ryder LR-3674BLN
Kotwica do dozbrajania gum, jako uzupełnienie dla haka 
główki jigowej. Opakowanie: 6 sztuk. Wielkości: 4 – 8.6
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QUALITY

P R O D U C TCLASSIC SPORT
Ostrze haka 

typu CLASSIC SPORT

Najpopularniejsze, znane od dziesiątek lat modele haków Mu-
stad, prawdziwe wędkarskie klasyki. Wszystkie haki Mustad 
CLASSIC SPORT produkowane są z najwyższej jakości stali wy-
sokowęglowej (hi-carbon steel, typ 1070) oraz każdorazowo 
poddawane testowi wytrzymałości po zakończeniu procesu 
produkcyjnego (tzw. Mustad Bending Test). 

8

204N Limerick
Klasyczny haczyk wyczynowy do białych robaków i casterów.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 8 – 12.

      N

4

209 Limerick
Delikatny haczyk o przegiętym ostrzu, znakomity do najmniejszych 
dendroben. Opakowanie: 50 sztuk. Wielkości: 4 – 12.

      BR

6

224 Crystal
Najbardziej klasyczny model firmy Mustad, tzw. „złoty kryształek”.
Opakowanie: 10 i 50 sztuk. Wielkości: 4 – 16.

G    

4

264 Limerick
Delikatny haczyk o krótkim trzonku i przegiętym ostrzu, polecany
do miękkiej kukurydzy konserwowej. Opakowanie: 10 i 50 sztuk oraz 
na przyponach po 10 sztuk. Wielkości: 4 – 14 w op.10 szt.,
1 – 16 w op. 50 szt. Przypony: dł. 60 cm (0.18 mm – nr 6,
0.16 mm – nr 8,  0.14 mm – nr 10,  0.14 mm – nr 12).

      G

8

221C Crystal
Długi haczyk płociowy do białych robaków.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 8 – 16.

N

10

270R Crystal
Mocno wydłużony „kryształek” w kolorze czerwonym,
opracowany do połowu na ochotki i małe dendrobeny.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 10 – 16.

1XR   

16
60001N Wide Gape Match Alan Scotthorne
Wyczynowy hak z delikatnego drutu, znakomita chwytność, pewny 
hol zaciętej ryby. Opakowanie: 10 sztuk oraz na przyponach 50 cm 
po 8 sztuk (nr 16 – 0.10 mm, nr 18 – 0.10 mm, 
nr 20 – 0.08 mm). Wielkości: 16 – 20.

  N

60005NPN Wide Gape Power Alan Scotthorne
Hak o szerokiej gamie zastosowań, od zestawu skróconego 
po odległościówkę, kuty. Opakowanie: 10 sztuk oraz na przyponach 
50 cm po 8 sztuk (nr 12 – 0.14 mm, nr 14 – 0.12 mm, 
nr 16 – 0.12 mm). Wielkości: 10 – 16.

N

10

16

60020NBR Wide Gape Match Alan Scotthorne
Bezzadziorowy hak wyczynowy, proporcje długości do szerokości 
perfekcyjnie dobrane pod kątem łowienia zestawem skróconym.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 16, 18.

N   

14

60015GR Fine Bloodworm Alan Scotthorne
Wyrafinowany, długi haczyk wyczynowy,
świetnie prezentujący delikatną przynętę, jaką jest ochotka.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 14 – 18.

GR   1X

4

60006NPBR Wide Gape Super Power Alan Scotthorne
Mocniejsza, wykonana z grubszego drutu wersja modelu 60005N. 
Opakowanie 10 sztuk. Wielkości: 4 – 14.

BR

8

60200NPBLN Round Bend Match Alan Scotthorne
Hak o bardzo szerokim zakresie możliwych zastosowań, szczególnie 
polecany do casterów. Opakowanie: 10 sztuk oraz na przyponach 50 cm 
po 8 sztuk (nr 10 – 0.18 mm, nr 12 – 0.14 mm, nr 14 – 0.12 mm, 

BLN   
nr 16 – 0.12 mm). 
Wielkości: 10 – 16.

