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Dostępne kolory: 
Dace (D), Green Tiger (GT), Hot Perch (HP), Real Roach (RR), Yellow Luminescent Grey (YLG)

 H9 pływający 9 cm 32 g 2 x Nr 1/0 0.25 mm 2.5 / 5.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

SALMO HORNET 9
Wędkarze w wielu krajach nazywają Horneta najmocniej pracu-
jącą sztuczną przynętą na tej planecie. Rzeczywiście, to prawda! 
Co zatem powiedzieć o nowym dziecku Salmo, nazwanym Hor-
net 9? To jest naprawdę tytan pracy! Jest tak bardzo specyficz-
ny, że firma zdecydowała się zaprezentować go poza całą se-

rią. Nie ma wątpliwości, że nawet najbardziej leniwy drapież-
nik wyczuje go z odległości kilometra! A wtedy lepiej trzy-

mać wędkę bardzo mocno...

Szczególnie zalecany do połowu: Sum, szczupak.

Modelowe łowisko i metoda połowu: Rzeka nizinna, 
głębokie jeziora, spinning, casting, trolling.

RR

D

HP

GT

YLG

CRANKBAITS 
& TWITCHBAITS

Jak łowić na HORNETa 9: W rzekach zalecane są rzuty nieco w górę, 
pod prąd i po szybkim zatopieniu na głębokości 1.5-2 m prowadze-
nie dość wolno, ze stałą prędkością. W wodach stojących skuteczną 
sztuczką jest przerywanie zwijania od czasu do czasu, a kiedy przy-
nęta wypłynie na powierzchnię, można pozwolić jej tam przez chwi-
lę pozostać. Zdarzają się wtedy przepiękne ataki! Trolling (zarów-
no „dorożka” jak i z downrigger’em) jest również bardzo skuteczny, 
a zaletą przynęty jest to, że wprowadza szczytówkę w bardzo silne 
drgania i łatwo pozwala zauważyć, kiedy kotwice chwycą jakąś ro-
ślinność. Dzięki temu nie marnujemy czasu na trollingowanie źle pra-
cującą przynętą.
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CMD HP

SALMO MINNOW

BE

SALMO HORNET
Od momentu wprowadzenia tej rodziny do kolekcji Salmo – do dziś ab-
solutny bestseller. Niewielki, krępy, agresywny i ... niebezpieczny – ta-
ki właśnie jest każdy wobler z rodziny HORNET. Starannie opracowa-
na i doskonalona przez lata konstrukcja i perfekcyjne wyważenie ge-
nerują niepowtarzalną akcję, wobec której rzadko jaka ryba pozosta-
je obojętna.
Rodzina HORNET obejmuje pięć rozmiarów przynęt w wersjach 
pływającej i tonącej oraz Super Deep Runner (modele 4 i 5).

Szczególnie zalecany do połowu: 
Okoń, szczupak, kleń, jaź, pstrąg. 

Modelowe łowisko i metoda połowu:
H S, F –  średniej wielkości rzeka pstrągowa, 

spinning w poprzek cieku;
BT

D

DB

Dostępne kolory wersji SDR: 
Beetle (BE), Black Tiger (BT), Dace (D), Dace Blue (DB), Gold Fluo Perch (GFP), Golden Shinner Minnow (GSM), 
Green Tiger (GT), Holo Grey Shiner (HGS), Hot Perch (HP), Motor Oil (MO), Real Crappie (RCR), 
Real Sunfish (RS), Red Headed Hooker (RHH), Trout (T)

 H4SDR pływający 4 cm 3.8 g 2 x Nr 8 0.18 mm 2.5 / 4.0 m
 H5SDR pływający 5 cm 7.0 g 2 x Nr 6 0.20 mm 3.5 / 6.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

 H2S tonący 2.5 cm 1.5 g 1 x Nr 10 0.14 mm 0.5 / 1.0 m
 H3F pływający 3.5 cm 2.2 g 1 x Nr 10 0.16 mm 1.0 / 1.5 m
 H3S tonący 3.5 cm 2.6 g 1 x Nr 10 0.16 mm 1.5 / 2.0 m
 H4F pływający 4.0 cm 3.0 g 2 x Nr 8 0.16 mm 1.5 / 2.0 m
 H4S tonący 4.0 cm 4.0 g 2 x Nr 8 0.18 mm 2.0 / 2.5 m
 H5F pływający 5.0 cm 7.0 g 2 x Nr 6 0.20 mm 2.0 / 3.0 m
 H5S tonący 5.0 cm 8.0 g 2 x Nr 6 0.20 mm 3.0 / 4.0 m
 H6F pływający 6.0 cm 10.0 g 2 x Nr 4 0.22 mm 2.0 / 3.0 m
 H6S tonący 6.0 cm 14.0 g 2 x Nr 4 0.22 mm 3.0 / 4.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

Dostępne kolory wersji F, S: 
Beetle (BE), Black Tiger (BT), Dace (D), Dace Blue (DB), Gold Fluo Perch (GFP), Golden Shinner Minnow (GSM), 
Grey Silver (GS), Green Tiger (GT), Holo Grey Shiner (HGS), Hot Perch (HP), Motor Oil (MO), 
Real Crappie (RCR), Real Sunfish (RS), Red Headed Hooker (RHH), Trout (T), Yellow Dace (YD)

 M5F pływający 5.0 cm 3.0 g 2 x Nr 10 0.18 mm 0.5 / 1.0 m
 M5S tonący 5.0 cm 5.0 g 2 x Nr 10 0.18 mm 0.8 / 1.5 m
 M6F pływający 6.0 cm 4.0 g 2 x Nr 8 0.18 mm 0.5 / 1.0 m
 M6S tonący 6.0 cm 6.0 g 2 x Nr 8 0.18 mm 1.0 / 1.5 m
 M7F pływający 7.0 cm 6.0 g 2 x Nr 5 0.20 mm 1.0 / 1.5 m
 M7S tonący 7.0 cm 8.0 g 2 x Nr 5 0.20 mm 1.5 / 2.0 m
 M9F pływający 9.0 cm 10.0 g 2 x Nr 4 0.22 mm 0.8 / 1.2 m
 M9S tonący 9.0 cm 12.0 g 2 x Nr 4 0.22 mm 1.5 / 2.5 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

Dostępne kolory wersji F, S: Dace (D), Dace Blue (DB), Grey Silver (GS), Holo Bleak (HBL), Hot Perch (HP), 
Minnow (M), Perch (PH), Rainbow Trout (RBT), Real Dace (RD), Real Roach (RR), Trout (T)

D

DB

GS

M

CYP

D

GS

 M7SDR pływający 7.0 cm 7.0 g 2 x Nr 6 0.20 mm 2.5 / 4.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

Dostępne kolory wersji SDR: 
Clown Metallic Dace (CMD), Clown Yellow Perch (CYP), Dace (D), Grey Silver (GS), Holo Bleak (HBL), 
Hot Perch (HP), Rainbow Trout (RBT), Real Dace (RD), Real Roach (RR), Trout (T)

Mimo, iż jest to jedna z najstarszych rodzin przynęt SALMO, wielu węd-
karzy na całym świecie wciąż odkrywa nowe możliwości tego klasycz-
nego woblera. Wszystkie przynęty z tej rodziny charakteryzuje niezbyt 
szeroka akcja o dość dużej częstotliwości.

RBT

RD

RR

T

PH

RR

T

MO

GFP

GSM RCR

GS

GT

HGS

HP

RS

T

YD

RHH

HBL RBT

HP RD

HBL

H SDR –  średniej wielkości rzeka pstrągowa, spinning z prądem cieku.

Jak łowić na HORNETa: Doskonałe do łowienia z prądem wody. Pręd-
kość prowadzenia przynęty powinna być wówczas tylko nieco większa 
od prędkości przepływu wody. Sprawdzają się również podczas łowie-
nia pod prąd, przytrzymywane dłuższy czas w głębszych miejscach „po-
dejrzanych” o grubą sztukę. W przypadku łowienia w wodach stojących 
bardzo skuteczne podczas tradycyjnego spinningowania, jak i trollingu. 
Aby maksymalnie wykorzystać walory tych przynęt, należy bezwzględ-
nie trzymać się wskazówek producenta dotyczących sprzętu. Zalecamy 
możliwie delikatne wędziska, najmniejsze agrafki i jak najcieńsze żyłki. 

Szczególnie zalecany do połowu: 
Szczupak, sandacz, okoń, boleń, pstrąg.

Modelowe łowisko i metoda połowu:
M 5, 6, 7 –  średniej wielkości rzeka pstrągowa, 

spinning w poprzek i pod prąd cieku;
M 9 – zarośnięta, przybrzeżna strefa jeziora; wiosna, jesień; spinning;
M 7SDR – duża rzeka; lato; trolling bez dociążenia.

Jak łowić na MINNOW: W wodach płynących dobre rezultaty osiągniesz 
prowadząc przynętę z prądem, pod prąd, a także w poprzek nurtu. 
W każdym przypadku wskazane jest prowadzenie nieregularne, przery-
wane pociągnięciami i podszarpnięciami. MINNOW 7SDR jest wyśmie-
nitą przynętą trollingową. Sprawdza się zarówno przy małych, jak i du-
żych prędkościach płynięcia łodzi.

