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Rok 2016 jest dla nas niewątpliwie czasem wielkiego przełomu.  
Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na prezentację oferty według 
stworzonych specjalistycznych brandów dedykowanych głównym 
metodom połowów:

- Van Den Eynde – Robinson Team - sprzęt dla wyczynowców
- Robinson – sprzęt spinningowy, spławikowy, gruntowy i muchowy
- Carpex – sprzęt dla karpiarzy
- Sea Fox – sprzęt na potrzeby wędkarstwa morskiego.

Dokonanie tego kroku było możliwe dzięki wieloletniej współpracy 
z  najlepszymi wędkarzami, specjalistami i pasjonatami w poszczegól-
nych dziedzinach wędkarstwa. Ich wiedza, pomysły oraz codzienne 
żmudne testy sprawiły, że z dumą prezentujemy Państwu tegoroczną 
ofertę.
Specjalizacja jednoznacznie kojarzy się z wysoką jakością. Znacznie 
podnieśliśmy poprzeczkę przed ostatecznym wdrożeniem produk-
tów. Począwszy od prac projektowych, wyboru najlepszych świato-
wych producentów czy dokładnej kontroli jakości na każdym etapie 
produkcji.

Najlepszym dowodem jakości sprzętu sygnowanego naszymi bran-
dami jest udzielanie przedłużonej gwarancji: 5 lat na wszystkie koło-
wrotki oraz 10 lat na blanki legendarnych już na rynkach europejskich 
Diaflexów.
Firma nasza konsekwentnie popularyzuje wędkarstwo kontynuując już 
po raz dziewiąty organizację Ogólnopolskich Zawodów Spławikowych 
Van Den Eynde – Robinson Cup, przez wielu uważanych za najlepszy 
komercyjny cykl zawodów jakie kiedykolwiek były organizowane 
w  Polsce. Bierze w nim udział coraz większa liczba osób, a co najbar-
dziej cieszy, obok reprezentantów kraju startują młodzi wędkarze, 
ucząc się wyczynowego spławika. 
Sponsorujemy również szereg zawodów oraz działań wędkarskich 
i proekologicznych w całej Europie,
O wszystkich aspektach naszej działalności informujemy na bieżąco  
na stronie internetowej www.robinson.pl , jak również na profilu face-
bookowym.

Życząc udanego sezonu 2016, zapraszamy do lektury katalogu
Paweł Busz, Sławomir Pszczoła, Janusz Starko

- Członkowie Zarządu Robinson Europe S.A.

Na ryby w 2016 z...
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Van Den Eynde–Robinson Cup

2015

Van Den Eynde–Robinson Cup 2015
L.p. Imię i nazwisko Waga Suma pkt. Miejsce

1. Konrad Kuchciak 11 340 g 3 1
2. Janusz Adamczyk 11 235 g 4 2
3. Paweł Szlachta 17 945 g 5 3

2009 Poznań Warta 
1. Adam Przytuła  2. Remigiusz Zielonka 3. Kamil Górecki

2010 Warszawa  Kanał Żerański
1. Artur Kocikowski 2. Grzegorz Mazurczak 3. Wiktor Walczak

2012 Kraków Zalew Nowa Huta
1. Sławomir Hibszer 2. Arkadiusz Pawlak 3. Dariusz Migdalski

2014 Bodzentyn
1. Janusz Adamczyk 2. Ernest Kuziorowicz 3. Paweł Wlazło

2015 Niezdrowice Kanał Gliwicki

Finał 2012

Finał 2010 Finał 2009

Finał 2015

Zwycięzcy poprzednich �nałów

Finał 2014

Mający dziewięcioletnią tradycję cykl zawodów Van Den 
Eynde – Robinson Cup cieszy się coraz większym prestiżem 
wśród polskich spławikowców. Startujący zawodnicy doce-
niają wysoki poziom organizacyjny zawodów oraz wyso-
kie nagrody. Dotyczy to zarówno eliminacji jak i �nałów.  
Łączna wartość tylko �nałowych nagród przekracza 40 000zł. 
W poprzednich latach w konkursie startowało ponad kilkuset 
spławikowców, a rekordowa frekwencja przekraczała nawet 
1000 zawodników. Już tradycyjnie nasze zawody rozgrywane 
są na akwenach w różnych regionach Polski, dzięki czemu 
wędkarze z całego kraju mają możliwość walki o wejście do 
�nału. Taka koncepcja sprzyja wydatnie popularyzacji węd-
karstwa wyczynowego w miejscach, gdzie dotąd tego typu 
łowienie nie było znane. Wśród startujących spławikowców 
są obecni reprezentanci Polski, przedstawiciele czołowych 
klubów wyczynowych, ale również debiutanci, którzy – 
zarówno młodzi, jak i starsi – mają szanse na doskonalenie 
swoich umiejętności, obserwując najlepszych. 

2011 Kędzierzyn-Koźle Kanał Azotowy
1. Zbigniew Duda 2. Andrzej Kuczaj 3. Jarosław Wilusz  

Finał 2011

2013 Klimontów Zalew Szymanowice 
1. Robert Hanulak 2. Paweł Wlazło 3. Piotr Głowacki

Finał 2013
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165-175
Drużyna spławikowa Robinson Team – stoją od lewej: Ryszard Dzikiewicz (trener),  
Mikołaj Geisler, Kamil Dzikiewicz, Artur Kocikowski, Sławomir Pszczoła (prezes klubu),  
Anna Roguska-Jurek, Paweł Wlazło, Henryk Roguski (trener), na zdjęciach powyżej 
Paweł Szlachta, Wojciech Ilków.

Kamil	Dzikiewicz	członek	
Kadry	Narodowej	w	dyscy-
plinie	spławikowej,	członek	
Robinson	Team.

Jarosław	Wilusz	członek	 
Robinson	Team	Bielsko-Biała.

Bogusław	Mrożkiewicz	
wicemistrz	Polski	w	spinningu	
i	wędkarstwie	karpiowym.	 
Od	lat	testuje	i	przygotowuje	
nowości	Robinsona.

Paweł	Szlachta	członek	klubu	
Robinson	Team.

Anna	Roguska-Jurek	członkini	
Kadry	Narodowej	oraz	klubu	
Robinson	Team.

Andrzej	Laszuk	doskonały	
pstrągarz	i	trociarz,	prezes	
TMRR.	Przedstawiciel	handlo-
wy	na	Zachodniopomorskie.

Tomasz	Kurnik	czołowy	polski	 
spinningista,	wielokrotny	
mistrz	i	wicemistrz	Polski.	
Przewodnik	wędkarski.

Mikołaj	Geisler	mistrz	Polski	
U-23	w	2015	roku,	członek	
Kadry	Narodowej	w	dyscyplinie	
spławikowej,	członek	klubu	
Robinson	Team.

Piotr	Kozieł	wielokrotny	mistrz	
i	wicemistrz	Polski	w	spławiku.	
Przedstawiciel	handlowy		na	
Warszawę	i	Mazowsze.

Artur	Kocikowski	członek	
klubu	Robinson	Team.	Przed-
stawiciel	handlowy	na	Kujawy	
i	Pomorze.

Marcin	Jakubowski	świetny	
spinningista	i	muszkarz.	
Przedstawiciel	handlowy	na	
Warszawę	i	Mazowsze.

Wojciech	Ilków	członek	klubu	
Robinson	Team.



Już od ponad 20 lat sprowadzamy dla polskich wędkarzy wyjątkowo 
skuteczną zanętę belgijskiego trzykrotnego mistrza świata Marcela  
Van Den Eynde. Naturalną konsekwencją tej owocnej współpracy  
było wspólne stworzenie linii wyczynowych produktów Van Den Eynde 
- Robinson Team. W testach uczestniczyli najlepsi zawodnicy z Belgii, 
członkowie naszego klubu oraz przedstawiciele klubów Robinsona  
ze Słowacji, Czech i Węgier. Dzięki temu udało nam się zgromadzić  
pełne wyposażenie dla wyczynowego wędkarza: wędziska, kołowrotki  
i akcesoria wyczynowe, na które z powodzeniem łowią wędkarze w całej 
Europie. Tradycyjnie już każdego roku poszerzamy naszą ofertę – obecnie 
wprowadzamy m.in. nowe wędziska matchowe, feedery i pickery. Od lat istotnym elementem rozwoju sprzętu wyczynowego w naszej �rmie jest 

klub Robinson Team. Jego członkami byli wielokrotni medaliści mistrzostw świata, 
Europy i Polski, m.in. Małgorzata Wesołowska, Piotr Raksimowicz, Lidia i Artur Kulka, 
Kamil Dzikiewicz. Na zdjęciu członkowie naszego klubu podczas nominacji do 
kadry narodowej (od lewej): Mikołaj Geisler (U-23), Paweł Wlazło, Artur Kocikowski 
(seniorzy), Kamil Dzikiewicz (seniorzy) i Anna Roguska-Jurek (seniorki).  
Bydgoszcz, maj 2015 r.

Piotr Kozieł 
- utytułowany zawodnik klubu 
Robinson Team – obecnie wraz 
z Marcinem Jakubowskim prowadzi 
naszą hurtownię w Warszawie
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Robinson Team – obecnie wraz 
z Marcinem Jakubowskim prowadzi 
naszą hurtownię w Warszawie



WYCZYNOWE  
WĘDKI NA MEDAL

Sponsorowana przez nas kadra narodowa  
spławikowców zajęła najwyższe miejsca  
w historii startów na mistrzostwach świata:  
złoty medal w 2012, brązowy w 2013  
i piąte miejsce w 2014 roku. 5

high modulus  
carbon
to 80 mln PSI

high modulus  
carbon
to 48 mln PSI

high modulus  
carbon
to 62 mln PSI

Wędki nasadowe, baty, bolonki, uklejówki są oferowane  
w trzech standardach: 

Wersja TX
TX to superwędziska dla wyczynowców, o strukturze 
ceramicznej, zbudowane na bazie najsztywniejszych 
gra�tów o module do 80 milionów PSI. 

Wersja MX
Najwyższa klasa wędzisk multimodułowych, 
zbudowanych na bazie gra�tów o sztywności 
dochodzącej do 62 milionów PSI.

Wersja SX 
Ekonomiczne wędziska nasadowe 
do łowienia wyczynowego 
i rekreacyjnego, do treningu 
metodą połowu skróconym 
zestawem. Wędziska 
powstały na bazie gra-
�tu o sztywności do 
48 milionów PSI.
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Wersja TX
TX to superwędziska dla wyczynowców, o strukturze 
ceramicznej, zbudowane na bazie najsztywniejszych 
gra�tów o module do 80 milionów PSI. 

Wersja MX
Najwyższa klasa wędzisk multimodułowych, 
zbudowanych na bazie gra�tów o sztywności 
dochodzącej do 62 milionów PSI.

Wersja SX 
Ekonomiczne wędziska nasadowe 
do łowienia wyczynowego 
i rekreacyjnego, do treningu 
metodą połowu skróconym 
zestawem. Wędziska 
powstały na bazie gra-
�tu o sztywności do 
48 milionów PSI.

TX MX SX

antypoślizgowa 
powierzchnia

non-slip  
surface

blank wzmocniony 
oplotem 

carbon tape  
reinforcement

łączenia wzmocnione 
matą węglową 

woven tape
reinforcementWTR

HMC 62

HMC 48

HMC 80

lekkie

light  
constructionLC

superlekkie

ultra light  
constructionULC

sztywna  
konstrukcja

extra-rigid  
constructionERC



Competition TX 13-10 (Hi-Modulus do 80 mln PSI)

top 1–4  TX 13-10   11W
-TT-3T1

dopalacz TX 13-10   11W
-TT-3E1
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long top  1–4, VD
E - R Team

 TX 13-10   11W
-TV-3T2

Com
petition TX 13-10   11W

-TV-300

Newralgiczne  
miejsce łączenia sekcji  
jest dodatkowo wzmocnione  
matą węglową Woven Carbon K2.

specjalne 
wycięcie  
w topie  
„Pulla Kit” 
do 
wyciągania 
gum   

top karpiow
y 2-elem

. „Pulla Kit”   11W
-TV-3T4

Opracowane przez belgijskich specjalistów od budowy wędzisk nasadowych i testowane 
przez elitę wyczynowców kilku krajów, wędzisko Van den Eynde - Robinson Team Competi-
tion 13-10 jest znakomite. W czasie dwuletnich testów doskonale spisywało się na łowiskach 
Beneluxu, Włoch, Węgier, Słowacji i Polski. Wszyscy testujący je mistrzowie zazwyczaj 
powtarzali jedno zdanie: „Competition MVDE to najwyższej klasy wędka nasadowa”. Jej 
doskonała sztywność, sprężystość, lekkość i bardzo nisko osadzony punkt wyważenia spra-
wiają, że łowi się nią wyjątkowo szybko i komfortowo. Podawanie zestawu czy prowokacja 
ryb przez podnoszenie wędziska Competition 13-10 to prawdziwa przyjemność. Najwyż-
sza jakość węgla użytego przy jej budowie (80 mln PSI) sprawia, że jest tyczką delikatną 
w czasie łowienia, ale jednocześnie odporną na mechaniczne uszkodzenia. Jej wędkarską, 
ale też rynkową atrakcyjność podnoszą dodatkowe topy i szczytówki oferowane przez nas 
w dużym asortymencie. Competition MVDE to wędka na złoty medal.

Wygrałem wielokrotnie zawody, 
łowiąc duże płocie na  
13-metrową  tyczkę  Competition 
TX VAN DEN EYNDE - ROBINSON 
TEAM. Ich bardzo szybka  
i dynamiczna akcja  pozwala  
na  natychmiastowe zacięcie ryby.

Artur Kulka,  
mistrz Polski w spławiku

HMC 80 ULC ERC WTR

 nazwa katalogowa numer długość liczba dł. waga orientacyjna 
   katalogowy  sekcji transp.  cena*

Competition TX 13-10 11W-TV-300 12,65 m 9 175 cm   916 g 3799 zł
 dopalacz 60 cm 11W-TV-3E1 0,60 m 1  160 g   104 zł
  top 4-elementowy 11W-TV-3T1 4,50 m 4  90 g 819 zł
  long top 4-elementowy 11W-TV-3T2 4,70 m 4  94 g 819 zł
  top karpiowy 2-elem. 11W-TV-3T3 3,10 m 2  50 g 299 zł
 top karpiowy 2-elem. „Pulla Kit” 11W-TV-3T4 1,97 m 2  18 g 299 zł
  szczytówka Ø 0,9 mm 11W-TV-3S1 0,76 m 1  3 g 37 zł
 szczytówka Ø 1,2 mm 11W-TV-3S1A 0,76 m 1  3 g 39 zł
 szczytówka Ø 1,8 mm 11W-TV-3S1B 0,76 m 1  4 g 39 zł
 szczytówka Ø 2,1 mm 11W-TV-3S1C 0,76 m 1  4 g 42 zł
 szczytówka strong Ø 2,5 mm 11W-TV-3S1D 0,50 m 1  3 g 43 zł
  komplet szczytówek  11W-TV-3S1K 0,76 m 1  – 212 zł
 pokrowiec na szczytówki 11W-TV-3S1P – 1  – 34 zł

Tuba oraz pokrowiec na komplet szczytówek 11W-TV-3S1P
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Wędki VAN 
DEN EYNDE 
- ROBINSON 
zdecydowanie 
wpływają  
na wyniki klubu 
Robinson Team 
w rozgrywkach 
Grand Prix Polski.
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To wysokiej klasy tyczka w doskonałej cenie. Można jej używać zarówno do łowienia 
rekreacyjnego, jak też do sportowego. MX 1300 to wędzisko nasadowe dobrze wyważone. 
Z umiejętnie dobranym zestawem, można nim z powodzeniem łowić małe, średnie oraz 
duże ryby. Wędka wykonana w technologii CS Matrix charakteryzuje się wzmocnioną 
wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

 nazwa katalogowa numer długość liczba dł. waga orientacyjna 
   katalogowy (cm) sekcji transp.  cena*

Competition MX 1300 11W-TM-300 12,27 m 9 175 cm 934 g 1479 zł
 dopalacz 90 cm 11W-TM-3E1 0,90 m 1  240 g    98 zł 
 top 4-elementowy 11W-TM-3T1 4,25 m 4  94 g   569 zł
  top karpiowy 2-elem. 11W-TM-3T3 3,00 m 2  54 g   279 zł 
 szczytówka 11W-TM-3S1 0,66 m 1  3 g     37 zł
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petition M

X 1300 
11W

-TM
-300

Com
petition SX 1100 

11W
-TS-100

MX 1300 (Hi-Modulus 62 mln PSI)

Jedenastometrowe wędzisko zostało zaprojektowane w nowej technologii wyko -
rzystu jącej kompozycję gra�tu o małej zawartości żywicy. Tyczka została dokładnie 
przetestowana przez ekspertów należących do mistrzowskiego zespołu VDE-Robinson 
Team i jest przez nich polecana do łowienia wyczynowego i rekreacyjnego.

SX 1100

 nazwa katalogowa numer długość liczba dł. waga orientacyjna 
   katalogowy  sekcji transp.  cena*

Competition SX 1100 11W-TS-100 11,00 m 8 160 cm 1176 g 819 zł
 dopalacz 60 cm 11W-TS-1E1 0,60 m 1  268 g 79 zł
 top 4-elementowy 11W-TS-1T1 4,35 m 4  126 g 424 zł
 top karpiowy 2-elem. 11W-TS-1T3 2,65 m 2  56 g 179 zł
 szczytówka 11W-TS-1S1 0,86 m 1  8 g 37 zł

ERC

HMC 62

LC

HMC 48



Baty – VDE - Robinson Team  
HMC Dynamic Pole

Baty Van Den Eynde cieszą się 
dużym uznaniem wędkarzy.  
Są szybkie, lekkie,  a zarazem  
mocne.

Mikołaj Geisler 
mistrz Polski  U-23  

w 2015 roku

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie.

ULC 

NNS 
NNS 

HMC 62

ERC CTR

WTR NNSULC

HMC 80
Q

HMC 80

HMC 48

HMC 80

ULC

ULC

ERC

ERC

VDE - Robinson Team HMC Pole
Podobnie jak „13” Competition baty VDE - Robinson Team zostały zaprojek-
towane na podstawie doświadczeń belgijskich mistrzów. Lekkie, sztywne, 
perfekcyjnie wyważone, odporne na przypadkowe uszkodzenia – to najbardziej 
istotne zalety nowych kijów. Baty te są szczególnie przydatne do szybkiego 
łowienia na średnich dystansach i łowiskach o płytkiej i przezroczystej wodzie,  
w której swej smukłości nie płoszą ryb.

 nr katalogowy długość liczba sekcji dł. transp. waga orient. cena*

Baty – HMC Dynamic Pole TX
11W-P V-050 5 m 5 137 cm 111 g 394 zł
11W-PV-060 6 m 6 137 cm 163 g 509 zł
11W-PV-070 7 m 7 140 cm 222 g 642 zł
11W-PV-080 8 m 8 140 cm 300 g 719 zł

Baty – HMC Dynamic Pole MXA
11W-PV-M50 5 m 5 122 cm 180 g 212 zł
11W-PV-M60 6 m 6 122 cm 238 g 254 zł
11W-PV-M70 7 m 7 122 cm 313 g 319 zł

Baty – HMC Dynamic Pole SX
11W-PV-S40 4 m 4 135 cm 102 g  96 zł
11W-PV-S50 5 m 5 135 cm 147 g  129 zł
11W-PV-S60 6 m 6 135 cm 232 g 154 zł
11W-PV-S70 7 m 7 135 cm 339 g 179 zł

VD
E - R Team

 H
M

C Pole TX 800 
11W

-PV-080

VD
E - R Team

 H
M

C Pole M
X 500  

11W
-PV-M

50

VD
E - R Team

 H
M

C Pole SX 600 
11W

-PV-S60

HMC 62

HMC 48 LC

Bat MXA wyposażony jest  
w dwie szczytówki: „pełną”  
– czułą do połowu mniejszych ryb 
oraz sztywniejszą, „pustą”  
– nadającą się również  
do montażu amortyzatora.

ROBINSON EUROPE był sponsorem 
bardzo udanych Mistrzostw Świata 
rozegranych na Kanale Żerańskim  
w Warszawie.
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VDE - R Team 
POWER CARP TX

Wędziska nasadowe, baty i bolonki  
VAN DEN EYNDE - ROBINSON TEAM mają 
 fantastyczne właściwości...  
Niejedno miejsce na podium zdobyliśmy dzięki 
łowieniu na nie. 

Klub Robinson Team  
– wielokrotni mistrzowie  

i wicemistrzowie Polski. 

9

Drużyna spławikowa Robinson Team – stoją od lewej: 
Ryszard Dzikiewicz (trener), Mikołaj Geisler,  
Kamil Dzikiewicz, Artur Kocikowski, Sławomir Pszczoła  
(prezes klubu), Anna Roguska-Jurek, Paweł Wlazło,  
Henryk Roguski (trener).  
Na dole od lewej: Paweł Szlachta, Wojciech Ilków.

 numer długość liczba dł. waga orientacyjna 
  katalogowy  sekcji transp.  cena*

11W-PV-C50 5 m 5 127 cm 186 g 299 zł
11W-PV-C60 6 m 6 127 cm 279 g 369 zł
11W-PV-C70 7 m 7 127 cm 350 g 459 zł

TX Hi-Modulus do 62 mln PSI

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie.

VD
E - R Team

 Pow
er Carp TX 600  

11W
-PV-C60

VD
E - R Team

 Pow
er Carp TX 500  

11W
-PV-C50

VD
E - R Team

 Pow
er Carp TX 700  

11W
-PV-C70

łowieniu na nie. 
Klub Robinson Team 

– wielokrotni mistrzowie 
i wicemistrzowie Polski.

Coraz popularniejsze stało się łowienie karpi za pomocą wy-
czynowego sprzętu. W tym celu przygotowaliśmy serię Power 
Carp TX. Baty Van Den Eynde - Robinson Team są niebywale 
mocne dzięki zastosowaniu pogrubionych ścianek w poszcze-
gólnych modułach wędki. Oplot z taśmy węglowej wzmacnia 
je dodatkowo. Dzięki dobraniu odpowiedniej grubości amor-
tyzatora jesteśmy w stanie wyholować kilkukilogramową rybę.

HMC 80

LC



BOLOGNESE
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Seria specjalistycznych wędek do metody bolońskiej. Model TX to topowa seria 
wykonana z gra�tu o współczynniku sztywności 80 mln PSI. Model MX to mocne 
wędzisko stworzone specjalnie do połowu dużych ryb, a SX to najbardziej ekono-
miczna bolonka tej klasy na rynku. 

VDE - Robinson Team Bolognese

 nr katalogowy długość liczba sekcji ciężar wyrzutu dł. transp. waga orient. cena*

Bolognese TX
11W-BV-T50 5,00 m 5 8–20 g 136 cm 160 g 529 zł
11W-BV-T60 6,00 m 6 8–20 g 136 cm 210 g 679 zł
11W-BV-T70 7,00 m 7 8–20 g 136 cm 280 g 864 zł

Bolognese MX
11W-BV-M50 5,00 m 5 10–25 g 142 cm 187 g 266 zł
11W-BV-M60 6,00 m 6 10–25 g 144 cm 261 g 319 zł
11W-BV-M70 7,00 m 7 10–25 g 146 cm 372 g 374 zł

Bolognese SX
11W-BV-S40 4,00 m 4 10–20 g 138 cm 147 g 129 zł
11W-BV-S50 5,00 m 5 10–20 g 140 cm 200 g 159 zł
11W-BV-S60 6,00 m 6 10–20 g 142 cm 289 g 196 zł
11W-BV-S70 7,00 m 7 10–20 g 144 cm 411 g 219 zł

Bolonki pozwalają  
doskonale holować wielkie 
brzany i inne ryby, nawet  
z bardzo dużej odległości. 

Piotr Kozieł
członek Robinson Team

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie.

Przelotka SiC w ultralekkich ram-
kach, stosowana w bolonkach 
Robinsona.

Antypoślizgowa powierzchnia rękojeści

VD
E - R Team

 Bolognese  TX 700   11W
-BV-T70

VD
E - R Team

 Bolognese  M
X 700   11W

-BV-M
70

VD
E - R Team

 Bolognese  SX 700   11W
-BV-S70

HMC 80 ULC ERC

ULC ERCHMC 62

HMC 48 LC



ALBORELLA
Ukleja obok płoci 

i leszcza jest typowo 
sportową rybą.  
Uklejówki Van Den 
Eynde - Robinson  
Team doskonale  
sprawdzają się 
w łowieniu 
szybkościowym.

Artur Kocikowski
członek Robinson Team

11
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VD
E - R Team

 A
lborella M

x 300 
11W

-AV-M
30

860VR-040 276 g

Doskonale dopracowane technologicznie teleskopy do połowu uklei i innych 
małych ryb. Lekkie, idealnie wyważone, sprawdzają się w każdych warunkach. 
Wielowarstwowa konstrukcja blanku gwarantuje przeniesienie nawet dużych 
obciążeń bez niebezpieczeństwa narażenia konstrukcji na uszkodzenie. 
Rewelacyjny stosunek jakości do ceny spowodował przebojowe wejście  
na wędkarski rynek.

MX Hi-Modulus do 62 mln PSI

HMC 62

LC

ERC

 nr katalogowy długość il. sekcji dł. transp. waga orient. cena*

11W-AV-M30 300 4 110 cm 77 g      106 zł
11W-AV-M35 350 5 100 cm 87 g    144 zł
11W-AV-M40 400 5 110 cm 111 g    152 zł
11W-AV-M45 450 6 103 cm 133 g 172 zł
11W-AV-M50 500 6 113 cm 167 g    192 zł

860VR-040 276 g

Nasadowa sztyca do podbieraka VDE - R Team
W ofercie znajduje się 3-częściowa sztyca, wykonana z czystego, wysokomodułowego włókna węglowe-
go, co zdecydowanie zmniejsza jej wagę. Sztyca jest sztywna, mocna i odporna na �zyczne uszkodzenia. 
Uwagę zwraca jej funkcjonalne, estetyczne i precyzyjne wykończenie. Zastosowano powłoki antypośliz-
gowe oraz ergonomiczne zakończenia i wzmocnienia miejsc łaczących sztyce z podbierakiem. Sztyca 
jest pakowana w trwały i estetyczny pokrowiec.

86-VR-040 Nasadowa sztyca do podbieraka, długość: 2,83/4 m, liczba sekcji: 2/3,
dł. transp.: 140 cm, waga: 276 g, orient. cena* 439 zł:

Sztyce można złożyć na 3 sposoby:
– wszystkie 3 sekcje, uzyskujemy wtedy długość 4 m
–  dwie górne sekcje, uzyskujemy wtedy sztycę wyczynową  

o długości 2,83 m
–  dwie dolne sekcje, uzyskujemy wtedy sztycę karpiową  

o długości 2,83 m
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Match MX, Feeder MX
Heavy Picker SX

VD
E - R Team

 Feeder M
X

VD
E - R Team

 M
atch M

X

VD
E - R Team

 H
eavy Picker SX

Rozszerzamy ofertę wędzisk z serii Van Den Eynde - Robinson Team  
o najbardziej popularne modele do połowów metodą odległościową  
oraz gruntową na pickery lub feedery. Zaczynamy od wędzisk kla-
sy MX i SX – wykonanych z włókna węglowego. Feedery uzbrojone 
są we wzmocnione przelotki typu KW. Pickery o ciężarze wyrzutu  
do 45 g przygotowaliśmy specjalnie do połowów z koszykiem zanętowym 
„method feeder”.

VDE - R Team Match MX,  Feeder MX,  Heavy Picker SX

 nr katalogowy długość liczba sekcji ciężar wyrzutu dł. transp.  orient. cena*

VDE-R Team Match MX
11W-XM-390 3,90 m 3 10–25 g 138 cm  199 zł
11W-XM-420 4,20 m 3 10–25 g 148 cm  219 zł

VDE-R Team Feeder MX
11W-XF-360 3,60 m 3+2 40–90 g 128 cm  259 zł
11W-XF-361 3,60 m 3+2 45–120 g 128 cm  274 zł
11W-XF-362 3,60 m 3+2 50–150 g  128 cm   289 zł

11W-XF-391 3,90 m 3+2 45–120 g 138 cm   289 zł
11W-XF-392 3,90 m 3+2 50–150 g 138 cm  299 zł

VDE-R Team Heavy Picker SX
11W-XP-270 2,70 m 2+2 up to 45 g 142 cm  174 zł
11W-XP-300 3,00 m 2+2 up to 45 g 158 cm  189 zł

HMC 62
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Paweł Wlazło 
- zdobywca drugiego miejsca 
w finale Van Den Eynde Robinson Cup 
- Klimontów 2013



Bardzo elegancko prezentujący się, w tonacji biało-czarnej, 
Tournament to kolejny luksusowy kołowrotek VDE-R Team. Ma 
precyzyjnie spasowane mechanizmy, dzięki czemu pracuje 
bardzo płynnie, a przedni multitarczowy hamulec jest nie-
zawodny. Tournament ma funkcjonalne wykończenie detali, 
duże pokrętła korbki i przedniego hamulca. Bardzo duże prze-
łożenie 6,2:1 pozwala szybko nawijać linkę, a dzięki szerokiej 
rolce kabłąka nawijana jest ona idealnie na bardzo pojemną 
szpulę. Nie bez znaczenia dla funkcjonalności tego kołowrot-
ka jest podwójna korbka, taka jak w klasowych kołowrotkach 
do metody odległościowej.

• lekka grafitowa konstrukcja • 6 łożysk • łożysko oporowe 
• komputerowo wyważony rotor • matchowa, duraluminiowa, 
anodyzowana szpula • grafitowa szpula zapasowa • wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu 
„soft rubber” • precyzyjny multitarczowy hamulec • możliwość 
przełożenia rączki lewo/prawo

• Lekka grafitowa konstrukcja • 8 łożysk • Łożysko oporowe • 
Przekładnia typu „high speed” • Komputerowo wyważony rotor • 
Matchowa, duraluminiowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula 
zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypośliz-
gowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Precyzyjny multitarczowy 
hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Jak przystało na kołowrotek do metody odległościowej, ma 
szpulę główną bardzo płytką, co pozwala na oddawanie dale-
kich rzutów. Ekstremalne przełożenie 6,2:1 sprzyja holo-
waniu ryb z dużej odległości. Osiem wysokiej klasy łożysk 
powoduje bardzo płynną pracę tej maszynki. VDE - R Match 
ma efektowną kolorystykę zielono-czarną i ergonomiczne 
wykończenie korbki.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność Pojemność Przełożenie Cena  
    szpuli matchowej szpuli zapasowej  orient.*

 23P-VD-T20 FD 206 5+1 0,18 mm – 190 m 0,20 mm – 230 m 6,2:1 125 zł
 23P-VD-T25 FD 256 5+1 0,20 mm – 170 m 0,25 mm – 215 m 6,2:1 129 zł
 23P-VD-T30 FD 306 5+1 0,22 mm – 160 m 0,30 mm – 175 m 6,2:1 133 zł

Bardzo elegancko prezentujący się, w tonacji biało-czarnej, 
Tournament to kolejny luksusowy kołowrotek VDE-R Team. Ma 
precyzyjnie spasowane mechanizmy, dzięki czemu pracuje 
bardzo płynnie, a przedni multitarczowy hamulec jest nie
zawodny. Tournament ma funkcjonalne wykończenie detali, 
duże pokrętła korbki i przedniego hamulca. Bardzo duże prze
łożenie 6,2:1 pozwala szybko nawijać linkę, a dzięki szerokiej 
rolce kabłąka nawijana jest ona idealnie na bardzo pojemną 
szpulę. Nie bez znaczenia dla funkcjonalności tego kołowrot
ka jest podwójna korbka, taka jak w klasowych kołowrotkach 
do metody odległościowej.

• lekka grafitowa konstrukcja • 6 łożysk • łożysko oporowe • lekka grafitowa konstrukcja • 6 łożysk • łożysko oporowe 
• komputerowo wyważony rotor • matchowa, duraluminiowa, 
anodyzowana szpula • grafitowa szpula zapasowa • wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu 
„soft rubber” • precyzyjny multitarczowy hamulec • możliwość 
przełożenia rączki lewo/prawo

Nr katalogowy Model Liczba łożysk
    

23P-VD-T20 FD 206 5+1
23P-VD-T25 FD 256 5+1
23P-VD-T30 FD 306 5+1

• Lekka grafitowa konstrukcja • 8 łożysk • Łożysko oporowe • 
Przekładnia typu „high speed” • Komputerowo wyważony rotor • 
Matchowa, duraluminiowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula 
zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypośliz-
gowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Precyzyjny multitarczowy 

Jak przystało na kołowrotek do metody odległościowej, ma 
szpulę główną bardzo płytką, co pozwala na oddawanie dale-
kich rzutów. Ekstremalne przełożenie 6,2:1 sprzyja holo-
waniu ryb z dużej odległości. Osiem wysokiej klasy łożysk 
powoduje bardzo płynną pracę tej maszynki. VDE - R Match 
ma efektowną kolorystykę zielono-czarną i ergonomiczne 

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie.

 Nr katalog. Model Liczba łożysk Pojemność Pojemność Przełożenie Cena  
    szpuli matchowej szpuli zapasowej  orient.*

 23P-VD-M20 FD 208 7+1 0,15 mm – 130 m 0,18 mm – 150 m  6,2:1 169 zł
 23P-VD-M30 FD 308 7+1 0,18 mm – 150 m 0,25 mm – 150 m 6,2:1 175 zł



zanęTY

SUPER CRACK – najnowsza seria zanęt opracowana przez belgijskich i angielskich mistrzów, specjalnie 
do stosowania w zawodach na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. zanęty przygotowano pod kątem 
najbardziej popularnych gatunków ryb: płoci, leszczy i karpi. W zależności od sposobu przygotowania 
mieszanki świetnie wabi ryby we wszystkich typach wód: rzekach, jeziorach, kanałach. Seria obejmuje 
sześć zanęt: płoć (roach), płoć - czarna (roach black), karp (carp), leszcz (bream), leszcz - czarna 
(bream black), leszcz - brązowa (bream brown). 1 kg.

Ez-CRR Ez-CRR-BL Ez-CRC Ez-CRB Ez-CRB-BL Ez-CRB-BR

Ez-CRR – SupER CRaCk, RoaCh 
Ez-CRR-BL – SupER CRaCk, RoaCh BLaCk
Ez-CRC – SupER CRaCk, CaRp
Ez-CRB – SupER CRaCk, BRaSEm
Ez-CRB-BL – SupER CRaCk, BRaSEm BLaCk
Ez-CRB-BR – SupER CRaCk, BRaSEm BRoWn

najlepszą konsystencję uzyskamy, rozrabiając 1 kg zanęty z 1/2 
litra wody. Wsyp 1 kg zanęty do wiadra, następnie ciągle miesza-
jąc, dodaj stopniowo 3/4 z przygotowanej ilości wody. odczekaj 
15 minut, w celu równomiernej i całkowitej absorpcji wody. 
następnie wymieszaj mieszankę z pozostałą ilością wody. na 
rzeki o średnim uciągu zanęta powinna być lekko „przewilżona” 
i dociążona 2 kg gliny Damp Leam mVDE. Sprawi to, że zanęta 
będzie cięższa i kula zanętowa szybko dotrze do dna. Stosując 
zanętę w wodach czystych, o dużej przejrzystości, lepsze efekty 
uzyskasz, przyciemniając zanętę brązowym lub czarnym barwni-
kiem mVDE.

Doskonałość zanęt marcela Van Den Eynde oparta jest na pół-
wiecznym doświadczeniu założyciela firmy, 3-krotnego mistrza 
świata marcela Van Den Eynde. od kilku dekad swoim mistrzow-
skim doświadczeniem dzielą się również, przygotowując receptu-
ry dla belgijskiej firmy, angielscy mistrzowie – między innymi Bob 
nudd. od kilku sezonów receptury przygotowywane są również 
przez młodego, wybijającego się Belga andy'ego Berteyna.

pRzYgoToWaniE
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SERia zanęT SupER CRaCk
ANDY BERTEYN – jest wschodzącą gwiazdą w światowym węd-
karstwie spławikowym – mistrzem Belgii i brązowym medalistą 
mistrzostw Europy. opracowane przez niego zanęty Super Crack 
oparte są na nowej, rewelacyjnej formule przygotowanej specjal-
nie na łowiska środkowej Europy.



zanęTY kaRpioWE

HI-PRO SPECIMEN CARP – opraco wana 
przy współpracy Boba nudda, wysoko-
proteinowa zanę ta. Wabi i zatrzymuje 
w miejscu nęcenia duże okazy karpi. 
Szcze gólnie skuteczna w połowach na 
kulki proteinowe. Dostępna w trzech 
wersjach kolorystycznych ― białej, czer-
wonej oraz żółtej, dobrze widocznej na 
dużych głębokościach. 1 kg

przeznaczenie zanęt karpiowych na określone wody

nazwa zanęty
Wody

o silnym
uciągu

Wody
o średn.
uciągu

kanały
 i wody
wolno

płynące

Wody 
stojące gatunki ryb

hi -pro Specimen Carp – White • • • • karp

hi -pro Specimen Carp – Red • • • • karp

hi -pro Specimen Carp – Yellow • • • • karp

Supercarp Fishmeal • • karp

Supercarp Strawberry • • karp

Carp Food Source • • karp

kulki proteinowe. Dostępna w trzech 
 białej, czer-

wonej oraz żółtej, dobrze widocznej na 

Ez-CaY

Ez-CaR

HI-PRO CARP METHOD MIX – unikalna, 
wysokoproteinowa mieszanka składników  
o wysokich wartościach odżywczych. Jest 
kompletną zanętą, do stosowania bez 
dodatków, gdy łowisko obfituje w karpie.  
W przypadku trudniejszych warunków naj-
lepsze wyniki przynosi zmieszana w 50%  
z prażonym pieczywem ChapELuRE lub 
mączką czy aromatem rybnym. 2 kg

HI-PRO CARP METHOD MIX – Ez-Cam

Ez-CaW

w

wersjach kolorystycznych 
wonej oraz żółtej, dobrze widocznej na 

METHOD MIX GREEN – Ez-mmg

SUPER METHOD MIX – Ez-mmC

HI-P
wysokoproteinowa mieszanka składników 
o wysokich wartościach odżywczych. Jest 
kompletną zanętą, do stosowania bez 
dodatków, gdy łowisko obfituje w karpie. 
W przypadku trudniejszych warunków naj
lepsze wyniki przynosi zmieszana w 50% 
z prażonym pieczywem C
mączką czy aromatem rybnym. 2 kg

HI-P
M

Ez-SFS

SUPERCARP STRAWBERRY 
– zanęta o intensywnym za- 
pachu truskawki. Dobrane 
składniki wabią i utrzymują  
w łowisku głównie duże kar-
pie. Do stosowania w poło-
wach gruntowych. 1 kg

SUPERCARP FISHMEAL – no- 
woczesna zanęta gruntowa 
opracowana na bazie mączki 
rybnej, jest bardzo lubiana 
przez karpie i leszcze. Dla 
zwiększenia jej skuteczności 
należy dodać granulat Carp 
pellet Fishmeal. przy silnym 
nurcie lub głębokim łowisku, 
powyżej 4 m zaleca się doda-
nie 10% kleju zanętowego 
Collant. 1 kg

Ez-SFi -SFS

CARP FOOD SOURCE – kom-
pletnie nowa, innowacyjna 
koncepcja zanęty karpiowej. 
Jest czystą, skoncentrowa-
ną paszą bez jakichkolwiek 
dodatków. Składa się z 8 skład- 
ników: mączki rybnej, kre-
wetek, zmielonych pelletów  
i kulek proteinowych, kuku-
rydzy, płatków rybnych, 
konopi i enzymu trawiennego 
Betaina hCL. Jest treściwym 
składnikiem mieszanki zanę-
towej. Skuteczna w połącze-
niu z marine green Shellfish 
mix i Expandą gold. 1 kg

Ez-CFS

EEzz-C-CaaRR

EXPANDA GOLD - zanęta bazo-
wana na najlepszej jakości 
granulatach. Równie skuteczna 
bez dodatków, jak i wymieszana  
z innymi zanętami. przyciąga 
duże okazy karpi. przeznaczona 
do łowienia gruntowego. Szcze- 
gólnie skuteczna w połowach 
na kulki proteinowe. 1 kg

Ez-Ego

Ez-CFSEz-CFS

– unikalna, 
wysokoproteinowa mieszanka składników 
o wysokich wartościach odżywczych. Jest 
kompletną zanętą, do stosowania bez 
dodatków, gdy łowisko obfituje w karpie. 

-
lepsze wyniki przynosi zmieszana w 50% 

RE lub 

15



SoFT hookS pELLET 
JELLY PELLETS 6 mm – rewelacyjna przynęta haczykowa  
o „galaretowatej” konsystencji, bardzo popularna w anglii  
i krajach Beneluxu. „Jellets”, wyprodukowane z naturalnych 
składników, nasączone są oleistymi atraktorami i najmoc-
niej wabiącymi zapachami. Świetne do połowów na feedera,  
matchówkę czy bata – karpi, leszczy i dużych płoci. Dobrze 
trzymają się haczyka, nie spadają w trakcie rzutu czy też bez-
pośrednio po nim. Dostępne w 5 sprawdzonych smakach i dwóch 
rodzajach opakowań (150 g i 150 ml): green Lipped mussel, 
halibut, natural, Strawberry, Tuna.

– nie wymagają igły do założenia na haczyk.
–  mogą być dowolnie przycinane i dopasowane do wielkości 

haczyka.
–  Świetnie nadają się do dodatkowego nasączenia dipami.
–  z dodatkiem przyciętej na wymiar pianki mogą być „pływa-

jącą” przynętą.
–  praktyczne opakowania zapewniają świeżość i możliwość 

użycia na kolejnych wyprawach.

Halibut 150 g – Eg-Sp-haL
Natural 150 g – Eg-Sp-naT
Strawberry 150 g – Eg-Sp-STR
Tuna 150 g – Eg-Sp-Tun
Green Lipped Mussel 150 g – Eg-Sp-gLm

Halibut 150 ml – Eg-SL-haL
Natural 150 ml – Eg-SL-naT
Strawberry 150 ml – Eg-SL-STR
Tuna 150 ml – Eg-SL-Tun
Green Lipped Mussel 150 ml – Eg-SL-gLm

pELLET 
Pellet to zanęta i przynęta bardzo modna w ostatnich latach. Stosowana jest przez karpiarzy, ale też coraz czę-
ściej służy do nęcenia innych ryb, takich jak: sumy, amury, leszcze, karasie. pellet inaczej pracuje w wodzie niż 
kulki proteinowe, rozpuszcza się szybciej i stopniowo uwalnia zawarte w nim składniki, takie jak: oleje rybne, 
biowitaminy i stymulatory apetytu. Jest praktyczny w użyciu przy metodzie włosowej, posiada otwór pośrodku,  
co w łatwy sposób umożliwia jego montaż. pellety dają się łatwo mielić i można je stosować jako uzupełnienie 
podczas własnej produkcji kulek proteinowych lub do innych zanęt.

CIASTO C-MIX STRAWBERRY
- Wysokobiałkowa mieszanka do pro-
dukcji ciasta na kulki proteinowe  
o silnym zapachu truskawki. Jest wyni-
kiem wieloletnich testów i poszuki-
wań odpowiedniego składu i pro porcji 
składników, tak aby zdawała egzamin 
w każdych warunkach przy połowie 
karpi. 2 kg

CIASTO C-MIX 50/50 
– Wysokoproteinowa mieszanka będą-
ca bazowym składnikiem do produkcji 
ciasta na kulki proteinowe. mix ten 
można w dowolny sposób ukierunko-
wać, nadając mu odpowiedni smak, 
zapach i kolor za pomocą dodatków 
karpiowych. 2 kg

EC-STR EC-Boi
CiaSTo

 nr kat. nazwa, średnica waga

Eg-pC-001 pellet mais 0,9 kg
Eg-pF8  pellet Fishmeal, 8 mm  0,8 kg

ellet inaczej pracuje w wodzie niż 
kulki proteinowe, rozpuszcza się szybciej i stopniowo uwalnia zawarte w nim składniki, takie jak: oleje rybne, 
biowitaminy i stymulatory apetytu. Jest praktyczny w użyciu przy metodzie włosowej, posiada otwór pośrodku,  
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zanęTY LESzCzoWE
GOLD-PRO BREAM CLASSIC – idealna zanęta leszczowa 
na każdą wodę. ma silny, słodki aro mat, przyciągający 
ryby nawet ze znacz nej odległości. zmie szana z taką 
samą ilością zanęty SupER Cup lub SpECiaL powoduje 
efekt chmu ro twórczy w średnich głębokościach przy 
nęceniu ręcznym lub przy dnie, jeżeli uży jemy jej 
w ko szyku zanętowym. mieszając goLD-pRo z taką 
samą ilością SECRET lub TuRBo, uzyskujemy ciężką 
mie szankę do nęcenia gruntowego w rzekach. 1 kg

GOLD-PRO BREAM YELLOW – druga wersja kolo-
rystyczna bardzo dobrej zanęty leszczowej. Tym 
samym, sprawdzonym składni kom nadano atrakcyjną 
dla ryb, dobrze widoczną na dużych głębokościach, 
żółtą barwę. Selekcjonuje duże sztuki. 1 kg

GOLD-PRO BREAM RED – trzecia, zupełnie nowa wersja 
bardzo popularnej i skutecznej mieszanki na leszcze, 
przeznaczona do połowu dużych okazów w ciepłych, 
letnich łowiskach. Doskonale komponuje się z wcze-
śniejszymi wersjami zanęty gold-pro Classic i Yellow, 
co pozwala dopasować mieszankę do każdej pory roku 
i każdego typu łowiska, w którym możemy zapolować na 
duże okazy leszczy. 1 kg

Ez-BRY
Ez-BRE Ez-BRR

G
na każdą wodę.
ryby nawet ze znacz
samą ilością zanęty S
efekt chmu
nęceniu ręcznym lub przy dnie, jeżeli uży
w
samą ilością SECRET lub T
mie

G
rystyczna bardzo dobrej zanęty leszczowej. Tym 
samym, sprawdzonym składni
dla ryb, dobrze widoczną na dużych głębokościach, 
żółtą barwę. Selekcjonuje duże sztuki. 1

G
bardzo popularnej i
przeznaczona do połowu dużych okazów w
letnich łowiskach. Doskonale komponuje się z
śniejszymi wersjami zanęty 
co pozwala dopasować mieszankę do każdej pory roku 
i
duże okazy leszczy. 1 kgEz-BRREz-BRR

Ez-BRY

anęanę

Ez-BREEz-BRE

Sprawdzone przepisy marcela Van Den Eynde

    kanały
 nazwa  Wody Wody  i wody Wody  gatunki ryb
 zanęty o silnym o średn. wolno stojące
  uciągu uciągu płynące     
 gold-pro Bream Classic ● ● ● ● leszcz, krąp

 gold-pro Bream Yellow ● ● ● ● leszcz, krąp

 gold-pro Bream Red ● ● ● ● leszcz, krąp

  River ace ●    kleń, leszcz, brzana, jaź

 Supercup Bream   ● ● płoć, leszcz, krąp

 

SUPERCUP BREAM – lekka mieszanka przeznaczona do połowu wyłącz-
nie na wodach stojących, polecana przy połowach leszcza, lina i płoci. 
Świetnie komponuje się z SECRET, CaTCh i goLD-pRo, w niewielkich 
ilościach dodawana jest do zanęt rzecznych jako środek chmurotwórczy. 
1 kg

Ez-Sup  Ez-Sup-R Ez-Sup-BR

RECORD Silver Breme – zanęta o dość dużej granulacji, przeznaczona  
do połowu dużych ryb spokojnego żeru. odpowiednio skomponowana, 
nadaje się do połowu zarówno na wodach bieżących, jak i stojących. 
Specyficzny dodatek kawałków czekolady nadaje zanęcie słodki aromat  
i smak, uwielbiany przez duże okazy leszczy, linów i karpi. 2 kg

Ez-REB 

Ez-REB-BL
up-R Ez-Sup-BR
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BIG ROACH – zanęta opracowana 
do połowu płoci. Jest cięższa i bar-
dziej klejąca niż jej klasyczna wer-
sja, a także ma jaśniejszy kolor. 
Jej największym atutem jest to,  
że selekcjonuje większe osobniki, 
co jest niezwykle istotne w wodach 
o dużym pogłowiu płoci, gdy chce-
my łowić tylko te największe. 2 kg

SUPER ROACH BLACK – zanęta 
specjalnie skomponowana do łowie-
nia dużych płoci w okre sie zimowo-
-wiosennym oraz podczas słabego 
żerowania ryb. posiada ciemny, zie-
misty kolor oraz słony smak. podczas 
łowie nia w rzekach należy dodać 
5–10% kleju zanętowego Collant.  
Do połowu dużych płoci dodaje się 
10% parzonego pigeon Shit. 1 kg

Ez-Cha 

CHAMPION – ciężka zanęta do sto- 
sowania w kanałach i wolnych rze- 
kach. Wabi duże leszcze i płocie. 
zmieszana z taką samą ilością 
zanęty naTuuR oraz gliny Damp 
LEam jest doskonałą kompozycją 
do połowów spławi kowych na wo-
dach bieżących. 1 kg

Ez-BRoEz-SRB

zanęTY pŁoCioWE

SUPER CHAMPION ROACH (Ez-Roa) – to lekka zanęta płociowa na wody 
stojące i wolno płynące. podczas łowienia w rzekach można ją kom-
ponować z TuRBo. W głębokich jeziorach warto stosować mieszankę 
z SECRETEm. 1 kg

Ez-Roa

SUPER CHAMPION ROACH BLACK (Ez-RoB) 
- zanęta spec jalnie opracowana do połowu 
płoci w wodach o ciemnym dnie. Słony smak 
zanęty skutecznie sprawdza się w okresie 
wiosen nym i jesienno-zimowym. przy łowie-
niu dużych płoci należy dodać 10% odcho-
dów gołębich pigEon ShiT oraz 5% aromatu 
w płynie RoaCh. 1 kg

Ez-RoB  

Ez-SEC

SECRET CLASSIC – ROACH – jedna 
z najbardziej uniwersalnych miesza-
nek, jaka została wyprodukowana 
przez firmę mVDE. Świetnie kom-
ponuje się z mieszanką River ace, 
tworząc doskonałą kompozycję do 
połowu w wodach bieżących, nato-
miast do połowu w jeziorach i kana-
łach Secret z powodzeniem możemy 
ją połączyć z lekką zanętą Supercup.  
W obydwu przypadkach dodajmy 
atraktor Brasem. zanęta Secret sta-
nowi bardzo dobrą mieszankę do 
połowu leszczy i jazi. 1 kg

Ez-SEB

SECRET BLACK – ROACH – ciemna  
wersja zanęty Secret, opracowa-
na na zimniejsze pory roku. zmo- 
dyfikowany skład, zawierający 
większą ilość składników pracują-
cych, sprawia, że szczególnie nada-
je się do połowu płoci, krąpi i lesz-
czy w chłodniejszych porach roku, 
kiedy woda jest bardziej przejrzy-
sta, a ryby ostrożniejsze. 1 kg

sto- RECORD GOLD/RECORD GOLD 
BLACK – zanęta o dość dużej granu-
lacji, przeznaczona do połowu dużych 
ryb spokojnego żeru. odpowiednio 
skomponowana, nadaje się do poło-
wu zarówno na wodach bieżących, jak  
i stojących. Skład i zapach naturalnych 
składników, jak kukurydza, konopia, 
soja i różne zboża, wabią głównie płocie 
i jazie. zanęta jest również świetną 
bazą do ukierunkowania na inne gatunki 
przez dodanie odpowiednich aromatów. 
2 kg

Ez-REgEz-REg-BL
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zanęTY ukLEJoWE - poWiERzChnioWE

zanęTY kaRaSioWE

EZ-ABL-C - ABLETTA CLASSIC  EZ-ABL-W - ABLETTA WHITE 
EZ-ABL-Y - ABLETTA YELLOW  EZ-ABL-R - ABLETTA RED

ABLETTA (UKLEJKA) – najnowsza seria zanęt, opracowana przez belgijskich i angielskich mis- 
trzów, specjalnie do wabienia uklei i innych małych ryb. Jej niezwykle drobna granulacja po-
woduje tworzenie chmury zanętowej, przyciągającej ryby w nęcone sektory łowiska nawet  
ze znacznych odległości. Rozdrobnienie zanęty jest tak duże, że praktycznie w całości „przela-
tuje” przez skrzela, nie powodując efektu sytości czy tym bardziej przekarmienia ryb. podana  
przynęta haczykowa jest jedynym treściwym pożywieniem dostępnym dla ryb w miejscu nęce-
nia.  nie zaleca się dodawania przynęty haczykowej do mieszanki zanętowej – ewentualnie tylko  
w bardzo małych ilościach. Dostępna w czterech wersjach: klasycznej (classic), białej (white), 
żółtej (yellow) i czerwonej (red). 1 kg

SPECIAL – najlżejsza ze wszystkich 
zanęt, do stosowania w je ziorach 
i wolnych rzekach. Jest mieszan-
ką do połowu ryb żeru jących przy 
powierzchni. Często jest dodawana 
do innych zanęt jako składnik chmu-
rotwórczy. 1 kg

Ez-SpE

EZ-ABL-C - ABLETTATTATT  CLA CLA ASSIC EZ-ABTTATTATT  CLA CLA ASSIC EZ-ABL-W - ABLETTATTATT  WA WAEZ-AB HITE W

EZ-CRS-Y – CARASSIO YELLOW          EZ-CRS-BR – CARASSIO BROWN          EZ-CRS-R – CARASSIO RED

CARASSIO (kARAś) – zanęta  posiadająca specyficzny aromat. Jest szczególnie skuteczna przy połowach 
karasi oraz karpi. przeznaczona do stosowania we wszystkich typach wód. Jest dostępna w różnych 
kolorach: brązowa (brown), żółta (yellow), czerwona (red), co pozwala wybrać odpowiednią mieszankę 
do specyficznych warunków łowiska. 1 kg

WE

Ez-CRS-Y

Ez-CRS-BR

Ez-CRS-R

CATCH – zanęta bogata w wartości odżywcze. 
gruba mieszanka, przeznaczona do nęcenia  
w wodach stojących w okresie letnim. Dobrze 
wabi karasie i liny. 1 kg

Ez-CaT
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zanęTY Do poŁoWu z koSzYkiEm zanęToWYm

MARINE GREEN – ta nowa zanęta zawiera 
różne typy pelletów, zmieszanych z inny-
mi mocnymi dodatkami. Razem tworzą 
wspaniałą i wszechstronną mieszankę. Jest 
świetną propozycją do łowienia z koszycz-
kiem zanętowym. nadaje się również do 
klasycznego nęcenia. Dodając niewiel-
ką ilość pelletów, utrzymamy ryby długo 
w łowisku. 1 kg

Ez-mgR

Ez-SFE-R

SUPER FEED/SUPER FEED RED – wysokoproteinowa mieszanka 
na duże płocie, leszcze, karpie i liny. Świetna do użycia „prosto  
z torebki” bez konieczności mieszania z dodatkowymi składnika-
mi. Do nęcenia kulami lub w koszyczkach zanętowych. można ją 
również stosować z innymi zanętami w celu uzyskania mieszanki 
odpowiadającej indywidualnym wymaganiom danego łowiska. 1 kg 

Lekka – do nęcenia w jeziorach i kanałach, 50/50 zmieszana z Super-
cupem. zastępując Supercup Specialem, uzyskamy zanętę superlekką.
średnia – idealna na wolno płynące wody i jeziora, 50/50 z gold-pro. 
Ciężka – do nęcenia w rzekach i głębokich jeziorach, 50/50 z Secretem. 
zanętę należy lekko przemoczyć.

Ez-SFE

Ez mgREz-FEE Ez-FEE-BL

SUPER CHAMPION – FEEDER / SUPER CHAMPION 
– FEEDER BLACK – mieszanka specjalnie skom-
ponowana do stosowania w koszyczkach zanęto-
wych przy połowie klasyczną metodą gruntową 
lub na feedera czy pickera. Jej skład został tak 
dobrany, aby cząstki zanęty powoli uwalniały 
się z koszyczka i wabiły ryby. uniwersalność tej 
zanęty pozwala na stosowanie jej w różnych 
rodzajach łowisk oraz na wabienie większości 
gatunków ryb karpiowatych, a szczególnie lesz-
czy i płoci. 1 kg

SUPER CHAMPION B.R.X. – dość lekka  
i klejąca zanęta, opracowana na wody 
stojące. Jest to typowo uniwersalna mie-
szanka na leszcze, karpie i liny, chociaż 
sprawdza się też świetnie do nęcenia 
płoci. podczas przygotowywania absorbu-
je sporo wody, ale należy uważać, aby jej 
nie przemoczyć. 1 kg

Ez-SCB

 – wysokoproteinowa mieszanka SUPER FEED/SUPER FEED REDD – wysokoproteinowa mieszanka 
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EZ-FOR-R – FORMAGGIO RED
EZ-FOR-Y – FORMAGGIO YELLOW
FORMAGGIO (RZECZNA) – zanęta opracowana specjalnie do wabienia ryb 
rzecznych występujących w strefie klimatu przejściowego (np. niemcy, 
polska, Czechy, Słowacja). może być używana we wszystkich typach 
rzek lub innych wodach bieżących. ma silny serowy aromat, szczególnie 
skuteczny do nęcenia takich ryb jak: brzana, certa, kleń czy świnka. 
Dostępna w dwóch wersjach, żółtej (yellow) i czerwonej (red). 2 kg

GGIO RED
GGIO YELLOW

Ez-FoR-R

Ez-FoR-Y

zanęTY RzECznE – maRCEL Van DEn EYnDE 

RIVER ACE – bardzo ciężka i dość silnie kle-
jąca mieszanka, do stosowania w wartkich 
rzekach. Duża ilość kolorowego pieczywa oraz 
ceglasty kolor sprawiają, że jest kluczową 
zanętą do wabienia brzany, klenia, jazia  
i świnki. W połączeniach z gold-pro Bream 
bardzo skuteczna na leszcze i krąpie w wart-
kich odmętach rzek. 1 kg

Ez-RiV Ez-naT

NATUUR – bardzo ciężka mieszanka prze-
znaczona do nęcenia płoci. Skomponowana  
z aktywnych cząstek powodujących jej 
mocną pracę. Jeśli wymagają tego warunki, 
można ją dociążyć, dodając SECRET. 1 kg

Ez-hSp

HEAVY SPECIAL – zanęta przeznaczona na 
rzeki i wody wolno płynące. Szczególnie sku-
teczna na karasie, leszcze i certy. Jest ciężką 
zanętą zawierającą dużo aktywnych skład-
ników, które dzięki pracy przez unoszenie  
i opadanie są łatwo zauważalne przez przepły-
wające ryby. 1 kg

artur kocikowski podczas  
zawodów Van Den Eynde  
– Robinson Cup  
na Wiśle w płocku.
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zanęTY uniWERSaLnE

G5 (GOLD X 5) - dwie zanęty opracowane przez allana Scotthorne’a, 
wędkarza wszech czasów, pięciokrotnego mistrza świata. uniwersalne, 
wabią płocie, leszcze, liny, karasie i karpie. na wody głębokie lub  
o dużym uciągu należy je dociążyć gliną Damp Leam albo zanętami 
Record Silver lub Record gold, w zależności od warunków panujących 
na łowisku. kolor czarny i brązowy. 2 kg

Ez-ag5-BL Ez-ag5Ez ag5-BL 

llana Scotthorne’a, - dwie zanęty opracowane przez aallana Scotthorne’a, 
niwersalne, 

- dwie zanęty opracowane przez allana Scotthorne’a, 

Ez-ag5

SILVERFISH - opracowana przez 
alana Scotthorne’a specjal-
nie do stosowania na łowiskach 
komercyjnych w połowach białej 
ryby, jak płoć, leszcz, lin i karp. 
kompletna, treściwa mieszanka, 
w ciemnym kolorze o konsysten-
cji ułatwiającej mieszanie. z po- 
wodzeniem używana i polecana 
przez angielskich mistrzów, jak: 
Bob nudd, Stu Conroy czy mark 
pollard. Szczególnie  skuteczna na 
łowiskach z dużą ilością ryb. 2 kg

Ez-aSF

TURBO BLACK – to 
jedna z najcięższych 
mieszanek mVDE, sto-
sowana do połowu 
dużych płoci i leszczy 
w głębokich łowiskach 
oraz rzekach. Bardzo 
skutecznym dodatkiem 
do tej mieszanki jest 
VaniLLE. 2 kg 

TURBO CLASSIC – mimo 
podobnej nazwy zanę-
ta znacznie różni się od 
Turbo Black i to nie tylko 
kolorem – jest znacznie 
drobniejszej granulacji, 
lżejsza i mniej klejąca. 
możemy ją stosować 
głównie na wodach stoją-
cych i wolno płynących. 
z dodatkiem VaniLLE 
skutecznie wabi duże 
płocie oraz leszcze. 2 kg.

Ez-TuL

Ez-TuB

BEET – zanęta ta została opraco-
wana po wielkim zwycięstwie bel-
gijskiego klubu BEET BouTERSEm 
w klubowych mistrzostwach świa-
ta. Jest to stosunkowo ciężka, 
lecz niezbyt klejąca mieszanka. 
Doskonała na karpie i leszcze  
w głębokich wodach o raczej sła-
bym uciągu. można ją dociążyć, 
dodając RECoRD SiLVER. innym 
pewnym hitem jest leszczowa 
mieszanka 50/50 z kaSTaaREm. 
1 kg

Ez-BEEEz-BEE

Ez-kaS

KASTAAR – słowo kastaar ozna-
cza „okaz”, zatem jest to zanęta  
na duże ryby. nie jest zbyt cięż-
ka, przez co świetnie nadaje się  
do łowienia leszczy i karpi w jezio-
rach, gdzie ruch wody nie jest 
zbyt duży. Jesli chcemy łowić na 
znacznej głębokości lub gdy uciąg 
wody jest duży, zaleca się dodanie 
BEET lub CanaL, aby dociążyć mie-
szankę. 1 kg

KASTAARTAART  – słowo AAR – słowo AAR kastaar ozna SUPERBLACK – superskuteczna  
w czystej wodzie i w wodach słabo 
zarybionych. Lekka, do sto sowania 
w kanałach i jeziorach. Wabi okonie 
i płocie. 1 kg

Ez-SBL

SUPER MATCH – lekka zanęta na kanały  
i płytkie jeziora. Składniki o bardzo 
małej granulacji. Dzięki ciemnej barwie 
nadaje się do stosowania w przezro-
czystej wodzie. nie karmi ryb, tylko 
je wabi na łowisko obfitą chmurą. 
Wymieszana z ko nopiami i odcho da-
mi gołębimi jest doskonałą za nętą 
na kana łowe płocie. z Super cupem  
i Brasemem jest niezastą piona na leszcze  
w płytkich wodach. 1 kg 

Ez-Sma
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APPLE’N HERBES – Ea-app CHESEE – Ea-ChE CHERRY’N BERRY – Ea-ChR

aTRakToRY

APPLE’N HERBES Ea app
atraktor o intensywnym 
jabłkowym zapachu z lekko 
ziołową nutą. przeznaczony 
do połowów amura i karpia 
w porze letniej. Szczegól- 
nie skuteczny w połączeniu  
z zanętami mVDE: hi-pro 
Specimen Carp White, Feeder 
czy Record Silver. 250 g

Subtelny wyciąg zapachów naj-
lepszych holenderskich serów, 
głównie do połowów ryb rzecz-
nych, jak: brzana, kleń czy jaź. 
Tworzy niezwykle skuteczne 
mieszanki w połączeniu z zanę-
tami mVDE: natuur, Record gold 
czy heavy Special. 200 g

Superwydajne, skoncentrowane substancje aromatyczno-smakowe, pochodzenia 
roślinnego. Należy je mieszać z zanętami w stosunku 1:20.

najnowsza, niezwykle intensyw-
na kompozycja zapachu wiśni  
i jagody. Do stosowania w wodach 
głębszych i o twardym podłożu 
przy połowie karpi i amurów. 
Sprawdza się bardzo dobrze  
w połączeniu z zanętami mVDE: 
hi-pro Specimen Carp Yellow czy 
kastaar. 250 g

intensywny aromat any żu, bar-
dzo dobry dodatek do miesza-
nek na płocie, karpie i ukleje. 
Szczególnie skuteczny wiosną  
i wczesnym latem. 250 g

intensywny zapach cytryny  
z lekką nutą wanilii. Do poło-
wów leszczy, płoci, karasi i karpi 
w wodach stojących i rzekach. 
Tworzy skuteczne mieszanki  
w połączeniu z zanętami mVDE: 
gold-pro Bream Yellow, Carassio 
czy serią Super Crack. 250 g

Specyficzny aromat owocowe-
go ciasta, skutecznie przy- 
ciąga w łowisko amury, kar- 
pie i leszcze, zwłaszcza w cie-
płych letnich wodach. Świet- 
ny w połączeniu z zanętami 
mVDE: hi-pro Specimen Carp 
White czy g5. 200 g

atraktor zanętowy o bardzo 
intensywnym zapachu su szonych 
śliwek, przeznaczony do połowu 
dużych ryb karpiowatych, takich 
jak karpie, amury i duże okazy 
linów. z powodzeniem moż na 
go również stosować do wyrobu 
przynęt haczykowych. 250 g

najbardziej efektywny środek 
wabiący leszcza. zasadniczo 
jest dodatkiem do zanę-
ty gruntowej, ale można go 
również stosować do przynęt 
haczyko wych. 250 g

atraktor o intensywnym poma-
rańczowym zapachu, opra-
cowany do połowu ryb kar-
piowatych (leszcze, karpie, 
jazie, klenie). zalecany do 
stosowania w ciepłych porach 
roku, gdy temperatura wody 
jest wysoka. Wyśmienicie 
sprawdza się w połączeniu  
z zanętą SECRET. 200 g

CUBERDON – Ea-CuB

LEMON’N VANILLE – Ea-LVa ANISEED – Ea-an BIG FISH – Ea-BFi BRASEM CARAMEL– Ea-BRa

BRASEM T ORANGE – Ea-BRT
Silny atraktor leszczowy w bia-
łym kolorze. przyciąga ryby  
z da leka i długo utrzymuje je 
w ło wisku. może być używany 
do nadawania zapachu roba-
kom albo jako dodatek do pasty  
i ciast. 250 g

Specjalnie opracowany do 
połowu wszystkich dużych ryb 
karpiowatych,  przez naczony 
jest do łowienia gruntowego. 
należy go wsypać na ok. 5 kg 
suchej zanęty. można go rów-
nież dodawać do wcze śniej 
namoczonej zanęty. 250 g

intensywny aro mat truskawki 
wabi duże karpie, jazie, lesz-
cze i płocie. Szczególnie sku-
teczny latem i na akwenach, 
gdzie temperatura wody jest 
stosunkowo wysoka. może oka-
zać się nieoceniony w zwabie-
niu dużego amura 250 g

BRASEM WHITE – Ea-BRW BRASEM EXOTIC – Ea-BRE STRAWBERRY – Ea-STR

23



Sprawdzony dodatek przy 
połowie karpia, nadający 
się również na płocie. Sil- 
nie pobudza apetyt. nada- 
je się zarówno do zanęt 
powierzchniowych, jak  
i grun towych. Bardzo po- 
pularny wśród wędkarzy 
łowiących na wodach sto-
jących. 250 g

zapach owoco wy, dodatek 
do zanęt i kulek protei- 
no wych. Skutecznie wabi 
duże karpie, amury i lesz-
cze. najbardzej skuteczny 
latem. 250 g

atraktor o bardzo inten-
sywnym,  słodkim aroma-
cie mlecznej czekolady. 
Świetny do zanęt leszczo-
wych i karpiowych, szcze-
gólnie w ciepłych porach 
roku. 250 g

VANILLE – Ea-Van TUTTI-FRUTTI – Ea-TuT CHOCOLAT – Ea-Cho

aromat, który powstał z po- 
łączenia kilku klasycznych  
ziołowych zapachów – no- 
strzyku, wanilii, kolendry  
i odrobiny anyżu. Dosko- 
nały przy połowie płoci 
przez cały rok. 200 g

ROACH CLASSIC 
– Ea-Roa

ROACH SPECIAL – Ea-RoS

DoDaTki SmakoWE, zapaChoWE, WiążąCE

CHAPELURE – prażone pieczywo  
pszenne. objętościowy składnik za- 
nętowy. Dodatek dostępny w trzech 
kolorach do zanęt płociowych.