10

60332NPNBR Feeder Alan Scotthorne
Świetny hak feederowy do zestawów leszczowych, znakomity do 
dendrobeny czy białych robaków. Opakowanie: 10 sztuk oraz na 
przyponach 50 cm po 8 sztuk (nr 10 – 0.18 mm, nr 12 – 0.18 mm, 

N   
nr 14 – 0.16 mm, nr 16 – 0.16 mm). 
Wielkości: 10 – 16.

90339NPBLN Match Maggot Alan Scotthorne
Mocno wydłużony hak, szczególnie polecany do białych robaków.
Opakowanie: 10 sztuk oraz na przyponach 50 cm po 8 sztuk 

BLN   8
(nr 10 – 0.18 mm, nr 12 – 0.16 mm, 
nr 14 – 0.14 mm, nr 16 – 0.12 mm). 
Wielkości: 10 – 16.

Haczyki Mustad LongPOINT 60005NPN 
Wide Gape Power Alan Scotthorne
Sprawdziły się zarówno na kanałach o  lekkim 
uciągu jak i na rzekach. Odpowiedni kształt spra-
wia, że zacięte ryby nie spinają się. Nawet przy 
sporej ilości brań haki nie pękają, nie tępią się i nie 
wyginają. Nadają się na łowiska, gdzie występują 
drobne ryby i większe okazy. Można je rekomen-
dować każdemu zarówno do wędkowania zawod-
niczego jak i na co dzień.

Patrycja Tykwinska
WKS PZW 

DRAGON BYDGOSZCZ

Haczyki Mustad LongPOINT 60001N Wide 
Gap Match, 60005NPN Wide Gape Power 
Alan Scotthorne
Na moim ulubionym łowisku, Kanale Noteckim 
koło Antoniewa, używam haczyków Mustad 
60001N Wide Gape Match oraz 60005NPN Wide 
Gape Power. Wśród drobnych i średnich ryb tra-
fiają się tam często kilogramowe płocie i okazo-
we leszcze. Przydaje się wtedy mocny, pewnie trzy-
mający rybę haczyk.

Paweł Filocha
WKS PZW 

DRAGON BYDGOSZCZ
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10

313R Limerick
Znakomity haczyk do wędkowania zimą, idealny do ochotki.
Opakowanie: 10 sztuk oraz na przyponach po 10 sztuk. Wielkości: 10 
– 16 w opakowaniu 10 sztuk, 10 – 18 na przyponach. Przypony: dł. 40 
cm (0.14 mm – nr 10,  0.12 mm – nr 12,  0.10 mm – nr 14,  0.08 mm – 
nr 16, 0.06 mm – nr 18.

1X 2XR

2

289H Round
Popularny hak leszczowy do połowu na pęczek czerwonych robaków. 
Opakowanie: 10 i 50 sztuk oraz na przyponach po 10 sztuk.
Wielkości: 2 – 12 w op.10 szt., 2/1 – 14 w op. 50 szt.
Przypony: dł. 80 cm (0.20 mm – nr 4,  0.18 mm – nr 6,  0.16 mm – nr 
8,  0.14 mm – nr 10,  0.12 mm – nr 12,  0.10 mm – nr 14).

G

406 Wide Gap
Najpopularniejszy hak leszczowy, świetny do wszystkich me-
tod z  drgającą szczytówką, szeroki kąt zacięcia (tzw. hak sa-
mozacinający), kolor złoty, rozmiary 4-6-8-10-12-14, oferowa-
ny w opakowaniach po 10 sztuk, w pudełeczkach po 50 sztuk 
(z możliwością zakupu na sztuki) oraz na przyponach 100 cm 
(0.20 mm – nr 4,  0.18 mm – nr 6,  0.16 mm – nr 8,  0.14 mm – 
nr 10,  0.12 mm – nr 12,  0.10 mm – nr 14).