W ubiegłym sezonie otrzymaliśmy od Salmo wo-
blery w nowej kolorystyce. Na zawodach używa-
my głównie modeli Hornet i Minnow. Pierwsze te-
sty odbyły się na mistrzostwach w Portugalii, gdzie 
prawdziwym pstrągowym killerem okazał się holo-
graficzny Minnow w kolorze HBL. Na mnie osobi-
ście największe wrażenie zrobił nowy Hornet w ko-
lorze GFP, imitującym okonia. Nasz sukces na Mi-
strzostwach Świata na Łotwie to po części jego za-
sługa. Kiedy brania na gumy stawały się coraz deli-
katniejsze, zakładałem 5 cm Horneta i okonie zno-
wu biły jak wściekłe.

Sławomir 
Czajkowski

Piła
KADRA NARODOWA
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SALMO FRISKY
Niezwykły wobler, rezultat wielu lat badań i doświadczeń w projekto-
waniu woblerów dwuczęściowych. Kluczem do osiągnięcia sukcesu by-
ło połączenie znakomitych cech hydro– i aerodynamicznych w przynę-
cie typu jointed. Stworzenie woblera, którym bez problemu daleko się 
rzuca, a przy tym jego akcja pod wodą jest bezbłędna i atrakcyjna dla 
drapieżników powiodło się projektantom firmy Salmo. Frisky pracuje 
świetnie, a przy tym jest wolny od problemów stwarzanych podczas 
rzutu przez inne tego typu przynęty. Oferowany jest w wersjach płyt-
ko i głęboko schodzącej.

Szczególnie zalecany do połowu: Szczupak, okoń, pstrąg, sandacz.

Modelowe łowisko i metoda połowu:
FR SR – duża rzeka pstrągowa; koniec zimy, cała wiosna;
FR DR – duża rzeka nizinna; późna wiosna, lato, wczesna jesień.

Jak łowić na FRISky: Jest to wobler pływający o bardzo niewielkiej 
wyporności, powoli wypływający do góry podczas przerw w ściąga-
niu, co pozwala nim skutecznie łowić z prądem i pod prąd. Świetne 
efekty daje też prowadzenie prostopadle do nurtu, z rzadkim prze-
rwami. Zalecany sposób: dwa, trzy obroty korbką, przerwa, pod-
ciągnięcie szczytówką. W wodach stojących najskuteczniejsze jest 
spinningowanie z częstą zmianą prędkości prowadzenia i pauza-
mi, czasami z delikatnym podszarpnięciem wędziskiem. Oba mo-
dele Frisky sprawdziły się też w trollingu. Jeżeli konieczne jest spro-
wadzenie woblera na dużą głębokość, można zastosować dodatko-
we obciążenie.

Dostępne kolory: 
Clown Metallic Dace (CMD), Fire&Ice (FI), Green Tiger (GT), Real Dace (RD), 
Real Hot Perch (RHP), Real Perch (RP), Silver Blue Orange (SBO) 

RHP

RPH

SBO

CMD

FI

GT

FR5SR pływający 5.0 cm 5.0 g 2 x Nr 8 0.18 mm 1.0 / 1.5 m
FR5DR pływający 5.0 cm 5.5 g 2 x Nr 8 0.18 mm 1.5 / 3.0 m
 FR7SR pływający 7.0 cm 8.0 g 2 x Nr 6 0.20 mm 1.0 / 1.5 m
 FR7DR pływający 7.0 cm 9.0 g 2 x Nr 6 0.20 mm 2.0 / 3.5 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

SALMO THRILL

BMB OB

HBL

Dostępne kolory:
 Black Metallic Bleak (BMB), Holo Bleak (HBL), Olive Bleak (OB), Real Bleak (RBL)

 TH7 tonący 7.0 cm 12.0 g 2 x Nr 5 0.20 mm –
 TH9 tonący 9.0 cm 22.0 g 2 x Nr 4 0.22 mm –

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

Thrill to odpowiedź firmy Salmo na odwieczny problem rzecznych spin-
ningistów. Boleń : łosoś wód śródlądowych, szybki i piękny jak srebrna 
błyskawica. Pojawia się jak duch, rozbryzgując wodę i prawie przypra-
wiając wędkarza o atak serca. I choć rasowy łowca niechętnie przyzna-
je, że jakiejś ryby złowić nie potrafi, to właśnie chyba o boleniach naj-
częściej mówiono, że są nie do złowienia. Mówiono, bo Thrill ten pro-
blem rozwiązał. Pracuje drobno, dokładnie imitując kilkucentymetrową 
uklejkę. Jest smukły i ciężki, długim wędziskiem dobrej klasy można go 
posłać nawet na odległość 70 metrów. Ta przynęta ma wszystko, cze-
mu boleń nie potrafi się oprzeć.
Szczególnie zalecany do połowu: Boleń, troć morska (model 9 cm).

Modelowe łowisko, pora roku i metoda: rzeki, jeziora, zbiorniki zapo-
rowe, w których występuje boleń; od maja do grudnia; spinning lub ca-
sting, szybkie prowadzenie woblera tuż pod powierzchnią wody.

Jak łowić na THRILLa: Pomimo tego, że jest to przynęta tonąca, powin-
na być prowadzona tuż pod powierzchnią wody, i to w bardzo szybkim 
tempie. Natychmiast po rzucie, kiedy wobler dotknie powierzchni wo-
dy, należy rozpocząć szybkie zwijanie linki, trzymając szczytówkę wę-
dziska wysoko w górze. Zaleca się stosowanie kołowrotków o dużym 
przełożeniu (6:1 lub wyższym).

RBL

 PE9F pływający 9.0 cm 9.0 g 2 x Nr 5 0.20 mm 0.5 / 1.0 m
 PE9SDR pływający 9.0 cm 10.0 g 2 x Nr 5 0.20 mm 2.0 / 3.0 m
 PE11F pływający 11.0 cm 15.0 g 2 x Nr 4 0.22 mm 0.5 / 1.0 m
 PE11DR pływający 11.0 cm 16.0 g 2 x Nr 4 0.23 mm 1.5 / 2.5 m
 PE11JF pływający 11.0 cm 13.0 g 2 x Nr 4 0.22 mm 0.5 / 1.0 m
 PE11JDR pływający 11.0 cm 14.0 g 2 x Nr 4 0.22 mm 1.5 / 2.5 m
 PE13JF pływający 13.0 cm 21.0 g 2 x Nr 2 0.25 mm 1.2 / 2.0 m
 PE13JDR pływający 13.0 cm 24.0 g 2 x Nr 2 0.25 mm 2.0 / 3.0 m
 PE16SR pływający 16.0 cm 52.0 g 2 x Nr 2/0 0.30 mm 0.5 / 1.5 m
 PE16F pływający 16.0 cm 52.0 g 2 x Nr 2/0 0.30 mm 2.0 / 5.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

Dostępne kolory: Hot Pike (HPE), Pike (PE), Real Pike (RPE)

SALMO PIKE

W historii światowej produkcji przynęt sztucznych było już – i nadal po-
jawia się wiele – imitacji szczupaka. Producenci znają skłonność tego 
drapieżnika do kanibalizmu i wykorzystują ją bez litości.
PIKE firmy SALMO nie ma jednak sobie równych; zarówno pod wzglę-
dem doskonałego oddania naturalnych kolorów, jak i specyficznej akcji, 
która skusiła już niejeden fantastyczny okaz drapieżnika. 

Szczególnie zalecany do polowu: Szczupak.

Modelowe łowisko i metoda połowu:
PE 9,11,13,16SR –  płytkie (1 – 4 m), zarośnięte obszary jeziora, spinning;
PE16F – głębsze (3 – 10 m) rejony większego jeziora, trolling.

HPE

PE RPE

Jak łowić na PIkE: Wszystkie modele to doskonałe przynęty do obławia-
nia przybrzeżnych stref jezior o głębokości od 0,5 do 3 – 4 m. Najczęściej 
sprawdza się dość wolne prowadzenie, ale ze zmienną prędkością i czę-
stymi przerwami w zwijaniu żyłki. W dużych rzekach łowimy głównie 
ściągając przynętę pod prąd, okresowo zatrzymując ją w pobliżu pod-
myć brzegowych i kęp roślinności.

RD
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Agresywna, ogonowo – boczna praca, głośna grzechotka umiejsco-
wiona w korpusie i charakterystyczne dla wielu przynęt Salmo, niezwy-
kle realistyczne wykończenie to atrybuty, które powodują, że wobbler 
ten jest w wielu przypadkach po prostu niezastąpiony. Oferowany jest 
w dwóch rozmiarach i wersjach Shallow Runner i Super Deep Runner.

Szczególnie zalecany do polowu: Szczupak, okoń, sum.

Modelowe łowisko i metoda połowu: Strefa przybrzeżna jeziora z nie-
zbyt przezroczystą wodą, spinning.

Jak łowić na BOxERa: Są to woblery pływające, tak więc po zatopie-
niu przynęty kilkoma szybkimi obrotami kołowrotka, przerywamy zwi-
janie żyłki. Łowiąc na płyciznach wskazane jest nawet pozwolić aby Bo-
xer wypłynął i poleżał chwilę na powierzchni wody. Do trollingu nada-
ją się obie wersje – SR i SDR. Świetnie pracują nawet przy dużej pręd-
kości płynięcia łodzi.

