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FORCE

kg
BREMSKRAFT
max.

5

Ø mm m
0,45 mm 720 m

0,50 mm 600 m

0,60 mm 400 m

0,75 mm 310 m

Art.-Nr. Model Waga Przełoż.
2085 330 Giant 1015 g 4,3 : 1

Art.-Nr.
2085 331

Kołowrotek sumowy najwyższej klasy! 
Bezsprzecznie do technologicznej czołówki kołowrotków sumowych wkracza TO cudo!
Outrigger to powalający kołowrotek z niewyobrażalną pojemnością 720m 0,45mm, na który długo czekali wszyscy wędkarze sumowi. Pod 
względem pojemności żyłki zastępuje on multiplikatory i umożliwia łowienie w takich regionach i obszarach, które wcześniej uchodziły za 
nieosiągalne. 
Jako jeden z największych kołowrotków stacjonarnych na świecie oferuje on sumiarzowi hybrydę ekstremalnie mocnej siły hamowania, nie-
wiarygodnej pojemności żyłki, wytrzymałości i wykończenia high-end. 
Technicznie przemyślane "wnętrze" kołowrotka (mosiężne komponenty) gwarantują niezawodność podczas brań w najbardziej ekstremal-
nych sytuacjach. 

Specyfikacja i cechy wyposażenia:
- kuta na zimno szpula aluminiowa
- karbonowe tarcze hamulcowe dla maksymalnej siły hamo-
wania 
- gruby, wzmacniany kabłąk ze stali szlachetnej 
- system Double Anti-Reverse (OWC Multi Antireverse) 
- 5 uszczelnianych łożysk kulkowych (Stainless Steel)
- osie 8 mm ze stali szlachetnej ze stopem cynkowym (XL)
- duży, wzmacniany wodzik do układania żyłki
- elegancka korba CNC z głowicą Soft Touch 
- prawdopodobnie rekordowa pojemność żyłki (720m 
0,45mm)
- mosiężna przekładnia
- przełożenie 5,7:1

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack150
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Ø mm m
0,45 mm 720 m

0,50 mm 600 m

0,60 mm 400 m

0,75 mm 310 m

Art.-Nr. Model Waga Przełoż.
2085 330 Giant 1015 g 4,3 : 1

Art.-Nr.
2085 331

Jako jeden z największych kołowrotków stacjonarnych na świecie oferuje on sumiarzowi hybrydę ekstremalnie mocnej siły hamowania, nie-
wiarygodnej pojemności żyłki, wytrzymałości i wykończenia high-end. 
Technicznie przemyślane "wnętrze" kołowrotka (mosiężne komponenty) gwarantują niezawodność podczas brań w najbardziej ekstremal-
nych sytuacjach. 

Specyfikacja i cechy wyposażenia:
- kuta na zimno szpula aluminiowa
- karbonowe tarcze hamulcowe dla maksymalnej siły hamo-
wania 
- gruby, wzmacniany kabłąk ze stali szlachetnej 
- system Double Anti-Reverse (OWC Multi Antireverse) 
- 5 uszczelnianych łożysk kulkowych (Stainless Steel)
- osie 8 mm ze stali szlachetnej ze stopem cynkowym (XL)
- duży, wzmacniany wodzik do układania żyłki
- elegancka korba CNC z głowicą Soft Touch 
- prawdopodobnie rekordowa pojemność żyłki (720m 
0,45mm)
- mosiężna przekładnia
- przełożenie 5,7:1
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Dichtungsring der 
Frontbremse

OWC Dichtung

wasserdichtes 
Edelstahlkugellager

Kugellager

One Way Clutch

wasserdichtes 
Edelstahlkugellager

wasserdichtes 
Edelstahlkugellager

Dichtung Frontbremse

Wasserdichte Ausstattung Outrigger Double Anti-Reverse System
Sperrklinke 
(für OWC) OWC OWC

Anschlag

Gehäuse

Rücklaufsperrklinke 
für Multistopsperre

18-Zahn-Multistop-
Rücklaufsperre

wasserdichtes 
Edelstahlkugellager

Antriebsachse

OWC 
Gehäuseabdeckung

Spool Drag Seal Ring

Wasser

Wasser

Spulendich-
tring schützt 
die Brems-
scheiben und 
Filzscheiben 
zuverlässig 
vor Wasser

Spulendich-
tring schützt 
die Brems-
scheiben und 
Filzscheiben 
zuverlässig 
vor Wasser

WARLOCK GIANT

POWER
LINE 
ROLLER BAIL19 

DRAG
FORCE

kg
BREMSKRAFT
max.

5

Ø mm m
0,45 mm 720 m

0,50 mm 600 m

0,60 mm 400 m

0,75 mm 310 m

Art.-Nr. Model Przełoż.
2082 300 Giant 995 g 3,3 : 1

Art.-Nr.
2082 301

Szpula zapasowa

Warlock Giant to kolejna wersja naszego bestsellera z popularnej serii Warlock. Stabilny korpus i masywna przekładnia (mosiężne kom-
ponenty) gwarantują niezawodność podczas brań w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Tutaj wędkarzowi sumowemu oferuje się 
wyjątkowo dużą siłę hamowania, niewiarygodną pojemność żyłki, wytrzymałość i wykończenie high-end.

•  5 łożysk ze stali szlachetnej
•  Anti Reverse System 
•  extremalnie mocna oś ze stali nierdzewnej (8 mm)
•  niesamowicie wielka pojemność szpuli
•  przekładnia z mosiądzu
•  karbonowe tarcze hamulca
•  siła hamowania 19kg
•  kuta na zimno, aluminiowa szpula
•  wzmocniona, odporna na prężenia obudowa
•  odporny na słoną wodę
•  możliwość przełożenia korby (lewa/prawa)

WARLOCK 

Szpula zapasowa

Warlock Giant to kolejna wersja naszego bestsellera z popularnej serii Warlock. Stabilny korpus i masywna przekładnia (mosiężne kom-
ponenty) gwarantują niezawodność podczas brań w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Tutaj wędkarzowi sumowemu oferuje się 
wyjątkowo dużą siłę hamowania, niewiarygodną pojemność żyłki, wytrzymałość i wykończenie high-end.
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POWER
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Przełoż.
995 g 3,3 : 1

ponenty) gwarantują niezawodność podczas brań w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Tutaj wędkarzowi sumowemu oferuje się 
wyjątkowo dużą siłę hamowania, niewiarygodną pojemność żyłki, wytrzymałość i wykończenie high-end.

•  extremalnie mocna oś ze stali nierdzewnej (8 mm)
•  niesamowicie wielka pojemność szpuli

•  kuta na zimno, aluminiowa szpula
•  wzmocniona, odporna na prężenia obudowa

•  możliwość przełożenia korby (lewa/prawa)
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Ø mm m
0,35 mm 280 m

0,40 mm 240 m

0,45 mm 195 m

0,50 mm 155 m
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V-Shot

Ø mm m
0,35 mm 190 m

0,40 mm 150 m

0,45 mm 140 m

14 

DRAG
FORCE

kg
BREMSKRAFT
max.

Szpula zapasowa
Art.-Nr. Model Waga Przełoż.
2085 160 6000 400 g 5,1 : 1

Art.-Nr.
2085 169 

System Speed Drag System pozwala wędkarzowi już po połowie obrotu korzystać z pełnej 
mocyhamowania. W ten sposób wędkarz szybko uzyskuje pełną kontrolę, która pomoże mu 
szybko pokonywać duże sumy. Kołowrotek został stworzony specjalnie z myślą o pionowych 
metodach z łodzi, gdzie istotne są zwłaszcza szybkość, wytrzymałość i mocne hamulce. Oś 
została poddana specjalnemu procesowi hartowania, który dodatkowo poprawił stabilność 
kołowrotka. Zróżnicowane testy dowiodły, że ten kołowrotek jest praktycznie niezniszczalny i 
przyniósł wędkarzom z naszego teamu wiele ryb większych niż 2 m. 

Art.-Nr. Model Waga Przełoż.
2085 060 6000 ca. 565 g 4,9 : 1

•  6 łożysk kulkowych ze stali szlachetnej
•  1 łożysko wałkowe One Way Clutch 
•  ekstra stabilny korpus Full Metall Body
•  ekstra lekki wirnik Carbon Rotor
•  wzmacniana oś ze stali szlachetnej
•  Max Drag Power/ siła hamowania 14 kg
•  korba CNC z antypoślizgową głowicą
• masywna aluminiowa szpula

metalowa 
obudowa

szpula zapasowa
Art.-Nr. Model
2085 069 6000

Ø mm m
0,35 mm 280 m

0,40 mm 240 m

0,45 mm 195 m

0,50 mm 155 m

Carbon

Washers
2

Speed Drag
System

PRO

Szpula zapasowa
Przełoż.

5,1 : 1

System Speed Drag System pozwala wędkarzowi już po połowie obrotu korzystać z pełnej 
mocyhamowania. W ten sposób wędkarz szybko uzyskuje pełną kontrolę, która pomoże mu 
szybko pokonywać duże sumy. Kołowrotek został stworzony specjalnie z myślą o pionowych 
metodach z łodzi, gdzie istotne są zwłaszcza szybkość, wytrzymałość i mocne hamulce. Oś 
została poddana specjalnemu procesowi hartowania, który dodatkowo poprawił stabilność 
kołowrotka. Zróżnicowane testy dowiodły, że ten kołowrotek jest praktycznie niezniszczalny i 
przyniósł wędkarzom z naszego teamu wiele ryb większych niż 2 m. 

•  6 łożysk kulkowych ze stali szlachetnej

•  ekstra stabilny korpus Full Metall Body

•  Max Drag Power/ siła hamowania 14 kg

metalowa 
obudowa

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

POWER Carbon

Washers
2

Przełoż.
4,9 : 1

•  6 łożysk kulkowych ze stali szlachetnej

Przełoż.
5,1 : 1

Art.-Nr.
2085 169 

•  6 łożysk kulkowych ze stali szlachetnej

NEW
2021
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BAIL

Carbon

Washers
3

POWER

Ø mm m
0,50 mm 250 m

0,60 mm 180 m

0,65 mm 155 m

Art.-Nr. Model Waga Przełoż.
2085 100 10000 775 g 4,6 : 1

Art.-Nr.
2085 101

Szpula zapasowa

Uni Cat KONCK OUT to kołowrotek dla wędkarzy, którzy chcą mierzyć się z prawdziwymi potworami.
Cichy bieg i mocna oś to cechy tego kołowrotka, które zwracają uwagę, jak tylko weźmie się go do ręki. Z tym kołowrotkiem można 
holować wielkie sumy powyżej 2 m, i nie trzeba się martwić o jego wytrzymałość. 

• 5 łożysk kulkowych High Tech
• 1 łożysko One Way Clutch
• podwójnie anodowana aluminiowa szpula 
• ekstra duża, wzmacniana rolka prowadząca żyłkę
• wzmocniona oś  (8 mm !)
• wirnik Hollow
• mosiężne koła zębate 
• przekładnia Heavy Duty Wormshaft 
• grafitowa obudowa odporna na skręcenia
• kabąk ze stali nierdzewnej 
  z antysplątaniową rolką prowadzącą żyłkę 
  i łożyskiem kulkowym ze stali nierdzewnej 
• system Anti-Reverse
• kabłąk ze stali szlachetnej
• masywna, metalowa korba
• korba Soft-Touch 

Art.-Nr.
2740 289

pojemność 
400 m / 0,40 mm

• 5 łożysk kulkowych ze stali szlachetnej  + 1 łożysko rolkowe 
  ze stali szlachetnej
• aluminiowa korba CNC z ergoniczną głowicą korby
• nierdzewny kabłąk Thick Bail 
• S-Curve Oscillation System
• płynnie działający system przednich hamulców 
  z dużymi tarczami 
  hamulcowymi 
• 3 karbonowe tarcze hamulcowe
• wzmacniana i hartowana 6 mm oś

Szpula zapasowa

Art.-Nr Model Waga Pojemność Przełoż.
2740 280 8000 660 g 400 m / 0,40 mm 4,1 : 1

POWER

Przełoż.
4,6 : 1

Cichy bieg i mocna oś to cechy tego kołowrotka, które zwracają uwagę, jak tylko weźmie się go do ręki. Z tym kołowrotkiem można 
holować wielkie sumy powyżej 2 m, i nie trzeba się martwić o jego wytrzymałość. 

podwójnie anodowana aluminiowa szpula 
ekstra duża, wzmacniana rolka prowadząca żyłkę

przekładnia Heavy Duty Wormshaft 
grafitowa obudowa odporna na skręcenia

  z antysplątaniową rolką prowadzącą żyłkę 
  i łożyskiem kulkowym ze stali nierdzewnej 
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Ø mm m
0,45 mm 340 m

0,50 mm 275 m

0,60 mm 190 m

Ø mm m
0,40 mm 485 m

0,50 mm 310 m

0,60 mm 215 m

•  6 precyzyjnych łożysk kulkowych + 1 łożysko One Way Clutch
•  karbonowe tarcze hamulcowe
•  precyzyjnie regulowane hamulce przednie o dużej mocy
•  przekładnia S- Curve dla perfekcyjnego ułożenia żyłki
•  Computer Rotor Balanced System
•  szpulka antysplątaniowa 
•  wzmacniany, aluminiowy kabłąk Thick Bail 
•  aluminiowa korba CNC z głowicą Soft Touch

Art.-Nr. Model Waga Przełoż.
2710 800 8000 660 g 4,1 : 1

Art.-Nr.
2710 801

Szpula zapasowa

Uni Cat Cat Rewinder III to następca legendarnego kołowrotka Cat Rewinder II w zupełnie nowym wyglądzie. 
 Zaletami są wyważony mocny rotor, aluminiowa szpula o dużej  pojemności, układ hamulcowy z dużymi tarczami hamulcowymi oraz 
pozostałe komponenty, które gwarantują niezawodną pracę

Art.-Nr.
2740 101

Szpula zapasowa

Art.-Nr. Model Gew. Übers.
2740 100 10000 680 g 4,3 : 1

Ten kołowrotek został opracowany z myślą o naprawdę dużych rybach. Przy maksymalnym 
obciążeniu symulatora i ćwicząc bezpośrednio na wodzie, żadnemu z wędkarzy z naszego 
Teamu Uni Cat nie udało się go zniszczyć. Wniosek: Test praktyczny zdany! Przedstawione 
z niesamowicie dobrym stosunkiem ceny do jakości, to kołowrotek sumowy w najlepszym 
wydaniu.