407 Wide Gap
Haczyk o szerokim zakresie zastosowań, polecany do połowu na 
białe robaki i castery, znakomity do kukurydzy czy pszenicy, krót-
ki trzonek, kolor złoty, rozmiary 4-6-8-10-12-14, oferowany w opa-
kowaniach po 10 sztuk, w pudełeczkach po 50 sztuk (z możliwo-
ścią zakupu na sztuki) oraz na przyponach 100 cm (0.20 mm – nr 
4,  0.18 mm – nr 6,  0.16 mm – nr 8,  0.14 mm – nr 10,  0.12 mm – nr 
12,  0.10 mm – nr 14).

468101214

6 4814 1012

G   

G

  

2

286A Round
Delikatny hak do odległościówki, długi trzonek, przegięte ostrze.
Opakowanie: 10 i 50 sztuk. Wielkości: 2 – 12 w op. 10 szt.,
1/0 – 14 w op. 50 sztuk.

BR

Technologia
Wykorzystująca specyficzne procesy technologiczne obróbka ter-
miczna nadaje haczykowi perfekcyjną, drobnoziarnistą strukturę 
wewnętrzną, dzięki której staje się on o 30% mocniejszy w porów-
naniu z efektem klasycznego hartowania. Pełna kontrola czaso-
wo-temperaturowa procesu umożliwia optymalizację gotowego 
haczyka pod względem mocy, twardości oraz sprężystości. Naj-
wyższej jakości pokrycia galwaniczne znakomicie zabezpieczają 
wysokowęglową stal przed niepożądanym efektem korozji. Jakość 
i skuteczność pokryć zabezpieczających badana jest w specjalnych 
komorach o dużej wilgotności i znacznym zasoleniu. Testy zawsze 
przeprowadzane są warunkach znacznie surowszych niż te, jakie 
mają szanse wystąpić w naturalnym środowisku.

Kontrola jakości
Od początku procesu produkcyjnego do akcji wkracza kontrola ja-
kości. Po badaniach laboratoryjnych drutu do produkcji dopuszcza-
ny jest wyłącznie idealnie jednorodny materiał. Przed i po procesie 
hartowania badany jest każdy haczyk, sprawdzany jest jego kształt 
oraz struktura wewnętrzna. Kontrola samego procesu hartowania 
zabezpiecza przed możliwością powstania tzw. korozji międzykry-
stalicznej. Sprawdza się też, czy w zahartowanym haczyku nie wy-
stępuje tzw. kruchość wodorowa. Twardość, wytrzymałość na zgi-
nanie czy grubość powłoki zabezpieczającej oznaczane są za po-
mocą zaawansowanych metod diagnostycznych z wykorzystaniem 
techniki laserowej i ultradźwięków. Z każdej wyprodukowanej par-
tii losowo wybrane haczyki umieszczane są w maszynie, mierzącej 
obciążenie, przy którym zostają one wyprostowane lub zerwane.

4

530 Round
Wzmocniona wersja haka do odległościówki, polecana przy połowie 
karpi tą metodą.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2 – 10.

BR     

4

31380 Crystal
Kuta wersja „złotego kryształka”, uniwersalny hak na duże ryby, do 
przynęt takich jak: ciasto, kukurydza, kawałek ziemniaka, 
groch i wielu innych.
Opakowanie: 10 i 50 sztuk oraz na przyponach po 10 sztuk. Wielkości: 
1 – 12. Przypony: dł. 60 cm (0.20 mm – nr 6, 
0.18 mm – nr 8,  0.16 mm – nr 10,  0.14 mm – nr 12).

   G

1/0

3164E Baitholder
Klasyczny hak węgorzowy, do zbrojenia pęczka rosówek 
lub martwej rybki. Dwa zadziory po wewnętrznej i dwa 
po zewnętrznej stronie trzonka. Bardzo pewnie trzyma przynętę.
Opakowanie: 7 sztuk (3/0 – 1/0) i 5 sztuk (4/0). 
Wielkości: 4/0 – 1/0.

