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per Turn
LINE RETRIEVED

4000 73 cm je Umdrehung

5000 86 cm je Umdrehung

6000 93 cm je Umdrehung

8 BIG
BAIL

per Turn
LINE RETRIEVED

8 BIG
BAIL

3000 67 cm je Umdrehung

“heavy stuff”

per Turn
ETRIEVED

cm je Umdrehung

Art.-Nr. Modell waga pojemność przełoż.
2729 640 4000 115 m  / 0,30 mm 4,9 : 1

2729 650 5000 150 m / 0,28 mm 4,9 : 1

2729 660 6000 340 m / 0,30 mm 4,9 : 1

Art.-Nr. Modell waga pojemność przełoż.
2729 630 3000 195 m / 0,25 mm 5,1 : 1

zap.szpula 130 m / 0,22 mm -

Precyzyjnie pracujący kołowrotek match. Więcej o nowym MS-R Match 3000 w zasadzie nie trze-
ba mówić. Kołowrotek dostarczany jest z jedną płytką i jedną głęboką szpulą match, które można 
wymienianiać przy pomocy mechanizmu z przyciskiem. Odporny na zginanie i skręcanie korpus 
kołowrotka wykonany został z aluminium. Kołowrotek wyposażony został także w korbę "Screw-
In". To naprawdę wysokiej klasy kołowrotek do codziennego użytku, który każdemu wędkarzowi 
zapewni doskonałą zabawę przez długi czas. 

łożyska kulkowe 8+1
aluminiowa obudowa
korba "Screw-In"
w zestawie płaska, aluminiowa szpula zapasowa
nierdzewna główna oś
nawój żyłki na jeden obrót korby: ok. 67 cm
przycisk do wymiany szpuli

Prawdziwi tytani pracy łowienia feederem w trudnych warunkach, a jednocześnie dokładnie i precyzyjnie pracujące kołowrotki z 
doskonałym wyposażeniem. Korpusy kołowrotków wykonane zostały z aluminium, a o cichość pracy dba 8 łożysk kulkowych i blokada 
biegu wstecznego. Korbka wyposażona została w system "Screw-In". Hamulec pracuje dokładnie i z dużą płynnością. Nie nazbyt wyso-
kie przełożenie 4.9:1 gwarantuje, że przekładnia poradzi sobie także z dużymi obciążeniami. 

łożyska kulkowe 8 + 1
korba "Screw-In"
aluminiowa obudowa
nierdzewna oś główna
przełożenie: 4.9:1

Art.-Nr. Modell
2729 641 4000

2729 651 5000

2729 661 6000
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4500 89 cm je Umdrehung

7

per Turn
LINE RETRIEVED

3500 82 cm je Umdrehung

Art.-Nr. Modell waga pojemność przełoż.
2729 545 4500 NG 505 g 150 m / 0,30 mm 4,6 : 1

2729 546 zap.szpula - 150 m / 0,30 mm -

Art.-Nr. Modell waga pojemność przełoż.
2729 535 3500 NG 386 g 210 m / 0,25 mm 4,6 : 1

2729 536 E-Spule - 150 m / 0,30 mm -

łożyska kulkowe 7 + 1
aluminiowa obudowa
nierdzewna oś główna

łożyska kulkowe 5 + 1
aluminiowa obudowa
nierdzewna oś główna

Specjaliści od dalekiego rzutu będą zadowoleni, że wyposażyliśmy ich w Wormshaft (tylko NG 4500) do dużych ciężarów wyrzutowych 
i odległości Seria kołowrotków Prime Feeder. Tutaj każdy komponent naprawdę ze sobą współpracuje, tak jak to jest zaplanowane. 

łożyska kulkowe 7 + 1
aluminiowa obudowa
nierdzewna oś główna
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BIG
BAIL

ECON

per Turn
LINE RETRIEVED

3000 71 cm je Umdrehung

3500 81 cm je Umdrehung

4500 94 cm je Umdrehung

2500 74 cm je Umdrehung

3500 82 cm je Umdrehung

4000 86 cm je Umdrehung

5000 91 cm je Umdrehung7 BIG
BAIL

per Turn
LINE RINE RINE ETRIEVED

3000 71 cm je Umdrehung

3500 81 cm je Umdrehung

4500 94 cm je Umdrehung

Art.-Nr. Modell waga pojemność przełoż.
2729 330 3000 276 g 150 m / 0,20 mm 5,2 : 1

2729 335 4000 281 g 125 m / 0,25 mm 5,2 : 1

2729 345 4500 389 g 200 m / 0,25 mm 5,2 : 1

W kolekcji MS-R "Econ" w żadnych razie nie oznacza sprzętu low-level, a niezrównany 
stosunek ceny do jakości. Odzwierciedleniem dokładnie tej cechy są kołowrotki Econ NX. 
Teraz przedstawiamy serię kołowrotków pasującą do wędek o tej samej nazwie. Przyjem-
ny wygląd w parze z dobrą funkcjonalnością sprawiają, że kołowrotki Econ NX to sprzęt 
do codziennego użytku o dużej trwałości, gwarantujący świetną zabawę.

- łożyska kulkowe 5 + 1
- blokada biegu wstecznego
- szpula aluminiowa
- system S-Curve dla optymalnego ułożenia żyłki

Art.-Nr. Modell waga pojemność przełoż.
2729 225 2500 280 g 80 m / 0,20 mm 6,0 : 1

2729 235 3500 286 g 100 m / 0,25 mm 6,0 : 1

2729 240 4000 390 g 110 m / 0,20 mm 5,5 : 1

2729 250 5000 395 g 140 m / 0,20 mm 5,5 : 1

Art.-Nr. Modell pojemność
2729 226 2500 80 m / 0,20 mm

2729 236 3500 100 m / 0,25 mm

2729 241 4000 110 m / 0,20 mm

2729 251 5000 140 m / 0,20 mm

E-SPULE

Rozmiar 2500 jest idealny do bardzo popularnego koszyczka do metody
Wędkowanie  na picker. 
Zapewniono takie funkcje, jak precyzyjnie działający hamulec, czyste układanie Żyłki czy plecionki 
itp. Przez
Cztery różne rozmiary pozwolą nam  znaleźć odpowiedni model do prawie wszystkich metod fee-
derowych.
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TONS30
BLANK

CARBON

Art.-Nr. dł. dł. trans. elem. waga ciężar rzut. Tips
5566 360 3,60 m 127 cm 3 + 3 334 g 180 g 2,5 + 3,5 + 5 oz

5566 390 3,90 m 137 cm 3 + 3 372 g 180 g 2,5 + 3,5 + 5 oz

5566 420 4,20 m 147 cm 3 + 3 388 g 180 g 2,5 + 3,5 + 5 oz

5566 391 3,90 m 137 cm 3 + 3 384 g 230 g 3 + 4 + 6 oz

5566 421 4,20 m 147 cm 3 + 3 398 g 230 g 3 + 4 + 6 oz

Art.-Nr. Spitze dł.
5565 025 2,5 oz 70,5 cm

5565 030 3,0 oz 70,5 cm

5565 035 3,5 oz 70,5 cm

5565 040 4,0 oz 70,5 cm

5565 050 5,0 oz 70,5 cm

5565 060 6,0 oz 70,5 cm

Hi-End Vision to prawdziwe "potwory" wśród wędek feeder, potężne i świetnie wyposażone. Blanki wędek z serii Hi-End Vision wykona-
ne zostały z włókna węglowego 30 t. Blanki są bardzo smukłe, ale dzięki grubym ściankom wyjątkowo mocne. Poza tym do podstawo-
wego wyposażenia tych wędek należą kołowrotki Fuji TVS z gumową powłoką, lekkie przelotki Sea-Guide typu K z wkładkami SIC oraz 
uchwyty z korka klasy A i wysokiej jakości tworzywa EVA. W zestawie znajdują się także 3 ekstra długie wymienne szczytówki z włókna 
węglowego. Każdy, kto szuka wyjątkowej wędki feeder, znajdzie w tej serii coś dla siebie, ponieważ wędki Hi-End Vision dostępne są 
w trzech różnych długościach i dwóch ciężarach rzutowych. A to ważne, gdy chodzi o dalekie i dokładne rzuty ciężkimi zestawami. 

• kołowrotki Fuji TVS z powłoką gumową
• przelotki Sea-Guide typu K
• uchwyt z korka klasy K
• blank z włókna węglowego 30 t

NEW
2021
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WECHSEL

3
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SPITZEN

FEEDER
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3
SPITZEN

TONS
30-40
BLANK

- Blank High Carbon 30 t - 40 t
- przelotki K-type ze stopkami
    z tworzywa SIC
- 3 wymienne szczytówki
- uchwyt na kołowrotek Fuji

Art.-Nr. dł. dł. trans. elem. waga ciężar rzut. Tips
5550 392 3,90 m 137 cm 3 + 4 310 g up to 200 g 1,5 + 2 + 3 + 5 oz

5550 422 4,20 m 147 cm 3 + 4 339 g up to 220 g 1,5 + 2 + 3 + 5 oz

Art.-Nr. Spitze dł.
5550 115 1,5 oz 70 cm

5550 120 2,0 oz 70 cm

5550 130 3,0 oz 70 cm

5550 150 5,0 oz 70 cm

MS-R Prime-X Feeder to reprezentantka najwyższej klasy wśród wędek feeder o dużym ciężarze rzutowym. Te wyjątkowe wędki 
gwarantują doskonałą parabolę rzutu i ładowanie, a mimo to są bardzo lekkie i przyjemne w użytkowaniu. Kombiblank z włókna 
węglowego 30 t - 40 t to prawdziwy cud nowoczesnej techniki konstruowania wędek. Przelotki K-type przeciwdziałające plątaniu się 
żyłki, dzielony uchwyt i uchwyt na kołowrotek Fuji z bezpiecznym zamknięciem dopelniają wyposażenia tych świetnie sprawujących 
się wędek. W zestawie z Prime-X znajdują się 4 wymienne szczytówki. 

- Blank High Carbon 30 t - 40 t
- przelotki K-type ze stopkami
    z tworzywa SIC
- 4 wymienne szczytówki
- uchwyt na kołowrotek Fuji

Art.-Nr. dł. dł. trans. elem. waga ciężar rzut. Tips
5550 380 3,80 m 133 cm 3 + 3 268 g up to 80 g 1,5 + 2 + 3 oz

5550 400 4,00 m 139 cm 3 + 3 311 g up to 100 g 1,5 + 2 + 3 oz

5550 423 4,20 m 146 cm 3 + 3 337 g up to 120 g 1,5 + 2 + 3 oz

NEW
2021
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WECHSEL

3
SPITZEN

FEEDER

TONS
24-30
BLANK

INNOVATION

Art.-Nr. model dł. dł. trans. elem. waga ciężar rzut. Tips
5555 330 Medium Heavy 3,30 - 3,60 m 116 cm 3 + 3 282 g up to 90 g 2 + 2,5 + 3 oz

5555 360 Heavy 3,60 - 3,90 m 126 cm 3 + 3 341 g up to 120 g 2,5 + 3 + 4 oz

5555 390 Heavy 3,90 - 4,20 m 137 cm 3 + 3 438 g up to 180 g 3 + 4 + 5 oz

Art.-Nr. Spitze dł.
5555 020 2,0 oz 54 cm

5555 025 2,5 oz 54 cm

5555 030 3,0 ot 54 cm

5555 040 4,0 oz 54 cm

5555 040 5,0 oz 54 cm

Seria MS-R Adjusta to prawdziwa nowość na rynku wędek feeder. Każdy model z tej serii to, mówiąc w skrócie, kilka wędek - a właściwie 
kilka długości - w jednej. W ich uchwytach znajduje się bowiem wbudowana teleskopowa przedłużka o długości 30 cm. Można ją nie 
tylko wyciągnąć na 30 cm, ale także zamocować z dokładnością do 1 cm. W ten sposób można przy pomocy nadrukowanej na blanku 
skali dopasować długość wędki np. do docelowych odległości rzutów. Osobne przedłużki przeszły już do przeszłości. 
Oprócz tego mocne blanki wykonane zostały z włókna węglowego 24 t i 30 t, przelotki typu K wyposażone we wkładki z tworzywa SIC, 
a uchwyt wykonany z mieszkanki tworzywa EVA i korka. 

• blank z włókna węglowego 24 t i 30 t 
• wbudowana w uchwyt możliwość bezstopniowego wydłużenia wędki z nadrukowaną skalą i mocowaniem z dokładnością do centrymetra 
• przelotki typu K z wkładkami z tworzywa EVA
• uchwyt z tworzywa EVA i korka 

NEW
2021
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3
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SPITZEN

TONS
30-40
BLANK

WECHSEL

3
SPITZEN

Art.-Nr. Spitze dł.
5547 007 0,75 oz 53 cm

5547 010 1,0 oz 53 cm

5547 015 1,5 oz 53 cm

5547 020 2,0 oz 53 cm

5547 025 2,5 oz 53 cm

Art.-Nr. dł. dł. trans. elem. waga ciężar rzut. Tips
5547 330 3,30 m 172 cm 2 + 3 194 g up to 45 g 0,75 + 1 + 1,5 oz

Art.-Nr. dł. dł. trans. elem. waga ciężar rzut. Tips
5547 360 3,60 m 127 cm 3 + 3 200 g up to 60 g 1 + 1,5 + 2 oz

5547 390 3,90 m 138 cm 3 + 3 238 g up to 85 g 1,5 + 2 + 2,5 oz

Ta wędka to doskonałe rozwiązanie dla czułej metody feeder. Wędki Custom Weeder dostępne są w trzech wersjach. Model 330 cm ze 
względu na czułą akcję jest dwuczęściowy z wymienną szczytówką. Wersje 360 cm i 390 cm składają się, klasycznie, z 3 części i wymi-
ennej szczytówki. Blank we wszystkich modelach wykonany jest z wysoko modułowego włókna węglowego 30 t i 40 t, co gwarantuje 
niewiarygodną akcję, jest także bardzo lekki i smukły. Uchwyt ze spłaszczoną górną częścią z naturalnego korka i tworzywa EVA to 
funkcjonalny i stylistyczny hit tej serii. 

