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®

Marka Okuma to synonim niezawodno-
ści. Wieloletnie doświadczenia firmy na ryn-
ku światowym pozwalają jej zaoferować PIĘ-
CIOLETNIĄ GWARANCJĘ na wszystkie koło-
wrotki, od flagowego modelu VS aż po naj-
tańszy, jednołożyskowy Boundary. Okuma 
jest jedynym na świecie producentem gwa-
rantującym pięcioletnią, bezawaryjną pracę 
wszystkich modeli oferowanych kołowrotków.

LAT
GWARANCJI5

LOGIKA 
KONSEKWENCJA 
PEWNOŚĆ

TECHNOLOGIE STOSOWANE W KOŁOWROTKACH OKUMA

AlumiLite
Construction

EXTREME
ELEMENTS
BEAR ING

E L L I P T I C A L
O S C I L L AT I O N
S Y S T E M

STAINLESS
STEEL GEAR

 MAGNESIUM
LIGHT WEIGHT

SPEED
LOC D UA L   F O RC E   D R AG

DFD

HIGH
PERFORMANCE
BEARING

SLG (Speed Lock Pinion Gear System) – nowe przekład-
nie zębate w multiplikatorach, które umożliwiają bar-
dzo szybkie osiągnięcie dużych prędkości prowadze-
nia przynęty.

E2BB (Extreme Elements Bearings) – produkowane 
w Niemczech nierdzewne łożyska kulkowe o ponad dzie-
sięciokrotnie zwiększonej żywotności (nawet w ekstre-
malnie niekorzystnych warunkach pracy, np. przy mak-
symalnym zasoleniu). Jednocześnie, wykorzystanie ło-
żysk E2BB wyraźnie zmniejsza opory ruchu poszczegól-
nych mechanizmów, co w efekcie czyni pracę kołowrot-
ków bardzo płynną i bez drgań.

EOS (Elliptical Oscillation System) – kolejny patent OKU-
MY; nowy napęd posuwu szpuli, który gwarantuje rów-
nomierność układania linki oraz zapewnia wydłużoną 
trwałość mechanizmu.

HPB (High Performance Bearings) – specjalne, 
niekorodujące łożyska kulkowe; przede wszystkim 
przeznaczone do kołowrotków morskich, podda-
nych działaniu soli. Patent OKUMY; tej klasy łożyska 
dotychczas były dostępne jedynie w kilku najdroż-
szych modelach kołowrotków, oferowanych przez 
Japończyków, a obecnie są standardem w każdym, 
nawet najtańszym morskim modelu OKUMY.

DFD (Dual Force Drag System) – nowatorskie roz-
wiązanie sprzęgła hamulcowego – zapewnia ol-
brzymi zakres siły hamowania przy niezmiennej 
płynności działania; oryginalny patent polega, 
między innymi, na wprowadzeniu specjalnie za-
projektowanych tarcz ciernych.

ALC (AlumiLite Construction) – konstrukcja obudowy 
i rotora z ultralekkiego stopu aluminium; stop AlumaLi-
te jest sztywny, nie odkształca się pod obciążeniem, za-
pewnia idealnie równomierną pracę osadzonych w nim 
mechanizmów kołowrotka.

RES II (Rotor Equalizing System) – komputerowo opra-
cowany system wyważania rotora drugiej generacji; za-
awansowane oprogramowanie pozwala na precyzyjne 
określenie wagi i położenia elementu wyważającego.

MLW (Magnesium Light Weight) – korpusy koło-
wrotków muchowych wykonane z supernowocze-
snego kompozytu magnezowego, o wadze niższej 
o 25% od aluminium.

SSG (Stainless Steel Gear) – przekładnie w koło-
wrotkach morskich wykonane ze stali nierdzewnej, 
pełne zabezpieczenie przed korozją.

BBD (Blade Body Design) – zwężony profil obudo-
wy kołowrotka, pozwalający na zredukowanie wa-
gi i uzyskanie nowocześniejszego, lekkiego wyglą-
du całej konstrukcji.

Niewielu jest producentów sprzętu wędkarskiego, cenionych jednocześnie za jakość i rozsądną cenę swoich wyrobów. OKUMA oferu-
je sprzęt po przystępnych cenach, wytwarzany na dużą skalę, ale w odróżnieniu od wielu konkurentów – o bardzo dobrej jakości! Do-
bra jakość kołowrotka zaczyna się na etapie projektowania, wymaga koncentracji w każdym stadium wytwarzania poszczególnych ele-
mentów, a kończy się w momencie montażu całości. Identycznie należy podchodzić do modelu najtańszego, jak i do zaliczanego do 
górnej półki cenowej. Cena jest jedynie wyznacznikiem bezpośrednich kosztów ponoszonych w trakcie produkcji, ale nie może zmie-
niać przyjętego poziomu jakości. OKUMA od lat kompleksowo wdraża pakiet całkowicie nowych rozwiązań technologicznych, które 
wprowadzają do kołowrotków popularnych zupełnie nową jakość. To, co dotychczas było dostępne jedynie za duże pieniądze i nielicz-
nym wędkarzom, obecnie staje się standardem OKUMY. Wyrazem takiego podejścia do budowy kołowrotków jest bez wątpienia ab-
solutna nowość OKUMY A.D. 2010 – Trio.
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TRIO