BR 1 X

12

5712R Crystal
Superdelikatna wersja haka ochotkowego, stosowana przez wędkarzy 
wyczynowych. Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 12 – 18.

2XR

6

92641 Beak Baitholder
Mocny hak węgorzowy i na inne ryby łowione na duże przynęty 
zwierzęce. Przegięte ostrze, wydłużony grot.
Opakowanie: 100 sztuk. Wielkości: 4/0 – 8.

BR     

4

92247BR Baitholder
Mocny hak z dwoma zadziorami na długim trzonku. 
Większe rozmiary stosowane do zestawów węgorzowych, mniejsze – 
jako uniwersalny haczyk do połowu na pęczki robaków.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1 – 8.

BR     

94849BR – specjalistyczny hak do bocznego troka!
Mocny hak, kuty, zaprojektowany przy udziale najlepszych pol-
skich spinningistów tak, aby umieszczone po przeciwnych stro-
nach trzonka 2 mikrozadziory uniemożliwiały przynęcie zsuwa-
nie się, a nawet obracanie wokół osi haka. Zakres wielkości umożli-

4BR     610 8

wia uzbrojenie praktycznie każdego typu przynęty stosowa-
nej przy spinningowaniu z bocznym 
trokiem. Opakowanie 10 i 50 sztuk. 
Wielkości: 4 – 10.4

496 Round
Mocny, kuty haczyk do odległościówki przy połowie dużych ryb
na dendrobenę, czerwone robaki czy rosówki.
Opakowanie: 10 sztuk (rozmiar 1/0 – 7 szt.) i 50 szt.
oraz na przyponach po 10 sztuk. Wielkości: 1/0 – 14.
Przypony: dł. 80 cm (0.22 mm – nr 4,  0.20 mm – nr 6,
0.18 mm – nr 8,  0.16 mm – nr 10,  0.14 mm – nr 12).

B
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Profesjonalne przypony do różnych metod połowu kar-
pi. Kompletny program zawiera 10 różnych zestawów, 
wyłącznie na bazie znakomitych haków Mustad Ultra 
Point Carp-X. Wszystkie zastosowane w tych przypo-
nach krętliki mają wbudowane mikroskopijnej wielko-
ści łożysko kulkowe. 

Zestawy karpiowe 
Mustad Carp-X Rig

krętlik: Mustad BLM Carp nr 8/35 kg
linka: tonąca plecionka Mustad Ultrabraid Carp-X
hak: 60500BLN

HAIR RIG X1
Najpopularniejszy typ przyponu, do połowu na różne przynęty.

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nor 1/25 lbs (12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/20 lbs (9 kg), nr 6/20 lbs (9 kg)
całkowita długość: 23 cm

D-RIG X4
Do połowu z pływającymi kulkami pop-up.

krętlik: Mustad BLM Carp nr 8/35 kg
linka: tonąca plecionka Mustad Ultrabraid Carp-X
hak: 60530BLN

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nr 1/25 lbs (12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/20 lbs (9 kg)
całkowita długość: 22 cm

ANTI-EJECT RIG X3
Polecany do stosowania w sytuacjach, kiedy następują delikatne brania, bez możliwości zacięcia ryby.

krętlik: Mustad BLM Carp nr 8/35 kg
linka: tonąca plecionka Mustad Ultrabraid Carp-X
hak: 60520BLN

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nr 1/25 lbs (12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/20 lbs (9 kg), nr 6/20 lbs (9 kg)
całkowita długość: 23 cm

krętlik: Mustad BLM Carp nr 8/35 kg
linka: plecionka Peel-it! w sztywnej otulinie
hak: 60520BLN

PEEL-IT RIG X3
Typ antysplątaniowy, bardzo sztywna plecionka powoduje układanie się przyponu w linii prostej.

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nr 1/25 lbs (12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/25 lbs (12 kg), nr 6/15 lbs (7 kg)
całkowita długość: 23 cm

HAIR RIG MULTIBAITER X4
Szczególnie polecany do połowu na kilka ziaren przynętowych, założonych na włos jedno nad drugim.