RPH

RR

GT

SALMO BOXER

Dostępne kolory:
Green Tiger (GT), Real Perch (RPH), Real Roach (RR) 

 BX4SR pływający 4.5 cm 6.0 g 2 x Nr 8 0.20 mm 0.5 / 1.5 m
 BX4SDR pływający 4.5 cm 7.0 g 2 x Nr 8 0.20 mm 1.5 / 3.0 m
 BX7SR pływający 7.0 cm 22.0 g 2 x Nr 2 0.25 mm 1.0 / 2.0 m
 BX7SDR pływający 7.0 cm 24.0 g 2 x Nr 2 0.25 mm 2.5 / 5.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

RHP

D

GT

PB

RBT

RD

RH

RR

SALMO EXECUTOR

Propozycja dla zwolenników tradycji. Sprawdzony kształt, niezawod-
na ogonowo – boczna praca to argumenty, które każdego pasjonata 
spinningu powinny skłonić do wypróbowania jednej z przynęt z rodzi-
ny EXECUTOR. Składają się na nią cztery rozmiary pływających woble-
rów w wersjach Shallow Runner i Super Deep Runner.
Szczególnie zalecany do połowu: Szczupak, sandacz, pstrąg, troć, okoń.

Modelowe łowisko, pora roku i metoda połowu: Średniej wielkości 
lub duża rzeka pstrągowa, wiosna, spinning z prądem cieku; jezioro – 
spinning i trolling.

Jak łowić na ExECUTORa: W wodach stojących łowimy tradycyjnie, ścią-
gając przynętę ze zmienną prędkością i pozwalając jej od czasu do cza-
su zbliżyć się do powierzchni wody. Do trollingu doskonała jest wersja 
Shallow Runner z ciężarkiem umieszczonym 0,8 – 1,2 m przed przynę-
tą, najlepiej na oddzielnym przyponie. 
W dużych rzekach sprawdzonym sposobem łowienia tą przynętą jest 
wolne jej prowadzenie w poprzek nurtu lub pod prąd. W małych stru-
mieniach najlepsze rezultaty osiągniemy łowiąc z prądem cieku. Nieza-
stąpiony do tego celu jest EXECUTOR 5SDR. 

Dostępne kolory: 
Dace (D), Green Tiger (GT), Pearl Blue (PB), 
Rainbow Trout (RBT), Real Dace (RD), 
Red Head (RH), Real Hot Perch (RHP), 
Real Perch (RPH), Real Roach (RR), Trout (T)

RPH

T
 EX5SR pływający 5.0 cm 5.0 g 2 x Nr 8 0.20 mm 0.6 / 1.2 m
 EX5SDR pływający 5.0 cm 6.0 g 2 x Nr 8 0.20 mm 1.2 / 2.5 m
 EX7SR pływający 7.0 cm 8.0 g 2 x Nr 5 0.23 mm 1.0 / 2.0 m
 EX7SDR pływający 7.0 cm 9.0 g 2 x Nr 5 0.23 mm 1.5 / 3.0 m
         EX9SR pływający 9.0 cm 14.5 g 2 x Nr 4 0.25 mm 1.5 / 3.0 m
         EX12SR pływający 12.0 cm 33.0 g 2 x Nr 1 0.30 mm 2.5 / 5.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

SALMO FATSO CRANK

EP

FATSO CRANK zanużając się jedynie na kilka centymetrów, wywołuje 
podczas ściągania sporą falę, która niezawodnie wabi wielkie drapieżni-
ki. Podczas trollingu również zanurza się nie głębiej niż jeden metr i jest 
wprost wymarzoną przynętą na płytkie wody.

Jak łowić na FaTSO CRaNk: Najlepiej działa na głębokościach 1 – 3 m. 
Można stosować ją do trollingu na większych głębokościach, ale wów-
czas zalecamy zastosowanie dodatkowego ciężarka umieszczonego 
przed przynętą, najlepiej na oddzielnym przyponie.

RS

TT

Dostępne kolory:
Emerald Perch (EP), Real Hot Perch (RHP), Real Perch (RPH), Real Sunfish(RS),Tinsel Town (TT)

 F10C pływający 10.0 cm 38.0 g 2 x Nr 1 0.30 / 0.20 mm 0.8 / 1.5 m
 F14C pływający 14.0 cm 90.0 g 2 x Nr 4/0 0.40 / 0.25 mm 1.0 / 2.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka / plecionka kształt

RPH
RHP
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Wędkarze z kilkudziesięciu krajów nie mogą się mylić. Bullhead firmy Salmo to najlepsza dostępna na rynku imitacja drobnych ryb z rodzaju gło-
wacz, a także madtom catfish.
To jednak nie wystarczy, aby wytłumaczyć nieprawdopodobną wręcz skuteczność tej przynęty. Tajemnica rodziny Bullhead to doskonała kompo-
zycja formy i treści – kształtu, koloru i niepowtarzalnej pracy w wodzie. Stworzony z myślą o potokach pstrągowych okazał się równie skuteczny 
w wielkich rzekach oraz wodach stojących. Nadaje się doskonale zarówno do klasycznego spinningowania jak i do trollingu.

HBDBD

CYP HP

SALMO BULLHEAD

 BD4SDR pływający 4.5 cm 3.5 g 2 x Nr 8 0.18 mm 1.5 / 3.0 m
 BD6SDR pływający 6.0 cm 7.0 g 2 x Nr 6 0.20 mm 2.5 / 5.0 m
 BD8SDR pływający 8.0 cm 17.0 g 2 x Nr 4 0.25 mm 3.5 / 8.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

BD HBD

Dostępne kolory wersji F, S:
 Bullhead (BD), Hot Bullhead (HBD)

Dostępne kolory wersji SDR:
 Bullhead (BD), Clown Yellow Perch (CYP), Hot Bullhead (HBD), Hot Perch (HP)

 BD4F pływający 4.5 cm 3.0 g 2 x Nr 8 0.18 mm 0.5 / 1.0 m
 BD4S tonący 4.5 cm 5.0 g 2 x Nr 8 0.18 mm 1.0 / 2.0 m
 BD6F pływający 6.0 cm 6.0 g 2 x Nr 6 0.20 mm 1.0 / 1.5 m
 BD6S tonący 6.0 cm 8.0 g 2 x Nr 6 0.20 mm 1.5 / 2.5 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

GS

SALMO BUTCHER

Jeden z najstarszych modeli wśród przynęt SALMO. Sprawdzony w roz-
maitych łowiskach, pod wieloma szerokościami geograficznymi, na 
różne gatunki ryb. Doskonały zarówno do spinningu jak i do trollingu. 
Oferowany w jednym rozmiarze; w wersjach floating, sinking i Super 
Deep Runner. 
Oszczędna, kolebiąca praca BUTCHERa skusiła już niejeden okaz! Za-
nim zdecydujesz się załozyć go do swojej wędki dobrze wyreguluj ha-
mulec kołowrotka!
Szczególnie zalecany do połowu: Pstrąg, szczupak, okoń, bass.

Modelowe łowisko i metoda polowu: Duża rzeka pstrągowa, spinning 
w poprzek cieku.

Jak łowić na BUTCHERa: Wersją pływającą łowimy głównie pod prąd 
cieku, prowadząc przynętę spokojnie i wolno. Świetne rezultaty daje 
okresowe przytrzymywanie woblera w ciekawszych miejscach. Wersją 
tonącą łowić można również z prądem. Przynętę prowadzimy wówczas 
jak najwolniej, krótkimi, delikatnymi podciągnięciami utrzymując ją w 
pół wody. Podobnie łowimy w wodach stojących, pozwalając uprzed-
nio przynęcie zatonąć na odpowiednią głębokość.
Wersja SDR nadaje się zarówno do łowienia z prądem jak i pod prąd.

PH

HBR

BR GT

Dostępne kolory:
Beatle (BE), Butcher (BR), Hot Butcher (HBR), Grey Silver (GS), Green Tiger (GT), Perch (PH)

 BR5F pływający 5.0 cm 5.0 g 2 x Nr 8 0.20 mm 0.8 / 1.5 m
 BR5S tonący 5.0 cm 7.0 g 2 x Nr 8 0.20 mm 1.0 / 2.0 m
 BR5SDR pływający 5.0 cm 6.0 g 2 x Nr 8 0.23 mm 2.5 / 4.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

BE

Wychodząc naprzeciw sugestiom wędkarzy z wielu krajów firma Salmo 
wprowadziła w sezonie 2005 nowy model w rodzinie Bullhead. Jest to 
największy jak dotychczas wobler, o długości 8 cm. Oferowany w wer-
sji Super Deep Runner.
Rodzina Bullhead składa się więc z 3 rozmiarów przynęt, wszystkie 
w wersjach floating, sinking i SDR.

Szczególnie zalecany do połowu: Pstrąg, sandacz

Modelowe łowisko, pora roku i metoda połowu: Rzeka pstrągowa, ko-
niec kwietnia, spinning z prądem cieku.