CHAPELURE FLUO YELLOW (0,5 KG) 
– ED-Chg
CHAPELURE FLUO ORANGE (0,5 KG) 
– ED-Cho
CHAPELURE RED (0,5 KG) – ED-ChR

HAPELURE FLUO YELLOW (0,5 W (0,5 W KG) KG) K

DoDaTaTa ki Smako , zapa, zapa

mielone biszkopty zawierające 
glukozę. Smakowy składnik zanęt 
gruntowych i po wierzchniowych. 
ma właściwości zlepiające. 1 kg

BISCUIT – ED-BiS

, iążą, iążą

odtłuszczona śruta poekstrakcyj- 
na, stanowi składnik zanęt po- 
wierzchniowych. ma właś ciwości 
spulchniające. Wzmaga apetyt.  
1 kg

ARACHIDE DONKER – ED-aRa
kopra zaprawiona melasą, spraw-
dzony dodatek leszczowy. powoduje 
silne osłodzenie zanęty. ma właściwo-
ści zlepiające. Działa przeczyszczają-
co, pobudza silnie do żerowania. 1 kg

COPRA-MELLASE – ED-Cop

odchody gołębie. przez wiele lat 
tajemnica belgijskich wędkarzy. 
niezbędny dodatek mieszanek pło-
ciowych. pozyskiwany od hodowców 
raso wych gołębi, które są karmione 
najlepszymi ziarnami. odchody naj-
lepiej spreparować, zalewając na 
noc wrzątkiem. 1 kg

PIGEON SHIT – ED-pig

kolorach do zanęt płociowych.

IGEON SHIT – ED-pigIGIGEON SHIT ED-pig COLLANT PV1 – ED-CoL
klej do zanęt. Stosowany do 
łowienia w rzekach o silnym 
uciągu, w ilości 10–25% objęto-
ści zanęty. 1 kg

COCO – ED-CoC
mączka z orzecha koko sowego, 
przyśpiesza trawienie ryb, 
wzmaga apetyt. 1 kg

OCO ED-CoC
mieszanka wytłoków z makuchy kukurydzy 
egzotycznej z dodatkiem kiełków kukury-
dzy i sezamu. główny składnik zanęt kar-
piowo-leszczowych o właściwościach kleją-
cych. mieszankę należy namoczyć co najmniej  
30 minut przed łowieniem, a następnie roz-
moczoną masą zalać suchą zanętę. Stosować 
w ilości 10–20% objętości zanęty dennej. 1 kg

TTX FINE (drobnoziarn.) – ED-TXF
TTX LARGE (gruboziarn.) – ED-TXL
TTX FINE (drobnoziarn.) ED-TXF

nowy dodatek zanętowy 
oparty na komponentach 
roślinnych. może być doda-
wany do zanęt płociowych. 
najlepsze efekty uzyskuje 
się, dodając do suchej mie-
szanki bezpośrednio przed 
namoczeniem. polecany do 
pinek, b. robaków lub kaste-
rów. 200 g
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kruszone konopie, nieprepa-
rowane w żaden inny sposób. 
najlepiej przygotować je, zale-
wając na noc ciepłą wodą. Tak 
przygotowane mają dość silne 
właściwości klejące. powodują 
mocną pracę zanęty, najlepsze 
efekty dają w wodach do 2,5 m 
głębokości. Doskonale spraw-
dzają się, gdy łowimy średniej 
wielkości płocie. Jest również  
polecanym dodatkiem do ko- 
szyczków zanętowych. 500 g

prażone kono pie. zanęta wabią-
ca i zatrzymu jąca w miejscu 
nęcenia wszelkie gatunki ryb. 
500 g

GRILLED HEMP – ED-hEg BLOED MEAL – ED-BLo
krew – wabi ryby żerujące 
przy dnie, jak liny i brzany. 
Czasami stosowana przy poło-
wach karpi i okoni. z dodat-
kiem gliny Damp LEam przycią-
ga węgorze. 250 g

Specjalny atraktor za nętowy 
stosowany do połowu kleni, jazi 
oraz świnek. Skompo nowany 
na bazie suszonych i mielonych 
białych robaków, co daje mu 
bardzo intensywny i specyficzny 
zapach. 250 g

VENKEL – ED-VEnCRASHED HEMP – ED-hEC

zmielone i prażone ziarna kolen-
dry, stosowane jako naturalny 
atraktor zapachowy do zanęt 
płociowych i leszczowych. 
Szczególnie skuteczny w cie-
płych porach roku. 250 g

KORIANDER GEMALEN – ED-koL MAGGOT CLEANER – ED-mCL
mączka do robaków. Służy do 
odtłuszczania i czyszczenia bia-
łych robaków. Doskonale nadaje 
się również jako nośnik zapa-
chów – do nadawania robakom 
pożądanego aromatu. 500 g

MADENMIX BIG FISH – ED-mmi-BFMADENMIX – ED-mmi MADENMIX CARP – ED-mmi-CaMADENMIX BREAM – ED-mmi-BR

MADENMIX – aromaty do robaków opracowane specjalnie do połowów karpi, leszczy oraz dużych ryb. mogą być stosowane do wszystkich 
rodzajów białych robaków: naturalnych, barwio nych, pinek, oczyszczonych mączką maggot Cleaner. aromaty najlepiej dodawać dzień 
przed łowieniem, tak aby robaki mogły wchłonąć go w pełni, stając się bardziej atrakcyjne dla ryb. 250 g

klej smakowo-zapachowy do 
sklejania odpowiednio przy-
gotowanych białych robaków. 
umożliwia podawanie robaków 
na dalszą odległość. 150 g

MADENBINDER – ED-mBi

ADENMIX BIG FISH – ED-mmi-BF MADENMIX CARP – ED-mmi-CaMAMADENMIX BREAM – IX BREAM – IX ED-mmi-BRMA MA
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DAMP LEAM – ED-Dam
DAMP LEAM BLACK – ED-DaB
Wilgotna glinka, doskonała do 
dociążania zanęt, jednak jej 
głównym przeznaczeniem jest 
„przenoszenie” ochotki zanęto-
wej „jokersa” w proporcji  
0,5 kg jokersa na 2 kg glinki.  
W zależności od koloru dna  
łowiska stosujemy glinkę czarną 
lub jasną. 2 kg

Ciężka, wilgotna glina rzeczna 
o bardzo mocnej konsystencji 
i właściwościach wiążących. 
można ją stosować zarówno do 
dociążania mieszanek na rzekę, 
jak i czystą, do podawania 
w łowisko przynęt żywych, np. 
jokersa, grubej ochotki, kaste-
ra lub zahibernowanych białych 
robaków lub pinki. glinkę można 
dowilżać spryskiwaczem, by ją 
wzmocnić (dokleić) w zależno-
ści od łowiska (jego głębokości, 
szybkości nurtu lub ilości prze-
noszonych przynęt). 2 kg

RIVER CLAY HEAVY – ED-DLR

Sucha, pylista, rozpraszająca 
glinka, stosowana do paniero-
wania jokersa oraz do docią-
żania zanęt powierzchniowych. 
W zanętach gruntowych stosowa-
na jako składnik chmurotwórczy. 
1 kg

LEAM DRY – ED-DRm

gLinY, ziEmiE

Wilgotna glina wiążąca, dosko-
nała do obciążania mieszanek 
zanętowych oraz do podawa-
nia w łowisko żywych przynęt 
w postaci jokersa, grubej ochot-
ki, kastera lub zahibernowa-
nych grubych robaków czy pinki. 
glinkę można dowilżać, najlepiej 
spryskiwaczem, w zależności od 
typu łowiska (jego głębokości, 
szybkości nurtu lub ilości przeno-
szonych przynęt). 2 kg

DAMP LEAM HEAVY – ED-DLh

Jest ciężką gliną, doskona-
le sprawdza się, gdy łowimy  
w łowiskach o średnim i dużym 
uciągu. W takich warunkach 
jest trudno utrzymać przynętę 
lub zanętę w miejscu nęcenia. 
River Clay Brown sprawdzi się 
tutaj doskonale, utrzymując  
na dnie naszą zanętę oraz dodatki 
w postaci robaków czy jokersa. 
W razie potrzeby można ją docią-
żyć żwirem. Dzięki naturalnemu, 
brązowemu kolorowi River Clay 
Brown przeznaczona jest głównie 
do mieszania z jaśniejszymi zanę-
tami, a dzięki czarnemu kolorowi 
River Clay Black przydatna jest  
w czystych wodach oraz do mie-
szania z ciemnymi zanętami.  
2 kg

BENTONITE – ED-BEn 
Doskonały produkt wiążą-
cy, coraz bardziej popularny 
wśród wędkarzy. może być 
dodawany do każdej gliny, 
ziemi czy zanęty. po dokład-
nym rozprowadzeniu mie-
szanka będzie miała bardzo 
dużą siłę wiążącą, co uczyni 
ją dużo wydajniejszą. Dodana 
do gliny z robakami, zwiększa 
ich czas utrzymania w łowi-
sku. Bentonite jest neutralny  
i nie pochłania zapachu zanę-
ty. przeznaczony jest głów-
nie do stosowania w wodach  
o średnim i dużym uciągu. 1 kg 

RIVER CLAY BROWN 
ED-DLR-BR

RIVER CLAY BLACK
ED-DLR-BL

AMP LEAM ED-Dam

Wilgotna glina wiążąca, dosko
nała do obciążania mieszanek 
zanętowych oraz do podawa
nia w
w
ki, kastera lub zahibernowa
nych grubych robaków czy 

DAMP
Wilgotna glina wiążąca, dosko
nała do obciążania mieszanek 
zanętowych oraz do podawa
nia w
w
ki, kastera lub zahibernowa
nych grubych robaków czy 

DAMP

GREY LEAM – ED-DgL
Jej właściwości są podobne do 
Bentonite, wyróżnia ją jednak 
mniejsza kleistość. produkt ten 
może być dodawany do każdej 
gliny, ziemi lub zanęty, jeśli musi-
my je mocniej związać. Dodatek 
ten jest również świetnym roz-
wiązaniem, kiedy musimy nęcić 
samym jokersem lub ochotką. 
Jeśli przynęta jest bardzo sucha, 
trzeba ją wcześniej nawilżyć, a na- 
stępnie dodać grey Leam. 1 kg 

glina smużąca po zetknięciu  
z wodą tworzy atrakcyjną dla ryb 
chmurę we wszystkich warstwach 
wody. Ściąga ryby nawet ze znacz-
nych odległości oraz utrzymuje 
je w łowisku. najlepiej sprawdza 
się w połowie uklei i płoci. Cloudy 
Leam nie ma składników odżyw-
czych, zatem nie istnieje ryzy-
ko przekarmienia ryb. zwabione 
ryby, poszukując pokarmu, znajdą 
naszą zanętę oraz przynętę haczy-
kową, która będzie największym 
kąskiem w ich polu  widzenia. 1 kg 

CLOUDY LEAM – ED-DCL

Czarna ziemia jest dodatkiem tro-
chę mniej wiążącym niż inne pro-
dukty tego typu, co czyni ją szcze-
gólnie użyteczną w zbiornikach  
o niezbyt szybkim nurcie. używa- 
jąc Black Earth z zanętą, mamy 
pewność, że nie przekarmimy 
ryb, ponieważ nie ma ona żadnej 
wartości odżywczej. Black Earth 
jest również świetnym nośnikiem 
ochotki, kasterów, a szczególnie 
jokersa. Sprawdzi się znakomi-
cie zwłaszcza w czystych wodach,  
w których ryby często boją się 
żerować w jasnych, odcinających 
się od dna zanętach. 2 kg 

Dodatek ten ma te same wła-
ściwości co Black Earth, lecz 
jest znacznie cięższy. Dlatego 
polecamy go na łowiska z nieco 
szybszym nurtem i większą głę-
bokością. 2 kg 

BLACK EARTH – ED-ERB

BLACK EARTH HEAVY – ED-EhB
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konCEnTRaTY zapaChoWE W pŁYniE
kompozycje zapachowe przyciągające duże ryby różnych gatunków. Rozpuszcza się je w wodzie stosowanej do nawilżania zanęty w proporcji 1:10. 
mogą również stanowić składniki pasty, ciast albo kulek proteinowych. melasa w płynie – na wszystkie gatunki ryb, dodatkowo zwiększa spoistość 
zanęty. Carp – na karpie, Brasem – na leszcze, Voorn – na płocie, Big Fish – na duże ryby, pellet - o zapachu rybnym. 500 ml

EX-LIQ-BIG (big fish)  EX-LIQ-CAR (carp)  EX-LIQ-MEL (melasse)  
EX-LIQ-BRA (brasem)  EX-LIQ-PEL (pellet) EX-LIQ-VOO (voorn)  

BaRWniki magiC CoLouR

Silne środki barwiące, używane w celu dostosowania zanęt do koloru dna łowiska. 
posiadają również właściwości smużące. kolor brązowy i czarny – przeznaczone 
do zanęt gruntowych, a żółty i biały – głównie do zanęt powierzchniowych. 100 g

E02-BLA magic Colour (czarny)
E02-BRO magic Colour (brązowy)

E02-WHI magic Colour (biały)

E02-RED magic Colour (czerwony)
E02-YEL magic Colour (żółty)

E02-BLA magic Colour (czarny)agic Colour (czarny) E02-WHE02-WHI magic Colour (biały)

E00-30 Wiadro 
do zanęt, duże, 
pojemność 30 l

E00-17 Wiadro 
do zanęt, małe, 
pojemność 17 l

Wiadra do zanęt  
marcel Van Den Eynde

pRzYnęTY 
haCzYkoWE

Canned hemp – gotowane konopie przycią-
gają i utrzymują rybę w łowisku, szczegól-
nie płocie. Bardzo skuteczne również jako 
przynęta haczykowa. Bez konserwantów, 
aromatyzowane, gotowe do użycia prosto  
z puszki. W zamkniętym oryginalnie opa-
kowaniu zachowują świeżość przez 3 lata. 
400 ml
Natural – EX-CCn
Aniseed – EX-CCa

KONOPIE GOTOWANE – ED-mmiWANE ED-mmi
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przedstawiamy kilka receptur zanęt Robinsona mieszanych  
z dodatkami marcela Van Den Eynde. należy pamiętać, że dodat-
ki należy stosować wymiennie, biorąc pod uwagę takie czynniki 
jak pora roku czy warunki atmosferyczne.

pŁoć – wiosna, jesień, zima
• 2 cz. Robinson Roach Black
• 1 cz. Turbo Black m.V.D.E. 
• 0,5 cz. grilled hemp m.V.D.E. 
• 0,3 cz. pigeon Shit m.V.D.E. 

pŁoć – wiosna, lato
• 2 cz. Robinson Roach
• 1 cz. Super Roach m.V.D.E.
• 0,5 cz. grilled hemp m.V.D.E.
• atraktor Roach m.V.D.E. 

pŁoć – wody płynące
• 2 cz. Robinson Roach
• 2 cz. Record gardons m.V.D.E. 
• 1 cz. Biscuit m.V.D.E. 
• atraktor w płynie Roach m.V.D.E.

RzEka – kleń, jaź, leszcz, 
   krąp
• 2 cz. Robinson Bream
• 2 cz. Robinson River
• 2 cz. Record Silver m.V.D.E. 
• 1 cz. Biscuit m.V.D.E. 
• atraktor Brasem m.V.D.E.  
 + Vanille m.V.D.E.

LESzCz
• 2 cz. Robinson Bream Yellow
• 1 cz. Secret m.V.D.E.
• 1 cz. Supercup m.V.D.E.
• atraktor Brasem, Vanille. 
  lub Chocolat m.V.D.E. 

Lin 
• 2 cz. Robinson Tench & Carasio
• 1 cz. Catch m.V.D.E. 
• 0,5 cz. Secret m.V.D.E. 
• 0,5 cz. grilled hemp m.V.D.E. 

kaRp 
• 2 cz. Robinson Carp
• 1 cz. Carp Red m.V.D.E. 
• 0,5 cz. Secret m.V.D.E. 
• 0,5 cz. grilled hemp m.V.D.E. 
• atraktor Strawberry + Vanille 
  lub atraktor w płynie 
  Carp m.V.D.E. 

marcel Van Den Eynde – legenda światowego spławika. 
Wychował kilka pokoleń wędkarzy wyczynowych.  
za życia cieszył się sympatią i ogromnych szacunkiem 
swoich następców.

Wszystkie zanęty Robinsona zostały przygotowa- 
ne na bazie najlepszych jakościowo skład ników,  
a belgijski producent, firma Van Den Eynde, 
jest gwarantem utrzymywania receptur przez 
cały sezon na najwyższym poziomie. Co istotne, 
zanęty te nie mają negatywnego wpływu na 
stan środowiska. Tak duży nacisk na ekologię 
ma niebagatelne znaczenie w kwe stiach zasad- 
niczych nie tylko dla wędkarzy, ale również dla 
każdego czło wieka ceniącego sobie korzyści 
płynące z czys tości otaczającego go środowiska.

63-z1-CaY

63-z1-CaR
Wysokoproteinowa zanęta o za pachu truskawki 
przeznaczona do połowu karpi w wodach stojących.

Wysokoproteinowa zanęta w kolorze żółtym 
przeznaczona do połowu karpi w wodach stojących.

63-z1-RiV
zanęta typowa na wartkie rzeki, 
bardzo skuteczna na jazie i klenie.  
W połączeniu z zanętą Robinson 
Bream lub Bream Yellow bardzo 
skuteczna na leszcze.

63-z1-TaC
zanęta skomponowana specjalnie do 
połowu linów i karasi w wodach stoją-
cych. mieszanka silnie pracuje, dzięki 
czemu jest skuteczna w łowiskach moc no 
porośniętych roślinnością wodną.

*m.V.D.E. = marcel Van Den Eynde

63-z1-CaYaYa

zanęTY
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 Nazwa  Wody Wody  kanały i wody Wody  gatunki ryb
 zanęty o silnym o średn. wolno stojące
  uciągu uciągu  płynące    

 Carp    • • karp

 Carp Yellow   • • karp

 Bream  • • • leszcz, krąp

 Bream Yellow  • • • leszcz

 Feeder • • • • leszcz, krąp, płoć

 Roach    • płoć

 Roach Black   • • płoć 

 River  •    leszcz, krąp, płoć, kleń, jaź

 Tench & Carassio   • • lin, karaś

63-z1-Roa
zanęta typowo płociowa o intensywnym zio- 
łowym zapachu, przeznaczona do połowu  
w wodach stojących i wolno płynących.

63-z1-RoB
Wersja zanęty płociowej o tym samym zio-
łowym zapachu, lecz w czarnym kolorze, 
dzięki czemu jest skuteczniejsza w okresach 
wczesnowiosennym i jesienno-zimowym.  
W okresie lata sprawdza się szczególnie na 
łowiskach o ciemnym zabarwieniu dna.

63-z1-BRE
mieszanka do połowu leszczy i krąpi w wo-
dach stojących i wolno płynących. po odpo-
wiednim doklejeniu i dociążeniu nadaje się 
do stosowania w rzekach.

63-z1-BRY
Wersja zanęty leszczowej o tym samym zapa-
chu. Jej skład został wzbogacony o kompo nen ty 
wabiące głównie okazy leszczy, w czym poma ga 
również jej żółty kolor, wabiący duże ryby.

63-z1-FEE
mieszanka skomponowana specjal-
nie do stosowania w koszyczkach 
zanętowych, charakteryzuje się dość 
mocną pracą, dzięki czemu nie zale-
ga na dnie w koszyczku, tylko powoli 
się z niego uwalnia. przeznaczona 
głównie do połowu ryb takich jak: 
leszcz, płoć, jaź, kleń, lin i karaś.

od lewej  
Sławomir pszczoła, 

małgorzata Wesołowska, 
artur kulka na mistrzos-

twach świata w Rpa.

63-z1-FEE 63-z1-Roa
zanęta typowo płociowa o intensywnym zio-
63-z1-Roa

63-z1-BRE



63-D3-ani
Anyż – bardzo mocny, naturalny 
aromat anyżowy, szczególnie 
skuteczny w połowie leszczy 
i karpi. 200 ml

63-D3-CRm
Carmel – słodka aromatyczna 
nuta prawdziwego karmelu, 
skuteczna w połowie wszyst-
kich ryb karpiowatych. 200 ml

63-D3-hEm
Hemp – wyciąg z konopi, nuta 
zapachowa polecana na duże 
płocie. 200 ml

63-D3-hon
Honey – słodki, naturalny 
aromat miodowy polecany do 
połowów w ciepłe pory roku. 
Skutecznie wabi wszystkie 
ryby karpiowate. 200 ml

63-D3-CoR
Corn – tradycyjna mieszanka 
aromatów z ziaren kukury-
dzy, przeznaczona do połowu 
wszystkich ryb karpiowatych. 
200 ml

Dodatki zapachowe

63-D3-BRa
Brasem – niezwykle skuteczna 
kompozycja naturalnych aro-
matów przeznaczona do wa-
bienia dużych leszczy. 200 ml

63-D3-RoB
Big Roach – skuteczna kompo- 
zycja aromatów migdałowych 
idealna do połowu płoci.  
200 ml

63-D3-CaR
Carp – nasz wielki sekret 
na duże karpie, połączenie 
aromatów syropu klonowego  
i wyciągu z krabów. 200 ml

63-D3-TEn
Tench & Carassio – skuteczna 
orzechowa kompozycja na 
karasie i liny. 200 ml

63-D3-FEE
Feeder – skuteczna kompozy-
cja aromatów ochotki i morwy 
do połowu ryb z gruntu. 200 ml

63-D3-Van
Vanille – mocny, naturalny 
aromat waniliowy do wabie-
nia wszystkich gatunków ryb 
karpiowatych. 200 ml

63-D3-STR
Strawberry – aromat dojrza- 
łej truskawki, niezastąpiony 
o każdej porze roku do połowu 
ryb karpiowatych. 200 ml

63-D3-SCo
Scopex – mocna maślana kom- 
pozycja skuteczna w połowie 
wszystkich ryb karpiowatych. 
200 ml

63-D3-TFR
Tutti Frutti – wieloowocowa 
mieszanka aromatów polecana 
do wszystkich metod połowu 
ryb karpiowatych. 200 ml 

63-D3-haL
Halibut – intensywny rybny 
aromat polecany na chłodne 
miesiące do połowu karpio-
watych, sumów i węgorzy. 200 ml

obecne od kilku lat na europejskim rynku zanęty Robinsona, produkowane 
w fabryce marcela Van Den Eynde w Belgii, zdobyły sobie duże uznanie 
w polsce. na skutek sugestii polskich wędkarzy firma postanowiła posze- 
rzyć ofertę o doskonałe atraktory w płynie. aromatyczne atraktory nadają 
zanęcie silne właściwości wabiące. posiadają wysoką zawartość aktywnych 
biochemicznie substancji, takich jak: feromony głodu, betaina, aminokwasy 
czy wzmacniacze smaku, które stopniowo uwalniając się w wodzie, pobudza-

ją ryby do żerowania oraz utrzymują je w łowisku. ich skład gwarantuje 
doskonałe komponowanie się ze wszystkimi zanętami Robinsona lub marcela 
Van Den Eynde. W ofercie dodatków znajdują się atraktory pozwalające 
ukierunkować zanętę na oczekiwany gatunek ryb, taki jak: leszcz, płoć, 
karp, lin i karaś, lub nadać im silny zapach konopi, anyżu, karmelu, kukury-
dzy, doskonale zwiększając skuteczność zanęty. Dozowanie: 20-40 ml/1 kg  
zanęty.
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Specjalistyczne żyłki 
do połowów spławikowych i gruntowych

 nr katalogowy średnica wytrzymaŁość
 55-aa-072 0,072 mm 0,58 kg
 55-aa-091 0,091 mm 0,84 kg
 55-aa-108 0,108 mm 1,18 kg
 55-aa-125 0,125 mm 1,82 kg
 55-aa-150 0,150 mm 2,31 kg
 55-aa-175 0,175 mm 2,87 kg
 55-aa-195 0,195 mm 3,42 kg
 55-aa-210 0,210 mm 4,23 kg
 55-aa-225 0,225 mm 4,74 kg
 55-aa-250 0,250 mm 5,80 kg
 55-aa-275 0,275 mm 6,58 kg
 55-aa-300 0,300 mm 7,60 kg
 55-aa-400 0,400 mm 10,80 kg
 55-aa-500 0,500 mm 15,35 kg
 55-AA-600 0,600 mm/15m 19,64 kg

Superżyłka o fantastycznych cechach. Pod względem wytrzymałości oraz 
miękkości odpowiada najlepszym żyłkom poliamidowym, wykazując jed-
nocześnie wszystkie wspaniałe zalety fluorocarbonu: jest niewidoczna  
w wodzie, ma ograniczoną rozciągliwość, charakteryzuje się niespoty-
kaną odpornością na przecieranie oraz małą pamięcią. Bardzo szybko 
tonie. najwyższa jakość made in Japan. kolor żyłki bezbarwny.

cena od 27 90*

 nr kat. 50 m nr kat. 150 m średnica wytrzymaŁość
 55-05-008 0,082 mm 0,59 kg
 55-05-010  0,101 mm 0,90 kg
 55-05-012 55-05-112 0,122 mm 1,28 kg
 55-05-014 55-05-114 0,143 mm 1,80 kg
 55-05-016 55-05-116 0,162 mm 2,35 kg
 55-05-018 55-05-118 0,181 mm 2,96 kg
 55-05-020 55-05-120 0,205 mm 3,85 kg
  55-05-122 0,226 mm 4,70 kg
  55-05-124 0,243 mm 4,95 kg
  55-05-126 0,262 mm 6,05 kg
  55-05-128 0,284 mm 7,15 kg
  55-05-130 0,302 mm 7,50 kg
  55-05-135 0,348 mm 9,20 kg
  55-05-140 0,405 mm 13,15 kg

* orientacyjna cena detaliczna, z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie

Jest to specjalistyczna żyłka wyczynowa do połowów 
spławikowych. krystaliczna struktura absorbująca pro-
mienie świetlne sprawia, że jest całkowicie niewidoczna 
w wodzie. dzięki wyjątkowym właściwościom: niezwykłej 
miękkości, obniżonej rozciągliwości, brakowi pamięci oraz 
podwyższonej wytrzymałości na węźle jest idealną żyłką 
na przypony oraz do pełnych i skróconych zestawów. wy-
stępuje na szpulach 150 m i 50 m.

cena od (50 m) 1590*
  cena od (150 m) 3490*
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Specjalistyczna, tonąca żyłka opracowana do łowienia metodą odległościową. aby w pełni uzyskać zatapialność żyłki 
konieczne jest jej wcześniejsze „odtłuszczenie”. Bardzo mocna, idealnie gładka, bez pamięci. nie ma tendencji do 
skręcania się. Umożliwia łatwe oddawanie dalekich rzutów. wykonana w technologii potrójnej kompozycji: rdzeń 
z poliamidu o modyfikowanych łańcuchach polimerowych, otulina z elastycznego poliamidu rS oraz zewnętrzna 
ochronna warstwa z fluorocarbonu. kolor żyłki czerwonomiedziany.

 Pro match 150 m 
 nr katalogowy średnica wytrzymaŁość
 55-am-140 0,140 mm 2,80 kg
 55-am-160 0,160 mm 3,75 kg
 55-am-180 0,180 mm 4,85 kg
 55-am-200 0,200 mm 5,70 kg
 55-am-220 0,220 mm 6,55 kg

  właściwości:
• tonąca 
•  supermocna na zrywanie 
• niewidoczna w wodzie 
• idealnie gładka 
• brak pamięci
• odporna na szkodliwe
  działanie promieni UV

Specjalistyczna, tonąca żyłka opracowana do łowienia metodą odległościową. 
konieczne jest jej wcześniejsze „odtłuszczenie”. Bardzo mocna, idealnie gładka, bez pamięci. 
skręcania się. Umożliwia łatwe oddawanie dalekich rzutów. 
z poliamidu o modyfikowanych łańcuchach polimerowych, otulina z elastycznego poliamidu 
ochronna warstwa z fluorocarbonu. 

cena od 25 90*

Specjalistyczna żyłka do gruntowego łowienia metodą feeder. Superwytrzymała na węźle, nie przeciera się 
podczas łowienia przy dnie kamienistym i obfitującym w podwodne przeszkody. zupełnie nowa jakość pośród 
żyłek polecanych do cięższych metod gruntowych. wykonana w technologii potrójnej kompozycji: rdzeń  
z poliamidu o modyfikowanych łańcuchach polimerowych, otulina z elastycznego poliamidu rS oraz zewnętrzna 
ochronna warstwa z fluorocarbonu. kolor żyłki jasnobrązowy.

  właściwości: 
• supermocna na zrywanie 
• niewidoczna w wodzie 
• idealnie gładka 
• brak pamięci 
• odporna na szkodliwe 
  działanie promieni UV

copolymer made in Japan

 Pro Feeder 150 m
 
 nr katalogowy średnica wytrzymaŁość
 55-aF-185 0,185 mm 4,95 kg
 55-aF-200 0,200 mm 5,80 kg
 55-aF-225 0,225 mm 6,55 kg
 55-aF-245 0,245 mm 7,65 kg

cena od 25 90*

Specjalistyczna, tonąca żyłka opracowana do łowienia metodą odległościową. Specjalistyczna, tonąca żyłka opracowana do łowienia metodą odległościową. 

copolymer made in Japan

do połowów spławikowych i gruntowychdo połowów spławikowych i gruntowychdo połowów spławikowych i gruntowych

Żyłka dla wyczynowców! Fantastytczna żyłka o niespo- 
tykanej wytrzymałości na zrywanie. Precyzyjna kalibracja, 
kontrolowana numerycznie, gwarantuje zachowanie stałej 
średnicy na całej długości. idealna na przypony oraz  
do pełnych i skróconych zestawów przy połowach batem 
lub tyczką. atest mistrzowskiego zespołu Van den eynde  
- robinson team. kolor żyłki bezbarwny. 

     nr kat. 50 m nr kat. 150 m średnica wytrzymaŁość
 55-ac-071  0,071 mm 0,82 kg
 55-ac-095  0,095 mm 1,43 kg
 55-ac-115 55-ar-115 0,115 mm 1,84 kg
 55-ac-128 55-ar-128 0,128 mm 2,30 kg
 55-ac-147 55-ar-147 0,147 mm 2,89 kg
 55-ac-172 55-ar-172 0,172 mm 4,29 kg
 55-ac-190 55-ar-190 0,190 mm 5,14 kg
 55-ac-218 55-ar-218 0,218 mm 6,38 kg

 właściwości:
• topowa wytrzymałość na zrywanie
• całkowicie niewidoczna w wodzie
• gwarantuje zawsze pewne zacięcie
• brak pamięci

cena od (50 m) 1190*
  cena od (150 m) 2590*

Superżyłka o fantastycznych cechach. Pod względem wytrzymałości oraz Superżyłka o fantastycznych cechach. Pod względem wytrzymałości oraz 
miękkości odpowiada najlepszym żyłkom poliamidowym, wykazując jed
nocześnie wszystkie wspaniałe zalety fluorocarbonu: jest niewidoczna 
w wodzie, ma ograniczoną rozciągliwość, charakteryzuje się niespoty
kaną odpornością na przecieranie oraz małą pamięcią. Bardzo szybko 
tonie. 

cena od cena od 

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

copolymer made in Japan
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Plastikowa 
tulejka  
do przeprowa-
dzania żyłki.

Mocny, metalowy 
uchwyt do przepro-
wadzenia żyłki. 

VDE - R karpiowe 

nr kat. wyporność       
4S-VC1-  4×12g; 4×14g; 4×16g; 4×18g; 4×20g
4S-VC2-  0,25g; 0,5g; 0,75g 
4S-VC3-  0,2g; 0,4g; 0,6g; 0,8g; 1g 

4S
-V

08

VDE - R wyczynowe 
nr kat. wyporność       
4S-V01-  1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g; 6g; 8g; 10g; 12g 
4S-V02-  1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g 
4S-V03-  0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g 
4S-V04-  0,3g; 0,5g; 0,75g, 1g; 1,5g; 2g 
4S-V05-  0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 3g 
4S-V06-  0,5g; 0,75g; 1g; 1,5g; 2g 
4S-V07-  1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g 
4S-V08-  1g; 1,5g; 2g; 3g 
4S-V09-  0,5g; 0,75g; 1g; 1,25g; 1,5g 
4S-V10-  0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 3g 
4S-V11-  4×12g; 4×16g; 4×18g; 4×20g; 6×20g 
4S-V12-  0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g 
4S-V13-  0,5g; 0,75g; 1g; 1,2g; 1,5g; 2g; 3g
45-V14-  0,5g; 0,75g; 1g; 1,5g; 2g

4S
-V
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4S
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Van Den Eynde  
- Robinson Cup 2013 
Szymanowice
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Spławiki

SPŁAWIKI 
VDE - R  KARPIOWE

SPŁAWIKI 
VDE - R 
WYCZYNOWE
Szeroka gama kształtów umoż-
liwia łowienie tymi spławikami  
w rzekach, kanałach i na wodach 
stojących. Różne wielkości pozwa-
lają dobrać odpowiedni model na 
płytkie lub głębokie wody, do po-
łowu metodą pełnego lub skróco-
nego zestawu. wszystkie spławiki 
wykonane są perfekcyjnie, a od-
powiednie proporcje korpusu do 
metalowego lub szklanego kila 
pozwalają dobrze stabilizować 
spławik. Jaskrawe  antenki dosko-
nale sygnalizują najdelikatniejsze 
brania. Oferta spławików VDE - R 
została przygotowana wspólnie  
z belgijskimi mistrzami.

Trzy specjalistyczne spławiki karpiowe, 
których konstrukcja została opracowana 
przez najlepszych belgijskich karpiarzy. 
Dwa pierwsze modele mają umieszczone na 
antence bardzo mocne metalowe uchwyty 
do przeprowadzenia żyłki, natomiast trzeci 
jest typu iN-LiNE, w którym żyłka popro-
wadzona jest wewnątrz korpusu.  

4S
-V
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4S
-V
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*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie.

KOSZE	WĘDKARSKIE

.

 

 

 

 

Czarna, antykorozyjna
powłoka.

Dodatkowy
wspornik do
montażu kół.

Pas do
przenoszenia
kosza
z miękkim
naramiennikiem.

Wygodne siedzisko  
z aluminiową kasetą
i uchwytem na wędzisko.

Wyższe o 10 cm
nogi są praktyczne
w montażu na
spadach. Średnica
nogi 2,5 cm.

Ergonomiczne
i niezawodne
pokrętła.

Nowe, szersze,
bardziej stabilne
stopki nóg.

Nowy patent zatrzasków  
do regulacji długości nóg.

Trzy poziomice,
wbudowane
w konstrukcję.

Wzmocniona,
perforowana,
antypoślizgowa
platforma.

Nowa, lżejsza konstrukcja - zaokrąglona rama sprawia,
że kosz jest wygodniejszy w transporcie.

* Orientacyjna cena detaliczna: 1349 zł

Compact MX2 
67-CO-2MX Compact SX2 

67-CO-2SX

Compact TX2 
67-CO-2TX

Nowoczesne	wędkarstwo	wymaga	bardzo	wysokiej	klasy	sprzętu.	
Kosze	 wędkarskie	 to	 kolejna	 propozycja	 profesjonalnej	 linii	
doskonałych	produktów	Van	Den	Eynde	-	Robinson	Team.	Wychod-
zi	ona	naprzeciw	potrzebom	nie	 tylko	wędkarzy	 spławikowych,	
biorących	udział	w	zawodach	wędkarskich,	ale	również	wszyst-
kim	innym,	którzy	chcą	czuć się	komfortowo	i	bezpiecznie	w	cza-
sie	łowienia.	Przed	wprowadzeniem	do	sprzedaży	kosze	były	tes-
towane	przez	belgijskich	i	polskich	wyczynowców,	dzięki	czemu	
zastosowano	w	 nich	 szereg	 udoskonaleń	w	 stosunku	 do	modeli	
dotychczas	istniejących	na	rynku.

* Orientacyjna cena detaliczna: 995 zł
* Orientacyjna cena detaliczna: 499 zł
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67-CO-PN1
pojemnik
z uchwytem

67-CO-M01
miska

67-CO-UM1
uchwyt miski

Prezentowany poniżej osprzęt pasuje 
do wszystkich koszy serii Compact
– również do starszych modeli.

67-CO-K02
pokrywa kasety 

67-CO-K05
kaseta aluminiowa 
z boczną 

67-CO-K04
dolna kaseta 
aluminiowa  
z uchwytem i szynami

67-CO-K03
kaseta 
aluminiowa 
niska

67-CO-KW2
kuweta 

67-CO-B02
balkon

67-CO-PD2
podest boczny
1/2 ażur, 1/2 rama pod 
kuwetę

ama pod 

67-CO-R01
rączka 
zestawu kosza

67-CO-PD3
uchwyt kuwety
z przykryciem

– również do starszych modeli.

ty 

wa 
67
ku
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67-CO-PR1
redukcja 
ø 25 mm / 20 mm

67-CO-N01
noga aluminiowa 
teleskopowa 

67-CO-N02
noga aluminiowa

67-CO-ZT1
zatrzask 
do nóg

67-CO-N10
stopka nogi
aluminiowej

67-CO-T01
tulejka 
wspornika

67-CO-RG1
rogi (2 szt.)

67-CO-U01
uchwyt do siatki, długi (27 cm)

67-CO-F03
fajka krótka (20 cm)

67-CO-F04
fajka długa (48 cm)

67-CO-W01
wspornik parasola, krótki 
(długość 29,5 cm)

67-CO-W02
wspornik parasola, długi 
(długość 44 cm)

67-CO-S02
siedzenie TX, MX, SX

67-CO-PN1
pas nośny

67-CO-Z01
zawias

67-CO-PK1 
pierścień 
kontrujący

67-CO-KL8
zestaw kółek 
transportowych

aa

a 

67-CO-SR2
gałka 
dociskowa

67-CO-R02
zestaw rączek
transportowych
(93 cm)

67-FR-001
fartuch

zestaw kółek 
transportowych

 25 mm / 20 mm

-KL8
zestaw kółek 
transportowychtransportowychtransportowych

35



STATyWy,	ROlKI,	gRZEbIENIE

VDE - R chwytak do wędki, 
średnica 20 cm
67-99-002

VDE - R korek tyczki,  
średnica 35-44 mm
67-99-005

VDE-R dodatkowe nóżki  
do statywów, 1 kpl.
67-99-006

VDE - R grzebień na statywie 
(12 gniazd)
67-gS-012

VDE - R grzebień krótki (6 gniazd) 
67-gR-006

VDE - R grzebień krótki   
z mocowaniem bocznym (6 gniazd)
67-gb-006

VDE - R grzebień długi (12 gniazd)
67-gR-012

VDE - R trójnóg aluminiowy 
67-TR-001

VDE - R rolka typu V, z  podwójnym 
środkowym wałkiem na trójnogu
67-RT-005

VDE - R rolka  dwudzielna,  
skośna,  na statywie
67-RS-011

VDE - R rolka  na statywie 
67-RS-001

VDE - R rolka  dwudzielna  
na statywie
67-RS-010

67-RO-001	VDE - R rolka typu „V”,  mała, dł. 10 cm
67-RO-002	VDE - R rolka typu „V”,  średnia, dł. 15 cm
67-RO-004	VDE - R rolka typu „V”,  składana, dł. 25 cm
67-RO-007	VDE - R rolka typu „V” z podwójnym środkowym 
wałkiem, dł. 35 cm

Sposób składania
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Gruntomierz wyczynowy
nr kat. waga ilość w opak.

67-A0-040 10 g 2 szt.
67-A0-041 20 g  2 szt.
67-A0-042 30 g 2 szt.
67-A0-043 50 g 2 szt.

Łącznik amortyzatora,
mały - 2 szt. 67-A0-020

Łącznik amortyzatora, 
średni - 2 szt. 67-A0-021

Łącznik amortyzatora, 
duży - 2 szt. 67-A0-022

AKCESORIA WYCZYNOWE

Amortyzatory silikonowe są wyjątkowo miękkie, supermocne, o ogromnej rozciągliwości. Pozwalają zatrzymać  
w czasie holu wielki okaz ryby przy łowieniu na stosunkowo cienką żyłkę. Posiadają wysoką rozciągliwość, dochodzącą 
do 600%. Oferowane są w kilku kolorach, a każdy kolor odpowiada innej średnicy.
Amortyzatory lateksowe cechują się jeszcze większą, 700% rozciągliwością. Dostępne są w kolorze jasnokremowym.

AMORTYZATORY

nr kat. nazwa średnica długość kolor

67-AS-007 amortyzator silikonowy, 600%  0,7 mm 6 m fioletowy
67-AS-008 amortyzator silikonowy, 600%  0,8 mm 6 m czerwony
67-AS-009 amortyzator silikonowy, 600%  0,9 mm 6 m żółty
67-AS-010 amortyzator silikonowy, 600%  1,0 mm 6 m niebieski
67-AS-012 amortyzator silikonowy, 600%  1,2 mm 6 m pomarańczowy
67-AS-014 amortyzator silikonowy, 600%  1,5 mm 6 m zielony

67-AL-007 amortyzator lateksowy, 700%  0,7 mm 6 m naturalny
67-AL-008 amortyzator lateksowy, 700%  0,8 mm 6 m naturalny
67-AL-009 amortyzator lateksowy, 700%  0,9 mm 6 m naturalny
67-AL-010 amortyzator lateksowy, 700%  1,0 mm 6 m naturalny
67-AL-012 amortyzator lateksowy, 700%  1,2 mm 6 m naturalny
67-AL-014 amortyzator lateksowy, 700%  1,4 mm 6 m naturalny
67-AL-016 amortyzator lateksowy, 700%  1,6 mm 6 m naturalny

Drut do zestawów  
wyczynowych - dł. 2 m.  
94-DZ-001

ŁącZniki AmOrtyZAtOrA
Ochraniacz gumy  
- 67-A0-005

grubość 0,9 cm; wielkość:
8,5 x 35 cm – 67-A0-D04
8,5 x 25 cm – 67-A0-D09

wielkość 5,5 x 15 cm, 
grubość 1,1 cm 
67-A0-D01

wielkość 5,5 x 14,5 cm, 
grubość 1 cm,  
dwukolorowa 
67-A0-D08

 0,9 cm; 

wielkość 5,5 x 14,5 cm,
grubość 1 cm, 
dwukolorowa
67-A0-D08

z drugiej strony  
czarna

Wężyk do spławików 
0,30 mm – 67-A0-kS1 
0,50 mm – 67-A0-kS2 
0,60 mm – 67-A0-kS3
0,60 mm – 67-A0-kS3
0,70 mm – 67-A0-kS4
0,90 mm – 67-A0-kS5

Antenki spławikowe:
1,2 mm x 2 szt.;  
1,5 mm x 2 szt.; 
1,7mm x 1 szt. – 67-A0-A01
2 mm x 2 szt.; 3 mm x 2 szt.; 
4,5 mm x 2 szt. – 67-A0-A02

Antenki multikolor
3 mm x 1 szt., 
4,5 mm x 1 szt. – 67-A0-A05

Wężyk do spławikówAntenki spławikowe:

Korek do gumy,
duży - 2 szt.
67-A0-011

0,60 mm – 67-A0-
0,70 mm – 67-A0-
0,90 mm – 67-A0-

Korki do gumy – wykonane z bardzo lekkiego 
materiału o niesłychanej giętkości, dzięki cze-
mu ściany stożka wyginają się wraz z wędką,  
co zapobiega pęknięciom wędki (jak to się czę-
sto zdarza w wypadku sztywnych korków).

Korek do gumy,
mały - 2 szt.
67-A0-010

KORKI DO GUM

Pudełko z koszulkami
silikonowymi
67-A0-KB1

Nożyce do robaków
67-99-010

Drabinka
20 cm  67-A0-DW1 
25 cm  67-A0-DW2 
30 cm  67-A0-DW
Dostępna  
w dwóch kolorach:  
czerwonym 
i zielonym.

 
67-Dr-001 - drabinka  
z ruchomym zaczepem,  
dł. 18 cm

Śrut wyczynowy 100 g 
60-Bc-001 -  0,05 g; 0,07 g; 0,09 g;  

0,11 g; 0,13 g; 0,16 g
60-Bc-002 -  0,09 g; 0,13 g; 0,19 g;  

0,28 g; 0,36 g; 0,47 g

Gumki do zestawów
dł.   8 cm/10 szt. 67-A0-001 
dł. 12 cm/10 szt. 67-A0-002 

PIANKOWE DRABINKI

Antenki multikolorAntenki multikolor

67-D
z ruchomym zaczepem, 
dł. 18 cm

0,90 mm – 67-A0-kS5S5S5

Śrut wyczynowy 
67-BC-002
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Nowe wędziska Diaflex Nano-Core to rewolucja w dzie-
dzinie konstrukcji blanków.
Dzięki nieosiągalnej dla innych producentów, nowator-
skiej NaNoteChNologii jako pierwsi wyprodukowaliśmy 
wędki z włókna węglowego o tak wysokim współczynniku 
sztywności.
Spinningi Diaflex wyprodukowane w technologii Nano- 
-Core są ekstremalnie cienkie, ekstremalnie lekkie  
i ekstremalnie wytrzymałe. Wysoki standard wykończenia 
zapewniają przelotki Fuji K-Concept oraz wysoce trwała 
rękojeść wykonana z włókna węglowego. Kształt i kąt 
ustawienia przelotek zabezpieczają przed przypadkowym 
zapętleniem się żyłki czy plecionki na ramce przelotki. 
Wyjątkowa lekkość przelotek wpływa na perfekcyjną, 
szybką akcję wędki. 
Dolnik to rozwiązanie na miarę XXi wieku. Rękojeść wy-
konana z high-Carbonu doskonale przenosi drgania, dzięki 
czemu bardzo dobrze czujemy pracę przynęty czy nawet 
najdelikatniejsze brania.
odsłonięty, niezabudowany fragment blanku w uchwycie 
typu „Skeleton” powoduje, że rękę trzymamy bezpo-
średnio na blanku, dzięki czemu w 100% wyczuwamy,  

co dzieje się z przynętą. ergonomiczny kształt dolnika, 
jak też odpowiednia jego długość powodują, że węd-

ka świetnie leży w dłoni zarówno w czasie rzutu,  
jak i podczas holu.

Potwierdzeniem jakości i perfekcji wykonania 
wędek Diaflex Nano-Core jest 10-letnia gwa-

rancja, której udzielamy na blanki tej serii.
Diaflex to  strzał w dziesiątkę dla węd-

karzy poszukujących wędziska super- 
szybkiego, przechodzącego jed-

nak pod  obciążeniem w pełną 
parabolę.

przelotka Fuji  
K-Concept

Pierwsze wędki spinningowe wykonane z High-Carbonu  
o współczynniku sztywności 85 mln PSI.

ekstremalnie  
cienkie blanki 

ergonomiczna, 
niezniszczalna  
węglowa rękojeść

perfekcyjne 
wykończenie 
detali

NANO CORE TECHNOLOGY

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

odsłonięty,  
niezabudowany  
rękojeścią blank  

przenosi  
najdelikatniejsze  

brania

nr kat. długość liczba sekcji c.w. dł. transp. akcja *orient.

DIAFLEX PERCH JIG (WKLEJANKA)
11D-1J-A22 2,25 m 2 2–10 g 119 cm szybka 649 zł
11D-1J-A24 2,40 m 2 2–12 g 127 cm szybka 679 zł
11D-1J-A27 2,70 m 2 2–15 g 142 cm szybka 739 zł

DIAFLEX TROUT JIG (WKLEJANKA)
11D-1J-B24 2,40 m 2 5–20 g 127 cm szybka 679 zł

DIAFLEX PIKE JIG (WKLEJANKA)
11D-1J-C24 2,40 m 2 10–30 g 127 cm szybka 695 zł

DIAFLEX ZANDER JIG (WKLEJANKA)
11D-1J-D22 2,25 m 2 5–35 g 119 cm szybka 649 zł

DIAFLEX PIKE SPIN
11D-1S-C24 2,40 m 2 10–30 g 127 cm szybka 649 zł
11D-1S-C27 2,70 m 2 10–35 g 142 cm szybka 719 zł

DIAFLEX ZANDER SPIN
11D-1S-D24 2,40 m 2 10–35 g 127 cm szybka 719 zł
11D-1S-D27 2,70 m 2 10–45 g 142 cm szybka 779 zł

cena
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NANO CORE TECHNOLOGY

40 * Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

Trzy modele spinningów o bardzo szybkiej akcji, przeznaczone 
do połowów okoni. Wszystkie modele doskonale nadają się do 
łowienia na małe, miękkie przynęty, tzw. paproszki. Pierwsze 
dwie długości, 2,25 i 2,40 m, polecane są do połowów z łodzi, 
najdłuższy zaś spinning, 2,70 m, świetnie nadaje się do połowu  
z brzegu. Spinningi te są bardzo czułe, sygnalizują najdelikatniejsze 
brania okoni dzięki delikatnej, pelnej szczytówce.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11D-1J-A22 2,25 m 2 2–10 g 119 cm 649 zł
 11D-1J-A24 2,40 m 2 2–12 g 127 cm 679 zł
 11D-1J-A27 2,70 m 2 2–15 g 142 cm 739 zł

Dia�ex Perch Jig (wklejanka)
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22nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11D-1J-B24 2,40 m 2 5–20 g 127 cm 679 zł

Dia�ex Trout Jig (wklejanka)
Idealny do połowu małymi i średnimi gumami, a szczególnie bar-
dzo skutecznymi ostatnio jigami. Świetnie poradzi sobie również  
z niewielkimi woblerami i błystkami. Szybka akcja, lekkość, czułość 
pozwalają na błyskawiczne zacięcie ryb, a ich moc na bezpieczny 
hol nawet bardzo dużych pstrągów potra�ących bardzo dyna-
micznie „odjechać”. Lekkość wędki nie jest obojętna, gdy trzeba 
tropić pstrągi przez wiele godzin, oddając tysiące rzutów. Dia�ex 
Trout jest doskonale wyważony i równie świetnie sprawdza się 
przy połowie jazi, kleni i innych drapieżników.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11D-1J-C24 2,40 m 2 10–30 g 127 cm 695 zł

Dia�ex Pike Jig (wklejanka)
Dla spinningistów, którzy lubią łowić szczupaki na jigi, to fe-
nomenalny kij. Można łowić średnie i duże szczupaki przy-
nętami do 30 g. Szybka akcja i sztywność blanku gwarantują 
skuteczne  zacięcie ryby. Moc Dia�ex Pike Jiga zapewnia wy-
holowanie bardzo dużych szczupaków. Przelotki Fuji K-Con-
cept zapobiegają plątaniu się linki na ramkach przelotek. Jest 
to szczególnie ważne, kiedy łowimy w trudnych warunkach,  
np. brodząc w zarośniętym starorzeczu, gdzie każdy niepotrzebny 
ruch może spłoszyć rybę.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11D-1J-D22 2,25 m 2 5–35 g 119 cm 649 zł

Dia�ex Zander Jig (wklejanka)
Krótki spinning doskonale sprawdzający się przy delikatnym 
łowieniu sandaczy z łodzi. Ekstremalnie cienki, sztywny blank 
zapewnia wyczucie najdelikatniejszych skubnięć sandaczy. 
Jednocześnie blank jest tak mocny, że można z powodzeniem 
holować kilkukilogramowe ryby, co wielokrotnie udawało się 
testerowi Robinsona – mistrzowi Polski Tomaszowi Kurnikowi  
w czasie połowów na zalewie w Turawie.

Tomasz Kurnik – tester Robinsona, czołowy  
polski spinningista, wielokrotny mistrz  
i wicemistrz Polski, przewodnik wędkarski  

– łowi na spinningi Dia�ex.

30%
lżejsze

Q
najwyższa 

jakość
30%

mocniejsze

C
węglowa 
rękojeść

20%
cieńsze

Fuji
K-Concept
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nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11D-1S-C24 2,40 m 2 10–30 g 127 cm 649 zł
 11D-1S-C27 2,70 m 2 10–35 g 142 cm 719 zł

Dia�ex Pike Spin
Dwa modele spinningów przeznaczonych do łowienia szczupa-
ków średnimi i cięższymi przynętami. Krótszy kij długości 2,40 m 
polecany jest do połowów z łodzi, idealnie sprawdzi się w lekkim 
trollingu. Dłuższy 2,70 m przeznaczony jest do połowów z brzegu. 
Oba wędziska są doskonale wyważone, ergonomiczny uchwyt 
doskonale przenosi brania, ale również nie powoduje zmęczenia 
u długo łowiacego spinningisty. Wędzisko jest estetycznie i per-
fekcyjnie wykończone, a najwyższej klasy węgiel oraz węglowa 
rękojeść gwarantują wieloletnie spinningowanie.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11D-1S-D24 2,40 m 2 10–35 g 127 cm 719 zł
 11D-1S-D27 2,70 m 2 10–45 g 142 cm 779 zł

Dia�ex Zander Spin
Dwa modele fantastycznych spinningów przeznaczonych do 
połowu sandaczy. Są to najcięższe kije z tej serii – mają ciężar wy-
rzutu do 35 i 45 g – co pozwala łowić sandacze ciężkimi główkami. 
Spinningi te mają doskonałą sztywność. Łowiąc nimi sandacze, 
stosując plecionkę, wyczuwa się doskonale nawet najdelikatniejsze 
brania. Lekkość najwyższej klasy przelotek Fuji K-Concept pozwala 
zminimalizować masę tego bardzo mocnego wędziska.

NANO CORE TECHNOLOGY

41* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

30%
lżejsze

Q
najwyższa 

jakość
30%

mocniejsze

C
węglowa 
rękojeść

20%
cieńsze

Górna i dolna część węglowego  
dolnika wykończona jest  
praktycznym neoprenem.

Fuji
K-Concept



Cortez Nano Core Technology to najnowsze osiągnięcie inżynierii w dziedzinie zaawansowanych konstruk-
cji blanków, charakteryzujących się szybką akcją i dużym zapasem mocy przy zachowaniu bardzo małej 
masy własnej. Pomimo że spinningi te mają bardzo cienkie blanki, są wyjątkowo mocne. Takie właściwości 
gwarantuje najnowsza technologia wykonania i najwyższej jakości surowce. W produkcji użyto grafitu  
o module sztywności 70 mln PSI, a blanki wykonano w technologii Nano Core Technology.
W początkowej fazie projektowania zoptymalizowano przenoszenie obciążeń przez poszczególne czę-
ści wędziska, zwracając szczególną uwagę na powiększenie ugięcia dolnej części blanku pod dużym 
obciążeniem. W efekcie uzyskano hiperdynamiczny blank o zwiększonej mocy użytkowej i pełniejszym 
ugięciu przy maksymalnych obciążeniach. Te charakterystyki stawiają Corteza jako numer jeden 
wśród spinningów przystosowanych do używania plecionki. Podczas rzutu, prowadzenia przynęty i holu  
na żyłce wędzisko zachowuje się jak klasowy kij z akcją szczytową. W przypadku stosowania nierozcią-
gliwej plecionki rolę dodatkowego amortyzatora (zamiast żyłki) przejmuje dolnik, gwarantując w efekcie 
pewny hol i minimalną liczbę zejść ryby z haka.
Do uzbrojenia Cortezów zastosowano klasowe przelotki z pierścieniami SIC na ultracienkich stop-
kach oraz rękojeść z bardzo dobrej jakości korka i neoprenu. Zostały one zaprojektowane przez 
japońskich specjalistów z dziedziny ergonomii. Odpowiednio dobrany kształt i proporcje 
poszczególnych elementów sprawiają, że wędzisko wraz z kołowrotkiem wpasowuje się do 
dłoni i przedramienia, stając się jakby jego naturalnym przedłużeniem, a operowanie 
tym kijem jest o wiele bardziej precyzyjne i przyjemne.

Cortez Nano Core Technology to najnowsze osiągnięcie inżynierii w dziedzinie zaawansowanych konstruk-
cji blanków, charakteryzujących się szybką akcją i dużym zapasem mocy przy zachowaniu bardzo małej 
masy własnej. Pomimo że spinningi te mają bardzo cienkie blanki, są wyjątkowo mocne. Takie właściwości 
gwarantuje najnowsza technologia wykonania i najwyższej jakości surowce. W produkcji użyto grafitu 
o module sztywności 70 mln PSI, a blanki wykonano w technologii Nano Core Technology.
W początkowej fazie projektowania zoptymalizowano przenoszenie obciążeń przez poszczególne czę-
ści wędziska, zwracając szczególną uwagę na powiększenie ugięcia dolnej części blanku pod dużym 
obciążeniem. W efekcie uzyskano hiperdynamiczny blank o zwiększonej mocy użytkowej i pełniejszym 
ugięciu przy maksymalnych obciążeniach. Te charakterystyki stawiają Corteza jako numer jeden 
wśród spinningów przystosowanych do używania plecionki. Podczas rzutu, prowadzenia przynęty i holu 
na żyłce wędzisko zachowuje się jak klasowy kij z akcją szczytową. W przypadku stosowania nierozcią-
gliwej plecionki rolę dodatkowego amortyzatora (zamiast żyłki) przejmuje dolnik, gwarantując w efekcie 

Do uzbrojenia Cortezów zastosowano klasowe przelotki z pierścieniami SIC na ultracienkich stop-
kach oraz rękojeść z bardzo dobrej jakości korka i neoprenu. Zostały one zaprojektowane przez 
japońskich specjalistów z dziedziny ergonomii. Odpowiednio dobrany kształt i proporcje 
poszczególnych elementów sprawiają, że wędzisko wraz z kołowrotkiem wpasowuje się do 
dłoni i przedramienia, stając się jakby jego naturalnym przedłużeniem, a operowanie 
tym kijem jest o wiele bardziej precyzyjne i przyjemne.

NANO CORE TECHNOLOGY

Praktyczna, neoprenowa  
górna część dolnika

Na bardzo  
cienkim blanku  
umieszczone są  
lekkie  
przelotki SIC

Estetyczne   
i perfekcyjne  
wykończenie  
detali

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

nr kat. długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient.

CORTEZ PERCH JIG (WKLEJANKA)
11R-1J-A22 2,25 m 2 1,5–8 g 119 cm 429 zł
11R-1J-A24 2,40 m 2 2–10 g 127 cm 449 zł
11R-1J-A27 2,70 m 2 2–12 g 142 cm 499 zł

CORTEZ TROUT JIG (WKLEJANKA)
11R-1J-B24 2,40 m 2 4–18 g 127 cm 469 zł

CORTEZ PIKE JIG (WKLEJANKA)
11R-1J-C24 2,40 m 2 8–28 g 127 cm 499 zł

CORTEZ ZANDER JIG (WKLEJANKA)
11R-1J-D22 2,25 m 2 4–32 g 119 cm 439 zł

CORTEZ PIKE SPIN 
11R-1S-C24 2,40 m 2 8–28 g 127 cm 409 zł
11R-1S-C27 2,70 m 2 10–32 g 142 cm 489 zł

CORTEZ ZANDER SPIN 
11R-1S-D24 2,40 m 2 8–35 g 127 cm 469 zł
11R-1S-D27 2,70 m 2 10–45 g 142 cm 579 zł

cena
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

Ten lekki spinning polecany jest do łowienia pstrągów na miękkie przynęty, 
jigi, małe woblery i błystki. Może być również z powodzeniem używany na 
klenie i jazie oraz okonie przy połowie „bocznym trokiem”. Ma uniwersalną 
długość, która sprawdza się na małe i średnie rzeki pstrągowe oraz przy 
połowach z łódki. Spinning zapewnia precyzyjne prezentacje przynęty,  
co jest szczególnie ważne na wodach pstrągowych o dużej liczbie zaczepów 
i zmiennym nurcie rzeki. Pomimo delikatności spinning zapewnia wyho-
lowanie dużych drapieżników, a jego lekkość nie powoduje zmęczenia 
ręki nawet podczas całodziennego spinningowania.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11R-1J-B24 2,40 m 2   4–18 g 127 cm 469 zł

Cortez Trout Jig (wklejanka) 

Wędzisko do łowienia na mniejsze i średnie przynęty jigowe szczupaków  
w średnich i dużych rzekach oraz wodach stojących. Zakres ciężaru 
wyrzutu pozwala na łowienie lekkimi i średnio ciężkimi przynętami. 
Wędzisko doskonale nadaje się do techniki jigowania, w której potrzebu-
jemy zarówno bardzo czułych, jak i bardzo mocnych kijów, przy łowieniu  
z łódki, jak też z brzegu. 