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nr 1/25 lbs(12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/20 lbs (9 kg)
całkowita długość: 22 cm

krętlik: Mustad BLM Carp nr 8/35 kg
linka: tonąca plecionka Mustad Ultrabraid Carp-X
hak: 60530BLN

krętlik: Mustad BLM Ring-Link nr 8/35 kg
linka: fluorocarbon Mustad Thor
hak: 60500BLN

STIFF HAIR RIG X1
Bardzo popularny przypon z fluorocarbonu do przynęt tonących.

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nr 1/25 lbs (12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/20 lbs (9 kg)
całkowita długość: 17 cm

krętlik: Mustad BLM Ring-Link nr 8/35 kg
linka: fluorocarbon Mustad Thor
hak: 60510BLN

STIFF D-RIG X2
Stosowany głównie do kulek pływających pop-up, znakomita prezentacja przynęty na jasnym dnie, dzięki zupełnie niewidzialnemu fluorocarbonowi.

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nr 1/25 lbs (12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/20 lbs (9 kg)
całkowita długość: 16 cm
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krętlik: Mustad BLM Ring-Link nr 8/35 kg i nr 11/22 kg
linka: Sufix Memory Free i fluorocarbon Mustad Thor
hak: 60510BLN

SUPPLE D-RIG X2
Dwuczęściowy przypon, łączony niewielkim, ale mocnym krętlikiem, dłuższa część ze sztywnej żyłki Memory Free 
oddala przynętę od ciężarka, a luźno pracująca końcówka ułatwia branie karpia, wersja do kulek pop-up.

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nr 1/25 lbs (12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/20 lbs (9 kg)
całkowita długość: 20 cm

krętlik: Mustad BLM Ring-Link nr 8/35 kg i nr 11/22 kg
linka: Sufix Memory Free i fluorocarbon Mustad Thor
hak: 60530BLN

SUPPLE HAIR RIG X4
Dwuczęściowy przypon, łączony niewielkim, ale mocnym krętlikiem, dłuższa część ze sztywnej żyłki Memory Free oddala przynętę od ciężarka, 
a luźno pracująca końcówka ułatwia branie karpia, wersja do przynęt tonących.

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nr 1/25 lbs (12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/20 lbs (9 kg)
całkowita długość: 21 cm

krętlik: Mustad BLM Carp nr 8/35 kg
linka: tonąca plecionka Mustad Ultrabraid Carp-X
hak: 60520BLN

X-RIG X3
Zestaw będą ewolucją klasycznego przyponu włosowego, z możliwością regulacji długości włosa zależnie od wielkości kulki.

wielkość haka/wytrzymałość przyponu w funtach (kilogramach): 
nr 1/25 lbs (12 kg), nr 2/25 lbs (12 kg), nr 4/20 lbs (9 kg)
całkowita długość: 23 cm

Haki Mustad 
ULTRAPOINT™ Carp

Cztery rodzaje specjalistycznych haków kar-
piowych do montażu profesjonalnych zesta-
wów z kulkami proteinowymi. Fantastyczna 
ostrość i trwałość technologii ULTRAPOINT™, 
połączona z olbrzymią wytrzymałością na roz-
ginanie.

60500BLN
Hak karpiowy do klasycznego zestawu 
włosowego, wzmocniony drut, bardzo krótki 
trzonek. Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1 – 4.

4 BLN 2 X1X

Hair rig

stoper

plecionka

połączenie 
bezwęzłowe

60510BLN
Hak karpiowy do wszelkiego rodzaju montaży 
włosowych, wzmocniony drut, skrócony trzonek.
Opakowanie: 10 sztuk.Wielkości: 1 – 4.

4 BLN 2 X  

D-rig

fluorocarbon

połączenie 
bezwęzłowe

kółeczko stalowe

60520BLN
Hak karpiowy do montażu z przesuwanym 
kółeczkiem łącznikowym, wzmocniony drut, 
trzonek standardowej długości. 
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1 – 4.