FUZJA DWÓCH TECHNOLOGII

Trio FD

HI-END

P R O D U C T

Sam producent określa ten kołowrotek mianem CSR (Crossover Spinning Re-
el), co w tłumaczeniu na język polski należałoby określić jako kołowrotek prze-
kraczający dotychczasową definicję tego rodzaju sprzętu. Inżynierowie Oku-
my wykorzystali do jego budowy najlepsze cechy dwóch materiałów: lekkich 
stopów aluminium oraz supernowoczesnych, sztywnych kompozytów grafi-
towych, łącząc je w niepotykany dotąd sposób. Z metalu wykonana została 
bardzo mocna, jednoczęściowa stopka kołowrotka oraz ramię rotora, a lek-
ki i sztywny grafit utworzył solidną obudowę i rotor. Szpula Trio to konstruk-
cja wieloczęściowa, aluminiowo–grafitowa. System hamulcowy ukryty został 
w części z metalu gwarantującej jego stabilność, podczas gdy elementy gra-
fitowe pozwoliły na zaprojektowanie efektownej stylistyki i obniżenie wagi. 
Hamulec klasy DFD (Dual Force Drag), składający się z wielu filcowych, nasą-
czanych olejem podkładek (wszystkie Made In Japan) daje niespotykaną kon-
trolę nad siłą, z jaką blokowana jest linka. Jak ważny jest to element podczas 
walki z dużą rybą – nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć. Cały system jest oczy-
wiście wodoszczelny (Hydro Block). Komfort użytkowania zapewniają wyso-
kiej klasy łożyska oraz system nawijania EOS, opatentowany przed kilkoma 
laty przez Okumę. Na najwyższym poziomie stoi również zabezpieczenie an-
tykorozyjne (CRC – Corrosion Resistant Coating), łączące stosowanie wyłącz-
nie przekładni klasy HDG i pokrywanie wszystkich wewnętrznych elementów 
specjalną warstwą XHD, wiążącą się z metalem. Całości tego niemal perfek-
cyjnego kołowrotka dopełniają m.in. odkuwana, jednoczęściowa korbka czy 
system wyważenia rotora RESII.
• Obudowa i rotor z kompozytu grafitowego o podwyższonej sztywności • Stopka i ramię rotora ze stopu 
AlumaLite • Szpula z lotniczego duralu łączonego z wysokoprzetworzonym grafitem • Szpula zapasowa 
identyczna ze szpulą główną • 10 łożysk tocznych • Łożyska kulkowe klasy HPB • Bezpoślizgowa blokada 
obrotów wstecznych (jednokierunkowe łożysko rolkowe) • System napędu posuwu szpuli EOS – gwarancja 
idealnego nawijania linki • Odkuwana, aluminiowa korbka • Najnowocześniejszy układ sprzęgła hamulco-
wego – DFD • Wielotarczowa konstrukcja hamulca przedniego z podkładkami filcowymi Made in Japan • 
Wycinane na obrabiarkach CNC mosiężne części przekładni • CRC: Corrosion Resistant Coating dla wszystkich 
metalowych elementów wewnętrznych • HDGII: przekładnia HDG drugiej generacji, całkowicie odporna na 
korozję • Hamulec wodoszczelny Hydro Block • Wzmocniony, aluminiowy kabłąk • Wyważenie rotora RESII.

Crossover 
design by Okuma

 10-10-120 Trio 20 FD 250 9 1 1:5.0 0.20/130
 10-10-131 Trio 30S FD 295   9 1 1:6.2 0.20/200
 10-10-130 Trio 30 FD 293 9 1 1:5.0 0.25/140
 10-10-140 Trio 40 FD 312 9 1 1:5.0 0.30/170

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

MATCH

Obudowa i rotor 
z kompozytu 
grafitowego 
o podwyższonej 
sztywności

HDGII: przekładnia HDG 
drugiej generacji, całkowicie 
odporna na korozję

Wycinane na obrabiarkach 
CNC mosiężne części 
przekładni

Wielotarczowa konstrukcja 
hamulca przedniego 
z podkładkami filcowymi 
Made in Japan

Szpula z  lotniczego 
duralu łączonego 
z wysokoprzetwo-
rzonym grafitem

Wzmocniony, 
aluminiowy kabłąk

Wyważenie 
rotora RESII

Stopka i ramię 
rotora ze stopu 
AlumaLite

CROSSOVER SPINNING REEL
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HI-END

P R O D U C T

VS FD

Najbardziej zaawansowany technicznie kołowrotek spinnin-
gowy OKUMY. Każdy pojedynczy element kołowrotka podle-
gał procesowi pełnej optymalizacji – od fazy projektowej aż do 
końcowej fazy wykonawczej. Nowoczesna technologia opar-
ta o wykorzystanie systemów CNC (Computer Numerical Con-
trol) sprzężonych z zespołem specjalnie zaprojektowanych ob-
rabiarek, tłoczni oraz montowni.

VS

 10-00-120 VS 20 FD 285 12 1 1:5.0 0.20/100
 10-00-130 VS 30 FD 320 15 1 1:5.0 0.25/140

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

Aluminiowa obudowa i rotor (stop AlumaLite) • 16 łożysk tocz-
nych • Łożyska kulkowe klasy HPB • Szpula z lotniczego duralu • 
Całkowicie odporne na działanie soli łożyska klasy E2BB • Nowy 
system napędu posuwu szpuli EOS – gwarancja idealnego na-
wijania linki • Odkuwana, aluminiowa korbka • Zapasowa szpu-
la z aluminium • Najnowocześniejszy układ sprzęgła hamulco-
wego – DFD • Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych (jed-
nokierunkowe łożysko rolkowe.

TOP

P R O D U C T

Konstrukcja hybrydowa. Technologia oparta o wykorzystanie systemów CNC sprzężonych z ze-
społem specjalnie zaprojektowanych obrabiarek, tłoczni oraz montowni.
Aluminiowa obudowa przekładni (stop AlumaLite), rotor grafitowy • Przekładnie o wysokiej sprawności (brak wibracji, duża moc, 
niskie zużycie zazębień, wysoki komfort łowienia) • 8 łożysk tocznych (7 kulkowych + 1 rolkowe) nowej generacji HPB • Multitar-
czowe sprzęgło hamulcowe z tarczami ciernymi o dużej średnicy (szeroki zakres siły hamowania, brak zakleszczeń podczas startu) • 
System napędu posuwu szpuli EOS • Odkuwana, aluminiowa korbka • Szpula z lotniczego duralu • Grafitowa zapasowa szpula z me-
talową krawędzią spływu.

ALUMINA

Alumina 
FD

Alumina 
RD

 10-08-820 Alumina 20 FD 235 7 1 1:5.0 0.20/130
 10-08-830 Alumina 30 FD 281 7 1 1:5.0 0.25/140
 10-08-840 Alumina 40 FD 301 7 1 1:5.0 0.30/170
 10-09-820 Alumina 20 RD 251 7 1 1:5.0 0.20/100
 10-09-830 Alumina 30 RD 287 7 1 1:5.0 0.25/140
 10-09-840 Alumina 40 RD 306 7 1 1:5.0 0.30/170

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

KOŁOWROTKI SPINNINGOWE
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Mała masa, duża moc, olbrzymia trwałość i rewelacyjna cena. Seria uniwer-
salnych kołowrotków mających zastosowanie przy różnych metodach łowie-
nia (spinning, odległościówka, bolonka, picker, feeder). Pełna optymalizacja 
wszystkich elementów składowych. Technologia oparta o wykorzystanie sys-
temów CNC (Computer Numerical Control) sprzężonych z zespołem specjal-
nie zaprojektowanych obrabiarek, tłoczni oraz montowni. Eliminacja punktów, 
w których mogłoby pojawić się nadmierne zużycie eksploatacyjne. 