• 5 + 1 łożysk kulkowych
• Aluminiowa szpula w matowej czerni
• Rolka prowadząca ze stali nierdzewnej
• 3 karbonowe tarcze hamulcowe
• Korba aluminiowa CNC
• Nierdzewny, gruby kabłąk
• beztrybowyprzedni układ hamulcowy z bardzo dużymi tarczami 
hamulcowymi
• dodatkowo wzmocniona i hartowana oś głowna
• przekładnia ze stali nierdzewnej• dodatkowo wzmocniona i harto-
wana oś głowna
• przekładnia ze stali nierdzewnej

Ten kołowrotek został opracowany z myślą o naprawdę dużych rybach. Przy maksymalnym 
obciążeniu symulatora i ćwicząc bezpośrednio na wodzie, żadnemu z wędkarzy z naszego 
Teamu Uni Cat nie udało się go zniszczyć. Wniosek: Test praktyczny zdany! Przedstawione 
z niesamowicie dobrym stosunkiem ceny do jakości, to kołowrotek sumowy w najlepszym 

• beztrybowyprzedni układ hamulcowy z bardzo dużymi tarczami 

• przekładnia ze stali nierdzewnej• dodatkowo wzmocniona i harto-



 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible 155

Superior Cat
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15 Jahre Garantie auf den Blank!!

15 Jahre Garantie auf den Blank!!

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5614 240 2,40 m 172 cm 2 430 g 150 - 550 g

5614 270 2,70 m 2,00 cm 2 445 g 150 - 550 g

Wędki Superior to synonim dojrzałych wędek, w których zdobyte podczas 
długich lat łowienia sumów doświadczenie łączy się z technicznie najwyższej 
jakości komponentami. 
Na zadeklarowane przez nas jako "praktycznie niezniszczalne" blanki z czystym 
sumieniem dajemy 15-letnią gwarancję. 

Sam Patrick Gölzer zasiadł razem z naszym zespołem ds. zarządzania produktem 
do wielomiesięcznej, precyzyjnej pracy, aby na koniec stworzyć prawdziwe 
arcydzieło w historii konstrukcji wędek.

Oprócz ultralekkiego, karbonowego blanku high-technology, w konstrukcji tej 
wędki zastosowane zostały wyłącznie najlepsze i najwyższej jakości komponenty. 
Gölzer, oprócz bardzo wysokich wymagań w stosunku do wysokiej jakości prze-
lotek (Fuji K Style Alconlite Guide + Flange Tip Guide Dark Gun Smoke), postawił 
także na najlepszy pod względem jakości uchwyt na kołowrotek  (Fuji DPSH 24-
22) i czarny, ponadczasowy design. 
Dopiero po tym, jak sam przetestował te wędki na wielu wyprawach i bez pro-
blemu wylądował wiele dużych ryb do 2,61 m i 2,54 m wielkości (ponad 100 kg), 
zdecydował się na sygnowanie tych wymarzonych wędek swoim podpisem. 
Wędka dostarczana jest w czarnym, wodoodpornym pokrowcu Uni Cat Single 
Jacket.

- blank: ultra wytrzymały 30T HIGH-TECHNOLOGY CARBON BLANK (UItra Light)
- przelotki: FUJI K STYLE ALCONLITE GUIDE
- uchwyt na kołowrotek: FUJI DPSH24-22 REELSEAT
- przelotka szczytowa: FlANGE DARK GUN SMOKE
- uchwyt : KOREAN HARD EVA HANDLE

Ponadto w zestawie:
wodoodporny pokrowiec Uni Cat Single Jacket
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PURE CARBON Vertical

PURE CARBON Belly

100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5604 185 1,85 m 187 cm 1 165 g up to 250 g

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5604 170 1,70 m 172 cm 1 245 g up to 270 g

Jak połączyć maksymalną sprężystość ze szczególnie lekkim materiałem? Używając 100% pełnego węgla (Solid
Carbon).
24-T, w pełni węglowy blank Pure Carbon Vertical walczy z największymi rybami  i mobilizuje podczas holu
niesamowite rezerwy siły. Jednocześnie jednak lekki materiał zapobiega zmęczeniu wędkarza.
Blank wędki Uni Cat Pure Carbon został specjalnie zaprojektowany
do warunków podczas łowienia z Belly Boat

• 24t full carbon (pełny węgiel)
• Przelotki Seaguide 6 + 1
• Uchwyt kołowrotka Sea Guide SCXSS-MN
• Uchwyty typu PU

• 24t full carbon (pełny węgiel)
• Przelotki Seaguide 6 + 1
• Uchwyt kołowrotka Sea Guide SCXSS-MN
• Uchwyty typu PU

Jak połączyć maksymalną sprężystość ze szczególnie lekkim materiałem? Używając 100% pełnego węgla (Solid Carbon).
24-T, w pełni węglowy blank Pure Carbon Vertical walczy z największymi rybami  i mobilizuje podczas holu
niesamowite rezerwy siły. Jednocześnie jednak lekki materiał zapobiega zmęczeniu wędkarza.
Uni Cat Pure Carbon Vertical jest idealny do każydych warunków przy połowach wertykalnych.

NEW
2021

NEW
2021
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Belly Booster
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Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.
5610 190 1,90 m 140 cm 2 350 g 150 - 450 g

Wędka na duże sumy, stworzona z myślą o Belly Boat. 

Ta wędka była doskonalona i dostosowywana przez nasz francuski team tak długo, aż nie uzyskano pełnego arcydzieła. Zaczynając od 
ekstra krótkiego uchwytu, aby móc odpierać rybę łokciami i przenosić siłę na blank, aż do optymalnego ułożenia przelotek na blanku - 
tutaj wszystko zostało dokładnie wyliczone. 

- przesuwany uchwyt na kołowrotek dla idealnej równowagi
- karbonowy blank 30 t
- przelotki SIC

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.
5607 245 2,40 m 125 cm 2 515 g 250 - 1000 g

5607 275 2,70 m 140 cm 2 575 g 250 - 1000 g

5607 305 3,00 m 158 cm 2 645 g 250 - 1000 g

Dzięki serii Uni Cat Knock Out "wracamy do korzeni” i pozostawiamy wszystkie najlepsze cechy legendarnego już modelu "Dream 
Fish". Jak wtedy, opieramy się na prawie niezniszczalnym blanku ze szczytową akcją.
Gwarantuje to optymalne wykrywanie brań i zapewnia niewiarygodną przyjemność z holu.

• Blank z włókna szklanego epoksydowego Powerflex z pełną szklaną końcówką
• Oryginalny uchwyt kołowrotka Fuji DPS-H24
• 6-ramienne przelotki z twardego chromu
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Shades of Cat

Shades of Cat

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5665 270 2,70 m 140 cm 2 460 g 200 - 1000 g

5665 285 2,85 m 148 cm 2 485 g 200 - 1000 g

5665 300 3,00 m 155 cm 2 520 g 200 - 1000 g

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5665 271 2,70 m 140 cm 2 280 g 30 - 180 g

5665 301 3,00 m 155 cm 2 320 g 30 - 180 g

Ten sprzęt jest całkowicie dopasowany do wymagań nowoczesnego wędkarstwa sumowego i łączy w sobie wszystkie cechy idealnej 
wędki sumowej. Skontruowana została tak, aby poradzić sobie z największymi przedstawicielami tego gatunku. Martwe drewno i po-
walone drzewa definitywnie należą do obszarów zastosowania tej wędki o ciężarze rzutowym 1000 g. Mimo wszystko jednak została 
ona tak skontruowana, aby zachować precyjne parametry, takie jak np. dość miękką akcję szczytówki, która ułatwia rybom połykanie 
przynęty.

Zastosowanie:
•  idealna do metod z bojami albo zestawami gruntowymi 
•  bardzo silna konstrukcja na sumy w rozmiarze XXL, zwłaszcza 
ukrywające się w powalonych drzewach 

•  miękka szczytówka dla czułego rozpoznawania brań 
•  wytrzymały blank z włókna węglowego 24 T
•  uchwyt na kołowrotek DPS-H
•  bardzo stabilne przelotki typu K

Tę wędkę stworzyliśmy z myślą o lżejszym spinningu czy też spinningu w naszych krajowych wodach, a dzięki jej niedużej wadze nic 
nie stoi na przeszkodzie długim, wyczerpującym sesjom. Semiparaboliczna akcja gwarantuje optymalne parametry rzutu, a bardzo 
czułe rozpoznawanie brań umożliwia natychmiastowe reakcje. Oprócz tego, mimo że wędka jest lekka, jest bardzo potężna. Ciężar 
rzutowy od 30 g do 180 g pozwala na dokładne zarzucanie nie tylko lekkich błystek, ale także ciężkich gumowych ryb czy spinnerów 
z ołowianymi główkami.  

•  semiparaboliczna
•  dodatkowo wzmacniane przelotki
•  wytrzymały blank z włókna węglowego 24 t 
    (technologia High Carbon Molecular)
•  uchwyt na kołowrotek DPS-H
•  bardzo stabilne przelotki typu K 

NEW
2021
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Shades of Cat

TONS24
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Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5665 181 1,80 m 182 cm 1 210 g up to 250 g

5665 192 1,90 m 144 cm 2 230 g up to 250 g

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5665 191 1,90 m 192 cm 1 250 g 150 - 650 g

5665 212 2,10 m 163 cm 2 290 g 150 - 650 g

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5665 340 3,40 m 174 cm 2 560 g 200 - 1000 g

Wędka Vertical Stick z serii "Shades of Cat", jak zdradza to nazwa, została stworzona z myślą o łowieniu z łodzi. Wrażliwa tech-
nologia konstrukcji blanku umożliwia optymalną prezentację przynęty podczas łowienia sumów w średniej kategorii wagowej. 
Blanki są dobrze wyważone i zapewniają bezpośredni kontakt z przynętą. Uchwyt podzielony tworzywem EVA został spec-
jalnie tak zaprojektowany, aby do prezentacji przynęty można było do pomocy posłużyć się drugą ręką, jednocześnie jednak 
umożliwia odpowiedni chwyt i podparcie podczas holowania ryby. 

•  obszar zastosowania: łowienie pionowe z łodzi
•  semiparaboliczna
•  wytrzymały blank z włókna węglowego 24 t  
•  uchwyt na kołowrotek DPS-M
•  bardzo stabilne przelotki typu K 
•  uchwyty z tworzywa EVA w stylistyce Grey Camou 

•  obszar zastosowania: łowienie pionowe z łodzi/Belly Boat 
•  semiparaboliczna
•  dodatkowo wzmacniane przelotki
•  wytrzymały blank z włókna węglowego 24 t  
(technologia High Carbon Molecular)
•  uchwyt na kołowrotek DPS-M
•  czułe rozpoznawanie brań
•  bardzo stabilne przelotki typu K 

Bardzo potężna wędka na duże ryby, która pozwoli dotrzeć do dalekich i trudno dostępnych miejsc. Chodzi tutaj o powalone drzewa 
i martwe drewno, do którego prawa roszczą sobie zwłaszcza sumy w rozmiarze XXL. Wędka została jednak tak pomyślana, że mimo 
wszystko ma precyzyjne parametry, takie jak np. początkowa akcja szczytówki, która gwarantuje podczas łowienia z tzw. podwiązką, 
że żyłka przebiega wysoko ponad powierzchnią wody. Przy pełnym obciążeniu akcja zmienia się w przyjemnie przechodzącą, która 
powali każdą wielką rybę. Bardzo nowoczesne wykończenie nadaje tej wędce ostatnich szlifów.

Zastosowanie:
•  idealna na dalekie dystanse z bojami albo zestawami gruntowymi 
•  bardzo silna konstrukcja na sumy w rozmiarze XXL, zwłaszcza 
ukrywające się w powalonych drzewach 
•  miękka szczytówka dla czułego rozpoznawania brań 

•  wytrzymały blank z włókna węglowego 24 T
•  uchwyt na kołowrotek DPS-H
•  bardzo stabilne przelotki typu K

Waga Ciężar rzut.

250 g 150 - 650 g

290 g 150 - 650 g

•  obszar zastosowania: łowienie pionowe z łodzi/Belly Boat 

•  wytrzymały blank z włókna węglowego 24 t  



 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack160

®

DISTANCE BOJE

TONS24
BLANK

CARBON

TONS24
BLANK

CARBON

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack160

®

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5619 240 2,40 m 124 cm 2 375 g 150 - 450 g

5619 270 2,70 m 139 cm 2 425 g 150 - 450 g

5619 285 2,85 m 147 cm 2 465 g 150 - 450 g

5619 300 3,00 m 155 cm 2 495 g 150 - 450 g

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5619 330 3,30 m 171 cm 2 540 g 120 - 450 g

Dzięki nowej Vencata Pro ultranowoczesna technologia budowy wędek spotyka się z wyrafinowanym, oryginalnym designem. Każdy, 
kto kiedykolwiek holował wielkiego suma wie, jakie siły tu działają. Nasz dział zarządzania produktem stworzył wędkę optycznynie 
delikatną ale i niesamowicie mocną opracowaną przy użyciu węglowego blanku 24 T, który jest dodatkowo owinięty karbonowym 
oplotem X-Covered. Mocna wędka ze stosunkowo miękką szczytówką do czułego wykrywania brań została wzmocniona. Vencata Pro 
jest dostępna w długości 2,40 m do 3,00 m. W ten sposób idealnie wykorzystuje całe spektrum na krótkim i średnim dystansie.

• solidny blank węglowy 24 T
• dodatkowe wzmocnienie Carbon X - Covered
• Uchwyt na kołowrotek DPS-H
• Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z pianki EVA
• 6-ramienne przelotki
• bardziej miękka końcówka do czułego wykrywania brań

Dzięki nowej Vencata Pro Distance najnowocześniejsza technologia budowy wędek łączy się z wyrafinowanym, oryginalnym desi-
gnem. Nasz dział zarządzania produktem nie tylko stworzył wizualną ucztę tą wędką, ale także opracował mocną wędkę ze stosun-
kowo miękką szczytówką do czułego wykrywania brań za pomocą węglowego blanku 24 T, który został dodatkowo wzmocniony 
węglowym oplotem.
Vencata Pro została specjalnie zaprojektowana do łowienia na długich dystansach. Dzięki mocnemu blanku wędziska, tzw. „Efekt 
samozacięcia” pojawia się zwykle zaraz po zacięciu.