4 BLN 2 X

Sliding ring rig

kółeczko stalowestoper

plecionka

połączenie 
bezwęzłowe

60530BLN
Hak karpiowy do zestawu włosowego 
bezwęzłowego, wzmocniony drut, skrócony 
trzonek. Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1 – 4.

4
BLN 2 X  

Knotless knot rig

stoper

plecionka

połączenie 
bezwęzłowe

rurka termokurczliwa
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Kotwice Mustad 
ULTRAPOINT™
Najwyższej klasy kotwice do zbrojenia 
przynęt spinningowych: woblerów, bły-
stek obrotowych i wahadłowych. Spe-
cjalny proces hartowania w technolo-
gii ULTRAPOINT™ pozwolił stworzyć 
produkt nie mający sobie równych pod 
względem odporności ostrza na uszko-
dzenia mechaniczne.

4

36329NPBLN
Bardzo mocna kotwica typu O’Shaugnessy.
Opakowanie 6 sztuk. Wielkości: 3/0 – 4.

BLN   3 X

BRR

4

33862BER Slow Death 33862BR Slow Death

Już w  połowie lat 90-ych gru-
pa amerykańskich zawodowych 
spinningistów rozpoczęła uda-
ne eksperymenty polegające na 
wyginaniu dość długiego haka 

w specyficzny sposób, powodujący, że założona na niego den-
drobena lub twister falowały w sposób rewelacyjnie prowoku-
jący drapieżniki do ataku. Jednym z nich był Gary Parsons, czło-
nek NFF Hall Of Fame. Jak dziś wspomina – wyniki były niekie-
dy wspaniałe, jednak nie zawsze udawało się idealnie tak samo 
wygiąć hak i osiągnąć ten sam rodzaj pracy przynęty. Dopiero 

kiedy rozpoczął współpracę z Mustad Product Development Team, kie-
rowanym przez innego znanego wędkarza, Keith’a Kavajecz’a, udało się 
stare pomysły wdrożyć do masowej, w 100% powtarzalnej produkcji.
Przynętę na haku SLOW DeATH montuje się na bocznym troku o dłu-
gości 100–180 cm, wykonanym najlepiej z fluorocarbonu. Odpowied-
nie do łowiska obciążenie montowane jest do głównej linki. Twister (lub 
dżdżownicę) należy zakładać tak, aby w końcowym efekcie przynęta by-
ła wygięta w sposób dokładnie odwzorowujący kształt haka, wystawać 
poza łuk kolankowy może maksymal-
nie 20 mm przynęty, czyli bardzo nie-
wielki ogonek. Stąd do tej metody naj-
lepsze są twistery o długim korpusie 
i krótkim ogonku.
Sposób prowadzenia: przy spinnin-
gowaniu – raczej wolno, z  delikat-
nym poszarpywaniem; przy trollingu 
– maksymalna prędkość do 2 km/h, 
znakomicie łowi się tą techniką w dry-
fie. W ofercie dwie wielkości haka (2, 
4) i dwa kolory (czerwony, brązowy), 
opakowanie 15 sztuk.

SLOW DEATH

2 2

Sposób poruszania się w wodzie 
przynęty na haku Slow Death.

10546NPBER Drop Shot
Kolor haka: czerwony. Opakowanie: 15 sztuk (2, 4), 
20 sztuk (6). Wielkość: 2, 4, 6.

DROPSHOT

Właściwa prezentacja przynęty: 40–60 cm po-
nad dnem; prowadzenie bardzo wolne, lekkie 
poszarpywanie i podnoszenie, ciężarek cały 
czas na dnie lub w pobliżu.

18”–22”

Utworzyć pętlę, 
przełożyć przez 
oczko haka.

Przełożyć część 
z pętlą poza głów-
ną linkę i włożyć 
w powstały otwór.

Przełożyć hak 
przez pętlę, zmo-
czyć i zacisnąć 
węzeł.

Wolny koniec linki 
przeciągnąć przez 
oczko haka, do-
wiązać obciążenie.