FD  Obudowa i rotor z supersztywnego kompozytu grafitowego • 1 łożysko kulkowe • Przekładnie 
o wysokiej sprawności (brak wibracji, duża moc, niskie zużycie zazębień, wysoki komfort łowienia) • Sys-
tem napędu posuwu szpuli EOS • Opatentowany system wyważenia rotora – RES II • Szpula duraluminio-
wa typu V • Rurkowy kabłąk pokrywany azotkiem tytanu (TiN) z rolką zapobiegającą skręcaniu linki – EFR 
II • Antypoślizgowy uchwyt korbki • Multitarczowe sprzęgło hamulcowe, umieszczone w szpuli, z tarczami 
ciernymi o dużej średnicy (szeroki zakres siły hamowania, brak zakleszczeń podczas startu) • Hydro Block 
– zabezpieczenie hamulca przed wodą.

SAFINA PRO

SAFINA

QUALITY

P R O D U C T

QUALITY

P R O D U C T

Safina Pro 
FD

Safina 
FD

Mała masa, duża moc, olbrzymia trwałość i rewelacyjna cena. Seria uniwer-
salnych kołowrotków mających zastosowanie przy różnych metodach łowie-
nia (spinning, odległościówka, bolonka, picker, feeder). Pełna optymalizacja 
wszystkich elementów składowych. Technologia oparta o wykorzystanie sys-
temów CNC (Computer Numerical Control) sprzężonych z zespołem specjal-
nie zaprojektowanych obrabiarek, tłoczni oraz montowni. Eliminacja punktów, 
w których mogłoby pojawić się nadmierne zużycie eksploatacyjne. 

FD  Obudowa i rotor z supersztywnego kompozytu grafitowego • 4 łożyska toczne (3 kulkowe + 
1 rolkowe) • Przekładnie o wysokiej sprawności (brak wibracji, duża moc, niskie zużycie zazębień, wyso-
ki komfort łowienia) • System napędu posuwu szpuli EOS • Opatentowany system wyważenia rotora – RES 
II • Szpula duraluminiowa typu V, krawędź pokryta azotkiem tytanu (TiN) • Zapasowa szpula grafitowa • 
Rurkowy kabłąk pokrywany azotkiem tytanu (TiN) z rolką zapobiegającą skręcaniu linki – EFR II • Antypo-
ślizgowy uchwyt korbki • Multitarczowe sprzęgło hamulcowe, umieszczone w szpuli, z tarczami ciernymi 
o dużej średnicy (szeroki zakres siły hamowania, brak zakleszczeń podczas startu) • Hydro Block – zabez-
pieczenie hamulca przed wodą.

 10-11-425 Safina Pro 25 FD 219 3 1 1:5.0 0.20/210
 10-11-430 Safina Pro 30 FD 214 3 1 1:5.0 0.25/155
 10-11-431 Safina Pro 30M FD 228 3 1 1:5.0 0.18/150
 10-11-435 Safina Pro 35 FD 280 3 1 1:5.0 0.30/165
 10-11-440 Safina Pro 40 FD 269 3 1 1:5.0 0.35/155

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

MATCH

RD  Obudowa i rotor z supersztywnego kompozytu grafitowego • 4 łożyska toczne (3 kulkowe + 
1 rolkowe) • Przekładnie o wysokiej sprawności (brak wibracji, duża moc, niskie zużycie zazębień, wyso-
ki komfort łowienia) • System napędu posuwu szpuli EOS • Opatentowany system wyważenia rotora – RES 
II • Szpula duraluminiowa typu V, krawędź pokryta azotkiem tytanu (TiN) • Zapasowa szpula grafitowa • 
Rurkowy kabłąk pokrywany azotkiem tytanu (TiN) z rolką zapobiegającą skręcaniu linki – EFR II • Antypo-
ślizgowy uchwyt korbki • Multitarczowe sprzęgło hamulcowe, umieszczone z tyłu kołowrotka (szeroki za-
kres siły hamowania, brak zakleszczeń podczas startu) • Hydro Block – zabezpieczenie hamulca przed wodą.

 10-12-425 Safina Pro 25 RD 228 3 1 1:5.0 0.20/210
 10-12-430 Safina Pro 30 RD 229 3 1 1:5.0 0.25/155
 10-12-431 Safina Pro 30M RD 230 3 1 1:6.2 0.18/150
 10-12-435 Safina Pro 35 RD 277 3 1 1:5.0 0.30/165
 10-12-440 Safina Pro 40 RD 276 3 1 1:5.0 0.35/155

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

MATCH

 10-13-125 Safina 25 FD 210 1  1:5.0 0.20/210
 10-13-130 Safina 30 FD 206 1  1:5.0 0.25/155
 10-13-131 Safina 30M FD 219 1   1:5.0 0.18/150
 10-13-135 Safina 35 FD 277 1   1:5.0 0.30/165
 10-13-140 Safina 40 FD 270 1   1:5.0 0.35/155

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

MATCH

RD  Obudowa i rotor z supersztywnego kompozytu grafitowego • 1 łożysko kulkowe • Przekładnie 
o wysokiej sprawności (brak wibracji, duża moc, niskie zużycie zazębień, wysoki komfort łowienia) • System 
napędu posuwu szpuli EOS • Opatentowany system wyważenia rotora – RES II • Szpula duraluminiowa typu 
V • Rurkowy kabłąk pokrywany azotkiem tytanu (TiN) z rolką zapobiegającą skręcaniu linki – EFR II • Anty-
poślizgowy uchwyt korbki • Multitarczowe sprzęgło hamulcowe, umieszczone z tyłu kołowrotka (szeroki za-
kres siły hamowania, brak zakleszczeń podczas startu) • Hydro Block – zabezpieczenie hamulca przed wodą.

 10-14-125 Safina 25 RD 219 1   1:5.0 0.20/210
 10-14-130 Safina 30 RD 219 1   1:5.0 0.25/155
 10-14-131 Safina 30M RD 222 1  1:6.2 0.18/150
 10-14-135 Safina 35 RD 266 1   1:5.0 0.30/165
 10-14-140 Safina 40 RD 263 1   1:5.0 0.35/155

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

MATCH

Safina 
RD

Safina Pro 
RD
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PRO GUIDE
TOP

P R O D U C TSALINA
Zastosowane w kołowrotku SALINA technologie i materiały uczyniły go praktycznie nie-
zniszczalnym. Główna przekładnia wycinana z nierdzewnej stali i wszystkie pozostałe ele-
menty metalowe zabezpieczone przed korozją. Uwaga: rozmiar 80 został skonstruowany 
specjalnie dla łowców wielkich sumów!
Aluminiowa obudowa przekładni (stop AlumaLite), rotor grafitowy • Bardzo mocna przekładnia o wysokim współczynniku 
sprawności, wykonana z mosiądzu Marine Grade • Profilowana, duralowa szpula o dużej pojemności • 5 łożysk tocznych no-
wej generacji, pełne zabezpieczenie przed solą morską (4 kulkowe + 1 rolkowe) • System napędu posuwu szpuli EOS • Opa-
tentowany system wyważenia rotora – RES • Multitarczowe sprzęgło hamulcowe z tarczami ciernymi o dużej średnicy (sze-
roki zakres siły hamowania, brak zakleszczeń podczas startu), umieszczone w szpuli kołowrotka • Stalowa, odkuwana korbka 
o wielkiej mocy • Komfortowy uchwyt korbki • Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych (duże rolkowe łożysko oporowe).