• solidny blank węglowy 24 T
• dodatkowe wzmocnienie Carbon X - owijanie
• uchwyt kołowrotka DPS-H (Gunsmoke)
• Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z pianki EVA
• mocne przelotki w ilości 6 sztuk
• bardziej miękka końcówka do czułego wykrywania brań
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Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5619 170 1,70 m 170 cm 1 180 g up to 210 g

5619 190 1,90 m 190 cm 1 205 g up to 210 g

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5619 160 1,60 m 160 cm 1 190 g 300 - 600 g

5619 185 1,85 m 185 cm 1 220 g 300 - 600 g

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut.

5619 272 2,70 m 137 cm 2 275 g 40-180 g

5619 302 3,00 m 153 cm 2 310 g 40-180 g

Solidny, szybki blank z mocnym rdzeniem, przelotkami typu K, antypoślizgową pianką EVA i nie tylko.
Nowy Vencata Pro Spin, który został również wzmocniony specjalnym Carbon X-Wrappingiem, trafia idealnie , jeśli chodzi o nowoczesną 
technologię spinningów. Dzięki wytrzymałemu uchwytowi kołowrotka DPS-H podstawa kołowrotka spinningowego jest całkowicie 
bezpieczna i
pozwala łowić godzinami. Szczytówka została specjalnie zaprojektowana tak, aby można było wyczuć pulsowanie wirującej przynęty. 
Niezwykle mocny blank wędki sprawia, że   każdy sum w końcu się poddaje.

• solidny blank węglowy 24 T
• dodatkowe wzmocnienie Carbon X - owijanie
• DPS - uchwyt kołowrotka H (Gunsmoke)
• Poręczna, ergonomicznie ukształtowana rękojeść z pianki EVA
• Stabilne prowadnice typu K.
• czuła końcówka, mocny rdzeń

Przy masie wyrzutowej 600 gramów, to wędka dla "dużych chłopców" Dodatkowo wzmocniony specjalnym Carbon X-Wrappingiem, 
wędka ta jest idealna do łowienia w pionie przy użyciu największych przynęt z łodzi lub z Belly Boat. Dzięki wytrzymałemu uchwy-
towi kołowrotka Seaguide stopka kołowrotka jest całkowicie bezpieczna. Wędka ma dodatkową rękojeść z pianki EVA, dzięki czemu 
wędkarz ma lepszy kąt podczas walki i dzięki temu może wytworzyć maksymalny nacisk.
• Średnica pierścienia prowadzącego: 20 mm
• Seaguide SCX - uchwyt kołowrotka DPS

• idealny do łodzi lub belly boat
• Poręczna, ergonomicznie ukształtowana rękojeść z pianki EVA
• solidny blank węglowy 24 T
• dodatkowe wzmocnienie Carbon X - owijanie
• Uchwyt kołowrotka Seaguide DNPS
• stabilne przelotki dwustopkow

Fantastycznie lekka, doskonale wyważona wędka do łodzi. Dodatkowo wzmocniony specjalnym Carbon X-Wrappingiem, wędka ta jest 
idealna do łowienia w pionie z łodzi lub belly boatj w średnim i ciężkim zakresie. Dzięki wytrzymałemu uchwytowi kołowrotka Seaguide 
podstawa kołowrotka jest całkowicie bezpieczna. Wędka ma dodatkową rękojeść z pianki EVA, dzięki czemu ma lepszy kąt podparcia po-
dczas walki i dzięki temu może wytworzyć maksymalny nacisk. Wędka jest nieco bardziej miękka, aby zapewnić dobre wyczucie przynęty 
i czułą detekcję brania.

• idealny do łodzi lub belly boat
• Poręczna, ergonomicznie ukształtowana rękojeść z pianki EVA
• solidny blank węglowy 24 T
• dodatkowy Carbon X - wzmocnienie owijania
• Uchwyt kołowrotka Seaguide DNPS
• stabilne przelotki dwustopkowe
• stosunkowo miękka końcówka
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Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. 

5617 271 2,70 m 140 cm 2 440 g 200 - 600 g

5617 286 2,85 m 147 cm 2 475 g 200 - 600 g

5617 301 3,00 m 155 cm 2 505 g 200 - 600 g

Czym wyróżnia się dobra wędka na sumy? 
Dobra odpowiedź - niezawodnością, stabilnością i wysokiej jakości, odpornymi na obciążenia komponentami. Zaczyna się od dobre-
go blanku, przechodzi przez niezwykle stabilne, 6-stopkowe przelotki i kończy na stabilnym i dobrze wykonanym uchwycie. Dream 
Fish Pro w 100% odpowiada tym potrzebom. Wędka została wykonana z myślą o dużych rybach, które mogą podejmować bardzo 
gwałtowne próby ucieczki. Seria Dream Fish Pro składa się z 3 modeli o długości od 2,70 m do 3,00 m. Dzięki dużym uchwytom na 
kołowrotek DPSH można posługiwać się bezproblemowo także dużymi kołowrotkami. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa EVA gwaran-
tuje pewny chwyt podczas holowania dużych ryb. 

•  wytrzymały karbonowy blank
•  przelotka szczytowa Flange Guide
•  stabilne, 6-stopkowe przelotki
•  ergonomiczny uchwyt z tworzywa EVA
•  oryginalny uchwyt na kołowrotek Fuji DPSH

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. 

5888 270 2,70 m 140 cm 2 460 g 150 - 800 g

5888 285 2,85 m 147 cm 2 490 g 150 - 800 g

5888 300 3,00 m 155 cm 2 520 g 150 - 800 g

• wytrzymały blank węglowy 24 t
• Ergonomicznie ukształtowana rękojeść 
z pianki EVA
• Uchwyt kołowrotka DPSH

Ta potężna wędka opracowana przez specjalistów do łowienia dużych sumów. Ta wędka  
przez miesiące
zostala przetestowana w najbardziej ekstermalnych warunkach przez naszych teamowi-
czów z Uni-Cat i wielokrotnie przez ich projektantów
zoptymalizowana, aż w końcu uzyskał ostateczny efekt.
Potężne przelotki Seaguide i stabilny uchwyt kołowrotka Fuji DPS-H,do tego
super  wytrzymały blanki, nadają  dokładnie te cechy
które określają  wędkę sumową. Oparty na krzyżowym splocie węglowym,
blank nie tylko zyskuje atrakcyjne design, ale także wspiera moc
wędziska

NEW
2021
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Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. 

5602 365 3,60 m 187 cm 2 490 g 6 - 7 lb

Tradycyjnie już w naszych wędkach na pellet stawiamy na blanki z wysoko zagęszczonego tworzywa Pure Carbon, które dbają o lepszą 
akcję i więcej mocy dla wędek o takiej długości. Także ich została znacznie zredukowana i są to wędki o uniwersalnym zastosowaniu. 
Sprawdzą się zarówno podczas łowienia dużych karpi w rzekach o silnym prądzie,  jak i do tzw. spoda. Wysokiej jakości metalowy uch-
wyt na kołowrotek naprawdę zwraca na siebie uwagę! 

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. 

5604 256 2,55 m 132 cm 2 405 g 150 - 400 g

5604 271 2,70 m 139 cm 2 425 g 150 - 400 g

5604 286 2,85 m 147 cm 2 470 g 150 - 400 g

5604 301 3,00 m 154 cm 2 505 g 150 - 400 g

Podobnie jak jego poprzednicy, Uni Cat Destroyer MP-V4 ma bardzo przyjemną , miękka akcję dla wędkarza to czystą przyjemnośc w 
trakcie holu. Potężny blank z kompozytu węglowego jest prawie niezniszczalny i zapewnia niezbędne rezerwy mocy nawet podczas 
najcięższych odjazdów.
Ta seria wędek jest wyposażona w bardzo wysokiej jakości uchwyt kołowrotka Seaguide SCX-DPS i przelotki SiC

• Przelotki SIC typu K.
• Średnica przelotki startowej: 20 mm
• Seaguide SCX - uchwyt kołowrotka DPS
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Easy Rod Holder II Solid Rod Holder

Silent Drill Rack

Art.-Nr Dł. trans. Waga
7141 812 75 cm ok. 1200 g

Stojak na wędki do łowienia sumów gwarantuje 
pewne podparcie w pionie. Łatwo wbija się go w 
ziemię, stoi jednak bardzo stabilnie. Taśma zapo-
biega wypadaniu wędek. 

Materiał: stal (lakierowana)
Wymiary: 75 x 7 x 7 cm
Waga: ok. 1200 g

Ultra Strong
Steel

Art.-Nr. Dł. trans. waga
7141 815 87 cm 1,95  kg

W tym uchwycie na wędki sumowe stabilność spo-
tyka się z najnowocześniejszym wyglądem. Na tym 
stojaku każda wędka na suma znajdzie pewne op-
arcie. Wędka jest dodatkowo zabezpieczana dzięki 
małej, gumowej taśmie i nie wypadnie ze stojaka 
nawet podczas gwałtownego brania. 

- długość: 87cm
- waga 1,95 kg
- elegancki, czarny design

Art.-Nr Długość Dł. trans. Waga
7141 855 76 cm 45 cm 1,8 kg

W końcu udało nam się opracować stojak do wędek su-
mowych który można bezgłośnie mocować w ziemi.
W przypadku Silent Drill Rack dolna część stojaka jest 
połączona z aluminiową śrubą wkręcaną w ziemię,nakładając 
górną część i wszystko gotowe do stabilnego zamontowania 
wędki.

• Wyprodukowane z torbą transportową
  wykonaną z nylonu poliestrowego 600D
• Zawiera ochronę przed obiciem blanku wędki
• Materiał końcówki: stal
• Materiał korpusu: aluminium

NEW
2021
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Hot Spot Ledger

Art.-Nr. Bez. Długość Dł. trans. Waga.

7141 851 Basic 396 cm 156 cm 4,3 kg

7141 853 Extension 120 cm 120 cm 0,63 kg

7141 852 Profi Kit 2+ 396 cm 156 cm 9,7 kg

Art.-Nr.
0011 223

Dzięki Hot Spot Ledger od Uni Cat możesz teraz zmienić kierunek swojej głównj linki w wysoce profesjonalny sposób,  podczas 
klips kulkowy z absolutną łatwością wyskakuje podczas zacięcia. Montaż "Hot Spot ledger" odbywa się w absolutnej ciszy, maksymalna 
głębokość wkręcania to 24 cm. Kolejna zaley to niska waga konstrukcji aluminiowej, mobilność i łatwość obsługi, z kolei w nocy łatow 
go odnaleźć dzięki taśmie fluorescencyjnej.

• niska waga (aluminium)
• Możliwość bezgłośnego osadzania dzięki gwintowi 
• profesjonalny mechanizm odchylający
• Głowica żelazna ze zintegrowanym odbłyśnikiem i klipsem kulkowym
• Zwalnia się linkę podczas zacięcia poprzez podniesienie wędki do góry
• Pręty / przedłużki są wydłużane za pomocą mechanizmu zatrzaskowego
• Dodatkowy pierścień do zawieszania worków karpiowych itp
• Doskonała również do łowienia karpi w trudnych, gęsto zarośniętych wodach
• Zawiera torbę transportową z nylonu 600D

NEW
2021
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Sensible Cat powstał z myślą o łowieniu sumów. To sygnalizator brań, który znajdzie zastosowanie zarówno podczas łowienia z brzegu, 
jak i na łodzi. 
Sygnalizator Sensible Cat można pewnie i bezpiecznie przymocować na blanku wędki przy pomocy ogumowanego zacisku. Czułość 
wykrywania brań można dopasować do sytuacji czy techniki łowienia, obracając czerwony czujnik. Sensible Cat bezkompromisowo 
reaguje na wibracje, ale nie na drgania, które mogą powstać np. podczas łowienia z łodzi, z bojami czy z powodu wiatru. Dzięki 
właściwemu ustawieniu sygnalizatora można w zasadzie całkowicie wykluczyć uciążliwe fałszywe alarmy, co sprawia, że jest on 
niezawodny. Wędkarz z naszego teamu, Parick Gölzer, miał duży wpływ na prace nad tym sygnalizatorem i wykorzystał całe swoje 
doświadczenie w procesie tworzenia systemu czujników. Świadomie zrezygnowaliśmy z rozpoznawania nachylenia, ponieważ czujnik 
- w zależności od ustawień - rozpoznaje każdą małą wibrację i odpowiednio daje o nich znać. Sensible Cat jest niemalże całkowicie 
wodoszczelny i dzięki temu to niezawodny partner w każdą pogodę. Zasięg transmisji danych przy optymalnych warunkach wynosi 
ok. 100 m. 