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

1

1/0

1/0

37174NPBL Swimbait 
z obciążeniem
Kolor haka: czarny nikiel. Opakowanie: 3 sztuki. 
Wielkość: 1, 1/0. Obciążenie 1/32 oz. (ok. 0.9 g).

91768UB18 Power Lock Plus™ 
Swimbait z przesuwanym 
obciążeniem
Kolor haka: czarny nikiel. Opakowanie: 3 sztuki. 
Wielkość: 1/0 – 6/0. Obciążenie 1/8 oz. (ok. 3.6 g).

91768KH Impact Soft Bait Spike 
Swimbait
Kolor haka: czarny nikiel. 
Opakowanie: 3 sztuki. 
Wielkość: 1/0, 2/0.

SWIMBAIT

System ruchomego obciążenia pozwala 
łatwo zmieniać prezentację przynęty.

Obrócić obciążenie 
kilkukrotnie.

Przesunąć obciążenie do 
żądanego położenia.

Unikalny kształt zaczepu, pew-
nie trzymający przynętę, łatwy 
w użyciu.

Obciążenie bliżej łuku ha-
ka: powoduje cofanie się 
przynęty, idealne do zbro-
jenia raczków, przynęt tu-
bowych.

Obciążenie bliżej oczka ha-
ka: powoduje opadanie przy-
nęty „głową” w dół, lepsze do 
zbrojenia m.in. twisterów.

Obciążenie na środku: 
wolniejszy opad przy-
nęty, głównie do przy-
nęt tubowych.

Keith Kavajecz
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DEAD BAIT RIg
Spinningowanie martwą rybką powraca w ostatnich latach do łask 
i okazuje się być szczególnie skuteczne na łowiskach sandaczowych. 
Mustad przygotował dwa zestawy, do zbrojenia rybek w różnych wiel-
kościach: do 9 cm i 9–12 cm, obciążonych odpowiednio masą 8 g i 10 g. 
Opakowanie: 1 sztuka.

77386 
Dead Bait Rig

Dla łowców wielkich sumów Mustad przygotował ofertę aż 11 różnych zestawów do zbrojenia wszelkiego rodzaju przy-
nęt. Wykonane są one na bazie wysokiej klasy plecionki Dyneema, wszystkie węzły zabezpieczone są dodatkowo ter-
mokurczliwą otuliną. Haki i kotwice dobrano wyłącznie z najwyższej klasy modeli Ultra Point.

Zestawy sumowe Mustad Catfish Rig

RIG 
1-3

RIG 
4

RIG 
5-6

RIG 
7

RIG 
8-9

RIG 
10

RIG 
11

zestaw nr: 4
hak nr: 5/0
długość: 80 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 7
hak nr: 5/0 - 4/0
długość: 95 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 10
hak nr: 5/0 - 4/0 - 4/0
długość: 110 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 11
hak nr: 5/0 - 4/0 - 6/0
długość: 110 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 6
hak nr: 6/0 - 6/0
długość: 80 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 5
hak nr: 8/0 - 8/0
długość: 95 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 9
hak nr: 5/0 - 8/0
długość: 95 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 8
hak nr: 5/0 - 6/0
długość: 95 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 3
hak nr: 6/0
długość: 80 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 2
hak nr: 8/0
długość: 80 cm
wytrzymałość: 65 kg

zestaw nr: 1
hak nr: 10/0
długość: 80 cm
wytrzymałość: 85 kg

6

03674R
Podwójna kotwiczka przeznaczona do dozbrajania 
martwej rybki i dużych ripperów.
opakowanie: 25 sztuk. Wielkości: 1 – 10.

BR

1/0

03549D
Mocna kotwica morska, z pełnym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym Duratin.
Opakowanie: 25 sztuk. Wielkości: 4/0 – 1/0.