• blanki z włókna węglowego 30 t i 40 t
• spłaszczony uchwyt z tworzywa EVA i naturalnego korka
• przelotki typu K z wkładkami SIC
• niezwykle czuła akcja NEW

2021
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WECHSEL

3
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FEEDER“ultra light”

TONS
24-30
BLANK

MULTI  FEEDER“ultra light”

WECHSEL

3
SPITZEN

Extension 30 cm

Art.-Nr. Modell dł. dł. trans. elem. waga ciężar rzut. Spitzen
5551 331 Feeder 3,30 m 141 cm 2 + 3 180 g up to 55 g 0,75 + 1 + 1,5 oz

5551 354 Feeder 3,55 m 152 cm 2 + 3 188 g up to 60 g 0,75 + 1 + 1,5 oz

Art.-Nr. Schaft Ø Spitze dł.
5551 130 2,40 mm 0,50 oz 53 cm

5551 131 2,40 mm 0,75 oz 53 cm

5551 132 2,40 mm 1,00 oz 53 cm

5551 133 2,40 mm 1,50 oz 53 cm

5551 134 2,40 mm 2,00 oz 53 cm

Art.-Nr. Modell dł. dł. trans. elem. waga ciężar rzut. Spitzen
5551 366 Multi Feeder 3,65 - 3,95 m 141 cm 4 + 3 214 / 240 g up to 70 g 1 + 1,5 + 2 oz

Wielofunkcyjny kij z przedłużką (część przedłużająca dolnik ) , którą można dokładać  lub zdejmować podczas łowienia
Dzięki temu możliwe zastosowania Ultra Light Multi Feeder są niezwykle elastyczne.  

• Blank z włókna węglowego 24 - 30t
• Pirzelotki typu K z wkładką SIC
w zestawie 3 wymienne szczytówki z włókna węglowego
Średnica trzpienia: 2,40 mm

Aby nie zaniedbać wrażliwego ultralekkiego łowienia z feederem ponownie wdrożyliśmy trzy modele. W zestawie model z tzw. 
Przedłużką (przedłużką), którą można również włożyć lub zdjąć podczas łowienia, wydłużając lub skracając wędkę, co sprawia, że   
możliwe zastosowania Ultra Light Multi Feeder są niezwykle elastyczne. Wszystkie modele Ultra Light z tej serii są dostarczane z 3 
wymiennymi szczytówkami, dzięki czemu są przygotowane na każdą sytuację. Oczywiście blanki są wykonane z włókna węglowego o 
dużej gęstości (24t-30t). Dodatkowo zamontowane są pierścienie typu K, a uchwyt to połączenie EVA i naturalnego korka.

• Blank z włókna węglowego 24 - 30t
• Pierścienie typu K z wkładką SIC
• 3 wymienne szczytówki
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TONS
24-30
BLANK

TONS24
BLANK

CARBON

Art.-Nr. model dł. dł. trans. elem. waga ciężar rzut. Tips
5545 330 Medium Light 3,30 m 116 cm 3 + 3 194 g up to 50 g 0,75 + 1 + 2 oz

5545 331 Medium 3,30 m 116 cm 3 + 3 211 g up to 80 g 1 + 2 + 2,5 oz

5545 360 Medium 3,60 m 126 cm 3 + 3 230 g up to 80 g 1 + 2 + 2,5 oz

5545 361 Medium Heavy 3,60 m 126 cm 3 + 3 239 g up to 120 g 2 + 3 + 4 oz

5545 390 Medium Heavy 3,90 m 137 cm 3 + 3 302 g up to 120 g 2 + 3 + 4 oz

5545 391 Heavy 3,90 m 137 cm 3 + 3 306 g up to 150 g 2 + 4 + 5 oz

5545 420 Heavy 4,20 m 147 cm 3 + 3 356 g up to 180 g 2 + 4 + 5 oz

5545 421 Extra Heavy 4,20 m 147 cm 3 + 3 415 g up to 220 g 3 + 4 + 6 oz

Art.-Nr. Schaft Ø Spitze Länge
5545 007 2,80 mm 0,75 oz 55 cm

5545 010 2,80 mm 1,0 oz 55 cm

5545 020 2,80 mm 2,0 oz 55 cm

5545 025 2,80 mm 2,5 oz 55 cm

5545 030 2,80 mm 3,0 oz 55 cm

5545 040 2,80 mm 4,0 oz 55 cm

5545 050 2,80 mm 5,0 oz 55 cm

Spitzen für die 4,20 m BL-X Feeder Ruten

5545 120 3,05 mm 2,0 oz 55 cm

5545 130 3,05 mm 3,0 oz 55 cm

5545 140 3,05 mm 4,0 oz 55 cm

5545 150 3,05 mm 5,0 oz 55 cm

5545 160 3,05 mm 6,0 oz 55 cm

Art.-Nr. dł. dł. trans. elem. waga ciężar rzut. Spitzen
5551 345 3,45 m 147 cm 2 + 3 216 g up to 70 g 0,75 + 1 + 2,5 oz

Art.-Nr. Spitze dł.
5551 100 0,75 oz glass 65 cm

5551 101 1,0 oz carbon 65 cm

5551 102 2,5 oz carbon 65 cm

BL-X Feeder to obszerna seria wysokiej jakości wędek feeder. Asortyment rozpoczyna się od dwóch modeli 330 cm na lekkie zestawy 
z koszyczkiem zanętowym, a kończy na dwóch wędkach 420 cm o ciężarach rzutowych 180 g i 220 g do cięższych metod i dalekich 
rzutów np. w dużych rzekach. Dzięki blankom z wysoko modułowego włókna węglowego wędki BL-X są bardzo lekkie i smukłe, a mimo 
to mocne. Oczywiście przelotki typu K z wkładkami SIC oraz trzy wymienne szczytówki z włókna węglowego należą do wyposażenia 
każdego modelu. 

• blank z włókna węglowego 24T
• 3 wymienne szczytówki z włókna węglowego
• przelotki typu K z wkładkami SIC 

Nowy method feeder kij do metody powstał, aby zaprezentować odpowiednie narzędzie wymagającym wędkarzom metody feeder.
Dzięki długości 345 cm i ciężarze wyrzutu do 70 g wędka zaspokaja większość potrzeb przy tego typu łowieniu.
Zestaw obejmuje 3  wymienne końcówki, co uzupełnia konfigurację.

• Blank z włókna węglowego 24 - 30t
• Rękojeść z naturalnego korka EVA
• Przelotki typu K z wkładką SIC
• W zestawie 3 wymienne szczytówki

NEW
2021
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ECON FEEDER

Seria wędek typu feeder bez wielu ozdób i dekoracji. Jak zdradza sama nazwa, z tą wędką można od razu przejść do działania. 
Dużą wagę położono na funkcjonalność, ale nie oszczędzono też na wyposażeniu - bazę wędek stanowi blank z wysokomodułowego 
włókna węglowego. Poza tym na wędkach zamontowano uchwyt z tworzywa EVA i mieszanki korkowej oraz uchwyt na kołowrotek 
DPS. Do standardowego wyposażenia należą także przelotki z tworzywa SIC. 
Seria rozpoczyna się lekką wersją 3,30 m do łowienia w akwenach z wodą stojącą oraz method feeder, a kończy na modelu 4,20 m do 
ciężkich metod w akwenach z wodą płynącą, o ciężarze rzutowym do 230 g - odpowiednie narzędzie praktycznie do każdego wariantu 
metody feeder. 
W zestawie z każdym modelem znajdują się dwie dopasowane do każdorazowego ciężaru rzutowego wymienne szczytówki. Średnica 
wymiennych szczytówek wynosi 3,00 mm dla wszystkich modeli Direct Feeder, dzięki czemu można stosować je zamiennie. 

- Blank High Carbon
- przelotki z tworzywa SIC
- w zestawie 2 wymienne szczytówki
- wymienne szczytówki można łączyć 
   z dowolnymi modelami wędek tej serii 
- uchwyt z tworzywa EVA i mieszanki korkowej

Art.-Nr. model dł. dł. trans. elem. waga ciężar rzut. Spitzen
5543 330 Light 3,30 m 116 cm 3 + 2 234 g up to 60 g 1oz + 1,5oz

5543 360 Medium 3,60 m 126 cm 3 + 2 264 g up to 80 g 1,5oz + 2oz

5543 361 Med. Heavy 3,60 m 126 cm 3 + 2 292 g up to 100 g 2oz + 2,5oz

5543 390 Med. Heavy 3,90 m 126 cm 3 + 2 348 g up to 150 g 2,5oz + 3oz

5543 391 Heavy 3,90 m 136 cm 3 + 2 354 g up to 150 g 2,5oz + 3oz

5543 420 Heavy 4,20 m 147 cm 3 + 2 422 g up to 180 g 3oz + 4oz

5543 421 Ultra Heavy 4,20 m 147 cm 3 + 2 428 g up to 230 g 3,5oz + 5oz

Art.-Nr. Spitze długośc
5543 010 1,0 oz 51 cm

5543 015 1,5 oz 51 cm

5543 020 2,0 oz 51 cm

5543 030 2,5 oz 51 cm

5543 035 3,0 oz 51 cm

5543 040 4,0 oz 51 cm

5543 050 5,0 oz 51 cm

Art.-Nr. model długośc dł. trans. elem. waga ciężar rzut. Spitzen
5540 330 Light 3,30 m 116 cm 3 + 2 191 g up to 60 g 1oz + 1,5oz

5540 331 Medium 3,30 m 116 cm 3 + 2 198 g up to 80 g 1,5oz + 2oz

5540 360 Med. Heavy 3,60 m 126 cm 3 + 2 227 g up to 100 g 2oz + 2,5oz

5540 361 Heavy 3,60 m 126 cm 3 + 2 253 g up to 150 g 2,5oz + 3oz

5540 390 Heavy 3,90 m 136 cm 3 + 2 315 g up to 150 g 2,5oz + 3oz

5540 420 Ultra Heavy 4,20 m 146 cm 3 + 2 359 g up to 180 g 3oz + 4oz

Art.-Nr. Spitze długośc
5540 010 1,0 oz 56 cm

5540 015 1,5 oz 56 cm

5540 020 2,0 oz 56 cm

5540 025 2,5 oz 56 cm

5540 030 3,0 oz 56 cm

5540 040 4,0 oz 56 cm

Opracowanie nowoczesnych wędek jest zawsze trudne, ale z nowymi wędkami feederowymi MS-R Econ NX to świetnie
udało się. Ulepszono nie tylko wygląd serii, ale także działanie blanków jest nieco bardziej współczesne i odczuwalne
też trochę „mocniej”. Dodatkowo wędziska zostały wyposażone w przelotki typu bardzo wysokuje klasy. 
Wymienne szczytówki można również wymieniać w innych poszczególnych modelach wędek.
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WECHSEL

2
SPITZEN

WECHSEL

2

ECON METHOD

TONS30
BLANK

CARBON

Art.-Nr. długość dł. trans, elem. waga ciężar rzut.
5554 332 3,30 m 172 cm 2 218 g 6 - 28 g

5554 362 3,60 m 188 cm 2 245 g 6 - 28 g

Wędki float/match skonstruowane w klasycznym stylu. Oba dwuczęściowe modele tej serii doskonale nadają się do łowienia ze 
spławikiem w akwenach z wodą o niewielkim prądzie. Dzięki semiparabolicznej akcji nadają się jednak także na krótkie do średnich 
odległości, do łowienia z wagglerami, jako tzw. matchówka. Blank z wysokomodułowego włókna węglowego i przelotki Match z twor-
zywa SIC należą do zasadniczych cech wyposażenia serii wędek MS-R Drift Float. 
• blank karbonowy
• przelotki SIC
• korkowy/EVA uchwyt

Art.-Nr długość d. trans. elem. waga ciężar rzut.
5556 300 3,00 m 106 cm 3 212 g up to 80 g

5556 331 3,30 m 116 cm 3 234 g up to 80 g

5556 362 3,60 m 127 cm 3 255 g up to 80 g

5556 392 3,90 m 137 cm 3 270 g up to 80 g

5556 420 4,20 m 147 cm 3 297 g up to 80 g

Jeśli chodzi o ukierunkowane połowy w przypadku ciężkich zestawów spławikowych nowy MS-R Carp Float 2.0 jest absolutnie
pierwszym wyborem. Półparaboliczny blank wykonany z węgla 30T o wysokiej gęstości to prawdziwa potęga. Wysoka jakość
Przelotki K-Type firmy Seaguide oraz bezpiecznie zamykany uchwyt kołowrotka DPS w połączeniu z korkiem EVA dają absolutną 
satysfakcję z łowienia.
Przy ciężarze wyrzutu do 80 g wędki mogą być również używane do łowienia z dna.
• Blank z włókna węglowego 30t
• Przelotki Seaguide typu K.
• Rękojeść z korka EVA

Art.-Nr. Model. d.ł dł. trans, elem. waga ciężar rzut. Tip
5552 331 Method 3,30 m 116 cm 3 + 2 191 g up to 65 g 1oz + 2oz

Wędka Method z serii ECON NX, wyposażenie i obsługa identyczne jak w przypadku serii Feeder.

NEW
2021
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TONS24
BLANK

CARBON

Art.-Nr długość d. trans. elem. waga ciężar rzut.
5556 330 3,30 m 116 cm 3 232 g up to 45g

5556 361 3,60 m 127 cm 3 257 g up to 45g

5556 391 3,90 m 137 cm 3 276 g up to 45g

Art.-Nr długość d. trans. elem. waga ciężar rzut.
5556 360 3,60 m 127 cm 3 184 g up to 30 g

5556 390 3,90 m 137 cm 3 231g up to 30 g

Nowy MS-R Match Heavy 2.0 to wędki matchowe o mocnej konstrukcji, które jednak nie są pozbawione czułości. Zespoły
dzięki mocno skompresowanym blankom węglowym i rezerwom mocy wędzisk można z łatwością zdystansować do ok. 30 g
Przelotki na wędziskach są zbudowane z nowoczesnych pierścieni matchowych Sea-Guide K-Type, a uchwyt kołowrotka DPS pochodzi 
z Fuji. Rękojeść wykonana jest z wysokiej jakości materiału EVA i korka, a blank ma niezwykle szybką akcję.

• Przelotki Seaguide K-Type
• Wysokowęglowy blank
• Rękojeść z korka EVA
• Uchwyt kołowrotka Fuji DPS

Nowa MS-R Power Float 2.0 Dzięki wysokowęglowemu blankowi 24 T można z łatwością łowić na zestawy do 40 g. Niemal ciągła akcja 
wędki zapewnia mocne ładowanie wędki i ułatwia rzuty na duże odległości. Niemniej jednak wędki są czułe, ale wystarczająco mocne, 
aby amortyzować szybkie ucieczki dużych ryb w walce. Tutaj również nie obejdziemy się bez wysokiej jakości przelotek Sea-Guide typu 
K. Rękojeść jest również wykonana z najlepszych komponentów z korka EVA.