Jak łowić na BULLHEaDa: W przypadku połowu w strumieniach o bystrym nurcie łowimy zarówno pod prąd, jak i z prądem cieku. Najskutecz-
niejsze są rzuty lekko pod prąd i ściąganie przynęty po łuku pod nogi wędkarza. Niezastąpiony w miejscach pełnych podwodnych przeszkód jest 
model SDR, który posiada niesamowitą wręcz zdolność odbijania się od zaczepów. W wielkich rzekach łowimy raczej pod prąd prowadząc przy-
nętę jak najwolniej, z licznymi przerwami, przeplatanymi delikatnym podszarpywaniem. Trollingując ciągniemy Bullheada około 30 m za rufą ło-
dzi z niedużą prędkością. Tu również niezastąpiony okazuje się model SDR.
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SALMO FANATIC

Doskonała oferta dla wszystkich fanów delikatnego spinningu. Delikatna, wężowa praca tej dwuczęściowej przynęty jest praktycznie nie do pod-
robienia przy użyciu innych typów sztucznych wabików. Ta cecha powoduje, że FANATIC jest oceniany przez fachowców bardzo wysoko. FANATIC 
oferowany jest w jednej wielkości, tylko w wersji pływającej.

Dostępne kolory: Real Gobio (RG), Real Smelt (RSM), Trout (T)

RG

RSM T

 IF7F pływający 7.0 cm 5.0 g 2 x Nr 8 0.18 mm 0.5 / 1.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

SALMO SALMON

ST

GT

OT

Dostępne kolory: 
Green Tiger (GT), Orange Tiger (OT), Silver Tiger (ST)

 IS8F pływający 8.0 cm 10.0 g 2 x Nr 4 0.30 mm 1.5 / 3.0 m
 IS8S tonący 8.0 cm 14.0 g 2 x Nr 4 0.30 mm 2.0 / 4.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

Niezastąpiona propozycja dla wszystkich łowców ryb łososiowatych 
w dużych rzekach. Konstrukcja powstała w oparciu o doświadczenia naj-
lepszych specjalistów w połowach troci i łososi, które wstępują z morza 
na tarło do wody słodkiej. SALMON charakteryzuje się bardzo agresyw-
ną akcją i doskonałą stabilnością nawet w największym prądzie. Dosko-
nale wyczuwalna na kiju praca przynęty pozwala na niezwykle precy-
zyjną kontrolę nad każdym jej ruchem i co się z tym wiąże, reakcję na 
najdelikatniejsze nawet brania.
SALMON oferowany jest w jednej wielkości i w wersjach pływającej 
i tonącej.
Szczególnie zalecany do połowu: Troć wędrowna, łosoś.

Modelowe łowisko, pora roku i metoda polowu: Duża, łososiowa rze-
ka, wiosna–jesień, spinning pod prąd lub w poprzek cieku.

Jak łowić na SaLMONa: Dzięki bardzo silnej pracy, SALMON spisuje się 
świetnie zarówno podczas łowienia z prądem, jak i pod prąd rzeki. W ce-
lu osiągnięcia najlepszych rezultatów zalecane są rzuty lekko pod prąd, 
pod przeciwległy brzeg. Po szybkim zatopieniu przynęty, należy zwijać 
żyłkę tak wolno, jak to możliwe, od czasu do czasu delikatnie podszar-
pując szczytówką wędziska.

Szczególnie zalecany do połowu: Pstrąg, kleń, okoń.

Modelowe łowisko, pora roku i metoda połowu: Duże jezioro o do-
brej przezroczystości wody, lato, trolling z dodatkowym obciążeniem.

Jak łowić na FaNaTICa: Do spinningowania tą przynętą zalecamy użycie 
delikatnego i czułego zestawu. FANATIC jest zdolny skusić do brania na-
wet najsprytniejsze, najbardziej przebiegłe okazy ryb. Brania są jednak 
wówczas bardzo delikatne i stąd trudne do zarejestrowania.
Spinningując łowimy głównie w płytkich (0,5 – 2 m) miejscach. Najlep-
sze rezultaty osiągniemy prowadząc FANATICA bardzo wolno, z krótki-
mi (ok. 0,5 m) podciągnięciami co jakiś czas. W rzekach niezastąpione 
jest prowadzenie woblera w poprzek nurtu lub pod prąd.
Na trolling można łowić tą przynętą zarówno bez, jak i z ciężarkiem. Do-
datkowe obciążenie powinno być zamocowane (najlepiej na bocznym 
troku) nie bliżej niż 0,8 m od przynęty. W tym przypadku oczywiście za-
lecamy zmianę wędziska na nieco mocniejsze.

SALMO TINY

Dostępne kolory: 
 Black Cockchafer (BC), Black Tiger (BT), Cockchafer (CC), Green Gold Tiger (GGT), Hot Cockchafer (HC), 
Ladybird (LB), Orange Yellow Tiger (OYT), Silver Blue Tiger (SBT), Silver (SI)

BT

CC

GGT

HC

BC

 IT3F pływający 3.0 cm 2.0 g 2 x Nr 12 0.14 mm 0.3 / 0.5 m
 IT3S tonący 3.0 cm 2.5 g 2 x Nr 12 0.14 mm 0.3 / 0.5 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

Przynęta do zadań specjalnych. Doskonała szczególnie w cieplejszych 
porach roku, w okresie masowych rójek owadów. Perfekcyjna, agresyw-
na praca i doskonałe walory aerodynamiczne stawiają tę przynętę w rzę-
dzie najlepszych w swoim rodzaju. Każdy miłośnik delikatnego spinnin-
gu po prostu powinien mieć ten model w swojej kolekcji! TINY oferowa-
ny jest w jednej wielkości, w wersjach pływającej i tonącej.

Szczególnie zalecany do połowu: Kleń, pstrąg, jaź, okoń.

Modelowe łowisko, pora roku i metoda połowu: 
Duża rzeka pstrągowa, lato, spinning z prądem i w poprzek nurtu.

Jak łowić na TINy: TINY pracuje świetnie zarówno pod prąd jak i z prą-
dem cieku. Używając wersji pływającej i tonącej można z powodzeniem 
obławiać większość interesujących miejsc w rzekach i potokach. Klasycz-
nym sposobem łowienia w dużych rzekach jest jak najwolniejsze prowa-
dzenie woblera w poprzek nurtu. W małych, zakrzaczonych potokach, 
doskonale sprawdza się łowienie pod prąd. Należy wówczas wypuścić 
pływającą wersję przynęty w dół cieku i wolno ściągać ją do siebie, za-
trzymując od czasu do czasu w ciekawszych miejscach.

OYT

LB

SBT

SI
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SALMO WARRIOR CRANK

Delikatna, migotliwa praca, niesamowite walory aerodynamiczne i nie-
wielki opór jaki WARRIOR CRANK stawia w wodzie, to atrybuty, które po-
zwoliły wielu wędkarzom z Europy, a także zza oceanu, znacznie popra-
wić ich rekordy życiowe.

Jak łowić na WaRRIOR CRaNk: Podczas spinningowania tak, jak w przy-
padku innych woblerów wydatnie zwiększa skuteczność nieregularna 
praca (tzw. twitching).

Dostępne kolory: Real Roach (RR)

 W15C pływający 15.0 cm 55.0 g 2 x Nr 4/0 0.30 / 0.20 mm 0.5 / 1.5 m
 W15CS tonący 15.0 cm 75.0 g 2 x Nr 4/0 0.35 / 0.23 mm 2.0 / 2.5 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka / plecionka kształt

SALMO WHITEFISH

Dostępne kolory wersji F, DR, JF, JDR: Grey Silver (GS), Hot Perch (HP), Trout (T)
GS

GS

T

RH

RH

SMM

Dostępne kolory wersji SDR: Grey Silver (GS), Hot Perch (HP), Red Head (RH)

 SW13SDR pływający 13.0 cm 22.0 g 2 x Nr 2 0.23 mm 3.0 / 7.0 m
 SW18SDR pływający 18.0 cm 72.0 g 2 x Nr 4/0 0.32 mm 4.0 / 10.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

 SW13F pływający 13.0 cm 20.0 g 2 x Nr 2 0.23 mm 1.0 / 1.5 m
 SW13DR pływający 13.0 cm 21.0 g 2 x Nr 2 0.23 mm 2.0 / 3.0 m
 SW13JF pływający 13.0 cm 18.0 g 2 x Nr 2 0.23 mm 0.5 / 1.0 m
 SW13JDR pływający 13.0 cm 19.0 g 2 x Nr 2 0.23 mm 1.5 / 2.5 m
 SW18F pływający 18.0 cm 58.0 g 2 x Nr 4/0 0.32 mm 1.5 / 3.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

HP

HP

Dostępne kolory wersji SX: Red Head (RH), Silver Metallic Mackerel (SMM)

 SW13SX tonący 13.0 cm 27.0 g 2 x Nr 2 0.25 mm 2.5 / 4.0 m
 SW18SX tonący 18.0 cm 80.0 g 2 x Nr 4/0 0.35 mm 6.0 / 9.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

SBO

RR

HP PH

SALMO perch

LRH

Jedna z najlepszych na świecie imitacji okonia – ryby popularnej w nie-
mal wszystkich wodach Europy. Przez największe sławy z grona świa-
towych łowców szczupaków uznany za najlepszą przynętę trollingową 
do połowu tego drapieżnika. Tą opinię powinny pogłębić nowe SDR-y: 
14 cm i 12 cm. Doskonale sprawdza się również w przypadku klasycznego 
spinningowania. Każdy z dziewięciu modeli z rodziny PERCH charaktery-
zuje się nieco inną, niepowtarzalną akcją oraz inną głębokością nurkowa-
nia. Pozwala to wybrać przynętę na każdą okazję. Oferowany w dwóch 
rozmiarach i wersjach Shallow Runner, Deep Runner, Super Deep Runner.