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11R-1J-C24 2,40 m 2   8–28 g 127 cm 499 zł

Cortez Pike Jig (wklejanka)

Bardzo krótkie wędzisko jigowe do łowienia sandaczy. Szeroki zakres ciężaru 
wyrzutu pozwala łowić lekkimi, średnimi, a nawet ciężkimi sztucznymi 
przynętami do 32 g. Spinning doskonale sygnalizuje pracę przynęty, co 
w przypadku łowienia sandaczy z opadu ma podstawowe znaczenie. 
Przystosowane do użycia zarówno żyłki, jak i plecionki. Szczególnie 
polecany jest do wędkowania z łodzi.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11R-1J-D22 2,25 m 2 4–32 g 116 cm 439 zł

Cortez Zander Jig (wklejanka)
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Cortez Perch Jig (wklejanka)
Seria trzech specjalistycznych spinningów do połowu okoni na mikroskopijne 
przynęty. Polecane do połowu na miękkie przynęty, tzw. paprochy, do bocz-
nego troka i łowienia z opadu na gumy z ultralekkimi główkami i najmniejsze 
cykady. Pierwszy kij, długości 2,25 m, doskonale nadaje się do połowu z łodzi, 
drugi kij, długości 2,40 m, z powodzeniem może być użyty do łowienia z łodzi  
i brzegu, trzeci zaś, najdłuższy, polecany jest do połowu z brzegu. Krótki 
dolnik, idealne wyważenie i niewielka masa znacząco podnoszą komfort 
łowienia. Spinningi są bardzo lekkie i czułe, bezbłędnie sygnalizują każde, 
nawet najdelikatniejsze branie.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11R-1J-A22 2,25 m 2 1,5–8 g 119 cm 429 zł
 11R-1J-A24 2,40 m 2   2–10 g 127 cm 449 zł
 11R-1J-A27 2,70 m 2   2–12 g 142 cm 499 zł

NANO CORE TECHNOLOGY

20%
lżejsze

20%
mocniejsze

20%
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pierścienie 
SIC
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najwyższa 

jakość

Bardzo cienkie blanki  
i perfekcyjne  
wykończenie detali
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Doskonałe dwa spinningi szczupakowe o długości i ciężarze wyrzu-
towym pozwalającym również na łowienie innych drapieżników: 
sandaczy, boleni, dużych okoni i pstrągów. Przy łowieniu pike spin-
nem można stosować średniej wielkości przynęty: woblery, gumy  
i błystki. Bardzo lekki, wysmukły blank perfekcyjnie przekazuje pracę 
przynęty i gwarantuje pewny hol dużej ryby.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11R-1S-C24 2,40 m 2    8–28 g 123 cm 409 zł
 11R-1S-C27 2,70 m 2   10–32 g 138 cm 489 zł

Cortez Pike Spin

Dwa najwyższej klasy spinningi sandaczowe. Sztywny i mocny blank 
doskonale przekazuje moment brania i daje pewność w trakcie holu. 
Model krótszy 2,40 m polecany jest do połowu z łodzi, a  dłuższy 2,70 m  
do połowów z brzegu. Duże zróżnicowanie ciężarów wyrzutu umożli-
wia stosowanie zarówno przynęt średnich, jak i większych, cięższych, 
jak koguty, gumy jigowe, woblery i błystki. Odpowiednie uzbrojenie 
pozwala zastosować żyłkę, jak też plecionkę. Zander Spin jest rów-
nież świetną alternatywą dla wędkarzy łowiących trocie zarówno  
w morzu, jak i w rzekach.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11R-1S-D24 2,40 m 2    8–35 g 123 cm 469 zł
 11R-1S-D27 2,70 m 2   10–45 g 138 cm 579 zł

Cortez Zander Spin
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

20%
lżejsze
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mocniejsze

20%
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SIC
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jakość

NANO CORE TECHNOLOGY
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Okaz sandacza złowiony z łódki przez Marcina Jakubowskiego na Wiśle  
w okolicach Warszawy. Marcin spinningował Cortezem Zander Spin 
2,40 m, a sandacz zaatakował największego longinusa Robinsona
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CS-Matrix
Czułość i hiperdynamika 

1. Grafitowy rdzeń Hi-Speed 
 o wzmocnionej wytrzymałości
2., 3.  Nośny trzon wędziska z grafitu  

Hi-Modulus o sztywności  
62 mln PSI

4. Tkanina węglowa
5. Zewnętrzny oplot węglowy  

HD zabezpieczający przed 
 przypadkowymi uszkodzeniami

Najnowsza konstrukcja opracowana do wykorzystania w superczułych 
wędziskach hiperdynamicznych. Ułożenie wysokomodułowego gra�tu  
o module sztywności dochodzącym do 62 mln PSI przy użyciu minimalnej ilości 
spoiwa zapewnia blankom bardzo małą masę oraz doskonałe 
przenoszenie drgań.

Generacja zaawansowanych technicznie wędzisk, wyróżniająca się 
szybką akcją i dużym zapasem mocy. Idealne ułożenie warstw grafitu  
o sztywności 62 mln PSI przy użyciu minimalnej ilości spoiwa w techno-
logii CS-Matrix zapewnia doskonałe przenoszenie drgań, niespotykaną 
dynamikę i szybkość. Mniejsza zawartość żywicy spowodowała, że wędki  
z tej serii są bardzo lekkie, pozwalają odczuć każde, nawet najdelikatniej-
sze branie oraz umożliwiają skuteczne i szybkie zacięcie. Doskonała praca 
wędziska podczas holu polega na proporcjonalnym rozłożeniu obciążeń na 
całej jego długości. Szczytówka, część środkowa oraz dolnik mają ściśle 
określony udział, odpowiednio opracowany dla każdego modelu tej serii. 
Zapewnia to wyśmienite parametry rzutowe i doskonałą amortyzację 
podczas nagłych zrywów silnej ryby. Zdaniem ekspertów-testerów jest 
to optymalnie dopracowany sprzęt wysokiej klasy.
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nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11P-C2-360 3,60 m 2 2,75 lbs 188 cm 319 zł
 11P-C2-361 3,60 m 2 3,00 lbs 188 cm 329 zł
 11P-C2-362 3,60 m 2 3,25 lbs 188 cm 349 zł

 11P-C2-390 3,90 m 2 3,00 lbs 203 cm 373 zł
 11P-C2-391 3,90 m 2 3,50 lbs 203 cm 398 zł

Diplomat Carp
Szybkość, moc, dynamika i elegancja to tylko niektóre z cech 
karpiówek Diplomat. Ilość i rozmieszczenie przelotek oraz wy-
ważenie wędziska zaprojektowano w zaawansowanym procesie 
symulacji komputerowej. Nowoczesny, niezwykle wytrzymały, 
metalowy uchwyt kołowrotka, grube ścianki blanków sprawiają, 
że karpiówki te są niezwykle mocne, a zarazem bardzo czułe. 
Pewność holi ponad 20 kg karpi zapewnia struktura blanku 
wykonana w technologii CS-Matrix. Komfort łowienia zapewnia 
również antypoślizgowy uchwyt na końcu rękojeści. Smukłość 
karpiówek Diplomat i ich niezwykle staranne wykończenie 
sprawiają, że wyróżniają się elegancją wśród dostępnych na 
rynku wędzisk. W ofercie Diplomat Carp występują dwie długości  
o pięciu różnych krzywych ugięcia.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11A-C2-270 2,70 m 2 2,25 lbs 142 cm 169 zł
 11A-C2-300 3,00 m 2 2,50 lbs 157 cm 185 zł
 11A-C2-330 3,30 m 2 2,75 lbs 172 cm 215 zł

Aquarius Carp
Specjalistyczne krótkie wędki karpiowe  o ciężarze wyrzutu   
od 2,25  do 2,75 lbs  do �nezyjnego łowienia w małych zbiornikach 
oraz do połowu  z łodzi. Charakteryzują się paraboliczną akcją.  
Są wyjątkowo lekkie oraz bardzo poręczne w transporcie.
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nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

Perch Jig (wklejanka)
11P-JP-205 2,05 m 2 2–10 g 110 cm 189 zł
11P-JP-225 2,25 m 2 3–12 g 120 cm  199 zł
11P-JP-245 2,45 m 2 3–15 g 131 cm  214 zł
Trout Spin
11P-ST-240 2,40 m 2 6–22 g 128 cm  229 zł
11P-ST-270 2,70 m 2 6–22 g 143 cm  264 zł
Pike Spin
11P-SP-240 2,40 m 2 8–30 g 128 cm  239 zł
11P-SP-270 2,70 m 2 10–30 g 143 cm  279 zł
Zander Spin
11P-SZ-270 2,70 m 2 10–45 g 143 cm  284 zł
Salmon Spin
11P-SS-285 2,85 m 2 10–50 g 151 cm  299 zł

Diplomat Spin
Nowa seria spinningów charakteryzująca się szybką akcją  
i głębokim ugięciem w trakcie holu. Jest to duża zaleta, dzięki której 
spady ryb są zredukowane prawie do zera. Okoniówki to typowe 
wklejanki z „pełną” szczytówką, pozostałe wędziska to klasyczne 
spinningi. Przelotki typu KT o specjalnej konstrukcji zapobiegają 
zapętlaniu się plecionki czy żyłki na ramkach przelotek. Wycięcie 
w korpusie uchwytu kołowrotka odsłania blank umożliwiając 
wyczucie nawet delikatnych brań.

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie.



Hi-Flex 
Hi-Flex Fjord

Power Stick  
superior technology

OGROMNY ZAPAS MOCY



Seria wędzisk Power Stick to sprzęt na największe drapieżniki: przede wszyst-
kim na wyprawy morskie oraz wielkie sumy czy tołpygi. Power Stick Hi-Flex  
i Fjord oraz nowości Siluro były testowane na najlepszych łowiskach północnej 
i południowej Europy i spisały się świetnie w trakcie holów wielkich morskich 
ryb: dorszy, czarniaków, karmazynów, halibutów oraz sumów. Niektóre ryby 
morskie złowione na nasze Power Sticki miały ponad 50 kg, a sumy grubo ponad 
100 kg. Seria wędzisk Robinson Power Stick to seria marzeń dla tych wędka-
rzy, którzy potrzebują wędziska o maksymalnej mocy. Budowa Power Sticków 
zbliżona jest do konstrukcji legendarnej amerykańskiej serii najmocniejszych 
wędzisk typu „Ugly stick”. Specjalna konstrukcja wędziska cechuje się ogrom-
ną wytrzymałością, dzięki przejściu rurkowego węglowego blanku w pełną 
szklaną końcówkę szczytówki. Modele Power Stick Hi-Flex, Power Stick Hi-Flex 
Fjord posiadają blank kompozytowy. Wędziska Power Stick przeznaczone są do 
łowienia wielkich drapieżników metodą spinningową i trollingową na rzekach, 
jeziorach i na morzu, mogą służyć też jako doskonałe gruntówki do łowienia 
wielkich okazów sumów, tołpyg i amurów. 

Pod przelotką  
podłożony jest 

oplot z nici,  
chroniący  

i wzmacniający 
blank. 

Mocne przelotki typu TS.

Końcówka dolnika umożliwiająca osa-
dzenie wędziska w pasie, dzięki czemu 
podczas holu wielkich morskich ryb 
ręce wędkarza nie są narażone na duże 
obciążenia.

Szklane końcówki szczytówek w technologii Power Stick wytrzymują 
największe obciążenia oraz pozwalają wyczuć najdelikatniejsze branie.

nr kat. długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient.

POWER STICK HI-FLEX
11S-HF-B27 2,70 m 2 50–150 g 142 cm 159 zł
11S-HF-B30 3,00 m 2 50–150 g 158 cm 169 zł
11S-HF-D24 2,40 m 2 100–250 g 127 cm 159 zł
11S-HF-D27 2,70 m 2 100–250 g 142 cm 169 zł
11S-HF-D30 3,00 m 2 100–250 g 158 cm 179 zł
11S-HF-E21 2,10 m 2 150–350 g 112 cm 159 zł
11S-HF-E24 2,40 m 2 150–350 g 127 cm 169 zł
11S-HF-E27 2,70 m 2 150–350 g 142 cm 189 zł
11S-HF-E30 3,00 m 2 150–350 g 158 cm 199 zł

POWER STICK HI-FLEX FJORD
11S-HF-J19 1,90 m 2  100–300 g 102 cm 149 zł
11S-HF-M23 2,30 m 2  300–1000 g 122 cm 189 zł

cena

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

Na wyprawach sumowych w sezonie 2015 
wraz z naszymi Klientami złowiliśmy ponad 

300 sumów. Ponad 150 sumów wyholowaliśmy 
wędziskami Robinson Power Stick, w tym  

6 ryb powyżej 200 cm. Największym sumem 
wyholowanym na Power Stick była ryba długości  

227 cm. Power Stick jest wędziskiem wręcz  
idealnym do łowienia sumów techniką trollingu.  
Wszystkie właściwości Power Stick, a szczególnie  

jego głębokie ugięcie podczas holu, stawiają tę 
wędkę w czołówce wędek sumowych. Hol dużego 

suma na tej wędce jest wielką przyjemnością.  
Polecam wszystkim wędkarzom,  

którzy szukają dobrej i niezawodnej  
wędki sumowej. 

Sebastian „rognis_oko” Kalkowski 
www.przewodnicywedkarscy.pl
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Odpowiednie  
wypro�lowanie rękojeści  

z neoprenu umożliwia  
pewniejszy chwyt  

w czasie najcięższych 
holi.

Pewny uchwyt koło-
wrotka, wzmocniony 
metalowymi pierście-
niami.

Dziewięć bardzo mocnych kompozytowych wędzisk długości 
2,10–3 m o szerokim zakresie ciężaru wyrzutu (50–350 g). Wę-
dziska o c.w. 50–150 g przeznaczone są do połowu drapieżników 
słonowodnych i słodkowodnych ciężkimi błystkami, jigami, 
woblerami oraz lekkimi pilkerami metodą spinningową i trolling- 
ową. Wędziska o c.w. 100–250 g przeznaczone są do połowu 
dorszy, troci i łososi ciężkimi sztucznymi przynętami i pilkerami 
z jednostek pływających, o c.w. 150–350 g zaś do połowu ryb 
morskich ciężkimi pilkerami. Seria Hi-Flex jest wyposażona  
w specjalnie skonstruowany dolnik zapewniający pewny chwyt  
w trakcie holu i możliwość opierania dolinka o pas. Zakres długości 
2,10–3 m pozwala wybrać odpowiednie wędzisko do połowu  
z kutra, z łodzi czy z brzegu.
nr katalogowy długość liczba  sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

11S-HF-B27 2,70 m 2 50–150 g 142 cm 159 zł
11S-HF-B30 3,00 m 2 50–150 g 158 cm 169 zł

11S-HF-D24 2,40 m 2 100–250 g 127 cm 159 zł
11S-HF-D27 2,70 m 2 100–250 g 142 cm 169 zł
11S-HF-D30 3,00 m 2 100–250 g 158 cm 179 zł

11S-HF-E21 2,10 m 2 150–350 g 112 cm 159 zł
11S-HF-E24 2,40 m 2 150–350 g 127 cm 169 zł
11S-HF-E27 2,70 m 2 150–350 g 142 cm 189 zł
11S-HF-E30 3,00 m 2 150–350 g 158 cm 199 zł

Hi-Flex

Dwa modele supermocnych wędzisk kompozytowych przezna-
czonych do połowów ryb morskich z kutra. Testy tych wędzisk 
wypadły znakomicie i z wyholowaniem kilkunastokilogramowych 
dorszy, czarniaków, molw, zębaczy czy karmazynów nawet 
z głębokości 600 m nie było najmniejszych problemów. Dzięki 
zastosowaniu końcówki dolnika umożliwiającej osadzenie wę-
dziska w pasie wędkarze przy holu tych ryb z dużych głębokości 
nie odczuwali zmęczenia. Doskonale rozmieszczone przelotki 
z ceramicznymi pierścieniami wytrzymywały największe ob-
ciążenia, a szklana szczytówka wykonana w technologii Power 
Stick była niezawodna w trakcie podnoszenia z dna kilkudzie-
sięciokilogramowych halibutów. Do holu największych ryb 
z najgłębszych miejsc polecane są wędziska o c.w. 300–1000 g. 
Schodzenie tak ciężkiego pilkera w głębinę jest bardzo szybkie. 
Do łowienia na płytszych akwenach średnich ryb polecane jest 
wędzisko o długości 1,9 m i ciężarze wyrzutu 100–300 g.

nr katalogowy długość il. sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11S-HF-J19 1,90 m 2 100–300 g 102 cm 149 zł
 11S-HF-M23 2,30 m 2 300–1000 g 122 cm 189 zł

Hi-Flex Fjord

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie 49



Drużyna Robinson Siluro pod wodzą  
Tomka Kurnika wyholowała we Włoszech  
na rzece Po największego suma złowionego 
przez Polaka na świecie o długości 260 cm.
Oprócz tego drużyna złowiła jeszcze sumy  
o długości 249 i 195 cm. 
W trakcie mozolnych holów doskonale  
spisała się wędka Siluro Spin 2,10 m 
c.w. 50–250 g.

Power Stick  
superior technology

Blank wędki jest 
jednoczęściowy,  
rękojeść zaś składana, 
co zmniejsza długość 
wędki o 40 cm  
(dł. transportowa 
160 cm).

Nowa seria wędzisk Siluro przeznaczona jest głównie do połowów 
sumów z łodzi metodą spinningową, gruntową, jak też trollin-
gową oraz z brzegu spinningową i gruntową. Swoją olbrzymią 
moc wędziska Siluro Spin zawdzięczają supermocnym blankom  
i zastosowaniu przelotek, których stopki wytrzymują największe 
obciążenia. Ergonomiczny kształt rękojeści sprawia, że długi hol 
ogromnego suma jest łatwiejszy. Doskonale spisały się w czasie 
testów na rzece Po, gdzie został pobity rekord Polski w połowie 
sumów przez naszego testera Tomka Kurnika.
nr katalogowy długość il. sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11S-SS-021 2,10 m 2 50–180 g 160 cm 209 zł
 11S-SS-022 2,10 m 2 50–250 g 160 cm 219 zł

Siluro Spin

Polecane na wielkie okazy sumów i innych kilkudziesięciokilogra-
mowych ryb słodkowodnych i słonowodnych. Wędzisko Siluro 
Spin Cat�sh Cast uzbrojone jest w wysokiej klasy castingowe 
przelotki typu VLRC (Very Long Range Casting). Układ przelotek 
pozwala na zastosowanie multiplikatora, jak też kołowrotka  
o stałej szpuli. Wędzisko przeznaczone jest do połowu z gruntu, 
na spławik oraz systemem z bojką.
nr katalogowy długość il. sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11S-SS-331 3,30 m 2 100–350 g 175 cm 239 zł

Siluro Spin Cat�sh Cast

Wędzisko Siluro Spin  Cat�sh Live Bait przeznaczone jest do po-
łowu na żywca z gruntu, na spławik oraz z systemem z bojką na 
kołowrotki o stałej szpuli. W czasie testów było niezawodne przy 
połowie wielkich sumów w akwenach śródlądowych.
nr katalogowy długość il. sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11S-SS-330 3,30 m 2 100–350 g 175 cm 239 zł

Siluro Spin Cat�sh Live Bait
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Siluro Spin 
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    nr kat.   długość    liczba sekcji     c.w.      dł. transp.     *orient. 
cena cena

nr kat. długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. 

BLUEBIRD PERCH JIG (WKLEJANKA)
11B-BE-021 2,12 m 2 2–8 g 112 cm 119 zł
11B-BE-023 2,30 m 2 2–10 g 128 cm 129 zł
11B-BE-024 2,40 m 2 4–15 g 129 cm 132 zł
BLUEBIRD TROUT JIG (WKLEJANKA)
11B-AT-270 2,70 m 2 5–18 g 143 cm 159 zł
BLUEBIRD PIKE SPIN
11B-BP-240 2,40 m 2 10–30 g 129 cm 142 zł
11B-BP-270 2,70 m 2 10–30 g 143 cm 165 zł
BLUEBIRD ZANDER SPIN 
11B-BZ-205 2,05 m 2 10–32 g 109 cm 129 zł
11B-BZ-230 2,30 m 2 10–40 g 123 cm 149 zł
11B-BZ-270 2,70 m 2 15–45 g 143 cm 175 zł
BLUEBIRD MATCH 
11B-MA-036 3,60 m 3   8–25 g 128 cm 199 zł
11B-MA-038 3,90 m 3   8–25 g 137 cm 209 zł
BLUEBIRD PICKER 
11B-PI-027 2,70 m 2+3   up to 30 g 142 cm 189 zł
11B-PI-030 3,00 m 2+3   up to 30 g 158 cm 199 zł
 BLUEBIRD FLOAT
11B-FT-038 3,90 m 4 10–30 g 123 cm 175 zł 
11B-FT-042 4,20 m 5 10–30 g 123 cm 209 zł 
11B-FT-045 4,50 m 5 10–30 g 123 cm 225 zł
11B-FT-395 3,95 m 5 20–50 g 111 cm 225 zł
BLUEBIRD MATCH
11B-MA-039 3,90 m 7 5–24 g 100 cm 219 zł 

11B-MA-042 4,20 m 7 5–24 g 100 cm 259 zł
11B-MA-390 3,90 m 7 7–30 g 100 cm 239 zł
11B-MA-420 4,20 m 8 7–30 g 100 cm 285 zł
BLUEBIRD SPIN
11B-SP-024 2,40 m 6 10–30 g 63 cm 125 zł 
11B-SP-027 2,70 m 6 10–30 g 63 cm 129 zł 
11B-SP-030 3,00 m 7 10–30 g 63 cm 149 zł
11B-SP-240 2,40 m 6 20–50 g 63 cm 125 zł 
11B-SP-270 2,70 m 6 20–50 g 63 cm 135 zł 
11B-SP-300 3,00 m 7 20–50 g 63 cm 155 zł 
BLUEBIRD CARP
11B-CA-036 3,60 m 8 30–60 g 66 cm 175 zł
11B-CA-300 3,00 m 7 40–90 g 64 cm 165 zł 
11B-CA-330 3,30 m 7 40–90 g 64 cm 175 zł 
11B-CA-360 3,60 m 8 40–90 g 64 cm 209 zł
BLUEBIRD T-CARP
11B-CT-360 3,60 m 6 2¾ LBS 93 cm 165 zł 
11B-CT-361 3,60 m 6 3¼ LBS 93 cm 185 zł
11B-CT-390 3,90 m 6 3 LBS 104 cm 185 zł 
11B-CT-391 3,90 m 6 3½ LBS 104 cm 215 zł
BLUEBIRD SENSO TIP 
11B-ST-027 2,70 m 5   40–90 g 105 cm 139 zł
11B-ST-030 3,00 m 6   40–90 g 110 cm 159 zł
11B-ST-035 3,50 m 6   40–90 g 110 cm 165 zł
11B-ST-300 3,00 m 6   50–120 g 110 cm 165 zł
11B-ST-350 3,50 m 6   50–120 g 110 cm 185 zł

Bardzo dobrze przyjęte w ubiegłych sezonach serie wędzisk teleskopowych i spinningów Bluebird skłoniły nas do wprowadzenia 
kolejnych modeli, poszerzających tę uniwersalną serię. Nowością są wędziska matchowe, pickery oraz uniwersalne spławikowo-grun-
towe teleskopy Senso Tip. Dzięki czułej, pełnej szczytówce wykonanej z włókna szklanego świetnie nadają się do połowów metodą 
feeder. To ostatnie charakteryzuje się dużym zakresem ciężarów wyrzutu, co zapewne usatysfakcjonuje wędkarzy łowiących ciężkimi 
zestawami, wędziska matchowe i picker polecamy zaś wędkarzom spławikowym nastawiającym się na łowienie średnimi i lekkimi 
zestawami. Wprowadzone wędki charakteryzują się kilkoma rozwiązaniami, niespotykanymi we wcześniejszych seriach. Wycięcia  
w uchwycie kołowrotka pozwalają trzymać palce bezpośrednio na blanku, co umożliwia wyczucie najdelikatniejszych brań. Odpowiednie 
proporcje blanków i dolników czynią te modele wędzisk bardzo praktycznymi, a łowienie nimi to wielka przyjemność dla wędkarzy.

New BLUEBIRD SENSO TIP, BLUEBIRD MATCH, BLUEBIRD PICKER

NEW

NEW

NEW
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Spinningi te 
posiadają bardzo 
szybką akcję, są lekkie 
i wyjątkowo starannie wy-
konane. Przelotki mają bardzo 
cienkie  stopki i ramki, rękojeść zbudo-
wana z wysokiej jakości korka ma zaś ciekawie 
wypro�lowany kształt i dobrze leży w ręku zarówno 
w czasie wyrzutu, jak i holu ryb. Wszystkie wędziska tej serii 
zbudowane są z węgla IM 8, zostały bardzo starannie opracowane 
pod względem długości, ciężaru wyrzutu i użytych komponentów  
– mają rękojeść korkową, dobrej jakości uchwyty kołowrotka oraz 
przelotki klasy TS. 

Seria trzech jigów okoniowych przeznaczonych do łowienia „pa-
proszkami” i innymi małymi i średnimi przynętami okoniowymi. 
Najkrótsze wędzisko o długości 2,12 m pozwala na komfortowe 
łowienie z łodzi, ale również na brodzenie wśród trzcin, łowienie 
okoni czy  krasnopiór. Spinningi te można śmiało polecić na 
mniejsze akweny do połowu z brzegu okoni, pstrągów, jazi, kleni 
i innych średnich ryb.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11B-BE-021 2,12 m 2 2–8 g 112 cm 119 zł
 11B-BE-023 2,30 m 2 2–10 g 128 cm 129 zł
 11B-BE-024 2,40 m 2 4–15 g 129 cm 132 zł

Bluebird Perch Jig (wklejanka)

Wędzisko jest wyjątkowo lekkie jak na swoją klasę, dzięki cze-
mu pstrągarz oddający w czasie wyprawy setki rzutów nie jest 
narażony na zmęczenie ręki. Dzięki ergonomicznemu kształ-
towi rękojeści wędzisko dobrze leży w dłoni i ma odpowiednią 
moc do wyholowania dużych pstrągów i średnich troci. Ciężar 
wyrzutu od 5 do 18 g daje możliwość zastosowania szerokiego 
wachlarza przynęt, np. obrotówek wielkości 0,1, lekkich jigów czy 
też woblerów 4–6 cm, a delikatność i czułość blanku pozwalają  
na perfekcyjne prowadzenie przynęt w wodzie. Spinningi pstrą-
gowe o tych parametrach są ostatnio najczęściej poszukiwanymi  
na rynku. Bluebird Trout Jig zapewne dostarczy na lata niesły-
chanych przygód pstrągarzowi.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11B-AT-270 2,70 m 2 5–18 g 143 cm 159 zł

Bluebird Trout Jig (wklejanka)

Seria dwóch spinningów o uniwersalnych długościach – 2,40  
i 2,70 m, pozwalających na łowienie zarówno z łodzi, jak i z brze-
gu. Ciężar wyrzutu Pike Spinów pozwala na oddawanie dalekich 
rzutów sztucznymi przynętami o masie do 30 g.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11B-BP-240 2,40 m 2 10–30 g 129 cm 142 zł
 11B-BP-270 2,70 m 2 10–30 g 143 cm 165 zł

Bluebird Pike Spin

Trzy modele doskonałych spinningów przeznaczone przede 
wszystkim do połowu sandaczy. Dwa pierwsze krótkie wędziska  
– 2,05 i 2,30 m, przeznaczone są do łowienia z łódki metodą  
opadu. Duże ciężary wyrzutów pozwalają łowić ciężko uzbro-
jonymi gumami bądź kogutami. Kształt pierwszej części korka 
rękojeści Zander Spina pozwala na doskonałe wyczuwanie 
uderzeń ryby. Szybkie i mocne blanki gwarantują pewne zacięcie  
i bezpieczny hol ryby.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11B-BZ-205 2,05 m 2 10–32 g 109 cm 129 zł
 11B-BZ-230 2,30 m 2 10–40 g 123 cm 149 zł
 11B-BZ-270 2,70 m 2 15–45 g 143 cm 175 zł

Bluebird Zander Spin

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego
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Dwa modele starannie wykończonych wędzisk do łowienia metodą 
drgającej szczytówki. Wędziska wyposażone są w trzy szczytówki 
o różnej sztywności, z których należy wybrać odpowiednią  
do warunków panujących na łowisku. Wędziska te sprawdzą się 
przy połowie na tzw. „metodę”, na krótkich dystansach, średniej 
ryby jak leszcz, karaś, lin czy płoć, a moc wędziska umożliwi 
również wyholowanie kilkukilogramowego karpia.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11B-PI-027 2,70 m 2+3   up to 30 g 142 cm 189 zł
 11B-PI-030 3,00 m 2+3   up to 30 g 158 cm 199 zł

Bluebird Picker

Dwa modele matchówek charakteryzują się doskonałą dynamiką, 
typową dla odległościówek. Dzięki zastosowaniu przelotek dają-
cych minimalne opory żyłki podczas wyrzutu nawet lekki zestaw 
można celnie zarzucić na duże odległości. Zastosowanie żyłki do 
metody matchowej sprawia, że zacięcie z kilkudziesięciu metrów  
nie jest problemem. Wędzisko przeznaczone jest do połowu 
z dużej odległości: płoci, krąpi, leszczy, karasi, karpi i linów  
w wodach stojących i wolnopłynących.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11B-MA-036 3,60 m 3   8–25 g 128 cm 199 zł 
11B-MA-038 3,90 m 3   8–25 g 137 cm 209 zł

Bluebird Match
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Bardzo lekkie teleskopy o długim składzie i szybkiej szczytowej 
akcji. Przeznaczone są do łowienia średnimi i ciężkimi zestawami 
spławikowymi bądź gruntowymi białej ryby na wodach stojących 
i rzekach.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11B-FT-038 3,90 m 4 10-30 g 123 cm 175 zł
 11B-FT-042 4,20 m 5 10-30 g 123 cm 209 zł
 11B-FT-045 4,50 m 5 10-30 g 123 cm 225 zł
 11B-FT-395 3,95 m 5 20-50 g 111 cm 225 zł

Bluebird Float

Cztery modele lekkich i smukłych, dobrze leżących w ręku ma-
tchówek. Jakość i rozmieszczenie przelotek oraz wyważenie wędki 
zapewniają dalekie rzuty, a ich szybka akcja ułatwia zacięcie nawet 
z dużej odległości. Przelotki typu TS, wzmocniony dolnik oraz 
nasza sprawdzona konstrukcja typu Hyper Power Core – wszystko, 
co powinno mieć dobre wędzisko do metody odległościowej.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11B-MA-039 3,90 m 7 5–24 g 100 cm 219 zł
11B-MA-042 4,20 m 7 5–24 g 100 cm 259 zł
11B-MA-390 3,90 m 7 7–30 g 100 cm 239 zł
11B-MA-420 4,20 m 8 7–30 g 100 cm 285 zł

Bluebird Match
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego
powyższe ceny mogą ulec zmianie
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Cztery modele siedmio- i ośmioczęściowych karpiówek z krótkim 
składem, korkową rękojeścią i ceramicznymi przelotkami, na które 
z powodzeniem można wyholować dużego karpia.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11B-CA-036 3,60 m 8 30–60 g 66 cm 175 zł
 11B-CA-300 3,00 m 7 40–90 g 64 cm 165 zł
 11B-CA-330 3,30 m 7 40–90 g 64 cm 175 zł
 11B-CA-360 3,60 m 8 40–90 g 64 cm 209 zł

Bluebird Carp

Sześć modeli mocnych uniwersalnych spinningów o krótkim skła-
dzie, zbudowanych z węgla IM 8. Ciężary wyrzutów pierwszych 
trzech sprawiają, że można nimi łowić okonie, szczupaki, jazie  
i klenie, a trzema kolejnymi modelami, używając cięższych 
zestawów, sandacze, szczupaki, bolenie, sumy i inne więk-
sze drapieżniki. Bluebird Spin są użyteczne zarówno z łodzi,  
jak i z brzegu, przy łowieniu na żywca, a najlżejsze modele można 
stosować też jako lekkie spławikówki.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11B-SP-024 2,40 m 6 10–30 g 63 cm 125 zł
 11B-SP-027 2,70 m 6 10–30 g 63 cm 129 zł
 11B-SP-030 3,00 m 7 10–30 g 63 cm 149 zł
 11B-SP-240 2,40 m 6 20–50 g 63 cm 125 zł
 11B-SP-270 2,70 m 6 20–50 g 63 cm 135 zł
 11B-SP-300 3,00 m 7 20–50 g 63 cm 155 zł 

Bluebird Spin

Cztery modele wędzisk o długości 3,6–3,9 m, sześcioczęściowe 
z długim składem. Dłuższa korkowa rękojeść, dobre wyważenie 
wędziska i dobra jakość pozostałych komponentów zapewniają 
komfortowe łowienie i pewny hol ryby.  
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11B-CT-360 3,60 m 6 2¾ LBS 93 cm 165 zł
 11B-CT-361 3,60 m 6 3¼ LBS 93 cm 185 zł
 11B-CT-390 3,90 m 6 3 LBS 104 cm 185 zł
 11B-CT-391 3,90 m 6 3½ LBS 104 cm 215 zł

Bluebird T-Carp
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Pięć modeli uniwersalnych wędzisk przeznaczonych do łowie-
nia białej ryby i drapieżników metodą spławikową, gruntową,  
jak i na żywca. Duży zakres ciężaru wyrzutu pozwala na łowienie 
ciężkimi zestawami 40–120 g. Dzięki czułej, pełnej szczytówce 
wykonanej z włókna szklanego świetnie nadają się do połowów 
metodą feeder. 
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11B-ST-027 2,70 m 5   40–90 g 105 cm 139 zł
 11B-ST-030 3,00 m 6   40–90 g 110 cm 159 zł
 11B-ST-035 3,50 m 6   40–90 g 110 cm 165 zł
 11B-ST-300 3,00 m 6   50–120 g 110 cm 165 zł
 11B-ST-350 3,50 m 6   50–120 g 110 cm 185 zł

Bluebird Senso Tip NEW
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11B-ST-300
11B-ST-350 3,50 m
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nr kat. długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. 

 KINETIK PERCH JIG (WKLEJANKA)
11K-JE-205 2,05 m 2 1–8 g 105 cm 99 zł
11K-JE-225 2,25 m 2 1–8 g 117 cm 105 zł
11K-JE-240 2,40 m 2 2–10 g 125 cm 113 zł
11K-JE-270 2,70 m 2 3–14 g 140 cm 129 zł

 KINETIK TROUT JIG (WKLEJANKA)
11K-JT-240 2,40 m 2 5–20 g 125 cm 115 zł

KINETIK PIKE JIG (WKLEJANKA)
11K-JP-240 2,40 m 2 10–30 g 125 cm 125 zł
11K-JP-270 2,70 m 2 10–30 g 139 cm 139 zł

 KINETIK ZANDER JIG (WKLEJANKA)
11K-JZ-225 2,25 m 2 7–35 g 116 cm 115 zł
11K-JZ-240 2,40 m 2 7–35 g 127 cm 132 zł
11K-JZ-270 2,70 m 2 8–45 g 141 cm 146 zł

KINETIK TROUT SPIN
11K-ST-240 2,40 m 2 5–20 g 126 cm 115 zł
11K-ST-270 2,70 m 2 5–20 g 142 cm 132 zł

KINETIK PIKE SPIN
11K-SP-240 2,40  m 2 10–30 g 126 cm 116 zł
11K-SP-270 2,70  m 2 10–30 g 142 cm 136 zł

  KINETIK ZANDER SPIN
11K-SZ-240 2,40 m 2 10–40 g 126 cm 132 zł
11K-SZ-270 2,70 m 2 15–45 g 137 cm 147 zł

 KINETIK SEA FIGHTER
11K-PL-024 2,40 m 2 40–250 g 127 cm 169 zł
11K-PL-027 2,70 m 2 50–350 g 142 cm 182 zł

 KINETIK FEEDER
11K-FE-330 3,30 m 3+2 30–60 g 118 cm 189 zł

11K-FE-361 3,60 m 3+2 40–90 g 121 cm 209 zł

cena cena

11K-FE-391 3,90 m 3+2 40–90 g 129 cm 219 zł

11K-FE-362 3,60 m 3+2 45–120 g 140 cm 219 zł
11K-FE-392 3,90 m 3+2 45–120 g 121 cm 229 zł

11K-FE-363 3,60 m 3+2 50–150 g 129 cm 229 zł
11K-FE-393 3,90 m 3+2 50–150 g 140 cm 242 zł 

KINETIK MATCH
11K-MA-390 3,90 m 3 8–20 g 136 cm 195 zł
11K-MA-420 4,20 m 3 8–20 g 146 cm 199 zł

11K-MA-391 3,90 m 3 10–30 g 136 cm 219 zł
11K-MA-421 4,20 m 3 10–30 g 146 cm 225 zł

KINETIK TELE SPIN
11K-TS-240 2,40 m 7 10–35 g 56 cm 82 zł
11K-TS-270 2,70 m 7 10–35 g 60 cm 86 zł
11K-TS-300 3,00 m 7 10–35 g 64 cm 99 zł

KINETIK TELE FLOAT
11K-TF-360 3,60 m 8 10–35 g 74 cm 132 zł
11K-TF-390 3,90 m 9 10–35 g 75 cm 146 zł

KINETIK TELE BREAM 
11K-TB-300 3,00 m 7 30–60 g 68 cm 103 zł
11K-TB-330 3,30 m 8 30–60 g 70 cm 119 zł
11K-TB-360 3,60 m 8 30–60 g 77 cm 136 zł

KINETIK TELE CARP
11K-TC-300 3,00 m 7 40–90 g 68 cm 109 zł
11K-TC-330 3,30 m 8 40–90 g 70 cm 125 zł
11K-TC-360 3,60 m 8 40–90 g 77 cm 142 zł

KINETIK T-POWER CARP
11K-TP-300 3,00 m 7 50–120 g 68 cm 115 zł
11K-TP-330 3,30 m 8 50–120 g 70 cm 136 zł
11K-TP-360 3,60 m 8 50–120 g 77 cm 152 zł

nr kat. długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. 
cena

219 zł

219 zł
229 zł

229 zł
242 zł 

195 zł
199 zł

219 zł
225 zł

82 zł
86 zł
99 zł

132 zł
146 zł

103 zł
119 zł
136 zł

109 zł
125 zł
142 zł

115 zł
136 zł
152 zł

*orient. 
cena

219 zł

219 zł
229 zł

229 zł
242 zł 

195 zł
199 zł

219 zł
225 zł

82 zł
86 zł
99 zł

132 zł
146 zł

103 zł
119 zł
136 zł

109 zł
125 zł
142 zł

115 zł
136 zł
152 zł

*orient. 

Kilkanaście modeli wędzisk Kinetik to świetne połączenie nowoczesności i jakości 
przy relatywnie niskiej cenie. Seria ta została wykonana z doskonałych materiałów 
węglowych IM-7 o sztywności 36 mln PSI. Komputerowe rozmieszczenie wyjątkowo 
lekkich przelotek stwarza doskonałe możliwości rzutowe i jednocześnie gwarantuje 
pewny hol dużych ryb. W efekcie wędziska Kinetik są bardzo mięsiste, mocne, lekkie, 
szybkie i wygodne w użyciu. Większość modeli spinningów i jigów jest opracowana pod 
kątem łowienia konkretnych gatunków ryb: okoni, szczupaków, pstrągów i sandaczy. 
Łowcy białej ryby i ryb morskich znajdą również perełki wśród feederów, matchówek 
oraz wędziska do połowów morskich.

1
2

3

1. Kompozytowy rdzeń  
     o wzmocnionej  
     sprężystości

2. Nośny trzon wędziska  
     z gra�tu High Modulus 
     o sztywności 36 mln PSI 

3. Powłoka ochronna  
    z tkaniny węglowej
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Cztery modele wyjątkowo czułych spinningów z przeznaczeniem 
do łowienia okoni najmniejszymi przynętami, tzw. paprochami. 
Wyjątkowo czuła wklejana szczytówka zapewnia przenoszenie 
najdelikatniejszych brań. W serii występują cztery długości jigów 
– najkrótsze przeznaczone są do połowu z łodzi, dłuższymi zaś 
z powodzeniem można łowić z brzegu. Wędziska te są wyjątkowo 
lekkie, szybkie, doskonale nadają się do spinningowania mały-
mi przynętami również na klenie, jazie, wzdręgi, jelce, lipienie  
i pstrągi potokowe.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-JE-205 2,05 m 2 1–8 g 105 cm 99 zł
 11K-JE-225 2,25 m 2 1–8 g 117 cm 105 zł
 11K-JE-240 2,40 m 2 2–10 g 125 cm 113 zł
 11K-JE-270 2,70 m 2 3–14 g 140 cm 129 zł

Kinetik Perch Jig (wklejanka)

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-JT-240 2,40 m 2 5–20 g 125 cm 115 zł

Kinetik Trout Jig (wklejanka)
Bardzo uniwersalna wklejanka Trout Jig charakteryzuje się do-
skonałą dynamiką pozwalającą na dalekie i precyzyjne rzuty,  
a czuła szczytówka zapewnia natychmiastową sygnalizację brania 
i szybkie zacięcie ryby. Wędka ta jest doskonała na pstrągi poto-
kowe, klenie, jazie, okonie i inne średnie drapieżniki.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-JP-240 2,40 m 2 10–30 g 125 cm 125 zł
 11K-JP-270 2,70 m 2 10–30 g 139 cm 139 zł

Kinetik Pike Jig (wklejanka)
Dwa modele jigów o długości 2,40 i 2,70 m o ciężarze wyrzutu 
10–30 g. Wędziska przeznaczone są do połowu szczupaków  
i innych drapieżników na średnie i ciężkie główki oraz średniej 
wielkości błystki i woblery. Wędziska te mają progresywne ugięcie, 
są mięsiste i mocne, a zarazem bardzo lekkie. Blanki z ultralek-
kimi przelotkami i korkowymi rękojeściami są bardzo starannie 
wykonane, zapewniają użyteczność na lata.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-JZ-225 2,25 m 2 7–35 g 116 cm 115 zł
 11K-JZ-240 2,40 m 2 7–35 g 127 cm 132 zł
 11K-JZ-270 2,70 m 2 8–45 g 141 cm 146 zł

Kinetik Zander Jig (wklejanka)
Trzy modele jigów przeznaczonych do łowienia sandaczy o różnej 
długości i ciężarze wyrzutu. Można więc wybrać odpowiedni 
model do połowu z łodzi – 2,25 m, lub z brzegu – 2,70 m. Duży 
ciężar wyrzutu zapewnia używanie miękkich przynęt na ciężkich 
główkach jigowych. Wędziska te zapewniają dalekie rzuty i peł-
ną kontrolę przynęty w czasie jej prowadzenia. Łowcy dużych 
sandaczy, ale również szczupaków i innych drapieżników, mogą  
z powodzeniem używać tych wędzisk, operując ciężkimi błystkami, 
woblerami i gumami.
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Lekkie, precyzyjnie 
wykonane przelotki 
minimalizują 
masę wędziska. 
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Dwa modele uniwersalnych spinningów, idealnych do wędkowania 
średnimi przynętami, są lekkie, czułe i bardzo szybkie. Doskonale 
spełniają oczekiwania pstrągarzy oraz łowców kleni, jazi, okoni  
i szczupaków średnimi przynętami.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-ST-240 2,40 m 2 5–20 g 126 cm 115 zł
 11K-ST-270 2,70 m 2 5–20 g 142 cm 132 zł

Kinetik Trout Spin

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-SP-240 2,40  m 2 10–30 g 126 cm 116 zł
 11K-SP-270 2,70  m 2 10–30 g 142 cm 136 zł

Kinetik Pike Spin
Dwa modele spinningów o mocnej sztywnej konstrukcji, idealnej 
do połowu szczupaków. Ciężary wyrzutów od 10 do 30 g pozwalają 
na dalekie rzuty średnimi woblerami, błystkami oraz gumami. 
Kinetik Pike Spin to uniwersalne wędzisko mogące doskonale 
służyć przez lata łowcy drapieżników.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-SZ-240 2,40 m 2 10–40 g 126 cm 132 zł
 11K-SZ-270 2,70 m 2 15–45 g 137 cm 147 zł

Kinetik Zander Spin
Dwa modele klasycznych spinningów przeznaczonych do łowienia 
sandaczy. Bardzo mocne blanki pozwalają na łowienie ciężkimi 
przynętami zarówno z łodzi, jak i z brzegu. Kinetik Zander Spin 
w czasie testów na skandynawskich łowiskach spisywał się bez 
zarzutu przy holu pięciokilogramowych i większych sandaczy.
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Dwa modele wędzisk o bardzo dużym ciężarze wyrzutu z prze-
znaczeniem do łowienia lekkimi i ciężkimi pilkerami na morzu. 
Krótszy kij o długości 2,40 m doskonale sprawdza się przy poło-
wie ryb morskich z kutra, zarówno ciężkimi błystkami, gumami  
na ciężkich i bardzo ciężkich główkach, jak i lekkimi i ciężkimi 
pilkerami. Modelem o długości 2,70 m z powodzeniem można 
łowić z brzegu i kutra, ciężkimi przynętami do 350 g. Dwa modele 
tych wędzisk to również świetne kije do łowienia na ciężki grunt 
największych śródlądowych ryb – sumów i tołpyg. Wędziska te 
posiadają ergonomiczną rękojeść z neoprenu, praktyczną w czasie 
holu dużych okazów z głębokich morskich łowisk.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-PL-024 2,40 m 2 40–250 g 127 cm 169 zł
 11K-PL-027 2,70 m 2 50–350 g 142 cm 182 zł

Kinetik Sea Fighter

Cztery modele bardzo lekkich trzyczęściowych wędzisk ma-
tchowych. Konstrukcja wędziska i doskonale rozłożone specja-
listyczne przelotki gwarantują bardzo dalekie rzuty oraz hole 
z dalekich odległości. W zależności od łowiska można dobrać 
odpowiednio model o długości 3,90 lub 4,20 m z ciężarami wyrzutu  
do 20 lub 30 g. Wędziska Kinetik Match mają rękojeść korkowo-
-neoprenową, bardzo praktyczną w użyciu przy tej metodzie 
wędkowania.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-MA-390 3,90 m 3 8–20 g 136 cm 195 zł
 11K-MA-420 4,20 m 3 8–20 g 146 cm 199 zł
 11K-MA-391 3,90 m 3 10–30 g 136 cm 219 zł
 11K-MA-421 4,20 m 3 10–30 g 146 cm 225 zł

Kinetik Match

Siedem modeli przeznaczonych do łowienia z koszykiem zanę-
towym. Kinetic Feeder to trzyczęściowe wędzisko z dodatkową 
wymienną szczytówką. W zależności od łowiska można wybrać 
najdelikatniejszy feeder o ciężarze wyrzutu 30–60 g, średni model 
o ciężarze 40–90 g lub najcięższy o ciężarze 50–150 g. Wędziska 
te posiadają szybką szczytową akcję oraz odpowiednio wypro-
�lowaną długą rękojeść z typowym dla feederów uchwytem  
na kołowrotek.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-FE-330 3,30 m 3+2 30–60 g 118 cm 189 zł
 11K-FE-361 3,60 m 3+2 40–90 g 121 cm 209 zł
 11K-FE-391 3,90 m 3+2 40–90 g 129 cm 219 zł
 11K-FE-362 3,60 m 3+2 45–120 g 140 cm 219 zł
 11K-FE-392 3,90 m 3+2 45–120 g 121 cm 229 zł
 11K-FE-363 3,60 m 3+2 50–150 g 129 cm 229 zł
 11K-FE-393 3,90 m 3+2 50–150 g 140 cm 242 zł 

Kinetik Feeder
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Seria trzech teleskopowych spinningów o krótkim składzie, o sto-
sunkowo szybkiej akcji. Dzięki zastosowaniu węgla IM7 wędziska 
są lekkie, a korkowa rękojeść sprawia, że łowi się nimi komfortowo, 
Trzy długości pozwalają na łowienie zarówno z brzegu, jak i łodzi. 
Są to uniwersalne spinningi polecane na wszystkie drapieżniki 
w naszych akwenach.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-TS-240 2,40 m 7 10–35 g 56 cm 82 zł
 11K-TS-270 2,70 m 7 10–35 g 60 cm 86 zł
 11K-TS-300 3,00 m 7 10–35 g 64 cm 99 zł

Kinetik Tele Spin

Lekkie teleskopy przeznaczone do łowienia na lekkie i średnie 
zestawy spławikowe. Są czułe, a więc łatwo zacina się i holuje 
średni białoryb. I na tyle mocne, że bez problemu wyholowuje 
się na nie większe okazy. 
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-TF-360 3,60 m 8 10–35 g 74 cm 132 zł
 11K-TF-390 3,90 m 9 10–35 g 75 cm 146 zł

Kinetik Tele Float

Trzy modele siedmiosekcyjne przeznaczone do łowienia z grun-
tu. Wędziskami tymi można oddawać dalekie rzuty zestawami  
nie cięższymi niż 60 g. Przeznaczone specjalnie do połowów 
leszczy.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-TB-300 3,00 m 7 30–60 g 68 cm 103 zł
 11K-TB-330 3,30 m 8 30–60 g 70 cm 119 zł
 11K-TB-360 3,60 m 8 30–60 g 77 cm 136 zł

Kinetik Tele Bream

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego
powyższe ceny mogą ulec zmianie

Hi Modulus Carbon Construction

Trzy modele uniwersalnych teleskopowych karpiówek. Wędki 
wyśmienicie sprawdzają się przy połowie karpi zestawami do 90 g, 
a ich moc zapewnia możliwość wyholowania dwucyfrowych ryb.  

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-TC-300 3,00 m 7 40–90 g 68 cm 109 zł
 11K-TC-330 3,30 m 8 40–90 g 70 cm 125 zł
 11K-TC-360 3,60 m 8 40–90 g 77 cm 142 zł

Kinetik Tele Carp

Trzy modele cięższych siedmiosekcyjnych teleskopowych kar-
piówek przeznaczonych do średnich i ciężkich zestawów. Można 
nimi oddawać dalekie rzuty i bez problemu holować wielkie 
okazy karpi. Wędki są stosunkowo lekkie i wygodne w łowieniu.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11K-TP-300 3,00 m 7 50–120 g 68 cm 115 zł
 11K-TP-330 3,30 m 8 50–120 g 70 cm 136 zł
 11K-TP-360 3,60 m 8 50–120 g 77 cm 152 zł
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nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11G-MA-390 3,90 m 3 10–25 g 138 cm 129 zł
 11G-MA-420 4,20 m 3 10–25 g 148 cm 149 zł

Stinger Match

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11G-FE-360 3,60 m 3+3 50–110 g 128 cm 114 zł
 11G-FE-390 3,90 m 3+3 50–110 g 138 cm 124 zł
 11G-FE-Tip        kpl. zapasowych szczytówek, dwie szklane 39 zł
                   i jedna węglowa. Średnica 3,5 mm, pasują do obu feederów

Stinger Feeder

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11G-PI-270 2,70 m 2+3 up to 30 g 143 cm 105 zł
 11G-PI-300 3,00 m 2+3 up to 30 g  158 cm 113 zł
 11G-PI-Tip        kpl. zapasowych szczytówek, dwie szklane 39 zł
                   i jedna węglowa. Średnica 2,7 mm, pasują do obu pickerów

Stinger Picker

Kolejna, nowa seria wędek wykonana z włókna węglowego IM6, 
uzbrojona w przelotki typu SIC z praktyczną rękojeścią korkowo-
-neoprenową. Spinningi zostały opracowane pod kątem łowienia 
najbardziej popularnych gatunków ryb. Dla łowców białej ryby 
przygotowaliśmy matchówki, feedery i pickery. Dodatkowo 
istnieje możliwość zakupu kompletów zapasowych szczytówek. 
Stingery są lekkie i szybkie, wyróżniają się ciekawą niebiesko-
-perłową kolorystyką.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11G-SE-210 2,10 m 2 3–15 g 112 cm 79 zł
 11G-SE-240 2,40 m 2 3–15 g 128 cm 92 zł
 11G-SE-270 2,70 m 2 3–15 g 143 cm 106 zł

Stinger Perch Spin

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11G-ST-240 2,40 m 2 5–20 g 128 cm 95 zł
 11G-ST-270 2,70 m 2 5–20 g 143 cm 107 zł

Stinger Trout Spin

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11G-SP-240 2,40 m 2 10–30 g  128 cm 105 zł
 11G-SP-270 2,70 m 2 10–30 g  143 cm 116 zł

Stinger Pike Spin

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11G-SZ-210 2,10 m 2 10–45 g  112 cm 105 zł
 11G-SZ-240 2,40 m 2 10–45 g  128 cm 116 zł
 11G-SZ-270 2,70 m 2 10–45 g  143 cm 127 zł

Stinger Zander Spin
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nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11F-SP-024 2,40 m 2 10–30 g 128 cm 69 zł
 11F-SP-027 2,70 m 2 10–30 g 143 cm 76 zł

 11F-SP-240 2,40 m 2 15–45 g  128 cm 74 zł
 11F-SP-270 2,70 m 2 15–45 g 143 cm 79 zł

Power Flex Spin 
Seria popularnych wędzisk  wykonanych z kompozytu do uniwer-
salnego spinningowania za pomocą wszelkiego rodzaju przynęt 
na szczupaki i sandacze. Nowy design oraz dzielona rękojeść, 
stosowana teraz powszechnie w drogich wędkach, zapewne 
przypadną do gustu niejednemu wędkarzowi.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11F-TF-350 3,50 m 4 5–20 g 106 cm 69 zł
 11F-TF-400 4,00 m 4 5–20 g 119 cm 89 zł
 11F-TF-450 4,50 m 5 5–20 g  119 cm 99 zł

Tele Float
Lekkie wędki teleskopowe wykonane z kompozytu, w trzech 
długościach, świetnie nadają się do spławikowego połowu wielu 
gatunków ryb praktycznie na każdym akwenie.

Carbon Composite
Tomasz Kurnik na swoich najlepszych 
łowiskach nie rozstaje się ze spinningami 
Diaflex, Cortez czy Siluro. W czasie testów 
nowych wędzisk spinningowych Power Flex, 
wyholował pięknego okonia na Orawie, po 
zrobieniu zdjęcia garbus powrócił do wody.
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nr kat. długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. 

 DYNACORE SPIN
11Y-SP-021 2,10 m 2 10–30 g 112 cm 59 zł
11Y-SP-024 2,40 m 2 10–30 g 127 cm 66 zł
11Y-SP-027 2,70 m 2 10–30 g 142 cm 74 zł
11Y-SP-030 3,00 m 2 15–40 g 157 cm 84 zł

11Y-SP-210 2,10 m 2 15–45 g 112 cm 64 zł
11Y-SP-240 2,40 m 2 20–50 g 127 cm 69 zł
11Y-SP-270 2,70 m 2 20–50 g 142 cm 77 zł
11Y-SP-300 3,00 m 2 30–60 g 157 cm 86 zł

 DYNACORE PICKER
11Y-PI-024 2,40 m 2+2 do 30 g 127 cm 79 zł
11Y-PI-027 2,70 m 2+2 do 30 g 142 cm 89 zł
11Y-PI-030 3,00 m 2+2 do 30 g 157 cm 98 zł

 DYNACORE MATCH
11Y-MA-036 3,60 m 3 8–20 g 127 cm 98 zł
11Y-MA-039 3,90 m 3 8–20 g 137 cm 109 zł

 DYNACORE FEEDER
11Y-FE-360 3,60 m 3+2 40–90 g 127 cm 114 zł
11Y-FE-361 3,60 m 3+2 45–120 g 127 cm 119 zł
11Y-FE-362 3,60 m 3+2 50–150 g 127 cm 125 zł
11Y-FE-363 3,60 m 3+2 60–180 g 127 cm 138 zł
11Y-FE-390 3,90 m 3+2 40–90 g 137 cm 119 zł
11Y-FE-391 3,90 m 3+2 45–120 g 137 cm 125 zł
11Y-FE-392 3,90 m 3+2 50–150 g 137 cm 139 zł
11Y-FE-393 3,90 m 3+2 60–180 g 137 cm 144 zł

 DYNACORE CARP HUNTER
11Y-C3-361 3,60 m 3 2,50 lbs 127 cm 86 zł
11Y-C3-362 3,60 m 3 2,75 lbs 127 cm 94 zł
11Y-C3-390 3,90 m 3 2,75 lbs 137 cm 98 zł
11Y-C3-391 3,90 m 3 3,00 lbs 137 cm 104 zł

cena

NEW COMPOSITE CONSTRUCTION

 DYNACORE BALTIC PILK
11Y-PL-B21 2,10 m 2 100–250 g 112 cm 74 zł
11Y-PL-B24 2,40 m 2 100–250 g 127 cm 79 zł
11Y-PL-B27 2,70 m 2 100–300 g 142 cm 89 zł
11Y-PL-B30 3,00 m 2 100–300 g 157 cm 98 zł

 DYNACORE NORDIC PILK
11Y-PL-N21 2,10 m 2 150–400 g 112 cm 79 zł
11Y-PL-N24 2,40 m 2 200–500 g 127 cm 84 zł
11Y-PL-N27 2,70 m 2 200–600 g 142 cm 94 zł
11Y-PL-N30 3,00 m 2 200–600 g 157 cm 104 zł

DYNACORE BOLOGNESE
11Y-TF-B40 4,00 m 4 10–20 g 115 cm 54 zł
11Y-TF-B50 5,00 m 5 10–20 g 115 cm 64 zł

 DYNACORE TELE SPIN
11Y-TS-021 2,10 m 5 10–30 g 60 cm 41 zł
11Y-TS-024 2,40 m 6 10–30 g 70 cm 46 zł
11Y-TS-027 2,70 m 6 10–30 g 60 cm 52 zł
11Y-TS-210 2,10 m 5 20–50 g 60 cm 49 zł
11Y-TS-240 2,40 m 6 20–50 g 70 cm 54 zł
11Y-TS-270 2,70 m 6 20–50 g 60 cm 62 zł

 DYNACORE TELE BREAM
11Y-TB-030 3,00 m 7 20–50 g 67 cm 48 zł
11Y-TB-033 3,30 m 7 20–50 g 73 cm 51 zł
11Y-TB-036 3,36 m 8 20–50 g 75 cm 59 zł

DYNACORE TELE CARP
11Y-TC-030 3,00 m 7 40–90 g 67 cm 62 zł
11Y-TC-033 3,30 m 7 40–90 g 67 cm 66 zł
11Y-TC-036 3,60 m 8 40–90 g 72 cm 72 zł
11Y-TC-360 3,60 m 6 50–120 g 91 cm 68 zł

DYNACORE TELE-STRONG
11Y-TE-S34 3,40 m 5 40–160 g 95 cm 79 zł

nr kat. długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient.
cena

W serii ekonomicznych wędzisk DynaCore 
oferujemy ponad kilkadziesiąt modeli 
przeznaczonych dla spławikowców, 
gruntowców, spinningistów i wędkarzy 
łowiących na morzu. Blanki zbudowane 
są w nowej technologii kompozytowej, 
dzięki czemu są wyjątkowo lekkie, 
jednocześnie dysponują wielką mocą. 
Te walory DynaCore zostały osiągnięte 
również dzięki zastosowaniu lekkich  
i mocnych przelotek Slim Guides. Zarówno 
wędziska kilkuczęściowe, jak i teleskopowe 
są wyjątkowo starannie i estetycznie 
wykonane, co dodatkowo podnosi ich 
walory. Wśród kilkunastu modeli wędzisk 
teleskopowych oferowane są sztywniejsze 
wędziska z długim i średnim składem  
oraz zapewniające komfort podczas 
transportu teleskopu z krótkim składem. 
Blanki wędzisk malowane są na czarny mat, 
a rękojeści wykonane są z dobrej jakości 
korka lub czarnego neoprenu. Wędziska 
te śmiało można polecić wędkarzom  
na duże, średnie i małe akweny. Konstrukcja 
i jakość wykonania, przy bardzo atrakcyjnej 
cenie, sprawiają, że trudno znaleźć na rynku 
lepszą ofertę wędzisk w tej klasie niż seria 
DynaCore Robinsona.

62 * Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie.

Dwie serie spinningów o czterech długościach od 2,10 do 3 m 
i różnych ciężarach wyrzutu. Są to spinningi uniwersalne do 
połowu średnich i dużych ryb drapieżnych. Krótkie spinningi 
o długości 2,10 m są praktyczne do połowu z łódki średnich 
i dużych ryb, trzymetrowy zaś spinning o ciężarze wyrzutu  
30–60 g z powodzeniem można stosować na duże drapieżniki  
na większych akwenach. Lekkie przelotki i korkowa rękojeść 
sprawiają, że spinningi mają wysokie własności użytkowe.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11Y-SP-021 2,10 m 2 10–30 g 112 cm 59 zł
 11Y-SP-024 2,40 m 2 10–30 g 127 cm 66 zł
 11Y-SP-027 2,70 m 2 10–30 g 142 cm 74 zł
 11Y-SP-030 3,00 m 2 15–40 g 157 cm 84 zł
 11Y-SP-210 2,10 m 2 15–45 g 112 cm 64 zł
 11Y-SP-240 2,40 m 2 20–50 g 127 cm 69 zł
 11Y-SP-270 2,70 m 2 20–50 g 142 cm 77 zł
 11Y-SP-300 3,00 m 2 30–60 g 157 cm 86 zł

DynaCore Spin
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6nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11Y-PI-024 2,40 m 2+2 do 30 g 127 cm 79 zł
 11Y-PI-027 2,70 m 2+2 do 30 g 142 cm 89 zł
 11Y-PI-030 3,00 m 2+2 do 30 g 157 cm 98 zł

DynaCore Picker
Trzy wędziska do łowienia metodą drgającej szczytówki o długoś-
ciach odpowiednio 2,40, 2,70 i 3,00 m. Do łowienia w niedużych 
rzekach zdecydowanie lepszy będzie model 2,40 m lub 2,70 m, 
gwarantujący dużą moc podczas holu. Natomiast do łowienia na 
dużych dystansach lepiej spisze się kij trzymetrowy. Wszystkie 
modele polecane są dla wędkarzy łowiących najbardziej popularne 
ryby, jak płoć, krąp, jaź, leszcz czy okoń. Staranne wykończenie, 
uzbrojenie w dobrej klasy przelotki i uchwyty gwarantują komfort 
oraz dużą trwałość w eksploatacji.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11Y-MA-036 3,60 m 3 8–20 g 127 cm 98 zł
 11Y-MA-039 3,90 m 3 10–30 g 137 cm 109 zł

DynaCore Match
Dwa wędziska matchowe o długości 3,60 i 3,90 m o dużej dynamice 
wyrzutu pozwalają zarzucić nawet bardzo lekki zestaw na długi 
dystans. Duży zasięg tych wędzisk jest wynikiem zastosowania 
wysokiej klasy przelotek, dających minimalny opór żyłki podczas 
wyrzutu. Skuteczne zacięcie z kilkudziesięciu metrów nie jest prob-
lemem, pod warunkiem stosowania przeznaczonej do tej metody 
żyłki. Kij przeznaczony jest do połowu z dużych odległości ryb 
takich, jak: płoć, krąp, leszcz, karaś, karp i lin w wodach stojących. 
W wodach płynących doskonale spisze się podczas połowu świnki, 
jazia, klenia oraz leszcza. Polecana żyłka Robinson Pro Match.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11Y-FE-360 3,60 m 3+2  40–90 g 127 cm 114 zł
 11Y-FE-361 3,60 m 3+2 45–120 g 127 cm 119 zł
 11Y-FE-362 3,60 m 3+2 50–150 g 127 cm 125 zł
 11Y-FE-363 3,60 m 3+2 60–180 g 127 cm 138 zł
 11Y-FE-390 3,90 m 3+2 40–90 g 137 cm 119 zł
 11Y-FE-391 3,90 m 3+2 45–120 g 137 cm 125 zł
 11Y-FE-392 3,90 m 3+2 50–150 g 137 cm 139 zł
 11Y-FE-393 3,90 m 3+2 60–180 g 137 cm 144 zł

DynaCore Feeder
Bardzo popularne łowienie z koszykiem zanętowym stawia 
przed wędziskiem różne wymagania w zależności od łowi-
ska. W serii feederów DynaCore znajdują się kije o ciężarach 
wyrzutowych do 90, 120, 150 i 180 g w dwóch długościach 
3,60 i 3,90 m. Najlżejsze wędziska przeznaczone są do łowienia  
w wodach stojących bądź bardzo wolno płynących. Na rzeki  
o dużym uciągu polecamy mocniejsze kije o większym ciężarze 
wyrzutu. Feedery z mniejszym ciężarem wyrzutu bezbłędnie 
wskazują brania podczas połowu nawet niedużych ryb jak płocie 
czy krąpie. Mocniejsze i dłuższe sprawdzą się na dużych rybach 
jak lin, leszcz, brzana czy karp.
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie.