• Całościowy blank z włókna węglowego
• Przelotki typu K Seaguide
• Rękojeść z korka EVA

NEW
2021

NEW
2021
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Incl. 2 x
Rod Rest

Art.-Nr model waga trans. wymiary
7142 501 S 700 g 50 cm wysokość  44 - 105 cm

7142 500 L 1200 g 77 cm wysokość 66 - 190 cm

Bardzo lekki aluminiowy tripod na wędki feeder. Poniżej głowicy znajduje się 
hak służący do przywieszania dodatkowego ciężarka stabilizującego. Podwój-
na bezstopniowa regulacja. Zawiera gwint angielski. W zestawie pokrowiec. 

Art.-Nr. waga trans.
7142 505 1,00 kg 1180 mm

Art.-Nr.
0011 225

Art.-Nr.
7142 550

Słowo „Universal” w nazwie Rod Arm jest całkiem trafne. Ten uchwyt na wędkę  można montować każdym siedzisku, krześle, platformie
itp. Jest to możliwe dzięki elastycznym opcjom ustawień kąta, długości, odległości i wysokości. 
Uchwyty montażowe można również stosować do rur o średnicy 20 mm i 25 mm dzięki łatwo wymiennym adapterom
i można je łatwo zacisnąć, nawet z boku, bez nasuwania na rurę od góry. Wszystko jest
Wykonany z lekkiego, ale bardzo stabilnego aluminium i zaopatrzone w trwałe, funkcjonalne śruby mocujące.

• Długość transportowa: 85 cm
• Waga: 910 g
• Maksymalna długość: 134 cm
• Materiał: aluminium

• na 24 wędki
• 63 x 30 x 105 cm
• Materiał: drewno
• kółka z blokadą

Dzięki dodatkowym wysuwanym nóżkom ramię feedera zapewnia stabil-
ne miejsce do trzymania kija. Wspornik z tyłu ramienia ma średnicę 25 mm, 
dzięki czemu można go łatwo przymocować do większości nóg platform lub 
skrzynek.

NEW
2021
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• materiał: EVA
• gwint angielski 
   i śruba blokująca

Art.-Nr. długość
4530 435 32 cm

Art.-Nr.
8870 205

• 2 x taśma: 19 x 5 cm
• materiał: nylon z elastanem
• dookoła rzep

• na szczytówkę i rękojeść, z rzepem 
• długość ok. 37 cm
• materiał: neopren + 210D poliester

Art.-Nr. długość
7149 035 M 

7149 036 L 

Art.-Nr. długość
4531 040 40 cm

Art.-Nr.
8870 200

Art.-Nr. długość
4531 035 35 cm

Art.-Nr. długość
4531 055 55 cm

Art.-Nr. Außen 0
4531 099 17 mm 5

Art.-Nr. Model
4530 400 ribbed

4530 401 round

Art.-Nr. zaw.
8870 222 2

Podstawka na wędkę z elastycznymi 
żebrami, na których blank jest bezpi-
ecznie zamocowany.

Szybko i łatwo łączy poszczególne części  do 
transportu.

NEW
2021

NEW
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Art.-Nr Ø wytrzymałość
1406 213 0,13 mm 1,72 kg

1406 215 0,15 mm 2,16 kg

1406 218 0,18 mm 2,59 kg

1406 220 0,20 mm 3,20 kg

1406 222 0,22 mm 4,09 kg

Żyłki MS-R Pro Match o niskiej rozciągliwości, odporne na ścieranie i 
dobrze tonące, zapewniające bezpośredni kontakt z rybą.  Wspaniałe 
parametry brania i poślizg to cechy decydujące zwłaszcza w 
wędkarstwie spławikowym.  
Kolor żyłki: czarny

Tonąca żyłka monofilamentowa MS-R Feeder Line ma niską 
rozciągliwość. Ta cecha, a także jasny kolor żyłki, zapewnia 
możliwość dokładnego rozpoznawania brań. Mimo bardzo 
drobnej średnicy żyłka posiada bardzo dużą wytrzymałość 
węzłów, co czyni ją jedną z najlepszych żyłek na świecie.  
Dzięki specjalnej powłoce nadaje się do dalekich rzutów, 
jednocześnie zapewniając sobie bardzo dużą odporność na 
ścieranie - z tą żyłką można więc łowić także w wodach z dużą 
ilością muszli. Większe średnice od 0,22 mm z powodzeniem 
mogą być stosowane jako przypony strzałowe. 

Art.-Nr Ø wytrzymałość
1406 116 0,16 mm 2,16 kg

1406 118 0,18 mm 2,59 kg

1406 120 0,20 mm 3,20 kg

1406 122 0,22 mm 4,09 kg

1406 125 0,25 mm 5,12 kg

1406 128 0,28 mm 6,01 kg

1406 130 0,30 mm 7,01 kg

Art.-Nr. Weiß Orange Ø wytrzymałość
1406 - 309 409 0,09 mm 4,8 kg

1406 - 311 411 0,11 mm 5,6 kg

1406 - 312 412 0,12 mm 6,4 kg

• materiał przyponowy o średniej 
rozciągliwości
• odporny na ścieranie
• duża wytrzymałość węzłów
• antysplątaniowy

Art.-Nr Ø wytrz.

1406 720 0,20 mm 4,31 kg

1406 722 0,22 mm 4,86 kg

1406 724 0,24 mm 5,51 kg

1406 726 0,26 mm 6,34 kg

1406 728 0,28 mm 7,39 kg

Art.-Nr Ø wytrz.
1406 708 0,08 mm 0,94 kg

1406 710 0,10 mm 1,40 kg

1406 712 0,12 mm 1,85 kg

1406 714 0,14 mm 2,31 kg

1406 716 0,16 mm 2,77 kg

1406 718 0,18 mm 3,43 kg

MS-R FFC-Braid to nowoczesna, okrągła plecionka do metody 
feeder na np. dalekie odległości. FSC to skrót od "Feeder Fluo-
ro Carbon", bo włókno fluorocarbonu zostało wplecione w tę 
żyłkę. Nadaje ono jej sztywność, niezbędną do dalekich rzutów 
z kołowrotkiem stacjonarnym bi zapobiega splątaniom, które 
pojawiłyby się na miękkiej żyłce. Oprócz tego fluorocarbon 
sprawia, że żyłka nie ma tak dużej wyporności jak zwykła ple-
cionka, a ponadto, zwłaszcza w wersji przezroczystej, zmnie-
jsza jej widoczność dla ryb. Oczywiście FFC-Braid jest okrągła, 
odporna na zrywanie i wytrzymała. Podsumowując, to nowoc-
zesna, łącząca różne materiały plecionka, która doskonale na-
daje się do metody feeder. 

• dostępne w wariantach kolorystycznych: przezroczystym i 
fluopomarańczowym 
• wplecione włókno fluorocarbonowe 
• okrągła plecionka
• odporna na zrywanie 

NEW
2021



®

 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible 255

soft

hard

300 M 300 M

200 M

5 M5 M

Niezbędne narzedzie do przecinania wszystkich żyłek 
wędkarskich i przyponów, zarówno plecionych, jak i monofila-
mentowych. 

Art.-Nr długość
9700 105 10,5 cm

Art.-Nr roz. zaw.
9915 600 S 10

9915 601 M 10

9915 602 L 10

9915 603 XL 10

Art.-Nr roz. zaw.
9915 700 S 10

9915 701 M 10

9915 702 L 10

9915 703 XL 10

• 2 wersje (Soft + Hard)
• na żyłkę monofilamentową

Art.-Nr Ø wytrzymałość
1406 618 0,18 mm 2,59 kg

1406 620 0,20 mm 3,20 kg

1406 622 0,22 mm 4,09 kg

1406 625 0,25 mm 5,12 kg

1406 628 0,28 mm 6,01 kg

1406 630 0,30 mm 7,01 kg

Tonąca żyłka monofilamentowa MS-R Pro LS Feeder ma prawie 
zerową rozciągliwość  (LS = low stretch). Ta cecha, a także jasny 
kolor żyłki, zapewnia możliwość dokadnego rozpoznawania brań.

• niska rozciągliwość
• duża wytrzymałość węzłów
• dobrze tonąca
• duża wytrzymałość węzłów
• antysplątaniowa

Art.-Nr Ø wytrzymałość
1406 818 0,18 mm 2,48 kg

1406 820 0,20 mm 3,08 kg

1406 822 0,22 mm 4,00 kg

1406 825 0,25 mm 4,90 kg

1406 828 0,28 mm 5,70 kg

1406 830 0,30 mm 6,60 kg

Pływająca żyłka monofilamentowa MS-R Pro Float Line ma 
prawie zerową rozciągliwość. Ta cecha, a także jasny kolor 
żyłki, zapewnia możliwość dokadnego rozpoznawania brań.

• mała rozciągliwość
• duża wytrzymałość węzłów
• duża odporność na ścieranie
• antysplątaniowa

Art.-Nr0 Ø wytrzymałość
1406 525 0,25 mm 4,44 kg

1406 528 0,28 mm 5,27 kg

1406 530 0,30 mm 6,08 kg

• przypon strzałowy o wysokiej 
rozciągliwości
• dobrze tonący
• duża wytrzymałość węzłów
• antysplątaniowy

Art.-Nr. Ø wytrzymałość
1406 424 0,24 mm 3,62 kg

1406 426 0,26 mm 4,44 kg

1406 428 0,28 mm 5,27 kg

1406 430 0,30 mm 6,08 kg

1406 432 0,32 mm 6,88 kg

• przypon strzałowy o niskiej rozciągliwości
• duża wytrzymałość węzłów
• dobrze tonący
• duża odporność na ścieranie
• antysplątaniowy

• materiał przyponowy z gumy
• perfekcyjna rozciągliwość i powrót
• zasadnicze znaczenie dla metody feeder

Art.-Nr. Ø
1405 406 0,60 mm

1405 408 0,80 mm

1405 410 1,00 mm

1405 415 1,50 mm

1405 420 2,00 mm
NEW
2021



®

 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack256

Art.-Nr. rozmiar
9920 150 S

9920 151 M

9920 152 L

Art.-Nr. rozmiar
9920 160 S

9920 161 M

9920 162 L

• zawartość: 5 sztuk

Art.-Nr rozmiar
9920 310 10

9920 312 12

9920 314 14

• zawartość:  10 sztuk

Art.-Nr model L M S
9920 - single 010 012 014

9920 - double 110 112 114

9920 - triple 210 212 214

zawartość: 3 sztuki

Art.-Nr rozmiar
9920 500 S

9920 501 M

9920 502 L

• zaw.:  10

• zaw.:  10 

Art.-Nr. roz.
9920 410 10

9920 412 12

9920 414 14

Specjalny krętlik z pierścieniem, pasujący 
do modeli inline serii MS-R Flat Feeder.

Art.-Nr. zaw.
9920 605 8

Art.-Nr. rozmiar
9920 610 10

9920 612 12

9920 614 14

Art.-Nr. rozmiar
9920 710 10

9920 712 12

9920 714 14

Art.-Nr. roz.
9920 810 10

9920 812 12

9920 814 14

Art.-Nr zaw.
9920 510 3 szt.

Blokada do spławika (wagglera). 

• zawartość:  10 sztuk

• zawartość:  10 sztuk

Mocne kołki beczkowe z całkowicie okrągłym karabińczykiem, bez 
wystającego drutu, dzięki czemu w dużej mierze są wolne od splątań.

• zaw.:  10• zaw.:  12

NEW
2021
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Stopery V-Pin można zamontować w prosty 
sposób, w dodatku ich kształt gwarantuje 
pewne trzymanie się w przynęcie.  Najlepiej 
nadają się do mocowania kulek i pelletów.

• zawartość: 10 sztuk

Art.-Nr opis rozmiar
9930 015 Boilie Spike 8 mm

9930 016 Boilie Spike Ring 8 mm

Genialne igły do kulek umożliwiają szybką wymianę kulek 
bez konieczności używania stoperów. Sprawdzają się także w 
połączeniu ze standardowymi przyponami. 

Nowe szybkozmienne połączenia dopasowane do koszyków 
Inline MS-R i umożliwiają szybką wymianę przyponów. 

Art.-Nr kolor zaw.
9930 055 Limpid Brown 6 Sets

Filigranowe, stabilne stopery są „wbudowywane“ we włos. Haczyk z przynętą mocuje 
się na włosie w połączeniu ze stoperem Rapid Bait-Stop przy pomocy igły MS-R Bait 
Stop Needle. To łatwy sposób, aby pewnie i efektywnie umocować haczyk z przynętą 
na przyponie włosowym. Stopery dostępne są w różnych kolorach. 

Art.-Nr kolor zaw.
9930 040 Clear 28 szt.

9930 041 Limpid Brown 28 szt.

9930 042 Sweetcorn 28 szt.

Art.-Nr. kolor zaw.
9930 057 Clear 88 Stk.

9930 058 Brown 88 Stk.

Art.-Nr kolor
9930 010 orange

9930  011 green

9930 012 clear

Pin Up pozwala umocowaać specjalne kulki na feederach z 
włosem. Pin Up należy zapiąć na włosie, a następnie nałożyć na 
niego kulkę z otworem o średnicy 0,8mm-1,0mm. W zależności 
od wielkości przynęty Pin Up można skrócić. 

• zawartość:  60 sztuk

Dostępne w 3 długościach na tablice 
3, 7 i 11mm. Dostępne w kolorach 
białym i przezroczystym. 

Art.-Nr kolor
9930 021 clear

9930  022 brown

• zawartość: 63 sztuki

Art.-Nr. zaw.
9930 160 20

Dzięki kolcom na przynęty, kulki, 
hantle i inne solidne przynęty można 
zamocować w ciągu kilku sekund. 
Dzięki obrotowej konstrukcji przynęty 
trzymają się pewnie i stabilnie.
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Art.-Nr dł.
9930 035 92 mm

Ta igła do przynęt posiada takie same parametry jak jej smuklejszy poprzednik, MS-R Micro Bait Needle.
Końcówka igły, a także jej podstawa, są trochę grubsze, dzięki temu wytrzymalsze, i nadają się do wykonywania otworów nawet w 
twardszych przynętach. Ponadto do twardszych przynęt polecamy wiertło MS-R Micro Bait Drill.

Ergonomiczny, antypoślizgowy i elastyczny uchwyt umożliwia precyzyjne przełożenie stoperów MS-R Rapid Bait-Stop na haczyk z 
przynętą.  Jaskrawy, pomarańczowy uchwyt w zasadzie uniemożliwia zagubienie igły. 