Modelowe łowisko i metoda połowu:
PH 8F, DR, PH 12 SR, PH 14 SR – zarośnięta, przybrzeżna strefa jeziora, 
spinning;  PH 8SDR, PH 12F, SDR, PH 14 F, SDR – duże jezioro, trolling.
Szczególnie zalecany do połowu: Szczupak, okoń, bass.

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka / plecionka kształt

 PH8SDR pływający 8.0 cm 17.0 g 2 x Nr 4 0.23 / 0.14 mm 3.0 / 6.0 m
 PH12SDR pływający 12.0 cm 44.0 g 2 x Nr 1/0 0.30 / 0.20 mm 4.0 / 9.0 m
 PH14SDR pływający 14.0 cm 62.0 g 2 x Nr 2/0 0.30 / 0.23 mm 5.0 / 11.0 m

 PH8F pływający 8.0 cm 12.0 g 2 x Nr 4  0.22 / 0.13 mm 0.5 / 1.0 m
 PH8DR pływający 8.0 cm 14.0 g 2 x Nr 4  0.22 / 0.13 mm 1.5 / 2.5 m
 PH12SR pływający 12.0 cm 36.0 g 2 x Nr 1/0  0.28 / 0.19 mm 0.5 / 1.5 m
 PH12F pływający 12.0 cm 36.0 g 2 x Nr 1/0  0.28 / 0.19 mm 2.0 / 4.0 m
 PH14SR pływający 14.0 cm 50.0 g 2 x Nr 2/0  0.30 / 0.20 mm 0.5 / 1.5 m
 PH14F pływający 14.0 cm 50.0 g 2 x Nr 2/0  0.30 / 0.20 mm 3.0 / 6.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka / plecionka kształt

HP RRPH

Dostępne kolory wersji SDR:  Hot Perch (HP), Luminescent Red Head (LRH), 
Perch (PH), Real Roach (RR), Silver Blue Orange (SBO)

Dostępne kolory wersji F, SR, DR: Hot Perch (HP), Perch (PH), Real Roach (RR)

Jak łowić na PERCH’a: Zalecamy raczej wolne tempo prowadzenia, 
przerywane podszarpnięciami i okresowym przyśpieszaniem zwijania 
żyłki. Najlepszymi modelami z rodziny PERCH do trollingu są PERCH 12 
SDR i PERCH 14 SDR, który przy zastosowaniu plecionki 0,15 mm, cią-
gnięty około 30 metrów za łodzią jest w stanie osiągnąć dno na głębo-
kości 11 metrów!

Na SALMO WHITEFISH złowiono niezliczoną wprost ilość okazów wie-
lu gatunków drapieżników. Smukły, klasyczny kształt oraz mocna, ogo-
nowo – boczna praca, to charakterystyczne cech tego modelu SALMO. 
Szczególnie zalecamy do połowu: Szczupak, sandacz, głowacica.
Modelowe łowisko, pora roku i metoda:
SW 13F, DR – duża, górska rzeka; jesień; spinning;
SW 13JF, JDR – przybrzeżna strefa jeziora pomiędzy rzadkimi trzcina-
mi; jesień; spinning;
SW 18F, 13SDR, 18SDR, 13SX, 18SX – duże jezioro; jesień; trolling bez do-
ciążenia. 
Jak łowić na SaLMO WHITEFISH: Zarówno w wodach stojących, jak 
i płynących najlepsze rezultaty uzyskasz prowadząc SALMO WHITE-
FISH raczej wolno, zwijając żyłkę z jednoczesnym spokojnym podcią-
ganiem. Dobrze jest też zmieniać położenie szczytówki wędziska z le-
wej na prawą stronę.

RR
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SALMO JACK
Jeśli spróbujesz używać JACKa częściej, już wkrótce przekonasz się, że 
mało jest na świecie przynęt, które są bardziej produktywne w poło-
wach okazów wielkich drapieżników.
Wypróbuj go wiosną, wśród pojawiającej się dopiero roślinności lub 
późną jesienią, w okolicach obumierających, podwodnych łąk, a bę-
dziesz co najmniej tak zaskoczony, jak potwory, które dadzą się w ten 
sposób oszukać.

Jak łowić na JaCka: Prowadzenie tonącego JACKa nieco różni się od 
pracy z wersją pływającą. Powinno być spokojniejsze i bardziej maje-
statyczne. Przerwy między kolejnymi pociągnięciami powinny być tym 
dłuższe, im głębiej chcemy łowić. Jeśli łowisz na płyciźnie, podciągnię-
cia muszą być bardzo krótkie i szybsze. Lepiej jest w takiej sytuacji trzy-
mać wędzisko skierowane szczytówką w górę. Po każdym podciągnię-
ciu zrób krótką (1 – 2 sekundową) przerwę.

 J18F pływający 18.0 cm 60.0 g 2 x Nr 4/0 0.35 / 0.23 mm 1.0 / 1.5 m
 J18S tonący 18.0 cm 70.0 g 2 x Nr 4/0 0.35 / 0.23 mm 2.0 / 3.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka / plecionka kształt

Dostępne kolory: Hot Pike (HPE), Real Pike (RPE)

HPE RPE

JERKBAITS & PULLBAITS

SALMO SKINNER

RR

SNO SK10F pływający 10.0 cm 13.0 g 2 x Nr 4 0.20 / 0.12 mm 0.5 / 1.5 m
 SK12F pływający 12.0 cm 19.0 g 2 x Nr 2 0.25 / 0.18 mm 0.5 / 1.5 m
 SK15F pływający 15.0 cm 52.0 g 2 x Nr 1/0 0.32 / 0.20 mm 1.0 / 2.0 m
 SK20F pływający 20.0 cm 92.0 g 2 x Nr 4/0 0.40 / 0.25 mm 1.0 / 2.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka / plecionka kształt

Dostępne kolory:  Green Tiger (GT), Holo Grey Shiner (HGS), Red Grey Silver (RGS), 
Real Roach (RR), Starry Night Orange (SNO)

Niezwykły, oryginalny kształt i nieprawdopodobna wprost, agresywna praca to cechy, które sku-
piają na tej przynęcie uwagę każdego łowcy okazów. SKINNER nie nurkuje zbyt głęboko, ale wiel-
kim drapieżnikom to absolutnie nie przeszkadza – atakują go z głębo-
kości kilku metrów!

Jak łowić na SkINNERa: SKINNER pracuje intensywnie nawet przy naj-
wolniejszym prowadzeniu. Pokazuje jednak swoją prawdziwą siłę i sku-
teczność przy zastosowaniu techniki „twitching”. To bardzo proste. Je-
śli już wiesz jak się jerkuje, wszystko co powinieneś zrobić to zwijać linkę 
ze stałą prędkością, z krótkimi podszarpnięciami. Dłuższe i głębsze pod-
ciągnięcia spowodują, że twój SKINNER będzie skakał z prawej na lewą 
stronę, wywołując u wielkich drapieżników niepohamowaną agresję. W 
przypadku trollingu najskuteczniejsze oczywiście jest aktywne podcią-
ganie i popuszczanie przynęty.

GT

RGS

HGS

Ostry i szybki. Jednocześnie precyzyjny i posłuszny. Zawsze trafia do 
celu. A cel jest jeden – złowienie kolejnego okazu drapieżnika. Klasycz-
ny w formie i oszczędny w ruchach, doskonale spełnia zadania, do któ-
rych został skonstruowany, zarówno w wodach płynących jak i stoją-
cych. Wbudowana grzechotka wydatnie zwiększa atrakcyjność dla ryb, 
szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności (noc, zmącenie wo-
dy). Duże możliwości daje również wersja „suspending”.

Szczególnie zalecany do połowu: 
Sandacz, szczupak, boleń, troć, pstrąg.

Modelowe łowisko, pora roku i metoda połowu:
S 6, 9 –  kamienista opaska wzdłuż brzego dużej rzeki, wiosna, spinning.
S 9, 12– morski trolling z downriggerem lub bez obciążenia.

Jak łowić na STINGa: Spinningując w wodach płynących rzucamy w po-
przek nurtu i po zamknięciu kabłąka kołowrotka, powoli zwijając żyłkę, 
sprowadzamy przynętę pod swój brzeg. Wersja pływająca doskonale na-
daje się do spuszczania z prądem wody, w okolice żerowania drapieżni-
ków. W przypadku łowienia gatunków zwinnych i szybkich, które z du-
żą prędkością przemieszczają się po łowisku (np. boleń, troć), zwiększa-
my tempo zwijania żyłki, z reguły trzymając szczytówkę wędziska unie-
sioną wysoko ku górze. Wersja suspending sprowadzona na określoną 
głębokość, po przerwaniu zwijania żyłki pozostaje na tej głębokości, 
nie wypływając ku powierzchni ani nie tonąc. Pozwala to sprowokować 
najbardziej ospałe i niezdecydowane drapieżniki. Przynętę prowadzimy 
długimi (0,5 – 1 m) i dość energicznymi pociągnięciami (tzw. twitching). 