Sygnalizator: 
stylowa walizka transportowa z odpornego 
na wgniecenia tworzywa sztucznego 
5 różnych poziomów głośności + 6. poziom cichy 
7 rodzajów dźwięku
światło nocne
alarm sygnalizujący niski poziom baterii
zasilany 1 baterią blokową 9V  (niedołączona do zestawu)

Odbiornik:
5 różnych poziomów głośności + 6. poziom cichy
alarm wibracyjny
8 różnych dźwięków
3 różne systemy alarmu: światło & dźwięk, światło & wibracje, światło
światło nocne
alarm sygnalizujący niski poziom baterii
zasilany 2 bateriami 1,5V AAA (niedołączone do zestawu)

Art.-Nr. Set Kolor
1564 002 2er Set rot / grün

1564 003 3er Set rot / grün / blau

1564 004 4er Set rot / grün / blau / gelb

Art.-Nr. Set Kolor
1564 122 2er Set rot / grün

1564 123 3er Set rot / grün / blau

1564 124 4er Set rot / grün / blau / gelb
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Rod & Kutjer Lead Bands

Tip Light

Magnetic Clip

grün blau rot

rot rot blau

Sensor

VTS

I
N
F
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Art.-Nr.
1500 900

• 2 elementy magnetyczne
• angielski, standardowy gwint
• śruby do regulacji
• średnica blanku: 15 mm - 25 mm
• uchwyt na świetlik
• dostarczane bez sygnalizatora brań 

Od teraz denerwujące wymienianie świetlików to już przeszłość. UNI CAT Tip Lights montuje się w górnej części blanku wędki. 
Intensywność świecenia jest porównywalna do jasnych świetlików. Przy poruszeniu Tip Light migocze na czerwono, dzięki czemu 
w ciemności od razu można zauważyć branie. 
• czas pracy baterii ok. 600 h 
• pasuje na wszystkie wędki sumowe
• długotrwale świecenie
• migotanie podczas brania
• prosty montaż
• zaw. baterie (CR 1225 3V)
• wodoszczelne

Art.-Nr Swiatło stałe Migotanie
1527 003 zielony czerwony

1527 004 niebieski czerwony

1527 005 czerwony niebieski

• 1x rzep neoprenowy (ekstra szeroki): 23 x 18 cm
• 1x rzep neoprenowy (regular): 16,5 x 6 cm
• logo Uni Cat

Art.-Nr.
1500 001

Te  stylowe  ochraniacze  zabezpieczą  Państwa  wędki  przed  za-
rysowaniami  i   innymi  uszkodzeniami.   Ekstra  szeroką  opaską  
można  owinąć  także  montowane  na  stałe  ołowiane  ciężarki,  
np.   typu   kutjer.   W   ten   sposob   yagwarantowane   będzie   
bezpieczeństwo  wędek  podczas  transportu. 

Art.-Nr. Kolor
1564 099 rot

Art.-Nr. Kolor
1564 201 red

1564 202 green

1564 203 blue

1564 204 yellow

• 5 różnych poziomów głośności + 6. 
poziom cichy 
• 7 rodzajów dźwięku
• światło nocne
• alarm sygnalizujący niski poziom 
baterii
• zasilany 1 baterią blokową 9V  
(niedołączona do zestawu)
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Leader
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20 m

VencataMono

Giant Bell

50 m50 m

Big BellBlazing Big Bell

XtremeE

I
N
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• niezniszczalny kevlar
• bardzo duża odporność na ścieranie
• duża wytrzymałość węzłów brak rozciągliwości
• prosta obsługa

Art.-Nr. Ø Inh.
1527 001 40 mm 1

Art.-Nr. Ø Inh.
1527 002 40 mm 1

Art.-Nr Ø *szac. wytrz.
1507 065 0,60 mm 67,00 kg

1507 080 0,80 mm 85,00 kg

1507 095 1,00 mm 105,00 kg

1507 110 1,20 mm 118,00 kg

Art.-Nr. Ø szac.wytrz.
1507 100  1,00 mm 39,00 kg

1507 115 1,15 mm 48,40 kg

1507 130 1,30 mm 57,20 kg

Popularny dzwonek z zacis-
kiem krokodylkowym w bardzo 
dużym rozmiarze. Mocuje się go 
na stopkach jednej z przelotek. 
Wyposażony w adapter na świetlik, 
co pozwala zaobserwować ruchy 
szczytówki w ciemności.

Bardzo głośny dzwonek, który mocuje się pod jedną z dolnych prze-
lotek. 

Trzymając  się  z  dala  od  ustandaryzowanego  sprzętu,  Uni  Cat  prezen-
tuje  Giant  Bell:  głośny  i  nowoczesny  dzwonek  z  rzepem,  który  można  
zamocować  bezpośrednio  na  blanku  wędki.  Od  teraz  nie  przegapicie  
Państwo  już  żadnego  brania!
• nitowana, stabilna opaska neoprenowa z logo Uni Cat
• dobra słyszalność 
• dobra widoczność (sygnalizator w kolorze czerwonym)
• średnica: 35 mm

Art.-Nr. kolor
1527 025 rot

1527 026 fluo
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25 m

25 m

Art.-Nr. Ø szac.wytrz.
1600 070 0,70 mm 68 kg

1600 080 0,80 mm 82 kg

1600 090 0,90 mm 96 kg

1600 100 1,00 mm 110 kg

1600 110 1,10 mm 125 kg

Art.-Nr. Ø szac.wytrz.
1600 071 0,70 mm 74 kg

1600 081 0,80 mm 89 kg

1600 091 0,90 mm 105 kg

1600 101 1,00 mm 117 kg

1600 111 1,10 mm 136 kg

1600 121 1,20 mm 154 kg

• ciasno spleciony wysokowydajny materiał (12-splotowy)
• wyjątkowo cichy
• odporne na ścieranie
• brak rozszczepiania i włókien
• Odporne na promieniowanie UV i słoną wodę
• 100% japońskich włókien PE wysokiej jakości
• brąz / czarny 50 cm (zmiana koloru)

• ciasno spleciony materiał o wysokiej wydajności
• 12-splotowa
• wyjątkowo cicha
• odporna na ścierania
• brak rozszczepiania i włókien
• Odporne na promieniowanie UV i słoną wodę
• 100% japońskich włókien PE wysokiej jakości
• ciemny brąz

NEW
2021

NEW
2021
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200 m 400 m 1500 m1500 m
Art.-Nr 0 wytrz.

1603 237 0,37 mm 36 kg

1603 250 0,50 mm 51 kg

1603 260 0,60 mm 62 kg

1603 270 0,70 mm 71 kg

Art.-Nr 0 wytrz.
1603 437 0,37 mm 36 kg

1603 450 0,50 mm 51 kg

1603 460 0,60 mm 62 kg

1603 470 0,70 mm 71 kg

Art.-Nr 0 wytrz.
1603 137 0,37 mm 36 kg

1603 150 0,50 mm 51 kg

1603 160 0,60 mm 62 kg

1603 170 0,70 mm 71 kg

Doskonałej jakości żyłka na sumy!
Przy wyborze żyłki na sumy nie można iść na kompromisy. Ekstremalnie wysoka 
wytrzymałość i odporność na ścieranie, a także dobra wytrzymałość węzłów są absolut-
nie konieczne! 
Nasza Uni Cat 12 X Superior Line to 12-krotnie spleciona żyłka niewątpliwie najwyższej 
jakości! Zaprojektowana przez wędkarzy sumowych, który miesiącami ją testowali, i na 
końcu udoskonalona przez najlepszych światowych specjalistów z zakresu żyłek.  Zanim 
Superior Line opuści zakład produkcyjny, poddawana jest komputerowym testom i spra-
wdzana przez dział kontroli jakości.  Dzięki niezwykle ciasnemu, 12-krotnemu splotowi 
żyłka nie wchłania wody. 
Ekstremalnie miękka i supergładka powierzchnia to dalsze cechy tej nowej żyłki premi-
um. Nieważny, czy odległościówka z boją, czy ekstremalny spinning, ta plecionka prze-
konuje do siebie dzięki parametrom najwyższej klasy i pozwala sprowadzić wymarzoną 
rybę na brzeg.

• 12-krotnie spleciona żyłka PE-Braid wysokiej klasy
• wąski, okrągły splot i ekstremalnie wysoka wytrzymałość
• komputerowy proces kontroli jakości
• maksymalna odporść na zrywanie
• dalekie rzuty podczas spinningu
• supermiękka, gładka powierzchnia
• duża widoczność
• doskonała żyłka na duże ryby

NEW
2021
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200 m 400 m 3000 m

200 m 400 m 1500 m400 m 1500 m200 m

400 m 3000 m

Art.-Nr 0 wytrz.
1601 237 0,37 mm 34 kg

1601 250 0,50 mm 48 kg

1601 260 0,60 mm 57 kg

Art.-Nr 0 wytrz.
1601 437 0,37 mm 34 kg

1601 450 0,50 mm 48 kg

1601 460 0,60 mm 57 kg

Art.-Nr 0 wytrz.
1601 137 0,37 mm 34 kg

1601 150 0,50 mm 48 kg

1601 160 0,60 mm 57 kg

Art.-Nr 0 wytrz.
1600 240 0,40 mm 32 kg

1600 260 0,60 mm 56 kg

Art.-Nr 0 wytrz.
1600 440 0,40 mm 32 kg

1600 460 0,60 mm 56 kg

Art.-Nr. 0 Tragkraft
1600 340 0,40 mm 32 kg

1600 360 0,60 mm 56 kg

Nasze plecionki na sumy zostały już tak dopracowane, że spełniają wszystkie wymagania 
stawiane nowoczesnym żyłkom wysokiej klasy. Pod względem wytrzymałości i odporności 
na zerwanie nowa Knock Out Line wypada tak dobrze jak żadna inna żyłka. Już 0,40 mm 
ma prawie niewyobrażalną, ale udowodnioną wytrzymałość 32 kg. Zanim plecionka opuści 
zakład produkcyjny, poddawana jest komputerowym testom i sprawdzana przez dział kon-
troli jakości. 
Dzięki ciasnemu splotowi żyłka nie wchłania wody i jednocześnie umożliwia dalekie rzuty, 
zwłaszcza podczas spinnigu na sumy. Także w metodzie odległościowej z boją sprawdza 
się wyśmienicie. 
Z pomocą widocznego, � uorescencyjnego koloru żyłki, nawet w trudnych warunkach 
zobaczą Państwo, gdzie znajduje się Państwa przynęta. 

• 4-krotnie spleciona żyłka PE-Braid wysokiej klasy
• ciasny splot i ekstremalnie wysoka wytrzymałość
• komputerowy proces kontroli jakości
• maksymalna odporść na zrywanie
• dalekie rzuty podczas spinningu
• duża widoczność 

Przy wyborze żyłki na sumy nie można iść na kompromisy. Ekstremalnie wysoka 
wytrzymałość i odporność na ścieranie, a także dobra wytrzymałość węzłów są absolutnie 
konieczne! 
Nasza Vencata Red to 8-krotnie spleciona żyłka najwyższej jakości, zaprojektowana i prze-
testowana przez wędkarzy sumowych i wyprodukowana przez najlepszych światowych 
specjalistów z zakresu żyłek. Zanim Vencata Red opuści zakład produkcyjny, poddawana 
jest komputerowym testom i sprawdzana przez dział kontroli jakości. Dzięki ciasnemu 
splotowi żyłka nie wchłania wody i jednocześnie umożliwia dalekie rzuty, zwłaszcza pod-
czas spinnigu na sumy.  Miękka i gładka powierzchnia to dalsze cechy nowej Vencata Red.  
Także w metodzie odległościowej z boją ta plecionka przekonuje do siebie dzięki parame-
trom najwyższej klasy i pozwala sprowadzić wymarzoną rybę na brzeg.

• 8-krotnie spleciona żyłka PE-Braid wysokiej klasy 
• ciasny splot i ekstremalnie wysoka wytrzymałość
• komputerowy proces kontroli jakości
• maksymalna odporść na zrywanie
• dalekie rzuty podczas spinningu
• ekstremalnie miękka i gładka powierzchnia
• doskonała żyłka na duże ryby

NEW
2021

NEW
2021
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Power Hook Rig

S-Hook Rig

Treble Hook Rig

Single/Treble Hook Rig

S-Hook Mono Rig

Uni Cat Professional Handmade Rigs

Art.-Nr Długość szac. Wytrz. Rozmiar
1529 102 100 cm 67 kg 2/0

1529 104 100 cm 85 kg 4/0

1529 106 100 cm 105 kg 6/0

Art.-Nr Długość szac. Wytrz. Rozmiar
1529 202 100 cm 67 kg 2/0

1529 204 100 cm 85 kg 4/0

1529 206 100 cm 105 kg 6/0

1529 208 100 cm 105 kg 8/0

1529 210 100 cm 118 kg 10/0

Art.-Nr Długość szac. Wytrz. Rozmiar
1529 402 100 cm 67 kg 2/0

1529 403 100 cm 85 kg 3/0

1529 404 100 cm 105 kg 4/0

Art.-Nr Długość szac. Wytrz. Rozmiar
1529 504 110 cm 67 kg 4/0 + 1/0

1529 506 110 cm 85 kg 6/0 + 2/0

1529 508 110 cm 105 kg 8/0 + 3/0

Art.-Nr Długość szac. wytrz. Rozmiar
1529 302 100 cm 57 kg 2/0

1529 304 100 cm 57 kg 4/0

1529 306 100 cm 81 kg 6/0

1529 308 100 cm 81 kg 8/0

1529 310 100 cm 81 kg 10/0

- A
lle Rigs w

erden auf EVA
-Board gew

ickelt ausgeliefert-

Haczyk Original Uni Cat Power Hook zawiązany na prawie niezniszczalnym materiale przyponowym Uni Cat Vencata Leader.

Nasz potężny haczyk New Age S-Hook w połączeniu z materiałem przyponowym Uni Cat Vencata Leader.

Haczyk Uni Cat New Age S-Hook w połączeniu z materiałem przyponowym Super Soft Hard Mono doskonale 
broni się nawet przed węgorzami. 

Wytrzymała i skuteczna potrójna kotwica Uni Cat Joker zawiązana na materiale przyponowym Vencata Leader tworzą doskonałą 
kombinację. 

Potrójna kotwica Joker i haczyk New Age S-Hook w połączeniu z materiałem przyponowym Vencata Leader do stosowania z 
większymi sztucznymi przynętami. 

Eksperci często wyśmiewają tak zwane Ready Rigs - z kolei przypony Uni Cat są przez nich ręcznie wykony-
wane! Każdy przypon został przetestowany przez profesjonalistę i zapakowany. W dodatku do ich produkcji 
zastosowano wyłącznie najwyższej jakości komponenty z programu Uni Cat.
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/ /
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Hair Rig

Stiff Hair Rig

Power Rattle 10 g Hair Rig

Camou Subfloat 20 g Hair Rig

/ /

/ /

Art.-Nr Długość szac. Wytrz. Rozmiar
1529 021 120 cm 67 kg 2/0 + 1/0

1529 042 120 cm 85 kg 4/0 + 2/0

1529 064 120 cm 105 kg 6/0 + 4/0

Art.-Nr Długość szac. Wytrz. Rozmiar
1529 321 120 cm 67 kg 2/0 + 1/0

1529 342 120 cm 85 kg 4/0 + 2/0

1529 364 120 cm 105 kg 6/0 + 4/0

Art.-Nr Długość szac. Wytrz. Rozmiar
1529 221 150 cm 67 kg 2/0 + 1/0

1529 242 150 cm 85 kg 4/0 + 2/0

1529 264 150 cm 105 kg 6/0 + 4/0

Art.-Nr Długość szac. Wytrz. Rozmiar
1529 121 150 cm 67 kg 2/0 + 1/0

1529 142 150 cm 85 kg 4/0 + 2/0

1529 164 150 cm 105 kg 6/0 + 4/0

Pojedynczy hak Uni Cat New Age -S przywiązany do Vencata Leader do rosówek lub innych przynęt bez potrzeby używania kotwic. 
Ten zestaw końcowy kusi nawet najbardziej  ostrożne sumy. Może być również używany do łowienia na pellet.