W zależności od dystansu, na jakim łowimy karpie, możemy dobrać 
odpowiedni model wędziska Carp Hunter – 3,60 m lub 3,90 m. 
Bardzo dobra dynamika pozwala na stosowanie ciężkich zestawów, 
co w połączeniu z dużą mocą daje możliwość zarzucenia zestawu 
na dużą odległość. Moc wędziska pozwala na szybki hol kilkuna-
stokilogramowych karpi, a ugięcie na całej długości gwarantuje 
pełną amortyzację każdego odejścia silnej ryby. Karpiówki Dyna-
Core były testowane również na sumach jako gruntówki. Jest to 
typowe wędzisko na duże i silne ryby, jak karpie, amury czy sumy.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11Y-C3-361 3,60 m 3 2,50 lbs 127 cm 86 zł
 11Y-C3-362 3,60 m 3 2,75 lbs 127 cm 94 zł
 11Y-C3-390 3,90 m 3 2,75 lbs 137 cm 98 zł
 11Y-C3-391 3,90 m 3 3,00 lbs 137 cm 104 zł

DynaCore Carp Hunter
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nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11Y-PL-B21 2,10 m 2 100–250 g 112 cm 74 zł
 11Y-PL-B24 2,40 m 2 100–250 g 127 cm 79 zł
 11Y-PL-B27 2,70 m 2 100–300 g 142 cm 89 zł
 11Y-PL-B30 3,00 m 2 100–300 g 157 cm 98 zł

DynaCore Baltic Pilk
Seria czterech wędzisk, opracowana do połowu ryb morskich za-
równo z kutra, jak i z brzegu. W zależności od preferencji wędkarza 
wędziskami tymi można łowić na płytkich i średnio głębokich 
łowiskach bałtyckich, używając pilkerów lub zestawów gruntowych 
lżejszych lub średnich. Cechami wspólnymi dla tej serii wędek są 
olbrzymia moc, trwałość wszystkich elementów oraz komfort ło-
wienia. Komputerowe rozmieszczenie mocnych przelotek pozwala 
na pewne hole ponad 20 kg ryb. Neoprenowa rękojeść nie ślizga 
się w dłoni i łatwo da się umyć z soli po morskich wyprawach.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11Y-PL-N21 2,10 m 2 150–400 g 112 cm 79 zł
 11Y-PL-N24 2,40 m 2 200–500 g 127 cm 84 zł
 11Y-PL-N27 2,70 m 2 200–600 g 142 cm 94 zł
 11Y-PL-N30 3,00 m 2 200–600 g 157 cm 104 zł

DynaCore Nordic Pilk
Seria bardzo mocnych czterech wędzisk o różnych długościach, 
od 2,10 do 3,0 m, opracowana do ciężkiego łowienia na pilkery  
w morzu. Wędziska Nordic Pilk zdobyły uznanie testerów podczas 
połowów na Morzu Północnym i w norweskich �ordach. Na płytsze 
łowiska, do których można dotrzeć małymi jednostkami, poleca- 
ne są kije o c.w. 150–400 g. Wędziska o c.w. 200–600 g przezna-
czone są do łowienia bardzo ciężkimi pilkerami na większych 
głębokościach.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11Y-TF-B40 4,00 m 4 10–20 g 115 cm 54 zł
 11Y-TF-B50 5,00 m 5 10–20 g 115 cm 64 zł

DynaCore Bolognese
Dwa specjalistyczne kije do metody bolońskiej o c.w. 10–20 g  
i różnej długości 4 i 5 m. Wędziska te przeznaczone są do łowie-
nia średnich ryb, takich jak płocie, leszcze, jazie, brzany, i innych 
gatunków białej ryby w rzekach o średnim uciągu. Zwraca uwagę 
mała waga wędzisk oraz staranne i estetyczne wykonanie.

11Y-TF-B50 5,00 m 5 10–20 g 115 cm 64 zł

D
yn

aC
or

e 
Bo

lo
gn

es
e 

   
 1

1Y
-T

F-
B4

0

64

Profesjonalny uchwyt bolonki DynaCore

Bardzo mocne 
przelotki morskiej wędki 
DynaCore Baltic Pilk



* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie.

Seria sześciu teleskopowych spinningów o krótkim składzie  
o długościach 2,10 m, 2,40 m i 2,70 m i ciężarach wyrzutu 10–30 g  
i 20–50 g. Są uniwersalnymi kijami do połowów drapieżników 
zarówno z łodzi, jak i z brzegu. Są lekkie i łatwe w transporcie.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11Y-SP-021 2,10 m 5 10–30 g 60 cm 41 zł
 11Y-SP-024 2,40 m 6 10–30 g 70 cm 46 zł
 11Y-SP-027 2,70 m 6 10–30 g 60 cm 52 zł
 11Y-SP-210 2,10 m 5 20–50 g 60 cm 49 zł
 11Y-SP-240 2,40 m 6 20–50 g 70 cm 54 zł
 11Y-SP-270 2,70 m 6 20–50 g 60 cm 62 zł

DynaCore Tele-Spin
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nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11Y-TB-030 3,00 m 7 20–50 g 67 cm 48 zł
 11Y-TB-033 3,30 m 7 20–50 g 73 cm 51 zł
 11Y-TB-036 3,60 m 8 20–50 g 75 cm 59 zł

DynaCore Tele-Bream
Trzy teleskopowe wędziska, o długościach 3,00 m, 3,30 m i 3,60 m,  
sprawdzające się zarówno przy połowach spławikowych śred-
nich i większych ryb, jak i gruntowych. Lekki, a zarazem mocny 
blank został uzbrojony w nowoczesne przelotki i mocny uchwyt 
kołowrotka.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11Y-TC-030 3,00 m 7 40–90 g 67 cm 62 zł
 11Y-TC-033 3,30 m 7 40–90 g 67 cm 66 zł
 11Y-TC-036 3,60 m 8 40–90 g 72 cm 72 zł
 11Y-TC-360 3,60 m 6 50–120 g 91 cm 68 zł

DynaCore Tele-Carp
Cztery teleskopowe karpiówki, o długościach: 3,00 m, 3,30 m, 
3,60 m. DynaCore to wędki opracowane z myślą o łowiskach  
o umiarkowanej powierzchni, typu: stawy, glinianki, łowiska 
komercyjne. Blanki gwarantują dużą dynamikę podczas wyrzutu, 
zacięcia oraz moc pozwalającą pewnie wyholować silnego karpia. 
Wędzisk tych można z powodzeniem używać podczas połowu 
takich ryb, jak: karpie, amury, liny, duże leszcze oraz karasie. Krótki 
skład sprawia, że wędki są bardzo łatwe w transporcie.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11Y-TE-S34 3,40 m 5  40–160 g 95 cm 79 zł

DynaCore Tele-Strong
Najmocniejsze wędzisko teleskopowe w serii DynaCore o średnim 
składzie. Kije te są głównie używane przez gruntowców nasta-
wiających się na największe okazy. Średnia długość wędziska  
3,40 m pozwala operować nim zarówno z brzegu, jak i z łodzi. Kije 
te adresowane są dla wędkarzy łowiących karpie, duże leszcze, 
amury, tołpygi, węgorze i sumy.
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Composite Construction

Seria Diamond obejmuje najbardziej popularne rodzaje wędek: 
baty, teleskopy oraz dwuczęściowe spinningi. Baty są zakończone 
plastikowymi zaczepami przeznaczonymi do montażu zestawu. 
Staranne wykończenie, znakomita relacja jakości do ceny oraz 
wyrazista kolorystyka powinny przypaść do gustu szczególnie 
początkującym, młodym wędkarzom.

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11I-PO-300 3,00 m 3 5–20 g 115 cm 27 zł
 11I-PO-400 4,00 m 4 5–20 g 115 cm  37 zł
 11I-PO-500 5,00 m 5 5–20 g 115 cm 49 zł

Diamond bat (z zaczepem żyłki)

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11I-TS-180 1,80 m 5 10–30 g 60 cm 32 zł
 11I-TS-210 2,10 m 5 10–30 g 60 cm 34 zł
 11I-TS-240 2,40 m 6 10–30 g 70 cm 36 zł
 11I-TS-270 2,70 m 6 10–30 g 60 cm 39 zł

Diamond Tele Spin

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11I-TB-300 3,00 m 7 20–50 g 68 cm 46 zł
 11I-TB-330 3,30 m 7 20–50 g 68 cm 52 zł
 11I-TB-360 3,60 m 8 20–50 g 75 cm 59 zł

Diamond Tele Bream

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11I-TC-300 3,00 m 7 40–90 g 68 cm 63 zł
 11I-TC-330 3,30 m 7 40–90 g 68 cm 68 zł
 11I-TC-360 3,60 m 8 40–90 g 75 cm 72 zł

Diamond Tele Carp

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11I-TF-300 3,00 m 3 10–20 g 115 cm 43 zł
 11I-TF-400 4,00 m 4 10–20 g 115 cm 48 zł
 11I-TF-500 5,00 m 5 10–20 g 115 cm 54 zł

Diamond Tele Float

nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11I-SP-210 2,10 m 2 10–30 g 112 cm 48 zł
 11I-SP-240 2,40 m 2 10–30 g 128 cm 54 zł
 11I-SP-270 2,70 m 2 10–30 g 143 cm 59 zł

Diamond Spin

Zaczep 
do montażu 
zestawu

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianieagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
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kołowrotki roBiNSoN

68

włoski 
design

nowoczesne
konstrukcje

najwyższej
klasy 
mechanizmy

perfekcyjne
wykończenie 
detali

oferujemy ponad 98 modeli kołowrotków, w tym 42 nowe, wytwarzane według najnowocześniejszych standardów technologicznych, w systemie 
robinson reel technology (rrt). Sercem systemu rrt jest robinson Global Engineering Center (rGEC) — Centrum Projektowe kołowrotków robinsona 
— gdzie przy wykorzystaniu zaawansowanych układów wspomagania komputerowego powstają projekty nowych modeli. Dzięki najnowocześniejszej 
informatycznej sieci technologicznej rGEC pracuje w układzie sprzężenia z liniami produkującymi poszczególne części kołowrotków, co zapewnia 
najwyższą dokładność wykonania oraz założoną jakość wyrobu końcowego. każdy najdrobniejszy element kołowrotków roBiNSoN jest przez cały 
czas procesu technologicznego pod aktywną kontrolą systemu komputerowego, sterowanego poprzez Centrum Projektowe. Umożliwia to uzyska-
nie produktów o ściśle kontrolowanej jakości technicznej. Jakość użytkowa jest sprawdzana i korygowana przez specjalistyczne Laboratorium 
testowania wirtualnego, gdzie przeprowadzana jest komputerowa analiza różnych stanów pracy kołowrotka, oraz przez Zespół testerów, który bada 
własności użytkowe w rzeczywistych warunkach łowiska. 
Wysoką jakość potwierdzamy pięcioletnią gwarancją jakiej udzielamy na wszystkie kołowrotki.
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trzy wielkości tego przedniohamulcowego kołowrotka polecane są przede wszystkim 
spinningistom. Szkieletowa konstrukcja, liczne wycięcia w korpusie, rotorze, metalowej 
szpuli i rączce znacznie zmniejszają masę kołowrotka, czyniąc go idealnym do lekkiego  
i średniego spinningu. Fantastycznie płynną pracę zapewnia 10 wysokiej klasy japońskich 
łożysk oraz precyzyjne spasowanie mechanizmów napędu. Sashima fascynuje elegancją 
zestawienia perłowej bieli z czernią.

• Lekka grafitowa konstrukcja • 10 łożysk • łożysko oporowe • komputerowo wyważony ro-
tor • Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula • Duraluminiowa szpula zapasowa 
• wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu EVA • 
Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*
 23P-SA-020 FD 210 9+1 0,25 mm – 190 m 5,2:1 223 zł
 23P-SA-030 FD 310 9+1 0,25 mm – 230 m 5,2:1 231 zł 
 23P-SA-040 FD 410 9+1 0,30 mm – 185 m 5,2:1 238 zł

Pracuje idealnie dzięki precyzyjnemu pasowaniu głównych mechanizmów kołowrot-
ka. wykonane są z najlepszych materiałów: przekładnia z mosiądzu i duralu, łożyska 
mają pokrycie ceramiczne. Możliwość zmiany przełożenia z 4,7:1 do 6,7:1 sprawia, 
że szybkość prowadzenia przynęty, jak też holu ryby może być zmienna, odpowiednia 
do warunków łowienia. ta cecha kołowrotka sprawia, że zapewne stanie się on hitem 
naszej oferty.

 Nr katalog. Model Liczb. łoż. Poj. szp. głównej Poj. szp. zapas. Przełożenie Cena orient.*
 23P-DU-207 207  6+1 0,20 mm – 200 m 0,18 mm – 150 m 6,7:1 i 4,7:1 219 zł
 23P-DU-257 257  6+1 0,25 mm – 200 m 0,20 mm – 185 m 6,7:1 i 4,7:1 223 zł
 23P-DU-307 307  6+1 0,30 mm – 235 m 0,22 mm – 240 m 6,3:1 i 4,3:1 236 zł

• 7 łożysk • łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor • Aluminiowa rączka typu 
CNC • Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula • Duraluminiowa, dwkolorowa, 
anodyzowana matchowa szpula zapasowa • Grafitowa szpula zapasowa • wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu soft rubber • Precyzyjny 
multitarczowy hamulec

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

kołowrotki Z PrZEDNiM HAMULCEM

• Bardzo lekka węglowa konstrukcja korpusu i rotora • 10 łożysk • łożysko oporowe • kompute- 
rowo wyważony rotor • Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula • Duraluminiowa szpula 
zapasowa • wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu EVA • 
Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Pulsar FD to bardzo nowoczesny kołowrotek spinningowy z przednim hamulcem. Jako pierwsi 
wprowadzamy bardzo sztywną konstrukcję korpusu i rotora wykonaną z włókna węglowego. 
rozwiązanie to sprawia, że kołowrotek jest bardzo lekki. w metalowej szpuli są również 
wycięcia, co powoduje doskonale wyważenie całości. Japońskie łożyska i doskonałe spasowanie 
mechanizmów powodują wyjątkowo płynną pracę tego kołowrotka. Prezentuje się również bardzo 
estetycznie dzięki zestawieniu czarnych powierzchni matowych i błyszczących z maty węglowej 
woven Carbon k1 z czerwonymi wykończeniami. 

spinningistom. Szkieletowa konstrukcja, liczne wycięcia w korpusie, rotorze, metalowej 
szpuli i rączce znacznie zmniejszają masę kołowrotka, czyniąc go idealnym do lekkiego 
i średniego spinningu. Fantastycznie płynną pracę zapewnia 10 wysokiej klasy japońskich 
łożysk oraz precyzyjne spasowanie mechanizmów napędu. Sashima fascynuje elegancją łożysk oraz precyzyjne spasowanie mechanizmów napędu. Sashima fascynuje elegancją 

omputerowo wyważony ro-
tor • Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula • Duraluminiowa szpula zapasowa 

zmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu EVA • 

0,30 mm 5,2:1

Mirage jest supernowoczesną maszynką, ma aluminiową szpulę i nieznisz-
czalną aluminiową korbkę. Metalowa stopka zapewnia stabilność w czasie 
holu wielkich okazów. Szeroka rolka wzmocnionego kabłąka zapobiega plą-
taniu się żyłki. Mirage ma bardzo precyzyjny przedni hamulec, dzięki czemu 
można holować wielkie okazy.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*
 23P-Mi-020 FD 2010 9+1 0,18 mm – 150 m 5,1:1 207 zł
 23P-Mi-030 FD 3010 9+1 0,25 mm – 150 m 5,1:1 209 zł

• Hybrydowa aluminiowo-grafitowa konstrukcja • 10 łożysk • łożysko oporowe 
• komputerowo wyważony rotor • Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana 
szpula • Grafitowa szpula zapasowa • wzmocniony, rurkowy kabłąk • Aluminiowa 
rączka typu CNC • Ergonomiczny aluminiowy uchwyt korbki • Precyzyjny multi-
tarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

rzy wielkości tego przedniohamulcowego kołowrotka polecane są przede wszystkim rzy wielkości tego przedniohamulcowego kołowrotka polecane są przede wszystkim 

23P-DU-307 307  6+1 0,30 mm – 235 m 0,22 mm – 240 m 6,3:1 i 4,3:1

 Nr katalog. Model Liczba łożysk Poj. szp. głównej Poj. szp. zapas. Przełożenie Cena orient.*
 23P-PU-020 FD 1020 9+1 0,20 mm – 150 m 0,16 mm – 150 m 5,2:1 205 zł
 23P-PU-025 FD 1025 9+1 0,25 mm – 150 m 0,20 mm – 150 m 5,2:1 207 zł
 23P-PU-030 FD 1030 9+1 0,30 mm – 150 m 0,25 mm – 150 m 5,2:1 209 zł

Nowy patent – dwie prędkości zwijania!

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

DURALUMINIOWA
SZPULA ZAPASOWA

DURALUMINIOWA
SZPULA ZAPASOWA

DURALUMINIOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA



* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

Corsar ma bardzo oryginalną konstrukcję korpusu. Pracuje płynnie i bezszmerowo 
dzięki zastosowaniu siedmiu wysokiej klasy łożysk kulkowych i doskonałemu spasowaniu 
wszystkich elementów mechanizmu. Zastosowano również łożysko oporowe, kabłąk  
z cienkościennej rurki i bardzo mocną, odlewaną korbkę. Polecany przede wszystkim 
do spinningu.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*
 23P-Cr-208 FD 208  7+1 0,18 mm – 140 m 5,2:1 129 zł
 23P-Cr-258 FD 258  7+1 0,20 mm – 200 m 5,2:1 135 zł
 23P-Cr-308 FD 308  7+1 0,25 mm – 200 m 5,2:1 139 zł

• 8 łożysk • łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor • Aluminiowa szpula • wzmoc-
niony, rurkowy kabłąk • rolka kabłąka zapobiegająca skręceniu się żyłki • Antypoślizgowy 
uchwyt korbki typu soft rubber • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia 
rączki lewo/prawo

trzy modele kołowrotka Spencer FD 208, 308 i 408 charakteryzują się wyrafinowaną barwną 
kolorystyką. korpus kontrastuje ze złocisto-brunatnym malowaniem duraluminiowej szpuli. 
kołowrotek świetnie pracuje, jest wyposażony w osiem wysokiej klasy łożysk. Ma szeroką 
rolkę wzmocnionego kabłąka i precyzyjny hamulec. Niejeden spinningista będzie jego fanem.

 Numer katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orientacyjna*
 23P-SP-020 FD 208 7+1 0,18 mm – 150 m 5,1:1  99 zł
 23P-SP-030 FD 308 7+1 0,25 mm – 150 m 5,1:1  105 zł
 23P-SP-040 FD 408 7+1 0,35 mm – 120 m 5,5:1 109 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • 8 łożysk • łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor  
• Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu soft rubber • Precyzyjny mul-
titarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Nowoczesny kołowrotek z przednim hamulcem przeznaczony głównie dla spinningistów. wysokiej 
klasy łożyska oraz świetne spasowanie mechanizmów sprawiają, że łowi nim się komfortowo. 
Dakota posiada wzmocnioną rolkę kabłąka i praktyczny uchwyt korbki typu soft ruber.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*
 23P-DA-020 FD 206 5+1 0,20 mm – 200 m 5,2:1 93 zł 
 23P-DA-030 FD 306 5+1 0,25 mm – 200 m 5,2:1 97 zł

• 6 łożysk • łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor • Duraluminiowa, dwukolorowa, 
anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, 
antypoślizgowy uchwyt korbki typu soft rubber • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość 
przełożenia rączki lewo/prawo

wyjątkowo elegancki kołowrotek o nowoczesnej konstrukcji z charakterystycznym małym i wąskim 
korpusem typu slim body. kosz o dużej średnicy z płytką metalową szpulą pozwalającą na dalekie 
rzuty. Na wewnętrznej stronie kosza zainstalowane są szczoteczki zabezpieczające żyłkę przed wkrę-
caniem się pod szpulę. Szpula o zwiększonej średnicy zapewnia bardzo duży nawój żyłki za jednym 
obrotem korbki.

 Numer katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orientacyjna*
 23P-LC-204 FD 204 3 + 1 BB 0,20 mm – 180 m 5,1:1  125 zł
 23P-LC-304 FD 304 3 + 1 BB 0,23 mm – 200 m 5,1:1 129 zł

• 4 łożyska kulkowe • łożysko oporowe • Lekka grafitowa konstrukcja • Przemienna rączka (lewo/
prawo) • Multitarczowy mechanizm hamulca • Aluminiowa szpula • Ergonomiczny, antypoślizgo-
wy uchwyt korbki typu soft rubber • Grafitowa szpula zapasowa • Mocna, trwała przekładnia  
• komputerowo wyważany rotor

FD 208
FD 308 7+1 0,25 mm 
FD 408 7+1 0,35 mm – 120 m

yjątkowo elegancki kołowrotek o nowoczesnej konstrukcji z charakterystycznym małym i
osz o dużej średnicy z płytką metalową szpulą pozwalającą na dalekie 

rzuty. Na wewnętrznej stronie kosza zainstalowane są szczoteczki zabezpieczające żyłkę przed wkrę

LongCast II FD

wyjątkowo elegancki kołowrotek przedniohamulcowy. Liczne wycięcia w metalowej szpuli znacz-
nie zmniejszają masę tej płynnie pracującej maszynki. kołowrotek ten jest idealnie spasowany,  
ma bardzo precyzyjny hamulec – wędkowanie nim jest bardzo komfortowe.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Poj. szpuli gł. Poj. szpuli zapas. Przełożenie Cena orient.*
 23P-PE-209 FD 209  8+1 0,20 mm – 120 m 0,20 mm – 200 m 5,0:1 129 zł
 23P-PE-259 FD 259  8+1 0,25 mm – 140 m 0,25 mm – 200 m 5,0:1 136 zł
 23P-PE-309 FD 309  8+1 0,30 mm – 140 m 0,30 mm – 200 m 4,7:1 143 zł

• 9 łożysk • łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor • Aluminiowa szpula • wzmocniony, rur-
kowy kabłąk • rolka kabłąka zapobiegająca skręceniu się żyłki• Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt 
korbki typu EVA • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

FD 258  7+1 0,20 mm – 200 m 5,2:1 135 zł
FD 308  7+1 0,25 mm – 200 m 5,2:1 139 zł

Nowoczesny kołowrotek z przednim hamulcem przeznaczony głównie dla spinningistów. Nowoczesny kołowrotek z przednim hamulcem przeznaczony głównie dla spinningistów. wysokiej wysokiej w

rzy modele kołowrotka Spencer FD 208, 308 i 408 charakteryzują się wyrafinowaną barwną 
orpus kontrastuje ze złocisto-brunatnym malowaniem duraluminiowej szpuli. 

ołowrotek świetnie pracuje, jest wyposażony w osiem wysokiej klasy łożysk. Ma szeroką 

FD 209
FD 259  8+1
FD 309  8+1 0,30 mm 

Hit sprzedaży 
ubiegłego sezonu!

FD

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA
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71* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

Glitter pracuje płynnie i bezszmerowo dzięki zastosowaniu czterech wysokiej klasy łożysk 
kulkowych i doskonałemu spasowaniu wszystkich elementów mechanizmu. Zastosowano 
również łożysko oporowe, kabłąk z cienkościennej rurki oraz wygodne pokrętło korbki. 
kołowrotek polecany jest do wszystkich odmian spinningu oraz do innych metod wymagają-
cych finezyjnego, solidnego sprzętu. w komplecie dwie szpule: duraluminiowa i grafitowa. 

 Numer katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orientacyjna*
 23P-GL-020 FD 204 3+1 0,20 mm – 200 m 5,2:1 89 zł
 23P-GL-030 FD 304 3+1 0,25 mm – 200 m 5,2:1 93 zł
 23P-GL-040 FD 404 3+1 0,35 mm – 160 m 5,2:1 99 zł

• 4 łożyska • łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor • Duraluminiowa, dwuko-
lorowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • wzmocniony, rurkowy kabłąk  
• Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu soft rubber • Precyzyjny multitarczowy 
hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

kołowrotek z precyzyjnym hamulcem przednim, cechujący się niezawodnością i płynną 
pracą. Precyzyjnie wykonane przekładnie z wysokiej jakości materiałów, 3 mocne i odpor-
ne na korozję łożyska, w tym jedno oporowe, które zapewnia blokadę obrotów wstecz-
nych. Ergonomiczny uchwyt gwarantuje wysoki komfort w trakcie łowienia. Estetyczny 
i elegancki design.

 Numer katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orientacyjna*
 23P-FB-203 FD 203  2+1 0,18 mm – 150 m 5,1:1 72 zł
 23P-FB-253 FD 253  2+1 0,25 mm – 150 m 5,1:1 75 zł
 23P-FB-303 FD 303  2+1 0,30 mm – 180 m 5,5:1 79 zł
 23P-FB-403 FD 403  2+1 0,35 mm – 180 m 5,5:1 83 zł

• 3 łożyska • łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor • Grafitowa, metalizowana szpu-
la • Grafitowa szpula  zapasowa • wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny uchwyt korbki   
• Precyzyjny multitarczowy hamulec  • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Dexter to przedniohamulcowy grafitowy kołowrotek o bardzo małych gabarytach, co czyni go 
bardzo lekkim, przydatnym zarówno do lekkiej spławikówki, jak i do łowienia na wędkę podlo-
dową. Jest to bardzo atrakcyjny kołowrotek dla początkujących młodych wędkarzy. 

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*
 23P-DE-101 101 1 0,18 mm – 165 m 5,2:1 25 zł

• 1 łożysko • Lekka grafitowa konstrukcja • wyważona rączka z możliwością zmiany lewo/prawo 
• Precyzyjny hamulec • Grafitowa metalizowana szpula • komputerowo wyważany rotor 

FD

Przełożenie Cena orient.*
5,2:1 25 zł

yważona rączka z możliwością zmiany lewo/prawo yważona rączka z możliwością zmiany lewo/prawo 
omputerowo wyważany rotor 

Dwa modele kołowrotka Method Feeder FD – 404 i 504, przeznaczone są do średniego 
i ciężkiego łowienia na grunt. Płytka szpula zapewnia szybkie schodzenie linki, dzięki 
czemu można oddawać dalekie rzuty. kołowrotek jest masywny, dobrze leży w ręku, 
a ergonomiczny uchwyt korbki jest wygodny przy holu dużych ryb. Zwraca uwagę eleganc-
ki wygląd i precyzyjne wykończenia szczegółów: kabłąka, kosza i korpusu.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*
 23P-FE-404 FD 404  3+1 0,25 mm – 200 m 5,1:1 129 zł
 23P-FE-504 FD 504  3+1 0,30 mm – 200 m 4,9:1 136 zł

• 4 łożyska kulkowe • łożysko oporowe • Lekka grafitowa konstrukcja • Przemienna 
rączka (lewo/prawo) • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu soft rubber  
• Multitarczowy mechanizm hamulca • Aluminiowa szpula • Grafitowa szpula zapasowa  
• Mocna, trwała przekładnia • komputerowo wyważany rotor

Glitter pracuje płynnie i bezszmerowo dzięki zastosowaniu czterech wysokiej klasy łożysk Glitter pracuje płynnie i bezszmerowo dzięki zastosowaniu czterech wysokiej klasy łożysk 
FD

ołowrotek z precyzyjnym hamulcem przednim, cechujący się niezawodnością iołowrotek z precyzyjnym hamulcem przednim, cechujący się niezawodnością i
pracą. Precyzyjnie wykonane przekładnie z wysokiej jakości materiałów, 3 mocne i odpor
ne na korozję łożyska, w tym jedno oporowe, które zapewnia blokadę obrotów wstecz
nych. Ergonomiczny uchwyt gwarantuje wysoki komfort w trakcie łowienia. Estetyczny 

Model Liczba łożysk
FD 404  3+1 0,25 mm 
FD 504  3+1 0,30 mm – 200 m

• Mocna, trwała przekładnia • 

23P-DE-101

Ekonomiczny kołowrotek o lekkiej grafitowej konstrukcji z precyzyjnym przednim hamulcem. 
Jego małe gabaryty sprawiają, że można go polecić do lekkiego łowienia na spławik, jak również 
do łowienia na wędkę podlodową.  

 Nr katalogowy Model kolor Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*
 23P-MG-101 FD101 czarny 1  0,20 mm – 200 m 5,2:1 24 zł
 23P-MG-C01 FD101 czerwony, żółty, 1  0,20 mm – 200 m 5,2:1 27 zł
   zielony, perłowy

• 1 łożysko kulkowe • Lekka grafitowa konstrukcja • Przemienna rączka (lewo/prawo) • Multi-
tarczowy mechanizm hamulca • Grafitowa metalizowana szpula • komputerowo wyważany rotor

Magic

FD 203
FD 253
FD 303  2+1
FD 403  2+1 0,35 mm 

kołowrotki z kolorowym 
korpusem umieszczone  
są w zestawie  
prezentacyjnym
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Ekonomiczny kołowrotek o lekkiej grafitowej konstrukcji z precyzyjnym przednim hamulcem. 
Jego małe gabaryty sprawiają, że można go polecić do lekkiego łowienia na spławik, jak również 

Cena orient.*

• 1 łożysko kulkowe • Lekka grafitowa konstrukcja • Przemienna rączka (lewo/prawo) • Multi-
omputerowo wyważany rotor

prezentacyjnymprezentacyjnym

 23P-MG-101

 23P-MG-C01
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to kolejny nowoczesny kołowrotek z tylnym hamulcem z włoskim designem. Jaskraworudy 
korpus kontrastuje z czarną duraluminiową szpulą. kołowrotek jest bardzo dobrze wywa-
żony, a niezawodny multitarczowy precyzyjny hamulec gwarantuje wyholowanie dużych 
ryb przy połowach na spinning lub grunt. Szeroka rolka kabłąka zapewnia płynny nawój 
linki na szpulę.

• Lekka grafitowa konstrukcja • 6 łożysk • łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor 
• Duraluminiowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Ergonomiczny, anty-
poślizgowy uchwyt korbki typu soft rubber • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość 
przełożenia rączki lewo/prawo

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23t-ro-020 rD 206 5+1 0,18 mm – 150 m 5,1:1 105 zł
 23t-ro-030 rD 306 5+1 0,25 mm – 150 m 5,1:1 109 zł
 23t-ro-040 rD 406 5+1 0,35 mm – 120 m 5,5:1 115 zł

trzy modele uniwersalnego kołowrotka z przeznaczeniem do łowienia gruntowego, 
spławikowego i spinningowego. Perłowy korpus pięknie kontrastuje z czarną ażurową 
szpulą oraz czarnymi detalami wykończenia korpusu. tylny hamulec kołowrotka jest 
bardzo precyzyjny, a 10 łożysk zapewnia płynna pracę. 

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23t-Vi-210 rD 210  9+1 0,18 mm – 150 m 5,1:1 130 zł
 23t-Vi-310 rD 310  9+1 0,25 mm – 150 m 5,1:1 136 zł
 23t-Vi-410 rD 410  9+1 0,30 mm – 180 m 5,5:1 145 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • 10 łożysk • łożysko oporowe • komputerowo wyważony 
rotor • Duraluminiowa, anodyzowana  szpula • Grafitowa szpula zapasowa • wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu soft rubber • Pre-
cyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

kołowrotki Z tYLNYM HAMULCEM

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23t-QU-020 rD 208 7+1 0,18 mm – 150 m 5,1:1 132 zł
 23t-QU-030 rD 308 7+1 0,25 mm – 150 m 5,1:1 137 zł
 23t-QU-040 rD 408 7+1 0,35 mm – 120 m 5,5:1 142 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • 8 łożysk • łożysko oporowe • komputerowo wyważony 
rotor • Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa 
• wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu soft 
rubber • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Ma wyjątkowo atrakcyjny niespotykany design – jaskrawozielony korpus kontrastuje 
z czarną, z zielonymi wstawkami, duraluminiową anodyzowaną szpulą. Quatron 
pracuje płynnie i ma uniwersalne zastosowanie. Modele 208 i 308 przeznaczone są 
do lekkiego i średniego spinningu i gruntu, model zaś największy, Quatron 408, do 
ciężkiego łowienia.

Nowoczesny kołowrotek czterołożyskowy z tylnym hamulcem oferowany jest w dwóch 
modelach 404 i 504. oba modele przeznaczone są do średniego i cięższego łowienia 
gruntowego. Płytka aluminiowa szpula pozwala na wykonanie bardzo dalekich rzutów,  
co jest szczególnie istotne podczas łowienia na łowiskach, gdzie trzeba umieścić zestaw 
jak najdalej od brzegu. krótka, bardzo mocna korbka zakończona jest dużym dobrze leżą-
cym w ręku uchwytem. Zastosowane w tym kołowrotku nowoczesne łożyska zapewniają 
mu stabilną i płynną pracę.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Poj. szpuli stand. profil Przełożenie Cena orient.*

 23t-FE-404 rD 404  3+1 0,25 mm – 200 m 5,1:1 133 zł
 23t-FE-504 rD 504  3+1 0,30 mm – 200 m 4,9:1 136 zł

• Grafitowa obudowa i rotor • Supertwarda rolka kabłąka • Aluminiowa szpula  
• 4 japońskie łożyska kulkowe nowej generacji, w tym jedno rolkowe • Bardzo estetyczne 
wykończenie • tylny, multitarczowy hamulec • Ergonomiczny uchwyt  korbki typu soft rubber 
• Grafitowa szpula zapasowa

ołowrotek jest bardzo dobrze wywa-
żony, a niezawodny multitarczowy precyzyjny hamulec gwarantuje wyholowanie dużych 
ryb przy połowach na spinning lub grunt. Szeroka rolka kabłąka zapewnia płynny nawój 

omputerowo wyważony rotor omputerowo wyważony rotor 
• Duraluminiowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Ergonomiczny, anty-
poślizgowy uchwyt korbki typu soft rubber • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość 

Cena orient.*

105 zł
5,1:1 109 zł

115 zł

Model Liczba łożysk Pojemność szpuli

D 208 7+1 0,18 mm – 150 m
D 308 7+1 0,25 mm – 150 m

 rD 408 7+1 0,35 mm – 120 m

rotor • Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa 
zmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu soft 

rubber • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Nowoczesny kołowrotek czterołożyskowy z tylnym hamulcem oferowany jest w dwóch Nowoczesny kołowrotek czterołożyskowy z tylnym hamulcem oferowany jest w dwóch 
ba modele przeznaczone są do średniego i cięższego łowienia 

gruntowego. Płytka aluminiowa szpula pozwala na wykonanie bardzo dalekich rzutów, 
co jest szczególnie istotne podczas łowienia na łowiskach, gdzie trzeba umieścić zestaw 

rótka, bardzo mocna korbka zakończona jest dużym dobrze leżą
cym w ręku uchwytem. Zastosowane w tym kołowrotku nowoczesne łożyska zapewniają 

o kolejny nowoczesny kołowrotek z tylnym hamulcem z włoskim designem. Jaskraworudy 
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trudno będzie znaleźć ma rynku tak doskonale funkcjonalny kołowrotek, w tak dobrej 
cenie. Fighter rD wyposażony jest w system hamulca walki. Umożliwia on znacznie szyb-
sze operowanie zakresem siły hamowania. System hamulca walki pozwala na całkowite 
panowanie nad „odjazdami” dużych ryb w trakcie holu. 

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

23t-Ft-254 rD 254 3+1 0,20 mm – 210 m 5,0:1 105 zł
23t-Ft-304 rD 304 3+1 0,25 mm – 180 m 5,0:1 109 zł 

• 4 łożyska • łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor • Duraluminiowa, dwukolo-
rowa, anodyzowana szpula • Grafitowa  szpula zapasowa • wzmocniony, rurkowy kabłąk • 
Ergonomiczy, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber”• Precyzyjny multitarczowy 
 hamulec • Hamulec walki • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

ten nowoczesny, ekonomiczny kołowrotek śmiało można polecić miłośnikom metody matchowej. 
Duraluminiowa, płytka matchowa szpula pozwala na oddawanie dalekich rzutów. Grafitowa konstrukcja 
kołowrotka z wycięciami w stopce sprawia, że jest on bardzo lekki, co nie jest bez znaczenia podczas 
łowienia metodą odległościową. kołowrotek pracuje bardzo płynnie, a tylny, precyzyjny, multitarczowy 
hamulec gwarantuje pewny hol. 

 Numer katalogowy Model Liczba łożysk Poj. szpuli matchowej Poj. szpuli zapasowej Przełożenie Cena orient.*

23t-SM-204 rD 204 3+1 0,16 mm – 150 m 0,22 mm – 140 m 5,0:1 97 zł
23t-SM-304 rD 304 3+1 0,18 mm – 150 m 0,25 mm – 195 m 5,0:1 99 zł
23t-SM-404 rD 404 3+1 0,22 mm – 150 m 0,30 mm – 150 m 5,0:1 103 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • 4 łożyska • łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor • Matchowa, 
duraluminiowa,  anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • wzmocniony, rurkowy kabłąk  
• Ergonomiczny, antpoślizgowy uchwyt  korbki typu soft rubber • Precyzyjny multitarczowy hamulec  
• Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

wyjątkowo estetycznie i oryginalnie prezentuje się nowoczesny kołowrotek z tylnym hamulcem. 
Carbonic rD z powodzeniem może być stosowany zarówno przy łowieniu na spinning, jak i meto-
dę gruntową. 6 wysokiej klasy łożysk kulkowych oraz komputerowo wyważony rotor zapewniają 
bardzo płynną pracę. Precyzyjny multitarczowy hamulec umożliwia komfortowy hol. kołowrotek 
wyposażony został w dwie szpule: duraluminiową – podstawową oraz grafitową – zapasową.

 Numer katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orientacyjna*

 23t-CB-020 rD 206 6 0,20 mm – 220 m 5,5:1 89 zł
 23t-CB-030 rD 306 6 0,25 mm – 200 m 5,5:1 92 zł

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 6 łożysk • komputerowo wyważony rotor • Duraluminiowa, 
dwukolorowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • wzmocniony, rurkowy kabłąk 
• Aluminiowo-grafitowa, zatrzaskowa rączka • Ergonomiczny uchwyt  korbki typu soft rubber 
• Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Bardzo lekki czterołożyskowy kołowrotek uniwersalnego przeznaczenia. Ergonomiczny kształt  
i dobre wyważenie zapewniają komfort w trakcie łowienia. tylny hamulec, wykonany w tech-
nologii wrD, działa niezawodnie w szerokim zakresie siły hamowania. Szpula główna wykonana 
jest z duraluminium, a korpus i szpula zapasowa zbudowane są z lekkiego i trwałego grafitu.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23t-Pr-020 rD 204 3+1 0,20 mm – 200 m 5,2:1 92 zł
 23t-Pr-030 rD 304 3+1 0,25 mm – 200 m 5,2:1 95 zł

• 4 łożyska • łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor • Duraluminiowa, dwukolorowa, 
anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • wzmocniony, rurkowy kabłąk • Aluminiowo-
-grafitowa, zatrzaskowa rączka • Ergonomiczny, antpoślizgowy uchwyt korbki typu soft rubber  
• Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Grafitowe body i szpula zapewniają lekkość tego tylnohamulcowego kołowrotka. tym wędka-
rzom, którzy szczególnie dbają o estetykę swojego sprzętu, przypadnie do gustu malowanie 
korpusu świetnie współgrające z wędkarskim designem ubrań i sprzętu typu camou.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23t-CM-203 rD 203 2+1 0,20 mm – 220 m 5,5:1 79 zł
 23t-CM-303 rD 303 2+1 0,25 mm – 200 m 5,5:1 83 zł
 23t-CM-403 rD 403 2+1 0,30 mm – 180 m 5,5:1 87 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • 3 łożyska • łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor 
• Czarna, grafitowa,  metalizowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • wzmocniony, rurkowy 
kabłąk • Aluminiowo-grafitowa, zatrzaskowa  rączka • Ergonomiczny uchwyt korbki • Precyzyjny 
multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

0,22 mm  150 m 0,30 mm  150 m 5,0:1 103 zł

en nowoczesny, ekonomiczny kołowrotek śmiało można polecić miłośnikom metody matchowej. en nowoczesny, ekonomiczny kołowrotek śmiało można polecić miłośnikom metody matchowej. 

yjątkowo estetycznie i oryginalnie prezentuje się nowoczesny kołowrotek z tylnym hamulcem. 

Numer katalogowy Model Liczba łożysk

-CB-020 rD 206 6 0,20 mm 
-CB-030 rD 306 6 0,25 mm 

Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Grafitowe body i szpula zapewniają lekkość tego tylnohamulcowego kołowrotka. Grafitowe body i szpula zapewniają lekkość tego tylnohamulcowego kołowrotka. 
rzom, którzy szczególnie dbają o estetykę swojego sprzętu, przypadnie do gustu malowanie 
korpusu świetnie współgrające z wędkarskim designem ubrań i sprzętu typu camou.

ożysko oporowe • 
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Fireball rD polecany jest wędkarzom preferującym łowienie kołowrotkiem z tylnym hamul-
cem. Szczególnie że jest w czym wybierać, gdyż w ofercie znajduje się aż 6 wielkości 
Fireballa, dzięki czemu można dopasować odpowiednie gabaryty do lekkiego, średniego czy 
ciężkiego łowienia na grunt czy spinning. 

Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23t-FB-203 rD 203 2+1 0,18 mm – 240 m 5,5:1 63 zł
 23t-FB-253 rD 253 2+1 0,20 mm – 290 m 5,5:1 65 zł
 23t-FB-303 rD 303 2+1 0,25 mm – 245 m 5,2:1 69 zł
 23t-FB-403 rD 403 2+1 0,30 mm – 140 m 5,2:1 72 zł
 23t-FB-503 rD 503 2+1 0,40 mm – 150 m 4,4:1 76 zł
 23t-FB-603 rD 603 2+1 0,45 mm – 160 m 4,4:1 79 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • Supertwarda rolka kabłąka • 3 łożyska kulkowe nowej generacji 
• łożysko oporowe • komputerowo wyważony rotor • tylny, multitarczowy hamulec • Grafitowa 
metalizowana szpula typu Long Cast • Grafitowa szpula zapasowa

trzy modele uniwersalnego kołowrotka z grafitowym korpusem i grafitową, metalizowaną 
szpulą. trzy łożyska gwarantują płynną pracę, a ergonomicznie wykończone pokrętła rączki 
oraz tylnego hamulca sprawiają, że przyjemnie się nim łowi. Polecany do połowu grun-
towego, jak też spinningowego. Magnetic jest przebojem na rynku z uwagi na znakomitą 
relację jakości do ceny.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23t-MG-020 rD 203 3 0,20 mm – 200 m 5,2:1 49 zł
 23t-MG-030 rD 303 3 0,25 mm – 200 m 5,2:1 52 zł
 23t-MG-040 rD 403 3 0,35 mm – 160 m 5,2:1 54 zł

• 3 łożyska • komputerowo wyważony rotor • Czarna, grafitowa, metalizowana szpula  
• Grafitowa szpula zapasowa • Ergonomiczny uchwyt korbki • Precyzyjny multitarczowy 
hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Dwa modele bardzo ekonomicznego, nowoczesnego kołowrotka z tylnym hamulcem. 
Zwraca uwagę atrakcyjna kolorystyka i płynna praca. kronos ma uniwersalne zastoso-
wanie, nadaje się do spinningu i łowienia na grunt. 

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23t-kr-020 rD 202 2 0,20 mm – 200 m 5,2:1 45 zł
 23t-kr-030 rD 302 2 0,25 mm – 200 m 5,2:1 47 zł

• 2 łożyska • komputerowo wyważony rotor • Grafitowa, metalizowana szpula  
• Ergonomiczny uchwyt korbki • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przeło-
żenia rączki lewo/prawo

Ekonomiczny model uniwersalnego kołowrotka z tylnym hamulcem. kołowrotek ten oferujemy 
z nawiniętą żyłką. Przeznaczony jest do łowienia na spławik, grunt i na spinning.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23t-Ar-030 rD 301 1 0,20 mm – 200 m 5,2:1 39 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • 1 łożysko • komputerowo wyważony rotor • Grafitowa  szpula 
• Ergonomiczny uchwyt korbki • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia 
rączki lewo/prawo

-FB-603 rD 603 2+1 0,45 mm – 160 m 4,4:1

Dwa modele nowoczesnego kołowrotka z tylnym hamulcem o uniwersalnym zastosowaniu. 
Polecany jest do średniego łowienia na spławik, grunt i spinning. ten ekonomiczny kołowrotek 
ma efektowną kolorystykę, ergonomiczne uchwyty rączki i tylnego hamulca. 

• Lekka grafitowa konstrukcja • 1 łożysko • komputerowo wyważony rotor • Grafitowa, metali-
zowana szpula • Ergonomiczny uchwyt korbki • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość 
przełożenia rączki lewo/prawo

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23t-FA-030 rD 301 1 0,20 mm – 200 m 5,2:1 43 zł 
 23t-FA-040 rD 401 1 0,25 mm – 200 m 5,2:1 46 zł 

Model Liczba łożysk

D 203 3 0,20 mm – 200 m
D 303 3 0,25 mm – 200 m 5,2:1

 rD 403 3 0,35 mm – 160 m 5,2:1 54 zł

Dwa modele nowoczesnego kołowrotka z tylnym hamulcem o uniwersalnym zastosowaniu. 
Polecany jest do średniego łowienia na spławik, grunt i spinning. ten ekonomiczny kołowrotek ten ekonomiczny kołowrotek t
ma efektowną kolorystykę, ergonomiczne uchwyty rączki i tylnego hamulca. 

0,25 mm 5,2:1
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powyższe ceny mogą ulec zmianie74
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 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23k-Br-807QD 807 QD 6+1 0,40 mm – 320 m 4,7:1 296 zł

l 7 łożysk l łożysko oporowe l System wolnej szpuli super freerunner l Mechanizm 
QD quick drag l Komputerowo wyważany rotor l Aluminiowa szpula l Grafitowa 
szpula zapasowa l Lekka grafitowa konstrukcja l Precyzyjny hamulec l Możliwość 
przełożenia rączki lewo/prawo l Przekładnia ślimakowa

Bardzo mocny, nowoczesny kołowrotek karpiowy wyposażony w sie-
dem wysokiej jakości łożysk. Dzięki zastosowaniu systemu Quick Drag 
można szybciej panować nad „odjazdami” karpi. Mechanizm QD włącza 
się bardzo szybko, niespełna po półobrocie nakrętki. wysoka i płytka 
szpula osadzona na bardzo grubym i wytrzymałym trzpieniu sprawia,  
że można oddawać nim dalekie rzuty. Duża pojemność szpuli preferuje 
użycie Big runnera do dalekich wywózek. Nawet przy największych obcią-
żeniach kołowrotek pracuje idealnie, gdyż mechanizm napędu posuwu 
szpuli posiada przekładnię ślimakową. kołowrotek ma zbijak kabłąka. 
Długa, metalowa, frezowana korbka wyposażona jest w mechanizm szyb-
kiego składania. 

Duży, wyjątkowo mocny kołowrotek przeznaczony do połowu karpi. Płytka, wysoka szpula o dużej 
pojemności pozwala na oddawanie bardzo dalekich rzutów. idealnie równomiernie pracują mechani-
zmy napędu posuwu szpuli dzięki zastosowaniu przekładni ślimakowej. kołowrotek ten posiada zbijak 
kabłąka.

l 7 łożysk l łożysko oporowe l System wolnej szpuli super freerunner l Komputerowo wyważany rotor 
l Aluminiowa szpula l Grafitowa szpula zapasowa l Lekka grafitowa konstrukcja l Precyzyjny hamulec 
l Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo l Przekładnia ślimakowa

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23k-Br-807 807  6+1 0,35 mm – 430 m 0,40 mm – 320 m 4,7:1 229 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

przełożenia rączki

Duży, wyjątkowo mocny kołowrotek przeznaczony do połowu karpi. Płytka, wysoka szpula 
pojemności pozwala na oddawanie bardzo dalekich rzutów. 
zmy napędu posuwu szpuli dzięki zastosowaniu przekładni ślimakowej. 
kabłąka.

l 7 łożysk
l Aluminiowa
l Możliwość

Nr katalogowy
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie



trudno będzie znaleźć na rynku tak ekonomiczny kołowrotek wyposażony w system 
wolnej szpuli super freerunner. Znaczne gabaryty Luxora i bardzo duża pojemność 
szpuli zapewniają komfortowe łowienia okazów na grunt i wykorzystanie go do połowów 
morskich. 

• 1 łożysko • System wolnej szpuli super freerunner • komputerowo wyważany rotor 
• Metalizowana grafitowa szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Lekka grafitowa konstrukcja 
• Precyzyjny hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23k-LU-301 301 1 0,25 mm – 215 m 5,2:1 69 zł
 23k-LU-401 401 1 0,30 mm – 175 m 5,2:1 73 zł
 23k-LU-501 501 1 0,35 mm – 195 m 5,2:1 78 zł
 23k-LU-601 601 1 0,45 mm – 160 m 5,2:1 83 zł

wyposażony jest w sześć łożysk kulkowych nowej generacji zapewniających płynność 
działania. Dzięki przekładni ślimakowej Carp runner precyzyjnie nawija żyłkę na 
szpulę. kołowrotek ten ma długą, mocną aluminiową korbkę i duży ergonomiczny 
uchwyt. Sprężyna kabłąka jest długowieczna. Dzięki płytkiej, wysokiej aluminiowej 
szpuli kołowrotkiem tym można oddawać bardzo dalekie rzuty. Szereg dodatkowych 
rozwiązań, takich jak gumka przy dolnej krawędzi szpuli zabezpieczająca żyłkę przed 
wchodzeniem pod nią, wygodna duża nakrętka hamulca przedniego oraz szerokie, 
dobrze leżące w ręku pokrętło, sprawiają, że niejeden karpiarz będzie miał satysfak-
cję w trakcie holu wielkich ryb.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23k-Cr-506 506  5+1 0,25 mm – 370 m 4,9:1 209 zł
 23k-Cr-606 606  5+1 0,30 mm – 360 m 4,9:1 211 zł

• 6 łożysk • łożysko oporowe • System wolnej szpuli super freerunner • komputerowo 
wyważany rotor • Aluminiowa szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Lekka grafito-
wa konstrukcja • Precyzyjny hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo  
• Przekładnia ślimakowa • Aluminiowa rączka

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23k-Fr-306 306 5+1 0,30 mm – 170 m 5,2:1 126 zł
 23k-Fr-406 406 5+1 0,35 mm – 145 m 5,2:1 129 zł
 23k-Fr-506 506 5+1 0,40 mm – 210 m 5,2:1 132 zł
 23k-Fr-606 606 5+1 0,45 mm – 195 m 5,2:1 139 zł

• 6 łożysk • łożysko oporowe •  System wolnej szpuli super freerunner • komputerowo wywa-
żany rotor • Aluminiowa szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Lekka grafitowa konstrukcja • 
Precyzyjny hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo • Podwójna i pojedyncza korbka

Free runner to supernowoczesny kołowrotek, który stał się hitem zarówno wśród kar-
piarzy, jak i gruntowców. Dostępny w czterech wielkościach, wyposażony jest w system 
wolnej szpuli super freerunner z precyzerem, co ułatwia łowienie w każdych warunkach 
łowiska i praktycznie eliminuje możliwość samoczynnego wyłączenia sprzęgła wolnego 
biegu. Niezniszczalna przekładnia, odporny na działanie wody hamulec, wygodna korbka. 
Zastosowane łożyska kulkowe z ceramicznym pokryciem w kapitalny sposób wydłużają 
żywotność kołowrotka.

ten kołowrotek zapewne stanie sie hitem nadchodzących sezonów wędkarskich, trudno 
bowiem znaleźć równie ekonomiczny kołowrotek z wolnym biegiem. oprócz swoich atutów 
funkcjonalnych kołowrotek prezentuje się bardzo estetycznie. Dwa modele tej maszynki 
przeznaczone są do lekkiego i średniego łowienia z koszyczkiem zanętowym. w czasie 
testów doskonale spisywał sie w czasie holów wielkich leszczy, brzan i karpi.

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23k-MF-205 FD 205 4+1 0,18 mm – 150 m 5,1:1 139 zł
 23k-MF-305 FD 305 4+1 0,20 mm – 200 m 5,1:1 142 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • 5 łożysk • łożysko oporowe • System wolnej szpuli super 
Freerunner • wzmocniona  przekładnia • komputerowo wyważony rotor • Duraluminiowa, dwu-
kolorowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula  zapasowa • wzmocniony, rurkowy kabłąk  
• Ergonomiczny, antypoślizgowy  uchwyt korbki typu soft rubber • Precyzyjny  multitarczowy 
hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Carp Runner

unner to supernowoczesny kołowrotek, który stał się hitem zarówno wśród karunner to supernowoczesny kołowrotek, który stał się hitem zarówno wśród kar
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• 6 łożysk • • 6 łożysk • 
żany rotor • Aluminiowa szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Lekka grafitowa konstrukcja • 
Precyzyjny hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo • Podwójna i pojedyncza korbka

Free runner to supernowoczesny kołowrotek, który stał się hitem zarówno wśród karunner to supernowoczesny kołowrotek, który stał się hitem zarówno wśród kar
piarzy, jak i gruntowców. Dostępny w czterech wielkościach, wyposażony jest w system 
wolnej szpuli super freerunner z precyzerem, co ułatwia łowienie w każdych warunkach 
łowiska i praktycznie eliminuje możliwość samoczynnego wyłączenia sprzęgła wolnego 
biegu. Niezniszczalna przekładnia, odporny na działanie wody hamulec, wygodna korbka. 
Zastosowane łożyska kulkowe z ceramicznym pokryciem w kapitalny sposób wydłużają 
żywotność kołowrotka.

en kołowrotek zapewne stanie sie hitem nadchodzących sezonów wędkarskich, trudno en kołowrotek zapewne stanie sie hitem nadchodzących sezonów wędkarskich, trudno 
bowiem znaleźć równie ekonomiczny kołowrotek z wolnym biegiem. oprócz swoich atutów 
funkcjonalnych kołowrotek prezentuje się bardzo estetycznie. Dwa modele tej maszynki 

w komplecie dwie rączki:
podwójna i pojedyncza

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

76



 

 

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

Grafitowy kołowrotek przeznaczony do łowienia 
lekką muchówką. Ma bardzo wygodzny uchwyt korb-
ki, a dwa łożyska gwarantują płynną pracę.

 Nr katalogowy Model ilość łożysk Cena orient.*

 23F-FM-034 3/4 AFtM 1+1 51 zł
 23F-FM-045 4/5 AFtM 1+1 55 zł
 23F-FM-056 5/6 AFtM 1+1 59 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • 2 łożyska w tym 
jedno oporowe • Szeroka szpula „Large arbour”

Solidny kołowrotek dla początkujących musz-
karzy. Lekka, grafitowa konstrukcja zapewnia 
komfort podczas łowienia wędziskami klasy 3/4 
lub 5/6, w zależności od wielkości kołowrotka.

 Nr katalogowy Model Cena orient.*

 23F-FC-134 3/4 AFtM 36 zł
 23F-FC-156 5/6 AFtM 39 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • Grafitowa 
szpula • Precyzyjny hamulec

Ekskluzywna linia nowoczesnych kołowrotków muchowych oferowanych w dwóch wiel-
kościach i dwóch kolorach: czarnym i srebrnym. trzy łożyska gwarantują płynną pracę,  
hamulec działa precyzyjnie. w kołowrotku zastosowana jest bardzo lekka konstrukcja 
duraluminiowej szpuli. Możliwość szybkiej wymiany szpuli z nawiniętą inną linką zapewnia 
komfortowe łowienie. Dodatkową szpulę można dokupić.

 Nr katalogowy Model ilość łożysk kolor Cena orient.*

 23F-tr-34B 3/4 AFtM 2+1 czarny 119 zł
 23F-tr-34B-S 3/4 AFtM szpula zapasowa czarny 49 zł
 23F-tr-34S 3/4 AFtM 2+1 srebrny 119 zł
 23F-tr-34S-S 3/4 AFtM szpula zapasowa srebrny 49 zł
 23F-tr-56B 5/6 AFtM 2+1 czarny 132 zł
 23F-tr-56B-S 5/6 AFtM szpula zapasowa czarny 53 zł
 23F-tr-56S 5/6 AFtM 2+1 srebrny 132 zł
 23F-tr-56S-S 5/6 AFtM szpula zapasowa srebrny 53 zł

• lekka duraluminiowa konstrukcja • Szeroka szpula typu wide Arbour • 3 łożyska 
w tym jedno oporowe • precyzyjny  hamulec • ergonomiczne pokrętło

kołowrotki MUCHowE

wykonany z lekkiego stopu aluminium kołowrotek posia-
da szeroką, wentylowaną szpulę typu wide Arbour. 
Pracuje na 3 łożyskach, posiada bardzo precyzyjny 
hamulec. Płynna praca daje dużo satysfakcji podczas 
łowienia.
l Szeroka szpula typu wide Arbour 
l 3 łożyska ze stali nierdzewnej l obudowa 
i szpula z lekkiego stopu aluminium  
l Precyzyjny hamulec

 Nr katalogowy Model ilość łożysk Cena orient.*

 23F-wA-045 4/5 AFtM 2+1 129 zł
 23F-wA-056 5/6 AFtM 2+1 132 zł

Ekskluzywna linia nowoczesnych kołowrotków muchowych oferowanych w dwóch wielEkskluzywna linia nowoczesnych kołowrotków muchowych oferowanych w dwóch wiel-
rzy łożyska gwarantują płynną pracę,  

 kołowrotku zastosowana jest bardzo lekka konstrukcja 
duraluminiowej szpuli. Możliwość szybkiej wymiany szpuli z nawiniętą inną linką zapewnia 

ide Arbour • 3 łożyska 
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23U-SC-204 204 3+1 0,285 mm – 125 m 6,3:1 265 zł

 Hybrydowa aluminiowo-grafitowa konstrukcja • Cztery łożyska w tym dwa japońskie łożyska 
osi głównej • Ażurowa, wytaczana szpula ze stopu Dura Light • Precyzyjna i mocna przekładnia 
z japońskiego mosiądzu C3604 • Podwójny, magnetyczny i odśrodkowy system kontroli obrotów 
szpuli • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Lekka aluminiowa rączka • Ergonomiczne, 
antypoślizgowe uchwyty z pianki EVA 

Niskoprofilowy multiplikator castingowy przeznaczony do łowienia lekkimi i średnimi 
przynętami. Jego konstrukcja pozwala na wykonanie dalekich rzutów. Doskonale leży 
w  dłoni, ma wyjątkowo płynną pracę dzięki japońskim łożyskom. Bardzo duże przełoże-
nie 6,3:1 gwarantuje niepowstawanie luzów na żyłce w czasie zwijania, co w znacznym 
stopniu ułatwia dostrzeżenie brania i zapewnia pewne zacięcie ryby.

Shotgun to duży, bardzo mocny kołowrotek z tylnym hamulcem, przeznaczony jest do połowów 
na morzu z kutra. Zmniejszone gabaryty grafitowego korpusu zarówno w części tylnej, jak 
i przedniej (wycięcie pod szpulą) w znacznym stopniu zmniejszyły masę kołowrotka — co jest 
szczególnie istotne przy wielogodzinnym wędkowaniu na morzu. w efekcie mamy kołowrotek 
bardzo funkcjonalny, dzięki dużej pojemności szpuli jest doskonały przy łowieniu na dużych 
głębokościach, a solidność i moc kołowrotka gwarantują pewne hole wielkich okazów ryb 
morskich. Sprężyna kabłąka zastąpiona jest zbijakiem umieszczonym na połączeniu stopki 
z korpusem. w kołowrotku tym zastosowano specjalne japońskie łożyska kulkowe odporne na 
słoną wodę. kabłąk zbudowany jest z dwuściankowej twardej rurki. Długa rączka wykonana 
jest z odlewanego jednego elementu i zakończona jest wygodnym dużym uchwytem. wszystko 
to sprawia, że kołowrotek pracuje idealnie nawet przy ekstremalnych obciążeniach podczas 
połowów na bardzo ciężkie pilkery stosowane na łowiskach bałtyckich i norweskich. 

l obudowa i rotor z nieodkształcalnego grafitu l 6 łożysk nowej generacji, 
w tym 2 łożyska Heavy Duty, odporne na działanie morskiej soli l Przekładnia 
Hi-Power l Długa, komfortowa korbka l Profilowana szpula z utwardzoną krawędzią  
l łożysko oporowe l Zapasowa szpula grafitowa l Przekładnia ślimakowa

 Nr katalogowy Model Liczba łożysk Pojemność szpuli Przełożenie Cena orient.*

 23M-SG-806 806  5+1 0,35 mm – 430 m 4,7:1 229 zł

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

tylnym hamulcem, przeznaczony jest do połowów tylnym hamulcem, przeznaczony jest do połowów 
kutra. Zmniejszone gabaryty grafitowego korpusu zarówno w części tylnej, jak części tylnej, jak 

znacznym stopniu zmniejszyły masę kołowrotka — co jest 
efekcie mamy kołowrotek 

bardzo funkcjonalny, dzięki dużej pojemności szpuli jest doskonały przy łowieniu na dużych 
moc kołowrotka gwarantują pewne hole wielkich okazów ryb moc kołowrotka gwarantują pewne hole wielkich okazów ryb 

morskich. Sprężyna kabłąka zastąpiona jest zbijakiem umieszczonym na połączeniu stopki 
kołowrotku tym zastosowano specjalne japońskie łożyska kulkowe odporne na 

dwuściankowej twardej rurki. Długa rączka wykonana 
zakończona jest wygodnym dużym uchwytem. wszystko 

to sprawia, że kołowrotek pracuje idealnie nawet przy ekstremalnych obciążeniach podczas 
i norweskich. 

 6 łożysk nowej generacji, 
w tym 2 łożyska Heavy Duty, odporne na działanie morskiej soli l Przekładnia 

 Profilowana szpula z utwardzoną krawędzią 
 Przekładnia ślimakowa

Przełożenie Cena orient.*

229 zł

kołowrotki MorSkiE

MULtiPLikAtorY

Shotgun

PrZEkłADNiA śLiMAkowA GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA
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Polaris

kolejny kołowrotek, którego design opracowany jest we włoskim studio. 
kontrast jaskraworudego korpusu z czarną szpulą jest doskonale widoczny na 
lodzie. Precyzyjny, przedni hamulec, szybko zamykający się kabłąk i bardzo 
szeroki, praktyczny uchwyt korbki – to atuty tego podlodowego kołowrotka.

l 1 łożysko l Lekka grafitowa konstrukcja l wyważona rączka z możliwością 
zmiany lewo/prawo l Precyzyjny przedni hamulec l Grafitowa metalizowana 
szpula l Komputerowo wyważany rotor

 Numer Model ilość Pojemność Przełożenie Cena
 katalogowy  łożysk szpuli  orientacyjna*

 23X-Fr-101 FD 101 1 0,18 mm – 165 m 5,2:1 29 zł

NANSEN

Nansen to wysokiej klasy kołowrotek, idealny do łowienia podlodowego.  
trzy łożyska, bardzo dobrze spasowane elementy konstrukcji oraz precy-
zyjny hamulec zapewniają komfortową pracę nawet przy bardzo niskich 
temperaturach. 

l 3 łożyska l Lekka grafitowa konstrukcja l wyważona rączka z możliwością 
zmiany lewo/prawo l Precyzyjny hamulec l Aluminiowa szpula l Grafitowa 
szpula zapasowa l Komputerowo wyważany rotor

 Numer Model Liczba Pojemność Przełożenie Cena
 katalogowy  łożysk szpuli  orientacyjna*

 23X-NA-103 103 3 0,18 mm – 165 m 5,2:1 45 zł

Polaris to ekonomiczny kołowrotek do łowienia podlodowego. Jego mechanizmy 
są przygotowane do pracy w niskich temperaturach. Bardzo dobrze działający 
tylny hamulec, wygodny uchwyt rączki, a przede wszystkim niewielkie gabaryty 
sprawiają, że kołowrotek ten doskonale sprawdza się na zimowych łowiskach.

l 1 łożysko l Lekka grafitowa konstrukcja l wyważona rączka z możliwością 
zmiany lewo/prawo l Precyzyjny hamulec l Grafitowa metalizowana szpula  
l Komputerowo wyważany rotor

 Numer Model ilość Pojemność Przełożenie Cena
 katalogowy  łożysk szpuli  orientacyjna*

 23X-Po-101 101 1 0,18 mm – 165 m 5,2:1 29 zł

olejny kołowrotek, którego design opracowany jest we włoskim studio. olejny kołowrotek, którego design opracowany jest we włoskim studio. 
ontrast jaskraworudego korpusu z czarną szpulą jest doskonale widoczny na 

lodzie. Precyzyjny, przedni hamulec, szybko zamykający się kabłąk i bardzo 
szeroki, praktyczny uchwyt korbki – to atuty tego podlodowego kołowrotka.

ekka grafitowa konstrukcja l wyważona rączka z możliwością yważona rączka z możliwością wyważona rączka z możliwością w
recyzyjny przedni hamulec lGrafitowa metalizowana 

Pojemność
szpuli

0,18 mm – 165 m

N

Nordic to wysokiej klasy kołowrotek, idealny do łowienia podlodowego.  
trzy łożyska, płynnie pracujące mechanizmy, precyzyjny hamulec oraz ergo-
nomiczny uchwyt korbki zapewniają komfortową pracę nawet przy bardzo 
niskich temperaturach. 

l 3 łożyska l Lekka grafitowa konstrukcja l wyważona rączka z możliwoś- 
cią zmiany lewo/prawo l Precyzyjny hamulec l Aluminiowa szpula  
l Grafitowa szpula zapasowa l Komputerowo wyważany rotor l Uchwyt 
korbki typu soft rubber

 Numer Model Liczba Pojemność Przełożenie Cena
 katalogowy  łożysk szpuli  orientacyjna*

 23X-No-103 103 2+1 0,18 mm – 160 m 5,2:1 85 zł

kołowrotki PoDLoDowE

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie



Żyłki i plecionki Robinson 
od najlepszych amerykańskich i japońskich producentów

Nano Core CARP
Nano Core SPIN
PRIMERA Pro SPIN
TANAKA
Titan Power 

Titan Power GA x4
Phantom SPIN
Siluro Monster
Siluro PST x4

Definicja idealnej żyłki jest znana od dawna. Problem 
jedynie w tym, że jak dotychczas jest to jedynie czysta 
teoria, za którą nie stoją żadne przykłady gotowych 
wyrobów. Impas przełamuje Robinson, który wprowadza 
na rynek zupełnie nowy produkt – żyłkę będącą kompo-
zycją trzech różnych materiałów polimerowych. Idealna 
żyłka powinna być supermocna, miękka – ale nie rozcią-
gliwa, odporna na przecieranie i niewidoczna  w wodzie. 
Spełnienie wszystkich wymagań okazuje się praktycznie 
niemożliwe w przypadku zastosowania do produkcji tylko 
jednego surowca. Skoro z jednego nie można, to należy 
zastosować kilka różnych surowców,  o takich własnoś-
ciach, aby gotowy wyrób spełniał jedno cześnie wszystkie 
wymienione wymagania. Wychodząc z takiego założenia, 
po raz pierwszy Robinson opracował oryginalną koncep-
cję tzw. potrójnej kompozycji TCT (Triple Composition 
Technology), która doczekała się realizacji w postaci 
fantastycznych nowych żyłek NanoCore SPIN, Sub-Zero, 
Tanaka, Primera. 
Najnowsza technologia Robinson TCT wykorzystuje trzy 
różne surowce: poliamid MPC (Modified Polymer Chains) 
o modyfikowanych łańcuchach polimerowych, elastycz-
ny poliamid RS (Reinforced Structure), o wzmocnionej 
poprzecznej strukturze wiązań oraz fluorocarbon.  
Rdzeń super żyłki zbudowany jest z poliamidu MPC  
o modyfikowanych łańcuchach polimerowych – wyprosto-
wane, długie łańcuchy zapewniają maksymalną wytrzy-
małość na zrywanie. Otulinę rdzenia stanowi poliamid RS, 
który wprowadza do kompozycji miękkość oraz olbrzy-
mie wzmocnienie poprzeczne (żyłka nie załamuje się). 
Ostatnia, zewnętrzna warstwa wykonana jest  
z uszlachetnionego termicznie fluorocarbonu, dzięki 
czemu żyłka staje się niewidoczna w wodzie (współczyn-
nik załamania światła dla fluorocarbonu jest identyczny 
jak dla wody) oraz niewiarygodnie odporna na przecie-
ranie. Żyłki wykonane w technologii Robinson TCT posia-
dają jedną charakterystykę, którą nie mogą pochwalić 
się żadne inne żyłki. Różnice pomiędzy wytrzymałością 
linio   wą bez węzła, na suchym węźle i na mokrym węźle 
są zniwelowane do absolutnego minimum i w kontekście 
praktyki łowiskowej stają się nieistotne.
Proces technologiczny realizowany jest na bazie naj-
lepszych dostępnych w Japonii surowców, na specjalnie 
skonstruowanych maszynach, gdzie każda faza produkcji 
jest w pełni kontrolowana przez rozbudowany system 
wspomagania komputerowego.