Art.-Nr długość
9930 030 97 mm

Art.-Nr dł.
9930 031 97 mm

Art.-Nr dł. Ø
9930 032 78 mm 1,0 mm

9930 034 80 mm 1,3 mm

Wysokiej jakości, nierdzewne wierło o średnicy 1mm oraz 1,3mm umożliwi wykonanie otworów w nawet  zupełnie wysuszonych kul-
kach i pelletach. MS-R Micro Bait Drill posiada ergonomiczny i antypoślizgowy uchwyt w pomarańczowym, trudnym do przeoczenia 
kolorze. 

Bardzo cienka, ostra i stabilna igła do przynęt z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ergonomiczny i antypoślizgowy uchwyt Soft Touch 
umożliwia precyzyjne działanie. Jaskrawy, pomarańczowy uchwyt w zasadzie uniemożliwia zagubienie igły. Cienka, ostra końcówka 
o średnicy 0,75 mm gwarantuje, że nawet najmniejsze haczyki z przynętami nie popękają. Umożliwia zakładanie nawet kilku przynęt. 

Art.-Nr dł. 
9930 036 103 mm

Uniwersalna igła z wysokiej jakości stali szlachetnej. 
Ultracienka igła z zamykaną końcówką została stworzona z myślą o plecionkach (Leadcore). Zabezpieczenie w postaci zamknięcia na 
końcówkę pozwala na proste zamocowanie przynęty na włosie. Specjalne, składane oczko i niewielka średnica umożliwia nakładanie 
nawet małych i miękkich przynęt, bez ich łamania. 
Ergonomiczny uchwyt Soft Touch gwarantuje najlepszą obsługę. 
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E-103

P-104

E-126

P-196

P-180

P-110
E-111 Art.-Nr roz. zaw.

8827 114 14 10

8827 112 12 10

8827 110 10 10

8827 108 8 10

8827 106 6 10

Nasz najbardziej stabilny haczyk gwarantuje pewne i bezpieczne 
lądowanie dużych  brzan i karpi. Rozmiar łopatki został tak do-
pasowany, aby można było przywiązać nawet grubsze przypony.

• kolor: Black Nickel

Art.-Nr roz. zaw.
8820 116 16 10

8820 114 14 10

8820 112 12 10

8820 110 10 10

Art.-Nr roz. zaw.
8824 122 22 10

8824 120 20 10

8824 118 18 10

8824 116 16 10

8824 114 14 10

• kolor: Black Nickel

• kolor: oksydowany

Art.-Nr roz. zaw.
8823 120 20 10

8823 118 18 10

8823 116 16 10

8823 115 15 10

8823 114 14 10

8823 113 13 10

8823 112 12 10

8823 110 10 10

Art.-Nr roz. zaw.
8821 114 14 10

8821 112 12 10

8821 110 10 10

8821 108 8 10

Nasz najbardziej wytrzymały haczyk z oczkiem z mikro haczy-
kiem poprzecznym na duże ryby. Idealny kształt gwarantuje, że 
ryba nie zerwie się z haczyka.

Tradycyjny haczyk Allround w zakresie metod Match i Stipp. Ide-
alny do łowienia ryby białej. Lekko nachylony ku wierzchołkowi 
- dzięki temu wszystkie przynęty leżą zawsze blisko grotu. 

• kolor: Black Nickel
• kolor: Black Nickel

Ostry haczyk o średnim trzonku, sprawdzi się szczególnie w 
połowach dużych karpi i ryby białej. Szczególny kształt zapobie-
ga zrywaniu się ryby podczas holowania. 

Art.-Nr roz. zaw.
8826 116 16 10

8826 114 14 10

8826 112 12 10

8826 110 10 10

8826 108 8 10

8826 106 6 10

• kolor: Black Nickel

Art.-Nr. roz. zaw.
8828 216 16 10

8828 214 14 10

8828 212 12 10

8828 210 10 10

• kolor: Black Nickel

Specjalnie wyprofilowany, niezwykle mocny hak. 
Jego  kształt  daje rybom niewielkie szanse na pozby-
cie się go. Wyposażony w mikro zadziory staję się nie 
zawodny.

Słabszy, lżejszy brat Method Strong z 10% cieńszym drutem 
do wszystkich białych ryb i karpi. Doskonale sprawdza się, jeśli 
chodzi o jak najbardziej naturalne prezentowanie przynęty.

Tradycyjny haczyk i wszechstronny haczyk  do feedera. Ideal-
ny do wszystkich białych ryb na klasyczne przynęty, takie jak 
larwy, pinki i robaki.
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PROFESSIONAL
  HAND MADE

PROFESSIONAL
  HAND MADE

PROFESSIONAL
  HAND MADE

PROFESSIONAL
  HAND MADE

PROFESSIONAL
  HAND MADE

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL
  HAND MADE
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Specjalne, prefabrykowane przypony dla nowoczesnych połowów z krętlikiem do zawieszania koszyczka zanętowego.

• zawartość: 2 przypony/opakowanie

Art.-Nr dł.
9930 100 ok. 40 cm

• zawartość: 2 przypony/opakowanie

Art.-Nr dł.
9930 120 ok. 16 cm

9930 121 ok. 21 cm

Art.-Nr dł.
9930 130 ok. 15 cm

9930 131 ok. 17 cm

9930 132 ok. 21 cm

• zawartość: 2 przypony/opakowanie

Art.-Nr dł.

9930 101 ok. 30 cm

Art.-Nr dł.

9930 102 ok. 120 cm

Zestaw wolnego biegu, zatrzymywany na 2 stoperach silikonowych.

• zawartość: 2 przypony/opakowanie
Zestaw z pętlą na wody płynące i stojące.

Zestaw boczny na wody płynące i stojące. 

Art.-Nr. Modell dł.
9930 150 S ca. 5,5 cm

9930 151 L ca. 7,0 cm

CIPS-
konform
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®

E-126

E-111 E-111

E-111

Gotowe przypony do Method Feeder w różnych wersjach i z haczykami w różnych rozmiarach. Wszystkie przypony mają zawsze 
dokładnie 10 cm długości. W tej serii znajdują się klasyczne przypony z włosem, przypony ze stoperami Rapid Stop, z gumkami Bait 
Band i skrętkami Twisted Bait Spike.  Zastosowane haczyki to typy MS-R  E111 i E126 dla przyponów z gumką. Żyłki się dokładnie ska-
librowane i bardzo wytrzymałe.  Odległość pomiędzy kolankiem haczyka a konkretnym systemem montażu przynęty jest dokładnie 
ustalona. 

Art.-Nr. Ø kg zaw.
8820 210 0,30 mm 7,8 kg 10

8820 212 0,28 mm 6,9 kg 12

8820 214 0,25 mm 6,2 kg 14

8820 216 0,23 mm 5,3 kg 16

Art.-Nr. Ø kg zaw.
8820 310 0,30 mm 7,8 kg 10

8820 312 0,28 mm 6,9 kg 12

8820 314 0,25 mm 6,2 kg 14

8820 316 0,23 mm 5,3 kg 16

Art.-Nr. Ø kg zaw.
8820 408 0,32 mm 8,6 kg 8

8820 410 0,30 mm 7,8 kg 10

8820 412 0,28 mm 6,9 kg 12

8820 414 0,25 mm 6,2 kg 14

Art.-Nr. Ø kg zaw.
8820 510 0,30 mm 7,8 kg 10

8820 512 0,28 mm 6,9 kg 12

8820 514 0,25 mm 6,2 kg 14

8820 516 0,23 mm 5,3 kg 16

• zawartość:  8 sztuk
• długość: 10 cm

• zawartość:  8 sztuk
• długość: 10 cm

• zawartość:  8 sztuk
• długość: 10 cm

• zawartość:  8 sztuk
• długość: 10 cm

NEW
2021

E-111

Art.-Nr.
8820 310

NEW
2021
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Magnetyczne organizery do uporządkowanego 
przechowywania pojedynczych haczyków czy innych 
małych części.

•  zawiera taśmę magnetyczną
•  dwustronny

Art.-Nr model wymiary podział
8830 001 S 12 x 8 x 2 cm 25 przegródek w 2 rozm

8830 000 L 14,5 x 10,5 x 2 cm 44 przegródki w 2 rozm

Art.-Nr. Modell wymiary. podział
8830 011 S 21,5 x 11 x 3 cm 16 EVA Spulen inkl. 21 Pins

8830 010 L 30 x 8 x 3 cm 8 EVA Spulen inkl. 10 Pins

Art.-Nr. Modell wymiary. podział max.
8830 110 10 14 x 7,5 cm - 10 cm 25 Vorfächer

8830 120 20 23 x 10 cm 7, 10, 12,5 + 20 cm 100 Vorfächer

8830 130 30 33 x 10 cm 10, 15, 20, 25 + 30 cm 100 Vorfächer

Sprytne hardcase'y do przechowywania i transportowania gotowych przyponów o wybranej długości z haczykami. 
Mała wersja została stworzona specjalnie z myślą o często używanych przy łowieniu na method feeder przyponów o długości 10 cm. 
Organizer w wersji 20 cm zawiera gotowe przegrody do mocowania przyponów o długościach 7-10-12,5-15 i 20 cm. Wersja 30 cm 
pomieści następujące przypony: 10-15-20-25 i 30 cm. Dzięki podziałowi na różne długości w organizerach Hook Rig Box w wersjach 
20 cm i 30 cm zmieści się aż do 100 przyponów różnych długości. Wersja 10 cm zapewnia miejsce na ok. 25 gotowych przyponów. 
- wymiary zewnętrzne:
- 10 cm: 14 x 7,5cm
- 20 cm: 23 x 10cm
- 30 cm: 33 x 10cm
- tworzywo sztuczne odporne na uder-
zenia
- miejsce na do 100 gotowych zestawów 
z haczykami

Plastikowe pudełka ze szpulami EVA na przypony do nawijania. Oba pudełka są dostarczane z odpowiednią liczbą igieł do szpul do 
mocowania przyponów.
• Zamknięcie magnetyczne
• Model L z 8 szpulami EVA o średnicy 7 cm
• Model S z 16 szpulami EVA Ø 4,5 cm
• w tym szpilki

NEW
2021
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Made in
G

e

PREIS

SENKUNG!

Art.-Nr. dł.
9930 020 9,5 cm

Art.-Nr. kolor
9930 047 flou o6range

9930 048 fluo white

Inhalt: 5 ml
Art.-Nr. Waga
5102 810 10g

5102 815 15g

5102 820 20g

5102 830 30g

• Inhalt: 2 Stk.

Z pomocą tego innowacyjnego małego pomoc-
nika jest
 to możliwe, szybko i dokładnie, zawsze tak samo
zawiążesz  długość włosów. 
Zwiąż włosy bez używania linijki za każdym ra-
zem.
Obie strony szablonu są takie same i
oznakowane. Narzędzie jest dla leworęcznych 
jak również dla praworęcznych.

Dobrze widoczny marker liniowy - szybka i nieograniczona przyczepność.
Jasny zakreślacz wyznacza nowe standardy znakowania żyłek.
Rodzaj lepkiego lakieru, który utrzymuje się na linii prawie w nieskończoność, nawet gdy jest używany! Przydatne, niezależnie od tego, 
czy łowi się na feeder  karpie czy inne ryby aby zawsze zachować tę samą odległość. 

Marker nakłada się po prostu pędzlem i jest gotowy do użycia po krótkiej fazie schnięcia. Jeśli marker nie jest już potrzebny, można go 
łatwo zetrzeć paznokciami bez pozostawiania śladów. Znacznik jest przyjazny dla żyłki czy plecionki i nie uszkadza jej. Dzięki dwóm 
dostępnym kolorom - pomarańczowym fluo i białym - zawsze możesz znaleźć odpowiedni kontrast z główną linką.

• Zamknięcie magnetyczne
• Model L z 8 szpulami EVA o średnicy 7 cm
• Model S z 16 szpulami EVA Ø 4,5 cm
• w tym szpilki

Ta zakamuflowana ciężarek jest idealny do aktywnego 
łowienia przydennego, aby móc przeciągać przynętę po dnie 
z niewielkim oporem, nawet na mulistym dnie.
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Art.-Nr. Waga
5101 215 15g

5101 230 30g

5101 245 45g

5101 260 60g

Art.-Nr. Waga
5101 315 15g

5101 330 30g

5101 345 45g

5101 360 60g

Art.-Nr. Waga
5101 415 15g

5101 430 30g

5101 445 45g

5101 460 60g

Art.-Nr. Waga
5101 515 15g

5101 530 30g

5101 545 45g

5101 560 60g

Art.-Nr.
5101 000

Art.-Nr.
5101 001

Powstały cztery wersje o różnej wadze. Wersja klasyczna, a także wersja Quick Release, są dostępne w wersji inline i elastycznej. We 
wszystkich modelach ciężarek ołowiany przymocowany z tyłu jest tak ukształtowany, że staje się nieco grubszy w dół. Taka konstruk-
cja zapewnia szersze i dokładniejsze zachowanie podajnika rzutowego. Wersja z szybkozłączką nowych płaskich koszy ma od spodu 
otwory, które umożliwiają szybsze wypuszczanie zanęty.

• Zaw.: 2 Stk. • Zaw.: 2 Stk.

• Zaw.: 2 Stk. • Zaw.: 2 Stk.

Oczywiście nie powinno zabraknąć foremki dla nowych kos-
zyków Metody MS-R. Oferujemy to z formą MS-R Easy Push. 
Należy pamiętać, że zastosowana zanęta musi być wymieszana 
we właściwych proporcjach i mieć odpowiednią konsystencję, 
aby zapewnić optymalne działanie.

Dzięki tej składanej formie do koszyczka do metody 
osiągnęliśmy nowy poziom obsługi przy napełnianiu płaskich 
koszy. Dzięki temu systemowi kosz zasilający można nie tylko 
szybko i łatwo napełniać i wyjmować z formy, ale także można 
zmieniać nacisk podczas napełniania koszyczka.
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Mould Set L

Mould Set XL
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Art.-Nr roz. zaw. kolor
9930 050 S 10 Limpid Brown

9930 051 L 10 Limpid Brown

9930 052 S 10 Dark Pellet

9930 053 L 10 Dark Pellet

Lekkie, wykonane z tworzywa sztucznego „klatki“ na ciasto łączy się 
z włosem przy pomocy węzła Clinch z 4 pętlami. To łatwy sposób, 
aby szybko i efektywnie przymocować miękkie ciasto do przyponu 
włosowego. W tym celu ciasto wkłada się do specjalnego koszycz-
ka - klatki. Koszyk swoim kształtem bardzo przypomina pellet. Nawet 
po otwarciu w środku koszyka zostają resztki, które w dalszym ciągu 
pełnią funkcję atraktorów. -dostarczane bez haczyka-

Art.-Nr. Waga
5104 100 Mold Set L 60 g

5104 200 Mold Set XL 90 g

Art.-Nr. Model Waga wymiary.
5104 160 L 60 g 35 x 90 mm

5104 170 L 70 g 35 x 90 mm

5104 180 L 80 g 35 x 90 mm

5104 290 XL 90 g 40 x 102 mm

5104 300 XL 100 g 40 x 102 mm

5104 310 XL 110 g 40 x 102 mm

Duże i ciężkie koszyczki zanętowe na duże porcje zanęty i sytuacje, które wymagają 
większych ciężarów. Dostępne jedynie w wersji Inline w rozmiarach L i XL, w zestawie 
do wyboru albo forma, albo dwa zapasowe koszyczki o różnych ciężarach do 110 g. 