Duratin

Kotwice Mustad 
CLASSIC SPORT

4

35647BLN
Klasyczna kotwica Aberdeen, nowa technologia ostrzenia. 
Przeznaczona głównie do wymiany niskiej jakości kotwic 
w większości przynęt sztucznych (pilkery, woblery) oraz 
do zbrojenia żywców i martwych rybek, także do montażu 
przyponów do dozbrajania dużych ripperów. Pokrycie BLN 
jest w dużej mierze odporne na działanie wody morskiej (w 
przypadku niskiego zasolenia, jak np. Bałtyk, odporność 
jest bliska 100%). Opakowanie 50 sztuk. Wielkości: 3/0 – 8.

BLN

DT-2 35648
Kotwica z białym, błyszczącym chwościkiem, 
przeznaczona do uzbrajania woblerów 
(tylnia kotwiczka) czy błystek.
Opakowanie: 5 sztuk. Wielkości: 2 – 8.

8

BR

W3551
Kotwica antyzaczepowa, niezastąpiona jako uzbrojenie 
przynęt podczas łowienia w trudnych miejscach, pełnych 
zatopionych gałęzi czy podwodnej roślinności.
Opakowanie: 5 sztuk. Wielkości: 2 – 8.

6

8
DT-4 35647
Kotwica z czerwonym chwościkiem z wiskozy, 
przeznaczona głównie do uzbrajania błysteko brotowych 
i wahadłowych.
Opakowanie: 5 sztuk. Wielkości: 2 – 8.

8 DT-3 35647
Kotwica z czerwonym chwościkiem z piór, przeznaczona 
do uzbrajania woblerów 
(tylnia kotwiczka) czy błystek.
Opakowanie: 5 sztuk. Wielkości: 2 – 8.

Lure Ryder LR-3674BLN
Kotwica do dozbrajania gum, jako uzupełnienie dla haka 
główki jigowej. Opakowanie: 6 sztuk. Wielkości: 4 – 8.6
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WABIKI DORSZOWE
Wabiki Sandeel w kolorze fluorescencyjnym czerwonym – niewia-
rygodnie skuteczna przynęta do zestawów na dorsze. Miękka guma 
i lśniący ogonek, rozmiary haków 4/0, 6/0 i 8/0.

ZESTAWY MORSKIE
Bardzo szeroka oferta gotowych zestawów do wszelkiego rodzaju poło-
wów morskich na Bałtyku, duńskich cieśninach czy Morzu Północnym. 
Dorszowe przypony z przywieszkami, wabiki na makrele – odblaskowe 
oraz z piór, ośmiorniczki, fosforyzujące rybki i koraliki czy zestawy drob-
nych przynęt śledziowych na hakach od 6 do 6/0 – wszystko, co fan mor-
skiego wędkowania może sobie wymarzyć.

NARZĘDZIA 
WĘDKARSKIE
Profesjonalne narzędzia węd-
karskie, wszystkie wyposażo-
ne w uchwyty antypoślizgo-
we i oczywiście wykonane ze 
stali szwedzkiej, w pełni za-
bezpieczonej przed korozją.

Tool 6 
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Tool 3
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3 HOOKS COLOURED 
COD FEATHER TRACE, 
t12, SIZE 6/0

AKCESORIA WĘDKARSKIE

ŁĄCZNIKI WĘDKARSKIE
Akcesoria do montażu morskich zestawów w najwyższym standar-
dzie i jakości wykonania – tradycyjne kółeczka łącznikowe (9950N), 
łączniki owalne (9948), kilka rodzajów łączników do ciężarków (9952–
9955), kilka typów łączników do bocznego troka (9959) oraz przy-
wieszki (9961).

9953 9959

9948

9950N 9952

Tool 1

Tool 1 –  szczypczyki o długości 15 cm, 
do wyciągania haczyków z pyska ryby;

Tool 3 –  mocne szczypce do wyhaczania kotwic, końcówka zagięta;
Tool 6 i 7 –  estetycznie wykonane, dokładne wagi sprężynowe, za-

kres odpowiednio 20 lb i 50 lb;
Tool 10 –  mocne szczypce do wyhaczania kotwic, końcówka pro-

sta, długość 20 cm.
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