Otulina rdzenia   
z poliamidu RS

Ostatnia, zewnętrzna warstwa 
- uszlachetniony termicznie 
fluorocarbon

Rdzeń z poliamidu MPC

wspomagania komputerowego.wspomagania komputerowego.wspomagania komputerowego.wspomagania komputerowego.
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  Właściwości: 
• olbrzymia wytrzymałość na mokrym węźle
• niewidoczna w wodzie
• zredukowana rozciągliwość (20-24%)
• odporność na przecieranie
• doskonała trwałość
• supermocna na zrywanie 

Parallel Winding

Parallel Winding
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Nowa, japońska żyłka, opracowana specjalnie do połowów spinningowch. Unikalna 
technologia Nano-Core pozwoliła uzyskać rdzeń żyłki o niskiej rozciągliwości, nieosiągalnej 
dla żyłek innych producentów. Dzięki metodzie potrójnej kompozycji uzyskano żyłkę 
o niewiarygodnej wytrzymałości liniowej, również na mokrym węźle. Zewnętrzna 
fluorocarbonowa osłona gwarantuje miękkość, dzięki czemu można wydłużyć rzuty  
nawet o 20%. Osłona zabezpiecza również przed promieniowaniem UV i absorpcją wody. 
Kolor jasnozielony.

 NaNOCORE SPIN 150 m  

 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 55-06-116 0,162 mm 3,85 kg
 55-06-118 0,180 mm 4,90 kg
 55-06-120 0,203 mm 5,60 kg
 55-06-122 0,224 mm 6,45 kg
 55-06-124 0,246 mm 7,95 kg
 55-06-126 0,262 mm 8,45 kg

High-tech Line

Nowa, japońska żyłka przeznaczona do profesjonalnych połowów karpi. Dzięki 
technologii Nano-Core uzyskano rdzeń o 10-krotnie zwiększonej odporności na 
przetarcia, nieosiągalnej dla żyłek innych producentów. Dzięki metodzie potrójnej 
kompozycji uzyskano żyłkę o niewiarygodnej wytrzymałości liniowej, również na 
mokrym węźle. Zewnętrzna fluorocarbonowa osłona gwarantuje miękkość, dzięki 
czemu można wydłużyć rzuty nawet o 20%. Osłona zabezpiecza również przed 
promieniowaniem UV i absorpcją wody. 
Kolor ciemnobrązowy.  NaNOCORE CaRP 300 m   

 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 55-07-323 0,231 mm 6,55 kg
 55-07-326 0,258 mm 8,20 kg
 55-07-328 0,284 mm 9,90 kg
 55-07-330 0,304 mm 10,45 kg
 55-07-333 0,328 mm 12,10 kg
 55-07-336 0,365 mm 14,25 kg
 55-07-340 0,400 mm 16,40 kg

cena od 4490*

High-tech Line

   Właściwości: 
• 10-krotnie większa odporność na przetarcia
• supermocna na zrywanie 
• niewidoczna na ciemnym dnie
• idealnie gładka 
• brak pamięci
• odporna na szkodliwe działanie promieni UV

Nano Core – najnowsza 
technologia Robinsona 

Siła i wytrzymałość made in Japan
Titanium® Competition to żyłka przyponowa przeznaczo-
na specjalnie dla wyczynowców startują cych w zawodach 
spławikowych. Odporność na ścieranie oraz na osłabia-
jące działa nie zanieczyszczeń chemicznych i promie-
niowanie UV zapewnia jej najnowocześniej sza powłoka 
fluorocarbonowa. świetna również do metody skrócone-
go zestawu przy połowie na baty i tyczki. Niewidoczny w 
wodzie jasnoperłowy kolor.

cena od 5 90*

Titanium® Competition (25 m) 
 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 55-aT-P-085 0,085 mm 0,85 kg  
 55-aT-P-105 0,105 mm 1,25 kg  
 55-aT-P-125 0,125 mm 1,90 kg  
 55-aT-P-145 0,145 mm 2,45 kg  
 55-aT-P-165 0,165 mm 3,05 kg
 55-aT-P-185 0,185 mm 4,20 kg
 55-aT-P-205 0,205 mm 5,30 kg
 55-aT-P-225 0,225 mm 5,95 kg 

Niewiarygodna 
wytrzymałość liniowa  
i na mokrym węźle

Made in Japan

Made in Japan

cena od 2890*

* orientacyjna cena detaliczna, z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie

klasyczna żyłka polimerowa żyłka MPC Robinson

wytrzymałość 
na mokrym
węźle

wytrzymałość 
liniowa

ść
6,55 kg
8,20 kg
9,90 kg

10,45 kg
12,10 kg
14,25 kg
16,40 kg

Parallel Winding



Tanaka • Primera New Intelligent
Construction

 TaNaKa 150 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 55-aU-161 0,161 mm 3,80 kg
 55-aU-181 0,181 mm 4,80 kg
 55-aU-202 0,202 mm 5,65 kg
 55-aU-225 0,225 mm 6,50 kg
 55-aU-242 0,242 mm 7,50 kg
 55-aU-261 0,261 mm 8,75 kg
 55-aU-283 0,283 mm 9,75 kg
 55-aU-312 0,312 mm 10,80 kg
 55-aU-347 0,347 mm 12,85 kg
 55-aU-382 0,382 mm 14,70 kg

   Właściwości:
• superwytrzymała  
 na zrywanie
• niewidoczna w wodzie
• idealnie gładka
• brak pamięci
• odporna na szkodliwe 
 działanie promieni UV

cena od 1990*

TaNaKa – niewiarygodnie mocna żyłka ogólnego przeznaczenia. Wykonana 
w technologii potrójnej kompozycji: rdzeń z poliamidu o modyfikowanych 
łańcuchach polimerowych, otulina z elastycznego poliamidu RS oraz zewnętrzna 
ochronna warstwa z fluorocarbonu. Kolor żyłki jasnoszary.

PRO SPIN

PRIMERa PRO SPIN – rewelacyjna żyłka dla spinningistów. Wykonana w technologii 
potrójnej kompozycji: rdzeń z poliamidu o modyfikowanych łańcuchach 
polimerowych, otulina z elastycznego poliamidu RS oraz zewnętrzna ochronna 
warstwa z fluorocarbonu. Kolor żyłki jasnozielony.

 Właściwości:
• olbrzymia wytrzymałość  
 na mokrym węźle
• niewidoczna w wodzie
• zredukowana 
 rozciągliwość (20-24%)
• odporność na przecieranie
• doskonała trwałość
• supermocna na zrywanie 

cena od 1990*

 PRIMERa PRO SPIN 150 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 55-aS-125 0,125 mm 2,25 kg
 55-aS-145 0,145 mm 2,85 kg
 55-aS-161 0,161 mm 3,80 kg
 55-aS-181 0,181 mm 4,80 kg
 55-aS-202 0,202 mm 5,65 kg
 55-aS-225 0,225 mm 6,50 kg
 55-aS-254 0,254 mm 8,10 kg
 55-aS-283 0,283 mm 9,75 kg
 55-aS-312 0,312 mm 10,80 kg
 55-aS-347 0,347 mm 12,85 kg
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Specjalistyczna żyłka opracowana do połowu 
sumów. Jej niska rozciągliwość gwarantuje 
skuteczne zacięcie z dużej odległości, a duża 
wytrzymałość zapewnia bezpieczeny hol 
wielkich sumów. Siluro Monster w porównaniu do 
uniwersalnych żyłek ma znacznie wzmocnioną 
odporność na przetarcia. Kolor czarny.  Właściwości:

• olbrzymia wytrzymałość  
 na mokrym węźle
•niewidoczna na ciemnym dnie
• niska rozciągliwość
• doskonała trwałość
• supermocna na zrywanie 
•odporna na przetarcia

cena od 1690*

 MONSTER SIlURO 250 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa MaKS. Waga Ryby**
 55-bM-245 0,450 mm 30,00 kg
 55-bM-250 0,500 mm 40,00 kg
 55-bM-260 0,600 mm 60,00 kg

Made in Japan

Made in Japan

Made in EU

** maksymalna waga holowanej ryby, 
zależy od umiejętności wędkarza

* orientacyjna cena detaliczna, z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie



83* orientacyjna cena detaliczna, z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie

** maksymalna waga holowanej ryby, 
zależy od umiejętności wędkarza

Żyłka Titan Power Feeder spełnia wymogi wędkarstwa 
gruntowego. Cechuje ją wyjątkowa odporność na 
ścieranie, równomierna średnica na całej długości, wysoka 
wytrzymałość liniowa i na węźle. Dostępna jest w kolorze 
camou (zielono-granatowo-czerwonym), przez co jest 
niewidoczna dla ryb przy dnie. 

TITaN POWER® FEEDER 100 m
 
NR KaT. śREDNICa MaKS. Waga Ryby**
55-bC-017 0,175 mm 6 kg
55-bC-019 0,195 mm 8 kg
55-bC-021 0,215 mm 10 kg
55-bC-023 0,235 mm 13 kg

Titan Power Carp to żyłka opracowana dla karpiarzy  
z uwzględnieniem sugestii najlepszych specjalistów w tej 
dziedzinie wędkarstwa. Ze względu na niezwykłą ostrożność 
karpi podczas żerowania żyłka musi być nie tylko niewidoczna 
na mulistym dnie, ale również nie może sprawiać, aby 
przynęta zachowywała się w sposób nienaturalny. Niesłychana 
miękkość oraz jej barwa camou (zielono-granatowo-czerwona) 
gwarantują to w 100%. Dzięki temu możemy liczyć na więcej 
brań niż do tej pory. Pewny hol z kolei zapewnia nam jej 
niezwykła wytrzymałość. 

Titan Power Ultra Strong spełnia wymogi wędkarstwa 
spławikowego. Cechuje ją wyjątkowa miękkość, co sprzyja 
oddawaniu dalekich rzutów. Titan Power Ultra Strong ma 
równomierną średnicę na całej długości i wysoką wytrzymałość 
liniową oraz na węźle. Dostępna jest w kolorze jasno szarym, 
przez co jest słabo widoczna dla ryb niemal w każdej wodzie. 

bardzo mocna na węźle, odporna na przetarcia i działanie 
„chemii” zawartej w wodzie. Perfekcyjna kalibracja średnicy. 
Titan Power Spinning ma kolor jasnoniebieski, mało widoczny 
w wodzie. Dostępna jest w ośmiu średnicach, dzięki czemu 
można dobrać odpowiednią grubość żyłki na średnie i duże 
ryby.

TITaN POWER® CaRP (100 m)

TITaN POWER® UlTRa STRONg (100 m) 
Żyłka spławikowa 

TITaN POWER® SPINNINg (100 m)

TITaN POWER® CaRP 100 m 

NR KaT. śREDNICa MaKS. Waga Ryby**
55-bC-126 0,260 mm 15 kg
55-bC-129 0,295 mm 17 kg
55-bC-132 0,325 mm 21 kg
55-bC-134 0,345 mm 24 kg
55-bC-139 0,390 mm 26 kg

TITaN POWER® UlTRa STRONg 100 m 
NR KaT. śREDNICa MaKS. Waga Ryby**
55-bU-115 0,155 mm 5 kg
55-bU-117 0,175 mm 6 kg
55-bU-119 0,195 mm 8 kg
55-bU-121 0,215 mm 10 kg
55-bU-123 0,235 mm 13 kg
55-bU-126 0,260 mm 15 kg
55-bU-129 0,295 mm 17 kg
55-bU-133 0,330 mm 21 kg
55-bU-140 0,400 mm 26 kg
55-bU-145 0,450 mm 28 kg
55-bU-150 0,500 mm 31 kg

TITaN POWER® SPINNINg 100 m 
NR KaT. śREDNICa MaKS. Waga Ryby**
55-bS-015 0,155 mm 5 kg
55-bS-017 0,175 mm 6 kg
55-bS-019 0,195 mm 8 kg
55-bS-021 0,215 mm 10 kg
55-bS-023 0,235 mm 13 kg
55-bS-026 0,260 mm 15 kg
55-bS-029 0,295 mm 17 kg
55-bS-033 0,330 mm 21 kg

cena od 990*

cena od 890*

cena od 890*

TITaN POWER® FEEDER (100 m)

Żyłki wykonane z japońskiego polimeru przy wykorzystaniu naj-
nowszych linii produkcyjnych. Zastosowanie technologii multi-
warstwowej umożliwiło wprowadzenie do struktury żyłki bardzo 
mocnego, wytrzymałego rdzenia podnoszącego jej własności. 
Cztery nowe żyłki Robinson Titan Power zostały opracowane pod 
kątem doboru do poszczególnych metod połowów. 

yby**

cena od 8890*

83** maksymalna waga holowanej ryby,

TITAN  POWER®

cena od 790*

Żyłka nowej generacji, opracowana specjalnie na potrzeby wędkarstwa karpiowego. 
Charakteryzuje się niską rozciągliwością, dużą wytrzymałością oraz dzięki dodatko-
wej powłoce silikonowej zwiększoną odpornością na przetarcia i uszkodzenia mecha-
niczne. Czarny kolor żyłki sprawia, że jest niewidoczna na dnie.

 blaCK ROCK 600 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa MaKS. Waga Ryby*
 55-bb-624 0,245 mm 11 kg
 55-bb-626 0,260 mm 13 kg
 55-bb-628 0,275 mm 15 kg
 55-bb-630 0,300 mm 17 kg
 55-bb-633 0,330 mm 20 kg
 55-bb-635 0,350 mm 23 kg
 55-bb-640 0,400 mm 28 kg Japanese polyamide copolymers

cena od 3390*

Made in EU



PlECIoNKI w TEChNoloGII wSTĘPNEGo NACIĄGU (New Pre-Stretch Technology) 

* orientacyjna cena detaliczna, z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie

Superwytrzymała plecionka dedykowana połowom wielkich sumów, wykonana według nowatorskiej technologii 
wstępnego naciągu NPST (New Pre-Stretched Technology) z włókien Spectra wyprodukowanych w USa. Siluro 
X4 to wyjątkowy produkt o niskiej, niemal zerowej rozciągliwości. Okrągły przekrój oraz zmniejszona śred-
nica (dzięki wstępnemu naciągowi), przy zachowaniu ekstremalnej wytrzymałości, pozwala na dalekie rzuty. 
Najnowszy sposób krycia i impregnacji włókien metodą DMC (Double Molecular Coating) gwarantują ochronę 
przed promieniowaniem UV oraz brak nasiąkliwości nawet po długim użytkowaniu. Kolor grafitowy.

  PlECIONKa SIlURO (250 m)
 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
  56-PS-240 0,40 mm 52,00 kg 
  56-PS-250 0,50 mm 68,00 kg 
  56-PS-260 0,60 mm 88,00 kg

cena od 14490*

  PlECIONKa TITaN POWER ga X4 (100 m)
 NR KaTalOgOWy śREDNICa MaKS. Waga Ryby**
  56-ga-008 0,08 mm 7,00 kg
  56-ga-010 0,10 mm 8,00 kg 
  56-ga-012 0,12 mm 12,00 kg 
  56-ga-014 0,14 mm 16,00 kg 
  56-ga-016 0,16 mm 19,00 kg 
  56-ga-020 0,20 mm 24,00 kg 
  56-ga-024 0,24 mm 30,00 kg 
  56-ga-028 0,28 mm 38,00 kg 
  56-ga-040 0,40 mm 50,00 kg 
 

bardzo wytrzymała plecionka uniwersalnego przeznaczenia,  
do spinningu i połowów gruntowych. Mała rozciągliwość  
gwarantuje  pewne zacięcie oraz bezpieczny hol ryby. Titan 
Power ga X4 jest nienasiąkliwa i długo zachowuje swoje 
pierwotne właściwości. Kolor jasnozielony. 

PlECIoNKA

cena od 3290*

extra strongGA X4

 NACIĄGU (New Pre-Stretch Technology) NACIĄGU

Plecionka Phantom Spin została zaprojektowana specjalnie do połowów spinningowych wg nowatorskiej 
technologii wstępnego naciągu NPST (New Pre-Stretch Technology) z włókien Spectra wyprodukowanych  
w USa. Uzyskano fantastyczne parametry: niską, prawie zerową rozciągliwość, okrągły przekrój. Dzięki procesowi 
wstępnego naciągu początkowa średnica plecionki ulega zmniejszeniu, zachowując przy tym w 100-procentach 
parametry wytrzymałościowe pierwotnej grubości. Najnowszy sposób krycia i impregnacji włókien DMC (Double 
Molecular Coating) gwarantuje ochronę przed promieniowaniem UV oraz brak nasiąkliwości nawet po długim 
użytkowaniu. Jest bardzo dobrze widoczna dla wędkarza w czasie spinningowania. Kolor żółty.

Plecionka Phantom green Spin została zaprojektowana specjalnie do połowów spinningowych wg nowatorskiej 
technologii wstępnego naciągu NPST (New Pre-Stretch Technology) z włókien Spectra wyprodukowanych w USa.  
Uzyskano fantastyczne parametry: niską, prawie zerową rozciągliwość, okrągły przekrój. Dzięki procesowi 
wstępnego naciągu początkowa średnica plecionki ulega zmniejszeniu, zachowując przy tym w 100-procentach 
parametry wytrzymałościowe pierwotnej grubości. Najnowszy sposób krycia i impregnacji włókien DMC (Double 
Molecular Coating) gwarantuje ochronę przed promieniowaniem UV oraz brak nasiąkliwości nawet po długim 
użytkowaniu. Kolor zielony.

  PlECIONKa PhaNTOM (100 m)
 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
  56-Fl-010 0,10 mm 7,20 kg 
  56-Fl-012 0,12 mm 9,70 kg 
  56-Fl-015 0,15 mm 13,30 kg 
  56-Fl-018 0,18 mm 15,10 kg 
  56-Fl-020 0,20 mm 18,25 kg 
 

cena od 5990*

cena od 5990*
GREEN

  PlECIONKa PhaNTOM gREEN SPIN
 NR KaT. 100 M NR KaT. 150 M śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 56-PT-006 56-PT-106 0,06 mm 4,95 kg
 56-PT-008 56-PT-108 0,08 mm 5,90 kg
 56-PT-010 56-PT-110 0,10 mm 8,05 kg
 56-PT-012 56-PT-112 0,12 mm 10,70 kg
 56-PT-015 56-PT-115 0,15 mm 14,35 kg
 56-PT-018 56-PT-118 0,18 mm 17,50 kg
 56-PT-020 56-PT-120 0,20 mm 21,90 kg
 56-PT-023 56-PT-123 0,23 mm 24,80 kg

** maksymalna waga holowanej ryby, 
zależy od umiejętności wędkarza84
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Najwyższej jakości linki muchowe. bardzo trwałe, miękkie, o nadzwyczajnych właściwościach rzutowych. Zachowują idealną mięk-
kość nawet w bardzo zimnej wodzie. Dostosowane do wszystkich metod połowu - modele pływające unoszą się na powierzchni nawet  
w bystrym nurcie, pozwalając poprowadzić muchę nad stanowiskami ryb. Tonące pozwalają poprowadzić muchę w głębokich 
partiach wody, co bywa szczególnie przydatne wiosną, kiedy łowimy na streamery lub na klasyczną mokrą muchę.

 NR KaT. TyP KOlOR

 58-a1-DF3 DT3F  jasnoniebieski
 58-a1-DF4 DT4F jasnoniebieski
 58-a1-DF5 DT5F jasnoniebieski
 58-a1-DF6  DT6F jasnoniebieski
 58-a1-DF7 DT7F  jasnoniebieski
 58-a1-WF3 WF3F pomarańczowy fluo
 58-a1-WF4 WF4F pomarańczowy fluo
 58-a1-WF5 WF5F pomarańczowy fluo
 58-a1-WF6 WF6F pomarańczowy fluo
 58-a1-WF7 WF7F pomarańczowy fluo

linka muchowa Robinson  
- pływająca długość 90 ft/27 m

 NR KaT. TyP KOlOR

 58-a1-WS5 WF5S ciemnozielony
 58-a1-WS6 WF6S ciemnozielony
 58-a1-WS7 WF7S ciemnozielony

linka muchowa Robinson 
 - tonąca długość 90 ft/27 m

Przypony koniczne, wykonane z najlepszych 
dostępnych na rynku materiałów. Pozwalają 
na bardzo celne rzuty oraz prowadzenie 
much w dowolnej warstwie wody.

NR KaT. TyP DŁ.
58-P2-IN Przypon koniczny Intermediate  2,7 m
58-P2-SI Przypon koniczny Sinking  2,7 m
58-P2-FS Przypon koniczny Fast Sinking  2,7 m

PRZyPON KONICZNy

NR KaT. śREDNICE  DŁ.
58-P1-4X 0,53 mm/0,18 mm 2,7 m
58-P1-5X 0,50 mm/0,15 mm 2,7 m
58-P1-6X  0,43 mm/0,13 mm 2,7 m
58-P1-7X 0,43 mm/0,10 mm 2,7 m

PRZyPONy KONICZNE ŻyŁKOWE 

ŁąCZNIK lINKI Z PRZyPONEM

NR KaT. TyP KOlOR
58-bl-01 Łącznik linki z przyponem 3 szt. przezroczysty
58-bl-02 Łącznik linki z przyponem 3 szt. fluo

 NR KaT. TyP KOlOR
  DT-PŁyWaJąCy
 58-a2-DT4-F DT4F  łososiowy
 58-a2-DT5-F DT5F łososiowy
 58-a2-DT6-F DT6F łososiowy

  WF-INTERMEDIaTE
 58-a2-WF4-I  WF4I przezroczysty
 58-a2-WF5-I WF5I  przezroczysty
 58-a2-WF6-I WF6I przezroczysty

  WF-PŁyWaJąCy
 58-a3-WF4-F WF4F żółty fluo
 58-a3-WF5-F WF5F żółty fluo
 58-a3-WF6-F WF6F żółty fluo

  WF-TONąCy
 58-a3-WF5-S WF5S szary
 58-a3-WF6-S WF6S szary
 58-a3-WF7-S WF7S szary

linka muchowa Robinson Premium
długość 100 ft/30 m

PODKŁaD POD SZNUR MUChOWy

 NR KaT. DŁ. WyTRZ. KOlOR
 58-ba-01 100 m 30 lb żółty fluo
 58-ba-02 100 m 30 lb pomarańczowy fluo

* Orientacyjna cena detaliczna z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie

linki muchowe



CAT FISH  
400 BN

Pro Catfish

2 szt.  
w opak.

Seria ultramocnych haków o kształ-
cie dopasowanym do holowania wiel-
kich sumów. Najwyższej jakości stal 
węglowa gwarantuje ich ogromną 
moc. Polecane są również do połowu 
wielkich okazów  innych gatunków 
ryb metodą gruntową lub na spławik 
na żywca.Numer katalogowy

02-P-400BN-...

Haki i kotwice do połowu sumów

10/0, 8/0, 6/0, 4/0

TITANIUM SILURO
304

6 szt. w opak.

Wykonana z bardzo grubego drutu wyjąt-
kowo mocna kotwica o półokrągłych trzech 
ramionach i krótkim trzonku. Przeznaczona 
jest do połowu wielkich okazów zarówno 
metodą spinningową jak i żywcową. W czasie 
testów na włoskich i hiszpańskich łowiskach 
sumowych wytrzymywała siłowe hole ponad 
100-kilogramowych wąsaczy.

Numer katalogowy
03-304-2/0

2/0

Zawsze bezpieczny  
dla żyłki punktNajważniejsze wspólne 

cechy haków Titanium® to 
przede wszystkim:

ROBINSON HOOK 
TECHNOLOGY

  FANTASTYCZNA 
oStrość;

 olbrzymia Wytrzymałość  
Na zgiNaNie;

 odPorNość  
Na StęPieNie;

 100% ZABEZPIECZENIE  
Przed korozją.

Rewelacyjnie odporne 
na stępienie ostrze

Perfekcyjnie 
dobrane proporcje 
pomiędzy 
długością trzonka 
a promieniem łuku 
kolankowego

Haki Titanium® to nasza wizytówka technologiczna, rewe lacyjnie 
przyj  mo wa na na światowych rynkach wędkarskich. dzięki wiedzy, 
jaką dysponują zawodnicy drużyny spławikowej robiNSoN team, 
dzięki olbrzymiemu doświadczeniu naszego zaplecza technicznego 
stworzy liśmy unikalną ofertę nowoczesnych haków wędkarskich, 
produkowa nych według najwyższych, światowych standardów Hi-
-tech, która staje się wzorcem dla innych wytwórców.

W produkcji haczyków ważne są dwa elementy: technologia 
i doświa dczenie. Haki titanium® są produktem, w którym oba wy-
mienione elementy są zawarte w idealnej proporcji. 
technologia rHt (robinson Hook technology) opiera się na wy-
korzystaniu stali węglowej najwyższej jakości, o jednorodnej 
strukturze wew nętrznej, charakteryzującej się najbardziej wyśru-
bowanymi własnościami wytrzymałościowymi, głównie odpornoś-
cią na zginanie. Nasze haki nie pękają! Stal ma tak olbrzymią sprę-
żystość, że nawet przy ekstremalnych obciążeniach nie występują 
odkształcenia plastyczne i nie pojawiają się pęknięcia. 
ogromne znaczenie ma faza procesu technologicznego, w którym 
utrwalane są główne parametry wytrzymałościowe. każdy haczyk 
poddawany jest specjalnej obróbce termicznej zakończonej har-
towaniem.
Uwaga: rHt jest technologią, która w 100% eliminuje możliwość 
przehartowywania haczyków! 
Wyjątkowy jest także proces ostrzenia, w którym wykorzystywane są 
metody elektrochemiczne i mechaniczne przy stałym wspomaganiu 

High Carbon Steel

zaawansowanych syste-
mów komputerowych. 
Ponieważ wszystkie haki 
Titanium® wykonywane 
są na nowych maszynach 
sterowanych centralnym syste-
mem komputerowym, zapewniona jest stuprocentowa powtarzal-
ność kształtu.
Haki Titanium® stały się błyskawi cznie przebojem polskiego 
rynku węd kar skiego, gdyż stanowią idealne połączenie najno-
wocześniejszej technologii oraz doświadczeń polskich wędkarzy. 
każdy model został zaprojektowany ściśle według wskazówek 
i sugestii praktyków ekspertów łowiących wszystkie gatunki ryb 
na poziomie profesjonalnym. każdy model został jednocześnie 
poddany długiemu testowaniu, które potwierdziło skuteczność 
haczyka na łowisku.

2/0

   10/0                            8/0                        6/0                      4/0

86

BIG FISH

BIG FISH

Kuty KrótkiŁopatka Długi

Z mikro- 
zadziorem

Zgięty 
grot

Brązowy Czerwony Granatowy Nikiel

Cyna Te�on Odporny na  
wodę morską

Oczko

Czarny Złoty Srebrny Czarny 
nikiel

Duratin

Z klasycznym 
zadziorem

Odgięcie 
ostrza w prawo 

(patrząc z przodu

Odgięcie 
ostrza w lewo 

(patrząc z przodu)

Needle 
z mikrozadziorem

Needle z klasycznym 
zadziorem

Bardzo 
mocny

2-krotnie 
mocniejszy

4-krotnie 
mocniejszy

Wielkie haki  
na drapieżniki

LEGENDA:

Numer katalogowy
02-P-188DB-. . .

Wielkość haka



CHINU 
115 G

Pro Carp

1                      2                    4                 6               8             10          12

CHINU
115 BN

Pro Carp
2/0                 1/0             1               2             4            6            8

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 1

CHINU 115 BN
HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE

CHINU 115 BN

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 1

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE

CHINU 115 G

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu
*8 szt. w opakowaniu

Seria mocnych haczyków 
z łopatką przeznaczonych 
do połowu dużych ryb kar-
piowatych. 

Seria mocnych haczyków 
z oczkiem przeznaczonych 
do połowu dużych ryb kar-
piowatych.

Numer katalogowy
02-P-115G-...

Numer katalogowy
02-P-115BN-...

Haki do połowu karpia

Kotwice podwójne i potrójne
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FAST CHANGE
303

40 szt. w opakowaniu

Bardzo praktyczna kotwica trójramienna  
z jednym ramieniem niepołączonym z trzon-
kiem, dzięki czemu można ją szybko wymie-
niać na zestawie bez stosowania kółka łączni-
kowego. Przydatna przy metodzie żywcowej 
i spinningowej, do dozbrajania zestawów 
trollingowych, miękkich przynęt, woblerów  
i innych sztucznych przynęt.

Numer katalogowy
03-303-04-K

KOTWICA POTRÓJNA
302

50 szt. w opakowaniu

klasyczna trójramienna kotwica o pół-
okrągłych łukach. Siedem wielkości kotwic 
pozwala dobrać odpowiednią do rozmiarów 
sztucznej przynęty spinningowej lub wielkości 
żywca przy metodzie żywcowej. groty kotwic 
są bardzo ostre, a ich wytrzymałość została 
sprawdzona przy połowie dużych drapieżni-
ków.

Numer katalogowy
03-302-2/0 
03-302-1/0 
03-302-01 
03-302-02 
03-302-04 
03-302-06 
03-302-08

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

2/0 1/0 1

2 4 6 8

KOTWICA PODWÓJNA
202

50 szt. w opakowaniu

doskonała kotwica dwuramienna przezna-
czona do połowów żywcowych. Niepołączone 
ramiona sprawiają, że jest ona bardzo prak-
tyczna przy przygotowywaniu systemów spin-
ningowych i żywcowych. Cztery wielkości 
pozwalają odpowiednio dobrać rozmiar do 
wielkości żywca czy filetu. Szczególnie przy-
datna przy połowie sandaczy i szczupaków.

Numer katalogowy
03-202-01 
03-202-02 
03-202-04 
03-202-06

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

2 4 61

4

4



MARU SODE
250 BN

Pro Carp

10          8             6               4               2                  1

ISEAMA
240 BN

Pro Carp

5/0**                        3/0**                  2/0*                      1/0*                  

BIG FISH

5/0**                         3/0**                      2/0*                     1/0*

BIG FISH

CHINTA
180 BN

Pro Tench
 1 2 4 5 6

UMI TANAGO
230 N

Pro Tench   4                  6                8              10             12

KEIRYU
170 BN

Pro Crucian
6                8             10            12           14

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 1

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE

MARU SODE 250 BN

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 1

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE

ISEAMA 240 BN

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

 CHINTA 180 BN
HI-CARBON STEEL

 CHINTA 180 BN

SIZE

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

HI-CARBON STEEL

SIZE

UMI TANAGO 230 N

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

KEIRYU 170 BN
HI-CARBON STEEL

KEIRYU 170 BN

1, 2, 4, 5, 6

10          8              6               4                   2                   1        

*8 szt. 
**5 szt. 
w opakowaniu

Jedna z najmocniejszych serii 
haczyków Titanium do stosowania 
przy połowach karpi, amurów, toł-
pyg. duże rozmiary do połowu dra-
pieżników, doskonałe na sumy.

Haczyki do połowu metodą 
włosową, np. na kulki prote-
inowe, groch, ziarna kukury-
dzy. duże rozmiary do połowu 
drapieżników, doskonałe na 
sumy.

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

Specjalistyczny haczyk do połowu linów 
z dużych głębokości me todami gruntowymi 
na różne rodzaje przynęt.

Haczyk do połowów gruntowych, srebrny kolor 
pozwala doskonale zamaskować haczyk w róż-
nego rodzaju ciastach oraz niektórych przynę-
tach roślinnych, jak pęczak czy płatki owsiane. 

Numer katalogowy
02-P-250 BN-...

Numer katalogowy
02-P-240BN-...

Numer katalogowy 02-P-180bN-...

Numer katalogowy 02-P-230N-...

Numer katalogowy 02-P-170bN-...

Haki do połowu lina

Haki do połowu karasia

10 szt.  
w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

model haczyka do połowu ryb spokojne-
go żeru na tak zwane delikatne przynę-
ty, typu pinka, ochotka itd.

*8 szt. 
**5 szt. 
w opakowaniu

10 szt.  
w opakowaniu
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MARUSEIGO
145 BN

Pro Barbel

MARUSEIGO
245 BN

Pro Barbel
2                  4                     6                    8              10

                  4                 6                8               10             12           14

MASU
120 BN

Pro Bream

4                  6                   8                      10              12

ROUND 
BEND
186 G

Pro Bream 4               6           8              10        12

TANAGO
130 G

Pro Bream

KAIZU 
135 BN

Pro Bream 4                 6                8              10             12

4                6              8             10           12           14

qt.10 pcs
SIZE 6

MARUSEIGO 145 BNMARUSEIGO 145 BN
HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

MARUSEIGO 245 BNMARUSEIGO 245 BN
HI-CARBON STEEL

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

MASU 120 BN
HI-CARBON STEEL

MASU 120 BN

qt.10 pcs
SIZE 6

ROUND BEND 186 GROUND BEND 186 G
HI-CARBON STEEL

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

TANAGO 130 G
HI-CARBON STEEL

TANAGO 130 G

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

KAIZU 135 BN
HI-CARBON STEEL

KAIZU 135 BN

4, 6, 8, 10, 12, 1410 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

Seria haczyków z łopatką 
prze znaczonych do poło-
wu metodami gruntowymi. 
Szczególnie przydatne do 
połowu brzany. 

Seria haczyków z oczkiem 
prze zna czonych do poło-
wu metodami gruntowymi. 
Szczególnie przydatne do 
połowu brzany. 

doskonały model haka do 
połowu metodą gruntową 
na feedera lub pickera. 
Szczególnie przydatny na 
leszcza oraz duże okazy bia-
łej ryby.

znakomity haczyk do okrąg- 
łych przynęt (kukurydza, 
groch, ciasto) na białą rybę.

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

Haki do połowu ryb spokojne-
go żeru. złoty kolor pozwala 
dopasować hak do większości 
przynęt roślinnych.

Seria haczyków z łopatką prze-
znaczonych do połowu leszczy  
i innych ryb karpio watych meto-
dami gruntowymi, kształt haczy-
ków tzw „samozacinający”.

Numer katalogowy
02-P-145BN-...

Numer katalogowy
02-P-245BN-...

Numer katalogowy
02-P-120BN-...

Numer katalogowy
02-P-186G-...

Numer katalogowy
02-P-130G-...

Numer katalogowy
02-P-135BN-...

Haki do połowu brzany

Haki do połowu leszcza
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CRYSTAL
182 G

Pro Perch

LIMERICK
188 DB

Pro Perch

1               2               4             6          8         10  

KAIZU
235 BN

Pro Bream
 4                   6                  8               10            12

LIMERICK
288 DB

Pro Zander
2/0*               1/0*                1                   2              

BAITHOLDER
225 BR

Pro Eel

2/0*                        1/0*                      1                       2                    4                6                8

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

KAIZU 235 BN
HI-CARBON STEEL

KAIZU 235 BN

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

HI-CARBON STEEL

CRYSTAL 182 G

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

HI-CARBON STEEL

LIMERICK 188 DB

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

LIMERICK 288 DB
HI-CARBON STEEL

LIMERICK 288 DB

qt.10 pcs
SIZE 6

 BAITHOLDER 225 BR BAITHOLDER 225 BR
HI-CARBON STEEL
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doskonały, uniwersalny hak okonio-
wy, zarówno w połowie na spławik, 
jak i metodami gruntowymi, do róż- 
nych rodzajów przynęt.

10 szt. w opakowaniu

doskonały, uniwersalny hak oko-
niowy, zarówno w połowie na 
spławik, jak i metodami grunto-
wymi, do różnych rodzajów przy-
nęt. Szczególnie sprawdza się na 
ciemnym dnie.

Seria haczyków z oczkiem prze-
z naczonych do połowu leszczy  
i innych ryb karpiowatych meto da-
mi gruntowymi, kształt haczy ków 
tzw „samozacinający”.

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu
*8 szt. w opakowaniu

Cienki, a przy tym bardzo wytrzy-
mały ha czyk do połowu na żywca 
sandaczy i szczupaków.

10 szt. w opakowaniu
*8 szt. w opakowaniu

typowy model haczyka do połowu węgorzy. dzięki zadziorom na trzon-
ku przynęta typu rosówka lub czerwony robak nie zsuwa się z haczyka. 
Często wykorzy stywany też do połowu na żywca lub martwą rybkę.

Numer katalogowy
02-P-235BN-...

Numer katalogowy
02-P-182G-...

Numer katalogowy
02-P-188DB-...

Numer katalogowy
02-P-288DB-...

Numer katalogowy
02-P-188DB-...

Haki do połowu okonia

Haki do połowu sandacza

Haki do połowu węgorza

1                   2                   4                  6               8             10



 SODE
105 G

Pro Roach

PRO FLY
300 BR 

6                8            10           12          14         16

6                 8               10              12              14

8            10         12        14       16

 PRO FLY
305 BR 

PRO FLY
310 BR 

CRYSTAL
184 G

Pro Roach

            8           10            12             14

6               8            10          12        14

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE

CRYSTAL 184 G

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE

SODE 105 G

qt.10 pcs
SIZE 6

PRO FLY 300 BRPRO FLY 300 BR
HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

PRO FLY 305 BRPRO FLY 305 BR
HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

PRO FLY 310 BRPRO FLY 310 BR
HI-CARBON STEEL

AJI
160 G

Pro Roach
 6            8         10        12

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

AJI 160 G
HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE

AJI 160 G

8, 10, 12, 1410 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

Specjalistyczny haczyk do nimfy, 
tzw. kiełżowy. Ważną zaletą takich 
ha ków jest wyjątkowa ostrość oraz 
sztywność, czyli mała podatność  
na rozginanie. dość duża waga 
zapewnia szybkie tonięcie nimfy.

Specjalistyczny hak do mokrej 
mu chy. Ma charakterystycz ne dłu-
gie żądło i jest bardzo mocny.

Specjalistyczny hak do suchej  
mu chy. Superlekki, kształt idealny 
do imitacji jętek i chruścików.

10 szt. w opakowaniu

Haki do połowu na niewielkie przy-
nęty roślinne, np. psze nica, pęczak, 
płatki owsiane.

bardzo cienki haczyk do połowu  
białej ryby, znakomity do białych 
robaków i tzw. pinki.

Numer katalogowy
02-P-184G-...

Numer katalogowy
02-P-160G-...

Numer katalogowy
02-P-105G-...

Numer katalogowy
02-P-300BR-...

Numer katalogowy
02-P-305BR-...

Numer katalogowy
02-P-310BR-...

Haki do połowu płoci

model haczyka do połowu róż-
nymi metodami z dalekich odle-
głości, kształt oraz krótki trzo-
nek po zwalają na zacięcie ryby 
z dużej odległości oraz długi hol.

10 szt. w opakowaniu

Haki muchowe
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TITANIUM® 
Robinson Hook Technology

CHINU 
115 G

Pro Carp

                   6                      8                    10            12

10 szt. w opakowaniu

Przypon wiązany na haczyku z łopatką przezna-
czonym do połowu dużych ryb karpiowatych. 

Doskonałe haki i doskonała żyłka precyzyjnie za-
wiązane dają wędkarzowi komfort nad wodą. 
Przypon z hakami Robinson Titanium® gwarantuje 
pewność zacięcia i pewność trzymania ryby w cza-
sie holu. Zastosowana żyłka Robinson Supercup® 
jest niesłychanie wytrzymała. Haki są perfekcyj-
nie dobrane do przynęt najczęściej stosowanych  
na dany gatunek ryby. Przypon ma długość  
70 cm, a średnice zastosowanej żyłki wynoszą od 
0,115 mm do 0,218 mm. Zarówno pokryta �uoro-
carbonem żyłka Supercup®, jak i haki były wielo-
krotnie testowane przez mistrzów Polski – człon-
ków klubu Robinson Team. 

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-115G-06 6 0,172 mm 
 01-S-115G-08 8 0,147 mm 
 01-S-115G-10 10 0,128 mm 
 01-S-115G-12 12 0,128 mm 

Przypon wiązany na haczyku przeznaczonym do 
połowu ryb spokojnego żeru na tak zwane deli-
katne przynęty, typu pinka, ochotka itd.

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-170BN-08 8 0,147 mm 
 01-S-170BN-10 10 0,128 mm 
 01-S-170BN-12 12 0,128 mm 
 01-S-170BN-14 14 0,115 mm 

10 szt. w opakowaniu

 8                10             12            14  

KEIRYU
170 BN

Pro Crucian

Przypon wiązany na haczyku  do stosowania przy 
połowach karpi, amurów, tołpyg. 

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-240BN-02 2 0,218 mm 
 01-S-240BN-04 4 0,190 mm 
 01-S-240BN-06 6 0,172 mm 
 01-S-240BN-08 8 0,147 mm 
 01-S-240BN-10 10 0,147 mm

10 szt. w opakowaniu

  2                    4                      6                    8                  10                  

ISEAMA
240 BN

Pro Carp
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Haki z przyponami



Przypon wiązany na uniwersalnym haczyku okoniowym 
przeznaczonym zarówno do połowu na spławik, jak 
i metodami gruntowymi, do różnych rodzajów przynęt.

10 szt. w opakowaniu
             4                     6                   8             10  

CRYSTAL
182 G

Pro Perch

Przypon wiązany na haczyku do połowu różnymi metodami  
z dalekich odległości. Kształt oraz krótki trzonek po zwalają  
na zacięcie ryby z dużej odległości oraz długi hol.

10 szt. w opakowaniu
 6                8             10           12          14        16

AJI
160 G

Pro Roach

Przypon wiązany na haczyku do połowu ryb spokojnego 
żeru. Złoty kolor pozwala dopasować hak do większości 
przynęt roślinnych.

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-130G-06 6 0,172 mm 
 01-S-130G-08 8 0,147 mm 
 01-S-130G-10 10 0,128 mm 
 01-S-130G-12 12 0,128 mm
 01-S-130G-14 14 0,115 mm
 

10 szt. w opakowaniu

             6                  8                10             12           14

TANAGO
130 G

Pro Bream

Przypon wiązany na haczyku przeznaczonym do  
metody gruntowej na feedera lub pickera. Szczególnie 
przydatny na leszcza oraz duże okazy białej ryby.

10 szt. w opakowaniu

MASU
120 BN

Pro Bream

                   6                     8                   10              12

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-120BN-06 6 0,172 mm 
 01-S-120BN-08 8 0,147 mm 
 01-S-120BN-10 10 0,128 mm 
 01-S-120BN-12 12 0,128 mm 

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-182G-04 4 0,190 mm 
 01-S-182G-06 6 0,172 mm 
 01-S-182G-08 8 0,147 mm 
 01-S-182G-10 10 0,128 mm 

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-160G-06 6 0,172 mm 
 01-S-160G-08 8 0,147 mm 
 01-S-160G-10 10 0,128 mm 
 01-S-160G-12 12 0,128 mm
 01-S-160G-14 14 0,115 mm
 01-S-160G-16 16 0,115 mm

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-135BN-06     6 0.172
 01-S-135BN-08     8 0.147
 01-S-135BN-10     10 0.128
 01-S-135BN-12     12 0.128

10 szt. w opakowaniu

KAIZU
135 BN

Pro Bream
6                8              10          12

Przypon wiązany na haczyku do połowu ryb spokojnego 
żeru. Szczególnie polecany do połowu leszczy i innych 
ryb karpio watych metodami gruntowymi.
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Oferujemy kompletny wybór błystek obroto wych – różne kształty, 
różne parametry, bogata kolorys tyka oraz najważniejsze: najwyższa 
skuteczność na łowisku. Nasze wirówki przeszły przez łowiska niemal 
całego świata i zawsze opinia była jedna: doskonałe produkty! 
Wszystkie propo nowane modele wykonywane są w najno wo cześ
niejszej technologii, dzięki której każdy element błystki – palet ka, 
korpus, strzemiączko, itd. zachowuje najwyższą precyzję geometrii, 
jest trwały i zabez pieczony przed korozją.

Błystki obrotowe

S – srebro; M – mosiądz; C – miedź

41  -  P     4  -  S      0 1
błystki typ wielkość typ wzór
obrotowe błystki  skrzydełka kolorystyczny

Cechą charakterystyczną tej obrotówki jest 
karbowana powierzchnia paletki. Daje ona 
więcej rozbłysków w wodzie niż płaska paletka co 
czyni Scale wirówką doskonale widoczną nawet 
w mało przezroczystych akwenach. Rozmiary  
1 i 2 są bardzo skuteczne na pstrągi, klenie, 
jazie i okonie, zaś większe – na szczupaki, 
bolenie i sandacze.  Bardzo dobra przynęta do 
wolnego trollingu.

Specjalnie dobrana proporcja pomiędzy wydłużeniem paletki oraz masą korpusu 
umożliwia równomierną pracę przynęty w każdych warunkach – nawet przy 
bardzo wol nym prowadzeniu (z prądem i pod prąd) paletka zostaje wprawiona 
w ruch obrotowy. Uniwersalna przynęta na wiele gatunków drapieżników, m.in. 
na szczupaki, trocie, oko nie, bolenie, pstrą gi potokowe i tęczowe, klenie, jazie, 
lipienie oraz wzdręgi.

nr kat. rozmiar waga kolory

4 1  P 0  . . 0 2,0 g S01, S02, S26, S29

4 1  P 1  . . 1 3,0 g S01, S02, S26, S29, S30

4 1  P 2  . . 2 6,0 g S01, S02, S26, S29, S30, S40

4 1  P 3  . . 3 8,0 g S01, S02, S26, S29, S30, S40, S42

4 1  P 4  . . 4 12,0 g S01, S02, S26, S29, S40, S42

S – srebro
Z – złoty

nr kat. rozmiar waga kolory

4 1  C 1  . . 1 5,0 g S01, Z01

4 1  C 2  . . 2 8,0 g S01, Z01

4 1  C 3  . . 3 11,5 g S01, Z01

4 1  C 4  . . 4 18,0 g S01



SONIC

GEPARD

TIGER

-S32-S01 -S17 -S20 -S23 -S26

41-GH4-S36

-S32 -S48-S01 -S17 -S20 -S23 -S26

-S36-S37-S38

SONIC

-S33 -S49 M34-S17 -S28

TIGER

SONIC

GEPARD
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Klasyczny model błystki obrotowej generującej silną falę hydroakustyczną. Charakterystyczny 
dzwonkowy kształt korpusu z wewnętrznym rdzeniem. Podczas pracy w wodzie korpus 
generuje efekty dźwiękowe, dodatkowo wabiące drapieżnika, nawet ze stosunkowo dużej 
odległości. Bogata kolorystyka oraz różnorodność gabarytów (4 wielkości) umożliwiają 
idealne dopasowanie do aktualnych warunków panują cych na łowisku.

nr kat. rozmiar waga kolory

41 - S1  . . 1 4,0 g S17, S28, S33, M34

41 - S2  . . 2 6,0 g S17, S28, S33, M34

41 - S3  . . 3 10,0 g S17, S28, S33, S49, M34

41 - S4  . . 4 13,0 g S17, S28, S33, S49, M34

Jedna z najskuteczniejszych przynęt spinningowych, 
prowokuje do ataku wszystkie drapieżniki występujące 
w naszych wodach. Kolorystyka opracowana pod kątem 
różnych gatunków ryb. Bez względu na wielkość Tiger 
zawsze idealnie „wchodzi na obro ty”, nawet podczas 
łowienia w rzekach o silnym uciągu wody i prowadzenia 
z prądem. Największe modele są znakomitą przynętą  
do trollingu w głębszych jeziorach.

nr kat. rozmiar waga

41 - T1  . . 1 3,5 g

41 - T2  . . 2 6,0 g

41 - T3  . . 3 8,0 g

41 - T4  . . 4 12,0 g

nr kat. rozmiar waga

41 - GH1  . . 1 11,0 g

41 - GH2  . . 2 15,0 g

41 - GH3  . . 3 21,0 g

41 - GH4  . . 4 32,0 g

GEPARD GH (z dociążeniem)Seria sprawdzonych błystek wirowych z doczepianą 
główką dociążającą. Doczepienie ołowianej główki 
zna komicie poprawia zasięg rzutu oraz ułatwia równe 
prowadzenie na zadanej głębokości. Podczas pracy  
w wodzie Gepard zostawia za sobą szeroki ślad hydro
akustyczny, oddziałujący skutecznie na linię boczną 
drapieżników. Doskonała całosezonowa przynęta na 
szczupaki i okonie.
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Błystki wahadłowe

Udoskonalony wzór jednej z najskuteczniejszych 
błystek wahadłowych – popularnego „gnoma”. Czy 
można jeszcze coś w tak znakomitej przynęcie zmienić 
i poprawić? Okazuje się, że tak! Kolorystyka, wzór 
nałożonego deseniu – to są elementy, dzięki którym 
Pike to nie tylko tradycja, ale również nowoczesność! 
Wyjątkowo skuteczny model wahadłówki na wszystkie 
drapieżniki, które są do wyjęcia z naszych wód.

nr kat. rozmiar waga kolory

42PiS12.. 2 12,0 g S, H01, K02, K04

42PiS18.. 3 18,0 g S, H03, K02

42
-P

I-S
18

-K
02

Tradycja jest ostoją, na której ROBiNSON buduje skuteczny program 
wędkarski. Największą trady cję w obrębie przynęt spinningowych stanowią 
bły stki wahadłowe. Oferta ROBiNSONA jest w tym zakresie najlepszym 
potwierdzeniem: nasze wa  hadłówki są super, są fantastyczne. W każdym 
calu dopracowane, po prostu idealne! S – srebro; M – mosiądz; C – miedź; Z – złoto; D – dwukolorowa (srebrny grzbiet, mosiężny spód)

42   -   PI   -   S    36     K02
błystki typ typ waga wzór
wahadłowe błystki skrzydełka  kolorystyczny

Specjalistyczna wahadłówka opracowana pod kątem łowienia 
boleni. Wydłużenie oraz odpowiednie podgięcie umożliwiają 
bardzo precyzyjne prowadzenie w rzekach, przy zmiennej sile 
uciągu wody. Zastosowane rozłożenie masy dodatkowo umożliwia 
oddawanie dalekich rzutów, co w przypadku polowania na 
bolenie jest bardzo istotnym elementem stosowanej taktyki.

42
-A

S-
S0

7

nr kat. rozmiar waga

42ASS07.. 1 7,0 g

Dwukolorowa,
srebrny grzbiet, 
mosiężny spód.

Przynęta na duże szczupaki i sandacze oraz na największe 
łososiowate – łososie i trocie. Dobrze trzyma się dna, 
wykonuje bardzo silne wahnięcia, które przy szybszym 
prowadzeniu przechodzą w kole banie względem podłużnej 
osi. Starzy wyjadacze stosują Trophy jako niezawodną 
przynętę do trollingu w dużych jeziorach (umiarkowana 
prędkość trollowania).

nr kat. rozmiar waga kolor

42RO.14 2 14,0 g D

42RO.18 3 18,0 g S



BASICBASICS C
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42
-BA

-S2
1-K

01

Standardowa, uniwersalna wahadłówka, która 
zawsze powinna być w torbie spin ningisty. 
Niezliczona ilość okazów, które stały się jej 
ofiarami, sprawia, że Basic można za liczyć do 
najskuteczniejszych, a zarazem naj prostszych, 
przynęt spinningowych. Precyzyjnie dobrany 
kształt oraz wielkość kotwic w znaczny sposób 
podnoszą chwytliwość wahadłówki.

nr kat. rozmiar waga kolory

42BAS07.. 1 7,0 g S, K01

42BAS15.. 2 15,0 g S, K01

42BAS21.. 3 21,0 g S, K01, K05

Skuteczna przynęta na sumy, 
szczupaki, sandacze, trocie, duże 
okonie. Wahad łów ka w kształcie łezki 
z głębokimi, okrągły mi wytłoczeniami 
na powierzchni. Specy ficz ny kształt 
umożliwia generację dodat ko wych 
efektów hydroakustycznych, któ
re odbierane są przez linię boczną 
drapież nika i prowokują go do ataku

nr kat. rozmiar waga kolory

42FiS07.. 1 7,0 g K06, K07, K08

42FiS09.. 2 9,0 g K06, K07, K08, K09

42FiS19.. 3 19,0 g K06, K07, K08, K09

Błystka Robinsona stała się hitem poprzed-
niego sezonu, a to dlatego, że coraz popu-
larniejsze staje się łowienie troci i łososi  
w strefie przybrzeżnej Bałtyku zarówno brodząc,  
jak i z łódki i kutra. Na przybrzeżnych płycinach 
najskuteczniejsze będą mniejsze rozmiary, 
zaś na głębsze morze polecamy cięższe, 
20gramowe błyski. Makrela jest również 
bardzo dobrą błystką na rzeczne i jeziorowe 
sandacze i szczupaki.

nr kat. rozmiar waga kolory

42MAS14.. 1 14,0 g S

42MAS20.. 3 20,0 g K14, K15

42
-BA

-S2
1-K

01

42
-FI

-S0
9-K

06

42
M

AS1
4



Zestaw błystek „Perch – Chub 2” (okoń, kleń 2) 41Z1PE2 
błystki w zestawie: 41P0S25;   41-P1-S26;   41T1S23;    
             41-S1-S35;   41T1S32 
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Zestaw błystek „Perch – Chub 1” (okoń, kleń) 41Z1PE1
błystki w zestawie: 41P0S02;   41-P0-S29;   41T1S20;    
             41-S1-S28;   41T1S31 

Zestaw błystek „Trout 1” (pstrąg 1)  41Z1TR1 
błystki w zestawie: 41P1S24;   41T1S20;   41T1S23;    
            41-S1-S35;   41-S2-M34

Zestaw błystek „PiKE 1” (szczupak 1) 41Z1Pi1
błystki w zestawie: 41P3S25;   41-S3-S28;   41-G2-S37;   
           41-GH3-S38;   41T3S23

Zestaw błystek „ASP 1” (boleń 1) 41Z1AS1
błystki w zestawie: 42FiS08K08;   42FiS07K07;  42STS10;   
             42TRS07H02;   42PiS12K05   
 

Zestaw błystek „PiKE 3” (szczupak 3) 41Z1Pi3
błystki w zestawie: 42FiS19K06;   42FiS09K09;   42TRS15;   
             42PiS23K05;   42PiS12K02

Zestaw błystek „PiKE 2” (szczupak 2) 41Z1Pi2
błystki w zestawie: 41T2S20;   41S3S35;    41P3S30;    
             42FiS07K09;   42TRS11H01

Oferujemy sprawdzone zestawy błystek obrotowych, przeznaczone do 
poło wu konkretnych gatunków drapieżników. Odpowiedni do bór rozmiarów  
i kolorystyki zapewnia szybki i pewny wybór przy nę ty na określony w nazwie 
gatunek ryb. 

Zestawy błystek



NR KAT. NAZWA GŁĘBOKOŚĆ 
PRACY

GŁĘBOKOŚĆ 
PRACY  

W TROLLINGU

GŁĘBOKOŚĆ 
PRACY  

W SPINNINGU

DŁUGOŚĆ 
(mm)

WAGA
(g) TYP PRACY

46-1TL-F70-... Trollex F70 2–5 m 4–5 m 2–3 m 70 18 szybka, drobna
46-1BU-F40-... Buster F40 0–1,2 m 0–1,2 m 0–0,8 m 40 4 szybka, drobna
46-1BE-F50-... Beetle F50 0–1,5 m 0–1,5 m 0–1,2 m 50 10 agresywna
46-1RU-F58-... Runner F58 0–2 m 0–2 m 0–1,5 m 58 6 szybka, drobna
46-1SK-F60-... Skimmer F60 0–1,2 m 0–1,2 m 0–1 m 60 10 średnia
46-1SF-F60-... Super Frog F60 0–0,5 m 0–0,5 m 0–0,5 m 60 11 wolna, szeroka
46-1SM-F75-... Fat Snake F75 0–3 m 0–3 m 0–2 m 75 17 szybka, bardzo drobna
46-1ST-F95-... Striker F95 0–1,2 m 0–1,2 m 0–1 m 95 18 średnia, wężowa
46-1BL-F75-... Bullet F75 0–2,5 m 0–2,5 m 0–1,8 m 75 9 szybka, drobna
46-1HU-F80-... Humper F80 0–1,5 m 0–1,5 m 0–1 m 80 10 średnia
46-1PI-F12-... Pike F120 0–2,5 m 0–2,5 m 0–1,8 m 120 15 szybka, drobna
46-1MI-F09-... Minnow F90 0–1,2 m 0–1,2 m 0–1 m 90 7 wolna, szeroka
46-1MI-F12-... Minnow F120 0–2,5 m 0–2,5 m 0–1,7 m 120 22 wolna, szeroka

NR KAT. NAZWA GŁĘBOKOŚĆ 
PRACY

GŁĘBOKOŚĆ 
PRACY  

W TROLLINGU

GŁĘBOKOŚĆ 
PRACY  

W SPINNINGU

DŁUGOŚĆ 
(mm)

WAGA
(g) TYP PRACY

46-1KL-S88-... Killer S88 0–1,2 m 0–1,2 m 0–0,8 m 88 17 średnia, wolna
46-1TX-S40-... Tronx S40 0–1,2 m 0–1,2 m 0–1 m 40 4 średnia, drobna

46-1VB-S70-... Vibrant S70 0–4 m 0–3 m 0–4 m 70 14 średnia, boczna, 
lusterkowanie

46-1HN-S10-... Huncher S100 0–2 m 0–1 m 0–2 m 100 33 jerk
46-1SP-S07-... Sniper S70 0–1,5 m 0–1 m 0–1,5 m 70 18 jerk
46-1SP-S10-... Sniper S100 0–2 m 0–1 m 0–2 m 100 49 jerk
46-1MI-S07-... Minnow S70 0–1 m 0–1 m 0–0,8 m 70 5 wolna, szeroka

Jesteśmy przekonani, że bieżący rok, tak jak poprzedni, może być przełomowy dla wszystkich wędkarzy, którzy zdecydują się 
na połowy naszymi woblerami. Nadchodzący sezon to świetna okazja do pobicia życiowych rekordów. Nasi testerzy byli pod 
ogromnym wrażeniem skuteczności przynęt Robinson. Modele powierzchniowe  takie jak żaby i poppery, wyciągały z najbardziej 
zarośniętych i niedostępnych miejsc skandynawskich łowisk ponad metrowe szczupaki i niemal półmetrowe okonie. Duże przynęty 
takie jak PIKE i MINNOW, a także jerki SNIPER i HUNCHER, były wściekle atakowane przez olbrzymie szczupaki i sandacze. Testując 
modele TRONX, BEETLE czy mniejsze imitacje żab, łowiono dwukilowe jazie, klenie i pstrągi potokowe na łowiskach południowej 
i północnej Polski. Nasze przynęty są perfekcyjnie wykonane, o doskonałej akcji i bezbłędnie dobranej kolorystyce, sugestywnie 
mienią się w wodzie dzięki powierzchniom holograficznym. Uzbrojone w światowej klasy kotwice VMC zapewniają pewne zacięcia. 
Są one wyjątkowo atrakcyjną przynętą, której nie może zabraknąć w pudełku wytrawnego spinningisty.

Woblery 
Robinson

NR KAT. NAZWA DŁUGOŚĆ 
(mm)

WAGA
(g) TYP PRACY

46-1PS-F65-... Pop Star F65 65 9 popper
46-1PS-F85-... Pop Star F85 85 18 popper
46-1KI-F88-... Skid F88 88 9 powierzchniowy
46-1FR-F45-... Frog F45 45 7 powierzchniowy
46-1FR-F55-... Frog F55 55 12 powierzchniowy

Woblery powierzchniowe

Woblery tonące

Woblery pływające
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Piotr Kozieł w czasie 
skandynawskich testów
woblerów. Kolejny ponad 
metrowy szczupak,  
który połasił się  
na Snipera Robinsona

WOBLERY UZBROJONE  
W KOTWICE VMC



Skid

S-SH
Silver Shiner

PE-MI
Perch Mix

PE
Perch
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Wobler Skid jest mode-
lem bezsterowym, prze-
znaczonym do łowienia 
techniką jerkowania. Jest 
on odpowiedzią Robinso-
na na współczesne trendy 
spinnigowania – łowie-
nia drapieżników na po-
wierzchni. Dla wędkarza 
nie ma nic ciekawszego 
niż obserwacja ataku dra-
pieżnika na przynętę.
Wpadający do wody Skid 
staje pionowo, po czym 
po ściągnięciu tnie po-
wierzchnię wody, zosta-
wiając falę prowokującą 
drapieżnika. Ściągany 
Skid „odjeżdża” na boki. 
Łowimy nim na wodach 
stojących.

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ
46-1KI-F88-… Skid  F88 88 mm 9 g powierzchniowy

Szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki i duże okonie

Frog

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ
46-1FR-F45-…   Frog  F45 45 mm 7 g powierzchniowy
46-1FR-F55-…  Frog  F55 55 mm 12 g powierzchniowy

Miękka imitacja żaby. Przynęta ta za-
dowoli swoją skutecznością wszyst-
kich tych spinningistów, którzy 
preferują łowienie powierzchniowe 
w bardzo zarośniętych akwenach. Na 
testach łowiono na nią wielkie bassy 
w Hiszpanii i wielkie okonie w Szwe-
cji. Wystające jedynie nieco ponad 
korpus haki gwarantują unikanie 
zaczepów, a  luźne wąsy doskonale 
imitują zarówno podczas prowa-
dzenia, jak i  opadania (jeśli dodat-
kowo zastosuje się ciężarek na żyłce 
głównej) ruch tylnych kończyn żaby. 
Dodatkowym atutem tej przynęty 
jest jej miękkość, co stwarza szanse 
powtórzenia ataku przez drapieżnika 
po pierwszym nietra�eniu. Większe 
modele polecane są na szczupaki, 
duże okonie, sandacze, trocie, mniej-
sze na pstrągi, klenie, jazie i okonie. 