SALMO STING

 S6F pływający 6.0 cm 3.5 g 2 x Nr 8 0.18 mm 0.8 / 1.5 m
 S6SP suspending 6.0 cm 4.0 g 2 x Nr 8 0.18 mm 1.0 / 2.0 m
 S9F pływający 9.0 cm 9.0 g 2 x Nr 4 0.20 mm 1.0 / 2.0 m
 S9SP suspending 9.0 cm 10.0 g 2 x Nr 4 0.23 mm 1.5 / 2.5 m
 S12F pływający 12.0 cm 14.0 g 2 x Nr 2 0.23 mm 1.5 / 3.0 m
 S12SP suspending 12.0 cm 16.0 g 2 x Nr 2 0.23 mm 2.0 / 4.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

Dostępne kolory: 
Bleak (BL), Black Metallic Bleak (BMB), Clown Metallic Dace (CMD), 
Grey Silver (GS), Green Tiger (GT), Holo Bleak (HBL), Hot Perch (HP), Silver Metallic Bleak (SMB), Trout (T)

BL

BMB

GT

HBL

HP

SMB

T

CMD

GS
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W ciągu krótkiego okresu obecności na rynku przynęta ta pomogła po-
bić niezliczoną ilość rekordów życiowych. Można z czystym sumieniem 
powiedzieć, że SLIDER to nowa wartość w dziedzinie sztucznych przy-
nęt. Zarówno niepowtarzalny kształt jak i fantastyczna praca, oczarują 
każdego, kto choć raz wrzuci SLIDERa do wody. 

Szczególnie zalecany do połowu: Szczupak, sandacz, okoń, pstrąg.

Modelowe łowisko, pora roku i metoda połowu: Przybrzeżna strefa je-
ziora z wysoką roślinnością, późna wiosna, spinning. 

Jak łowić na SLIDERa: Typowe łowienie na SLIDERa polega na klasycznym 
jerkowaniu. Stojąc wysoko w łodzi wykonujemy cyklicznie po sobie na-
stępujące szarpnięcia, z jednoczesnym szybkim nawijaniem linki na ko-
łowrotek. Szarpnięcia te powinny być energiczne i krótkie. Pierwsze rzu-
ty najlepiej jest wykonać na płytkiej, przejrzystej wodzie, aby dopaso-
wać optymalną częstotliwość i siłę szarpnięć. SLIDER powinien energicz-
nie skręcać na zmianę w prawo i w lewo pod kątem zbliżonym do pro-
stego w stosunku do kierunku prowadzenia. Niezwykle ważne jest uni-
kanie luzów linki, jakie mogą powstawać po każdym szarpnięciu. Bardzo 
trudno jest w takim przypadku zaciąć atakującą rybę. Ponadto SLIDER na 
luźnej lince potrafi zawrócić w przeciwnym do wędkarza kierunku i za-
czepić kotwicą o przypon. Siła tej przynęty polega na tym, żę praktycz-
nie każdy sposób jej prowadzenia okazuje się skuteczny! Najważniejsze 
jest to, aby być w 100% świadomym co dzieje się na drugim końcu węd-
ki. Innymi słowy; jakąkolwiek kreujemy pracę naszego SLIDERa, powinni-
śmy to robić świadomie. Bardzo istotny jest charakter tej pracy. Jeśli tem-
peratury wody są niskie (2 – 5°C) najlepsze rezultaty osiągniemy łowiąc 
bardzo wolno – stosując przerwy między kolejnymi (delikatnymi!) pod-
ciągnięciami do 3 sek. Oczywiście łowimy wtedy modelem tonącym, któ-
ry wolno opadając dodatkowo wabi drapieżniki „grając” bokami. W mia-
rę wzrostu temperatury wody w łowisku, zwiększamy stopniowo pręd-
kość prowadzenia przynęty. 
SLIDER jest również doskonałą przynętą do płytkiego trollingu. Po wy-
puszczeniu przynęty 10 – 30 m za rufę łodzi, trzymając wędzisko w dło-
ni, podszarpujemy nim co kilka sekund.
Nowe SLIDERy 5 cm i 6 cm to najmniejsze dostępne na rynku jerkbaity, 
pozwalające łowić praktycznie wszystkie gatunki ryb.

SALMO SLIDER

 SD5F pływający 5.0 cm 6.5 g 2 x Nr 8 0.18 / 0.10 mm 0.5 / 0.5 m
 SD5S tonący 5.0 cm 8.5 g 2 x Nr 8 0.18 / 0.10 mm 1.0 / 0.5 m
 SD6F pływający 6.0 cm 10.5 g 2 x Nr 6 0.20 / 0.12 mm 0.5 / 0.5 m
 SD6S tonący 6.0 cm 13.0 g 2 x Nr 6 0.20 / 0.12 mm 1.0 / 0.5 m
 SD7F pływający 7.0 cm 17.0 g 2 x Nr 4 0.23 / 0.12 mm 0.5 / 0.5 m
 SD7S tonący 7.0 cm 21.0 g 2 x Nr 4 0.23 / 0.12 mm 1.0 / 0.5 m
 SD10F pływający 10.0 cm 36.0 g 2 x Nr 1 0.30 / 0.20 mm 1.0 / 0.5 m
 SD10S tonący 10.0 cm 46.0 g 2 x Nr 1 0.30 / 0.20 mm 2.0 / 1.0 m
 SD12F pływający 12.0 cm 60.0 g 2 x Nr 2/0 0.35 / 0.20 mm 1.0 / 0.5 m
 SD12S tonący 12.0 cm 70.0 g 2 x Nr 2/0 0.35 / 0.23 mm 2.0 / 1.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka / plecionka kształt

ABL HGS

RPH

BE

Dostępne kolory: 
Ana Blue (ABL), Beetle (BE), Clown Yellow Perch (CYP), Emerald Perch (EP), Grey Silver (GS), 
Green Tiger (GT), Holo Grey Shiner (HGS), Holo Shiner (HSH), Pike (PE), Red Grey Silver (RGS), Red Head (RH), 
Real Hot Perch (RHP), Real Perch (RPH), Real Roach (RR), Real Shiner (RSH), Starry Night Orange (SNO), 
Three Stripes Killer (TSK), Tinsel Town (TT), Yellow Copper (YCO)

SALMO FATSO

Dostępne kolory: 
Emerald Perch (EP), Real Sunfish (RS), Tinsel Town (TT)

 F10F pływający 10.0 cm 48.0 g 2 x Nr 1 0.30 / 0.20 mm 0.8 / 1.2 m
 F10S tonący 10.0 cm 52.0 g 2 x Nr 1 0.30 / 0.20 mm 1.2 / 2.0 m
 F14F pływający 14.0 cm 95.0 g 2 x Nr 4/0 0.40 / 0.25 mm 1.0 / 1.5 m
 F14S tonący 14.0 cm 105.0 g 2 x Nr 4/0 0.45 / 0.25 mm 2.0 / 3.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka / plecionka kształt

EP

RS

TT

FATSO to przynęta, która otworzyła przed łowcami okazów zupełnie nowe możliwości. O jej niezwykłości świadczą nie tylko trofea, które ozdobiły 
konta wędkarzy w wielu krajach świata, ale również liczne kopie pojawiające się wciąż na rynku. Na szczęście unikalna praca FATSO jest po prostu 
nie do skopiowania. Każdy, kto spróbował łowić tą przynętą jako twitchbaitem, jerkbaitem, tradycyjnym woblerem czy po prostu ciągnąć ją za ło-
dzią może potwierdzić, jaka to niebezpieczna broń. Zapakuj więc kilka FATSO do Twojego pudła i ruszaj na spotkanie przygody. Nie zapomnij tyl-
ko dobrych kombinerek – kilka wielkich ryb już czeka na odhaczenie. FATSO jest dostępne w wersjach pływającej i tonącej.

Szczególnie zalecamy do połowu: Szczupak, sandacz.

Modelowe łowisko, pora roku i metoda połowu:
pływające – duże jezioro; późna wiosna; trolling bez obciążenia lub 
z ciężarkiem;   tonące – przybrzeżna strefa jeziora na skraju trzcin; je-
sień; spinning.

Jak łowić na FaTSO: Przynęta ta może być prowadzona na wiele spo-
sobów. Zarówno bardzo aktywnie, metodą delikatnych podciągnięć, 
zsynchronizowanych szarpnięć, jak i jednostajnego trollingu z dowol-
ną prędkością. Na zarośniętych płyciznach o głębokości 0,5 – 1 m, łowi-
my z kijem uniesionym wysoko ku górze. Na głębszych miejscach obni-
żamy szczytówkę wędziska, podciągając lub szarpiąc rytmicznie w kie-
runku powierzchni wody. Model tonący jest niezastąpiony w okresach 
słabszego żerowania drapieżników. Należy prowadzić go jak najwolniej, 
co chwila przerywając zwijanie linki. FATSO opada wtedy bardzo wolno 
cały czas jednak pracując. Bardzo ważne jest oczywiście nieustanne kon-
trolowanie napięcia linki, by nie przegapić momentu brania. W przypad-
ku obławiania miejsc o głębokości 2 – 4 metry metodą trollingu wystar-
czy w zupełności FATSO pływający bez dodatkowego obciążenia. Jest 
to metoda szczególnie skuteczna w miejscach o bardzo urozmaiconej 
głębokości. Do trollingu w strefie pelagicznej, na głębokościach 4 – 15 m 
zalecamy stosowanie systemiku z ciężarkiem 50 – 200 g.