Przypon przywiązany z Vencata Leader w połączeniu z dwoma pojedynczymi haczykami do  prezentacji przynęty bez kotwiczek. Może 
być zarówno stosowany do montażu wertykalnego i stacjonarnego, a także na wodach, gdzie kotwice są zabronione. Do usztywnienia 
systemu służy kawałek rurki termokurczliwej

Przypon przywiązany z Vencata Leader w połączeniu z dwoma pojedynczymi haczykami do  prezentacji przynęty bez kotwiczek. 
Może być zarówno stosowany do montażu wertykalnego i stacjonarnego, a także na wodach, gdzie kotwice są zabronione. Do 
usztywnienia systemu służy kawałek rurki termokurczliwej.

Do prezentacji przynęty tuż nad gruntem w lekkich i silnych prądach, ten przypon z głośnymi grzechotkami na spławiku podwodnym 
zapewnia świetne wyniki. Spławik utrzymywany jest na przyponie za pomocą dużych stoperów.
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Power Rattle + S-Hook Rig

Power Rattle + Treble Hook Rig

Adjustable Pellet Rig

Art.-Nr Długość szac. Wytrz. Rozmiar Spławik
1529 604 150 cm 67 kg 4/0 20 g

1529 606 150 cm 85 kg 6/0 30 g

1529 608 150 cm 105 kg 8/0 30 g

1529 610 150 cm 118 kg 10/0 40 g

Art.-Nr Długość szac. Wytrz. Rozmiar Spławik
1529 802 150 cm 85 kg 2/0 40 g

1529 803 150 cm 105 kg 3/0 40 g

Art.-Nr Długość szac. Wytrz. Rozmiar Spławik
1529 706 150 cm 85 kg 6/0 15 g

1529 708 150 cm 105 kg 8/0 15 g

1529 710 150 cm 118 kg 10/0 15 g

Art.-Nr Długość szac. Wytrz. Rozmiar Spławik
1529 902 150 cm 85 kg 2/0 15 g

1529 903 150 cm 105 kg 3/0 15 g

Haczyk Uni Cat Age New S-Hook  zawiązany na materiale przyponowym w połączeniu ze spławikiem podwodnym. Do prezentowa-
nia przynęt tuż nad dnem. Przesuwany podwodny spławik wyposażony w metalowe grzechotki dodatkowo nęci ryby. 

Potrójna kotwica Uni Cat Joker zawiązana na materiale przyponowym Vencata Leader w połączeniu ze spławikiem podwodnym. Do 
prezentacji przynęt tuż nad dnem. Przesuwany spławik podwodny, wyposażony w metalowe grzechotki,  dodatkowo nęci ryby. 

Połączenie haczyka Uni Cat New Age S-Hook i spławika z grzechotką Power Rassel, zawiązane na materiale przyponowym Vencata 
Leader, wywoła porządne zamieszanie tuż nad dnem. Także do prezentacji robaków, kalmarów i martwego żywca. 

Potrójna kotwica Uni Cat Joker tworzy z grzechotką Power Rassel  bardzo skuteczny zestaw do prezentowania przynęt tuż nad dnem. 
Zawiązany na materiale przyponowym Vencata Leader zestaw, który wywoła solidne zamieszanie.

Ten wyjątkowo mocny, uniwersalny przypon niezwykle ułatwi 
łowienie z pelletami. Wyjątkowość tego przyponu polega na 
możliwości regulacji długości włosa, co pozwala dostosować do 
okoliczności i zachowania suma. Długość włosa regulowana bez-
stopniowo od 7 do 48 cm.

Art.-Nr długość szac. wytrz. rozmiar
1541 420 120 cm 105 kg 2/0

1541 440 120 cm 105 kg 4/0

Rattle + S-Hook Rig

Rattle + Treble Hook Rig



 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible 175

Bungee Rig
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Anti Tangle Spin Rig Pellet Rig Adapter
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Shrink Tube XXL Hook TubeRig Board

75 x 200 mm

Designed in G
erm

any

Glass Rattles Scream Balls

Transparent Clear Camou Green Długości
1501 301 1501 311 30 - 60 cm

1501 302 1501 312 50 - 100 cm

1501 303 1501 313 80 - 160 cm

Wytrzymałość: ok. 150,0 kg

Rewolucja na rynku przyponów. 
Każdy zna problemy, które pojawiają się podczas łowienia na bardzo przełowionym jeziorze. Sumy stają się bardziej ostrożne i często 
tylko dotykają przynęt. To właśnie w takich warunkach ten przypon rozwija pełnię swoich możliwości. Dzięki jego zastosowaniu, sum 
może bez problemu połknąć przynętę. Haczyk wbija się w kąt pyska ryby dopiero przy przekręceniu wędki.  Liczne testy w kraju i za 
granicą wykazały bardzo dobre rezultaty w porównaniu ze standardowymi zestawami. 
Bungee-Rig dostępny jest w różnych wariantach długości: 30 cm, 50 cm i 80 cm. Rozciągliwość każdego wariantu wynosi 100 %.  Przy-
pon dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: zielonym i transparentnym. 

• nie skręca się
• odporny na ścieranie
• zapobiega plątaniu się przynęty

Art.-Nr długość wytrzym.
1531 901 ok. 65 cm ok. 150 kg

długość:
ok. 65 cm

Adapter na pellety zapewniający stuprocentową 
kontrolę. Na adapterze można umocować 
przynęty jak pellety, fragmenty przynęt natural-
nych czy nawet kawałki wątroby. 

Art.-Nr średnica głowicy dł. zaw.
1500 960 7 mm 15 mm 4

1500 970 15 mm 25 mm 4

Art.-Nr. kolor Dł. 0 Inh.
1520 006 Clear ca. 6 cm ca. 1 cm 10

Art.-Nr. Długość
1520 009 25 mm

• do zabezpieczenia węzłów typu No Knot 
  na trzonku haczyka
• osłona metalowych części
• uniwersalny
• zawartość: 10 sztuk/opakowanie

Docina się je po prostu do pasujących 
rozmiarów, tak, aby przykrywaly haczyk. 
Należy przytrzymać je nad parą wodną 
albo włożyć je do gotującej się wody - 
dzięki temu skurczą się i ściśle dopasują 
do haczyka. Skutecznie eliminują 
problem rozwiązujących się węzłów. 
Niezbędne zwłaszcza wtedy, gdy uzywa-
my przyponów monofilamentowych. 

• wyjatkowo sztywny
•  materiał: 100 % EVA
• kolor: czarny

Art.-Nr wymiary
1500 015 20 x 7,5 cm

W 100% wodoodporne i wykonane ze szkła grzechotki, zachowują stabilność nawet na dużych 
głębokościach. Zwiększają skuteczność przynęty nawet kilkukrotnie. 

Art.-Nr rozmiar zaw.
1500 021 4 x 19 mm 10

1500 022 5,5 x 26 mm 10

Art.-Nr. zaw.
1514 010 4
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Goon Fish

FT-Jig Wide Offset FT-Jig

Uni Cat Trout

I
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F
O

Art.-Nr. długość waga zaw. OT LM BG BT GT BOT BGT
1508 - 15 cm ca. 50 g 2 pcs. 015 115 215 315 415 515 615

1508 - 20 cm ca. 105 g 1 pcs. 020 120 220 320 420 520 620

• zawartość: 2 • zawartość: 2

Niezwykle skuteczna przynęta która sprawdzi 
się we wszystkich rodzajach zbiorników wod-
nych.  Imitacja pstrąga dostępna w 7 wersjach 
kolorystycznych i 2 rozmiarach. 

• model 15 cm, 2 szt./op.

Uni Cat Goon Fish to doskonała przynęta na suma.  Ogon przynęty porusza się od prawej do lewej, tym samym wprawiając w ruch cały 
korpus, a efekt ten wzmocniony jest jeszcze przez specjalne żłobienia. 
Dostępna w 6 wariantach kolorystycznych i 3 rozmiarach. 

Art.-Nr długość waga zaw. N GW LMO FT OT S
1510 - 15 cm ok. 30 g 3 pcs. 115 215 315 415 515 615

1510 - 20 cm ok. 60 g 2 pcs. 120 220 320 420 520 620

1510 - 25 cm ok. 90 g 2 pcs. 125 225 325 425 525 625

Bardzo ostry haczyk z hartowanej stali odpornej na wyginanie się 
połączony z wysokiej jakości główką jigową typu football. Dosko-
nale pasuje do przynęty Goon Fish, w zwracającej na siebie uwagę 
kolorystyce Uni Cat. 

Bardzo ostry haczyk o� setowy z hartowanej stali odpornej na 
wyginanie się połączony z wysokiej jakości główką jigową typu 
football. Duży trzonek haczyka umożliwia pewne zamocowanie 
dużych przynęt. Grot haczyka mieści się w gumowej przynęcie, 
co pozwala łowić w zbiornikach wodnych pełnych zawad. Do-
skonale pasuje do gumowych przynęt, między innymi Uni Cat 
Big Daddy.

Art.-Nr waga haczyk
1550 102 20 g 10/0

1550 103 30 g 10/0

1550 104 40 g 10/0

1550 106 60 g 10/0

1550 108 80 g 10/0

1550 124 40 g 12/0

1550 126 60 g 12/0

1550 128 80 g 12/0

Art.-Nr waga haczyk
1549 102 20 g 10/0

1549 103 30 g 10/0

1549 104 40 g 10/0

1549 108 80 g 10/0

1549 124 40 g 12/0

1549 126 60 g 12/0

1549 128 80 g 12/0
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UV - Reactiv

Material

Big Daddy

Blade Pro Nature

9 cm

11 cm

13 cm

LEAD

FREE

Bardzo duża przynęta na duże sumy przetestowana przez naszych wędkarzy na zbiornikach wodnych całej Europy. Sprawdzi się 
zwłaszcza wiosną i latem, czyli wtedy, kiedy sumy mają olbrzymi apetyt. Dostępna w 5 wariantach kolorystycznych i rozmiarach 28 cm 
i 38 cm, wykonana ze specjalnej, miękkiej mieszanki gumy.  Co ciekawe, na tę przynętę dobrze reagują też spore szczupaki. 

Art.-Nr długość waga zaw. N BO FS LMO FT
1500 - 28 cm ok. 120 g 1 pcs. - - 283 - 285

1500 - 38 cm ok. 180 g 1 pcs. 381 382 383 384 385

Art.-Nr. Länge Gewicht
1535 060 9 cm  60 g

1535 080 11 cm  80 g

1535 120 13 cm 120 g

VerJical Blade Pro Nature to przyjazna dla środowiska, cynkowa przynęta, przeznaczona specjalnie do połowu sumów metodą 
wertykalną. Praca tej przynęty  w pionie,
wytwarza w wodzie wibrację, na które reagują sumy w nawet najbardziej mętnej wodzie.
Aktywny kolor UV, zapewnia dodatkowy bodziec wizualny nawet w najgorszych warunkach widoczności.

• 100% bezołowiowe, w 100% przyjazne dla środowiska (cynk)
• dostępny w 60, 80 i 120 g
• wytwarza pod wodą silne wibracje
• bardzo mocne kółka łącznikowe
• dodatkowo wzmocnione kotwice
• super mocny krętlik
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Power Splitring

Easy Clip Size 2

Crosslock Snap Extreme Knotless Connector

Camou High Protector SnapCamou High Protector Snap

Camou Clip

Worm Clip Leech Clip

Designed in G
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Art.-Nr rozmiar wytrzym.
1522 075 1,2 x 9 mm 75 kg

1522 092 1,4 x 10,5 mm 92 kg

1522 115 1,6 x 12 mm 115 kg

Art.-Nr. wytrz. zaw.
1529 002 25 kg 10

Easy Clip to specjalny krętlik, który najlepiej sprawdza 
się w zestawach ze spławikami podwodnymi. Zrywkę 
można w bardzo szybki i prosty sposób zawiesić na 
krętliku - bez otwierania karabińczyka. Zaokrąglone 
oczko nie niszczy żyłki. Bardzo przydatny przyrząd, 
którego nie może zabraknąć podczas wyprawy na 
suma. Krętlik ma wytrzymalość 26 kg i pasuje do 
każdej zrywki. 

Wysokiej jakości Crosslock Snap o bard-
zo dużej wytrzymałości. Może być zamo-
cowany na krętliku, znajduje zastosowa-
nie przy zawieszaniu przyponów bądź 
sztucznych przynęt.  Mniejszego mode-
lu można uzyć do mocowania zrywki. 

Art.-Nr wytrz. zaw.
1530 091 91 kg 5

1530 114 114 kg 3

• idealny do łączenia żyłki głównej z krętlikiem
• materiał: stal szlachetna

Art.-Nr wytrz. zaw.
1534 075 75 kg 10

1534 100 100 kg 6

Art.-Nr. wytrz. roz. zaw.
1573 028 28 kg 29 mm 10

Camou Clip to specjalny krętlik, który nadaje 
się do zestawów ze zrywką.
Zrywkę można szybko i pewnie przew-
lec przez krętlik, bez potrzeby otwierania 
karabińczyka. 
Krętlik ma wytrzymałość do 28 kg, sprawdzi 
się więc z każdą zrywką. 