Łączna długość i szerokość koszyczków 
zanętowych:  
L: 90 x 35 mm
XL: 104 x 40 mm

Łączna długość i szerokość koszyczków 
zanętowych:  
L: 90 x 35 mm
XL: 104 x 40 mm

Art.-Nr. waga
5113 210 10 g

5113 220 20 g

5113 230 30 g

5113 240 40 g

5113 250 50 g

5113 260 60 g

5113 270 70 g

5113 280 80 g

Art.-Nr. waga
5113 110 10 g

5113 120 20 g

5113 130 30 g

5113 140 40 g

5113 150 50 g

5113 160 60 g

5113 170 70 g

5113 180 80 g

• 0 25 mm
• długość: 40 mm

• 0 25 mm
• długość: 40 mm
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• 32 x 40 mm • 23 x 32 mm

• 32 x 24 x 32 mm

• 27 x 32 mm

Art.-Nr. Braun Grün waga
5110 - 530 630 30 g

5110 - 540 640 40 g

5110 - 550 650 50 g

5110 - 560 660 60 g

5110 - 580 680 80 g

5110 - 510 610 100 g

5110 - 512 612 120 g

Art.-Nr. Natur
5110 430

5110 440

5110 450

5110 460

5110 480

5110 410

5110 412

Art.-Nr. Braun Grün waga
5110 - 220 320 20 g

5110 - 230 330 30 g

5110 - 240 340 40 g

5110 - 250 350 50 g

5110 - 260 360 60 g

5110 - 280 380 80 g

Art.-Nr. Natur
5110 120

5110 130

5110 140

5110 150

5110 160

5110 180

Art.-Nr. Braun Grün waga
5110 - 820 920 20 g

5110 - 830 930 30 g

5110 - 840 940 40 g

5110 - 850 950 50 g

5110 - 860 960 60 g

5110 - 880 980 80 g

Art.-Nr. Natur
5110 720

5110 730

5110 740

5110 750

5110 760

5110 780

Art.-Nr. Braun Grün waga
5111 - 220 320 20 g

5111 - 230 330 30 g

5111 - 240 340 40 g

5111 - 250 350 50 g

5111 - 260 360 60 g

5111 - 280 380 80 g

Art.-Nr. Natur
5111 120

5111 130

5111 140

5111 150

5111 160

5111 180

Jeśli w metodzie feeder nie poświęca się uwagi tak istotnym szczegółom jak stosowany koszyk zanętowy, szybko można sobie 
zaszkodzić. W związku z tym stworzyliśmy nową linię Prime Feeder Cages, obejmującą szeroką gamę wysokiej jakości koszyczków 
zanętowych. Wszystkie modele wykonano z najwyższą starannością z bardzo stabilnego, nierdzewnego drutu ze stali szlachetnej. Kos-
zyczki są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych. Ze względu na jeden krok mniej w procesie produkcyjnym wariant "naturalny" 
jest zawsze trochę tańszy niż wersje camou-brąz czy camou-zieleń.  Dzięki zróżnicowanym modelom, ciężarom i kolorom w tej serii 
zawsze znajdą Państwo pasujący koszyczek zanętowy. 

• nierdzewny drut ze stali szlachetnej
• ekstremalnie stabilny
• dostępny w wariantach kolorystycznych: camou-brąz, camou-zieleń i naturalnym 

• nierdzewny drut ze stali szlachetnej
• ekstremalnie stabilny

• nierdzewny drut ze stali szlachetnej
• ekstremalnie stabilny

NEW
2021

NEW
2021

NEW
2021
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• 27 x 32 mm

• 27 x 40 mm

• 35 x 55 mm • 27 x 42 mm

Art.-Nr. Braun Grün waga
5111 - 820 920 20 g

5111 - 830 930 30 g

5111 - 840 940 40 g

5111 - 850 950 50 g

5111 - 860 960 60 g

5111 - 880 980 80 g

Art.-Nr. Natur
5111 720

5111 730

5111 740

5111 750

5111 760

5111 780

Art.-Nr. Braun Grün waga
5111 - 520 620 20 g

5111 - 530 630 30 g

5111 - 540 640 40 g

5111 - 550 650 50 g

5111 - 560 660 60 g

5111 - 580 680 80 g

Art.-Nr. Natur
5111 420

5111 430

5111 440

5111 450

5111 460

5111 480

Art.-Nr. Braun Grün waga
5109 - 640 740 40 g

5109 - 650 750 50 g

5109 - 660 760 60 g

5109 - 680 780 80 g

5109 - 610 710 100 g

5109 - 612 712 120 g

Art.-Nr. Natur
5109 540

5109 550

5109 560

5109 580

5109 510

5109 512

Art.-Nr. Braun Grün waga
5109 - 320 420 20 g

5109 - 330 430 30 g

5109 - 340 440 40 g

5109 - 350 450 50 g

5109 - 360 460 60 g

5109 - 380 480 80 g

Art.-Nr. Natur
5109 220

5109 230

5109 240

5109 250

5109 260

5109 280

• nierdzewny drut ze stali szlachetnej
• ekstremalnie stabilny

• nierdzewny drut ze stali szlachetnej
• ekstremalnie stabilny

• nierdzewny drut ze stali szlachetnej
• ekstremalnie stabilny

NEW
2021

NEW
2021

NEW
2021
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Bogata w składniki odżywcze, czerwonobrązowa zanęta na leszcze została stworzona z myślą 
o wędkarstwie rzecznym.  Ciężka zanęta z ziaren o średniej wielkości doskonale łączy się na 
przykład z żywą przynętą. Jeśli dodamy trochę mniej wody, zanęta sprawdzi się doskonale 
także na stojących wodach czy kanałach. Samodzielnie opracowana kombinacja przypraw i 
smaków na bazie naturalnych składników sprawia, że zanęta jest bardzo skuteczna na duże 
leszcze i krąpie.  Porównywalnie dobrze sprawdza się w metodach klasycznych na spławik 
(bat), match i feeder. W zależności od obciążenia zbiornika, można eksperymentować z ws-
zystkimi atraktorami MS-R. 

MS-R Carp Yellow to ciężka zanęta gruntowa na karpie, karasie, liny i duże brzany.  W 
słodkawej, owocowej zanęcie według oryginalnej, włoskiej receptury znajdują się duże 
cząsteczki, które na możliwie jak najdłużej zatrzymują ryby w wybranym przez nas miejscu, 
a niepożądane mniejsze ryby szybko nasycą. Bogata w składniki odżywcze wysokobiałkowa 
mieszanka może być używana zarówno w stojących, jak i płynących wodach. Dobrze wiążąca 
zanęta z niewielką ilością pływających cząsteczek doskonale nadaje się do przyjmowania 
nawet większych ilości żywca czy cząstek.

MS-R Roach-BLACK został stworzony z myślą o łowieniu w czystej wodzie i może być z 
powodzeniem stosowany przez cały rok. Czysta, przeroczysta woda sprawa, że ryby są 
ostrożniejsze.  Uboga w składniki odżywcze, drobna zanęta składa się ze zmielonych nasion 
i ziaren. Bardzo udana, czarna mieszanka, która bardzo szybko przyciąga ryby na łowisko - 
nie tylko płcie, ale także krąpie i mniejsze liny. - i szybko ich nie syci. Efekt: szybsza reakcja, 
większa selekcja, większa skuteczność. Aktywna mieszanka o średnim stopniu wiązania i ory-
ginalnym zapachu, sprawdzi się w metodach klasycznych na spławik (bat), match i feeder, 
na wodach o średniej głębokości, a także jako zanęta gruntowa.  Można jej używać w każdej 
porze roku, w wodach stojących i płynących. 

Art.-Nr opis

0845 201 Carp Yellow

Art.-Nr opis

0845 202 Bream Special

Art.-Nr opis

0845 203 Roach Black

zawartość: 1 kg

zawartość: 1 kg

zawartość: 1 kg

Brązowa zanęta składająca się z ziaren średniej wielkości została opracowana z myślą o za-
wodach, a podczas testów jeszcze udoskonalona.  To mieszanka atraktorów bardzo skute-
czna na płocie i brzany, szczególnie w stojących i wolno płynących wodach. Średni stopień 
wiązania. Naturalny, świąteczny smak i zapach pobudzi do żerowania każdą rybę białą w 
okolicy i przez długi okres przytrzyma ją na łowisku. Spicy sprawdzi się w metodach klasy-
cznych na spławik (bat), odległościowych (match) i feeder,  na wodach średniej głębokości 
i jako zanęta gruntowa. Może być używana w każdej porze roku, zarówno na wodach 
stojących jak i płynących.

Art.-Nr opis

0845 204 Spicy

zawartość : 1 kg
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Ciężka, dobrze wiążąca zanęta gruntowa na duże ryby niedrapieżne. Optymalna mieszanka 
na wszystkie duże ryby, przede wszystkim płocie, krąpie i brzany. MS-R Impact sprawdzi się 
doskonale na wszystkich dużych rzekach o wysokim natężeniu ruchu. Z tą jasną przynętą 
można połączyć duże ilości żywca. Bardzo skuteczna ze względu na swój oryginalny aromat i 
zawarte w niej naturalne wzmaczniacze smaku. Jeśli dodamy trochę mniej wody, doskonale 
sprawdzi się z koszyczkiem zanętowym czy w metodzie odległościowej (match). 
Wielkość ziaren: średnia.

Art.-Nr opis

0845 205 Tournament

Art.-Nr opis

0845 206 Impact

zawartość: 1 kg

zawartość: 1 kg

Drobna zanęta, która po zmoczeniu nabiera pięknego, złotobrązowego koloru. Zanęta po 
przesianiu przez sito ma dużą objętość i bardzo szybko rozpuszcza się w wodzie. Dzięki nis-
kiej zawartości składników sycących i zawartości składników wzbudzających apetyt ryba 
biała nie najada się szybko, natomiast jest pobudzona do brania. MS-R Competition ma od-
powiedni, ostry zapach,  skuteczny na płocie, brzany i krąpie.  Zanęty można używać przez 
cały rok z metodą klasyczną na spławik (bat), match czy feeder, w wodach stojących albo 
wolno płynących. To „idealna zanęta“, jeśli łowi się na nieznanym zbiorniku. 

Art.-Nr opis

0845 207 Bi-Turbo Brown

0845 208 Bi-Turbo Black

Średnioziarnista zanęta o uporządkowanej strukturze, z dużą zawartością miażdżonych ko-
nopi, opracowana z myślą o zawodach i z powodzeniem stosowana od lat 90. na wielu Mi-
strzostwach Niemiec. Doskonala sprawdza się w połączeniu z klasycznym żywcem, ale także 
larwami much. Lekko słonawa zanęta BI-TURBO ma naturalny zapach  czystych, świeżych 
zmielonych ziaren i jest bardzo skuteczna na płocie, brzany i krąpie. Zanęty można używać 
przez cały rok, w metodach klasycznych ze spławikiem (bat), odległościowych (match) czy 
feeder na wodach stojących i wolnopłynących.

Instrukcja w zależności od zbiornika i głębokości:  
1. kro: 1 kg zanęty wrzucić do wiadra i dodać 300 ml wody. Pozostawić na 20 minut. Gotowe do 
użytku na płytkie wody stojące w koszyczku zanętowym.  
2. krok: w zalezności od typu zbiornika względnie metody:
- dodać jeszcze 100 ml wody; gotowe do użytku na wody wolno płynące bądź stojące na wszystkie 
metody bądź z procą. 
3. krok: Wilgotną zanętę przesiać przez 3,5 mm sito. 
Wskazówka: 2 kg Bi-Turbo Classic brown +1 kg MS-R Spicy (tylko w obciążonych albo zimnych wo-
dach: + 135 g atraktora MS-R Bream Special,) idealne na wszystkie gatunki ryb w wodach stojących 
albo wolno płynących. 

zawartość: 1 kg
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Art.-Nr opis

0845 209 Carp Red

MS-R Carp Red to ciężka zanęta gruntowa na karpie, karasie, liny i duże brzany. Duże 
cząsteczki słodkawej, owocowej zanęty według oryginalnej, włoskiej receptury możliwie 
najdłużej przytrzymają ryby na łowisku i szybko nasycą niepożądane małe ryby. Bogata w 
składniki odżywcze wysokobiałkowa mieszanka może być stosowana zarówno w stojących, 
jak i płynących wodach. Dobrze wiążąca zanęta z niewielką ilością pływających cząsteczek 
doskonale przyjmie większą ilość żywej przynęty albo cząsteczek. 

zawartość: 1 kg

Art.-Nr opis

0845 210 X-31 Red

0845 211 X-31 Yellow

0845 212 X-31 Natural

Klasyczne atraktory, takie jak wanilia, są sprawdzone i skutecznie przyciągają ryby na 
łowisko. Aromat zastosowany w X31 jest powszechnie znany w kręgach wędkarskich 
ze względu na swój wyrazisty, cierpki, ale nie odpychający cytrusowy zapach. Ten tra-
dycyjny aromat przyniósł w przeszłości niezliczone tytuły. Drobna zanęta, w zależności 
od ilości dodanej wody, ma niski bądź średni stopień wiązania. Zawiera substancje 
pobudzające apetyt i nie jest sycąca. MS-RX31 jest skuteczna na płocie, brzany i krąpie. 
Czystej zanęty można używać w niskich temperaturach w metodach spławikowych 
(na bat), ale także z koszyczkiem zanętowym w płytkiej wodzie stojącej. Polecamy, aby 
do naszych gotowych mieszanek MS-R dodawać jej ok. 20-30%. Ilość, w zależności od 
obciążenia zbiornika, może być zwiększona do 50%. Zanęty można używać przez cały 
rok, w metodach spławikowych (bat), odległościowych (match) i feeder w wodach 
stojących i wolno płynących. Dodatek żywej przynęty zwiększa skuteczność! 