EP RGS

SNO

GS RH

TSK

GT RHP

CYP PE

RSH

RR

HSH

TT

YCO
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Slim to przynęta stworzona do zadań specjalnych. Leci tak daleko jak tego potrzebujesz, pracuje tak jak tego od niego oczekujesz. 
Silny wiatr czy fala to dla niego żaden problem – wręcz przeciwnie, takie warunki to dla niego część pracy, jaką wykonuje.

SALMO SLIM

SRB

SE

TB
Dostępne kolory: Sparking Emerald (SE), Sparkling Red Black (SRB), Tobias (TB)

 SL10 tonący 10.0 cm 20.0 g Nr 4 PS 0.25 / 0.15 mm 2.0 / 2.0 m
 SL13 tonący 13.0 cm 29.0 g Nr 2 PS 0.25 / 0.18 mm 2.0 / 2.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka / plecionka kształt

SALMO SWEEPER

Szczególnie zalecany do połowu: troć, łosoś.
Modelowe łowisko, pora roku i metoda połowu:
Idealnie sprawdza się w połowie morskich troci i łososi ze skalistych brze-
gów Bornholmu czy Gotlandii, wczesna wiosna i późna jesień, spinning.
Jak łowić na SLIM’a: Po rzucie można pozwolić przynęcie opadać na 
żądaną głębokość lub zwijać linkę od razu. W czasie opadania należy 
utrzymywać doskonały kontakt z przynętą, ponieważ delikatne ruchy 
migoczące Slim’a często prowokują brania w tej fazie. Szybkość ściąga-
nia zależy od łowiska i żerowania ryb, ale najefektywniejsza jest zwy-
kle sekwencja kilku krótkich pociągnięć szczytówką wędziska i krót-
kich przerw.

CYP

HP

Glider nowej generacji, przynęta przepięknie „zamiatająca” na boki podczas prowadzenia i równie przepięknie „wymiatająca” wszystkie duże dra-
pieżniki z łowiska, wywabiając je w nieprawdopodobny sposób ze stanowisk. Pozwala wprowadzać się w ślizg o wiele łatwiej niż inne przynęty 
podobnego typu i potrafi wykonywać gwałtowne zwroty o prawie 180 stopni. Sweeper to nowa definicja glidera.

         SL10 tonący 10.0 cm 19.0 g 2 x Nr 4 0.28 / 0.15 mm 1.0 m
         SL12 tonący 12.0 cm 34.0 g 2 x Nr 1 0.30 / 0.17 mm 1.0 m
         SL14 tonący 14.0 cm 50.0 g 2 x Nr 2/0 0.35 / 0.20 mm 1.0 m
         SL17 tonący 17.0 cm 97.0 g 2 x Nr 4/0 0.35 / 0.23 mm 1.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowaniazalecana 
żyłka / plecionka kształt

SALMO CHUBBY DARTER

CHUBBY DARTER to pierwszy wobler do pionowego łowienia. Tysiące wędkarzy na całym świecie miało 
możliwość przetestowania jego unikalnych możliwości.

Dostępne kolory: 
Hot Perch (HP), Perch (PH), Real Roach (RR)

VERTICAL LURES

Model długośćwersja waga kotwiczki zalecana 
żyłka kształt

 CD3 tonący 3.5 cm 3.2 g 2 x Nr 14 0.12 mm
 CD4 tonący 4.5 cm 6.0 g 2 x Nr 10 0.14 mm
 CD5 tonący 5.0 cm 9.0 g 2 x Nr 8 0.18 mm
 CD6 tonący 6.0 cm 15.0 g 2 x Nr 6 0.20 mm

HP PH RR

Modelowe łowisko, pora roku i metoda połowu: Górka podwodna 
o głębokości 2 – 6 m, początek lutego, łowienie w pionie.
Jak łowićna  CHUBBy DaRTERa: W przypadku intesywnego żerowania 
drapieżników łowimy płynnie podnosząc i opuszczając przynętę na od-
cinku około 60 cm. Powinien on dość intensywnie kolebać się na boki, 
zarówno przy podnoszeniu, jak i opuszczaniu. Po każdym cyklu, należy 
zrobić przerwę. Penetrowanie łowiska należy rozpocząć od dna zbior-
nika, a następnie przesuwając się coraz wyżej, mniej więcej 1 m, obło-
wić dokładnie cały słup wody. 

SALMO WARRIOR
Piękny, klasyczny kształt, niesamowicie naturalna, choć skromna pra-
ca, oraz świetne walory aerodynamiczne to cechy charakterystyczne 
SALMO WARRIOR. 
Jak łowić na WaRRIORa: Spinningując SALMO WARRIORem  można sto-
sować wszystkie znane techniki – podciąganie, podszarpywanie i jedno-
stajne zwijanie. Najlepsza jest kombinacja każdej z nich. Bardzo podno-
si skuteczność okresowe przerywanie zwijania żyłki.

Dostępne kolory: Real Roach (RR) RR W15 tonący 15.0 cm 75.0 g 2 x Nr 4/0 0.35 / 0.23 mm 2.0 / 2.5 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka / plecionka kształt

RPE

Dostępne kolory: 
Clown Yellow Perch (CYP), Hot Perch (HP), 
Real Pike (RPE), Turquoise Shad (TS)

TS

Jak łowić Sweeper’em: Sweeper ma imitować zranioną lub bardzo osła-
bioną rybkę. Kombinacja szybszych i wolniejszych ruchów to dla polu-
jącego drapieżnika sygnał o łatwej zdobyczy. Sweeper’em można łowić 
zarówno w trollingu jak i spinningując. W tej drugiej metodzie w ślizg 
wprowadzamy przynętę wykonując gwałtowny ruch szczytówką wędzi-
ska z pozycji horyzontalnej w dół, odczekując chwilę i powtarzając ta-
ki sam manewr. Sweeper jest przynętą wolnotonącą, a wiele z ataków 
drapieżników zdarza się kiedy pomiędzy ślizgami i zwrotami zatrzymu-
je się i zaczyna powoli opadać, jak zraniona ryba.



108

SURFACE LURES

SALMO POP

Szczególnie zalecamy do połowu: Okoń, szczupak, boleń.

Modelowe łowisko, pora roku i metoda połowu: Płytkie miejsca z wi-
doczną roślinnością podwodną; lato; spinning.

Jak łowić na SaLMO POP: Jest kilka sposobów prowadzenia popperów, 
które należy dopasować do miejsca połowu i aktywności ryb w łowisku. 
Przy intensywnym żerowaniu drapieżników sprawdza się dość szybkie, 
jednostajne zwijanie żyłki. Popper sunie wtedy po powierzchni, wywo-
łując stosunkowo małe jej zaburzenia. Drugim sposobem jest rytmicz-
ne, średnio energiczne podszarpywanie. Nasza przynęta generuje wtedy 
charakterystyczne, bulgoczące dźwięki, zostawiając ślad na powierzchni 
wody. Po każdym podciągnięciu pozostawiamy poppera na chwilę (na-
wet kilka sekund) bez ruchu. Następnie zwijamy powstały luz żyłki i po-
nawiamy szarpnięcie. „Skoki” przynęty powinny być dość długie – 0,3 
– 0,5 m. Przy słabym żerowaniu ryb sprawdza się sposób trzeci. Polega 
on na bardzo energicznym prowadzeniu poppera krótkimi (0,1 – 0,3 m) 
skokami. Wykonujemy następujących szybko po sobie kilka takich sko-
ków i pozostawiamy przynętę bez ruchu na 3 – 4 sek. Następnie powta-
rzamy manewr od początku.
Często najlepsze rezultaty osiągniesz, stosując kombinację wszystkich 
wymienionych metod. P6 pływający 6.0 cm 7.0 g 2 x Nr 5 0.20 mm 0.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

BB

CK

GMS

SH

SMS
Dostępne kolory: 
Baby Bass (BB), Carbon Killer (CK), Gold Metallic Shiner (GMS), Shiner (SH), Silver Metallic Shiner (SMS), 
White Frog (WF), Yellow Frog (YF), Yellow Perch (YPH)

WF

YPH

YF

SALMO ZIPPER
Gdy SALMO decyduje się na wprowadzenie nowej przynęty, zawsze jest to coś naprawdę specjalnego i wyjątkowego. I tym razem było tak 
samo. SALMO ZIPPER – rewelacja w dziedzinie bezsterowców, wytwarza więcej hałasu i wibracji wabiących drapieżniki, niż jakakolwiek in-
na przynęta tego typu. Projektanci SALMO stworzyli w tym przypadku przynętę pozwalającą wędkarzowi na doskonałą kontrolę nad cha-
rakterem i głębokością jej pracy przy każdej prędkości prowadzenia. SALMO ZIPPER to po prostu doskonałość, fantastycznie łowiąca ryby!