Szczególnie  
skuteczne na:  

szczupaki, okonie, 
pstrągi potokowe

GR
Green

CH
Chartreuse

D-GR
Dark Green

Pop Star

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ
46-1PS-F65-… Pop Star F-65 65 mm 9 g powierzchniowy
46-1PS-F85-… Pop Star F-85 85 mm 18 g powierzchniowy

Pop StarPop StarPop StarPop StarPop StarPop StarPop StarPop StarPop Star

B-CL
Blue Clown

S-SH
Silver Shiner

TE
Tench

46-1PS-F65

PE
Perch

46-1PS-F85

Woblery powierzchniowe

G-R
Gold Red

S-MK
Silver Mackerel

B-MK
Blue Mackerel

RH
Red Head

Szczególnie  
skuteczne na:  

 okonie, szczupaki 
i inne drapieżniki

Kiedy łowimy w zarośniętych roślinnoś-
cią podwodną łowiskach, powinniśmy 
użyć woblera powierzchniowego. 
Świetną przynętą powierzchniową 
jest Pop Star. Podczas prowadzenia 
tego woblera należy energicznie pod-
szarpywać szczytówką tak, aby wobler 
wytwarzał na  powierzchni rozbryzgi 
wody oraz bąbelki. Te wszystkie efekty 
wizualne nie umkną uwadze drapieżni-
ka, szczególnie że poparte są specy�cz-
nymi dźwiękami wydawanymi przez 
wobler podczas popychania wody, jak 
i grzechotania. Pop Star jest najbardziej 
skuteczny w bezwietrzne dni, kiedy lu-
stro wody nie jest sfalowane. Aerodyna-
miczny kształt zapewnia daleki zasięg 
przynęty. 

szczupaki, okonie, 
pstrągi potokowe
szczupaki, okonie, 

dowoli swoją skutecznością wszystdowoli swoją skutecznością wszyst
rzynęta ta za

pstrągi potokowe
szczupaki, okonie, 
pstrągi potokowe
szczupaki, okonie, 

rzynęta ta za-

pstrągi potokowe
szczupaki, okonie, 
pstrągi potokowe
szczupaki, okonie, 

B-CL
Blue Clown
B-CL
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BusterBBusterusterusterusterusteruster
Buster dzięki swym zaletom jest prawdziwym rarytasem w pudełku spinningisty pre-
ferującego połowy pstrągów, kleni, jazi czy okoni. Ma bardzo szybką, agresywną akcję. 
Dzięki konstrukcji stera szybko schodzi pod wodę. Ten mały, zgrabny, zaledwie czterocen-
tymetrowy wobler jest stosunkowo ciężki, co pozwala na dalekie i celne rzuty. Łowienie 
na cienką linkę w wartkich strumieniach, jak też wolno płynących rzekach to prawdziwa 
przyjemność. Zwraca uwagę starannie dobrana kolorystyka Bustera, sprzyjająca łowieniu 
zarówno w krystalicznie czystych, pstrągowych rzekach (ciemne kolory), jak i w wodach 
o mniejszej przezroczystości (jasne kolory z hologra�cznymi powłokami). Busterem łowimy 
na wodach stojących i wolno płynących.

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1BU-F40-… Buster F40 40 mm 4 g pływający 0–1,2 m

BL-PE
Black Perch

FT
Firetiger

Szczególnie  
skuteczne na:  

 pstrągi  
i okonie

Beetle

S-BL
Silver Black

Kiedy zawiodą nas już wszyst-
kie sprawdzone przynęty, 
należy sięgnąć po coś orygi-
nalnego. Czymś takim będzie 
niewątpliwie wobler Beetle. 
Można nim łowić zarówno 
w rzekach, jak i w wodach sto-
jących, a daleki zasięg rzutu tej 
przynęty sprawia, że możemy 
nią obłowić naprawdę duży ka-
wałek wody. Beetle charakte-
ryzuje się dość agresywną pra-
cą i z powodzeniem możemy 
go użyć do łowienia również 
z  prądem rzeki. Jest poleca-
ny szczególnie na szczupaki 
i  sandacze. Może także oka-
zać się tajną bronią na ostroż-
ne pomorskie trocie i łososie.  
Nurkuje do głębokości około 
1,5 m. Wobler ma wbudo- 
waną grzechotkę emitującą 
dźwięki prowokujące drapież-
niki.

Szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki, sandacze,  
trocie, łososie

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1BE-F50-… Beetle  F50 50 mm 10 g pływający 0–1,5 m

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
 46-1TL-F70-…  Trollex F70 70 mm 18 g pływający 2–5 m

Wobler o zwartym korpusie z bardzo długim sterem, pozwalającym schodzić 
przynęcie do 5 m. Sprawia to, że jest on doskonały przy trollowaniu na szczupaki, 
sandacze i okonie. Jest również bardzo łowną przynętą przy spinningu na rzekach  
i jeziorach. Głośna grzechotka, laserowe listwy oraz ciekawa kolorystyka potęgują 
skuteczność Trollexa.   

Szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki,  
duże okonie, 

sandacze

Trollex

 WA
18 g

 WAGA 

TE
Tench

G-BL
Gold Black

S-MK
Silver Mackerel

S-SH
Silver Shiner

PE
Perch

PE
Perch

TE
Tench

SA
Sardine
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Woblery pływające
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Skimmer

RunnerRRRRunnerunnerunnerunnerunnerunnerunnerunner

BL-PE
Black Perch

FT
Firetiger

PE
Perch

102

Marcin Jakubowski, doskonały spinningista, z sumem wyholowanym 
na Wiśle na woblera Skimmer

S-SH
Silver ShinerRunner to wobler, którego 

nie powinno zabraknąć 
w  pudełku żadnego spin-
ningisty, lubiącego łowić 
lżejszym zestawem. Pięć 
wyjątkowo kolorystycznie 
dopracowanych 6-centyme-
trowych woblerów o wydłu-
żonym korpusie. Bardzo dłu-
gi ster pozwala na głębokie 
schodzenie i  prowadzenie 
przynęty, które imituje płot-
kę czy uklejkę. 
Runner jest skuteczny na 
wodach stojących i  wolno 
płynących. To wobler uni-
wersalny – na wszystkie 
drapieżniki.

Szczególnie  
skuteczne na:  

wszystkie  
drapieżniki

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1RU-F58-… Runner F58 58 mm 6 g pływający 0–2 m

G-R
Gold Red

Dla chcących łowić duże okonie 
w szerokiej i płytkiej stre�e przy-
brzeżnej jeziora niezastąpionym 
woblerem jest Skimmer. Dzięki 
swojemu kształtowi i masie umoż-
liwia on wędkarzowi dalekie rzuty. 
Skimmer zanurza się stosunkowo 
płytko, ale jego energiczna praca 
prowokuje drapieżniki buszujące 
w przypowierzchniowej roślinno-
ści. Jest również przydatny przy 
rzecznym spinningowaniu. 
W trakcie testów Skimmer był bar-
dzo skuteczny na sumy, żerujące 
latem przy powierzchni.
Polecany na wody stojące i  pły-
nące.

Szczególnie  
skuteczne na:  

 okonie, szczupaki,  
sumy

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1SK-F60-… Skimmer F60 60 mm 10 g pływający 0–1,2 m

Woblery pływające

CH-SH
Chartreuse Shiner

FT
Firetiger

S-SH
Silver Shiner

GR-SH 
Green Shiner

RA
Rainbow
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Fat Snake

Striker

Super Frog

G
Gold

BR 
Brown

Każdy doświadczony spinnin-
gista wie, że żaby to ulubiony 
przysmak szczupaków, ale 
także innych drapieżników, 
takich jak sandacze czy pstrą-
gi. Ten model jest przezna-
czony głównie do łowienia 
szczupaków oraz sandaczy 
i można nim łowić w wodach 
stojących oraz rzekach. Wobler 
bardzo realistycznie naśladuje 
ruchy poruszającej się w wo-
dzie żaby. Dodatkowo można 
jeszcze prowokować drapież-
niki, poruszając szczytówką 
wędziska w  lewo i  w  prawo. 
Wobler schodzi do głębokości  
około 0,5 m, a  wbudowana 
grzechotka dodatkowo pro-
wokuje ryby.

Skuteczne na:  

 szczupaki,  
sandacze, 

pstrągi

GR
Green

Y
Yellow

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1SF-F60-…  Super Frog F60  60 mm 11 g pływający 0–0,5 m

SStrikertrikertrikertrikertrikertrikertriker

103

Dwuczęściowy wobler pływają-
cy z  długim sterem umocowa-
nym w krępym, szerokim korpu-
sie to killer na niemal wszystkie 
drapieżniki. Fat Snake po wpad-
nięciu do wody łatwo się zanu-
rza, po czym daje się doskonale 
prowadzić. Kiedy przestajemy 
ściągać linkę, wobler zatrzymu-
je się, lekko unosząc, ale nawet 
przy małym prądzie jego ogon 
aktywnie pracuje. Można go 
wprowadzić pod nawis czy za-
topione drzewo i  prowokować 
ukryte drapieżniki. Bardzo do-
brze wypadły testy na rzekach 
trociowych skandynawskich 
i pomorskich. Fat Snake dosko-
nale sprawdza się zarówno na 
wodach stojących i  płynących, 
jak i w trollingu.

Skuteczne na: 

pstrągi, okonie  
łososie, trocie, szczupaki, 

sandacze i sumy

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1SM-F75-… Fat Snake F75 75 mm 17 g pływający 0–3 m

Każdy wytrawny spinningista 
posiada w  swoim arsenale 
przynęt tę jedną (tzw. tajną 
broń), którą zakłada wtedy, 
kiedy wszystkie inne zawiod-
ły i tylko ta jedyna może przy-
nieść upragniony efekt. Taką 
tajną bronią może być Striker. 
Ten trzyczęściowy, łamany 
wobler charakteryzuje się dużą 
ruchliwością. Jego agresywna 
praca sprawdza się podczas 
łowienia niemal wszystkich 
drapieżników. Woblerami 
Striker można łowić zarówno  
w  rzekach, jak i  w  wodach 
stojących. Polecane są szcze-
gólnie na szczupaki, ale ich 
skuteczność została potwier-
dzona podczas łowienia 
wszystkich drapieżników.

Szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki  
i wszystkie  
drapieżniki 

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1ST-F95-… Striker F95 95 mm 18 g pływający 0–1,2 m

DŁ  WAGA RODZAJ GŁĘB.

GH
Ghost

Woblery pływające

CL
Clown

PE
Perch

S-SH
Silver Shiner

FT
Firetiger

S-SH
Silver Shiner

G-SH
Gold Shiner

RH
Red Head

TE
Tench
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Humper
Bullet

Szczególnie  
skuteczne na:  

 sandacze, szczupaki,  
bolenie i duże okonie

Bullet to średniej wielkości 
wobler o  wydłużonym kształ-
cie, mocno spłaszczonym po 
bokach. Jego budowa oraz kon-
strukcja steru powodują bardzo 
charakterystyczną akcję o ener-
gicznych, wąskich wychyleniach. 
Bullet daje się łatwo sprowadzić 
do dna i warto wtedy użyć tech-
niki chmurzenia, tzn. uderzania   
sterem o  podłoże. Nie ujdzie 
to uwadze stojącym przy dnie 
sandaczom lub innym drapież-
nikom. Dzięki swej kolorystyce 
oraz kształtowi jest bardzo do-
brze widoczny z boku. Szczegól-
nie skuteczny jest na sandacze, 
szczupaki, bolenie i duże okonie. 
Bullet polecany jest na wody pły-
nące.

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1BL-F75-… Bullet F75 75 mm 9 g pływający 0–2,5 m

Pike

Projektanci tej przynęty, stawiając na kanibalizm 
zębaczy – zaprojektowali woblera o pracy wiernie 
imitującej małego szczupaka. Wersje kolorystyczne 
doskonale upodabniają wobler do szczupaka pły-
wającego wśród zarośli – zielony, na piaszczystym 

dnie – złotozielony czy w toni jasno- i ciemnobłękitny. Duży ster 
tego pływającego woblera pozwala na dość głęboką pracę w cza-
sie spinningowania i trollowania. Świetnie sprawdzają się podczas 
połowów drapieżników takich jak szczupaki, sandacze, duże okonie 
i bolenie, jak również głowacic.

PP
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wającego wśród zarośli – zielony, na piaszczystym 

dnie – złotozielony czy w toni jasno- i ciemnobłękitny. Duży ster 
tego pływającego woblera pozwala na dość głęboką pracę w cza

zębaczy – zaprojektowali woblera o pracy wiernie 

PPikeikeikeike

Projektanci tej przynęty, stawiając na kanibalizm 
zębaczy – zaprojektowali woblera o pracy wiernie 

Szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki, sandacze, 
głowacice

wietnie sprawdzają się podczas 
połowów drapieżników takich jak szczupaki, sandacze, duże okonie 

wietnie sprawdzają się podczas 

zębaczy – zaprojektowali woblera o pracy wiernie 
ersje kolorystyczne 

doskonale upodabniają wobler do szczupaka pły-

zębaczy – zaprojektowali woblera o pracy wiernie 
rojektanci tej przynęty, stawiając na kanibalizm 

zębaczy – zaprojektowali woblera o pracy wiernie 

SA
Sardine

Y-PI
Yellow Pike

S-MK
Silver Mackerel 

CH-MK
Chartreuse 
Mackerel

HumperHumperHumperHumperHumperHumper
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Humper to pływający wobler 
o  wydłużonym kształcie, przy-
pominającym uklejkę. Jego mały, 
krótki ster powoduje płytką pra-
cę i możliwość bardzo szybkiego 
prowadzenia. Kiedy prowadzimy 
go w  różnym rytmie, Humper 
wykłada się na boki niczym 
ranna rybka wypychana przez 
prąd wody na powierzchnię. Tak 
poruszającej się przynęcie nie 
odpuści żaden boleń, sandacz, 
okoń czy inny drapieżnik.
Atrakcyjność Humpera podnosi 
specy�czny dźwięk grzechotki 
o wysokich tonach. Wobler uży-
wany na wodach płynących.

Szczególnie  
skuteczne na:  

 bolenie,  
sandacze 

i inne  
drapieżniki 

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1HU-F80-… Humper F80 80 mm 10 g pływający 0–1,5 m

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1PI-F12-… Pike  F120 120 mm 15 g pływający 0–2,5 m

Woblery pływające

TE
Tench

FT
Firetiger

S-SH
Silver Shiner

PE
Perch

G-SH
Gold Shiner

S-SH
Silver Shiner

FT
Firetiger

BL-PE
Black Perch

GH
Ghost
GH
Ghost

WOBLERY UZBROJONE  
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FT
Firetiger



Minnow

Wobler o krótkim sterze i spłaszczonym korpusie. Pracuje tuż pod po-
wierzchnią wody, jego fantastyczna kolorystyka i intensywne rozbłyski  
w czasie kolebania się na boki sprawiają, że jest on niezwykle skutecz-
ny. W czasie skandynawskich testów, płytko prowadzony, był atakowany  
– na oczach spinningisty – przez kilkukilogramowe szczupaki i inne dra-
pieżniki, wyskakujące z zarośniętych partii wody. Dźwięk grzechotki do-
datkowo prowokuje drapieżniki do ataku. Wyjątkowo staranne wykona-
nie detali (oko w 3D), laserowe listwy oraz niezawodne kotwice sprawiają,  
że jest on prawdziwym killerem na ryby drapieżne.

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
 46-1KL-S88…  Killer S88  88 mm 17 g tonący 0–1,2 m

Wobler o krótkim sterze i spłaszczonym korpusie. Pracuje tuż pod po
wierzchnią wody, jego fantastyczna kolorystyka i intensywne rozbłyski 
w czasie kolebania się na boki sprawiają, że jest on niezwykle skutecz

Killer

Szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki,  
duże okonie, 

sandacze

TE
Tench

GR-MK
Green Mackerel
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Minnow to niezwykły wobler. Jego oryginalność 
polega na tym, że daje on się prowadzić tak, jak 
chce wędkarz. Gdy ściągamy go płynnie, Minnow 
zachowuje się jak klasyczny wobler o wydłużonym 
korpusie i małym sterze – naśladuje leniwą rybkę. 
Kiedy jednak wędkarz gwałtownie podniesie szczy-
tówkę i podszarpnie wobler, Minnow wychyla się 
i  radykalnie zmienia kierunek płynięcia. „Tańczy” 
w lewo lub w prawo tak, jak zmienia się położenie 
szczytówki. Innym atutem tego woblera jest wyjąt-
kowa konstrukcja wewnętrznej komory, w  której 
umieszczone są ciężarki grzechotki w taki sposób, 
że w czasie rzutu zwiększają jego zasięg. Polecany  
na szczupaki, sandacze, duże okonie i sumy na wo-
dach stojących, płynących oraz przy trollingu.

Szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki, sandacze, 
duże okonie oraz sumy

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1MI-S07-… Minnow S70 70 mm 5 g tonący 0–1 m
46-1MI-F09-… Minnow F90 90 mm 7 g pływający 0–1,2 m 
46-1MI-F12-… Minnow F120 120 mm 22 g pływający 0–2,5 m

MinnowMinnowMinnowMinnowMinnowMinnowMinnow

Szczególnie 
skuteczne na: 

szczupaki, sandacze,
duże okonie oraz sumy

46-1MI-S07…

Woblery pływające i tonące

Woblery tonące

FT
Firetiger

S-SH
Silver Shiner

R-SH
Red Shiner

CL
Clown

CL
Clown



Tronx

Przy łowieniu ryb takich jak pstrąg, 
gdzie o  powodzeniu często decy-
duje pierwszy rzut, bardzo ważną 
rzeczą jest szybkie „zejście” przy-
nęty na odpowiednią głębokość. 
Właśnie taką przynętą jest wobler 
Tronx. Jego uszko do przywiązania 
linki znajduje się w środkowej części 
steru, dzięki czemu wobler szybko 
nurkuje do głębokości około 0,8 m 
zaraz po wpadnięciu do wody i ma 
charakterystyczną szybką i  agre-
sywną „akcję”. Te cechy predyspo-
nują Tronxa do łowienia zarówno 
na powolnych, jak i  na wartkich 
odcinkach rzek. Idealnie nadaje się 
do przytrzymania w nurcie w atrak-
cyjnych miejscówkach. Wobler jest 
równie skuteczny podczas łowienia 
kleni i jazi w dużych nizinnych rze-
kach. Obławiając nim podmyte brze-
gi, rafy i przelewy oraz śródrzeczne 
przykosy, mamy duże szanse na 
złowienie ryby. Tronx wyposażony 
jest w grzechotkę, która dodatkowo 
wabi i pobudza drapieżniki.

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1TX-S40-… Tronx  S40 40 mm 4 g tonący 0–1,2 m

ronxronxronxronxronxronxronxronxronxronxronxronxronx
Szczególnie  

skuteczne na:  

klenie, 
pstrągi, 
okonie, 

jazie

do przytrzymania w nurcie w atrak
obler jest 

równie skuteczny podczas łowienia 
-
-

gdzie o  powodzeniu często decy-
duje pierwszy rzut, bardzo ważną 
rzeczą jest szybkie „zejście” przy-
nęty na odpowiednią głębokość. 

łaśnie taką przynętą jest wobler 
ronx. Jego uszko do przywiązania 

e cechy predyspo
ronxa do łowienia zarówno 

na powolnych, jak i  na wartkich 
dealnie nadaje się 

do przytrzymania w nurcie w atrakdo przytrzymania w nurcie w atrak-do przytrzymania w nurcie w atrak-do przytrzymania w nurcie w atrak

gi, rafy i przelewy oraz śródrzeczne 
przykosy, mamy duże szanse na 

ronx wyposażony 
jest w grzechotkę, która dodatkowo 

gi, rafy i przelewy oraz śródrzeczne 

linki znajduje się w środkowej części 
steru, dzięki czemu wobler szybko 
nurkuje do głębokości około 0,8 m 
zaraz po wpadnięciu do wody i ma 
charakterystyczną szybką i  agre

e cechy predyspo

linki znajduje się w środkowej części 

charakterystyczną szybką i  agre-
e cechy predyspo-

Vibrant
Jeżeli chcesz penetrować  głęb-
sze partie wody i  sprowoko-
wać drapieżnika czyhającego 
w  dołku, użyj Vibranta. Ten 
bezsterowy wobler tonący jest 
stosunkowo ciężki i można nim 
daleko rzucić. Wobler kolebie 
się na boki i grzechocząc, bły-
ska hologra�cznym pokryciem 
korpusu. Gdy prowadzimy go 
dość głęboko przy zaprzesta-
niu ściągania, zaczyna schodzić 
w  dół. Przy ponownym pod-
noszeniu wędkarz musi mieć 
się na baczności, gdyż wtedy 
najczęściej następuje atak. To 
jedna z tych sztucznych przy-
nęt, która może okazać się 
skuteczna, gdy zawodzą inne.

Szczególnie  
skuteczne na:  

  duże drapieżniki 
 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1VB-S70-… Vibrant S70 70 mm 14 g tonący 0–4 m

Woblery tonące

S-MK
Silver Mackerel 

SA
Sardine

FT
Firetiger

S-SH
Silver Shiner

TE
Tench

BGL
Bluegill

S-SH
Silver Shiner

G-SH
Gold Shiner

PE
Perch

CL
Clown
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Bezsterowy wobler, nadający się do spinningowania, jerkowania i trollowania. Swym kształtem i zróżni-
cowaną kolorystyką doskonale imituje krąpie, płocie, wzdręgi. Jest skuteczny na duże ryby: szczupaki, 
sandacze i duże okonie. Daje się prowadzić do głębokości 2 m. Zapewne w najbliższych sezonach niejeden 
wędkarz, łowiąc Huncherem, pobije swój życiowy rekord. 

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1HN-S10-…  Huncher S100  100 mm 33 g tonący 0–2 m

Huncher
Szczególnie  

skuteczne na:  

 szczupaki,  
duże okonie, 

sandacze

0–2 m

 NR KAT. MODEL DŁ. WAGA RODZAJ GŁĘB.
46-1SP-S07-…  Sniper S70 70 mm 18 g tonący 0–1,5 m
46-1SP-S10-…  Sniper S100 100 mm 49 g tonący 0–2 m

Sniper

To nowość w ofercie Robinsona, odpo-
wiedź na zapotrzebowanie tych spinnin-
gistów, którzy chcą łowić nowocześnie  
na duże przynęty duże drapieżniki. Sni-
per, prowadzony równo, kolebie się na 
boki, intensywnie błyskając dużą bocz-
ną powierzchnią. Daje się tak prowadzić 
przy klasycznym spinningu lub trollingu. 
Podszarpując wędziskiem – klasycznie 
jerkując, wobler ten zatacza łuki, zacho-
wując się jak zdezorientowana rybka. 
Właśnie na taką zdobycz czeka w kry-
jówce wielki drapieżnik. Ciężki, tonący 
49-gramowy Sniper, kiedy wędkarz prze-
staje zwijać żyłkę, majestatycznie opada, 
kolebiąc się i zachowując jak wycofująca 
się, niezdecydowana rybka.

Szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki,  
duże okonie, 

sandacze

NR KAT. MODEL DŁ. WA

ezsterowy wobler, nadający się do spinningowania, jerkowania i trollowania. 
cowaną kolorystyką doskonale imituje krąpie, płocie, wzdręgi. Jest skuteczny na duże ryby: szczupaki, 

HuncherHuncherHuncherHuncherHuncherHuncherHuncherHuncher
Szczególnie 

skuteczne na: 

szczupaki,  
duże okonie, 

sandacze S-SH
Silver Shiner

Y-PE
Yellow Perch

PI
Pike

CL
Clown

CH-PE
Chartreuse Perch

CL
Clown

B-SH 
Blue Shiner

B-SH 
Blue Shiner

TE
Tench

S-SH
Silver Shiner

S-SH
Silver Shiner

BL-PE
Black Perch

TE
Tench

Blue Shiner

CH-PE
Chartreuse Perch

BL-Y
Black Yellow

G-R
Gold Red

CR
Crucian

G-RH
Gold Red Head
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R01

R05

R02

R04

R03

Wyjątkowo skuteczne, wykonane z elastycznej i trwałej gumy. Występują  
w sprawdzonych, najłowniejszych kolorach, dostępne również w wersji  
z brokatem. Doskonała praca przy każdej prędkości prowadzenia. Ma specjalną 
przyssawkę, która utrzymuje przynętę na miejscu. Guma przyklejona jest pod 
ciśnieniem do główki, zapobiegając zsuwaniu się wabika, w ten sposób zwięk-
szając jego żywotność.

R13

R14

R15

R16

R12

R11

R08

R10

R07

R06

R09

R17

R18

R19

R20

R21

Szczególnie skuteczne na:
okonia, pstrąga potokowego,
sandacza, szczupaka.

 MODEL DŁ. NR KAT. L. SZT./OPAK.  NR KAT.  L. SZT./OPAK.
Performer 07 70 mm 52-P07-... 4 52L-P07-... 25 
Performer 09 90 mm 52-P09-... 3 52L-P09-... 25
Performer 11 110 mm 52-P11-... 2 52L-P09-... 20

T01

T02

T03

T04

T05

T06

T07

T08

T09

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T14T14

Wykonane z trwałej gumy twistery przeznaczone do połowu każdego gatunku 
ryb drapieżnych. Gęste ożebrowanie tułowia i szeroka część ogonowa są źródłem 
intensywnej fali hydroakustycznej. Równomierna praca w szerokim zakresie 
prędkości prowadzenia umożliwia efektowne zaprezentowanie wabika na różnych 
łowiskach, od pstrągowych potoków po mazurskie jeziora. Mniejsze egzemplarze 
z powodzeniem mogą być używane do bocznego troka.

W modelu Classic Twist 02 nie występują wersje 
kolorystyczne T10-T15.

Szczególnie skuteczne na:
okonia, pstrąga potokowego,
sandacza, szczupaka.

T01

T02

T03

T08

T09

T10T10

T11

Szczególnie skuteczne na:
okonia, pstrąga potokowego,
sandacza, szczupaka.

 MODEL DŁ. NR KAT. L. SZT./OPAK.  NR KAT.  L. SZT./OPAK.
Classic Twist 02 25 mm 51-C02-... 6 51L-C02-... 25 
Classic Twist 03 30 mm 51-C03-... 5 51L-C03-... 25
Classic Twist 05 50 mm 51-C05-... 4 51L-C05-... 25
Classic Twist 08 50 mm 51-C08-... 3 51L-C08-... 25
Classic Twist 10 100 mm 51-C10-... 2 51L-C10-... 25

Performer

Classic Twist

MIĘKKIE PRZYNĘTY
ROBINSON
MIĘKKIE PRZYNĘTY
ROBINSON

okonia, pstrąga potokowego,
sandacza, szczupaka.

Performer

Szczególnie skuteczne na:
okonia, pstrąga potokowego,



Holytail Twist

Wydłużony kształt przypominający pijawkę i inne żyjątka wodne. 
Otwory w ogonku sprawiają, że ten twister ma jeszcze żywszą i bar-
dziej atrakcyjną akcję. Idealny do połowu wszystkich ryb drapieżnych. 
Przynęta łącząca nowatorskie rozwiązania i niebywałą skuteczność. 

 MODEL DŁ. NR KAT. L. SZT./OPAK. 
Holytail Twist 03 35 mm 51-H03-... 5
Holytail Twist 05 55 mm 51-H05-... 4
Holytail Twist 08 80 mm 51-H08-... 3

 MODEL DŁ. NR KAT. L. SZT./OPAK. 
Tritail Twist 03 35 mm 51-T03-... 5
Tritail Twist 05 55 mm 51-T05-... 4
Tritail Twist 08 80 mm 51-T08-... 3

Tritail Twist

Przynęta łącząca nowatorskie rozwiązania i niebywałą skuteczność. 
Ma rozcięty na trzy podłużne kawałki ogon, który dzięki temu 
zyskał oryginalną, intrygującą pracę. Naturalny wygląd i bardzo 
ruchliwy ogonek sprawiają, że jest to wymarzona przynęta na 
każdego drapieżnika.

Szczególnie skuteczne na:
okonia, pstrąga potokowego,
sandacza, szczupaka.

Szczególnie skuteczne na:
okonia, pstrąga potokowego,
sandacza, szczupaka.

Tritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail TwistTritail Twist
Szczególnie skuteczne na:
okonia, pstrąga potokowego,
sandacza, szczupaka.sandacza, szczupaka.

T01

T02

T03

T04

T05

T06

T07

T08

T09

T01

T02

T03

T04

T05

T06

T07

T08

T09
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Wyjątkowo skuteczne, wykonane z elastycznej i trwałej gumy. Występują w sprawdzonych osiemnastu najłow-
niejszych kolorach, dostępne również w wersji z brokatem. Zaznaczone łuski i płetwy wraz z trójwymiarowym 
okiem wiernie upodabniają te przynętę do uklei lub innej białej ryby. Długa, cienka tylna część korpusu zapewnia 
doskonałą pracę przy każdej prędkości prowadzenia. Prowokuje ryby prowadzona w równym tempie, nawet 
wolno, jak również w opadzie. Ma specjalną przyssawkę, która utrzymuje przynętę na miejscu. Guma przyklejona 
jest pod ciśnieniem do główki, zapobiegając zsuwaniu się wabika i w ten sposób zwiekszając jego żywotność. 
Na grzbiecie gumy zaznaczone są miejsca, przez które należy przebijać hak, dzięki czemu wędkarzowi łatwiej 
jest umieścić hak na głównej osi. Korzystnie wpływa to na skuteczność przynęty, jak również jej żywotność, 
gdyż wielokrotne nieudane przebijanie haka niszczy gumę. Longinus oferowany jest w trzech wielkościach.

Longinus

Longinus

Szczególnie skuteczne na:
Longinus 12 cm – szczupaki, sandacze, sumy, 
trocie i dorsze; 
Longinus  10 cm –  średnie szczupaki, sandacze 
i sumy, duże okonie, bolenie; 
Longinus 8 cm – pstrągi, okonie, duże klenie.

 MODEL DŁ. NR KAT. L. SZT./OPAK.  
Longinus 08 8 cm 52L-L08-... 25 
Longinus 10 10 cm 52L-L10-... 25 
Longinus 12 12 cm 52L-L12-... 20

Szczególnie skuteczne na:
Longinus 12 cm – szczupaki, sandacze, sumy, 
trocie i dorsze; 
Longinus  10 cm –  średnie szczupaki, sandacze 
i sumy, duże okonie, bolenie; 

Wyjątkowo skuteczne, wykonane z elastycznej i trwałej gumy. Występują w sprawdzonych osiemnastu najłow-
niejszych kolorach, dostępne również w wersji z brokatem. Zaznaczone łuski i płetwy wraz z trójwymiarowym 
okiem wiernie upodabniają te przynętę do uklei lub innej białej ryby. Długa, cienka tylna część korpusu zapewnia 

LonginusLonginusLonginusLonginusLonginusLonginusLonginus
Longinus 8 cm

Szczególnie skuteczne na:
Longinus 12 cm
trocie i dorsze; 
Longinus  10 cm 
i sumy, duże okonie, bolenie; 

LonginusLonginusLonginusLonginusLonginusLonginusLonginusLonginus

Wyjątkowo skuteczne, wykonane z elastycznej i trwałej gumy. Występują w sprawdzonych osiemnastu najłow
niejszych kolorach, dostępne również w wersji z brokatem. Zaznaczone łuski i płetwy wraz z trójwymiarowym 

LonginusLonginusLonginusLonginusLonginusLonginusLonginus
Szczególnie skuteczne na:
Longinus 12 cm
trocie i dorsze; 
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Szczególnie skuteczne na:
Diver 9 cm – sandacze szczupaki, 
sumy, duże okonie; 
Diver 6,5 cm – okonie, pstrągi, 
bolenie.

Rewelacyjnie skuteczna przynęta o charakterystycznym kształcie – szerokiej, wysokiej i ciężkiej przedniej
części korpusu oraz przecienionym tyle z szerokim ogonkiem. Dzięki temu Diver sprowadzony do dna, 
unosi ogonek ku górze. Zarówno w tej pozycji, jak i prowadzony bardzo wolno, ogonek pracuje bardzo 
intensywnie. Ścięty ostro, szeroki pyszczek pozwala na oparcie się o dno nawet przy bardzo małej i lekkiej 
główce, a cienki ogonek pracuje w górze intensywnie. Oko 3D upodabnia Divera do naturalnej rybki. 
Występują w sprawdzonych osiemnastu najłowniejszych kolorach, dostępne również w wersji z brokatem.

 MODEL DŁ. NR KAT. L. SZT./OPAK.  
Diver 07 7 cm 52L-D07-... 25 
Diver 09 9 cm 52L-D09-... 25

Diver
Diver

Rewelacyjnie skuteczna przynęta o charakterystycznym kształcie 
części korpusu oraz przecienionym tyle z szerokim ogonkiem. Dzięki temu Diver sprowadzony do dna, 
unosi ogonek ku górze. Zarówno w tej pozycji, jak i prowadzony bardzo wolno, ogonek pracuje bardzo 
intensywnie. Ścięty ostro, szeroki pyszczek pozwala na oparcie się o dno nawet przy bardzo małej i lekkiej 
główce, a cienki ogonek pracuje w górze intensywnie. Oko 3D upodabnia Divera do naturalnej rybki. 
Występują w sprawdzonych osiemnastu najłowniejszych kolorach, dostępne również w wersji z brokatem.

Rewelacyjnie skuteczna przynęta o charakterystycznym kształcie 

 D

Rewelacyjnie skuteczna przynęta o charakterystycznym kształcie Rewelacyjnie skuteczna przynęta o charakterystycznym kształcie Rewelacyjnie skuteczna przynęta o charakterystycznym kształcie 

MODEL D
Diver 07
Diver 09

DiverDiverDiverDiverDiverDiver
DiverDiverDiverDiverDiverDiverDiverDiverDiverDiver

Rewelacyjnie skuteczna przynęta o charakterystycznym kształcie 
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Przynęty wykonane z elastycznej i trwałej gumy. Skuteczne zarówno do jigowania, jak i do metody drop 
shot. Mają charakterystyczny wydłużony korpus, przypominający małą rybkę, np. ukleję, stynkę czy strzeblę.  
W czasie szybkiego prowadzenia ogonek ma mniejszą amplitudę drgań, a korpus kolebie się na boki.  
Wzdłuż korpusu znajduje się otwór, w którym można umieścić substancję zapachową lub element 
świecący. W tej formie przynęta może być bardzo skuteczna przy łowieniu na boczny trok, jak również 
w akwenach morskich, używana jako przywieszka świecąca. Występują w sprawdzonych osiemnastu 
najłowniejszych kolorach, dostępne również w wersji z brokatem.

Tanker

Tanker
 MODEL DŁ. NR KAT. L. SZT./OPAK.  
Tanker 06 6,5 cm 52L-T06-... 25 
Tanker 09 9,0 cm 52L-T09-... 25

MD2-01

BL1-10

PL1-29

PL1-48

PL1-28

PL1-10

PL1-30

SL1-32

TR0-47

TR0-60

TR2-00

PL1-55

TR2-10

TR2-31

PL1-49

Substancję zapachową lub świe-
tlik należy wprowadzać otworem 
umieszczonym na końcu korpusu. 

Przekrój pokazujący 
komorę znajdującą się 
wewnątrz przynęty.

Szczególnie skuteczne na:
Tanker 9 cm – wszystkie większe 
drapieżniki; 
Tanker 6,5 cm – bolenie, okonie, 
pstrągi i ryby morskie.

Szczególnie skuteczne na:
Tanker 9 cm – wszystkie większe 
drapieżniki; 
Tanker 6,5 cm – bolenie, okonie, 
pstrągi i ryby morskie.pstrągi i ryby morskie.
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Wasabi
Szczególnie skuteczne na:
okonia, sandacza i szczupaka.

9-, 7- i 5-centymetrowe rippery Wasabi o charakte-
rystycznym kształcie – długim, żebrowanym korpusie 
zakończonym dużym ogonkiem. Kształt zapewnia pracę 
nawet przy powolnym prowadzeniu. Żebrowany korpus 
pozwala na łatwe umieszczenie atraktora zapachowego, 
co zwiększa łowność przynęty. Zbroić go można główką 
jigową i samym hakiem offsetowym  ze schowanym 
ostrzem w korpusie. Tak uzbrojony jest bardzo sku-
teczny w zarośniętych akwenach. Atakowany jest 
przez okonie, szczupaki i sandacze zarówno w opadzie,  
jak i w klasycznym prowadzeniu.

 MODEL DŁ. NR KAT. L. SZT./OPAK.  
Wasabi 05 53 cm 52L-WO5-... 25 
Wasabi 07 75 cm 52L-WO7-... 25 
Wasabi 09 93 cm 52L-WO9-... 25

Mikrus
Szczególnie skuteczne na:
okonia, pstrąga potokowego, 
sandacza, szczupaka.

 MODEL DŁ. NR KAT. L. SZT./OPAK.  
Mikrus 05 50 mm 52L-MO5-... 25 
Mikrus 07 75 mm 52L-MO7-... 25

Mikrus to miękka przynęta, przygotowana specjalnie do wędkowania 
metoda drop shot. Jest niezastąpiona przy łowieniu zarówno na spin-
ning, jak i na wędkę podlodową zimą. Kształt rybki o wąskim korpusie  
i płaskim grzbiecie doskonale imituje małą rybkę, a drgania podwójnego 
ogonka prowokują drapieżnika do ataku. Atrakcyjność Mikrusa wzmagają 
oko w 3D oraz efektowna kolorystyka grzbietu, ogonka i dolnej części 
korpusu. Dwa wymiary Mikrusa sprawiają, że chętnie jest on atakowany 
przez małe, średnie i większe drapieżniki.

         Sposób zbrojenia przynęt Wasabi:

Hak o�setowy Główka jigowa



SPŁAWIKI DO POŁOWU METODĄ MATCHOWĄ

SPŁAWIKI

SPŁAWIKI UNIWERSALNE
Spławiki uniwersalne o smukłym kształcie do połowu na wodach 
stojących oraz wolno płynących. W zależności od sposobu mocowania 
spławiki można stosować na łowiskach o różnej głębokości. Świetnie 
sprawdzają się przy połowach wszystkich gatunków ryb spokojnego żeru. 

Wagglery przeznaczone do połowu meto-
dą odległościową (matchową) na wodach 
stojących lub bardzo wolno płynących. 
Dzięki swojej budowie (długa antenka  
i ciężki dolny korpus) stabilnie utrzymu-
ją zestaw nawet na dużej fali. Smukły, 
aerodynamiczny kształt spławika oraz 
wstępne dociążenie  zapewniają bar-
dzo dalekie i precyzyjne rzuty. Antenka 
prawidłowo wyważonego wagglera,  
w zależności od odległości wędkowania, 
widoczności czy wielkości fali, powinna 
wystawać od 1,5 do 4 cm ponad lustro 
wody.
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Spławiki do połowu 
metodą matchową (wagglery)
nr kat.  wyporność        
4S-W01- 6+2 g; 6+3 g; 6+4 g; 6+6 g 
4S-W02- 8+2 g; 8+4 g; 8+6 g; 8+8 g
4S-W03- 4+2 g; 6+2 g; 6+4 g; 6+6 g 
4S-W04- 4+2 g; 4+4 g; 6+2 g; 6+3 g; 6+4 g

Indeks spławików pakowanych po 10 szt. zaczyna się 
od 4S-K-W...4S
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Spławiki uniwersalne 
nr kat. wyporność       
3R-U03- 0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 4g
3R-U04- 0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 4g
3R-U06- 0,5g; 0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 4g
3R-U07- 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 4g
3R-U08- 1,5g; 2g; 3g; 4g
3R-U09- 1g; 1,5g;
3R-U10- 2g; 3g; 4g; 5g

  4S-S09- 1g; 2g; 4g; 6g; 8g
4S-R01- 1g; 2g; 3g; 4g; 6g
4S-R02- 1g; 2g; 3g; 4g; 5g; 6g
4S-R03- 1g; 2g; 3g; 4g; 5g
4S-R04- 1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g
4S-R05- 1g; 2g; 3g; 4g; 5g
4S-R06- 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 4g

Indeks spławików pakowanych po 10 szt. zaczyna się 
od 4S-K-S... lub 4S-K-R...
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Boczne, metalowe ucho  
do przeprowadzania żyłki
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Spawiki multicolor  

nr kat. wyporność       
4S-M01- 0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g; 5g 
4S-M02- 0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g 
4S-M03- 0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3,5g 
4S-M04- 1g; 2g; 3g; 4g; 6g 
4S-M05- 1g; 2g; 3g; 4g; 5g 
4S-M06- 1g; 2g; 3g; 4g; 6g 

Indeks spławików pakowanych po 10 szt. zaczyna 
się od 4S-K-M...

SPŁAWIKI 
MULTICOLOR
Seria spławików z wielokolorową, wymienną antenką, której 
znakomita widoczność jest niezastąpiona podczas trudnych 
warunków pogodowych przy ostrym słońcu lub mocno 
pofalowanej tafli wody. Świetna widoczność wszystkich 
modeli pozwala zauważyć najdelikatniejsze brania, tym 
samym eliminując brania niezacięte. Spławiki te posiadają 
długi grafitowy kil. W modelu 4S-M06 metalowe oczko 
umieszczono na wklejonej na stałe antence, natomiast  
w pozostałych spławikach oczko zamocowano na boku 
korpusu.
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Plastikowa tulejka  
w środku korpusu ułatwia  
zmianę świetlika

Metalowe ucho  
do przeprowa-
dzenia żyłki

Spławiki na światło chemiczne
nr kat. wyporność   śred. antenki w mm
4S-S01- 1g; 2g; 3g; 4g; 6g; 8g  – ∅ 4,5
4S-S02- 2g; 3g; 4g; 5g; 6g  – ∅ 3,0
4S-S03- 1g; 2g; 3g; 4g; 6g; 8g  – ∅ 3,0 
4S-S04- 1g; 2g; 4g; 6g; 8g; 10g  – ∅ 3,0
4S-S05- 1g; 2g; 3g; 4g  – ∅ 3,0    
4S-S06- 0,75g; 1g; 2g; 3g  – ∅ 2,2      
4S-S07- 0,3g; 0,5g; 0,75g; 1g  – ∅ 2,2      
4S-S08- 1g; 2g; 3g – ∅ 2,2     

Indeks spławików pakowanych po 10 szt. zaczyna 
się od 4S-K-S...

Spławiki z wymienną an-
tenką przeznaczone do 
różnych metod połowu. 
Dzięki zróżnicowanym 
kształtom i gramaturze 
przydatne są zarówno 
na wodach stojących, 
jak i płynących. Możli- 
wość zastosowania świet- 
lika w miejscu standar-
dowej, plastikowej an-
tenki pozwala na kom-
fortowe wędkowanie  
o zmierzchu, w nocy czy 
wczesnym rankiem.  

SPŁAWIKI NA ŚWIATŁO 
CHEMICZNE
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Seria spławików z mocowaniem IN-LINE, w których żyłka przechodzi przez 
środek korpusu. Dzięki takiemu rozwiązaniu modele te są zdecydowanie 
trwalsze, co pozwala na ich stosowanie na zarośniętych łowiskach, na 
wodach bieżących i do połowu większych okazów ryb. Zamiast zwykłej 
antenki można w jej miejsce umieścić światło chemiczne.

Spławiki wykonane z wysokogatunkowej balsy.  
W każdym zestawie znajduje się spławik z dwoma 
kolorowymi antenkami oraz adapterem pozwa-
lającym na zamontowanie światła chemicznego. 
Wszystkie modele posiadają na antence bardzo 
mocny, metalowy uchwyt do przeprowadzenia 
żyłki. Cztery różne kształty oraz zróżnicowana 
gramatura umożliwiają dobranie odpowiedniego 
spławika do warunków panujących na łowisku.

Spławiki IN-LINE 
na światło chemiczne
nr kat. wyporność śred. antenki w mm
4S-I01- 2g; 4g; 6g; 8g  – ∅ 4,5
4S-I02- 1g; 2g; 3g; 4g; 5g  – ∅ 4,5
4S-l03- 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g  – ∅ 3,0
4S-l04- 2g; 3g; 4g; 6g  – ∅ 4,5

Indeks spławików pakowanych po 10 szt. 
zaczyna się od 4S-K-I...

Metalowe ucho i plastikowa  
tulejka do przeprowadzania 
żyłki

SPŁAWIKI IN-LINE  
NA ŚWIATŁO CHEMICZNE 

ZESTAW – SPŁAWIK Z BALSY
Z DWOMA ANTENKAMI
I ADAPTEREM
NA ŚWIATŁO CHEMICZNE Zestaw – spławiki z balsy  

z dwoma antenkami  
i adapterem na światło 
chemiczne
nr kat. wyporność śred. antenki w mm
4S-B01- 1g; 2g; 3g; 4g; 5g  – ∅ 4,5
4S-B02- 1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g  – ∅ 3,0
4S-B03- 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g  – ∅ 3,0
4S-B04- 2g; 3g; 4g; 5g; 6g  – ∅ 3,0

Indeks spławików pakowanych po 10 szt. 
zaczyna się od 4S-K-B...
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Zestaw zawiera:  
spławik, dwie kolorowe antenki, 
   adapter na światło chemiczne
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Spławiki przelotowe o wydłużonych 
korpusach i kształtach przystoso-
wanych do połowów na głębokich, 
stojących wodach. Z racji potrzeby 
zastosowania znacznego obciążenia 
na żyłce modele te świetnie się spi-
sują w niesprzyjających warunkach 
pogodowych, np. przy silnym wietrze. 
Kolorowe, długie antenki zapewnia-
ją bardzo dobrą widoczność nawet  
na dużych odległościach.

Spławiki przelotowe
nr kat. wyporność       
4S-P01- 1,5g; 2g; 3g; 4g; 5g
4S-P02- 2g; 2,5g; 3g; 4g; 5g
4S-P03- 1g; 2g; 3g; 4g
4S-P04- 2g; 3g; 4g; 5g
4S-P05- 1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g
4S-P06- 2g; 3g; 4g; 5g; 6g
4S-P07- 2g; 3g; 4g; 5g; 6g
4S-P08- 2g; 4g; 6g; 8g; 10g
4S-P09- 1+1g; 1+2g; 2+2g; 2+3g
4S-P10- 2g; 3g; 4g; 5g
4S-P11- 2+1g; 2+2g; 3+2g; 3+3g
4S-P12- 1g; 2g; 3g; 4g

Indeks spławików pakowanych po 10 szt. 
zaczyna się od 4S-K-P...

Seria spławików przelotowych  
o krótkim korpusie, przeznaczona do 
nocnych połowów białej ryby i dra-
pieżników. Modele 4S-PS01 i 4S-PS02 
posiadają metalowe, wstępne obcią-
żenie. Wewnątrz każdej antenki lub 
na jej zatyczce istnieje możliwość 
umieszczenia światła chemicznego. 

Seria spławików przelotowych 
o krótkim korpusie, przeznaczona do 

pieżników. Modele 4S-PS01 i 4S-PS02 

żenie. Wewnątrz każdej antenki lub 
na jej zatyczce istnieje możliwość 

SPŁAWIKI PRZELOTOWE
NA ŚWIATŁO CHEMICZNE
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Spławiki przelotowe o wydłużonych 
korpusach i kształtach przystoso
wanych do połowów na głębokich, 
stojących wodach. Z racji potrzeby 
zastosowania znacznego obciążenia 
na żyłce modele te świetnie się spi
sują w niesprzyjających warunkach 

PRZELOTOWE
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Spławiki przelotowe
na światło chemiczne
nr kat. wyporność śred. antenki w mm
4S-PS01- 2g; 3g; 4g; 5g; 7g  – ∅ 4,5
4S-PS02- 2g; 3g; 4g; 6g  – ∅ 3,0
4S-PS03- 2g; 4g; 6g; 8g  – ∅ 4,5

Indeks spławików pakowanych po 10 szt. 
zaczyna się od 4S-K-PS...
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SPŁAWIKI PRZELOTOWE

SPŁAWIKI PRZELOTOWE
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Seria spławików żywcowych o różnej wyporności i kształtach. Dobranie odpowiedniego modelu, w zależności od wielkości 
żywca lub martwej rybki, czyni je niezwykle skutecznymi przy łowieniu wielkich drapieżników. Wśród spławików znaj-
dują się modele przelotowe oraz typu IN-LINE, a niektóre z nich posiadają możliwość zamocowania światła chemicznego 
zamiast lub wewnątrz antenki albo na jej zatyczce.

SPŁAWIKI ŻYWCOWE

SPŁAWIKI  
Z PIANKI EVA

Spławiki z pianki EVA
nr kat. wyporność       
4S-E01- 1g; 1,5g; 2g; 3g
4S-E02- 1g; 2g; 3g; 4g
4S-E03- 2+2g; 4+2g; 6+2g; 6+4g

Indeks spławików pakowanych po 10 szt. 
zaczyna się od 4S-K-E...

Igielitowa rurka 
zakończona meta-
lowym kołnierzem

Igielitowa rurka 
zakończona meta
lowym kołnierzem
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Spławiki żywcowe
nr kat. wyporność śred. antenki w mm
4S-Z01- 10g; 15g; 20g 
4S-Z02- 10g; 15g; 20g; 30g 
4S-Z03- 10g; 20g; 30g; 40g
4S-Z04- 10g; 15g  – ∅ 4,5
4S-Z05- 10g; 20g; 30g; 40g  – ∅ 4,5
4S-Z06- 10g; 15g; 20g; 30g; 40g  – ∅ 4,5

Indeks spławików pakowanych po 10 szt. zaczyna się 
od 4S-K-Z...
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Spławiki o korpusach wykonanych  
z pianki EVA. Ich charakterystyczną cechą 
jest wyjątkowa odporność na zgniecenia. 
Nawet mocno zgniecony korpus szybko 
wraca do pierwotnego kształtu. Dodat- 
kowo pianka EVA nie chłonie wody. Dwa 
modele w kształcie łezki, z długim węglo-
wym kilem oraz dobrze widoczną anten-
ką świetnie się sprawdzają na wodach 
płynących oraz stojących. Spławik typu 
waggler przeznaczony jest do łowienia 
odległościowego.



4R-01 4R-034R-02 4R-04

4R-05 4R-074R-06 4R-08 4R-094R-09

4R-04

Numer ser. Hak Rozmiar Średnica Średnica Łowisko / Rodzaj przynęty Kształt 
   żyłki przyponu haka

4R-01-020 Maruseigo 145 BN 12 0,147 0,128
4R-01-015 Maruseigo 145 BN 12 0,147 0,128 
4R-01-010 Maruseigo 145 BN 14 0,147 0,115 

4R-02-040 Maruseigo 145 BN 10 0,190 0,147 
4R-02-030 Maruseigo 145 BN 12 0,172 0,147 
4R-02-020 Maruseigo 145 BN 14 0,172 0,147

4R-03-050 Tanago 130 G 10 0,190 0,147
4R-03-035 Tanago 130 G 10 0,172 0,147

4R-04-020 Sode 105 G 12 0,147 0,128
4R-04-015 Sode 105 G 12 0,147 0,128
4R-04-010 Sode 105 G 14 0,147 0,115
4R-04-007 Sode 105 G 14 0,147 0,115

4R-05-030 Keiryu 170 BN  10 0,190 0,147
4R-05-025 Keiryu 170 BN  12 0,190 0,147
4R-05-020 Keiryu 170 BN  12 0,190 0,147
4R-05-010 Keiryu 170 BN  14 0,147 0,115

4R-06-020 Aji 160 G 12 0,147 0,128
4R-06-015 Aji 160 G 12 0,147 0,128
4R-06-010 Aji 160 G 12 0,147 0,115

4R-07-030 Crystal 184 G 12 0,172 0,147
4R-07-020 Crystal 184 G 12 0,147 0,128
4R-07-015 Crystal 184 G 12 0,147 0,128
4R-07-010 Crystal 184 G 14 0,147 0,115
4R-07-007 Crystal 184 G 14 0,147 0,115

4R-08-015 Sode 105 G 12 0,147 0,115
4R-08-010 Sode 105 G 14 0,147 0,115
4R-08-007 Sode 105 G 14 0,128 0,095

4R-09-015 Sode 105 G 12 0,147 0,115
4R-09-010 Sode 105 G 14 0,128 0,095
4R-09-007 Sode 105 G 14 0,128 0,095

4R-02

na wody o niewielkim uciągu,
do łowienia na bata, bolonkę / 
przynęty zwierzęce 

na wody o niewielkim uciągu,
do łowienia na bata, bolonkę / 
przynęty zwierzęce 
 
zestaw uniwersalny, do łowienia 
na bata, bolonkę / przynęty zwie-
rzęce, roślinne,  ciasta i pasty

na wody stojące i o niewielkim 
uciągu / białe robaki, ochotka

zestaw uniwersalny, do łowienia 
na bata, bolonkę / przynęty zwie-
rzęce, roślinne, ciasta i pasty

zestaw uniwersalny, do łowienia 
na bata, bolonkę / przynęty zwie-
rzęce, roślinne, ciasta i pasty

dobrze widoczny, do łowienia na 
bata, bolonkę / przynęty zwierzę-
ce, roślinne, ciasta i pasty

do połowów powierzchniowych 
/ na przynęty zwierzęce, białego 
robaka, ochotkę, dobry na ukleje

do połowów powierzchniowych 
/ na przynęty zwierzęce, białego 
robaka, ochotkę, na ukleje i płocie
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Zestawy spławikowe na drabinkach umożliwiają szybkie zmon-
towanie wędki na łowisku. Różne modele spławików o wie-
lorakich kształtach, różne typy i wielkości haków, wiązane na 
żyłce o odpowiednio dobranej średnicy, zapewniają możliwość 
doboru odpowiedniego zestawu do łowienia wybranych gatun-
ków ryb na dowolnych łowiskach. Perfekcyjność zestawu poza 
świetnymi spławikami zapewniają: doskonałej jakości żyłka 
Robinson Supercup, produkowana w Japoni przez �rmę Toray, 
oraz wyjątkowo ostre i mocne haki Titanium. W każdym zestawie 
do spławika dołączone są trzy nawleczki wykonane z tworzywa 
sztucznego do pewnego trzymania żyłki na kilu.

Do zestawów została użyta wyprodukowana w Japonii supermocna 
żyłka SUPERCUP oraz ostre i mocne, sprawdzone haki TITANIUM

ZESTAWY SPŁAWIKOWE



Podrywki, podbieraki

PODRYWKI

nr katalogowy nazwa wymiar siatka kolor

86-00-P03 podrywka stalowa 1,0 m x 1,0  m 6 mm oliwkowy

86-00-P04 podrywka aluminiowa 1,0 m x 1,0 m 6 mm oliwkowy

86-00-S01 siatka do podrywki 1,0 m x 1,0 m 6 mm oliwkowy

PODBIERAKI UNIWERSALNE

nr katalogowy nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-P U-110 podbierak uniwersalny 0,96 m 1 sect 35 cm x 35 cm 30 cm 6 mm oliwkowy

86-P U-116 podbierak uniwersalny 1,6 m 2 sect 40 cm x 40 cm 30 cm 6 mm oliwkowy
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W naszej nowej ofercie znajdują się podbieraki, siatki i podrywki do różnych metod połowu. Do wyczynowego spła-
wika – profesjonalne podbieraki rzeczne i kanałowe oraz siatki do przechowywania ryb w czasie połowów czy na 
zawodach. Oferujemy nowe modele, sprawdzone przy holach wielkich ryb: specjalistyczne podbieraki do lądowania 
karpi, drapieżników i białej ryby. W ofercie nie brakuje uniwersalnych podbieraków, podrywek i siatek przydatnych 
do komfortowego łowienia ryb. W nowych modelach zastosowano wiele ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych, dzięki 
którym rozkładanie podbieraków jest szybkie, a hol ryb pewny. Wypróbuj je nad wodą!

PODRYWKI PODbIeRaKI unIWeRsalne

86-Pu-116 

lekka i sztywna konstrukcja sztycy podbieraka oraz składany 
trójkątny kosz stanowią o przydatności podbieraka przy różnych 
metodach połowu. Drobna, wysokiej jakości siatka zapobiega 
wplątywaniu się zestawów w podbierak. Podbieraki uniwersalne 
są pomocne podczas lądowania średniej i drobnej ryby. Płynna 
regulacja długości podbieraka daje możliwość wykorzystywania 
go w najróżniejszych warunkach.

PODBIERAKI UNIWERSALNE

nr 
katalogowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PU-215 podbierak uniwersalny 1,5 m 2 sect 50 cm x 50 cm 40 cm 6 mm oliwkowy

86-PU-220 podbierak uniwersalny 2 m 2 sect 50 cm x 50 cm 40 cm 6 mm oliwkowy

86-PU-225 podbierak uniwersalny 2,5 m 3 sect 50 cm x 50 cm 40 cm 6 mm oliwkowy

PODbIeRaKI unIWeRsalne
Wysokiej jakości siatka. Końcówki kosza są dodatkowo zabezpieczo-
ne plastikowymi osłonami. Zatrzask został wykonany z  wytrzyma-
łego tworzywa D.P. nYlOn. Wielokątny przekrój duraluminiowych 
rurek w sztycy gwarantuje dużą sztywność przy małej wadze. Płynna 
regulacja długości podbieraka daje możliwość wykorzystywania go  
w najróżniejszych warunkach.

86-Pu-220 

Teleskopowe 
składane 
ramiona86-00-P04 Podrywka aluminiowa

86-00-P03 Podrywka stalowa

Oferujemy dwa modele podrywek ze stalową i aluminiową kon-
strukcją. Ta ostatnia ma teleskopowo składane ramiona oraz 
specjalne zabezpieczenie przy uchwycie. Dostępne są również siatki 
zapasowe pasujące do obu wersji.



PODbIeRaKI eXTRa sTROnG
Znakomity podbierak do lądowania dużych okazów. Wysokiej 
jakości siatka przymocowana jest za pomocą odpornej na prze-
tarcia taśmy, wpuszczanej w krawędzie kosza. Końcówki kosza 
są dodatkowo zabezpieczone plastikowymi osłonami. Trójkąt 
zatrzaskowy został wykonany z wytrzymałego duraluminium. 
Teleskopowa sztyca z anodyzowanego aluminium o trójkątnym 
przekroju z płynną regulacją. 

86-Pu-420

PODBIERAKI EXTRA STRONG

nr 
katalogowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PU-416 podbierak extra strong 1,6 m 2 sect 60 cm x 60 cm 50 cm 8 mm czarny

86-PU-420 podbierak extra strong 2 m 2 sect 60 cm x 60 cm 50 cm 8 mm czarny

86-PU-424 podbierak extra strong 2,4 m 3 sect 60 cm x 60 cm 50 cm 8 mm czarny

PODbIeRaKI KaRPIOWe
Kwadratowy kosz podbieraka z mocną aluminiową ramą. 
Praktyczne mocowanie kosza na zatrzask umożliwiający proste  
i szybkie składanie. Wysokiej jakości siatka. 

PODBIERAKI KARPIOWE

nr 
katalogowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PC-118 podbierak karpiowy 1,8 m 1 sect 60 cm x 50 cm 50 cm 10 mm czarny

86-PC-130 podbierak karpiowy 3 m 2 sect 60 cm x 50 cm 50 cm 10 mm czarny

86-PC-118

Podbieraki
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PODBIERAKI UNIWERSALNE

nr 
katalogowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PU-315 podbierak uniwersalny 1,5 m 2 sect 50 cm x 50 cm 40 cm 6 mm czarny

86-PU-320 podbierak uniwersalny 2 m 2 sect 50 cm x 50 cm 40 cm 6 mm czarny

86-PU-325 podbierak uniwersalny 2,5 m 3 sect 50 cm x 50 cm 40 cm 6 mm czarny

Wysokiej jakości siatka przymocowana jest za pomocą odpornej 
na przetarcia taśmy, wpuszczanej w krawędzie kosza. Końcówki 
kosza są dodatkowo zabezpieczone plastikowymi osłonami. Trójkąt 
zatrzaskowy został wykonany z wytrzymałego tworzywa D.P. 
nYlOn. Teleskopowa sztyca z anodyzowanego aluminium o trój-
kątnym przekroju z płynną regulacją. 

86-Pu-320 

PODbIeRaKI unIWeRsalne

Wzmocniona, 
trójkątna w przekroju, 
duraluminiowa
 sztyca

86-PD-120

PODBIERAK NA DRAPIEŻNIKA

nr 
katalogowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PD-120 podbierak na drapieżnika 2 m 2 sect 65 cm x 55 cm 50 cm 20 mm przezroczysty

PODbIeRaK na DRaPIeŻnIKa
Doskonały podbierak do lądowania dużych drapieżników. 
Podbierak z koszem z grubej żyłkowej siatki o oczkach 2 cm. 
Mocna aluminiowa rama kosza. Praktyczne mocowanie kosza na 
zatrzask umożliwiający proste i szybkie składanie. 

Wzmocniona, 

Mocna, aluminiowa 
głowica kosza

Wzmocniona, 
trójkątna 
w przekroju, 
duraluminiowa 
sztyca

Zatrzaskowy system 
blokady sztycy

Mocna, 
anodyzowana  
rama kosza

Praktyczne mocowa-
nie kosza na zatrzask

Praktyczne mocowa-
nie kosza na zatrzask

86-PD-120

Praktyczne mocowa
nie kosza na zatrzask

Praktyczne mocowa-
nie kosza na zatrzask

kątnym przekroju z płynną regulacją. 

86-Pu-320 

Wzmocniona, 
trójkątna 
w przekroju, 
duraluminiowa 
sztyca



86-PC-318

PODBIERAK  KARPIOWY

nr 
katalogowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PC-318 podbierak karpiowy 1,8 m 2 sect 100 cm x 100 cm 100 cm 15 x 8  mm czarny

Długa rozkładana sztyca gwarantuje pewne lądowanie dużych 
okazów bez narażania ich na otarcia. Dzięki możliwości szyb-
kiego wymontowania kosza z głowicy sztycy łatwo można prze-
nieść ryby na matę. Rozkładana sztyca o przekroju okrągłym 
ma dwie rękojeści z antypoślizgową powierzchnią, zapewnia-
jące wygodne trzymanie podbieraka podczas lądowania wiel-
kich karpi. Wysoka jakość siatki.

PODbIeRaK KaRPIOWY
Profesjonalne podbieraki karpiowe o trójkątnym składa-
nym koszu. Wysoka jakość siatki. Wielkość i głębokość 
kosza zapewniają łatwe podbieranie nawet kilkuna-
stokilogramowych karpi bez narażania ich na otarcia. 
Mocny i funkcjonalny, wykonany z najwyższych jakości 
materiałów zatrzask głowicy. Długa rozkładana sztyca 
gwarantuje pewne lądowanie dużych okazów bez nara-
żania ich na otarcia. 

PODbIeRaK MuCHOWY

PODBIERAK  KARPIOWY

nr 
katalogowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PC-218 podbierak karpiowy 1,8 m 2 sect 110 cm x 110 cm 90 cm 15 x 8  mm czarny

PODBIERAK MUCHOWY

nr 
katalogowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PM-055 podbierak muchowy 55 cm 1 sect 40 cm x 30 cm 25 cm 6 mm czarny

86-PM-055

Podbieraki

lekki, półokrągły podbierak muchowy dla łowców pstrągów i lipieni 
z gumą i zatrzaskiem pozwalającym na łatwe przypięcie go do kami-
zelki muchowej.

86-PC-218

PODbIeRaK KaRPIOWY
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Mocna, aluminiowa 
zatrzaskiwana głowica 
kosza

W komplecie 
z pokrowcem

PODBIERAK  KARPIOWY

nr 
katalogowy

nazwa

W komplecie 
z pokrowcem



KOsZ PODbIeRaKa 
RZeCZnY Z PŁYWaKaMI

KOsZ PODbIeRaKa 
RZeCZnY Z PŁYWaKaMI

Profesjonalny kosz podbieraka rzecznego spełniający wszystkie 
wymogi przy łowieniu wyczynowym. lekka i mocna anodyzo-
wana rama z pływakami. Przezroczysta siatka o 8-milimetro-
wym oczku. Rama i mocna głowica kosza zapewniają łatwe 
lądowanie dużych ryb. 

Profesjonalny kosz podbieraka rzecznego spełniający wszystkie 
wymogi przy łowieniu wyczynowym. lekka i mocna aluminiowa 
rama z pływakami. Przezroczysta siatka o 6-milimetrowym 
oczku. Rama i mocna głowica kosza zapewniają łatwe lądowa-
nie dużych ryb. lądowanie dużych ryb. 