Instrukcja w zależności od zbiornika i głębokości: 
1. krok: 1kg zanęty wrzucić do wiadra i dodać 400 ml wody. Zostawić na 20 minut. 
2. krok: w zależności od typu zbiornika względnie metody: 
    - woda stojąca albo koszyczek zanętowy: dodać jeszcze 100 ml wody.  
3. krok: bat: dodać jeszcze 100 ml wody. 
4. krok: wilgotną zanętę przesiać przez 2,5 mm sito. 

zawartość: 1 kg

Art.-Nr opis

0845 213 Big Roach

zawartość: 1 kg

Średnoziarnista zanęta o uporządkowanej strukturze z dużą zawartością prażonych konopi, opracowana z myślą o zawodach na duże 
płocie. Aktywna zanęta o niskim stopniu wiązania, skuteczna nie tylko na duże płocie, a także jazie, klenie i krąpie. Doskonale łączy się 
z klasyczną żywą przynętą, a także larwami much.

Instrukcja w zależności od zbiornika i głębokości:
1. krok: 1 Kg zanęty wsypać do wiadra, dodać 300 ml wody i pozostawić na 20 minut. 
Gotowe do użytku na płytkich wodach stojących i z koszyczkiem zanętowym.  
2. krok: w zależności od rodzaju zbiornika względnie metody: 
- dodać jeszcze 150 ml wody. Gotowe do użytku na wodach wolno płynących albo 
stojących na wszystkie metody, także z procą. 
3. krok: wilgotną zanętę przesiać przez 3,5 mm sito. 
wskazówka: 1kg MS-R Bi-Turbo Classic Brown+1 kg MS-R Big Roach (tylko w 
obciążonych albo zimnych wodach: +135g atraktora MS-R Bream Special,) idealne na 
wszystkie gatunki ryb w wodach stojących i wolno płynących. 
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Art.-Nr opis

0845 001 Black

Zbiorniki wodne są coraz czystsze i przy nęceniu należy na ten proces reagować. Czysta 
woda sprawa, że ryby są coraz ostrożniejsze i bardziej nieufne. Z tego względu Michael 
Schlögl opracował czarną zanętę. 
Średnio- do gruboziarnistej zanęta została stworzona z myślą o koszyczkach zanętowych na 
dużą białą rybę - karpie, karasie i brzany. Ponieważ zanęta jest czarna, nie powstaje żaden 
kontrast pomiędzy nią a dnem zbiornika. MS-R Feeder Allround Black dobrze sprawdza się 
także w metodzie feeder. W zależności od ilości dodanej wody, zanęty tej można używać w 
wodach stojących (płaskich albo głębokich), a także wolno i wartko płynących.

Art.-Nr opis

0845 002 Yellow

MS-R Feeder Yellow to najskuteczniejsza zanęta Big-Fish-Feeder, którą opracował Michael 
Schlögl. Średnio- do gruboziarnistej żółta zanęta została stworzona specjalnie z myślą o kos-
zyczkach zanętowych na dużą białą rybę - karpie, karasie i brzany. 
MS-R Feeder Yellow doskonale sprawdza się w metodzie feeder. W zależności od ilości do-
danej wody, zanęty tej można używać w wodach stojących (płaskich albo głębokich), a także 
wolno i wartko płynących.  Bierna, bogata w składniki odżywcze mieszanka nie zawiera w 
zasadzie czasteczek pływających i nawet sucha mieszanka, w odróżnieniu do wielu innych 
mieszanek feeder, w całości opada na dno. Nie wabi małych ryb, które wywołuj niepokój 
u dużych. Słodka, samodzielnie opracowana kombinacja smaku i zapachu przesądza o 
skuteczności nawet niewielkich ilości tej zanęty.

zawartość: 1 kg

zawartość: 1 kg

Art.-Nr opis

0845 102 Deep Water

Art.-Nr opis

0845 101 Shallow Water

Mielona mieszanka pelletów koi na podstawie rozpuszczających się 
w wodzie atraktorów z mączki rybnej typu High End w połączeniu 
ze spiruliną (algami morskimi) powstała specjalnie z myślą o metod-
zie feeder na wodach o głębokości do 4m. Zanęta o bardzo wysokiej 
zawartości białka z niewielką ilością cząsteczek pływających przyciąga 
przede wszystkim karpie, karasie, liny i duże leszcze. Drobnoziarnista 
zanęta została tak pomyślana, aby - przygotowana z wodą - dobrze 
trzymała się w koszyczkach i potem w całości opadała na dno. Mies-
zanka Method dobrze sprawdzi się też ze sprężynami, konwencjonal-
nymi koszami zanętowymi czy nawet samodzielnie przygotowanymi 
ciastami. Łączy się dobrze z innymi naszymi rodzajami zanęt, tworząc 
w ten sposób słodką mieszanką z maczką rybną.

zawartość: 1 kg

na głęboką 
wodę od 4,0 m

na płytką 
wodę do4,0 m
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Zielona, rybno-słodka mieszanka ze spiruliną (algami morskimi) na białoryb, karpie, karasie 
i liny. Mieszkanka z dużą zawartością biała z małą ilością pływających cząsteczek nadaje się 
zarówno do klasycznych, jak i płaskich koszyczków zanętowych. Niezależnie od tego, czy 
łowi się ze spławikiem, nęci z ręki czy używa procy - mieszanka zawsze jest bardzo skuteczna 
i długo podtrzymuje zainteresowanie docelowych ryb. 

Art.-Nr opis

0845 103 Sweet Fish

zawartość: 1 kg

Instrukcja w zależności od zbiornika i głębokości:
Wieczór wcześniej nalezy namoczyć zanętę, a potem zostawić na ok. 
pó godziny w wiadrze i przesiać przez sito. 
1. krok: 1 Kg zanęty wsypać do wiadra i dodać 250 ml wody. 
Pozostawić na 20 minut. F
3. krok: dodać kolejne 100 ml wody. 
2. krok: wilgotną zanętę przesiać przez 3,5 mm sito. 

Art.-Nr opis

0845 104 Red Hot Sp.

zawartość: 1 kg

Art.-Nr opis

0845 105 Krill

Mieszanka pelletów, przypraw, mączki rybnej i ekstraktu mięsnego, o oryginalnym smaku i 
zapachu. Mieszanka białkowa doskonale nadaje się do łowienia dużych ryb takich jak lesz-
cze, liny, karasie czy karpie.  Red Hot Spicy nadaje się do łowienia z koszyczkami zanętowymi 
czy rzucania z ręki.

Ta mieszanka posiada dużą zawartość zmielonego krylu, który szczególnie skutecznie 
wabi wszystkie ryby niedrapieżne. Method Mix Krill nadaje się do łowienia z koszyczkiem 
zanętowym, a także do rzucania z ręki. Lekko różowa zanęta o wysokiej zawartości białka z 
małą ilością cząsteczek pływających przyciąga przede wszystkim karpie, karasie, liny i duże 
leszcze i na długi czas zatrzymuje je na łowisku.

Instrukcja w zależności od zbiornika i głębokości:
Wieczór wcześniej nalezy namoczyć zanętę, a potem zostawić na ok. 
pó godziny w wiadrze i przesiać przez sito. 
1. krok: 1 Kg zanęty wsypać do wiadra i dodać 250 ml wody. 
Pozostawić na 20 minut. F
3. krok: dodać kolejne 100 ml wody. 
2. krok: wilgotną zanętę przesiać przez 3,5 mm sito. 

Wskazówka: 
Jeśli na łowisku pojawi się duża ilość ryb, ich zaintereso-
wanie można podtrzymać na dłuższy czas, dodając 50% 
długich na 1,7 mm pelletów.  

zawartość: 1 kg
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Art.-Nr. opis

0845 223 Red

0845 224 yelow

zawartość: 800 g

Art.-Nr opis

0845 220 Red

zawartość: 1 kg

Art.-Nr opis

0845 221 Yellow

zawartość: 1 kg

Fluo-żólty dodatek do zanęty z pokarmu dla ptaków według oryginalnej włoskiej receptury 
na bazie owoców i miodu z dodatkiem oleju.  Na karpie, brzany i  karasie. . 
Dozowanie: maks. 20% zawartości w zanęcie. 

Produkty MS-R Fresh Meal  to produkty najwyższej jakości. Umożliwiają one przygotowanie gotowej zanęty wedle 
własnych potrzeb.  

Jakrawoczerwony dodatek do zanęty z pokarmu dla ptaków według oryginalnej włoskiej 
receptury na bazie owoców i miodu z dodatkiem oleju.  Na leszcze, liny i klenie. 
Dozowanie: maks. 20% zawartości w zanęcie.

Ei-Cake Red + Yellow to luźny granulat z dużą zawartością białka z żółtka. Średnioziarnisty 
dodatek przyciąga przede wszystkim duże leszcze, karpie, liny, karasie i brzany.   MS-R Ei-
Cake tonie i nie musi być koniecznie wcz eśniej namaczany. Polecamy zawartośc maks.  25% 
w zanęcie.

Wskazówka:
1kg Feeder Yellow+1kg Carp Yellow +100gr Ei-
Cake Red +100gr Pastoncino Red na brzany i 
świnki 
1kg Feeder Yellow+1kg Feeder Allround 
Black+100gr Ei-Cake Red na leszcze.
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zawartość: 2,5 kg

zawartość: 2,5 kg

zawartość: 2,5 kg

zawartość: 2,5 kg

Art.-Nr. Bez.

0845 601 Roach Allround

Art.-Nr. Bez.

0845 602 Bream Bright

Art.-Nr. Bez.

0845 603 Tench/Carp

Art.-Nr. Bez.

0845 604 Feeder Bright

Art.-Nr. Bez.

0845 605 Feeder Dark

Art.-Nr. opis

0845 601 Roach Allround

zawartość: 2,5 kg

Art.-Nr. opis

0845 602 Bream Bright

Art.-Nr. opis

0845 603 Tench/Carp

Art.-Nr. opis

0845 604 Feeder Bright

Art.-Nr. opis

0845 605 Feeder Dark

MS-R Roach Allround może być używana przez cały rok. Bogata w składniki 
odżywcze, mielone nasiona i ziarna. Bardzo udana brązowa mieszanka, która 
szybko wabi ryby, zwłaszcza nie tylko płocie, ale także  leszcze. Rezultat: szybs-
za reakcja, większa selektywność, większa skuteczność. Aktywna mieszanka 
o średniej sile wiązania i specyficznym zapachu jest równie odpowiednia do 
łowienia na spławik jak i feeder i może być podawana zarówno w wodzie średniej, 
jak i na dnie. Może być stosowana o każdej porze roku, szczególnie w wodzie 
stojącej i przy wolnych prądach.

Bogata w składniki odżywcze zanęta pomarańczowa została opracowana specjal-
nie dla leszczy. Frakcja średnioziarnista, ciężka ma mocne wiązanie w zależności 
od ilości dodanej wody, dzięki czemu zanęta nie rozpada się tak szybko, nawet 
przy dodawaniu dużych ilości robaków.
W zależności od zanieczyszczenia wody możesz eksperymentować ze wszystkimi 
atraktantami MS-R bez wywoływania efektu przekarmienia.

Lin / Karp to ciężka podstawowa zanęta dla karpi, karasi, linów i dużych leszczy. 
Słodki, owocowy pokarm zawiera grube frakcje, które na długo zatrzymują rybę 
w łowisku. Bogata w składniki odżywcze mieszanka wysokobiałkowa może być 
stosowana w wodzie płynącej i stojącej.

Średnio-ziarnista zanęta została opracowana do metody feeder.
Sztuczka polega na tym, że w zależności od ilości dodanej wody można go 
używać w wodzie stojącej, zarówno płytkiej, jak i głębokiej, aż do wolno płynącej 
wody, a także w silnych prądach. Urocze, samodzielnie opracowane połączenie 
przypraw i smaków sprawia, że   ryby nie mogą się oprzeć. 

Wody stają się coraz bardziej przejrzyste i podczas nęcenia należy reagować 
na to. Czysta woda sprawia, że   ryby są bardziej ostrożne i podejrzane. Frakcja 
średnioziarnista do gruboziarnistej została specjalnie opracowana do kosza 
zanętowego do łowienia dużych białych ryb. Nawet karp, karaś i brzana nie mogą 
się oprzeć temu pokarmowi. MS-R Feeder Allround Black może być również 
dobrze stosowana w Method Feeder. Sztuczka polega na tym, że w zależności od 
ilości dodanej wody można jej używać w wodzie stojącej, zarówno płytkiej, jak i 
głębokiej, aż do wolno płynącej, a także w silnych prądach. Uroczy, słodki smak 
sprawia, że   ryby nie mogą się oprzeć.
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Tutti Frutti

KrillStrawberry

Banana

Art.-N. rozmiar zapach Mix kolorów

2530 121 8 mm skorupiaki pink, yellow, orange, white

2530 122 10 mm skorupiaki pink, yellow, orange, white

zawartość: 30 g

Długotrwała wyporność i maksymalne wydzielane wysokiej jakości aromatu skorupiaków. Kulki micro pop up świecą pod wodą. 
Zewnętrzna warstwa z kulek jest bardzo „otwarta“, tak więc substancje smakowe szybko wydzielane są do wody i długo się utrzymują. 
Mix z kolorów: dostępny fluo-różowy, fluo-żółty, fluo-pomarańczowy i fluo-biały.

Art.-Nr rozmiar zapach Mix kolorów fluo

2531 541 8 x 10 mm Neutral mixed fluo

2531 542 10 x 14  mm Neutral mixed fluo

zawartość: 30 g

Niezawodna wyporność połączona z maksymalną intensywnością koloru. Dumbbells mają konsystencję, która umożliwia bezpro-
blemowe przebicie igłą - nie trzeba używać wierteł. Dipy MS-R bardzo dobrze trzymają się na ich zewnętrznej stronie. Substancje 
smakowe są szybko wydzielane w wodzie, i długo się w niej utrzymują. Idealna przynęta na karpie i inne duże ryby niedrapieżne, 
szczególnie gdy nęci się pelletami. 