Przy pomocy specjalnego, jednak nieskomplikowanego zesta-
wu z pętelką, mogą Państwo używać tych klipsów do podawania 
dużych dżdżownic jako przynęt, w podobny sposób jak podczas 
łowienia karpi na zestawy włosowe. Końcówka klipsa jest zaostrzo-
na, dzięki czemu bez problemu przebije on dżdżownicę. Aluminio-
wa osłonka nadaje klipsowi dodatkowej stabilności. 

Przy pomocy specjalnego, jednak nieskomplikowanego zesta-
wu z pętelką, mogą Państwo używać tych klipsów do poda-
wania pojawek jako przynęt, w podobny sposób jak podczas 
łowienia karpi na zestawy włosowe. Końcówka klipsa jest za-
ostrzona, dzięki czemu bez problemu przebije on pijawkę. Alu-
miniowa osłonka nadaje klipsowi dodatkowej stabilności. 

- drut ze stali sprężynowej
- osłonka aluminiowa 

- drut ze stali sprężynowej
- osłonka aluminiowa 

Art.-Nr. długość Öse zaw.
1529 007 ca. 50 mm 15 mm 3

Art.-Nr. długość Öse zaw.
1529 008 ca. 55 mm 20 mm 3

Art.-Nr. wytrz. długość zaw.
1563 067 67 kg 29,5 mm 5

1563 092 92 kg 38,5 mm 4

Specjalny zatrzask do szybkiej zmiany przypo-
nów  i przynęt spinningowych. Zatrzask jest 
podwójnie zabezpieczony przed niezamier-
zonym otwarciem. Dzięki swojej ogromnej 
wytrzymałości ,Snap nadaje się również do 
wszystkich metod, w których używa się zrywki.

• zawartość: 10 sztuka
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Camou Ultra Rotation 
Swivel

1

Camou Power Swivel

Camou Power Cross 
Lock Swivel

Camou Ultra Rotation 
Cross Lock Swivel

Camou High 
Protector Swivel

Camou Ball Bearing Swivel Camou Rolling Swivel

1

1

Art.-Nr. wytrz. długość zaw.
1563 090 90 kg 20,5 mm 4

1563 130 130 kg 25 mm 4

1563 160 160 kg 28,5 mm 4

Art.-Nr. wytrz. długość zaw.
1563 075 75 kg 20 mm 10

1563 085 85 kg 21 mm 10

1563 095 95 kg 22,5 mm 10

1563 115 115 kg 24,5 mm 10

Art.-Nr. wytrz. długość zaw.
1563 072 72 kg 42 mm 5

1563 094 94 kg 51,5 mm 5

Art.-Nr. wytrz. roz. zaw.
1573 065 65 kg 25 mm 4

1573 080 80 kg 30 mm 4

1573 100 100 kg 33 mm 3

1573 125 125 kg 35 mm 3

Art.-Nr. wytrz. roz. zaw.
1573 061 60 kg 21 mm 8

1573 076 75 kg 25 mm 8

1573 101 100 kg 28 mm 6

1573 136 135 kg 32 mm 5

Art.-Nr. wytrz. długość zaw.
1563 046 46 kg 42,5 mm 5

1563 064 64 kg 54 mm 4

1563 077 77 kg 58 mm 3

Art.-Nr. wytrz. długość zaw.
1563 058 58 kg 52,5 mm 5

1563 083 83 kg 62 mm 4

1563 100 100 kg 71,5 mm 3

Krętlik High Quality -  krętlik o dużej wydajności 
z łożyskiem kulkowym najwyższej klasy. 

Ten krętlik przekonuje do siebie dzięki 
dużej wytrzymałości. Jest doskonale wy-
konany i świetnie nadaje się do łapania 
dużych ryb.  

Niezwykle płynnie pracujący krętlik 
kulkowy wykonany ze stali nierd-
zewnej, który zapobiega skręcaniu 
się przyponu i żyłki głównej nawet 
przy silnym prądzie i podczas 
łowienia na żywą przynętę. 
Nawet przy ekstremalnych 
obciążeniach nie traci swo-
jej funkcji i jest w stanie 
wytrzymać każdą rybę.

Jak nazwa sugeruje, w tym lekkim i 
niepozornym krętliku jest ogromna 
moc. Krętlik Power Swivel jest również 
bardzo popularny w wędkarstwie spin-
ningowym.

Krętlik ze stali nierdzewnej z 
agrafką, który znajduje zasto-
sowanie we wszystkich metody 
nowoczesnego połowu sumów. 
Przynęty i przypony można 
szybko i łatwo zmienić. Mniejs-
za wersja wyróżnia się również 
ogromną wytrzymałością.

Również w przypadku tego 
krętlika łatwość montażu 
się i wytrzmałość są 
najważniejszymi prioryteta-
mi. Stabilna agrafka wytrzy-
muje ogromne siły suma. Na-
wet w przypadku atomowych 
brań, wygięcie jest prawie 
niemożliwe.

Utratę ryb przez zginanie i 
otwieranie krętlika można 
wykluczyć dzięki krętlikowi 
High Protector Swivel, 
ponieważ można go otworzyć 
tylko ludzkimi rękami. Jego 
niezwykle mocna konstrukcja, 
sprawia że ten krętlik jest pra-
wie niezniszczalny. Krętlik dla 
wymagających wędkarzy su-
mowych.
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New Age S-Hook 

Warlock CBX-5 Vencata CPX-5

Vencata SNX-5

Live Bait Protector

Micro Sharp Power Hook

Art.-Nr.
2024 001

Art.-Nr Rozmiar Zaw. 
1575 020 2/0 4

1575 030 3/0 4

1575 040 4/0 4

1575 050 5/0 4

Art.-Nr Rozmiar Zaw.
1576 010 1/0 4

1576 020 2/0 4

1576 040 4/0 4

Art.-Nr Rozmiar Zaw.
1577 010 1/0 4

1577 020 2/0 4

1577 040 4/0 4

1577 060 6/0 4

1577 080 8/0 4

1577 100 10/0 4

1577 120 12/0 4

Ta potrójna kotwica wyposażona jest w sprawd-
zone groty „Cutpoint“. Z uwagi na swoją ostrość, 
stabilność i dobre parametry ten haczyk jest bardzo 
lubiany wśród sumiarzy na całym świecie. 

Wysokiej jakości potrójna kotwica z 3 specjalnymi 
grotami „Flatpoint“. Dzięki szczególnej konstrukcji 
łatwo wbijają się w twarde pyski sumów i są bardzo 
wytrzymałe. 

Duży trzonek, ostry grot i stabilna 
konstrukcja sprawiają, że ten ha-
czyk szybko i niezawodnie wbija 
się w rybi pysk i wytrzymuje duże 
obciążenia. Idealny haczyk poje-
dynczy na suma. 

New Age S-Hook 

Warlock CBX-5 Vencata CPX-5

Wyginanie się i tępienie - to w przypadku tego haczyka nigdy 
się nie zdarza! Dzięki szerokiemu trzonkowi w bardzo prosty 
sposób osadza się w pysku suma. Wykonany z grubego drutu 
i niezwykle ostry. 

Art.-Nr rozmiar zaw.
1519 001 1 10

1519 010 1/0 10

1519 020 2/0 10

1519 040 4/0 8

1519 060 6/0 6

1519 080 8/0 5Ostrzałka do haczykow

Live Bait Protector

Art.-Nr. zaw.
1500 003 10

Gumowe „listki“ mają za zadanie uniemożliwić zsuwanie się 
przynęty z haczyka.  

Haczyk o bardzo dużej wytrzymałości. 
• bardzo wytrzymały - ze stali węglowej 110 
•  ultraostry haczyk, chemicznie ostrzony
• kolor: czarny/nikiel

Art.-Nr Rozmiar Zaw.
1563 020 2/0 6

1563 040 4/0 6

1563 050 5/0 4

1563 060 6/0 4

1563 080 8/0 4
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Shock Absorber

Soft Shock Beads

Giga Rubber Line Stop Tough Line Stops Night Pilot

Warlock Pose

Quad Rattle Float

New Age FloatRattle Float Finger Loop

Switch On / Off 
function

Art.-Nr. Gr. zaw.
1520 001 12 mm 10

Shock Absorber zapewnia perfekcyjną 
ochronę węzłów.   Materiał, z które-
go są wykonane, został tak dobrany, 
aby w najwyższym możliwym stopniu 
absorbować uderzenia ołowianych 
ciężarków. Dostępne są w 2 rozmia-
rach, dzięki czemu 
można je optymalnie 
dopasować do zesta-
wu.

Art.-Nr. rozm. zaw.
1526 013 13 mm 10

1526 016 16 mm 10

Art.-Nr. zaw.
1531 999 25

Bardzo duże stopery do żyłki do ze-
stawów na sumy, szczególnie dobrze 
sprawdzają się z wytrzymałymi plecion-
kami. 

Tough Line Stops doskonale nadają 
się do mocowania bojek czy nawet 
ciężarków ołowianych na przypony, ale 
świetnie utrzymają także i główną żyłkę. 
Używając grubych materiałów przypo-
nowych należy uważać, aby nie zranić 
się w rekę. 

Art.-Nr rozmiar zawartość
1511 101 XL 3 + 6 Beads

1511 102 XXL 3 + 6 Beads

1511 103 XXXL 3 + 6 Beads

• alternatywa dla świetlików
• prosta obsługa
•  wszechstronne zastosowanie np. w zesta-

wach ze świetlikami, sygnalizatorach brań
• po użyciu można je wyłączyć - wielokrot-
nego użytku
•  intesywne i długotrwałe świecenie: ok. 28 

godzin ciągłej pracy
• zawartość: 1 sztuka

Art.-Nr kolor
1500 904 czerwony

1500 905 zielony

Art.-Nr. wytrz.

1512 101 100 g

1512 141 140 g

1512 181 180 g

1512 231 230 g

Art.-Nr. wytrz.
1502 100 100 g

1502 150 150 g

1502 200 200 g

1502 250 250 g

1502 300 300 g

Art.-Nr. wytrz.
1501 151 150 g

1501 201 200 g

1501 281 280 g

Art.-Nr. wytrz.
1524 080 80 g

1524 120 120 g

1524 150 150 g

1524 200 200 g

Art.-Nr.
1501 262
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Subfloat Turbine

Worm Clip Pop Up Float

ca. 
15 - 17 cm

ca. 11 cm

Micro EVA Floats Camou Rotary Subfloat

Designed in G
erm

any

Linia  Handmade  Tackle  Weirich  przedstawia  wyjątkową  odsłonę  spławika  podwodnego,  niedostępną  nigdzie  indziej  na  ryn-
ku. Ten spławik doskonale sprawdza się zwłaszcza z pasywnymi przynętami. Wirnik emituje fale, które nęcą ryby. Wybór przynęty nie od-
grywa  przy  tym  żadnej  roli.  Możliwe  są  wszystkie,  od  dżdżownic  i  kalmarów  przez  pijawki  aż  po  żywca.  Dużą  zaletę,  w  porówna-
niu z normalnym przyponem, stanowi nieruchoma oś. Nawet przy najdelikatniejszym prądzie wody wirnik pracuje niezawodnie i efek-
tywnie. Wszystkie części są praktycznie nierdzewne i gwarantują długi czas użytkowania. 

Art.-Nr. wytrz. zaw.
1588 010 10 g 1

1588 015 15 g 1

1588 020 20 g 1

1588 025 25 g 1

1588 030 30 g 1

Art.-Nr. wytrz. zaw.
1529 005 5 g 1

1529 010 10 g 1

1529 015 15 g 1

1529 020 20 g 1

1529 025 25 g 1

1529 030 30 g 1

Worm Clip Pop Up Float daje sumiarzowi możliwość stosowania nawet dużych garści dżdżownic, zwłaszcza w wodach o słabym 
prądzie. Garść dżdżownic może być w ten sposób podawana w formie "zestawu włosowego" nad dnem, prawie na głębokości na 
których pływają ryby. 

• Dostarczane: 10 sztuk w woreczku z tworzywa

Art.-Nr. wytrz.
1561 910 10 g

1561 920 20 g

1561 930 30 g

1561 940 40 g

Art.-Nr. Gr. wytrz.
1562 010 1 3 g

1562 015 2 5 g

1562 020 3 7 g

1562 025 4 8 g

1562 030 5 9 g

- drut ze stali sprężynowej

- drut ze stali sprężynowej 

Te małe pływaki EVA w kształcie cygar, okazały się prawdziwą 
tajną bronią, szczególnie na wodach o ogromnej pres-
ji wędkarskiej. W zależności od wielkości przynęty można 
zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk na przyponie, co gwaran-
tuje optymalną prezentację przynęty tuż nad dnem wody.

W celu stworzenia naturalnej atrakcyjności przynęty Camou-
Rotary mocuje się na przyponie tuż przed przynętą. Dzięki zakr-
zywionemu kształtowi liści ta pozycja w kształcie litery U obra-
ca się nawet przy niewielkich prądach i ożywia każdą przynętę. 
Przemyślany spławik typu U wykonany z prawie niezniszczalne-
go materiału, który został optymalnie opracowany do stosowa-
nia na martwe ryby.
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Camou Subfloat Egg

Camou Subfloat

Camou Sticki Subfloat 

Tapered Subfloat

Camou Power Rattle Subfloat

EVA Subfloat

Uni Cat Subfloat 
Shop Display 

Art.-Nr Wytrz.
1561 405 5 g

1561 410 10 g

1561 415 15 g

1561 420 20 g

1561 425 25 g

1561 430 30 g

Art.-Nr wytrz.
1561 310 10 g

1561 320 20 g

1561 325 25 g

1561 330 30 g

1561 340 40 g

• Dostarczane: 10 sztuk w woreczku z tworzywa

• Dostarczane: 10 sztuk w woreczku 
z tworzywa

• Dostarczane: 10 sztuk w woreczku z 
tworzywa

Specjalnie do prezentowania dżdżownic. Spławik montuje się 
między pojedyczny haczyk a potrójną kotwicę, a następnie pokry-
wa dżdżownicami. Dzięki bardzo wytrzymałemu materiałowi jest 
niemalże niezniszczalny. 

Dobrze przemyślany spławik podwodny z niemalże nieznisz-
czalnego materiału, który ze względu na kształt optymalnie na-
daje się do prezentowania martwego żywca. Splawik podwod-
ny montuje się pomiędzy pojedynczym haczykiem a potrójną 
kotwicą i mocuje na grzbiecie przynęty. Także w przypadku 
stworzenia zestawu na przyponie spławik, dzięki swojej pozio-
mej pozycji, błyszczy się nad powierzchnią dna.