 SZ7 tonący 7.5 cm 15.0 g 2 x Nr 5 0.23 mm

Model długośćwersja waga kotwiczki zalecana 
żyłka kształt

PBO

CMD LRR

Dostępne kolory:  Clown Metallic Dace (CMD), Hot Perch (HP), Luminescent Real Roach (LRR), 
Pearl Black Orange (PBO), Silver Blue Orange (SBO)

SBO

HP

Szczególnie zalecany do połowu: Sandacz, okoń, szczupak, boleń.

Modelowe łowisko, pora roku i metoda: Głębokie jezioro lub zbiornik 
zaporowy; kamienista górka podwodna na głębokości 2 – 5 m; wcze-
sne lato; spinning.

Jak łowić na ZIPPERa: SALMO ZIPPER jest doskonałą propozycją na każ-
de łowisko i wszystkie metody połowu na sztuczne przynęty. W każdym 
przypadku należy unikać luzów żyłki oraz wykorzystywać możliwości, 
jakie daje wbudowana w korpus grzechotka. Zwykle najlepsze rezulta-
ty daje więc szybkie i agresywne prowadzenie ZIPPERa. 

W wodach stojących niezawodne jest „obstukiwanie” dna tak, aby przy-
nęta wzbijała obłoczki mułu, które wabią drapieżniki z większych odle-
głości. W wodach płynących prowadzimy SALMO ZIPPERa w poprzek nur-
tu, przerywając okresowo zwijanie żyłki. Działa on też doskonale w trol-
lingu. Tak, jak w przypadku większości przynęt, skuteczność tej metody 
zdecydowanie zwiększają cykliczne podciągnięcia szczytówką wędziska. 

Niezbędna przynęta w arsenale łowcy „powierzchniowych” drapieżników. Doskonałe wyważenie korpusu i konstrukcja „nosa” SALMO POP spra-
wia, że uzyskanie klasycznego dla popperów dźwięku nazywanego za oceanem „pop’n sound” jest bardzo proste, przy delikatnych nawet ruchach 
szczytówki. Można jednocześnie prowadzić przynętę z różnymi prędkościami. SALMO POP pracuje perfekcyjnie w każdych warunkach, a każda 
eksplozja wody, będąca sygnałem kolejnego brania, na zawsze zapadnie w Twoją pamięć!

GT

Dostępne kolory: 
Green Tiger (GT)

Profesjonalni łowcy szczupaków i muskie postawili przed konstruktorami i projektan-
tami Salmo trudne zadanie stworzenia przynęty nie mającej sobie równych. I udało się! 
Akcja Gianta nie ma odpowiedników w światowej ofercie sztucznych przynęt. Jest to 
doskonała propozycja dla miłośników łowienia w pionie, świetnie sprawdza się w trol-
lingu i nadaje się również do jerkowania.

Jak łowić na GIaNT CHUBBy: Podczas łowienia w pionie i jerkowania, szarpnięcia muszą 
być płynne ale szybkie, na drodze ok. 1 m. W przypadku trollingu należy również uroz-
maicić pracę przynęty przez cykliczne podszarpywanie. Prędkość płynięcia łodzi musi 
być przy tym duża, a szarpnięcia mocne i szerokie.

Model długośćwersja waga kotwiczki zalecana 
żyłka kształt

 GC14 tonący 14.0 cm 92.0 g 2 x Nr 4/0 0.40 / 0.25 mm

SALMO GIANT CHUBBY
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SALMO ROVER

Szczególnie zalecamy do połowu: Okoń, szczupak, boleń.

Modelowe łowisko, pora roku i metoda połowu: Płytkie miejsca 
z wysoką roślinnością podwodną, lato, spinning.

Jak łowić na ROVERa: ROVER to przynęta powierzchniowa przystosowana 
do łowienia wszystkimi, znanymi metodami w tej klasie przynęt. Ślizganie 
przynęty po powierzchni w przypadku ROVERa to bułka z masłem! Wy-
starczą jedynie delikatne, cykliczne szarpnięcia szczytówką wędziska. Ła-
two wywołać również pracę typową dla poppera. Czasami najlepiej działa 
jednostajne, szybkie prowadzenie po powierzchni wody. Najskuteczniej-
sza jest jednak praca powstająca z kombinacji tych trzech metod. W wo-
dach stojących łowimy ROVERem miedzy rzadkimi trzcinami lub nad łą-
kami podwodnymi. Po wykonaniu rzutu odczekujemy kilka sekund i roz-
poczynamy zwijanie żyłki, pozostawiając co kilka metrów przynętę na po-
wierzchni bez ruchu. ROVER to wyśmienita przynęta do połowu boleni i to 
zarówno w wodach stojących, jak i w rzekach. Najlepsze w rzekach są miej-
sca o względnie spokojnej wodzie (klatki między główkami, zakola, itp.).

SALMO ROVER powstał we współpracy z najlepszymi łowcami bassów na kontynencie amerykańskimi. Jest mało prawdopodobne aby ta przynę-
ta SALMO nie zwróciła na siebie uwagi fachowców od połowu tego gatunku na całym świecie. Unikalna konstrukcja i wyważenie powodują, że ło-
wienie ROVERem jest niezwykle łatwe i przyjemne. Jest to typowy, powierzchniowy glider, wyposażony jednak w dodatkowe „umiejętności”. War-
to też wspomnieć o wyśmienitych walorach aerodynamicznych ROVERa.

GT

SALMO SPITTIN' ROVER

 SRV7 pływający 7.0 cm 11.0 g 2 x Nr 5 0.20 mm 0.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

Dostępne kolory: Chrome Black (CBK), Hot Perch (HP), Pearl Black Orange (PBO), Yellow Frog (YF)

Dostępne kolory: Chrome Black (CBK), Hot Perch (HP), Pearl Black Orange (PBO), Yellow Frog (YF)

 RV7 pływający 7.0 cm 11.0 g 2 x Nr 5 0.20 mm 0.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka kształt

CBK

HP

PBO

YF

Klasyk z rodziny przynęt powierzchniowych powstały na bazie współpracy z doskonałymi łowcami bassów zza oceanu. SPITTIN’ ROVER to przy-
nęta niezwykle wszechstronna. Można nią łowić wszystkimi znanymi metodami stosowanymi w tej grupie przynęt. Każda z nich działa doskonale, 
pozwalając oszukać najsprytniejsze drapieżniki.

 MM Jr pływający 13.0 cm 36.0 g 2 x Nr 3/0 0.30 / 0.20 mm 0.0 m
 MM pływający 19.0 cm 80.0 g 2 x Nr 4/0 0.32 / 0.23 mm 0.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka / plecionka kształt

Dostępne kolory: Green Tiger (GT)

SALMO MAAS MARAUDER
MAAS MARAUDER powstał w kooperacji ze słynnym łowcą muskie z USA, 
Alem Maasem. Niezwykła łatwość w kreowaniu pięknej pracy tej przy-
nęty oraz jej doskonałe walory aerodynamiczne, tworzą nowe standar-
dy jakości w dziedzinie powierzchniowych przynęt do połowu okazów.  

Jak łowić na MaaS MaRaUDERa: MAAS MARAUDER to typowy po-
wierzchniowy „glider’ czyli ślizgacz. Po każdym szarpnięciu odwraca się 
lekko w bok, wykonując w efekcie zwodniczy, zygzakowaty taniec, któ-
remu nie potrafi się oprzeć niejeden drapieżnik. Stosując zmienną siłę, 
długość szarpnięć i pociągnięć oraz obserwując pracę przynęty, łatwo 
jest ją zmieniać i modyfikować. Zacięcie wykonujemy nie w momencie 
zaobserwowania brania, a dopiero po wyczuciu wyraźnego ciężaru na 
drugim końcu wędki.

Dostępne kolory: Green Tiger (GT)

SALMO TURBO JACK
Nowy SALMO TURBO JACK został zbudowany w kooperacji z czołowymi wędkarzami amerykańskimi. Smukły kształt pozwala na pewniejsze za-
cięcia biorących ryb, doskonałe wyważenie pomaga w dalekich rzutach, a mocno chlapiący ogon wywabia okazy na powierzchnię, zmuszając je 
do wściekłego ataku.

GT

CBK

HP

PBO

YF

 TJ17 pływający 17.0 cm 65.0 g 2 x Nr 5/0 0.30 / 0.20 mm 0.0 m

Model długośćwersja waga kotwiczki głęb. nurkowania 
spinning / trolling

zalecana 
żyłka / plecionka kształt

Jak łowić na SaLMO TURBO JaCka: Najlepszymi miejscami do poło-
wu na tę przynętę są mocno zarośnięte płycizny – zarówno przybrzeż-
ne jak i śródjeziorne.

Szczególnie zalecany do połowu: Okoń, szczupak, boleń.

Modelowe łowisko, pora roku i metoda połowu: 
Płytkie miejsca z bogatą roślinnością podwodną; lato; spinning.

Jak łowić na SPITTIN’ ROVERa: Dobre rezultaty osiągniemy łowiąc tą 
przynętą różnymi metodami. Skutkuje zarówno jednostajne, szybkie 
ściąganie, rytmiczne podszarpywanie, jak i cykliczne podciąganie z krót-
kimi przerwami tak, aby SPITTIN’ ROVER zanurzał się z charakterystycz-
nym chlupotem, a następnie pojawiał się na powierzchni.