Art.-Nr. opis kolor

2530 221 Banana Yellow

2530 222 Tutti Frutti Orange

2530 223 Strawberry Red

2530 224 Schellfisch White

2530 225 Krill Pink

6 mm - Inhalt: 50 g

SchellfischStrawberry

Tutti FruttiBanana

Krill

Art.-Nr. opis kolor

2530 201 Banana Yellow

2530 202 Tutti Frutti Orange

2530 203 Strawberry Red

2530 204 Schellfisch White

2530 205 Krill Pink

8 x 5 mm -zawartość: 50 g

Schellfisch

Ta przynęta została opracowana z myślą o łowcach feederowych, matchowych i tyczkowych. Można go łatwo naciągnąć na włosy bez 
użycia wiertła do kulek. W kontakcie z wodą po pewnym czasie nieco pęcznieje i staje się lekko tłusty, ponieważ na stałe uwalnia swój 
aromat. Przynęta, której zdecydowanie musisz spróbować!

Ta przynęta została opracowana z myślą o wedkarzach feederowych, matchowych i tyczkowych. Dzięki idealnej konsystencji nie spada 
z haczyka ani z przyponu nawet podczas rzucania. Można go łatwo naciągnąć na włosy bez użycia wiertła do kulek. W kontakcie z wodą 
nieco pęcznieje po pewnym czasie i staje się lekko tłusty, trwale uwalniając swój aromat. 
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CR BO LB DBCR OR RE YE SW SR SY LU

UV - Reactiv

Material

UV - Reactiv

Material

UV - Reactiv

Material

RC - FLUO RED-CHARTREUSE PW - FLUO PINK-WHITE

GW - GREEN-WHITEOG - FLUO ORANGE-GREEN OW - FLUO ORANGE-WHITE

Art.-Nr kolor zaw.
5122 000 CR 20 szt.

5122 001 BO 20 szt.

5122 002 LB 20 szt.

5122 003 DB 20 szt.

Art.-Nr kolor zaw.
5122 100 CR 20 szt.

5122 101 OR 20 szt.

5122 102 RE 20 szt.

5122 103 YE 2 szt.

Art.-Nr kolor 6 mm/ 25 szt. 8 mm/20 szt.
5122 - SW 400 500

5122 - SR 401 501

5122 - SY 402 502

5122 - LU 403 503

Nowe, realistyczne, wyjątkowo miękkie przynęty nasączone odpowiednim atraktorem, tak wytwarzane, aby przetrwały nawet naj-
bardziej gwałtowne rzuty, a przy tym zachowały miękkość niezbędną do zwabienia ostrożniejszych ryb. Ze względu na właściwości 
materiału, z jakiego zostały wykonane, wyjątkowo dobrze przyjmują wszystkie płynne atraktory (bądź też dipy)., które długo zachowują 
swoją skuteczność.  Kolory zostały dobrane z uwzględnieniem każdej możliwej zaistniałej sytuacji. Przynęty dostępne są w różnych 
rozmiarach - dopasowanych do konkretnego gatunku ryby. Bez problemu można nałożyć je nawet na cienki haczyk.  Ta seria przynęt 
ma największą wyporność zaraz po bojkach styropianowych. Znajdują zastosowanie w bardzo zarośniętych zbiornikach o błotnistych 
dnach.

Art.-Nr. Fluo red Fluo orange Fluo pink Fluo light chartr. Green zaw.
5123 - 5 mm 050 051 052 053 054

5123 - 6 mm 060 061 062 063 064

5123 - 8 mm 080 081 082 083 084

Art.-Nr. Fluo red Fluo orange Fluo pink Fluo light chartr. Green zaw.
5123 - 3 x 5 mm 130 131 132 133 134

5123 - 4 x 7 mm 140 141 142 143 144

5123 - 6 x 10 mm 160 161 162 163 164

5123 - 8 x 12 mm 180 181 182 183 184

Art.-Nr. Fluo red-chartr. Fluo orange-green Fluo pink-white green-white Fluo orange-white zaw.
5123 - 5 mm 250 251 252 253 254 5 x 5

5123 - 6 mm 260 261 262 263 264 5 x 5

5123 - 8 mm 280 281 282 283 284 5 x 5

Sztuczna przynęta, która wyjątkowo reaguje na promieniowanie UV i może być podawana bezpośrednio na haczyku dzięki elementom 
łączącym (połączenia castingowe). Części łączące poszczególne przynęty mają różną długość, aby zapewnić odpowiednią prezentację. 
Wystarczy odpowiednio przyciąć lub oderwać przynętę i użyć jej do przynęty.

• powoli tonie
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Wysoko skoncentrowane dipy z dodatkiem aminokwasów do zamaczania czerwi, kulek, pel-
letów, kukurydzy, ciasta, przynęt mięsnych, do mieszania z zanętą czy do skrapiania koszyczków 
zanętowych.  Bardzo dobrze przylegają do przynęty, mają działanie silnie wabiące. Szczególnie 
skueczne wszędzie tam, gdzie ryby słabo biorą.  Pakowane szczelne opakowania zdatne do 
ponownego użytku.  

Wzbogacone aminokwasami larwy much na wszystkie ryby 
białe, karpie, liny, klenie, karasie i brzany. Pasuje  MS-R Mini-
Boilie Bloodworm.

Na każdą białą rybę, karpie, liny, klenie, karasie i brzany. Na wszystkie ryby białe, karpie, liny, karasie, klenie i brzany. 
Pasuje do MS-R Mini-Boilie Garlic.

Art.-Nr zawartość

2530 063 35 ml

Art.-Nr zawartość

2530 061 35 ml

Art.-Nr zawartość

2530 062 35 ml

Łagodniejsza wersja, która 
uniemożliwia przedawkowanie. Kon-
centratu o zapachu wątróbki do-
daje się do zanęty, wypenionych 
koszczyków zanętowych. Można 
też opryskiwać nim pocięte robaki. 
Koncentrat wytwarza jednocześnie 
lekką, czerwoną chmurę zanętową 
nad dnem. Koncentrat jest cięższy od 
wody. 

Art.-Nr zawartość

2530 090 250 ml

Specjalistyczne nożyce do cięcia i rozdrabniania robaków, kukurydzy i 
wszelkiego rodzaju przynęt. 

Art.-Nr.
9930 045

Wysokiej klasy dip - wątróbka świetnie trzyma się na 
przynęcie i ma silne działanie wabiące, wywołując dodat-
kowe wydzielanie się soków z przynęty.  Nie tylko ryby 
białe, karpie, liny i krasie lubią ten zapach, ale nawet okonie 
reagują na niego pozytywnie. 

Art.-Nr zawartość

2530 060 35 ml

Art.-Nr. Model

9700 123 3 x ostrze

9700 125 5 x ostrze
Art.-Nr długość

9700 110 15 cm

Specjalistyczne nożyce do cięcia i rozdrabniania robaków, 
kukurydzy i wszelkiego rodzaju przynęt. 

NEW
2021
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Atraktor w płynie - połączenie cech dipu i liquidu.  Wytwarza aktywną, zieloną chmurę zanętową wokół przynęty.  Żele MS-R Fluo Fog 
dostępne są we wszystkich smakach i tak opracowane, aby nie można ich było przedawkować. Pozytywnie reagują na nie karpie, liny, 
świnki, karasie, klenie i ryby białe. 

Praktyka wykazała, że ryby w niektórych sytuacjach bardzo pozytywnie reagują na aminokwasy i jasne, ostre kolory. Proszek 
wzbohacony o neutralne zapachowo aminokwasy natychmiast wytwarza powłokę wokół każdej przynęty - zarówno gładkiej, 
jak i chropowatej. 

Art.-Nr zawartość

2530 091 200 g

Z pewnością najlepszy klej wędkarski na rynku.  Neutralna zapachowo, wyszukana, wysoko 
skoncentrowana guma arabska doskonale skleja czerwie, nie klejąc się do rąk. Używa się go 
do formowania kulek z pojedynczych, nietłustych robaków. 

Art.-Nr kolor

2530 101 Fluo różowy

2530 102 Fluo żółty

2530 103 Fluo pomarańcz

2530 104 czerwony

2530 105 pomarańczowy

2530 106 żółty

zawartość: 50 ml

Art.-Nr opis

2530 111 Pineapple

2530 112 Tutti Frutti

2530 113 Vanilla

2530 114 Halibut

2530 115 Honey Cream

2530 116 Sweetcorn

2530 117 Shellfish

zawartość: 50 ml

1. krok:  czerwie pozostawić na 5 minut w drobnych, suchych trocinach. 
2. krok:  następnie przesiać i wrzucić do okrągłego naczynia. 
3. krok: np. na 0,25 litra czystych czerwi dodać jedną kroplę wody i ernergicznie wymieszać. 
4. krok: dodać ok. 5 gramów kleju i wymieszać. 
5. krok:  jeśli po 2 minutach mieszanka nie będzie związana, proces powtarzać kropla po kropli, aż 
osiągnie się pożądany efekt. 
6. krok:  po osiągnięciu odpowiedniego stopnia wiązania kleju, chronić czerwie przed słońcem, wia-
trem, mgłą i przede wszystkim deszcze.  Jeśli podczas łowienia okaże się, że czerwie się odklejają, 
dodać 1 do 2 kropli wody - to wystarczy! Jeśli popełniło się błąd, i czerwie przyklejają się do dłoni, 
przed formowaniem kulek należy potrzeć ręce mąką ziemniaczaną. 
Dozowanie: tylko 10 gramów na 1/2 litra czerwi w wodzie stojącej albo koszyczku zanętowym. W 
silniejszych prądach do czerwi dodać 2 warstwy 2-3mm dużego, suchego żwiru i  wymieszać z klejem 
w ilości 10% całości. 

Stosowanie:
Przynętę zamoczyć w wodzie, a 
następnie obtoczyć w Shining 
Amino Glue. Krótko wstrząsnąć. W 
wodzie otoczka z proszku reaguje 
z przynętą. W wodzie aminokwasy 
wytwarzają intensywną chmurę 
zanętową. 
Wskazówka: 
Najpierw obtoczyć przynętę w 
dipie MS-R, a następnie zanurzyć 
w  Shining Amino Glue Puder. 
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2,5mm

3,5mm

6,0mm

3-częsciowy zestaw, składający się z 25-litrowego wiadra, 5-litrowej 
miski zanętowej i szczelnej pokrywy. Pokrywa chroni przed słońcem 
i wilgocią. Wewnętrzna średnica wiadra wynosi ok. 42 cm. Pasuje do 
standardowych sit zanętowych. 

• 4 różne wielkości
• materiał: nylon z powłoką PVC

Bait Barrels to praktyczne, składane pojemniki do przechowywania zanęty i przynęt.  Elastyczny materiał jest wodoodporny i zmywal-
ny. Wszystkie  modele wyposażone są w uchwyty. Małe wymiary transportowe. 

Art.-Nr model poj.
7149 010 S ok. 9 l

7149 011 M ok. 12 l

7149 012 L ok. 21 l

Art.-Nr. Maschenw. Ø
9930 900 2,5 mm 36 cm

9930 901 3,5 mm 36 cm

9930 902 6,0 mm 36 cm

• pojemność wiadra: 25 l
•  pojemność miski: 5 l
• pasuje do standardowych sit zanętowych
• materiał: EVA

Art.-Nr pojemność
9930 995 25 + 5 litrów

Art.-Nr model poj.
7149 070 S ca. 1,3 l

7149 071 L ca.2,7 l

Sitka  o różnych rozmiarach oczek, pasujące do wiadra MS-R 
25 litrów, nr art. 9930 995.

• składane wiadro na wodę
• Zawiera 6,0 m liny
• Materiał: PVC
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Bait Box A

Bait Box C

Bait Box B

Art.-Nr. Modell Maße
7149 060 Bowl 1 18 x 8 cm

7149 061 Bowl 2 20 x 9 cm

7149 062 Bowl 3 24 x 10 cm

Material: PVC + Silikon

Art.-Nr. Modell
8650 050 A

8650 051 B

8650 052 C

Art.-Nr.
8650 040

Art.-Nr. Model Maße
7149 080 WP Pellet Soaker 20 x 20 x 13 cm

7149 081 Mesh 2 mm 16 x 16 x 11 cm

7149 082 Mesh 4 mm 16 x 16 x 11 cm

Art.-Nr. Model Maße
7149 075 Soaker Tube 21 x 21 x 18 cm

7149 076 Mesh Medium 18 x 18 x 15 cm

7149 077 Mesh Fine 18 x 18 x 15 cm

Nowa, dodatkowa wersja deluxe koszyka do namaczania pelletu 
Pellet Soaker, do którego pasują dostępne oddzielnie i zamy-
kane na rzep siatki Soaker Mesh. Siatki Soaker Mesh dostępne są 
w wersjach z oczkami 2 mm i 4 mm.

• Materiał: PVC
• Wymiary: 155 x 105 x 65 mm
• Pojemność ok. 0,75 l

Mała, wodoszczelna torba Heavy Duty PVC, która w połączeniu z 
pasującymi wkładami z siateczki doskonale sprawdzi się do mo-
czenia np. pelletów. Dla MS-R Pellet Soaker znajdą się na pewno 
jeszcze inne rozwiązania. Wkłady Pellet Soaker Mesh można 
nabyć osobno, nie są dołączone do zestawu. 

• materiał i Pellet Soaker: Heavy Duty PVC
• materiał Pellet Soaker Mesh: Rubbermesh

Genialne miski składane, które można złożyć na płasko do transportu 
dzięki ich bocznemu mechanizmowi składania - wykonane z silikonu. 
Doskonałe do   mieszania zanęty oraz pobierania wody itp.

Odpowiednia wkładka siatkowa do pudełek MS-R Bait Box 0,75 l

• materiał i Pellet Soaker: Heavy Duty PVC
• materiał Pellet Soaker Mesh: Rubbermesh

NEW
2021

NEW
2021
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Art.-Nr. Bogenspannweite

9747 230 230 cm

• Material: 190T PU 1000 mm
• średnica 230 cm

Art.-Nr. Bogenspannweite

9747 231 230 cm

Nie tylko kolejny parasol wędkarski, ale przemyślana konstrukcja. Tak prezentuje się MS-R Easy Cast Brella. Specjalne wgłębienie, które 
można otworzyć zamkiem błyskawicznym, zapewnia więcej miejsca podczas rzucania. Ponadto system składania parasola został za-
projektowany jako rodzaj systemu gęsiej szyi, dzięki czemu parasol można łatwo regulować we wszystkich kierunkach. Dodatkowo 
zastosowano ekran z przezroczystego PVC. Oznacza to, że w cieniu jest więcej światła.