Salina

 10-59-530 Salina 30 FD 345 4 1 1:5.0 0.25/140
 10-59-540 Salina 40 FD 360 4 1 1:5.0 0.35/130
 10-59-555 Salina 55 FD 480 4 1 1:4.5 0.35/250 
 10-59-565 Salina 65 FD 670 4 1 1:4.8 0.40/260
 10-59-580 Salina 80 FD 700 4 1 1:4.8 0.50/200

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

Solterra

CONVECTOR
Multiplikator morski przystosowany do ciężkiej pracy. Całkowicie odporny na działanie soli za-
wartej w wodzie morskiej, wyposażony w licznik głębokości.
Hybrydowa rama nośna: stal + grafit • Wytaczana z aluminium, lekka szpula, w 100% zabezpieczona przed korozją • Superpłynny 
hamulec tarczowy, w którym wykorzystano powierzchnie cierne wykonane z materiału „Rulidium” • Stalowy wodzik pokryty po-
włoką z tytanu • Licznik głębokości (podaje długość wysuniętej linki) • 3 łożyska toczne (2 kulkowe + 1 rolkowe) • Stalowa korbka • 
Stalowa stopka • Wersja na lewą rękę.

TOP

P R O D U C T

Convector

 10-74-330 Convector 30 DLX 609 2 1 1:4.0 0.40/410

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

 10-73-610 Solterra 10 LX 690 5 1 1:4.2 0.45/290
 10-73-615 Solterra 15 LX 723 5 1 1:4.2 0.50/340

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

TOP

P R O D U C TSOLTERRA
Multiplikator morski nowej generacji przystosowany do ciężkiej pracy. Prawdziwa klasa „Big Ga-
me”. Całkowicie odporny na działanie soli zawartej w wodzie morskiej
Hybrydowa rama nośna: stal + grafit • Wytaczana z aluminium, lekka szpula, w 100% zabezpieczona przed korozją • Przekładnia 
wycinana ze stali nierdzewnej • Superpłynny hamulec tarczowy, w którym wykorzystano powierzchnie cierne wykonane z materia-
łu „Rulidium” • Stalowy wodzik pokryty powłoką z tytanu, o wytrzymałości umożliwiającej stosowanie plecionek stalowych • 5 ło-
żysk tocznych (4 kulkowe + 1 rolkowe) • Łożyska kulkowe klasy HPB • Stalowa korbka o specjalnym ergonomicznym kształcie • Sta-
lowa stopka • Wersja na lewą rękę.

KOŁOWROTKI HEAVY DUTY / MULTIPLIKATORY KLASYCZNE
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MAGDA PRO
Wygodny multiplikator do morskich połowów (dorsze) oraz do trollingu. Wypo-
sażony w licznik głębokości, co znakomicie ułatwia łowienie na morzu; szcze-
gólnie w przypadku jigowania na dużej głębokości. Mocna, pewna, niezawod-
na konstrukcja.
Konstrukcja grafitowa z ramą nośną wzmocnioną tytanem • 2 łożyska kulkowe nowej generacji (tzw. samosma-
rujące się) • Licznik głębokości (podaje długość wysuniętej linki) • Wygodna korbka i pokrętło • Duża pojemność 
szpuli • Pełna odporność na sól i korozję • Wersja na lewą rękę.

Nowa seria multiplikatorów morskich przeznaczonych do wielu metod połowu, takich jak trol-
ling czy ciężki jig. Zdadzą egzamin również przy ciężkich metodach gruntowych w wodach śród-
lądowych, szczególnie przy połowie sumów.
Supermocna rama nośna z kompozytu grafitowo-tytanowego z elementami ze stali nierdzewnej • Długa, stalowa korbka • Duży, ergo-
nomiczny uchwyt • Hamulec odśrodkowy • 2 łożyska kulkowe, całkowicie zabezpieczone przed dostępem wody • Wersja na lewą rękę.

Nowa seria multiplikatorów morskich przeznaczonych do wielu metod połowu, 
takich jak trolling czy ciężki jig. Zdadzą egzamin również przy ciężkich metodach 
gruntowych w wodach śródlądowych, szczególnie przy połowie sumów.
Supermocna rama nośna z kompozytu grafitowo-tytanowego • Długa, stalowa korbka • Duży, ergonomiczny 
uchwyt • Hamulec odśrodkowy • Wersja na lewą rękę.

QUALITY

P R O D U C T

Magda Pro

 10-76-220 Magda Pro 20 DLX 388 2 – 1:5.1 0.35/220
 10-76-230 Magda Pro 30 DLX 489 2 – 1:4.0 0.40/410

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

 10-77-230 Classic Pro XT 302LX 442 2 – 1:3.8 0.50/260

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

CLASSIC PRO XT

CLASSIC XT

MEDIUM

P R O D U C T

MEDIUM

P R O D U C T

Classic Pro XT

Classic XT

 10-78-030 Classic XT 300LX 425 – – 1:3.8 0.50/260

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa
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CITRIX
Multiplikator niskoprofilowy, reprezentujący najwyższy obecnie poziom techniczny w tej gru-
pie kołowrotków spinningowych. Nowoczesna konstrukcja, w której szeroko wykorzystano wła-
sności ultralekkiego stopu aluminium (Alumalite). Kołowrotek lekki, mocny i niesamowicie trwa-
ły. Pełna optymalizacja wszystkich elementów składowych. Technologia oparta o wykorzysta-
nie systemów CNC (Computer Numerical Control) sprzężonych z zespołem specjalnie zaprojek-
towanych obrabiarek, tłoczni oraz montowni.
Aluminiowa obudowa typu Monoblock (stop AlumaLite), połączona z grafitowymi osłonami bocznymi, niska masa całkowita • Sys-
tem szybkiej wymiany szpuli (Quick Release) • 8 łożysk tocznych (7 kulkowych + 1 rolkowe) nowej generacji HPB • Szpula ze stałą 
osią, wykonana z lekkiego i sztywnego lotniczego duralu – wytaczana,  frezowana i nawiercana • Przekładnia wykonana ze specjal-
nej, trudnościeralnej odmiany stopu Marine Brass, co sprawia, że jest praktycznie niezniszczalna • przęgło całkowicie odcinające oś 
obrotu szpuli - podczas wyrzutu oprócz szpuli nie obraca się żaden inny element • Dwa rodzaje hamulców: mechaniczny (multitar-
czowy moduł, którego podkładki są dociskane mikrometryczną nakrętką o drobnozwojowym gwincie) oraz ultraprecyzyjny hamu-
lec bezwładnościowy • Wodzik wykonany ze stali, z  tytanowym pierścieniem prowadzącym, dodatkowo napylonym azotkiem tyta-
nu dla zwiększenia gładkości powierzchni. • Uchwyt korbki wykonany z materiału antypoślizgowego.