Dzięki szerokiemu przepustowi żyłki możliwe jest późniejsze zmi-
enianie czy łączenie dwóch podwodnych spławików przy pomo-
cy świetlika, bez konieczności zawiązywania oczka na przyponie. 
W ten sposób można szybko dopasować zestaw do warunków. 

Art.-Nr. wytrz.
1561 610 10 g

1561 620 20 g

1561 630 30 g

1561 640 40 g

Art.-Nr. wytrz.
1561 710 10 g

1561 720 20 g

1561 730 30 g

1561 740 40 g

• Dostarczane: 10 sztuk 
w woreczku z tworzywa

• Dostarczane: 10 sztuk w woreczku z tworzywa

Art.-Nr. wytrz.
1561 808 8 g

1561 810 10 g

1561 815 15 g

1561 820 20 g

1561 825 25 g

Art.-Nr. wytrz.
1561 505 5 g

1561 510 10 g

1561 520 20 g

1561 530 30 g

1561 540 40 g

Art.-Nr. Wytrz.
1561 203 3 g

1561 205 5 g

1561 210 10 g

1561 215 15 g

1561 220 20 g

1561 225 25 g

1561 230 30 g

Art.-Nr.
Z-1562 999

Spławiki podwodne Uni Cat EVA można spryskiwać atraktora-
mi, podobnie jak przypony z naszej oferty. Aromat jest uwalnia-
ny bezpośrednio na przynęcie przez dłuższy czas. Nawet w fazie 
testów nasi wędkarze byli w stanie przechytrzyć kilka sumówz 
tym spławikiem z pianki EVA. Solidna rurka o średnicy 2,5 
mm jest wbudowana w spławik, dzięki czemu można ją łatwo 
przymocować do przyponu mono.

NEW
2021
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Outrigger Release Clip Outrigger Bojen Clip Ultra Strong

Bojen Clip Ultra Strong 
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The Ausleger

Bolt Line Clip Bojen Clip Ultra Strong 

ca. 22 cm

Pointer

Art.-Nr. długość
1500 017 ca. 65 mm

Art.-Nr. długość
1500 116 75 mm

Art.-Nr Kolor
1562 001 Fluo Orange

1562 002 Fluo Green

1562 003 Dark Green

• bez świetlika
• średnica żyłki ok. 0,60 mm
• długość żyłki ok. 20 m
• dostarczane w blistrze

Wysięgnik, który rewolucjonizuje i upraszcza klasyczne metody na suma z bojami. Wykonany w Niemczech z najlepszych komponen-
tów, które gwarantują wysoką trwałość. Oś z 1,6 mm stali szlachetnej, spławik z łożyskiem kulkowym i dwie klamry ze stali szlachetnej. 
Wysięgnik może być stosowany w rejonach morskich (w słonej i słonawej wodzie).  Tylni koniec wysięgnika mocuje się do drzewa, gałęzi 
czy innego odpowiedniego obiektu za pomocą klipsa ze stali szlachetnej. Z tego miejsca odwija się pożądaną długość plecionki 0,60 
mm i następnie mocuje żyłkę w drucianej klamrze (to najlepiej zrobić dwa razy).  Później należy przymocować zrywkę bezpośrednio 
w klipsie z łożyskiem kulkowym i zestaw jest gotowy. Wysięgnik ma bardzo niską wagę własną. Jest to istotne zwłaszcza w trudnych 
rejonach (pełnych zawad, roślinności czy łodzi).  Systemy z wysięgnikami dostępne są w trzech różnych kolorach (czerwonym, zielonym 
i ciemnozielonym). Powłoka wykonana jest z nowatorskiego tworzywa sztucznego wysokiej jakości, które gwarantuje wysoką trwałość. 
Po łowieniu żyłkę można w prosty sposób nawinąć z powrotem na wysięgnik i przenieść się w inne miejsce. 

uchwyt na świetlik

Art.-Nr. długość
1500 008 ca. 35 mm

Art.-Nr. Model długość
1500 106 Ultra Strong Light 50 mm

1500 107 Ultra Strong Heavy 60 mm

Art.-Nr.
7105 015

• Material: HDPVC
• Maße aufgeblasen: 
   ca. 34 x 27 cm
• Gewicht: 460 g

Każdy, kto używa bojek, zna ten problem - boje do łodzi są praktyczne, ale niestety 
mają bardzo duże wymiary transportowe. Nadmuchiwana boja Uni Cat Pointer stanowi 
rozwiązanie tego problemu. Zaprojektowana specjalnie z myślą o ciężkich zestawach - opró-
cz jej niezwykłej wyporności wyróżniają ją także 4 boczne szlufki do mocowania. Jedna z 
karabińczkiem znajduje się na dole, natomiast w górnej częsci znajduje się szlufka do przy-
mocowania zrywki.  Antenkę można zdjąć - ma to na celu zachowanie jak najmniejszych 
wymiarów transportowych.  Dzięki kolorom ostrzegawczym szybko można ją zauważyć ze 
statków. 
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Cat Board

Remover Boom Seaboom
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Tear Off Outrigger
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ca. 30 cm

Art.-Nr.
1500 111

Cat Board został skonstruowany specjalnie z myślą o łowieniu 
sumów. Przy jego pomocy można przetransportować na 
odległość, z brzegu czy łodzi, zestawy na suma. Cat Board 
umożliwia wędkarzowi utrzymanie przynęty w pożądanej 
pozycji pomimo prądu, a także łowienie na większym obsz-
arze za łodzią/Wędkarz z naszego zespołu, Patrick Gölzer, jest 
jego pomysłodawcą, i od czterech lat z sukcesami stosuje go 
podczas łowienia sumów na różnych zbiornikach.  
Co chwilę dokonywano małych poprawek, aż w końcu ten 
doskonały wszechstronny gadżet na słabe i silne prądy był go-
towy. Korpus ze stali szlachetnej i wszystkie przymocowane 
do niego komponenty sprawiają, że ma on wystarczająco 
dużo stabilności, aby wytrzymać nawet najcięższy atak i silny 
prąd wody. 
Waga własna, rozmiar i wyporniki są doskonale do siebie 
dopasowane, dzięki czemu Cat Board może być stosowany 
zarówno w wartkich, jak i spokojniejszych wodach, i zawsze jest niezawodny. Kąt wychylenia można regulowca poprzez przestawianie 
stelaża. Dzięki temu może być stosowany zarówno po lewej, jak i prawej stronie! Klips wymiany również jest regulowany. Skrzywiony 
kształt wyporników poprawia wyporność. 

Wytrzymały, ruchomy Sea-Boom z funkcją szybkiej zmiany.

Art.-Nr zawartość
1500 400 2

Art.-Nr rozmiar zawartość
1500 950 7,5 cm 2

1500 945 4 cm 2

Art.-Nr. Kolor
1500 011 Fluo Orange

1500 012 Fluo Green

1500 013 Dark Green

Ten zestaw z wysięgnikiem zawiera wszystkie elementy, które są niezbędne do zamocowania zestawu na drzewie albo na bojce. Tylny 
koniec wysięgnika mocuje się, przy pomocy klipsa ze stali szlachetnej, na drzewie, gałęzi albo innym odpowiednim obiekcie. Stamtąd 
rozwija się pożądaną długość plecionki 0,60 mm, którą później można zamocować w drucianej klamrze (najlepiej podwójnie). Później 
klips mocuje się w wybranym miejscu ponad spławikiem na głównej żyłce zestawu (por. obrazek - niezbędna gra� ka). 
Teraz krętlik z łożyskiem kulkowym można połączyć z wysięgnikiem - i zestaw jest gotowy (niezbędna gra� ka). 
Siła wypięcia na klipsie Release Clip wysięgnika może być bezstopniowo regulowana od 2 do 10 kg (gra� ka byłaby super). 
Dzięki temu zestaw można szybko i nieskomplikowanie dostosować do każdej sytuacji, takiej jak prąd wody, wielkość przynęty itd. 
Wysięgnik ma bardzo małą wagę własną. Jest to konieczne, aby podnosić zestaw w trudnych warunkach (zawady, roślinność, łodzie) i 
indywidualnie podchodzić do sumów.
 zestaw nie zawiera świetlika
• średnica żyłki ok. 0,60 mm
• długość żyłki ok . 20 m
• dostarczany w blistrze

Zalety tego systemu:
Szybkie i proste wyciąganie zestawu!
Nie wymaga zrywki! 
Regulacja siły wypięcia! 
Dokładne i trwałe wypięcie zgodne z ustaloną wartością!
Żadnych splątań żyłki dzięki 2 krętlikom z łożyskami kulkowymi!
Delikatna regulacja wysokości!
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Clonk Lead Rattle Clonk Lead
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System Clonk LeadRattle Clonk Olive
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Glass Rattle Kit

LU

RTPT

FT

Clonk Lead Octopus

• kolor: czarny
• zawartość: 1 sztuka/opakowanie
• dostarczany przez krętlika, stopera i żyłki

Art.-Nr. rozmiar
1537 160 160 g

1537 210 210 g

1537 260 260 g

Art.-Nr. rozmiar
1580 060 60 g

1580 080 80 g

1580 100 100 g

1580 140 140 g

Art.-Nr. rozmiar
1538 102 100 g

1538 152 150 g

1538 202 200 g

1538 252 250 g

Art.-Nr. rozmiar
1538 103 100 g

1538 153 150 g

1538 203 200 g

1538 253 250 g

• zawartość 3 sztuki w opakowaniu
• długość: ok. 18 cm

Art.-Nr kolor
1580 181 PT

1580 182 RT

1580 183 FT

1580 184 LU

W 100% wodoodporne i wykonane ze szkła grzechotki. Zwiększają 
skuteczność przynęty nawet kilkukrotnie. 

Art.-Nr Zawartość
1500 026 10 x grzechotek S + 5 x O-pierścieni

1500 027 10 x grzechotek M + 5 x O-pierścieni

Sumy stają się coraz bardziej ostrożne. 
W związku z tym wędkarz musi odpo-
wiednio zareagować i pracować z efek-
tami kamuflażu. Nawet doświadczone 
sumy nie będą podejrzliwe wobec no-
wej powłoki.

System Clonk ma specjalną formę, która może 
być używana uniwersalnie. Zastosowano tu 
specjalną gumową powłokę, aby zmaksymalizować 
atrakcyjność. Ponadto w przewidzianym wycięciu 
można umieścić małe grzechotki (zestaw szklanych 
grzechotek).

• zawartość: 2 sztuka/opakowanie

Sumy stają się coraz bardziej ostrożne. W związku z tym wędkarz 
musi odpowiednio zareagować i pracować z efektami kamuflażu. 
Nawet doświadczone sumy nie będą podejrzliwe wobec no-
wej powłoki. Mogą być również wyposażone w 
grzechotki (Glass Rattle Kit) i nie odbijają żadnych 
promieni świetlnych.

System Clonk ma specjalną formę, która może być używana 
uniwersalnie. Zastosowano tu specjalną gumową powłokę, 
aby zmaksymalizować atrakcyjność. Ponadto w przewidzianym 
wycięciu można umieścić małe grzechotki (zestaw szklanych 
grzechotek).

• zawartość: 2 sztuka/opakowanie

• zawartość: 2 sztuka/opakowanie
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Heavy Cutter

Crimping Tool

Hook Remover XXL

Loop Thimble Single Sleeve Aluminium

Lösezange L & XL
41cm

28cm

Hook Remover XXL

Podczas łowienia sumów z zastosowaniem materiałów przyponowych z monofilu stwierdzono, że ściśnięcie połączenia z krętlikiem 
zapewnia większą wytrzymałość w porównaniu ze standardowymi węzłami. Crimping Tool to wysokiej jakości szczypce, przezna-
czone specjalnie do zaciskania nawet małych zacisków.

Art.-Nr długosć
1530 035 ok. 26 cm

Przy pomocy tych szczypiec można usunąć nawet głęboko wbite haczyki, nie raniąc przy tym ryby. 

Art.-Nr długość
1530 040 ok. 34 cm

Przy pomocy tych szczypiec można usunąć na-
wet głęboko wbite haczyki, nie raniąc przy tym 
ryby. Dostępne w 2 rozmiarach.

Art.-Nr rozmiary
9700 201 zakrzywione 41 cm

9700 202 zakrzywione 28 cm

Loop Thimble Single Sleeve Aluminium
Loop Thimbles służą do ochrony 
pętli na materiale monofilamen-
towym podczas zaciskania. Tę 
szlufkę wsuwa się nieco ponizej 
tego elementu.  Pętla jest chro-
niona przez tworzywo sztuczne 
przed zbyt mocnym naciskiem 
ze strony pierścieni krętlika. 

Zaciski Single Sleeves Aluminum idealnie nadają się do za-
ciskania monofilamentowych materiałów przyponowych. Ich 
wewnętrzna średnica wynosi 1,4mm. Dzięki owalnemu otwo-
rowi idealnie pasuje do przyponów sumowych Hard Mono o 
średnicy 1,2mm z naszej oferty. 

Art.-Nr zaw.
1530 019 10

Art.-Nr zaw.
1530 014 15

Art. Nr. długość
9700 222 16 cm

Heavy Cutter z ostrzem ze stali szlachetnej i twardością (skala Rockwella) 54 - 56 HRC.