86-KR-050 86-KR-P46

KOSZ PODBIERAKA RZECZNY Z PŁYWAKAMI

nr katalogowy nazwa wymiar gł. siatka kolor

86-KR-050 kosz podbieraka rzeczny z pływakami 50 cm x 40 cm 30 cm 8 mm przezroczysty

KOSZ PODBIERAKA RZECZNY Z PŁYWAKAMI

nr katalogowy nazwa wymiar gł. siatka kolor

86-KR-P45 kosz podbieraka rzeczny z pływakami 45 cm x 40 cm 35 cm 6 mm przezroczysty

86-KR-P46 kosz podbieraka rzeczny z pływakami 55cm x 50 cm 35 cm 6 mm przezroczysty

KOSZ PODBIERAKA KANAŁOWY

nr katalogowy nazwa średnica gł. siatka kolor

86-KK-045 kosz podbieraka kanałowy 45 cm 30 cm 6 mm czarny

Kosze podbieraków

86-KK-150

KOSZ PODBIERAKA KANAŁOWY

nr katalogowy nazwa wymiar gł. siatka kolor

86-KK-150 kosz podbieraka kanałowy 50 cm x 40 cm 35 cm 10 mm czarny

KOSZ PODBIERAKA KANAŁOWYKOSZ PODBIERAKA KANAŁOWY

Mocna, aluminiowa 
głowica kosza

Profesjonalny kosz podbieraka kanałowego o zbliżonym do kwa-
dratu kształcie. Przednia część anodyzowanej ramy jest wygię-
ta, co pomaga w podbieraniu ryb. Wysokiej jakości głęboka, 
miękka siatka zapewnia łatwe lądowanie dużych ryb.

Profesjonalny kosz podbieraka kanałowego z okrągłą aluminiową 
ramą. Miękka głęboka siatka z oczkami o średnicy 6 mm.

KOsZ PODbIeRaKa KanaŁOWYKOsZ PODbIeRaKa KanaŁOWY

86-KK-045
anodyzowana rama kosza

123

KaMI
Profesjonalny kosz podbieraka rzecznego spełniający wszystkie Profesjonalny kosz podbieraka rzecznego spełniający wszystkie 
wymogi przy łowieniu wyczynowym. lekka i mocna aluminiowa 

pływakami. Przezroczysta siatka o 6-milimetrowym 
oczku. Rama i mocna głowica kosza zapewniają łatwe lądowa
nie dużych ryb. 

86-KR-P46

KOSZ PODBIERAKA RZECZNY Z PŁYWAKAMI

Mocna, aluminiowa 
głowica kosza

Mocna głowica kosza  
z tworzywa abs

anodyzowana rama kosza



Siatki wędkarskie
SIATKI WĘDKARSKIE

nr katalogowy nazwa długość
liczba
sekcji

średnica siatka kolor

86-A1-080 siatka wędkarska 0,8 m 3 sect 35 cm 5 mm oliwkowy

86-A1-120 siatka wędkarska 1,2 m 4 sect 35 cm 5 mm oliwkowy

86-A1-150 siatka wędkarska 1,5 m 5 sect 40 cm 5 mm oliwkowy

86-A1-180 siatka wędkarska 1,8 m 6 sect 45 cm 5 mm oliwkowy

kolor

oliwkowy

oliwkowy

oliwkowy

oliwkowy

86
-a

2-
30

0

SIATKI WĘDKARSKIE Z PODPÓRKĄ

nr katalogowy nazwa długość
liczba
sekcji

średnica siatka kolor

86-A2-200 siatka wędkarska z podpórką 2 m 4 sect 45 cm 3 mm czarny

86-A2-250 siatka wędkarska z podpórką 2,5 m 5 sect 45 cm 3 mm czarny

86-A2-300 siatka wędkarska z podpórką 3 m 6 sect 45 cm 3 mm czarny

SIATKI ŁÓDKOWE

nr katalogowy nazwa długość
liczba
sekcji

średnica siatka kolor

86-A4-100 siatka łódkowa 1 m 3 sect 45 cm 3 mm czarny

86-A4-150 siatka łódkowa 1,5 m 4 sect 45 cm 3 mm czarny

SIATKI WYCZYNOWE

nr katalogowy nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar siatka kolor

86-A7-300 siatka wyczynowa 3 m 6 sect 55 x 50 cm 2 mm granatowy

86-A7-405 siatka wyczynowa 4,05 m 8 sect 55 x 50 cm 2 mm granatowy

86
-a

4-
15

0

Praktyczne siatki wędkarskie w różnych średnicach i długościach 
umożliwiają odpowiedni dobór siatki do łowiska. siatka 86-a2 
wyposażona jest w funkcjonalną ruchomą głowicę kosza z pod-
pórką.

86
-a

1-
12

0

KOsZ PODbIeRaKa 
unIWeRsalnY
Kosz podbieraka o okrągłym kształcie i dużej średnicy 55 cm. 
siatka z żyłki. Głęboka siatka zapewnia pewne lądowanie ryb. 

86-Ku-055

KOSZ PODBIERAKA UNIWERSALNY

nr katalogowy nazwa średnica gł. siatka kolor

86-KU-055 uniwersalny kosz podbieraka 55 cm 35 cm 8 mm mono. line

iatka z żyłki. Głęboka siatka zapewnia pewne lądowanie ryb. 
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Ruchoma
głowica kosza



74-KO-S03
Kosz wędkarski 
spinningowy

wielkość:
280x180x270mm
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Kosze wędkarskie
Wielopoziomowe skrzynki wędkarskie z dużą liczbą przegródek. Pozwalają na rozmieszczenie wędkarskiego ekwipunku wedle indywidualnych 
potrzeb. Doskonałe do przynęt, haczyków i niezbędnych akcesoriów, niezastąpione na wyjazdach, kiedy trzeba mieć wszystko pod ręką. W ofercie 
również modele z wyjmowanymi przegrodami, umożliwiające dowolną zmianę wielkości w różnych konfiguracjach. Kosz wędkarski 74-KO-003 może 
pełnić funkcję siedziska wędkarskiego. Spinningowa skrzynka wędkarska 74-SK-S07 jest bardzo praktyczna do umieszczenia pilkerów i innych sztucz-
nych przynęt podczas spinningowania i łowienia z łodzi.

74-KO-003
Kosz wędkarski 
uniwersalny

74-KO-S06
Kosz wędkarski spinningowy

wielkość:
380x250x385mm

wielkość:
440x255x320mm
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Skrzynki wędkarskie

74-SK-S07
Skrzynka wędkarska spinningowa

74-SK-006
Skrzynka wędkarska
dwupoziomowa

74-SK-P06
Skrzynka wędkarska 
trzypoziomowa

74-SK-P03
Skrzynka 
wędkarska
dwupoziomowa

wielkość:
480x240x220mm

wielkość:
340x170x135mm

wielkość:
360x200x200mm

wielkość:
300x180x145mm



wielkość:
88x65x18mm

wielkość:
130x65x25mm

wielkość:
135x70x25mm

wielkość:
135x70x25mm

wielkość:
135x70x25mm

74-TW-009
Pudełko na akcesoria

74-TW-017
Pudełko na akcesoria

74-TW-017A
Pudełko na akcesoria

74-TW-017B
Pudełko na akcesoria

74-TW-017C
Pudełko na akcesoriaPudełko na akcesoria

wielkość:
135x70x25mm

74-TW-017A
Pudełko na akcesoria

wielkość:
135x70x25mmPudełko na akcesoria 135x70x25mmPudełko na akcesoria

74-TW-020
Pudełko na akcesoria
wielkość:
178x100x30mm

wielkość:
182x80x30 cm

74-TW-020A
Pudełko na akcesoria

wielkość:
178x100x35mm

wielkość:
178x100x30 cm

74-TW-020C
Pudełko na akcesoria

74-TW-020B
Pudełko na akcesoria
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Pudełka wędkarskie

74-AK-004
Pudełko na akcesoria

74-AK-007
Pudełko na akcesoria

wielkość:
110x75x28mm

wielkość:
120x105x33mm



wielkość:
240x125x35mm

74-TW-R05
Pudełko na akcesoria 
wędkarskie 
z regulowanymi prze-
gródkami
wielkość:
190x135x40mm

74-TW-R11
Pudełko ze zmienną
ilością i wielkością 
przegródek

wielkość:
275x185x45mm

wielkość:
355x230x50mm

wielkość:
280x185x45mm

74-TW-R17
Pudełko na akcesoria wędkarskie 
z regulowanymi przegródkami

74-TW-R013
Pudełko na 
akcesoria wędkarskie 
z regulowanymi 
przegródkami wielkość:

185x90x55mm

wielkość:
190x113x48mmwielkość:

300x210x70mm

74-TX-005A
Pudełko na akcesoria węd-
karskie, dwustronne

74-TX-005B
Pudełko na akcesoria 
wędkarskie, dwustronne

74-TX-010
Pudełko na akcesoria  
wędkarskie, dwustronne

wielkość:
350x215x35mm

74-TW-R14
Pudełko na 
akcesoria
wędkarskie 
z regulowanymi 
przegródkami

74-TW-R08
Pudełko na akcesoria wędkarskie 
z regulowanymi przegródkami
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wielkość:
180 x 100 x 45 mm

74-TW-000 
Pudełko dwustronne
duże

74-TW-001 
Pudełko 
dwustronne małe
wielkość:
145 x 80 x 45 mm



Pudełko muchowe 74-MU-001 
wielkość:
140x90 x280mm
74-MU-002 
wielkość:
140x90x65mm

74-MU-003 
wielkość:
125x90x25mm

74-MA-001
Pudełko magnetyczne 
na haczyki, dwustronne, małe

74-MA-002
Pudełko magnetyczne  
na haczyki, dwustronne, duże

wielkość:
145x105x20mm

wielkość: 
120x80x18mm

Sadzyk do przechowywania żywca

wielkość:
210x115x45mm

74-RO-011
Pudełko na 
przynęty 
izolowane 
styropianem

wielkość:
145x80x90mm

wielkość:
115x85x55mm

74-TY-004
Pudełko na akcesoria 
wędkarskie, piórnikowe

74-SA-001
Sadzyk 
pojemność 7l

74-TU-K01
wielkość: 
Ø 33x280-400 mm

74 TU-K02
wielkość: 
Ø 40x350-500 mm

74-TZ-003
pudełko wędkarskie,  
spinningowe 225x175x53 mm

74-TW-002
Pudełko na akcesoria  
małe twisterowe 60 x 50 x 15 mm
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74-TU-001
wielkość: 
Ø 40x200 mm 

74-TU-003
wielkość: 
Ø 60x300 mm 

Tuba na spławiki

74-RO-004
pudełko na robaki, poj. 0,75l

74-RO-005
pudełko na robaki, poj. 1,25l

74-RO-005
pudełko na robaki, poj. 1,75l

74-RO-001 
wymiar Ø 10x55mm

74-RO-003 
wymiar Ø 70x35mm

74-RO-002 
wymiar Ø 90x45mm

74-RO-012
Pudełko na 
przynęty



Odzież

69-CZ-Z03 
Czapka z daszkiem
Ocieplana, z regulowanymi 
nausznikami

69-SP-02, rozmiary: M, L, XL, XXL 
Spodnie

Wykonane z tego samego materiału co kurtka 
spełniają najwyższe wymagania  

techniczne. Wyposażone w wiele  
praktycznych kieszeni zapinanych   

na wodoodporne  zamki błyskawiczne  
lub rzepy. Profilowane, poprzez cięcia  

na wysokości kolan, nie krępują ruchu pod-
czas marszu. Regulowane nogawki  

można dopasować do szerokości  
dowolnego buta. 

69-BL-02 rozmiary M, L, XL, XXL
Bluza Soft Shell, wykonana z tkaniny wiatroodpornej o podwyższonej 
odporności na wilgoć. Jest miękka i ciepła oraz gwarantuje  przepuszczal-
ność pary wodnej, pochodzącej z organizmu użytkownika. Jest zatem 
idealnym rozwiązaniem dla wędkarza chcącego ograniczyć ilość warstw 
ubioru podczas wędkowania. Bluza ma dopasowany krój, nie krępujący 
ruchów, a regulowany kaptur dobrze przylega do głowy, idealnie chroniąc 
przed wiatrem. Mankiety rękawów zakończone rzepami można szczelnie 
zapiąć wokół nadgarstków. Kieszenie zamykane na wodoodporne zamki 
w pełni zabezpieczają podręczne drobiazgi czy dokumenty.

69-CZ-Z02 
Czapka
Ocieplana z regulowanymi 
nausznikami

Kurtka krótka i długa wykonane są z pokrywanego nylonu - materiału  
wytrzymałego, a jednocześnie miękkiego. Wodoodporność 5000 mm H2O  
i laminowane szwy skutecznie chronią przed deszczem. Paroprzepuszczalność 
3000 g/m2/24h oraz siateczkowa podszewka zapewniają odprowadzanie potu 
podczas dłuższych wędkarskich wędrówek. Dodatkowo komfort poprawiają 
wentylacje pod pachami. Praktyczne i obszerne kieszenie na wysokości piersi 
zmieszczą wiele akcesoriów wędkarskich. Mankiety rękawów wykończone  
neoprenem zabezpieczają przed wodą. 
Kurtka krótka - dedykowana jest spinningistom i muszkarzom, krótki krój  
umożliwia brodzenie w głębokiej wodzie.
Kurtka długa - uniwersalna, wydłużony krój i dodatkowe kieszenie sprawdzają 
się w trakcie każdej wędkarskiej aktywności

69-KU-004
rozmiary: M, L, XL, XXL 
Kurtka krótka

69-KU-003  
rozmiary: M, L, XL, XXL 
Kurtka długa

69-RE-N01 rozmiary: M, L, XL 
Rękawice neoprenowe, z możliwością  
odsłonięcia 3 palców, ułatwiają precyzyjne  
manipulowanie sprzętem wędkarskim. 
Gumowane i antypoślizgowe wykończenie 
zapewnia wodoodporność i pewny chwyt.

69-SK-N01 rozmiary: M, L, XL
Skarpety neoprenowe – wykonane  
z grubego neoprenu, zapewniają  
komfort termiczny stóp dla używających  
wszelkiego typu butów wędkarskich.
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73-DB-005
TORBA WĘDKARSKA  
Z jedną dużą komorą wewnętrzną,  
dwoma kieszeniami zewnętrznymi oraz 
praktycznymi sznurkami do troczenia. 
Rozmiar (cm)
30x23x20

73-DB-004
PORTFEL NA AKCESORIA
Z 3 kieszeniami oraz 6 saszetkami  
na drobne akcesoria, przynęty czy przypony.
Rozmiar (cm)
25x5x20  

73-DB-002
TORBA WĘDKARSKA  
Z dużą komorą wewnętrzną oraz  drugą  
dolną usztywnioną  pianką  EVA,  
dodatkowo  zabezpieczającą przed wilgocią.  
Ma również 4  kieszenie zewnętrzne
Rozmiar (cm)
31x20x30

73-DB-004
TFEL NA AKCESORIA

Z 3 kieszeniami oraz 6 saszetkami 
na drobne akcesoria, przynęty czy przypony.

31x20x30

73-DB-005
BA WĘDKARSKA

Z jedną dużą komorą wewnętrzną,  
dwoma kieszeniami zewnętrznymi oraz 
praktycznymi sznurkami do troczenia.

TORBY I POKROWCE

Dromader to ekskluzywna linia toreb  
i pokrowców dedykowana wędkarzom. 
Wykonane są one z bardzo mocnej, 
niegniotącej się tkaniny z włókna 
poliestrowego. Istotną cechą tkaniny 
jest zdecydowanie mniejsza nasiąkli-
wość, w porównaniu z powszechnie 
stosowanym materiałem Oxford 600D. 
Dzięki temu sprzęt jest zdecydowanie 
lepiej zabezpieczony przed wilgocią. 
Ścianki toreb wypełnione są miękką 
gąbką, chroniącą przed fizycznymi  
uszkodzeniami. W całej serii zasto-
sowno niezawodne podwójne suwaki  
z estetycznym wykończeniem. 

73-DB-001
TORBA WĘDKARSKA 
Z jedną dużą komorą wewnętrzną  
oraz trzema kieszeniami zewnętrznymi,  
w tym jedną z saszetkami na drobne  
akcesoria czy przypony.
Rozmiar (cm)
38x12x26

30x23x20

73-DB-003
TORBA WĘDKARSKA
Rozmiar (cm)
45x25x30  
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POKROWCE, TORBY, 
Krzesła, parasOLe

73-A14
NARAMIENNY 
ZASOBNIK  
NA AKCESORIA  
 

92-PP-001
PODPÓRKA 
PARASOLA 

92-KK-001
KRZESŁO WĘDKARSKIE

72-B02-125
POKROWIEC WĘDKARSKI DWUKOMOROWY 
Nr kat. Dlugość (cm)
72-B02-125 1,25 m
72-B02-145 1,45 m
72-B02-165 1,65 m72-B03-150

POKROWIEC WĘDKARSKI 
TRZYKOMOROWY 
Nr kat. Dlugość (cm)
72-B03-130 1,30 m
72-B03-150 1,50 m

72-B02-125 1,25 m
72-B02-145 1,45 m
72-B02-165 1,65 m

PODPÓRKA
92-PP-001
PODPÓRKA

92-PA-001
PARASOL WĘDKARSKI  
średnica 160 cm
rozpiętość 205 cm

92-PA-005
PARASOL WĘDKARSKI Z OSŁONĄ
średnica 210 cm
rozpiętość 250 cm

92-KW-001
KRZESŁO
WĘDKARSKIE  
Z OPARCIEM

92-KW-002
KRZESŁO 
WĘDKARSKIE 
Z TORBĄ

99-XRZEP CLASSIC
RZEP ELASTYCZNY  
Do spinania wędek, czarny

99-XRZEP NEO
RZEP NEOPRENOWY  
Z przekładką do wędek (niebieski,  czarny)
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PRZYPONYNajwyższa jakość 
Gwarancja spokojnego łowienia

80-WS-3-**

80-WS-6-**

80-WS-9-**

80-WS-15-**

Wolfram 
Leaders 
Super Strong 
(z krętlikiem 
walcowym 
i agrafką duo 
lock)

80-WS-12-**

Ultra cienkie przypony wolframowe idealnie układają się przy prowadzeniu przynęty, nie skręcają się, nie sprężynują. Zakończone są agrafkami 
i karabińczykami. Fantastyczna oferta dla spinningistów.

PRZYPONY STALOWE

PRZYPONY WOLFRAMOWE

Wire Leaders (z krętlikiem walcowym i agrafką duo lock)

Przypony Titan Power wykonane są z cienkiego, stalowego 
drutu, o precyzyjnie kalibrowanych średnicach, dodatkowo 
powleczonego nylonową powłoką. Zakończone są z jednej 
strony wygodną i mocną agrafką duo lock, z drugiej 
pewnym krętlikiem walcowym.

długość 5 m, 20 zacisków w komplecie
STALOWA LiNkA PRZYPONOWA

Przypony stalowe  
powlekane nylonem

nr kat. długość wytrzymałość
80-S06-15 15 cm   6 kg
80-S06-25 25 cm   6 kg
80-S09-15 15 cm   9 kg
80-S09-25 25 cm   9 kg
80-S09-35 35 cm   9 kg
80-S12-25 25 cm 12 kg
80-S12-35 35 cm 12 kg
80-S12-45 45 cm 12 kg
80-S15-25 25 cm 15 kg
80-S15-35 35 cm 15 kg
80-S15-45 45 cm 15 kg
80-S18-40 40 cm 18 kg
80-S22-50 50 cm 22 kg
Pakowane po 2 szt. 

Stalowa linka przyponowa 
nr kat. długość wytrzymałość
80-L03 5 m   3 kg
80-L06 5 m   6 kg
80-L09 5 m   9 kg
80-L12 5 m   12 kg
80-L15 5 m   15 kg
80-L18 5 m   18 kg
80-L22 5 m   22 kg

Przypony wolframowe
SuperStrong

nr kat. wytrzymałość  długość
80-WS-3-15  3 kg 15 cm
80-WS-3-25  3 kg 25 cm
80-WS-6-15  6 kg 15 cm
80-WS-6-25  6 kg 25 cm
80-WS-6-35  6 kg 35 cm
80-WS-9-15  9 kg 15 cm
80-WS-9-25  9 kg 25 cm
80-WS-9-35  9 kg 35 cm
80-WS-12-25  12 kg 25 cm
80-WS-12-35  12 kg 35 cm
80-WS-12-45  12 kg 45 cm
80-WS-15-25  15 kg 25 cm
80-WS-15-35  15 kg 35 cm
80-WS-15-45  15 kg 45 cm
Pakowane po 2 szt.

60-AM-K.. 60-AO-

60-AM-

60-AL-

60-BS-02 
Śruciny, 100 g.

60-BS-01 
Śruciny, 60 g.

Ciężarki Spławikowcy i gruntowcy dobrze wiedzą, jak istotnym elementem zestawu jest odpowiednio dobrany ołowiany 
ciężarek. Oferujemy kilka podstawowych kształtów z możliwością dobrania różnych ciężarów. Praktyczne 
w użyciu pudełka powodują, że zakładanie ciężarka na łowisku zabiera mało czasu.

Łezki

nr liczba szt. waga
kat. w opak.

60-AM-005 8 0,5 g
60-AM-010 8 1,0 g
60-AM-015 7 1,5 g
60-AM-020 6 2,0 g
60-AM-025 6 2,5 g
60-AM-030 5 3,0 g
60-AM-035 5 3,5 g
60-AM-040 5 4,0 g
60-AM-045 5 4,5 g
60-AM-050 5 5,0 g
60-AM-060 4 6,0 g
60-AM-070 3 7,0 g
60-AM-080 3 8,0 g
60-AM-090 3 9,0 g
60-AM-100 3 10,0 g
60-AM-120 2 12,0 g
60-AM-150 2 15,0 g
60-AM-200 2 20,0 g
60-AM-250 1 25,0 g
60-AM-300 1 30,0 g

Łezki z krętlikiem 
beczkowym

nr liczba szt. waga
kat. w opak.
60-AM-k02 5 2 g
60-AM-k04 4 4 g
60-AM-k06 3 6 g
60-AM-k08 3 8 g
60-AM-k10 2 10 g
60-AM-k12 2 12 g
60-AM-k15 2 15 g
60-AM-k20 1 20 g
60-AM-k25 1 25 g
60-AM-k30 1 30 g

Laseczka tyrolska  
z krętlikiem beczkowym

nr liczba szt. waga
kat. w opak.
60-AL-004 4 4 g
60-AL-006 3 6 g
60-AL-008 3 8 g
60-AL-010 2 10 g
60-AL-012 2 12 g
60-AL-015 2 15 g
60-AL-020 1 20 g

Oliwki 
nr liczba szt.  waga
kat. w opak.
60-AO-004 5 4 g
60-AO-006 4 6 g
60-AO-008 3 8 g
60-AO-010 3 10 g
60-AO-012 2 12 g
60-AO-015 2 15 g
60-AO-020 2 20 g
60-AO-025 1 25 g
60-AO-030 1 30 g
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Specjalnie wdrożony program dla wędkarzy gruntowych – łowiących na cięższe zestawy  
z dna – obejmuje bardzo szeroki wybór sprężyn i koszyczków zanętowych. Oferujemy wszystko, 
co potrzebne do skutecz nego łowienia na grunt! Poszczególne wzory zostały opracowane  
na pod stawie wieloletnich doświadczeń naszych konsultantów, wybitnych wędkarzy gruntowych.
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numer  nazwa długość 
katalogowy towaru (mm) 

82-ZW-004 sprężyna 65
82-ZW-003 zanętowa 55
82-ZW-002 kolor: czarny 50

numer  nazwa dł. spr./ dł. rurki waga 
katalogowy towaru (mm) (g)

82-DO-424 sprężyna zanętowa  68/200 19
82-DO-434  dociążona  68/250 19
 jednostronnie
 na rurce antysplątaniowej 

 kolor: miedziany

numer  nazwa dł. spr./ dł. rurki 
katalogowy towaru (mm)

82-ZR-024 sprężyna zanętowa 65/200
82-ZR-034 na rurce 65/250
82-ZR-013 antysplątaniowej 55/150
82-ZR-023 kolor: czarny 55/200

numer  nazwa dł. spr./ dł. rurki waga 
katalogowy towaru (mm) (g)

82-DR-124 sprężyna zanętowa 65/200 15
82-DR-134 dociążona w środku 65/250 15
82-DR-113 na rurce antysplątaniowej 55/150 15
82-DR-123 kolor: czarny 55/200 15

numer  nazwa długość waga 
katalogowy towaru (mm) (g)

82-BO-206 sprężyna  70 20
 kolor: 
 srebrny, miedziany 

numer  nazwa długość waga 
katalogowy towaru (mm) (g)

82-DO-104 sprężyna zanętowa  65 15
82-DO-103  dociążona w środku 55 15
 kolor: czarny 

numer  nazwa długość waga 
katalogowy towaru (mm) (g)

82-DO-302 sprężyna 50 18
82-DO-405 zanętowa 68 19
 dociążona 
 jednostronnie 
 kolor: miedziany

Koszyk inline feeder
83-IF-020

Gumowa forma do koszyków
inline feeder
83-IF-M01

Gumowa forma do koszykówGumowa forma do koszykówGumowa forma do koszykówGumowa forma do koszyków

Inline feeder
nr kat. 

83-iF-S25  Zestaw inline feeder, koszyk 2x25 g, z gumową formą
83-iF-S35 Zestaw inline feeder, koszyk 2x35 g, z gumową formą
83-iF-020 koszyk inline feeder, 2x20 g
83-iF-025 koszyk inline feeder, 2x25 g
83-iF-030 koszyk inline feeder, 2x30 g
83-iF-040 koszyk inline feeder, 2x40 g
83-iF-050 koszyk inline feeder, 2x50 g

83-iF-M01 Gumowa forma do koszyków inline feeder, 25 sztuk

Koszyczki zanętowe ECO
nr kat. 

83-kZ-k01 kwadratowy 10 g
83-kZ-k02 kwadratowy 15 g
83-kZ-k03 kwadratowy 20 g
83-kZ-k04 kwadratowy 25 g
83-kZ-k05 kwadratowy 30 g
83-kZ-k06 kwadratowy 40 g
83-kZ-k07 kwadratowy 50 g
83-kZ-k08 kwadratowy 60 g
83-kZ-k09 kwadratowy 70 g
83-kZ-k10 kwadratowy 80 g
83-kZ-k11 kwadratowy 90 g
83-kZ-k12 kwadratowy 100 g

koSzyCzki

Koszyk
zanętowy ECO
83-KZ-K12

Szeroka oferta koszyków do coraz bardziej 
popularnej tzw. „Metody”. Oferujemy je 
zarówno w zestawach startowych (forma  
i dwa koszyki), jak i pojedyńczo. Szeroka 
gama gramatur pozwala dobrać koszyk  
do każdych warunków połowu.

83-IF-020
Koszyk inline feeder
83-IF-020

i dwa koszyki), jak i pojedyńczo. Szeroka 
gama gramatur pozwala dobrać koszyk 
do każdych warunków połowu.

Koszyk inline feeder
83-IF-020

i dwa koszyki), jak i pojedyńczo. Szeroka 
gama gramatur pozwala dobrać koszyk 
do każdych warunków połowu.

koszyki kwadratowe ECO z den-
kiem dostępne są w szerokiej 
gamie gramatur. Przeznaczone 
są zarówno na wody płynące, 
jak i stojące.
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krętliki O jakości zestawu decyduje zawsze najsłabsze ogniwo. 
Wiemy o tym doskonale, dlatego nasze akcesoria do 
łączenia elementów zestawu reprezentują najwyższą 
klasę i w najmniejszym stopniu nie osłabiają cało-
ści. krętliki zawsze płynnie obracają się, nawet przy 
łowieniu w zanieczyszczonych zawiesinami wodach, 
i bardzo skutecznie zmniejszają niebezpieczeństwo 
skręcenia linki. Oba ofe rowane modele – beczkowy  
i walcowy – zostały przetestowa ne w każdych możliwych 
warunkach łowienia i egzamin zdały ce lu ją co! Wszystkie 
rodzaje agrafek, różniące się technicznym rozwią za niem 
zaczepu, charakteryzują się dużą wytrzyma łością na roz-
ginanie oraz 100-procentowej pewnością zapięcia. kółka 
łączni kowe są wytrzymałe, a jednocześnie łatwo można 
je zakładać. Wszyst kie akcesoria do łączenia zestawów 
są w 100% zabez pieczone przed korozją.

Krętlik beczkowy, czarny
Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-kR-B06 6
81-P-kR-B08 8
81-P-kR-B10 10
81-P-kR-B12 12
81-P-kR-B14 14
81-P-kR-B16 16
81-P-kR-B18 18
81-P-kR-B20 20

Krętlik beczkowy z agrafką 
z zaczepem zewnętrznym, czarny
Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-kA-B4/0 4/0
81-P-kA-B3/0 3/0
81-P-kA-B2/0 2/0
81-P-kA-B06 6
81-P-kA-B08 8
81-P-kA-B10 10
81-P-kA-B12 12
81-P-kA-B14 14
81-P-kA-B16 16
81-P-kA-B18 18
81-P-kA-B20 20

Krętlik walcowy z agrafką duo lock, czarny
Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-kA-S06 6
81-P-kA-S08 8
81-P-kA-S10 10
81-P-kA-S12 12
81-P-kA-S14 14

Kółko łącznikowe

Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-kO-040 4 mm
81-P-kO-050  5 mm
81-P-kO-060  6 mm
81-P-kO-070  7 mm

Krętlik potrójny, czarny
Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-kR-P06 6
81-P-kR-P08 8
81-P-kR-P10 10
81-P-kR-P12 12

Agrafka z zaczepem 
zewnętrznym, czarna

Numer 
katalogowy  Rozmiar

81-P-AG-Z01 1
81-P-AG-Z00 0

Agrafka duo lock snap 

Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-AG-D00 0
81-P-AG-D01 00

Agrafka z zaczepem 
prostym, czarna

Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-AG-P01 1
81-P-AG-P00 0
81-P-AG-P02 00

Krętlik walcowy z agrafką  
z zaczepem zewnętrznym,  
czarny 
Numer  
katalogowy Rozmiar

81-P-kA-W04 4 
81-P-kA-W06 6 
81-P-kA-W08 8 
81-P-kA-W10 10
81-P-kA-W12 12  
81-P-kA-W14 14

Krętlik walcowy, czarny
Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-kR-W04 4
81-P-kR-W06 6
81-P-kR-W08 8
81-P-kR-W10 10
81-P-kR-W12 12
81-P-kR-W14 14

Agrafka z zaczepem 
wewnętrznym, czarna

Numer 
katalogowy  Rozmiar

81-P-AG-W01 1
81-P-AG-W00 0
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93-SPO-004S   
Polaryzacyjne okulary 
wędkarskie
kolor szkieł szary

93-SPO-006S
Polaryzacyjne  
okulary wędkarskie
kolor szkieł szary

93-SPO-007S
Polaryzacyjne okulary 
wędkarskie  
kolor szkieł szary

okulary polaryzaCyjne

93-SPO-006B
Polaryzacyjne okulary  
wędkarskie, rozjaśniające  
kolor szkieł bursztynowy

93-SPO-004 B 
Polaryzacyjne okulary 
wędkarskie, rozjaśniające,  
kolor szkieł bursztynowy

93-SPO-007B
Polaryzacyjne okulary 
wędkarskie, rozjaśniające  
kolor szkieł bursztynowy

93-SPO-N01S
Polaryzacyjne nakładki na okulary,  
kolor szkieł szary.

93-SPO-001S
Polaryzacyjne okulary wędkarskie
kolor szkieł szary

93-SPO-003S
Polaryzacyjne okulary wędkarskie
kolor szkieł szary

93-SPO-002S
Polaryzacyjne okulary wędkarskie
kolor szkieł szary

93-SPO-005S
Polaryzacyjne okulary wędkarskie
kolor szkieł szary

Oferujemy modele okularów, które są opracowane pod kątem 
zastosowań wędkarskich i turystycznych. Szkła wy konywane są 
z laminowanego poliwęglanu o doskonałych charakterys ty kach 
optycznych: 100% osłony przed pro mieniami ultra fioletowymi, 
100-procentowa polaryzacja odbi tych promieni świetlnych. 
Oprawki robione są z bardzo trwałych materiałów, nie odkształ-
cają się z upływem czasu, nie zmieniają barwy. kszta ł  ty opra wek 
uwzględniają zarów no aktualne trendy w mo dzie, jak i praktykę 
wędkarskich łowów.



Nóż do filetowania z gu  mową antypoślizgową ręko jeścią, 
w komplecie ra  zem z pochwą

Nóż do filetowania z pojemnikiem 
w rękojeści, w komplecie razem z pochwą

89-RP-002
Pływający nóż o dł. 27 cm

noże

89-RP-009
 Nóż o dł. 28 cm

Nóż do filetowania, w komplecie 
ra  zem z pochwą

89-RP-008 Nóż o dł. 21,5 cm

Nóż typu finka ogólnego przeznaczenia z gumową antypoślizgową rękojeścią, 
oferowany jest w komplecie razem z pochwą

89-RP-100
Ostrzałka do noży

89-RP-101
Osełka do haczyków

89-RP-003 Nóż o dł. 30 cm
89-RP-004  
Nóż o dł. 24,5 cm

Nóż typu finka ogólnego przeznaczenia, z piłką oraz otwieraczem  
do butelek. W rękojeści umieszczony jest pojemnik, zamykany 
korkiem. Przed wypadaniem noża z pochwy zabezpiecza plastikowy 
klips (pływający).

Nóż typu finka ogólnego przeznaczenia z gumową antypoślizgową rękojeścią, 
oferowany jest w komplecie razem z pochwąoferowany jest w komplecie razem z pochwą
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narzędzia wędkarSkie

89-SK-130 Szczypce zakrzywione, 11 cm
89-SK-155 Szczypce zakrzywione, 15,5 cm
89-SK-180 Szczypce zakrzywione, 18 cm

89-SO-100  
Obcinacz wędkarski 

89-PW-010
Niezbędnik wielofunkcyjny
dł. 16,5 cm

Niezbędniki  
wielofunkcyjne

89-PW-003
Niezbędnik wielofunkcyjny
dł. 16,5 cm

89-SK-130
89-SK-155
89-SK-180

 89-SW-120  
Szczypce wielofunkcyjne, 11 cm
 89-SW-140  
Szczypce wielofunkcyjne, 14 cm

89-SP-130 Szczypce proste, 11 cm
89-SP-155 Szczypce proste, 15,5 cm
89-SP-180 szczypce proste, 18 cm

ostrze  
do filetowania  
z ząbkami  
do skrobania łuski  
dł. 36 cm

ostrze  
do filetowania  
dł. 30 cm

uniwersalne ostrze  
z piłką 
dł. 27 cm

89-RP-005
Nóż z wymiennymi ostrzami

zatrzask na wymienne ostrza

89-SW-150   
Szczypce wielofunkcyjne, 
15 cm



99-LM-014
Latarka trzyfunkcyjna,  
1+19+18 diod, akumulator, ładowarka 
sieciowa, ładowarka samochodowa

99-LM-011 
Latarka, 6 diod,  
zasilanie 3 x AA

99-LM-020
Latarka, 19+18 
diod, akumulator, 
ładowarka samochodowa, 
ładowarka sieciowa, pilot
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99-LM-001 
Latarka czołowa, 7 diod

99-LM-002
Latarka czołowa,  
5 diod

Wodoszczelne,
wygodne,  

niezawodne w nocy

99-LM-003
Latarka do założenia  

na daszek czapki, 
5 diod

latarki

wagi i Chwytaki

99-WA-006
Waga do 22 kg  
z metrową miarką

99-WA-010
Waga do 6 kg  
z 60-centymetrową  
miarką i kompasem

99-WA-032
Chwytak  
do podbierania 
drapieżników 
z wagą do 23 kg

99-WA-023
Waga 
elektroniczna 
do 25 kg

99-LM-020

niezawodne w nocyniezawodne w nocy

99-RH-001  
System antysplątaniowy
3 szt. w opakowaniu

Rurka antysplątaniowa prosta strong
99-RP-S15 Rurka antyspląt. prosta strong, 15 cm
99-RP-S20 Rurka antyspląt. prosta strong, 20 cm
99-RP-S25 Rurka antyspląt. prosta strong, 25 cm
99-RP-S30 Rurka antyspląt. prosta strong, 30 cm

Rurka antysplątaniowa prosta Deluxe – 2 szt. w opak.
99-RP-D12 Rurka antyspląt. prosta Deluxe, 12 cm
99-RP-D16 Rurka antyspląt. prosta Deluxe, 16 cm
99-RP-D18 Rurka antyspląt. prosta Deluxe, 18 cm
99-RP-D20 Rurka antyspląt. prosta Deluxe, 20 cm
99-RP-D22 Rurka antyspląt. prosta Deluxe, 22 cm
99-RP-D24 Rurka antyspląt. prosta Deluxe, 24 cm
99-RP-D26 Rurka antyspląt. prosta Deluxe, 26 cm
99-RP-D30 Rurka antyspląt. prosta Deluxe, 30 cm

99-RH-001 

Rurka antysplątaniowa prosta - 3 szt. w opak.
99-RP-115 rurka antyspląt. prosta, 15 cm 
99-RP-120 rurka antyspląt. prosta, 20 cm 
99-RP-125 rurka antyspląt. prosta, 25 cm
99-RP-130 rurka antyspląt. prosta, 30 cm

Rurka antysplątaniowa kątowa - 3 szt. w opak.
99-RK-115 rurka antyspląt. kątowa, 15 cm
99-RK-120 rurka antyspląt. kątowa, 20 cm
99-RK-125 rurka antyspląt. kątowa, 25 cm
99-RK-130 rurka antyspląt. kątowa, 30 cm

99-RZ-030 
Zawieszka rurki 
antysplątaniowej

rurki antySplątaniowe

Rurka antysplątaniowa prosta - Rurka antysplątaniowa prosta - 
 rurka antyspląt. prosta, 15 cm 

plątaniowe

Rurka antysplątaniowa kątowa Deluxe - 2 szt. w opak.
99-RK-D12 Rurka antyspląt. kątowa Deluxe, 12 cm
99-RK-D16 Rurka antyspląt. kątowa Deluxe, 16 cm
99-RK-D18 Rurka antyspląt. kątowa Deluxe, 18 cm
99-RK-D20 Rurka antyspląt. kątowa Deluxe, 20 cm
99-RK-D22 Rurka antyspląt. kątowa Deluxe, 22 cm
99-RK-D24 Rurka antyspląt. kątowa Deluxe, 24 cm
99-RK-D26 Rurka antyspląt. kątowa Deluxe, 26 cm
99-RK-D30 Rurka antyspląt. kątowa Deluxe, 30 cm
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Sygnalizatory

Sygnalizator podwieszany
99-SY-P27 Sygn. podwieszany, dł. 9 cm 
99-SY-P28 Sygn. podwieszany, dł. 15 cm
99-SY-P29 Sygn. podwieszany, dł. 19 cm
99-SY-P30 Sygn. podwieszany, dł. 27 cm

Sygnalizator podwieszany na świetlik
99-SY-P22 Sygn. podw. na świetlik, dł. 9 cm 
99-SY-P23 Sygn. podw. na świetlik, dł. 15 cm
99-SY-P24 Sygn. podw. na świetlik, dł. 19 cm
99-SY-P25 Sygn. podw. na świetlik, dł. 27 cm 99-SY-021 99-SY-022 

 Sygn. podw. na świetlik, dł. 9 cm 
 Sygn. podw. na świetlik, dł. 15 cm
 Sygn. podw. na świetlik, dł. 19 cm
 Sygn. podw. na świetlik, dł. 27 cm

 Sygn. podw. na świetlik, dł. 9 cm 
 Sygn. podw. na świetlik, dł. 15 cm
 Sygn. podw. na świetlik, dł. 19 cm
 Sygn. podw. na świetlik, dł. 27 cm

99-SY-P2799-SY-P2299-SY-P23
99-SY-P29

 Sygn. podwieszany, dł. 15 cm
 Sygn. podwieszany, dł. 19 cm

99-DR-003 – pianka 99-DR-002 – korek  99-DR-006 – drabinka na przyp. z pianką 8x19cm,

Drabinki na przypony 

99-WS-KC1
Wężyki do spławików, micro, cięte  
0,5/0,7/1,0/1,2/1,5/2,0 mm
99-WS-KC2 
Wężyki do spławików, cięte  
0,7/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 mm

Nawijadła bębnowe  
do przyponów

99-ZO-001 – mały
99-ZO-002 – duży

99-WE-050
średnica 0,5 mm
99-WE-075
średnica 0,75 mm
99-WE-100
średnica 1 mm

Wężyki do spławików 1 m

99-WS-S01
Wężyki silikonowe, micro  
0,5/0,7/1,0/1,2/1,5/2,0 mm 
99-WS-S02 
Wężyki silikonowe 
0,7/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 mm

99-WS-K01
Wężyki do spławików, micro   
0,5/0,7/1,0/1,2/1,5/2,0 mm  
99-WS-K02 
Wężyki do spławików   
0,7/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 mm

99-DR-010  Drabinka na przypony   

99-WS-SC1
Wężyki silikonowe, micro, cięte 
0,5/0,7/1,0/1,2/1,5/2,0 mm
99-WS-SC2
Wężyki silikonowe, cięte  
0,7/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 mm

nawijadła do przyponów

wężyki do Spławików

99-WY-008 Wypychacz wyczynowy z igłą, dł. 16 cm    Wypychacz wyczynowy

99-WY-002  Wypychacz plastikowy   

99-WY-011  Wypychacz wyczynowy slim

99-WY-007 Wypychacz wyczynowy z igłą, dł. 17 cm   

99-WY-009 Wypychacz wyczynowy z przedłużką,  
z igłą, dł. 16 cm +14,5 cm

99-WY-M02 Wypychacz aluminiowy

99-WY-M01 Wypychacz metalowy  

wypyChaCze

Sygnalizator
podwieszany
samowyczepny,  
styropianowy,  
dł. 9 cm

Sygnalizator  
podwieszany  
samowyczepny, 
ABS, dł. 9 cm
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Stopery sznurkowe 
na igle 5 szt.

99-SN-001 – małe 
99-SN-002 – średnie 
99-SN-003 – duże

Stopery silikonowe 15 szt.
99-SS-001 – małe  
99-SS-002 – średnie  
99-SS-003 – duże 

Stopery gumowe 15 szt. 
99-SG-001 – małe 
99-SG-002 – średnie 
99-SG-003 – duże

Stopery sznurkowe na tubie 
99-SN-101 – małe
99-SN-102 – średnie 
99-SN-103 – duże

Stopery gumowe, 
dwukolorowe 
99-SG-101 – małe
99-SG-102 – średnie  
99-SG-103 – dużeStopery silikonowe XXL 10 szt. 

99-SS-010 – Ø 4 mm 
99-SS-011 – Ø 5 mm 
99-SS-012 – Ø 6 mm

99-MH-002
Maszynka (na baterie)  
do wiązania haczyków

99-MH-001
Przyrząd do wiązania haków

99-MH-000
Przyrząd do wiązania haków

przyrządy 
do wiązania
haków
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Podpórki tylne zatrzaskowePodpórki tylne zatrzaskowe

91-TZ-004 91-TZ-00391-TP-001 91-TP-002 91-TP-00491-TP-005

Podpórki tylne proste

Podpórki tubowe

Podpórki przednie

91-PP-001 91-PP-003 91-PP-005 91-PP-002

Uchwyt  
na wędkę 91-PA-005

99-PR-002
Proca plastikowa
do zanęt 

99-PR-004
Proca plastikowa 
do zanęt

99-PR-001
Proca metalowa  
do zanęt

proCe

podpórki

Stopery
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Nowy typ dzwonków 
ze świecącą diodą

Dzwonek pojedynczy  z diodą 
99-D1-B14 – Ø 14 mm  Dzwonek podwójny z diodą 

99-D2-B14 – Ø 14 mm

99-D3  Wymienna dioda

Dzwonek podwójny 
z zaczepem na szczytówkę 
99-D2-Z14 – 14 mm 
99-D2-Z16 – 16 mm 

Dzwonek pojedynczy 
z zaczepem na szczytówkę 
99-D1-Z14 – 14 mm   
99-D1-Z16 – 16 mm

Nowy typ dzwonków  
z zaczepami na szczytówkę

Dzwonek pojedynczy z fluorescencyjnym 
uchwytem  na światłochemiczne  
99-D1-S14 – Ø 14 mm   
99-D1-S16 – Ø 16 mm 

Dzwonek pojedynczy  
z fluorescencyjnym zaczepem  
99-D1-F14 – Ø 14 mm 
99-D1-F16 – Ø 16 mm 

Dzwonek pojedynczy   
chromowany 
99-D1-014 – Ø 14 mm  
99-D1-016 – Ø 16 mm 

Dzwonek pojedynczy  
niklowany 
99-D1-114 – Ø 14 mm  
99-D1-116 – Ø 16 mm 

Dzwonek podwójny   
chromowany 
99-D2-014 – Ø 14 mm  
99-D2-016 – Ø 16 mm 

Dzwonek podwójny z fluorescencyjnym 
uchwytem na światło chemiczne 
99-D2-S14 – Ø 14 mm  
99-D2-S16 – Ø 16 mm 

Dzwonek podwójny z fluore-
scencyjnym zaczepem  
99-D2-F14 – 14 mm   
99-D2-F16 – 16 mm 
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Mocniej świecące, proszkowe 
świetliki do spławików. Łatwe 
do zainstalowania, niezawodne 
w nocy. Dają charakterystycz ne 
żółto-zielone światełko, widocz-
ne z bardzo daleka. Święcą do 
12 godzin.

Światło chemiczne

94-WK-001  Wiertło do kulek proteinowych   94-WK-001  Wiertło do kulek proteinowych   94-WK-001  Wiertło do kulek proteinowych     Wiertło do kulek proteinowych     Wiertło do kulek proteinowych     Wiertło do kulek proteinowych   

94-SK-003  
Stopery uniwersalne

94-SK-002  
Stopery uniwersalne

94-SK-004 
Stopery  uniwersalne

94-ST-005  
Stopery uniwersalne 

94-ST-004 –małe 
94-ST-006 – duże 
Uniwersalne stopery  
silikonowe 

94-ST-001  Stopery uniwersalne

94-ST-010  Stopery do kulek  
proteinowych 

94-ST-030   
Stopery special 

94-ST-031  Stopery  
special, duże

94-SK-001  Stopery uniwersalne

99-US-001 
Uchwyt na światło 
chemiczne

99-US-D01 – mały
99-US-D02 – średni
99-US-D03 – duży
Uchwyt dzwonka

99-US-D10 – mały
99-US-D11 – średni  
99-US-D12 – duży
Uchwyt dzwonka z zacze- 
pem na światło chem.

Stopery
akCeSoria 
dla karpiarzy

dzwonki Uchwyt na dzwonki  
światło chemiczne

94-SZ-003  Szydełko

94-SZ-001  Szydełko  



      
88-EK-120 Camou WL, 2+1
– komplet sygnalizatorów bezprzewodowych

88-EK-199

88-EK-220  
Excel WL  
– komplet  
sygnalizatorów,  
2+1

 88-EK-299  

• zasięg 150–300 m, w zależności od ukształtowania terenu,
• możliwość podłączenia 4 sygnalizatorów,
• zestaw jest wodoszczelny, zabezpieczony  
 przed  deszczem lub zachlapaniem,
• sygnalizacja świetlna dwoma diodami ledowymi,
• dioda „pamięci brań” (20 sekund),
• dwukierunkowa sygnalizacja, różnymi  kolorami i dźwiękami,
• sygnalizator – 4 poziomy regulacji tonu głośności oraz czułości,
• gniazdo do podłączenia świecącego swingera,
• funkcja pamięci,
• funkcja automatycznego 
 oświetlenia sygnalizatora 
 po zapadnięciu zmroku
 (wyłączaj zasilanie  
 po skończeniu używania
 sygnalizatora w celu 
 oszczędzania baterii),
• centralka – 4 poziomy  
 regulacji tonu plus  
 możliwość sygnalizacji  
 przez wibrowanie oraz  
 4 poziomy głośności,
• centralka posiada zaczep  
 do umieszczenia na pasku,
• sygnalizator jest zasilany  
 baterią 9V 6LR61, centralka  
 3 bateriami AAA  
 (baterie nie są dołączone).

88-EK-199 Sygnalizator Camou WL – istnieje możliwość rozbudowania kompletu  
o trzeci dodatkowy sygnalizator. W walizce jest specjalnie przygotowana dodatkowa 
kieszeń. Sygnalizatory ze standardowego kompletu mają diody w kolorze czerwonym  
i niebieskim. Sygnalizator dodatkowy wyposażony jest w diodę pomarańczową.

88-EK-299  Sygnalizator Excel  WL – istnieje możliwość rozbudowania kompletu o trzeci dodatkowy  
sygnalizator. W walizce jest specjalnie przygotowana dodatkowa kieszeń. Sygnalizatory ze standardowego kompletu  
mają diody w kolorze czerwonym i niebieskim. Sygnalizator dodatkowy wyposażony jest w diodę pomarańczową.

• zasięg 150–300 m, w zależności  
 od ukształtowania terenu,
• możliwość podłączenia 4 sygnalizatorów,
• zestaw jest wodoszczelny, zabezpieczony 
 przed  deszczem lub zachlapaniem,
• sygnalizacja świetlna dwoma  
 diodami ledowymi,
• dioda „pamięci brań” (20 sekund),
• dwukierunkowa sygnalizacja różnymi 
 kolorami i dźwiękami,
• sygnalizator – 4 poziomy regulacji tonu  
 i głośności,
• gniazdo do podłączenia świecącego swingera,
• centralka – 4 poziomy regulacji  tonu  
 oraz możliwość sygnalizacji przez wibrowanie,
• centralka posiada zaczep do umieszczenia  
 na pasku,  
• sygnalizator jest zasilany baterią 12V 23A,  
 centralka baterią 9V 6LR61  
 (baterie nie są dołączone).

CamOU WL – kOMPLET SYGNALiZATORóW  
BEZPRZEWODOWYCh, 2+1

ExCEL WL – kOMPLET SYGNALiZATORóW 
BEZPRZEWODOWYCh, 2+1

Sygnalizatory brań
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88-EB-004 – Sygnalizator master SQ
• wodoszczelny, zabezpieczony przed  
 deszczem lub zachlapaniem,
• sygnalizacja świetlna dwoma  
 diodami ledowymi,
• dioda „pamięć brań” (20 sekund),
• funkcja automatycznego oświetlenia 
 sygnalizatora po zapadnięciu zmroku 
 (wyłączaj zasilanie po skończeniu  
 używania sygnalizatora w celu  
 oszczędzania baterii), 
• dwukierunkowa sygnalizacja, różnymi  
 kolorami i dźwiękami,
• cztery poziomy regulacji tonu  
 oraz głośności,
• cztery poziomy regulacji  czułości,
• przełącznik zasilania,
• zasilanie baterią 9V 6LR6  
 (nie występuje w komplecie).

88-EB-003 – Sygnalizator Carbonic SQ  

• wodoszczelny, zabezpieczony 
 przed deszczem lub zachlapaniem, 
• sygnalizacja świetlna dwoma 
 diodami ledowymi,
• dioda „pamięć brań”,
• dwukierunkowa sygnalizacja 
 różnymi kolorami i dźwiękami,
• cztery poziomy regulacji tonu 
 oraz głośności,
• zasilanie baterią 12V 23A
 (nie występuje w komplecie).

88-EB-002 – Sygnalizator Basic SQ
• wodoszczelny, zabezpieczony 
 przed deszczem lub  
 zachlapaniem, 
• sygnalizacja świetlna dwoma 
 diodami ledowymi,
• dioda „pamięć brań” 
 (20 sekund),
• dwukierunkowa sygnalizacja,
• pokrętło zasilania oraz regulacji 
 głośności,
• zasilanie baterią 12V 23A
 (nie występuje w komplecie).

• dwukierunkowa sygnalizacja 
 dźwiękowa,
• sygnalizacja świetlna,
• dwa paski do bezpośredniego 
 montażu sygnalizatora  
 na blanku wędziska,
• w załączeniu 3 baterie  
 guzikowe LR44 (A13).

88-EB-001 – Sygnalizator Liner SQ  
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Obciążenie trollingowe 
opuszczone na lince windy 
umożliwia prowadzenie 
przynęty na dowolnej 
głębokości. Zestaw wędkarski 
połączony jest z obciążeniem 
za pomocą klipsa, który  
w momencie ataku drapieżnika 
uwalnia żyłkę, co sygnalizuje 
branie i umożliwia hol ryby 
bez ciężarka trollingowego. 

98-TR-K01

98-TR-K04

98-TR-K02

Odłącza zestaw wędkarski od zestawu trollin- 
gowego po braniu ryby. klips można przymocować 
zarówno do obciążnika, jak i do linki windy.

Dyski i parawany trollingowe prowadzą zestaw wędkarski 
na odpowiedniej głębokości. Regulacja pozwala na dowolną 
zmianę głębokości i umożliwia odchylenie toru prowadzenia 
przynęty w stosunku do kierunku płynięcia.

Klips trollingowy

klips trollingowy
mocowany 

do linki windy

klips trollingowy mocowany do linki windy

klips trollingowy mocowany  
do wędki

98-TR-003 duży, 180 g
Dysk trollingowy

98-TR-002 mały, 65 g
98-TR-001 duży, 315 g
Parawan trollingowy

Zatrzaskowe zapięcie z blokadą do zestawu trollingowego, 
posiadające śrubę dociskową regulującą moc trzymania 
zestawu wędkarskiego.

Zapięcie z zatrzaskiem i blokadą do zestawu trollingowego. Agrafka 
uwalnia zestaw dzięki regulowanej sile zacisku.

klips mocowany  
stalową linką do dysku 
trollingowego  
z regulacją docisku zacze-
pu żyłki.

winda

obciążenie 
trollingowe

wędzisko

klips
mocowany do 

ciężarka

klips
mocowany  

do linki  
windy

wędziska

przynęta

przynęty

wędzisko

przynęta

klips
mocowany  
do wędki

winda

99-GR-002 
Grzechotka  
podwójna

99-ZA-009 Zawieszka boczna 2,5x11 mm z agrafką, L
99-ZA-010 Zawieszka boczna 1x18 mm z agrafką, S
99-ZA-027 Zawieszka

99-ZA-24 
Zawieszka boczna
z krętlikiem 2x11 mm

99-GR-001 
Grzechotka  
turbinowa, L 

99-ZA-20 Zawieszka boczna  
z krętlikiem 7x12 mm

99-ZA-21 Zawieszka boczna  
z krętlikiem 8x12 mm

 duży, 180 g

klips trollingowy mocowany  
do dysku 

stalową linką do dysku 

z regulacją docisku zacze

lips trollingowy mocowany 

stalową linką do dysku 

z regulacją docisku zacze-

lips trollingowy mocowany 

98-TR-K03

Trolling to doskonała 
metoda na wszystkie 
drapieżniki, 
umożliwiająca 
bardzo dokładne 
obłowienie każdego 
łowiska, bez względu 
na jego głębokość. 

akCeSoria trollingowe i Sumowe
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Od kilkunastu lat oferujemy nowoczesny sprzęt karpiowy, bardzo 
pozytywnie przyjmowany zarówno przez polskich jak i europej-
skich karpiarzy. Skłoniło nas to do zdecydowanego rozszerzenia 
oferty i stworzenia nowej, specjalistycznej linii produktów CARPEX, 
dedykowanej wyłącznie na potrzeby wędkarstwa karpiowego.
Wszystkie nowości są testowane przez międzynarodowy zespół 
wędkarzy: czeskich, słowackich, belgijskich, niemieckich, węgier-
skich i polskich. W tym gronie są wybitni karpiarze, którzy mogą 
pochwalić się złowieniem ogromnych okazów, m.in. Czech Martin 
Hrdy, który złowił na karpiówkę Dia�ex, na francuskim jeziorze Lac 
de Saint Cassien, ponad 35-kilogramowego karpia. 

Wśród polskich testerów są znawcy połowu karpi, między in-
nymi Bogusław Mrożkiewicz czy Marek Kwiecień. W  bieżącym 
roku wprowadzamy wiele nowości. Ofertę wędzisk powiększamy  
o  cztery nowe modele, w tym najlepszy Progress z high carbon 
woven K1  z os przę tem Fuji. Przygotowaliśmy również dwa modele 
kołowrotków z wolnym biegiem. Dla wytrawnych łowców   model 
Atomium, a dla początkujących adeptów kołowrotek Basic.
Do doskonale przyjętych w ubiegłym roku, przez międzynarodowe 
grono karpiarzy, te�onowych haków Carpex dodajemy gotowe, 
wiązane na plecionce przypony. W ofercie proponujemy również 
wiele najwyższej jakości akcesoriów, toreb, pokrowców, podpórek 
czy rod podów.
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Wśród polskich testerów są znawcy połowu karpi, między in-
nymi Bogusław Mrożkiewicz czy Marek Kwiecień. W  bieżącym 
roku wprowadzamy wiele nowości. Ofertę wędzisk powiększamy  
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woven K1  z osprzętem Fuji. Przygotowaliśmy również dwa modele 
kołowrotków z wolnym biegiem. Dla wytrawnych łowców   model 
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Do doskonale przyjętych w ubiegłym roku, przez międzynarodowe Do doskonale przyjętych w ubiegłym roku, przez międzynarodowe 
grono karpiarzy, te�onowych haków Carpex dodajemy gotowe, 
wiązane na plecionce przypony. W ofercie proponujemy również 
wiele najwyższej jakości akcesoriów, toreb, pokrowców, podpórek 
czy rod podów.
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 nr katalogowy długość il. sekcji c.w. dł. transp. *orient. 
      cena

Progress Carp
11X-P2-360 3,60 m 2 3,00 lbs 188 cm 479 zł 
11X-P2-362 3,60 m 2 3,50 lbs 188 cm 519 zł 
11X-P2-392 3,90 m 2 3,50 lbs 203 cm 529 zł

                        Pierwsza przelotka o średnicy 50 mm.

Dynamic Carp
11X-D2-360 3,60 m 2 3,00 lbs 188 cm 254 zł 
11X-D2-362 3,60 m 2 3,50 lbs 188 cm 299 zł 
11X-D2-392 3,90 m 2 3,50 lbs 203 cm 329 zł 
                        Pierwsza przelotka o średnicy 50 mm.

Cobalt Carp
11X-C3-360 3,60 m 3 3,00 lbs 188 cm 164 zł 
11X-C3-361 3,60 m 3 3,50 lbs 188 cm 179 zł 
11X-C3-390 3,90 m 3 3,00 lbs 203 cm 199 zł 
11X-C3-391 3,90 m 3 3,50 lbs 203 cm 214 zł

Carpex Tele Carp
11X-TC-360 3,60 m 6 2,75 lbs 92 cm 219 zł 
11X-TC-361 3,60 m 6 3,25 lbs 92 cm 239 zł 
11X-TC-390 3,90 m 7 3,00 lbs 97 cm 249 zł 
11X-TC-391 3,90 m 7 3,50 lbs 97 cm 289 zł
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Nowe serie wędzisk stworzone na potrzeby wędkar-
stwa karpiowego. Polecamy najwyższej klasy kar-
piówki Progress, wykonane z high carbonu, z włókna 
woven carbon K1 z osprzętem Fuji i przelotką starto-
wą o średnicy 50 mm. W ofercie znajdują się również 
wędziska Dynamic wykonane z high carbonu o szyb-
kiej progresywnej akcji, węglowy model Cobalt oraz 
wysokiej klasy, mocne teleskopy Tele Carp.

Blank karpiówki  
Progress  
z włókna  
woven 
carbon K1
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*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie

	 Nr	katalogowy	 Model	 Ilość	łożysk	 Pojemność	szpuli	 Przełożenie	 Cena	orient.*

	 23K-CX-MA3	 MXA	308	 7+1	 0,25	mm	–	150	m	 5,1:1	 149	zł
	 23K-CX-MA4	 MXA	408	 7+1	 0,35	mm	–	120	m	 5,5:1	 156	zł
			 23K-CX-MA5	 MXA	508	 7+1	 0,40	mm	–	140	m	 5,5:1	 159	zł
	 23K-CX-MA6	 MXA	608	 7+1	 0,50	mm	–	140	m	 5,5:1	 166	zł

•	Lekka	grafitowa	konstrukcja	•	8	łożysk	•	Łożysko	oporowe	•	System	wolnej	szpuli	
„Super	Freerunner”	•	Komputerowo	wyważony	rotor	•	Duraluminiowa,	dwukolorowa,	
anodyzowana	 szpula	 •	 Grafitowa	 szpula	 zapasowa	 •	 Wzmocniony,	 rurkowy	 kabłąk	 
•	Zatrzaskowa,	aluminiowa	rączka	•	Ergonomiczny,	antypoślizgowy	uchwyt	korbki	typu	
„soft	 rubber”	 •	 Precyzyjny	 multitarczowy	 hamulec	 •	 Możliwość	 przełożenia	 rączki	
lewo/prawo

Pierwsze	 dwa	 modele	 można	 śmiało	 polecić	 wędkarzom	 do	 łowienia	 wielu	 gatunków	
białej	ryby	na	lekki	i	średni	grunt.	Zaś	dwa	największe	to	typowe	kołowrotki	karpiowe.	
Mają	 one	 bardzo	 mocną	 przekładnię,	 pozwalającą	 holować	 ogromne	 karpie.	 Szereg	
właściwości	takich	jak:	system	wolnego	biegu	„super	freerunner”,	osiem	łożysk	w	tym	
łożysko	oporowe,	odlewana	korbka	z	uchwytem	typu	„soft	rubber”,	pozwalają	na	kom-
fortowe	łowienie	karpi	na	różnych	łowiskach.		

Trzy	modele	wysokiej	klasy	ośmiołożyskowych	kołowrotków	karpiowych.	Precyzyjnie	
działający	hamulec		pozwala	idealnie	amortyzować	odejścia	wielkich	karpi	w	czasie	
holu.	Długa	odkuwana	korbka	oraz	duży	ergonomiczny	uchwyt	zapewniają	pewny	hol.

•	 Lekka	 grafitowa	 konstrukcja	 •	 8	 łożysk	 •	 Łożysko	 oporowe	•	 System	wolnej	
szpuli	 „Super	 Freerunner”	 •	 Wzmocniona	 przekladnia	 	•	 Komputerowo	 wywa-
żony	 rotor	 •	 Duraluminiowa,	 dwukolorowa,	 anodyzowana	 szpula	 •	 Grafitowa	
szpula	zapasowa	•	Wzmocniony,		rurkowy	kabłąk	•	Aluminiowa	rączka	typu	CNC	
•	Ergonomiczny,	antypoślizgowy		uchwyt	korbki	typu	„soft	rubber”	•	Precyzyjny	
	multitarczowy	hamulec	•	Możliwość	przełożenia	rączki	lewo/prawo

	Nr	katalogowy	 Model	 Ilość	łożysk	Pojemność	szpuli	 Przełożenie	 Cena	orient.*

	 23K-AT-408	 408	 	7+1	 0,30	mm	–	180	m	 5,5:1	 176	zł
	 23K-AT-508	 508	 	7+1	 0,35	mm	–	180	m	 5,5:1	 182	zł
	 23K-AT-608	 608	 	7+1	 0,40	mm	–	220	m	 5,5:1	 189	zł

Pierwsze
białej
Mają
właściwości
łożysko

	 23K-AT-508	 508	 7+1	 0,35
	 23K-AT-608	 608	 7+1	 0,40 mm – 220

Bardzo	nowoczesny	kołowrotek	z	tylnym	hamulcem	i	wolnym	biegiem.	Cztery	wielkości	
sprawiają,	że	można	wybrać	odpowiedni	model	do	łowienia	na	lekki	i	średni	grunt	—	304	
i	404	oraz	dwa	największe	modele	—	504	i	604	do	łowienia	na	grunt	wielkich	okazów,	w	
szczególności	karpi.	Pewne	hole	zapewnia	bardzo	mocna	przekładnia.	

l Lekka	grafitowa	konstrukcja	•	4	 łożyska	•	Łożysko	oporowe	•	System	wolnej	
szpuli	 „Super	 Freerunner”	 •	 Komputerowo	 wyważony	 rotor	 •	 Duraluminiowa,	
dwukolorowa,	anodyzowana	szpula	•	Grafitowa	szpula	zapasowa	•	Wzmocniony,	
rurkowy	kabłąk	•	Ergonomiczny,	antypoślizgowy	uchwyt	korbki	typu	„soft	rubber”	
•	Precyzyjny	multitarczowy	hamulec	•	Możliwość	przełożenia	rączki	lewo/prawo

	Nr	katalogowy	 Model	 Ilość	łożysk	 Pojemność	szpuli	 Przełożenie	 Cena	orient.*

 23K-CX-BR3 304	 3+1	 0,25	mm	–	200	m	 5,2:1	 109	zł
 23K-CX-BR4 404	 3+1	 0,30	mm	–	200	m	 5,2:1	 112	zł
	 23K-CX-BR5 504	 3+1	 0,35	mm	–	150	m	 5,1:1	 116	zł
 23K-CX-BR6 604	 3+1	 0,40	mm	–	150	m	 5,1:1	 123	zł

	 23K-CX-MA5	 MXA 508	 7+1	 0,40 mm 140 m	 5,5:1	 159 zł
	 23K-CX-MA6	 MXA 608	 7+1	 0,50 mm – 140 m	 5,5:1	 166 zł

	 Nr	katalogowy	 Model	 Ilość	łożysk	 Pojemność	szpuli	 Przełożenie	 Cena	orient.*

 23K-BA-302	 302	 	2	 0,25	mm	–	150	m	 5,0:1	 86	zł
	 23K-BA-402	 402	 	2	 0,25	mm	–	180	m	 5,0:1	 89	zł
	 23K-BA-502	 502	 	2	 0,28	mm	–	250	m	 5,2:1	 98	zł
	 23K-BA-602	 602	 	2	 0,35	mm	–	180	m	 5,2:1	 103	zł

•	System	wolnej	szpuli	„Super	Freerunner”	•	Lekka	grafitowa	konstrukcja	•	2	łożyska	
•	Komputerowo	wyważony		rotor	•	Duraluminiowa,	dwukolorowa,	anodyzowana	szpula	
•	Grafitowa	szpula	zapasowa	•	Ergonomiczny,		antpoślizgowy	uchwyt	korbki	typu	„soft	
rubber”	 •	 Precyzyjny	 multitarczowy	 hamulec	 •	 Możliwość	 przełożenia	 	rączki	 lewo/
prawo

Z	czterech	modeli	tego	ekonomicznego	kołowrotka	karpiowego	można	wybrać	odpowied-
nią	wielkość	do	ciężkiego	 lub	 lżejszego	połowu	gruntowego.	Głęboka	szpula	zapewnia	
możliwość	nawinięcia	dużej	ilości	linki,	co	jest	ważne	przy	stosowaniu	metody	wywózki.	