 10-82-820  Citrix 273 LX 245 7 1 1:7.3 0.25/190

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

CAST

ALUMINA
Multiplikator niskoprofilowy, reprezentujący najwyższy obecnie poziom techniczny w tej gru-
pie kołowrotków spinningowych. Nowoczesna konstrukcja, w której szeroko wykorzystano wła-
sności ultralekkiego stopu aluminium (Alumalite). Kołowrotek lekki, mocny i niesamowicie trwa-
ły. Pełna optymalizacja wszystkich elementów składowych. Technologia oparta o wykorzysta-
nie systemów CNC (Computer Numerical Control) sprzężonych z zespołem specjalnie zaprojek-
towanych obrabiarek, tłoczni oraz montowni.
Aluminiowa obudowa typu Monoblock (stop AlumaLite), połączona z grafitowymi osłonami bocznymi, niska masa całkowita • Sys-
tem szybkiej wymiany szpuli (Quick Release) • 6 łożysk tocznych (5 kulkowych + 1 rolkowe) nowej generacji HPB • Szpula ze stałą 
osią, wykonana z lekkiego i sztywnego lotniczego duralu – wytaczana,  frezowana i nawiercana • Przekładnia wykonana ze specjal-
nej, trudnościeralnej odmiany stopu Marine Brass, co sprawia, że jest praktycznie niezniszczalna  • przęgło całkowicie odcinające oś 
obrotu szpuli - podczas wyrzutu oprócz szpuli nie obraca się żaden inny element • Dwa rodzaje hamulców: mechaniczny (multitar-
czowy moduł, którego podkładki są dociskane mikrometryczną nakrętką o drobnozwojowym gwincie) oraz ultraprecyzyjny hamu-
lec bezwładnościowy • Wodzik wykonany ze stali, z  tytanowym pierścieniem prowadzącym, dodatkowo napylonym azotkiem tyta-
nu dla zwiększenia gładkości powierzchni. • Uchwyt korbki wykonany z materiału antypoślizgowego.

 10-82-620 Alumina 273 LX 243 5 1 1:7.3 0.25/190

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

CAST

CALERA
Multiplikator niskoprofilowy o nowoczesnej konstrukcji, lekki, mocny i niesamowicie trwały. Peł-
na optymalizacja wszystkich elementów składowych.
Grafitowa obudowa o wysokiej sztywności, niska masa całkowita • System szybkiej wymiany szpuli (Quick Release) • 5 łożysk tocz-
nych (4 kulkowe + 1 rolkowe) nowej generacji HPB • Szpula ze stałą osią, wykonana z lekkiego i sztywnego lotniczego duralu – wy-
taczana,  frezowana i nawiercana • Przekładnia wykonana ze specjalnej, trudnościeralnej odmiany stopu Marine Brass, co sprawia, 
że jest praktycznie niezniszczalna • Sprzęgło całkowicie odcinające oś obrotu szpuli - podczas wyrzutu oprócz szpuli nie obraca się 
żaden inny element • Dwa rodzaje hamulców: mechaniczny (multitarczowy moduł, którego podkładki są dociskane mikrometrycz-
ną nakrętką o drobnozwojowym gwincie) oraz ultraprecyzyjny hamulec bezwładnościowy • Wodzik wykonany ze stali, z  tytano-
wym pierścieniem prowadzącym • Uchwyt korbki wykonany z materiału antypoślizgowego.

 10-82-520 Calera 266 LX 234 4 1 1:6.6 0.25/190

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

CAST

TORMENTA
Multiplikator niskoprofilowy o nowoczesnej konstrukcji, lekki, mocny i niesamowicie trwały. Peł-
na optymalizacja wszystkich elementów składowych.
Grafitowa obudowa o wysokiej sztywności, niska masa całkowita • System szybkiej wymiany szpuli (Quick Release) • 3 łożysk tocz-
nych (2 kulkowe + 1 rolkowe) nowej generacji HPB • Szpula ze stałą osią, wykonana z lekkiego i sztywnego lotniczego duralu – wy-
taczana, frezowana i nawiercana • Przekładnia wykonana ze specjalnej, trudnościeralnej odmiany stopu Marine Brass, co sprawia, że 
jest praktycznie niezniszczalna • Sprzęgło całkowicie odcinające oś obrotu szpuli - podczas wyrzutu oprócz szpuli nie obraca się ża-
den inny element • Dwa rodzaje hamulców: mechaniczny (multitarczowy moduł, którego podkładki są dociskane mikrometryczną 
nakrętką o drobnozwojowym gwincie) oraz ultraprecyzyjny hamulec bezwładnościowy • Wodzik wykonany ze stali, z  tytanowym 
pierścieniem prowadzącym • Uchwyt korbki wykonany z materiału antypoślizgowego.

 10-82-320 Tormenta 266 LX 228 2 1 1:6.6 0.25/190

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

CAST

TOP

P R O D U C T

TOP

P R O D U C T

HI-END

P R O D U C T

HI-END

P R O D U C T

Citrix

Alumina

Tormenta

Calera

MULTIPLIKATORY NISKOPROFILOWE



69

Power Liner Pro

TOP

P R O D U C T

Kołowrotek spełniający wszelkie wymagania współczesnego łowcy karpi. Dłu-
ga szpula klasy „Super Long Cast”, potężny, nieodkształcalny korpus, komforto-
wa (odkuwana ze stali nierdzewnej) korbka z dużym i dopasowanym uchwytem, 
a do tego system tzw. wolnego biegu szpuli. Łożyska kulkowe nowej generacji 
zapewniają płynność działania pod największym obciążeniem. Tarcze hamulco-
we o dużej średnicy umożliwiają uzyskanie wielkiej siły hamowania bez niebez-
pieczeństwa zakleszczenia się.
Obudowa i rotor z grafitu • 10 łożysk tocznych (9 kulkowych + 1 rolkowe) • Aluminiowa szpula klasy „Super 
Long Cast” odporna na korozję morską, z krawędzią spływu żyłki pokrytą azotkiem tytanu (TiN) • Bardzo moc-
na przekładnia o wysokim współczynniku sprawności, wykonana z mosiądzu Marine Grade • System napędu 
EOS • Opatentowany system wyważenia rotora – RES • Multitarczowe sprzęgło hamulcowe z tarczami cierny-
mi o dużej średnicy (szeroki zakres siły hamowania, brak zakleszczeń podczas startu), umieszczone w szpu-
li kołowrotka • Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych • Aluminiowa szpula zapasowa • Długa, składa-
na korbka typu „High Power”.