• długość klingi: 19 mm
• grubość ostrza: 3,5 mm
• funkcja zaciskania złączek
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PROFESSIONAL
  HAND MADE

Easy Gripper

Easy Gripper + Magnet System

Big Cat Easy Clonk I Easy Clonk II New Age ClonkBig River Clonk

Easy Gripper 

PROFESSIONAL

Art.-Nr.
1522 005

Art.-Nr.
1522 006

Art.-Nr.
1522 008

Art.-Nr.
1522 007

Art.-Nr.
1522 002

Waller Hölzer

Art.-Nr Model Rozmiar
1504 001 Lewa L

1504 002 Lewa XL

1504 005 Prawa L

1504 006 Prawa XL

Art.-Nr Model Rozmiar
1504 101 Lewa L

1504 102 Lewa XL

1504 105 Prawa L

1504 106 Prawa XL

Sum jest na wędce, ale znowu w polu widzenia nie ma żadnej rękawicy, a nawet jeśli jest, to trzeba ją mozolnie naciągać zębami, bo 
przecież drugą ręką trzeba trzymać wędkę.  Dzięki rękawicy Easy Gripper Glove te problemy należą już do przeszłości. Dzięki otwarte-
mu i ekstra szerokiemu otworowi, bardzo prosto jest wsunąć rękę w rękawicę i nie trzeba pomagać sobie drugą. Stabilna gumowa 
powłoka gwarantuje pewny chwyt i zapobiega zranieniom. Praktyczny system magnetyczny umożliwia zamocowanie rękawicy przy 
spodniach czy na łodzi,  dzięki czemu jest ona zawsze gotowa do użycia. Dostępna w wersjiach dla prawo- i leworęcznych. 

Wynikiem długotrwałych prac teamu Uni Cat jest 6 różnych modeli kwoków sumowych, bardzo precyzyj-
nie, ręcznie wykonanych, których można używać we wszystkich rodzajach zbiorników wodnych. Modele 
Easy Clonk I i II doskonale nadają się dla początkujących. Wszystkie modele zostały wykonane z hartowanego 
drewna z powłoką z przezroczystego lakieru. Dobrze układają się w ręce. 
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amino© Halibut Big Pellets
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Battery

Inclusive

Art.-Nr. opis
1500 150 -150 kg 

Art.-Nr. dł.
1500 103 3,0 m

Ze względu na często zdarzające 
się okazy powyżej 100 kg, 
wprowadziliśmy do naszej oferty 
wagę  Uni Cat Digital Monster Sca-
le. Zakres ważenia: od 10 g do 150 
kg (z dokładnością do 10 g). Dzięki 
bardzo wytrzymałej obudowie 
idealnie nadaje się do wędkarstwa 
sumowego. Posiada podświetlany 
wyświetlacz, wyjatkowo przydatny 
do ważenia nocnych zdobyczy.  

Niezawodna waga, która daje poprawne pomiary dużych 
sztuk. W górnej części wagi znajduje się hak ze stali szlachet-
nej. Możliwość tarowania wagi. Na dole znajduje się stabilny 
hak ze stali szlachetnej, na którym można zawiesć matę do 
ważenia. 

• zakres ważenia: 10 g - 150 kg
• dokladność: 10 g
• jednostki: Kg, Lb i ST (Stone)
• podświetlany wyświetlacz
• termometr w  stopniach Celsjusza/Fahrenheita
• zawiera miarę 100 cm
• zawiera baterie

• pomiary w lbs albo Kg
• zakres ważenia do maks. 
150kg
• stylowy czarno-czerwony 
design
• precyzyjne pomiary
• zawiera pokrowiec

Art.-Nr opis
9735 202 150 kg z pokrowcem

• pętla na rękę
• zaw. klips do paska
• materiał: taśma metalowa
• odporna na uderzenia obudowa ABS

Miara 3 m

Art.-Nr Opis Zaw.
1509 328 28 mm bez dziurki 3 kg

Ekstra duży pellet, który skutecznie zapobiega braniom białych ryb. Trzeba po prostu zanęcić 3 - 4 kg pelletu w wybranym miejscu 
i już można zaczynać. Żadnych więcej problemów z niemieckim prawem wędkarskim. Żywe przynęty, boje, to wszystko nie jest już 
potrzebne. Pellet dostarczany jest w wysokiej jakości, zamykanym wiaderku.  Polecamy nasz Pellet Rig Adapter do prostego i pewnego 
zakładania. Auch zum Fang von Karpfen geeignet.

Porównanie wielkości ze standardowym pelletem
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Secret Floating SafeBaithouse

Bait Catcher

Promo Mat

Art.-Nr
7105 070

Art.-Nr
7105 030

• Średnica: 30 cm
• Głębokość siatki: 60 cm
• Szerokość oczek: 5 mm
• Wymiary transportowe: 
   30 x 10 cm
• pierścień pływający
• ogumowana siatka

• Średnica: 70 cm
• Głębokość siatki: 60 cm
• Szerokość oczek: 5 mm
• system klipsów do zamykania na czas transportu
• wbudowany pierścień pływający
• wymiary transportowe: 72 x 10 cm
• regulowany pasek do noszenia
• ogumowana siatka

pływający

Mała, ale pewna i bezpieczna siatka 
do przechowywania żywca. 
Duże oczka (5 mm) zapewniają dobrą 
cyrkulację powietrza. 
Dzięki wbudowanemu pierścieniowi 
pływającemu można zamocować  
Floating Safe na pomoście, łodzi czy 
brzegu. 

Przestronna, bezpieczna siatka na żywca. 
Duże oczka (5 mm) zapewniają dobrą cyrkulację powie-
trza i sporo miejsca. 
Pomyślano tutaj także o kwestii transportu - 3 klipsy 
wokół wpustu umożliwiają przenoszenie siatki w na-
jmniejszym możliwym wydaniu. Poza tym Baithome 
wyposażony został w regulowany pasek do noszenia. 

Art.-Nr. Armlänge Netzgröße Teile T-Länge NT Maschenw.
7105 115 bis 183 cm 30 x 30 cm 2 115 cm 40 cm 6 mm

Art.-Nr
7106 055

Bardzo duża, nowa mata do odhaczania Uni Cat 
wyróżnia się swoimi niewielkimi wymiarami trans-
portowymi. Duże logo Uni Cat na czarnym tle na-
daje macie stylowego wyglądu. 

• wymiary: 320 x 220 cm
• wymiary transportowe: 35 x 35 x 6 cm
• materiał: 210D Nylon
• zaw. torbę transportową z nylonu 210D 

Teleskopowy, gumowany podbierak przeznaczony do podbierania większych ryb (żywców).

• Rozmiar oczek: 30 x 30 cm
• Głębokość siatki: 40 cm
• Długość transportowa: 115 cm
• Możliwość przedłużenia do 183 cm
• Siatka: 6 mm, gumowana
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Single Jacket

Twain Jacket

Travel Cooler

Futerał do transportowania pojedynczych wędek sumowych. Wymiary kieszeni na kołowrotek zostały tak dopasowane, aby 
zmieściły się w nich nawet największe stacjonarne modele. W modelu 11ft zmieszczą się wędki o długości 3,40 m. 

• materiał: 600D poliester
• wooodporna powłoka PVC

Art.-Nr dł. wędki długość
7105 135 8 ft 135 cm

7105 150 9 ft 150 cm

7105 165 10 ft 160 cm

7105 180 11 ft 175 cm

Smukły pokrowiec na łącznie 4 wędki: 2 z zestawem i 2 bez. Układa się je na przemian w odwrotnych kie-
runkach.  Wszystkie najdelikatniejsze elementy są dodatkowo chronione poprzez wzmocniony materiał i 
wytrzymałą wyściółkę. Kazda wedka zabezpieczona jest wewnątrz przy pomocy taśm z rzepami, dodat-
kowo w pokrowcu znajduje się wyściełane zakrycie.  W 2 dodatkowych zewnętrznych kieszeniach można 
schować podbieraki, podpórki, parasole czy inne wyposażenie.  
Posiada solidnie wyściełane uchwyty i pasek na ramię. 
• materiał: poliester 600D
• wodoodporna powłoka PVC

Art.-Nr dł. wędek długość
7105 209 9 ft 153 cm

7105 210 10 ft 163 cm

Art.-Nr.
7105 027

• wymiary zewnętrzne (szer x gł x wys): 26 x 18 x 19 cm
• materiał: nylon 600D  z termoizolacją

Poręczna torba termoizolacyjna z izolującą termicznie częścią wewnętrzną na wszystkie przynęty, 
atraktory, dipy itp., Które należy chłodzić podczas łowienia sumów.
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Tackle Bag M

2-Way Toolbox

Tackle Box

33 x 21,5 x 5 cm

35,5 x 22,5 x 8 cm 35,5 x 23 x 10 cm

I
N
F
O

Art.-Nr
7105 042

Ta torba jest połączeniem dwóch osobnych, pojedynczych toreb - górna została przymocowana za pomocą rzepów. W górnej torbie 
znajduje się wbudowana podziałka, która dzieli ją na 4 komory. Dzięki wyściółce możliwe jest bezpieczne przetransportowanie ulubi-
onego sprzętu bez ryzyka jego zamoczenia. Wygodnie wyściełany pasek na ramię umożliwia komfort podczas przenoszenia. 

• Materiał: HDPVC (wodoodporny)
• Zewnętrzne wymiary górnej torby: 30 x 18 x 12 cm
• Zewnętrze wymiary dolnej torby: 30 x 18 x18 cm
• Kieszeń boczna: 12 x 14 x 5 cm
• Kieszeń przednia: 20 x 14 x 4 cm
• 1 pasek do przenoszenia
• 1 pasek na ramię
• wyściółka odporna na uderzenia

Art.-Nr. wymiary
7105 055 37 x 26 x 22 cm

Kolejny highlight w serii toreb sumowych:
Wodoszczelna i odporna na uderzenia walizka transportowa, która jest nie tylko bardzo funkcjonalna, ale także doskonale wygląda. 
Wbudowanych 6 podziałek, które można wyjąć, umożliwia schludne uporządkowanie sprzętu, tak, aby podczas transportu nie 
przesuwał się on z prawej do lewej. Rzeczy do torby można wkładać z obu stron. Torba dostarczana jest w zestawie ze stabilnym pas-
kiem do przenoszenia, stabilnymi uchwytami i rzepami, zabezpieczającymi zamknięcie. 
Na zewnętrznej stronie torby znajduje się uchwyt na szczypce, który umożliwia szybką reakcję 
wtedy, kiedy jest ona potrzebna, np. gdy trzeba usunąć haczyk. 

- ekstra wzmacniane PVC
- wodoszczelna
- stabilny uchwyt/pasek na ramię
- można ją załadować z obu stron (2 oddzielne 
komory)
- wbudowana taśma z miarą 35 cm
- uchwyt na szczypce
- zabezpieczenie na rzep

Art.-Nr. wymiary
1540 001 33 x 21,5 x 5 cm

1540 002 35,5 x 22,5 x 8 cm

1540 003 35,5 x 23 x 10 cm

2 torby w 1 
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Rig Sleeve

Rig & Clonk WalletGear Carrier I

• wymiary: 25 x 23 cm
• materiał: HDPVC
• rozkładany
• 10 przezroczystych koszulek na 
   przypony

Art.-Nr.
7105 035

W tej dobrze przemyslanej torbie znajduje się miejsce na 2 ta-
blice na przypony i łącznie 8 kwoków sumowych - na każdej 
stronie przyszyte zostały dopasowane gumowe szlufki. W tabli-
cach na przypony znajduja się rowki, które umożliwiają proste 
nawijanie i transportowanie przyponów. W przedniej kieszeni 
zewnętrznej zmiesci się Anaconda Tackle Chest Large i  Tackle 
Box na małe przybory. 
Wyposażenie dopełniają dobrze wyściełany pasek na ramię i 
stabilny uchwyt. 

•  wymiary (szerxwysxgł): 50 x 35 x 23 cm
•  kieszeń zewnętrzna: 35 x 26 x 7cm
•  materiał: 600D Polyester
•  wodoodporna powłoka PVC
•  dostarczana bez kwoków!

Art.-Nr wymiary
7105 021 50  x 35 x 23 cm

inkl. Regenüberzug

Gear Carrier 1 to torba przemyślana w najdrobniejszych szczegółach. 
Zwłaszcza przy częstych zmianach stanowiska na łodzi wodoszczel-
ny i antypoślizgowy spód, a także poręczne wymiary transportowe 
i zintegrowana powłoka przeciwdeszczowa, stanowią duży atut. 
Pokrywa torby może jednocześnie służyć jako stolik do przygo-
towywania zestawów.  We wnętrzu torby znajdują się przegrody za-
pinane na rzepy. W tej torbie nie brakuje oczywiście uchwytu oraz 
wyściełanego paska na ramię. 

• wymiary 45 x 35 x 30 cm
• 1 kieszeń frontowa  30x20x7cm
• 2 kieszenie boczne  25x20x7cm
• materiał: poliester 600D  - wodoodporna powłoka PVC
• wyściełany pasek na ramię i uchwyt
• spód z PVC odporny na wodę i zabrudzenia 
• powłoka przeciwdeszczowa
• dostarczana bez zawartości

Art.-Nr wymiary
7105 024 45 x 35 x 30 cm
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T-Shirt

Movie Suit

Team Cap

0040 214_80x40mm.indd   1 06.03.19   13:05

Team Zipper Hoodie

Cup

Art.-Nr.
0125 965

Klasyczny t-shirt z logo. 

• Material: 100% bawełna

T-Shirt roz.
0137 800 XS

0137 801 S

0137 802 M

0137 803 L

0137 804 XL

0137 805 XXL

0137 806 XXXL

Naklejna Flaga
•  wyprodukowana w Niemczech
•  100 % poliester
•  odporna na czynniki
   pogodowe
•  palność B1 
   zgodnie z normą 
   DIN-Norm 4102
•  wymiary: 90 x 150 cm

Art.-Nr rozmiar
0040 304 50 x 20 cm

0040 214 5 x 12 cm

0040 212 8 x 4 cm

Art.-Nr. roz.
0137 901 M

0137 902 L

0137 903 XL

0137 904 XXL

0137 905 XXXL

Sesje fotogra� czne stały się proste!

Movie Suit ochroni Państwa ubranie przed deszczem i całym śluzem 
suma, dzięki temu bez problemu możecie Państwo przeprowadzić 
nawet dłuższe sesje w stylowym kombinezonie. 
• kombinezon przeciwdeszczowy/ 
   do sesji fotograficznej
• całkowicie wodoszczelny
• 100% poliester PVC

Art.-Nr.
0125 931

• Universalna Wielkość
• Material: 100% bawełna

Art.-Nr. Zaw.
0125 933 300 ml

Art.-Nr. roz.
0138 011 S

0138 012 M

0138 013 L

0138 014 XL

0138 015 XXL

0138 016 XXXL

•  Material: 70% bawełna / 30% poliester

NEW
2021