	 23K-CX-BR5 504	 3+1	 0,35
23K-CX-BR6 604	 3+1	 0,40
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Bardzo wytrzymała żyłka charakteryzująca się małą rozciągliwością. Neon Red 
perfekcyjnie układa się na szpuli kołowrotka bez skręcania, umożliwiając tym 
samym wykonywanie bardzo dalekich rzutów. Jaskrawy, dobrze widoczny kolor 
pozwala na bezpieczny powrót z wywózki na stanowisko bez splątania zestawów. 
Dodatkowym atutem jest znacznie wzmocniona odporność na przetarcia. Kolor 
czerwony.

cena od 1890*

za 300 m

NeoN ReD
 NR Kat. 300 m NR Kat. 600 m śReDNica Maks. waga ryby**
 55-BN-326 55-BN-626 0,26 mm 14,00 kg
 55-BN-328 55-BN-628 0,28 mm 16,00 kg
 55-BN-331 55-BN-631 0,31 mm 18,00 kg
 55-BN-333 55-BN-633 0,33 mm 21,00 kg
 55-BN-336 55-BN-636 0,36 mm 24,00 kg
 55-BN-340 55-BN-640 0,40 mm 28,00 kg

Plecionka wykonana według nowatorskiej technologii wstępnego naciągu NPSt 
(New Pre-Stretched technology) z włókien Spectra wyprodukowanych w USa. 
carpex X4 to wyjątkowy produkt o niskiej, niemal zerowej rozciągliwości. 
okrągły przekrój oraz zmniejszona średnica (dzięki wstępnemu naciągowi), przy 
zachowaniu ekstremalnej wytrzymałości, pozwala na dalekie rzuty. Najnowszy 
sposób krycia i impregnacji włókien metodą DMc (Double Molecular coating) 
gwarantują ochronę przed promieniowaniem UV oraz brak nasiąkliwości nawet  
po długim użytkowaniu. Kolor ciemnobrązowy.

PLecioNKa caRPeX PStx4
 NR Kat. 130 m NR Kat. 300 m śReDNica WytRzyMaŁość
 56-Pc-115 56-Pc-315 0,15 mm 20 lbs
 56-Pc-118 56-Pc-318 0,18 mm 25 lbs
 56-Pc-120 56-Pc-320 0,20 mm 30 lbs

PST x4

Marek Kwiecień 
tester Robinsona 
z kolejnym 
dwucyfrowym 
karpiem

cena od 7900*

za 130 m

*  orientacyjna cena  
detaliczna, z uwagi  
na zmienny kurs dolara 
amerykańskiego może 
ulec zmianie

** maksymalna waga 
holowanej ryby, zależy od 
umiejętności wędkarza

Żyłki i plecionki ®
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1, 2, 4, 6

 1                     2                 4              6

TEFLON COATED
TSS8

10 szt.  
w opakowaniu

Specjalistyczne haki do połowu karpia

Teflon hooks - Japanese technology

Krótki trzonek i okrągły łuk kolan -
kowy to klasyczny kształt karpio-
wego haka stosowanego z powo-
dzeniem od lat na wielu łowiskach. 
Lekko wygięte ostrze do środka 
sprawia, że grot nie tępi się w ło -
wiskach o dużej ilości zaczepów.

1, 2, 4, 6

 1                       2                      4                  6

TEFLON COATED
TSS5

10 szt.  
w opakowaniu

Haczyk o kształcie zbliżonym  
do banana, jest bardzo trudny  
do pozbycia się go (wyplucia) 
przez holowaną rybę. Długie ramie 
z zagiętym do środka oczkiem 
świetnie trzyma holowanego 
z dużych odległości karpia.

Nr katalogowy:   02-C-TSS5-01
02-C-TSS5-02
02-C-TSS5-04
02-C-TSS5-06

Nr katalogowy:   02-C-TSS8-01
02-C-TSS8-02
02-C-TSS8-04
02-C-TSS8-06

2, 4, 6
TEFLON COATED
TSS7

10 szt.  
w opakowaniu

Nr katalogowy:   02-C-TSS7-02
02-C-TSS7-04
02-C-TSS7-06

2, 4, 6

 2                    4                 6

TEFLON COATED
TSS3

10 szt.  
w opakowaniu

Nr katalogowy:   02-C-TSS3-02
02-C-TSS3-04
02-C-TSS3-06

1, 2, 4, 6

 1                       2                    4                 6

TEFLON COATED
TSS1

10 szt.  
w opakowaniu

Nr katalogowy:   02-C-TSS1-01
02-C-TSS1-02
02-C-TSS1-04
02-C-TSS1-06

Wyjątkowo chwytliwy haczyk 
z długim ostrzem typu 
NEEDLE POINT ułatwiającym  
efekt samozacięcia. Bardzo sku -
teczny zarówno przy użyciu przy -
nęt tonących jak i pływających.

2                                        4                                                      6                 

New

New
Haczyk o wyjątkowo chwytliwym 
kształcie typu „Banan”. Stosunek 
ułożenia oczka względem grota 
uniemożliwia wyplucie tego haka 
przez rybę. Stosowany głównie do 
przynęt pływających, ale świetnie 
sprawdza się wraz z przynętami 
tonącymi

Specjalny kształt haczyka uniemożli-
wiający łatwe pozbycie się przynęty. 
Szczególnie skuteczny na ostrożne 
karpie z silnie przełowionych łowisk.    

1                                              2                                                               4                                                      6                 

1                                              2                                                                   4                                                          6                  

1                                          2                                  4                            6

 2                        4                   6
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Teflon anti eject rig  01-C-TSS1

Teflon combi rig   01-C-TSS3

Teflon pop-up boilie rig   01-C-TSS7

Teflon classic boilie rig   01-C-TSS8

Każdy zestaw zawiera 
gratisowe stopery
01-C-TSS8-06

® PRZYPONY

numer katalogowy 

Teflon anti eject rig, kolor plecionki grafitowy
01-C-TSS1-02 Przypon karpiowy Anti Eject 20cm, 25lb, rozmiar haka 2
01-C-TSS1-04 Przypon karpiowy Anti Eject 20cm, 20lb, rozmiar haka 4
01-C-TSS1-06 Przypon karpiowy Anti Eject 20cm, 15lb, rozmiar haka 6

Teflon combi rig, kolor plecionki grafitowy
01-C-TSS3-02 Przypon karpiowy Combi 20cm, 25lb, rozmiar haka 2
01-C-TSS3-04 Przypon karpiowy Combi 20cm, 20lb, rozmiar haka 4
01-C-TSS3-06 Przypon karpiowy Combi 20cm, 15lb, rozmiar haka 6

Teflon pop-up boilie rig, kolor plecionki grafitowy
01-C-TSS7-02 Przypon karpiowy Pop-Up Boilie 20cm, 25lb, rozmiar haka 2
01-C-TSS7-04 Przypon karpiowy Pop-Up Boilie 20cm, 20lb, rozmiar haka 4
01-C-TSS7-06 Przypon karpiowy Pop-Up Boilie 20cm, 15lb, rozmiar haka 6

Teflon classic boilie rig, kolor plecionki żółto-czarny
01-C-TSS8-02 Przypon karpiowy Classic Boilie 20cm, 25lb, rozmiar haka 2
01-C-TSS8-04 Przypon karpiowy Classic Boilie 20cm, 20lb, rozmiar haka 4
01-C-TSS8-06 Przypon karpiowy Classic Boilie 20cm, 15lb, rozmiar haka 6

Przypon karpiowy, w którym zastosowano miękką plecionkę o splocie w kolorze gra�towym bardzo dobrze maskującym 
zestaw przy ciemnym, mulistym dnie. Miejsce łączenia krętlika z plecionką jest przykryte specjalną elastyczną rurką 
zabezpieczającą  przed splątaniem  w czasie wyrzutu. Wyjątkowo chwytliwy haczyk z długim ostrzem typu NEEDLE POINT 
ułatwiającym efekt samozacięcia. Bardzo skuteczny zestaw końcowy zarówno przy użyciu przynęt tonących jak i pływających.

Przypon karpiowy, w którym zastosowano miękką plecionkę o splocie w kolorze gra�towym bardzo dobrze maskującym 
zestaw przy ciemnym, mulistym dnie. Włos przywiązany jest do metalowego pierścienia, dzięki czemu przynęta swobodnie 
porusza się po trzonku haczyka , zapewniając rewelacyjną prezentację, nie budzącą podejrzeń ostrożnych karpi. Jest to jeden 
z najskuteczniejszych przyponów w naszej ofercie.

Przypon karpiowy, w którym zastosowano miękką plecionkę o splocie w kolorze gra�towym bardzo dobrze maskującym 
zestaw przy ciemnym, mulistym dnie. Haczyk ma kształt zbliżony do Banana i jest bardzo trudny do wyplucia przez rybę. 
Długie ramię z zagiętym do środka oczkiem świetnie trzyma holowanego z dużych odległości karpia. Kółeczko na haczyku 
pozwala na swobodne przesuwanie się kulki proteinowej dzięki czemu jest ona podawana w naturalny sposób. Umieszczony 
na haczyku stoper zatrzymuje zbyt dalekie przesuwanie się kółka.

Klasyczny przypon karpiowy typu Line aligner. Użyto do jego budowy miękkiej plecionki o splocie żółto-czarnym bardzo 
dobrze maskującym zestaw przy jasnym dnie z dużą ilością roślinności. Zastosowany haczyk ma krótki trzonek i okrągły łuk 
kolankowy. Lekko wygięte ostrze do środka sprawia, że grot nie tępi się w łowiskach o dużej ilości zaczepów.

Bogusław Mrożkiewicz  
- utytułowany karpiarz,  
tester Robinsona.

151



Pudełka karpiowe

74-PK-C05
Pudełko karpiowe Compact L z regulowanymi przegródkami. 
W komplecie 6 mniejszych pudełek o wielkości 105x70x23mm 
z różną ilością przegródek oraz podłużne pudełko na zestawy. 
wielkość:
365x300x55mm

Wędkarstwo karpiowe wymaga szczególnej ilości specjalistycznego sprzętu, w tym zestawów końcowych. Transportowanie ich w profesjo-
nalnych pudełkach karpiowych pozwala wędkarzowi być dobrze przygotowanym na łowisku. Zestaw pudełek wykonany jest z tworzywa 
odpornego na uderzenia. Materiał, z którego są wykonane, nie wchodzi w reakcję chemiczną z akcesoriami z silikonu. Pudełko 74-PK-C05 
zawiera dotykowo długie pudełko na przypony. Oba modele posiadają 6 mniejszych pudełek z różną ilością przegródek. Dzięki temu można  
w nich umieszczać najdrobniejsze akcesoria karpiowe: krętliki, koraliki, klipsy, stopery, haczyki itp. W każdym modelu można dowolnie zmieniać kon-
figurację przegródek, co w znacznym stopniu podnosi ich funkcjonalność. 

wielkość:
270x200x55mm

74-PK-C04
Pudełko karpiowe Compact M  z regulowanymi przegródkami.  
W komplecie 6 mniejszych pudełek o wielkości 105x70x23mm 
z różną ilością przegródek. 

®
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73-CA-045
POJEMNIK Z PORTFELEM  
ORAZ SASZETKAMI NA AKCESORIA 
Portfel do przyponów karpiowych, wersja podwójna z płytą  
i 10 pinami do przyponów oraz saszetkami na akcesoria.

Nr kat. Rozmiar (cm)
73-CA-045 28,5x20x10

73-CA-043
POJEMNIK NA AKCESORIA (4 przegrody)
Ścianki dzielące umieszczone są na rzepach, dzięki czemu można 
dowolnie dostosowywać ich położenie do rozmiarów akcesorii.
Nr kat. Rozmiar (cm)
73-CA-043 22x14x8

73-CA-044
POJEMNIK Z BUTELKAMI
Pojemnik w całości wyściełany jest pianką chroniącą zawartość przed uszkodze-
niem. Przegrody umożliwiają transport słoików z dipami lub innych akcesoriów. 
Praktyczna, zewnętrzna kieszeń na suwak.
Nr kat. Rozmiar (cm)
73-CA-044 29x17x8

73-CA-046, 73-CA-047, 73-CA-048
POJEMNIK NA AKCESORIA (S, M, L)
Bardzo praktyczne pojemniki na akcesoria  
z przezroczystym wieczkiem.
Nr kat. Wielkość Rozmiar (cm)
73-CA-046 S 17x11x6
73-CA-047 M 16x11,5x7
73-CA-048 L 17x12x9,5

*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie

®

Nr kat. Rozmiar (cm)
73-CA-040 36x14x3,5
73-CA-041 29x14x3,5

73-CA-040, 73-CA-041
PORTFEL KARPIOWY NA PRZYPONY
Zewnętrzna warstwa wykonana z materiału 600D z usztywniającą  
wkładką PCV. Zawiera 20 pinów na przypony.
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73-CA-001
TORBA WĘDKARSKA
Bardzo funkcjonalna torba wykonana z dwóch warstw wodoodpornego mate-
riału. We wszystkich ściankach umieszczona jest miękka pianka chroniąca sprzęt 
przed �zycznymi uszkodzeniami. Wyposażona jest w cztery boczne kieszenie 
oraz pięć dodatkowych komór zamykanych na suwak, na zewnątrz i wewnątrz 
torby. Jest wygodna w transporcie.

Nr kat. Rozmiar (cm)
73-CA-001 45x25x25

73-CA-060
MATA KARPIOWA
Przed ułożeniem karpia,  
matę należy zmoczyć wodą.

Nr kat. Rozmiar (cm)
73-CA-060 48x90x0.5 

Nr kat. Rozmiar (cm)
73-CA-005 57x23x10

73-CA-005
TORBA NA ROD POD
Torba na statywy karpiowe z wewnętrzymi uchwytami  
na rzepach pozwalającymi na bezpieczny transport elementów. 

Nr kat. Rozmiar (cm)
86-CA-001 100x80
86-CA-002 150x100

86-CA-001, 86-CA-002
SIATKA DO WAŻENIA
Siatka do ważenia z funkcjonalnym zamknięciem, wykonana  
z materiału o gładkiej powierzchni, który nie kaleczy ryby.  
Dostępna w dwóch wielkościach.

*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie

®

Nr kat. Rozmiar (cm)
73-CA-020 średnica 32x27,5

73-CA-020
POJEMNIK Z PRZYKRYWKĄ

73-CA-021
POJEMNIK Z PRZYKRYWKĄ
Nr kat. Rozmiar (cm)
73-CA-021 średnica 32x14

Nr kat. Rozmiar (cm)
73-CA-010 39x22x31

73-CA-010
TORBA WĘDKARSKA  
Z IZOLOWANĄ  
KOMORĄ CHŁODNICZĄ
Funkcjonalna torba wykonana  
z dwóch warstw wodoodpornego  
materiału. Wyposażona jest  
w komorę izolowaną termicznie oraz  
cztery boczne kieszenie. Posiada  
regulowany pasek na ramię i wygodną,  
wyściełaną rączkę.
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72-CA3-190, 72-CA3-205
POKROWIEC NA 3 WĘDKI
Nowoczesny, bardzo funkcjonalny pokrowiec z przeznaczeniem dla łow-
ców karpi. Pokrowiec mieści trzy uzbrojone wędki z kołowrotkami. Wędki 
umieszczone są bardzo stabilnie, ich dolniki trzymane są w dolnych kie-
szeniach, zaś góra wędziska przymocowana jest oddzielnymi wiązaniami.  
Na tylnej zewnętrznej stronie pokrowca znajdują się trzy kieszenie na sy-
gnalizatory oraz duża, długa (na 1 m) kieszeń do umieszczenia podpórek 
czy składanego parasola. Pokrowiec wykonany jest z bardzo mocnej tka-
niny wytrzymałej na przetarcia, a wewnątrz wykładany jest dodatkową 
wodoodporną warstwą. Dzięki paskowi na ramię i rączce jest wygodny  
w transporcie. 
Nr kat. Rozmiar (cm)
72-CA3-190 190x30
72-CA3-205 205x30

72-CA1-190, 72-CA1-205
POKROWIEC JEDNOKOMOROWY
Wygodny i bezpieczny pokrowiec na wędziska karpiowe w całości wy-
ściełany gąbką. Posiada regulowany pasek na ramię oraz klips do po-
łączenia z dowolnym osprzętem. Wodoodporny i wytrzymały na prze-
tarcia materiał zapewnia ochronę sprzętu i długie używanie pokrowca. 

Nr kat. Rozmiar (cm)
72-CA1-190 190x25
72-CA1-205 205x25

*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie

72-CA3-190, 72-CA3-205
POKRO
Nowoczesny, bardzo funkcjonalny pokrowiec z przeznaczeniem dla łow
ców karpi. Pokrowiec mieści trzy uzbrojone wędki z kołowrotkami. Wędki 
umieszczone są bardzo stabilnie, ich dolniki trzymane są w dolnych kie
szeniach, zaś góra wędziska przymocowana jest oddzielnymi wiązaniami. 
Na tylnej zewnętrznej stronie pokrowca znajdują się trzy kieszenie na sy
gnalizatory oraz duża, długa (na 1 m) kieszeń do umieszczenia podpórek 
czy składanego parasola. Pokrowiec wykonany jest z bardzo mocnej tka
niny wytrzymałej na przetarcia, a wewnątrz wykładany jest dodatkową 
wodoodporną warstwą. Dzięki paskowi na ramię i rączce jest wygodny 
w transporcie. 
Nr kat.

Wygodny i bezpieczny pokrowiec na wędziska karpiowe w całości wy-
ściełany gąbką. Posiada regulowany pasek na ramię oraz klips do po-
łączenia z dowolnym osprzętem. Wodoodporny i wytrzymały na prze-
tarcia materiał zapewnia ochronę sprzętu i długie używanie pokrowca. 

®

Nr kat. Rozmiar (cm)
73-CA-030 47x30x22

73-CA-030
PLECAK WĘDKARSKI
Praktyczny, pojemny i wygodny plecak dla wędkarzy oraz 
turystów. Ma trzy pionowe obszerne kieszenie (dwie boczne 
i  przednią) wszystkie zamykane  na podwójne idealnie dzia-
łające suwaki. Plecak jest stabilny dzięki czterem stopkom 
umieszczonym na spodzie. Posiada pas biodrowy, który wraz 
z miękką uprzężą zapewnia wygodny transport.
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94-ZN-001  Zestaw przyrządów karpiowych

94-IK-001  Igła do kulek proteinowych   

94-ZN-002  Zestaw przyrządów karpiowych

94-ZE-L15
Łącznik  
back leada

94-ST-003 
Stopery uniwersalne

94-ST-002  
Stopery uniwersalne 

94-ST-020 Stopery do pelletu

94-ST-021   
Stopery do pelletu

94-ST-022  Stopery do pelletu

94-ZE-L01 
Łącznik prosty 
(do zestawu helikopt.) 

94-ZE-KM1 
Podwójne  
kółko mont. 

94-ZE-G01 
Gumka do bezpiecznego  
łączenia

94-01-001  
Przyrząd do gumek silikonowych

94-ZE-OS2  
Osłonka klipsa

94-ZE-OS3  Silik.  
osłonka zestawu, 
śr.2mm/1mm.  
dł.2,50 cm

94-ZE-K10  
Bezpieczny klips  
z blokadą, strong

94-ZE-K04   
Bezpieczny klips

94-ZE-K01 
Klips

94-ZE-K06 
Bezpieczny klips  
(blokada kr.)

94-ZE-K06 94-ZE-K05 
Bezpieczny klips  
(blokada kr.)

94-WK-002 Wiertło do kulek proteinowych.94-SZ-004  Szydełko

94-KM-007 Lateksowe kółko  
do montażu przynęt, śr. 1 cm

94-KM-003 Lateksowe kółko  
do montażu przynęt, śr.  0,6 cm

94-KM-002 Lateksowe kółko  
do montażu przynęt, śr.  0,4 cm

Tylny uchwyt wędki
91-PK-002

Tylny uchwyt wędki
91-PK-001

do montażu przynęt, śr.  0,4 cm
Poprzeczka karpiowa buzzer bar 
na trzy wędki, dł. 35 cm
91-PK-B02

Poprzeczka karpiowa buzzer bar 
na dwie wędki, dł. 17,5 cm
91-PK-B01

Sztyca
91-PK-S01
30-50 cm

Sztyca
91-PK-S02
40-70 cm

Sztyca
91-PK-S03
50-90 cm

94-DZ-002   
Drut do zestawów, 
dł. 45 cm

94-ZE-001 
Koralik zderzakowy 
rozmiar S

94-ZE-003
Koralik zderzakowy 
rozmiar L

Osłonka klipsa

Koralik zderzakowy 

94-ZM-001  
Agrafka łącznikowa

94-ZM-K01   
Krętlik do szybkiego 
montażu, standardowy 

94-ZM-004   
Klips 
do wymiany 
ciężarków

94-ZM-007   
Pierścień owalny

94-ZM-008
Pierścień pętelkowy

94-ZM-009
Pierścień miniaturowy

94-ZM-001
Agrafka łącznikowa

94-ZM-K01 

94-ZM-K02   
Krętlik 

do szybkiego 
montażu
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88-SS-009

88-SS-010

88-SS-011

88-SS-00988-SS-009

88-SS-010

88-SS-009

88-SS-011

®

SYGNALIZATORYSYGNALIZATORY

91-SK-001  
stanowisko karpiowe  
typu „koza” na trzy wędki

91-SK-010
stanowisko karpiowe typu  
„tripod” na trzy wędki, srebrne

91-SK-011 – czarne

99-MA-M14 - Ø 14mm
99-MA-M16 - Ø 16mm
99-MA-M18 - Ø 18mm
99-MA-M21 - Ø 21mm

94-MA-001  
Marker – mały
94-MA-003  
Marker – duży

94- RZ-001  Rakieta (z zamknięciem) 5x20 cm

Maszynka do kulek 
proteinowych Mamut

88-SS-013

STATYWY

88-EK-330
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Sea Fox to nasz nowy specjalistyczny brand sprzętu do połowów 
morskich. Przed wprowadzeniem do oferty produkty przechodzą 
wielokrotne, żmudne testy na łowiskach bałtyckich i skandynaw-
skich. Program morski obejmuje wędki, kołowrotki, żyłki i plecionki, 
haczyki i kotwice oraz przynęty sztuczne: pilkery i przywieszki.

Zbigniew Chrzan,  
nasz przedstawiciel 

handlowy, z rekor-
dowym dorszem 

złapanym podczas 
testów na norweskich 

łowiskach.
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Dwa modele bardzo mocnych, krótkich wędzisk do 
połowu z łodzi lub z kutra. Wędzisko o ciężarze wy-
rzutu 50-180 g przeznaczone jest do łowienia lekkimi 
i średnimi pilkerami na płytszych bałtyckich łowiskach. 
Wędzisko o ciężarze 50-250 g świetnie sprawdzi się 
w Skandynawii w połowach cięższymi przynętami na 
dużych głębokościach.  Dużą moc wędziska gwarantuje 
jej nietypowa konstrukcja. Najbardziej podatny na obcią-
żenia fragment wędki stanowi jednoczęściowy monolit. 
W celu praktycznego skrócenia długości transportowej 
rękojeść jest jednak oddzielną częścią, a pewne łączenie 
zapewnia metalowy trzpień.
nr katalogowy długość liczba sekcji c.w. dł. transp. *orient. cena

 11S-SF-021 2,10 m 2 50–180 g 160 cm 199 zł
 11S-SF-022 2,10 m 2  50–250 g 160 cm 209 zł

Sea Fox Spin

Sea Fox Spin   11S-SF-022

Sea Fox Spin   11S-SF-021

Blank wędki jest 
jednoczęściowy,  
a rękojeść składana, 
co zapewnia moc 
wędziska.

Bardzo mocne przelotki 
z pierścieniami typu SIC

Możliwość  
umieszczenia  
dolnika  
w specjalnym 
pasie

Power Stick  
superior technology
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160 *	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie

Trudno	będzie	znaleźć	na	rynku	tak	ekonomiczne	modele	kołowrotków	z	przeznaczeniem	
do	połowu	na	morzu	 lub	na	ciężki	grunt	na	akwenach	śródlądowych.	Czarna	grafitowa	
szpula	kontrasująca	z	czerwonym	body	jest	bardzo	pojemna	i	mieści	ponad	300	metrów	
linki	o	 średnicy	0,35	mm	co	 jest	 szczególnie	przydatne	podczas	 łowienia	na	głębokich	
morskich	łowiskach.

•	 lekka	 grafitowa	 konstrukcja	 •	 3	 	 łożyska	 •	 wzmocniona	 przekladnia	 •	 komputerowo	
wyważony	 rotor	 •	 czarna,	 	grafitowa,	metalizowana	 szpula	 •	 grafitowa	 szpula	 zapasowa	
•	aluminiowo-grafitowa,	zatrzaskowa	rączka	•	ergonomiczny		uchwyt	korbki	•	precyzyjny	
multitarczowy	hamulec	•	możliwość	przełożenia	rączki	lewo/prawo

	Nr	katalogowy	 Model	 Ilość	łożysk	 Pojemność	szpuli	 Przełożenie	 Cena	orient.*

 23M-BA-503	 503	 	3	 0,35	mm	–	310	m	 5,2:1	 69	zł
	 23M-BA-603	 603	 	3	 0,40	mm	–	270	m	 5,2:1	 72	zł

Nowoczesny	kołowrotek	przeznaczony	do	łowienia	morskiego.	Korpus,	wykonany	z bardzo 
sztywnego	grafitu	zapewnia	idealne	położenie	elementów	przekładni.	Mocna	przekładnia	
podparta	 jest	na	 łożyskach	„heavy	duty”	zabezpieczonych	przed	działaniem	wody	 i soli 
morskiej.	Ergonomiczne	pokrętło,	w połączeniu	z wydłużoną,	odkuwaną	aluminiową	korbką	
zapewnia	optymalny	komfort	 łowienia.	Doskonale	 sprawił	 się	w czasie	 testów	przy	holu	
dorszy	 i	 czarniaków	 z	 dużych	 głębokości.	Atlantic	 jest	 również	 świetnym	 kołowrotkiem	
surfcastingowym.	Wydłużona	 szpula	 zapewnia	 dalekie	 ponad	 100m	 	 rzuty,	 a	 ślimakowa	
przekładnia	oscylacji	szpuli	zapewnia	równomierny	nawój	żyłki.

•	 lekka	 grafitowa	 konstrukcja	 •	 7	 łożysk	 •	 łożysko	 oporowe	 •	 przekładnia	 ślimakowa	
oscylacji	 szpuli	 •	 wzmocniona	 przekladnia	 	•	 komputerowo	 wyważony	 rotor	 
•	 duraluminiowa,	 dwukolorowa,	 anodyzowana	 szpula	 •	 grafitowa	 szpula	 zapasowa	
•	 wzmocniony,	 	rurkowy	 kabłąk	 •	 aluminiowa	 rączka	 typu	 CNC	 •	 ergonomiczny,	
antpoślizgowy	 uchwyt	 korbki	 typu	 „soft	 rubber”	 •	 precyzyjny	 	multitarczowy	 hamulec	 
•	możliwość	przełożenia	rączki	lewo/prawo

	Nr	katalog.	 Model	 Ilość	łożysk	Poj.	szp.	głównej	 Poj.	szp.	zapas.	 Przełożenie	 Cena	orient.*

	23M-AT-757	 757	 	6+1	 0,30	mm	–	300	m	 0,30	mm	–	200	m	 5,1:1	 265	zł

	 Nr	katalogowy	 Model	 Ilość	łożysk	 Pojemność	szpuli	 Przełożenie	 Cena	orient.*

	 23M-SC-504	 504	 	3+1	 0,35	mm	–	310	m	 5,2:1	 99	zł
	 23M-SC-604	 604	 	3+1	 0,40	mm	–	270	m	 5,2:1	 102	zł

•	 lekka	 grafitowa	 konstrukcja	 •	 4	 łożyska	 •	 łożysko	 oporowe	 •	 wzmocniona	 przekladnia	 
•	 komputerowo	 wyważony	 rotor	 •	 duraluminiowa,	 dwukolorowa,	 anodyzowana	 szpula	 
•	 grafitowa	 szpula	 zapasowa	 •	 aluminiowo-grafitowa,	 zatrzaskowa	 rączka	 •	 ergonomiczny	
uchwyt	 korbki	 	 •	 precyzyjny	 multitarczowy	 hamulec	 •	 możliwość	 przełożenia	 rączki	 lewo/
prawo

Najwyższej	klasy	kołowrotek	o dużej	pojemności	szpuli	doskonale	nadaje	się	do	łowienia	
na	morzu	zarówno	z jednostek	pływających,	 jak	 i do	 surfcastingu.	Precyzyjnie	 spaso-
wane	 mechanizmy	 zapewniają	 płynną	 pracę	 nawet	 przy	 największych	 obciążeniach.	
Łożyska	kulkowe	odporne	są	na	działanie	wody	oraz	soli	morskiej.	Multitarczowy	hamu-
lec,	o	szerokim	zakresie	siły	hamowania	zapewnia	pewność	pracy.

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA



Idealnie okrągły 
przekrój plecionki 
Sea Fox.

Owalny przekrój 
innych plecionek.

Sprawdzona na 
kanadyjskich  
 i norweskich 

łowiskach

Standardowa plecionka o dużo większej 
średnicy i rzadszym splocie wchłaniającym 
wodę. 

Dzięki procesowi wstępnego naciągu począt-
kowa średnica plecionki ulega zmniejsze-
niu, zachowując przy tym 100% parametry 
wytrzymałościowe pierwotnej grubości.

średnica 0,12 mm - wytrzymałóść 9,70 kg

0,
12

 m
m

0,
15

 m
m

średnica 0,15 mm  wytrzymałóść 9,70 kg

Plecionka Sea Fox w technologii NPST

Standardowa plecionka

Coraz więcej wędkarzy łowi na plecionki. Kto raz stracił rybę życia przez dużą rozciągliwość 
żyłki i tym samym spóźnione zacięcie lub małą wytrzymałość linki... łowi na plecionki. 
Nie bez znaczenia są częste utraty cennych przynęt, gdy linka jest zbyt słaba. Konstruktorzy 
wędzisk oferują spinningi o dużej sztywności, do których potrzebne są linki, które powodują 
szybkie zacięcie. Na sztywnym, bardzo mocnym kiju spinningista polujący na wielkiego drapież-
nika chce mieć niezwykle czułą i mocną plecionkę. 

*  orientacyjna cena detaliczna, z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie

cena od 85* za 150m oraz od 135*  za 250m

Plecionki Sea Fox przeznaczone specjalnie do połowów morskich. Wykonane wg. nowatorskiej 
technologii wstępnego naciągu - NPST (New Pre-Strech Technology). Uzyskano fantastyczne 
parametry: niską, prawie zerową rozcIągliwość, okrągły przekrój oraz jednakową na całej 
długości kalibrację. Niezwykłą wytrzymałość gwarantują najlepszej jakości włókna Spectra 
wyprodukowane w USA przez koncern Honeywell. Najnowszy sposób krycia i impregnacji 
włókien DMC (Double Molecular Coating) zapewnia brak nasiąkliwości nawet po długich 
morskich połowach. Kolor żółty.

PleCIONKI SeA FOx
 Nr KAT. 150 m Nr KAT. 250 m śreDNICA WyTrzyMAŁOść
 56-Fl-115  0,15 mm 13,30 kg
 56-Fl-118  0,18 mm 15,10 kg
 56-Fl-120 56-Fl-220 0,20 mm 18,25 kg
 56-Fl-122 56-Fl-222 0,22 mm 19,30 kg
 56-Fl-125 56-Fl-225 0,25 mm 22,40 kg
 56-Fl-130 56-Fl-230 0,30 mm 28,95 kg

Mocna żyłka przeznaczona do surfcastingu. Charakteryzuje się niską rozciągliwością 
gwarantującą pewność zacięcia nawet z dalekich odległości. Gładkość powierzchni pozwala 
na wykonywanie dalekich rzutów. Dodatkowa powłoka zabezpiecza rdzeń żyłki przed 
szkodliwym działaniem soli morskiej oraz promieni UV. Kolor jasnoniebieski.

ŻyŁKA SeA FOx SUrFCAST 220 m
 Nr KAT.  śreDNICA Max. waga ryby**
 55-Br-227 0,27 mm 15,00 kg
 55-Br-230 0,30 mm 17,00 kg
 55-Br-233 0,33 mm 21,00 kg
 55-Br-236 0,36 mm 24,00 kg

Sprawdzona na 

Żyłki i plecionki SeaFox

161**  maksymalna waga holowanej ryby, zależy 
od umiejętności wędkarza
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5/0, 3/0

Kotwice i haczyki morskie

 5/0                          3/0

4/0, 3/0, 2/0KOTWICA MORSKA 
3M1

50 szt. w opakowaniu 4/0

2/0

 2/0

TITANIUM SEA FOX
3M5

6 szt. w opakowaniu

Nr katalogowy: 03-3M1-4/0
03-3M1-3/0
03-3M1-2/0

Nr katalogowy: 03-3M5-2/0

HAK MORSKI DO PRZYWIESZEK
M01

50 szt. w opakowaniu

Zbudowana z bardzo grubego drutu niesłychanie 
mocna kotwica przeznaczona do połowów 
morskich. Japońska technologia, w której została 
wykonana, gwarantuje wyjątkową ostrość, 
odporność na rozginanie i stępianie. Pokrycie 
kotwicy galwaniczną powłoka cynową uodparnia 
ją na działanie słonej wody. Kotwice SeaFox 
śmiało można polecić na morskie łowienie 
ogromnych ryb dorszowatych, halibutów i 
tuńczyków przekraczających 100 kg.

Super mocne kotwice z powłoką odporną 
na działanie słonej wody. Ich duża wielkość 
sprawia, że są niesłychanie skuteczne przy 
połowie na pilker oraz przynęty zwierzęce 
na łowiskach bałtyckich i atlantyckich. 
Są również przydatne przy zbrojeniu dużych 
zestawów i systemów trollingowych na wielkie 
szczupaki i sumy.

2/0
3/0

Nr katalogowy: 02-M01-5/0
02-M01-3/0

Specjalistyczny hak z przeznaczeniem 
do łowienia w morzu. Nadaje się doskonale 
do przywieszek na zestawach z pilkerami 
lub przynętami naturalnymi w czasie obławiania 
głębi mórz. Cynowana powłoka sprawia, że jest 
on odporny na słoną wodę, 
a długi trzonek pewnie trzyma rybę w czasie 
holu. Rozmiary 5/0 i 3/0 pozwalają łowić na nie 
wielkie okazy i wykorzystywać je również do 
dużych zestawów trollingowych i żywcowych.

91-SS-002
Podporka do 
łowienia z plaży

73-BM1

Przybornik relingowy

AKCESORIA

Przybornik relingowy

73-SF-001
Torba na pilkery

91-PA-001
Pas morski
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nr kat. waga kolory
43-SH-100... 100 g

CH, P-S, B-S, 
R-O, RH, R

43-SH-130... 130 g

43-SH-160... 160 g

43-SH-190... 190 g

SHORTY

nr kat. waga kolory
43-LO-080... 80 g

R, GH, Y, CL, 
V, G, B-S

43-LO-100... 100 g

43-LO-120... 120 g

43-LO-140... 140 g

nr kat. waga kolory
43-SQ-090... 90 g

B-P, P-G, R-B, 
FL, R, GH

43-SQ-110... 110 g

43-SQ-140... 140 g

43-SQ-180... 180 g

LONGER

SQUIDO

nr kat. waga kolory
43-BA-100... 100 g

MK, S, R-O

43-BA-125... 125 g

43-BA-150... 150 g

43-BA-175... 175 g

43-BA-200... 200 g

43-BA-250... 250 g

43-BA-300... 300 g

BANANA

CH  
Chartreuse

R-O  
Red Orange

RH  
Red Head

R  
Red

P-S  
Pink Silver

B-S  
Blue Silver

R  
Red

GH  
Ghost

V  
Violet

B-S  
Blue Silver

Y  
Yellow

G  
Gold

CL  
Clown

MK  
Mackerel

S  
Silver

R-O  
Red Orange

B-P  
Black Pink

R  
Red

FL  
Fluo

GH  
Ghost

P-G  
Pink Gold

R-B  
Red Blue

W naszej ofercie SeaFox posiadamy najskuteczniejsze i najbardziej atrakcyjne kolorystycznie modele pilkerów. 
Zróżnicowana gramatura i kształt pozwalają na odpowiednie ich dopasowanie do głębokości łowiska oraz siły dryfu. 
Wszystkie typy pilkerów są łakomym kąskiem dla bałtyckich dorszy, a także czarniaków, morw i halibutów na skan-
dynawskich łowiskach. Wszystkie modele uzbrojono w niezwykle mocne, chemicznie ostrzone kotwice gwarantujące 
pewne zacięcia. Specjalna, cynowana powłoka dodatkowo zabezpiecza je przed szkodliwym działaniem słonej wody. 
Wytrzymałe na przeciążenia kółka łącznikowe pewnie trzymają kotwicę podczas holu wielkich okazów. 

43-SH-100-P-S

43-LO-080-G

43-BA-125-MK

43-SQ-180-R

PILKERY New
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45-ZA-M01 45-ZA-M02 45-ZA-M03

45-ZA-M04

45-ZA-S01 45-ZA-S02

45-ZA-S03 45-ZA-S04

45-ZA-M05

nr kat. waga kolory
43-CA-150... 150 g

B-P, B-S, P-S, 
FL, O-S, R

43-CA-200... 200 g

43-CA-250... 250 g

43-CA-300... 300 g

nr kat. waga kolory
43-HE-125... 125 g

CL, O-SA, RH, 
SA, G-P-MK, R

43-HE-150... 150 g

43-HE-200... 200 g

CALAMAR

HEADFISH

nr kat. rozmiar  
haka

długość 
cm

ilość 
sztuk

45-ZA-S01-4 4 120 6
45-ZA-S01-6 6 120 6
45-ZA-S02-4 4 120 6
45-ZA-S02-6 6 120 6
45-ZA-S03-2 2 120 7
45-ZA-S03-4 4 120 7
45-ZA-S04-2 2 120 6
45-ZA-S04-2 2 120 6

Przywieszki śledziowe nr kat. rozmiar  
haka

długość 
cm

ilość 
sztuk

45-ZA-M01-1/0 1/0 135 6
45-ZA-M01-3/0 3/0 135 6
45-ZA-M02-2/0 2/0 135 5
45-ZA-M02-4/0 4/0 135 5
45-ZA-M03-1/0 1/0 135 4
45-ZA-M03-3/0 3/0 135 4
45-ZA-M04-2/0 2/0 135 3
45-ZA-M04-4/0 4/0 135 3
45-ZA-M05-2/0 2/0 135 4
45-ZA-M05-4/0 4/0 135 4

Przywieszki makrelowo-dorszowe

B-P  
Black Pink

FL  
Fluo

B-S  
Blue Silver

O-S  
Orange Silver

P-S  
Pink Silver

R  
Red

P-S 

SA  
Sardine

G-P-MK  
Gold Pink Mackerel

R  
Red

CL  
Clown

O-SA  
Orange Sardine

RH  
Red Head

43-CA-150-B-P

43-HE-150-G-P-MK

Przywieszki morskie Sea Fox niezwykle 
skutecznie wabią dorsze, śledzie oraz 
inne gatunki ryb morskich z dużych 
odległości i głębokości, znacząco 
zwiększając efektywność połowów. 
Zróżnicowana kolorystyka, wielkość 
oraz wykończenie pozwalają dobrać 
odpowiednią przywieszkę do warun-
ków panujących na łowisku.

PRZYWIESZKI New

PILKERY New
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BUSTER JERK 
BUSTER JERK II
BUSTER JERK  
SHALLOW RUNNER
Legendarna przynęta Strike Pro 
ciesząca się ciągle rosnącym powo-
dzeniem wśród łowców szczupaków. 
Prowadzony ślizga się na boki świe-
cąc brzuszkiem, a podszarpnięty 
na moment zawiesza się w toni. 
Wyjątkową skuteczość tego jerka 
potwierdziły i udokumentowały ty-
siące wędkarzy na całym świecie. 
Doskonale nadaje się do obławiania 
zarówno głębszych partii wody jak 
i przybrzeżnych płycizn. Nie ule-
ga wątpliwości, że Buster Jerk to 
przynęta, która musi się znaleźć 
w arsenale każdego łowcy wielkich 
szczupaków.

Buster Jerk 

Buster Jerk II 

Buster Jerk Shallow Runner 

Nr katalogowy Model długość waga
48-Y-EG-048 Buster Jerk Original 15 cm 75 g

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-049 Buster Jerk II 12 cm 37 g 0,3-2 m

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-048S Buster Jerk Shallow 

Runner
15 cm 64,5 g 0-1 m

Model długość
Buster Jerk Original

Wolnotonący

Pływający

Pływający

C041F

C041F

C041F

C029F

C029F

C029F

C202F

C202F

C202F

C501F

C501F

C384F

C038F

C038F

C038F

C533F

C533F

114E

114E

EG-048-114ENew

New

New

Woblery
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Tiny Buster

MUSTANG MINNOW
Mustang Minnow jest niewielkim, 
pływającym woblerem o długości 
4,5 centymetra i wadze 5,5 grama. 
Szybko prowadzony bardzo mocno 
wychyla się na boki sugestywnie na-
śladując rybkę. Świetnie sprawdza 
się w połowach „białych drapież-
ników” takich jak jaź i kleń. Jest 
również niezastąpioną i skuteczną 
przynętą na jeziorowe i rzeczne 
okonie oraz pstrągi.

Mustang Minnow
Pływający

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-MG-002F Mustang Minnow 4,5 cm 5,5 g 0,3 m

MG-002F

A010 A02ATA51T

TINY BUSTER
Najmniejszy model z serii jer-
ków Buster, doskonały do łowie-
nia zarówno metodą spinningową 
jak i castingową, daje się dobrze 
prowadzić wśród zarośniętych  
płycizn. Tiny Buster -  świetny na 
duże okonie, szczupaki i sandacze. 
Szeroka gama kolorów pozwala  
dobrać odpowiedni wobler do wa-
runków panujących na łowisku.

BABY BUSTER
Doskonały do spinningu i castingu. 
Prowadzony płytko wśród zarośli 
wypływa na powierzchnię, kiedy 
przestajemy skręcać linkę. Moment 
wypłynięcia lub ponownego ruchu 
najczęściej prowokuje drapieżnika 
do wściekłego ataku. Jego masa po-
zwala na dalekie rzuty. Jest bardzo 
dobrą przynętą na szczupaki, san-
dacze i okazałe okonie.

Tiny Buster

EG-149

C029 C041

C076 C380 114E

C030

Nr katalogowy Model długość waga
48-Y-EG-149 Tiny Buster 6,8 cm 10,3 g

Tonący

Pływający
Baby Buster

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-50 Baby Buster 10 cm 25 g 0,2-1 m

EG-50

C030

C038F

C376F

114E

C076

C041F

New
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Buster Deep
Pływający

 BUSTER DEEP
Pływający wobler o wydłużonym 

kształcie, realistycznie imitujący 
ruchy ryby. Prowadzony, leniwie 
wychyla się na boki. Wewnątrz 
wytrzymałego korpusu znajduje 
się grzechotka, a agresywne ko-
lory przynęty prowokują do ata-
ku nawet najbardziej ospałe dra-
pieżniki. Znakomicie sprawuje się 
w głębokiej wodzie w trollingu. 
Szczególnie skuteczny i polecany 
na sandacze, szczupaki i sumy.

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-MG-013F Buster Deep 12 cm 26 g 6 m

Pływający

C182F

479 C181F

A08S

Crankee Deep Diver
Pływający

CRANKEE DEEP DIVER
Pływający wobler o charaktery-
stycznym kształcie, będący tajną 
bronią do prowokowania wielkich 
drapieżników z najgłębszych partii 
jezior i rzek. Crankee Deep Diver 
schodzi nawet do 9 metrów głębo-
kości dzięki czemu jest niezastą-
piony w trollingu za sumem. Prze-
myślana konstrukcja i szeroki ster 
dodatkowo chronią kotwice przed 
zaczepami.Nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-053F Crankee Deep Diver 8,5 cm 26,5 g 7-9 m

A08S

496 626E

EG-053F

CRANKEE RUNNER
Crankee Runner to średniej wielko-
ści wobler z szerokim sterem za-
pewniającym agresywną i głęboką 
pracę. Znajdująca się w korpusie 
grzechotka dodatkowo prowokuje 
drapieżniki do ataku. Wobler ten 
świetnie sprawdza się w łowieniu 
zarówno z ręki jak i w trollingu. 
Dzięki odpowiedniemu prowadzeniu 
przynęta jest skuteczna w poło-
wach takich drapieżników jak sum, 
szczupak czy sandacz.

Crankee Runner
Pływający

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-042F Crankee Runner 8 cm 27,9 g 6-8 m

A45E A133T

A010

New

New

New
EG-042F
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MY TURN
Jeden z trzech najmniejszych 
woblerów Strike Pro jakie znaj-
dują się w ofercie. My Turn jest 
woblerem tonącym, który mierzy 
zaledwie 3,1 centymetra i waży 2,1 
grama. Charakteryzuje się agre-
sywną pracą przez co doskonale 
prowokuje drapieżniki do ataku. 
Przeznaczony głównie do łowienia 
jazi, kleni i okoni.

611T

My Turn
Tonący

Nr katalogowy Model długość waga
48-Y-EG-184S My Turn 3,1 cm 2,1 g

My Turn

Model

C09

EG-184S-DUO1G

CHALLENGER X
Challenger X jest woblerem prze-
znaczonym do trollingu na głęb-
szych wodach. Na sterze posiada 
dwa oczka do mocowania linki, co 
pozwala na dobranie odpowiedniej 
głębokości prowadzenia przynęty. 
Mocno zarysowane skrzela oraz 
realistyczne oko 3D prowokują 
najbardziej nieufne drapieżniki.

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-076EL-F Challenger X 14 cm 48 g 7-9 m

Model długość waga głębokość
14 cm 48 g 7-9 m

Challenger X
Pływający

CA06ES A17S

EG-076EL-F-A09

UL RIDER
Ul Rider to maleńki wobler o długo-
ści zaledwie 2,8 centymetra i wa-
dze 1,1 grama. Jest to tak zwany 
„smużak” pracujący pod samą po-
wierzchnią wody. Doskonale spraw-
dza się na „białe drapieżiki” takie 
jak kleń i jaź.

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-183F Ul Rider 2,8 cm 1,1 g 0,1 m

Ul Rider
Pływający

C09DUO1G 611T

EG-183F

BOBCAT
Bobcat to łamany wobler o reali-
stycznym ruchu rybki. Charaktery-
zuje się drobną, ale mocną pracą. 
Świetnie sprawdza się w trollingu, 
a także w połowie słabo żerujących 
drapieżników. Przynęta ta jest 
szczególnie skuteczna na bolenie, 
okonie i sandacze.

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-096J-F Bobcat 6,2 cm 10 g 1,5-3 m

Bobcat
Pływający

EG-096J-F

A010 A45

A17S

New

New

New

New
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Glider

EG-157

A010 612T

630V

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-157 Glider 10,5 cm 14,4 g 0,5 m

Neutralny

X10

612TA010

626E
TYLKO SP35

A010
TYLKO SP35

022PT
TYLKO F60

A53
TYLKO F60

A45T

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-125D-F Archback F60 6 cm 4,2 g 0,2-0,5 m
48-Y-EG-125E Archback SP35 3,5 cm 2,2 g 0,5 m

EG-125D  Pływający
EG-125E  Neutralny

Archback

ARCHBACK
Uniwersalny wobler na wszystkie 
drapieżniki. Krótki ster powoduje 
pracę tuż pod powierzchnią wody.
Nieduży rozmiar, agresywna 
akcja sprowokuje do ataku ospałe 
szczupaki, okonie, sandacze i rów-
nież duże klenie, jazie, pstrągi.

EG-125

GLIDER 
Płytko pracujący wobler o neu-
tralnym zanurzeniu dzięki dwu-
częściowej konstrukcji korpusu 
idealnie naśladuje pływającą pod 
powierzchnią lustra wody drobnicę. 
Kolorystyka poszczególnych modeli 
upodabnia go do przebywających  
w tej części wody uklei, krasnopiór, 
płoci i okoni. Dzięki swej dużej 
masie pozwala na dalekie rzuty  
i prowadzony płytko prowokuje  
do ataku bolenie, szczupaki, sanda-
cze i duże okonie.
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Pływający

SP-163

#021

#046C

#052

#136

#146

#250

#305

#904

#905G

#918G

904 146

021905G

GOBI POPPER
Wobler powierzchniowy, podcią-
gany przez spinningistę w charak-
terystyczny sposób, spycha wodę, 
wydając dźwięk i powodując 
rozbryzgi wody. 
Dodatkowym efektem wabiącym 
jest chwost na tylnej kotwicy. 
Najlepiej sprawdza się przy 
łowieniu okoni i szczupaków na 
płytkich, zarośniętych akwenach.

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-SP-163 Gobi Popper 6,5 cm 8,7 g powierzchniowy

136

Gobi Popper

Batfish

A17SL A44E

A45E

Tonący

Nr katalogowy Model długość waga
48-Y-EG-086C 5 cm 9,5 g

A010A010 A45E

A17SL A44E

EG-086C

BATFISH
Oryginalna konstrukcja tego wo-
blera sprawia, że wabi on drapież-
niki zarówno w trakcie prowadzenia
jak i w opadzie. Skrzydełko za kor-
pusem daje efekty świetlne, dzięki 
czemu jest on dobrze widoczny 
w zarośniętej i mało przejrzystej 
wodzie. Doskonale sprawdza się  
w wodzie stojącej w strefie gęstej 
roślinności gdzie staje się kuszącą 
przynętą na duże okonie, szczupaki 
i bassy. Wobler ten jest również 
skuteczny na drapieżniki łowione 
pod lodem.
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Scooter

Montero

Shifty Shad

Pływający

Neutralny

EG-186F

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-186F Scooter 11 cm 11,8 g 0-0,9 m 

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-190A Montero 9 cm 8,6 g 0,5-0,7 m

EG-190A

#001

#002S

#002TL

#010

#011

#021

#046

#114

#132

#146

#177

#205

X10 930

A164F

SIN019V

#010A

#010B

#046A

#402A

630V

A164F X10

A010

SIN019V

A010 SIN019V

A164F

SIN019V630V

X10

Shifty Shad
Neutralny

EG-161SL

A010

A164F 630V

A139

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-161SL Shifty Shad 6 cm 6,7 g 0,8 m

SCOOTER
Za sprawą mocno zaokrąglonego 
steru, ma bardzo nietypową akcję 
- prowadzony w zmiennym tempie, 
odchodzi na boki - drażniąc podą-
żające za nim drapieżniki. Scooter 
jest bardzo skuteczny zarówno w 
metodzie spinningowej jak i trol-
lingowej. Polecany na szczupaki, 
sumy, sandacze i duże okonie. Jako 
wobler pływający, świetnie spły-
wa z prądem,np. puszczony przez 
łowcę salmonidów, na typowych 
trociowych miejscówkach. Ścią-
gany poprzecznie, jest niezwykle 
skuteczny.

MONTERO
Wobler imitujący ukleję lub inną 
rybkę o wydłużonym kształcie. Ma 
neutralną akcję i daje się prowa-
dzić szybko, dość płytko, prowo-
kując drapieżniki polujące na pły-
wającą przy powierzchni drobnicę. 
Kolor A164 zaspokaja kanibali-
styczne skłonnościdużych zębaczy. 
Wbudowana głośna grzechotka do-
datkowo wabi drapieżniki. Dziewię-
ciocentymetrowy wobler Montero 
jest również doskonały na sanda-
cze, sumy i wielkie bolenie.

SHIFTY SHAD
Uniwersalny, sześciocentymetrowy 
wobler pracujący do głębokości 
0,8m. Wąski korpus i bardzo  
sugestywny wyraz pyszczka,  
prowokuje drapieżniki do ataku, 
przy wolnym prowadzeniu.  
We wnętrzna grzechotka wzmaga 
atrakcyjność przynęty. Shifty 
Shad jest szczególnie skuteczny  
przy obławianiu płycizn na średnich  
i małych rzekach, gdzie występują 
klenie i jazie, jak również  
w wodach górskich na pstrągi  
potokowe oraz na szczupaki  
i okonie w wodach wolnopłynących. 
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FLEX X
Model ten jest prawdziwą perełką 
w ofercie przynęt Strike Pro.  
Podobnego sposobu konstruk-
cji niełatwo jest znaleźć wśród 
ofert największych producentów 
woblerów na świecie, korpus po-
dzielony jest na dziesięć części, 
połączonych mocnym materiałem. 
Dzięki tej konstrukcji Flex X ma 
niezwykle realistyczną pracę, 
a jednocześnie jest bardzo 
wytrzymały. Wobler ten jest 
stosunkowo ciężki, dzięki czemu 
można oddawać nim dalekie rzuty. 
Niezastąpiony w połowie wybred-
nych szczupaków i sandaczy.

Flex X
Tonący

Nr katalogowy Model długość waga
48-Y-EG-056AL Flex X 10,5 cm 20,4 g

Nr katalogowy Model długość waga

48-Y-EG-128B Flap Jack S65 6,5 cm 13,6 g
48-Y-EG-128D Flap Jack S90 9 cm 31,6 g

FLAP JACK
Tonący wobler bezsterowy 
z mocowaniem linki na grzbiecie, 
ma charakterystyczną pracę — 
drgające wychylenia na boki , dwa 
zaczepy na grzbiecie umożliwiają 
prowadzenie Flap Jacka bardziej 
lub mniej skośnie.  Dodatkowym 
efektem wabiącym jest dźwięk 
grzechotki. Przynęta ta jest dość 
ciężka, dzięki czemu możemy nią 
daleko rzucać, pracuje głęboko  
i jest skuteczna na szczupaki, 
sandacze, sumy.

Flap Jack
Tonący

#A010

#A05

#A09

#177

#022PT

#A02AT
#A010

#A05

#A09

#177

#146

#A46FL

#500G

#A55S

#A45T

#096SA

EG-128D

A45T

A53A44FL

A010A02AT

010A

046A

C30XS 104

BFT

338G 500G 551G

Flex Phantom
Tonący

Nr katalogowy Model długość waga
48-Y-EG-066A Flex Phantom 9 cm 21 g

EG-066A

FLEX PHANTOM
Podobnie jak Flex X, ma bardzo 
oryginalną konstrukcję tylnej 
części korpusu, pozwalającą na 
pracę ogonka nawet przy najwol-
niejszym prowadzeniu.Trans-
parentność korpusu powoduje 

 trakcie pro-
wadzenia i znakomicie upodabnia 
Flexa do uciekającej rybki. Iryta-
cję drapieżnika wzmaga wbudo-
wana grzechotka i prowokacyjny 
wygląd. Duże okazy szczupaków, 
boleni, sandaczy, okoni nie oprą 
się tej doskonałej przynęcie.

EG-056AL

Flex Phantom

EG-066A
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Alpha Minnow

Pro Shad

Astro Vibe

#BFT

#DCNB

#DTFS

#XBBO

#XS104

#010A

#010B

#046A

#402A

#930

#010A

#010B

#046A

#402A

#930

Alpha Minnow
Pływający

Pływający

JL-034F
ALPHA MINNOW
Dwa podobne woblery, 6cm — 
lżejszy i 7 cm — cięższy, w 
trzech wersjach kolorystycznych, 
imitujące ukleję lub inną małą 
rybkę, polecane na opaskowe san-
dacze, bolenie, okonie i pstrągi. 
Jak wszystkie woblery Strike 
Pro, przynęta charakteryzuje się 
najwyższą jakością wykonania 
korpusu oraz uzbrojenia. Nie-
rdzewne stalowe kółka łącznikowe 
i kotwice VMC oraz różne kolory 
Alpha Minnow sprawiają, że 
przynęta jest bardzo skuteczna 
na różnych łowiskach. Krótki ster 
i wydłużony korpus pozwalają na 
szybkie prowadzenie woblera. 
Z łatwością można nimi obławiać 
bystrza oraz przelewy.

PRO SHAD
Uniwersalny wobler na małe i śred-
nie drapieżniki; dość długi ster 
pozwala mu głęboko zejść zaraz 
po rozpoczęciu ściągania linki. 
Jest ciężki, więc mimo niewielkich 
rozmiarów można nim oddawać 
dalekie i celne rzuty. Polecany na 
pstrągi, okonie, szczupaki, może 
być dobrą alternatywą na letnie 
trocie.

JL-035F

010A BFT

XS104

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-JL-034F Alpha Minnow F60 6 cm 3 g 0-1 m 
48-Y-JL-035F Alpha Minnow F70 7 cm 4 g 0-1,2 m

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-JL-039F Pro Shad 6 cm 11 g 0-0,8 m

930

XBBO

JL-039F

#001

#002S

#002TL

#010

#011

#021

#046

#114

#132

#146

#177

#205

#221

#346G

#351

132 146

177BG

135E JU007E

A752E022PE

986E

Nr katalogowy Model długość waga
48-Y-PJG-005A Astro Vibe 4,5 cm 9,6 g

A752E022PE

986EJU007E135E

Tonący
Astro Vibe

PJG-005A

ASTRO VIBE
To oryginalna przynęta o kształcie  
i pracy cykady. Wabi ryby
intensywnymi wychyłami na boki, 
co mocno oddziałuje na linię  
boczną drapieżników.Trzy otwory 
na grzbiecie pozwalają na zawią-
zanie linki i prowadzenie przynęty 
pod różnym kątem, odpowiednio 
do warunków na łowisku.  
Bardzo efektowna kolorystyka, 
przewyższająca zdecydowanie 

 
na naszym rynku, zapewnia Astro 
Vibe dużą skuteczność. Polecana 
na okonie, szczupaki i inne  
drapieżniki.
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Fly Minnow
Pływający
Fly Minnow
Pływający

EG-098F

0-0,6 m

FLY MINNOW 
To najmniejszy wobler w ofercie 
Strike Pro, jest to model pływa-
jący, płytko chodzący. Świetnie 
sprawdzi się na przelewowe jazie 
i klenie oraz żerujące na płytkiej 
wodzie okonie.

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-098F

0-0,6 m

Fly Minnow 4 cm 1,5 g 0-0,2 m

TWITCHY MINNOW
Jest nieco większy i cięższy od 
modelu FLY MINNOW, jest mo-
delem woblera pływającego, dają-
cym się idealnie puszczać z prą-
dem, a następnie podciągać. Jest 
to doskonały sposób w przypadku 
połowu pstrągów, jazi i kleni. 

Twitchy Minnow
Pływający

0-0,6 m0-0,6 m0-0,6 m

EG-103F

A010 A06E

022-PT

A09 A05

C30 IM-01

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-103F Twitchy Minnow 4,8 cm 2,7 g 0-0,3 m

Kolory dostępne dla Fly Minnow oraz Twitchy Minnow



MAGIC MINNOW
Są to trzy modele przynęt o wą-
skim korpusie i długim sterze, 
podczas testu na różnych łowi-
skach atakowały je szczupaki, 
sandacze i duże okonie. Dwa 
pierwsze modele EG068F i EG068A 
to woblery o jednoczęściowym 
korpusie, zaś model EG068J ma 
korpus dwuczęściowy. Wszystkie 
trzy typy schodzą do około dwóch 
metrów podczas spinningowania 
a do trzech metrów w trollingu.

Magic Minnow

Pływający

EG-068F

EG-068A

EG-068J

500G

C30

A55S

402 226-713

Magic Minnow Joint

Pływający

Pływający

Kolory dostępne dla wszystkich wersji Magic Minnow

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-068A Magic Minnow F70 7 cm 5,2 g 0,6-0,9 m

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-068F Magic Minnow F85 8,5 cm 9,8 g 0,9-1,5 m

Nr katalogowy Model długość waga głębokość
48-Y-EG-068J Magic Joint 8,5 cm 9 g 0-0,6 m

Magic Minnow
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BANDIT SHAD
Miękka, gumowa przynęta imitują-
ca uciekającą w panice rybę. Dyna-
miczne ruchy oraz skręty ogonka 
przyciągają uwagę wielkich dra-
pieżników. Bandit Shad stosowany 
jest najcześciej do połowu dużych 
szczupaków, zarówno w trollingu 
jak i z rzutu.

PIG SHAD JUNIOR
PIG SHAD
Pig Shad i Pig Shad Junior to dwie 
miękkie, gumowe przynęty o bar-
dzo specyficznej pracy. Imitują 
ranną, uciekającą ostatkiem sił 
rybę. W czasie prowadzenia głów-
ka rippera powoli wychyla się na 
boki, podczas gdy ogon skręca się 
leniwie z boku na bok. Charaktery-
styczny ruch przynęty prowokuje 
drapieżniki do natychmiastowego 
ataku. Wyjątkowo skuteczne przy 
obławianiu płytszych partii łowisk. 
Dedykowane połowom szczupaków 
i sumów.

Nr katalogowy Model długość waga
48-Y-SP07 Bandit Shad 23 cm 90 g

Bandit Shad

C039

101

C041

102 113

SP07-100

Nr katalogowy Model długość waga
48-Y-SP-172C Pig Shad Junior 20 cm 50 g
48-Y-SP-172A Pig Shad 23 cm 90 g

Pig Shad Junior i Pig Shad

102
100

113 C039

101

C041

SP-172C-100

MIĘKKIE PRZYNĘTY STRIKE PRO

New

New





EKSTREMALNA   
WYTRZYMAŁOŚĆ

średnica 0,12 mm – wytrzymałość 10,70 kg

Plecionka Robinsona w technologii NPST

�� Wykonane w nowatorskiej  technologii  
 wstępnego naciągu NPST  
 (New Pre-Stretch Technology)
l   Włókna Spectra gwarantują niezwykłą wytrzymałość
l   Nowatorski sposób impregnacji włókien DMC  

 (Double Molecular Coating) zapewnia brak  
 nasiąkliwości nawet przy długich morskich połowach

l   Bardzo niska rozciągliwość 
l  Okrągły przekrój

średnica 0,15 mm – wytrzymałość 10,70 kg

Luźny splot i owalny przekrój.

Standardowa plecionka

Sum 249 cm około 120 kg masy.
Złowiony wspólnie przez Tomka
Kurnika oraz Piotra Wojnowskiego
z klubu Siluro Robinson Team.
Piękny okaz został wyholowany
na rzece Pad we Włoszech,
na wędzisko Siluro Spin 2,1 m
c.w. 50-250 g i plecionkę SeaFox 0,30 mm.
Łowcy zostali nagrodzeni złotym
medalem Wędkarskiego Świata.

średnicA

WytrzymAŁość
Phantom 

Green 
Spin

SeaFox  
i Phantom 

Spin 
0,06 mm 4,95 kg –
0,08 mm 5,90 kg –
0,10 mm 8,05 kg 7,20 kg
0,12 mm 10,70 kg 9,70 kg
0,15 mm 14,35 kg 13,30 kg

średnicA

WytrzymAŁość
Phantom 

Green 
Spin

SeaFox  
i Phantom 

Spin 
0,18 mm 17,50 kg 15,10 kg
0,20 mm 21,90 kg 18,25 kg
0,23 mm 24,80 kg -
0,25 mm – 22,40 kg
0,30 mm - 28,95 kg

dzięki technologii wstępnego naciągu  
uzyskana została cieńsza średnica przy zachowaniu  
początkowej wytrzymałości plecionki. nasze plecionki  
mają okrągły i jednakowy na całej długości przekrój. 