PLONG CAST BAITFEEDER
OWER LINER PRO

 10-49-160 Power Liner 1060 Pro 632 9 1 1:4.5 0.40/240
 10-49-165 Power Liner 1065 Pro 645 9 1 1:4.5 0.40/330

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

Power Liner

TOP

P R O D U C T

Supernowoczesne kołowrotki do surfcastingu i na karpie. Długa szpula klasy „Super Long Cast”, 
potężny, nieodkształcalny korpus, komfortowa korbka z dużym i dopasowanym uchwytem. Ło-
żyska kulkowe nowej generacji zapewniają płynność działania pod największym obciążeniem.
Obudowa i rotor z grafitu • 8 łożysk tocznych (7 kulkowych + 1 rolkowe) • Aluminiowa szpula klasy „Super Long Cast” odporna na 
korozję morską, z krawędzią spływu żyłki pokrytą azotkiem tytanu (TiN) • Bardzo mocna przekładnia o wysokim współczynniku 
sprawności, wykonana z mosiądzu Marine Grade • System napędu EOS • Opatentowany system wyważenia rotora – RES • Multitar-
czowe sprzęgło hamulcowe z tarczami ciernymi o dużej średnicy (szeroki zakres siły hamowania, brak zakleszczeń podczas star-
tu), umieszczone w szpuli kołowrotka • Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych • Grafitowa szpula zapasowa • długa, składa-
na korbka typu „High Power”.

PLONG CAST BAITFEEDER
OWER LINER

 10-49-860 Power Liner 60 660 7 1 1:4.5 0.40/240
 10-49-865 Power Liner 65 670 7 1 1:3.8 0.40/320

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

Salina 
Baitfeeder

TOP

P R O D U C T
PRO GUIDESALINA BAITFEEDER

Superwytrzymałe baitfeedery dla wędkarzy karpiowych i morskich. Mniej-
sze rozmiary (40) są idealnym rozwiązaniem dla łowców dorszy. System wol-
nego biegu szpuli pozwala na sprawne i pod pełną kontrolą opuszczanie pil-
kera na dno.
System napędu posuwu szpuli EOS • Aluminiowa obudowa i rotor (stop AlumaLite) • 5 łożysk tocznych (4 kul-
kowe + 1 rolkowe) • Łożyska kulkowe klasy HPB • Przekładnia typu HDG – High Density Gearing • Duralumi-
niowa szpula główna • Długa, składana korbka typu „High Power” • Opatentowany system wyważenia ro-
tora – RES • Rolka prowadząca pokryta azotkiem tytanu (TiN) • Sprzęgło wolnego biegu szpuli z regulowa-
nym mikrohamulcem • Multitarczowe sprzęgło hamulcowe z tarczami ciernymi o dużej średnicy • Hamulec 
w pełni zabezpieczony przed dostępem wody – Hydro Block • Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych 
• Najnowocześniejszy układ sprzęgła hamulcowego – DFD.

 10-50-565 Salina Baitfeeder 65 742 4 1 1:4.8 0.42/260
 10-50-580 Salina Baitfeeder 80 779 4 1 1:4.8 0.48/260

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

Axeon V2

TOP

P R O D U C TAXEON V2
Supernowoczesne kołowrotki do surfcastingu i na karpie. Długa szpula klasy „Super Long Cast”, 
potężny, nieodkształcalny korpus, komfortowa korbka z dużym i dopasowanym uchwytem. Ło-
żyska kulkowe nowej generacji zapewniają płynność działania pod największym obciążeniem.
Ślimakowy system napędu posuwu szpuli • 5 łożysk tocznych (4 kulkowe + 1 rolkowe) • Opatentowany system wyważenia rotora – 
RES II • Aluminiowa szpula klasy „Super Long Cast” odporna na korozję morską • Kabłąk pokrywany azotkiem tytanu (TiN) z rolką za-
pobiegającą skręcaniu linki – EFR II • Bardzo mocna przekładnia o wysokim współczynniku sprawności, wykonana z mosiądzu Mari-
ne Grade • Aluminiowa, długa korbka typu „High Power” • Multitarczowe sprzęgło hamulcowe z grafitowymi tarczami ciernymi DFD 
o dużej średnicy (szeroki zakres siły hamowania, brak zakleszczeń podczas startu), umieszczone w szpuli kołowrotka • Hydro Block – 
zabezpieczenie hamulca przed wodą • Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych • Grafitowa szpula zapasowa.

 10-65-560 Axeon V2 60 FD 565 4 1 1:4.5 0.35/310

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

KOŁOWROTKI KARPIOWE
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EBAITFEEDER
PIX V2 QUALITY

P R O D U C T

Nowy, specjalistyczny kołowrotek z wolnym biegiem szpuli. Najpopularniejszy model do poło-
wu karpi oraz dużych drapieżników na żywca i martwą rybkę.
Grafitowa obudowa i rotor • Duraluminiowa, ażurowana szpula główna i zapasowa • Najnowszy system łatwego zdejmowania szpu-
li, dzięki specjalnemu przyciskowi • Korbka odkuwana z aluminium • Opatentowany system wyważenia rotora - RES • Przekładnia 
o wysokiej sprawności • Kabłąk i rolka z utwardzaną powierzchnią • 5 łożysk tocznych (4 kulkowe + 1 rolkowe) • Sprzęgło wolnego 
biegu szpuli z regulowanym mikrohamulcem • Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych.

 10-51-530 Epix V2 BF 30 300 4 1 1:5.0 0.25/140
 10-51-540 Epix V2 BF 40 319 4 1 1:5.0 0.35/130
 10-51-555 Epix V2 BF 55 435 4 1 1:4.5 0.40/200
 10-51-565 Epix V2 BF 65 460 4 1 1:5.0 0.40/260

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

Longbow II 
Baitfeeder

Lexsan Pro 
Baitfeeder

Travertine 
Baitfeeder

Silvara Pro 
Baitfeeder

Dynadrag Pro 
Baitfeeder

QUALITY

P R O D U C TLONGBOW II BAITFEEDER
System napędu posuwu szpuli EOS • Grafitowa obudowa i rotor • Aluminiowa szpula główna • Zapasowa szpula z grafitu • 6 łożysk 
tocznych (5 kulkowych + 1 rolkowe) • Opatentowany system wyważenia rotora – RES • Sprzęgło wolnego biegu szpuli z regulowa-
nym mikrohamulcem • Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych.

FEEDER
QUIVER

 10-50-630 Longbow II 30 352 5 1 1:5.0 0.25/150
 10-50-640 Longbow II 40 487 5 1 1:4.5 0.30/180
 10-50-650 Longbow II 50 511 5 1 1:4.5 0.35/180
 10-50-660 Longbow II 60 520 5 1 1:4.5 0.40/240

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

QUALITY

P R O D U C TLEXSAN PRO BAITFEEDER
System napędu posuwu szpuli EOS • Grafitowa obudowa i rotor • Aluminiowa szpula główna • Zapasowa szpula z grafitu • 3 łożyska 
toczne (2 kulkowe + 1 rolkowe) • Opatentowany system wyważenia rotora – RES • Sprzęgło wolnego biegu szpuli z regulowanym 
mikrohamulcem • Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych.

FEEDER
QUIVER

 10-51-330 Lexsan Pro 30 293 2 1 1:5.0 0.25/140
 10-51-340 Lexsan Pro 40 310 2 1 1:5.0 0.35/130
 10-51-345 Lexsan Pro 45 416 2 1 1:4.5 0.40/130 
 10-51-355 Lexsan Pro 55 432 2 1 1:4.5 0.40/200 

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

MEDIUM

P R O D U C TSILVARA PRO BAITFEEDER
System napędu posuwu szpuli EOS • Grafitowa obudowa i rotor • Grafitowa szpula • 1 łożysko kulkowe • Opatentowany system wy-
ważenia rotora – RES • Sprzęgło wolnego biegu szpuli z regulowanym mikrohamulcem.

 10-58-120 Silvara Pro 20 232 1 – 1:4.8 0.18/150
 10-58-130 Silvara Pro 30 260 1 – 1:4.8 0.25/140
 10-58-140 Silvara Pro 40 277 1 – 1:4.8 0.35/130
 10-58-146 Silvara Pro 45 360 1 – 1:4.3 0.40/130
 10-58-156 Silvara Pro 55 377 1 – 1:4.3 0.40/200

FEEDER
QUIVER

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

MEDIUM

P R O D U C TDYNADRAG PRO BAITFEEDER
Grafitowa obudowa i rotor • Grafitowa szpula z metalową krawędzią spływu • Grafitowa szpula zapasowa • 1 łożysko kulkowe • Korb-
ka z dynamicznym wyważeniem obrotowym • Sprzęgło wolnego biegu szpuli z regulowanym mikrohamulcem.

 10-57-530 Dynadrag Pro 30 390 1 – 1:5.0 0.25/150
 10-57-540 Dynadrag Pro 40 401 1 – 1:4.5 0.35/120
 10-57-550 Dynadrag Pro 50 440 1 – 1:4.5 0.35/220
 10-57-560 Dynadrag Pro 60 473 1 – 1:4.5 0.35/270

FEEDER
QUIVER

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

QUALITY

P R O D U C TTRAVERTINE BAITFEEDER
System napędu posuwu szpuli EOS • Grafitowa obudowa i rotor • Aluminiowa szpula główna • Zapasowa szpula z grafitu • 5 łożysk 
tocznych (4 kulkowe + 1 rolkowe) • Opatentowany system wyważenia rotora – RES • Sprzęgło wolnego biegu szpuli z regulowanym 
mikrohamulcem • Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych.

FEEDER
QUIVER

 10-52-520 Travertine 20 249 4 1 1:5.0 0.18/150
 10-52-530 Travertine 30 297 4 1 1:4.8 0.25/140
 10-52-540 Travertine 40 330 4 1 1:4.8 0.35/130
 10-52-545 Travertine 45 422 4 1 1:4.3 0.40/130
 10-52-555 Travertine 55 440 4 1 1:4.3 0.40/200
 10-52-565 Travertine 65  4 1 1:4.8 0.40/260

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

waga 
[g]

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

Epix V2 
Baitfeeder
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Konstrukcja grafitowa. Pełna optymalizacja wszystkich elementów składowych. Eliminacja punk-
tów, w których mogłoby pojawić się nadmierne zużycie eksploatacyjne. Seria uniwersalnych ko-
łowrotków w atrakcyjnym przedziale cenowym.
Obudowa i rotor z grafitu • 5 łożysk tocznych (4 kulkowe + 1 rolkowe) • System posuwu szpuli EOS • Opatentowany system wyważe-
nia rotora – RES • Aluminiowa korbka o tzw. podwójnym wyważeniu • Szpula z duraluminium • Zapasowa szpula grafitowa • Rurko-
wy kabłąk • Antypoślizgowy uchwyt korbki • Dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprzęgłem hamulcowym.

TRAVERTINE
QUALITY

P R O D U C T

Travertine 
FD

Travertine 
RD

Seria nowoczesnych kołowrotków grafitowych opracowanych i wyko-
nanych w technologii CNC. Olbrzymia niezawodność działania w każ-
dych warunkach łowiska i przy różnych metodach połowu.
Grafitowy korpus i rotor • 3 łożyska toczne (2 kulkowe + 1 rolkowe) • Nowy system napędu po-
suwu szpuli EOS • Grafitowa szpula z metalową krawędzią spływu • 2 grafitowe szpule zapaso-
we • Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych • Dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprzę-
głem hamulcowym.

MOTION
QUALITY

P R O D U C T

Seria zaawansowanych technicznie kołowrotków grafitowych. Pełna optymalizacja wszystkich 
elementów składowych. Dzięki skutecznej eliminacji punktów przyśpieszonego zużycia eksplo-
atacyjnego została znacznie wydłużona trwałość. Zastosowanie do wielu metod połowu – spin-
ning, spławik, lekki i średnio ciężki grunt z dna (np. picker), drgająca szczytówka, bolonka.

ZEON
QUALITY

P R O D U C T

Obudowa i rotor z grafitu • 5 łożysk tocznych (4 kulkowe + 1 rolkowe) • System posuwu szpuli EOS • Ażurowana 
szpula z duraluminium • 2 zapasowe szpule grafitowe z metalową krawędzią spływu • Bezpoślizgowa blokada ob-
rotów wstecznych • Dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprzęgłem hamulcowym.

Zeon 
RD

Motion 
RD

Zeon 
FD

Motion 
FD

 10-29-520 Zeon 20 FD 236 4 1 1:5.0 0.20/100
 10-29-530 Zeon 30 FD 294 4 1 1:5.0 0.25/140
 10-30-520 Zeon 20 RD 236 4 1 1:5.0 0.20/100
 10-30-530 Zeon 30 RD 266 4 1 1:5.0 0.25/140

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

 10-36-320 Motion 20 FD 221 2 1 1:5.0 0.20/190
 10-36-330 Motion 30 FD 244 2 1 1:5.0 0.25/140
 10-37-320 Motion 20 RD 238 2 1 1:5.0 0.20/190
 10-37-330 Motion 30 RD 261 2 1 1:5.0 0.25/140

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

 10-27-520 Travertine 20 FD 217 4 1 1:5.0 0.18/150
 10-27-530 Travertine 30 FD 267 4 1 1:5.0 0.25/140
 10-27-540 Travertine 40 FD 281 4 1 1:5.0 0.35/130
 10-28-520 Travertine 20 RD 228 4 1 1:5.0 0.18/150
 10-28-530 Travertine 30 RD 270 4 1 1:5.0 0.25/140
 10-28-540 Travertine 40 RD 279 4 1 1:5.0 0.35/130

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

KOŁOWROTKI UNIWERSALNE
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Compressa 
RD

Compressa 
FD

COMPRESSA
MEDIUM

P R O D U C T

Seria bardzo mocnych, praktycznie niezniszczalnych kołowrotków ogólnego przeznaczenia (spin-
ning, grunt), bardzo chwalona przez wędkarzy łowiących metodą gruntową z koszyczkiem za-
nętowym (picker i feeder). Bardzo nowoczesna stylistyka, dobra cena i słynna niezawodność.
Nowa, solidna grafitowa konstrukcja, połączona z duraluminiową szpulą główną • 3 łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej • Mocna prze-
kładnia • Aluminiowa szpula główna • Grafitowa szpula zapasowa • Dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprzęgłem hamulcowym.

 10-45-320 Compressa 20 FD 240 3 – 1:5.0 0.20/200
 10-45-330 Compressa 30 FD 250 3 – 1:5.0 0.30/160
 10-45-340 Compressa 40 FD 340 3 – 1:4.5 0.35/200
 10-46-320 Compressa 20 RD 240 3 – 1:5.0 0.20/200
 10-46-330 Compressa 30 RD 250 3 – 1:5.0 0.30/160

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

Proforce RD

Booster RD

PROFORCE RD
MEDIUM

P R O D U C T

Seria niezawodnych kołowrotków ogólnego przeznaczenia, zarówno dla spinningi-
stów, jak i wędkarzy łowiących metodami gruntowymi. Bardzo nowoczesna stylisty-
ka kołowrotka.
Grafitowy korpus i rotor • 1 łożysko kulkowe • Opatentowany system wyważenia rotora - RES II • Aluminiowa szpula • 
Grafitowa szpula zapasowa • Przekładnia o wysokiej sprawności • Dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprzęgłem ha-
mulcowym.

 10-40-130 Proforce 30 RD 257 1   1:5.0 0.25/140
 10-40-140 Proforce 40 RD 333 1   1:4.5 0.30/170

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

MEDIUM

P R O D U C T

Seria niezawodnych kołowrotków ogólnego przeznaczenia, zarówno dla spinningi-
stów, jak i wędkarzy łowiących metodami gruntowymi. Bardzo nowoczesna stylisty-
ka kołowrotka.
Grafitowy korpus i rotor • 1 łożysko kulkowe • Opatentowany system wyważenia rotora – RES II • Grafitowa szpula • Prze-
kładnia o wysokiej sprawności • Dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprzęgłem hamulcowym.

 10-41-130 Booster 30 RD 225 1   1:5.0 0.25/140
 10-41-140 Booster 40 RD 302 1   1:4.5 0.30/170

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

BOOSTER RD
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MEDIUM

P R O D U C T

Solidna grafitowa konstrukcja • 3 łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej • Mocna przekładnia • Grafitowa 
szpula główna i zapasowa.

STING RAY

MATCH

 10-47-320 Sting Ray 20 RD 259 3 – 1:5.0 0.20/200
 10-47-330 Sting Ray 30 RD 277 3 – 1:5.0 0.30/160
 10-47-331 Sting Ray 30 Match RD 276 3 – 1:5.0 0.30/160
 10-47-340 Sting Ray 40 RD 363 3 – 1:5.0 0.35/200
 10-47-350 Sting Ray 50 RD 392 3 – 1:4.5 0.40/230

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

TRINITY
MEDIUM

P R O D U C T

Solidna grafitowa konstrukcja • 3 łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej • Mocna przekładnia • Grafitowa szpula główna 
• Grafitowa szpula zapasowa • Dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprzęgłem hamulcowym.

 10-41-320 Trinity 20 FD 214 3 – 1:5.0 0.20/200
 10-41-330 Trinity 30 FD 224 3 – 1:5.0 0.30/160
 10-41-340 Trinity 40 FD 310 3 – 1:5.0 0.35/200
 10-41-350 Trinity 50 FD 346 3 – 1:4.5 0.40/230
 10-42-320 Trinity 20 RD 216 3 – 1:5.0 0.20/200
 10-42-330 Trinity 30 RD 226 3 – 1:5.0 0.30/160
 10-42-340 Trinity 40 RD 308 3 – 1:5.0 0.35/200
 10-42-350 Trinity 50 RD 347 3 – 1:4.5 0.40/230

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

Solidna grafitowa konstrukcja • 1 łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej • Mocna przekładnia • Grafitowa szpula główna • Grafitowa 
szpula zapasowa • Dwie wersje: z przednim albo z tylnym sprzęgłem hamulcowym.

BOUNDARY
MEDIUM

P R O D U C T

 10-38-120 Boundary 20 FD 215 1 – 1:5.0 0.20/200
 10-38-130 Boundary 30 FD 227 1 – 1:5.0 0.30/160
 10-38-140 Boundary 40 FD 310 1 – 1:5.0 0.35/200
 10-38-150 Boundary 50 FD 320 1 – 1:4.5 0.40/230
 10-39-120 Boundary 20 RD 211 1 – 1:5.0 0.20/200
 10-39-130 Boundary 30 RD 222 1 – 1:5.0 0.30/160
 10-39-140 Boundary 40 RD 300 1 – 1:5.0 0.35/200
 10-39-150 Boundary 50 RD 310 1 – 1:4.5 0.40/230

hamulec waga 
[g]

przeło-
żenie

ilość łożysk 
BB   RB

poj. szp. 
[mm/m]Indeks nazwa

Boundary 
RD

Boundary 
FD

Trinity 
FD

Sting Ray

Trinity 
RD