• Material: 190T PU 1000 mm
• średnica 230 cm 
• Transport: 120 cm

Parasol z widokiem. Dwa przezroczyste segmenty pozwalają spojrzeć w bok, dzięki czemu nie przegapisz niczego z boku. Zapewniają 
również nieco większą dostępność światła pod parasolem. Parasol ma promień 230 cm, mocny system składania i wodoodporną 
powłokę PU.
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120
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

Adapter 20 mm

Adapter 25 + 30 mmAdapter 25 + 30 mm

Art.-Nr.
9734 101

Art.-Nr.
7142 575

Art.-Nr. Model
7142 565 Round Bucket Tray

7142 566 Round Bucket Only

Klasycznym elementem wyposażenia dodatkowego jest uchwyt z okrągłą miską na karmę. Wspornik posiada uchwyt na rurkę 25 mm
i jest dostarczany z wymiennym adapterem na rurkę 30 mm. Średnica 
miski na karmę ma 24 cm, a wysokość 10 cm. Miska na karmę jest również dostępna osobno (nr art. 7142 566).

Wraz z MS-R Feeder Chair II oferujemy ulepszoną wersję poprzedniego modelu. Mocowanie 
przednich, regulowanych nóg zostało wzmocnione, a materiał pokrowca siedzenia został 
częściowo zmieniony na łatwy do czyszczenia nylon 600D ze wzorem plastra miodu, dzięki cze-
mu większość siedziska i oparcia jest nadal wykonana z bardzo wygodnego i niewrażliwego 
materiału Alcantara.

• Szerokość siedziska: ok. 54 cm
• Głębokość siedziska: ok. 50 cm
• Wysokość oparcia: ok. 72 cm
• Regulowana wysokość siedziska
• Rama siedziska: stal
• Podstawa: aluminium
• Oparcie regulowane za pomocą podłokietników
• Waga: ok. 5,4 kg
• Średnica przednich nóg 25 mm
• regulowane stopki błotne
• wykonany z 420 D Nylon Poliester HoneyComb
• Wymiary transportowe: 81 x 70 x 32 cm

Półka jest bardzo pomocna podczas łowienia i oferujemy ją wraz z Add on Table. Niewielki stolik  można również łatwo przymocować 
z boku np. Do nogi krzesła o średnicy 20 mm lub po zdjęciu adaptera również do 25 mm. Blat wykonany jest z aluminium, a powierz-
chnia podparcia wynosi 38 x 24 cm.

NEW
2021

NEW
2021
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®

MeshMesh

Art.-Nr. Länge Ø Modell Material
7039 435 350 cm 50 cm Rund Rubber Mesh

7039 535 350 cm 50 x 40 cm Eckig Rubber Mesh

Tutaj znajdziemy ekstra wytrzymałą siatkę z ciemnobrązowej, 
powleczonej gumą siateczki 6 mm. Pierścienie siatki do 
przechowywania ryb MS-R R-Coated Keepnet wykonane zostały 
z aluminium. Górna część przy otworze wykonana została z ny-
lonu 210T. Dzięki gumowej powłoce siatka jest bardzo mocna 
i nie przesiąka ani wodą, ani zapachem ryb. Oczywiście szybko 
też schnie. Dostępna jest w wersji okrągłej (średnica 50 cm) i 
prostokątnej (40 x 50 cm) o długości 350 cm. 

• siatka powleczona gumą
• aluminiowe pierścienie
• górna część przy otworze z nylonu 210T

Art.-Nr. Länge Ø Modell Material
7039 635 350 cm 50 cm Rund PVC / PE grau

7039 735 350 cm 50 x 40 cm Eckig PVC / PE grau

Wysokiej jakości siatka do przechowywania ryb, wyposażona w przechodzące 
aluminiowe obręcze. Tkanina siatki wykonana została z bezpiecznego dla karpi 
PVC/PE w szarym kolorze.  Ostatnia obręcz jest dodatkowo chroniona specjalną, 
gumową powłoką.  Oczywiście, siatka jest wodoodporna i szybko schnąca. 
Dostępna w wersji okrągłej i prostokątnej, o długości 350 cm. Obszar pomiędzy 
dwiema pierwszymi obręczami jest wykonany z materiału "honeycomb". 

•   dostępna w wersji okrągłej, o średnicy 50 cm, i prostokątnej, 50 x 40 cm 
•   szybko schnąca siatka PVC/PE
•   gumowa powłoka na ostatniej obręczy 
•   górna część przy otworze z materiału honeycomb

NEW
2021

NEW
2021
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Art.-Nr. Länge Ø Modell Material
7039 035 350 cm 50 cm Rund PVC / PE

7039 040 400 cm 50 cm Rund PVC / PE

7039 135 350 cm 50 x 40 cm Eckig PVC / PE

7039 140 400 cm 50 x 40 cm Eckig PVC / PE

Art.-Nr. Länge Ø Modell Material
7039 235 350 cm 50 cm Rund Nano Mesh

7039 335 350 cm 50 x 40 cm Eckig Nano Mesh

Doskonały stosunek jakości do ceny i doskonałe komponen-
ty. To już w zasadzie wystarczający opis siatek do przechowy-
wania ryb Econ CP Keepnets. CP to skrót od "carp-proof", tak 
więc materiał siatki wykonany został z bezpieczonego dla karpi 
PVC/PE.  Siatka jest szybkoschnąca i nie nasiąka wodą. Pierwszy 
pierścień wykonany został z aluminium,  a wszystkie pozostałe 
z bardzo stabilnego tworzywa sztucznego. Siatka dostępna 
jest w długościach 350 cm i 400 cm, w wersji zarówno okrągłej 
(50 cm) jak i prostokątnej (40 x 50 cm). 

Jak zdradza to już nazwa, to siatka do przechowywania ryb wy-
konana z materiału nano. Oczka siatki mają szerokość 6 mm, 
a jej kolor to ciemnobrązowy. Nano-siatka posiada funkcję 
"one-shake-dry" i nie nasiąka wodą. Górna część przy otwor-
ze wykonana została z materiału 210T, a pierścienie z alumi-
nium. Siatka dostępna jest w wersji okrągłej (średnica 50 cm) i 
prostokątnej (40 x 50 cm) o długości 350 cm. 

• nano-siatka
• "one-shake-dry"
• pierścienie z aluminium

NEW
2021

NEW
2021
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®

Keepnetbag to woodporna torba na siatkę albo kosz do pod-
bieraka. Sprawdzają się zwłaszcza podczas transportu samocho-
dem - chronią przed wilgocią i nie przepuszczają zapachów. 
Posiada wytrzymały uchwyt.  Po złożeniu bardzo małe wymiary 
transportowe. Pasuje na siatkę o średnicy 60 cm. 

• materiał: Heavy Duty PVC (wodoodporny i zmywalny)

Art.-Nr. dł.
7149 290 65 x 10 x 64 cm

Art.-Nr. dł.
7149 600 60 x 15 x 60 cm

Wodoorporna torba na podbieraki do przetrzymywania ryb, 
wykonana z HD-PVC. Zamykana na zamek główna komora za-
pewnia miejsce na jeden czy dwa podbieraki i siatki do pod-
bieraka.
• materiał: Heavy Duty PVC

Art.-Nr. dł. Netztiefe
7316 150 50 x 40 cm 55 cm

Siatka -  kołyska z gumowaną siatką i składaną głowicą.

NEW
2021
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5 mm Nano Mesh3 mm Nano Fine Mesh

Ø 45 cm

Ø 40 cm

Ø 35 cm

Easy zip in...

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Netztiefe Farbe
7316 430 Zip Head Frame 35 cm - black

7316 431 5 mm Nano Mesh 35 cm 25 cm black

7316 432 6 mm Rubber Mesh 35 cm 25 cm grey

7316 433 3 mm Nano Fine Mesh 35 cm 25 cm coffee

7316 434 10 x 15 mm Rubber Mesh 35 cm 25 cm black

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Netztiefe Farbe
7316 440 Zip Head Frame 40 cm - black

7316 441 5 mm Nano Mesh 40 cm 30 cm black

7316 442 6 mm Rubber Mesh 40 cm 30 cm grey

7316 443 3 mm Nano Fine Mesh 40 cm 30 cm coffee

7316 444 10 x 15 mm Rubber Mesh 40 cm 30 cm black

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Netztiefe Farbe
7316 450 Zip Head Frame 45 cm - black

7316 451 5 mm Nano Mesh 45 cm 35 cm black

7316 452 6 mm Rubber Mesh 45 cm 35 cm grey

7316 453 3 mm Nano Fine Mesh 45 cm 35 cm coffee

7316 454 10 x 15 mm Rubber Mesh 45 cm 35 cm black

Art.-Nr. Maschenweite Ø Netztiefe
7316 335 3 mm schwarz Nano 40 x 35 cm ca. 25 cm

Mały kosz siatkowy (40 x 35 cm) z nano siatką 3 mm

Dzięki systemowi szybkiej wymiany zamka błyskawicznego i siatki MS-R można teraz dostosować głowicę podbieraka do danej sytuacji 
na łowisku. Dzięki genialnemu systemowi wymiany siatkę można wymienić w kilka sekund. Ta opcja wymiany jest również bardzo po-
mocna podczas suszenia lub czyszczenia siatki i, co nie mniej ważne, podczas wymiany potencjalnie uszkodzonej siatki. Ramy systemu 
wykonane z lekkiego aluminium dostępne są pojedynczo w średnicach 35, 40 i 45 cm. W zależności od rozmiaru ramy, dopasowane 
siatki są dostępne w czterech różnych, dwóch szybkoschnących wersjach nano i dwóch gumowanych, w zależności od rozmiaru. Jest 
to inteligentny system „mieszaj i dopasuj”, w którym cztery różne podbieraki można wykonać z jednej ramy podbieraka w genialnie 
prosty sposób.

• Dostępne rozmiary ramy: 35, 40 i 45 cm
• Odpowiednie siatki w czterech wersjach:
• 3 mm nano mesh (ciemny brąz)
• 5 mm nano mesh (czarny)
• Siatka powlekana gumą 6 mm (szara)
• 10 x 15 mm gumowane (czarne)
• Rama i siatki dostępne tylko osobno

NEW
2021
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Art.-Nr. Maschenweite Ø Netztiefe
7316 245 ca. 8 mm Rubber Mesh 45 x 35 cm ca. 30 cm

7316 250 ca. 8 mm Rubber Mesh 50 x 40 cm ca. 30 cm

Art.-Nr. Maschenweite Ø Netztiefe
7316 265 15 x 8 mm Rubber 65 x 55 cm ca. 40 cm

Art.-Nr. Maschenweite Ø Netztiefe
7316 270 15 x 8 mm Rubber 50 x 45 cm ca. 35 cm

Art.-Nr. Maschenweite Ø Netztiefe
7316 275 6 mm Mono Mesh 50 x 40 cm ca. 35 cm

Art.-Nr. Maschenweite Ø Netztiefe
7316 290 12 x 6 mm Black Nano 50 x 40 cm ca. 30 cm

7316 291 12 x 6 mm Black Nano 55 x 45 cm ca. 32 cm

Wszystkie kosze do podbieraków w programie MS-R zostały dopracowane i unowocześnione. Zostały wyposażone w popularne 
typy siatek różnych rodzajów. Wszystkie rodzaje oczek w zastosowanych siatkach chronią rybę. Nowością w programie koszy do po-
bieraków MS-R są dwa modele z siatką Nano Mesh. Wysuszyć je można jednym, szybkim potrząśnięciem - "one shake dry". W pro-
gramie nie zabrakło jednak oczywiście także klasycznych siatek powlekanych gumą czy tzw. mono. Dla wszystkich nowych modeli 
zaprojektowaliśmy także wytrzymałe łączniki, które, naturalnie, znalazły też zastosowanie. Wyraźne logo marki pozwala rozpoznać 
oryginały. 

Art.-Nr. Maschenweite Ø Netztiefe
7316 280 Roach ca. 3 / 6 mm 40 x 35 cm ca. 26 cm

7316 281 Roach ca. 3 / 6 mm 50 x 40 cm ca. 35 cm

7316 282 Bream ca. 3 / 6 mm 58 x 45 cm ca. 42 cm

Art.-Nr. Maschenweite Ø
7316 145 ca. 6 mm 40 x 50 cm

składany

Składana głowica z czarną żyłką. Wyposażony w lekki, ale bardzo stabilny mechanizm 
składania.
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EF-HPRO
Environmental friendly

Hook-proof mesh

Art.-Nr. dł. elem.
5552 300 3,00 m 3

5552 400 4,00 m 4

Art.-Nr. Maschenweite Größe Netztiefe
7316 540 Roach S  6 mm 40 x 35 cm ca. 30 cm

7316 550 Roach M 6 mm 50 x 40 cm ca. 35 cm

Art.-Nr. Maschenweite Größe Netztiefe
7316 555 Bream 6 mm 55 x 50 cm ca. 40 cm

Art.-Nr. Maschenweite Größe Netztiefe
7316 560 Carp 6 mm 40 x 35 cm ca. 45 cm

Wszystkie kosze do podbieraków w programie MS-R zostały dopracowane i unowocześnione. Zostały 
wyposażone w popularne typy siatek różnych rodzajów. Wszystkie rodzaje oczek w zastosowanych siat-
kach chronią rybę. Nowością w programie koszy do pobieraków MS-R są dwa modele z siatką Nano Mesh. 
Wysuszyć je można jednym, szybkim potrząśnięciem - "one shake dry". W programie nie zabrakło jednak 
oczywiście także klasycznych siatek powlekanych gumą czy tzw. mono. Dla wszystkich nowych modeli 

zaprojektowaliśmy także wytrzymałe łączniki, które, naturalnie, znalazły też zastosowanie. Wyraźne logo marki pozwala rozpoznać 
oryginały. 

Art.-Nr. Modell Maschenweite Ø Netztiefe
7316 300 Magnum Oval 15 x 8 mm / 3 mm (Boden) 75 x 65 cm 50 cm

7316 301 Magnum Square 15 x 8 mm / 3 mm (Boden) 70 x 60 cm 50 cm

2 bardzo duże podbieraki z przyjazną dla ryb gumową siatką. Te podbieraki są idealne do ważenia całego połowu.

bardzo 
duży

Jak sama nazwa wskazuje, są to mocne uchwyty do podbieraków. Są teleskopowe, a stosunek ceny do jakości nie ma sobie równych. 
Pasuje do   wszystkich głowic podbieraków MS-R.

NEW
2021
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Art.-Nr. dł. dł. trans. elem. waga
5552 042 4,20 m 161 cm 3 384 g

Art.-Nr. dł. dł. trans. elem. waga
5552 030 3,00 m 110 cm 3 262 g

5552 040 4,00 m 112 cm 4 366 g

Sztyce do podbieraków BL-X można łączyć ze sobą zgodnie z konceptem Put Over.  Są na tyle mocne, że łatwo poradzą sobie z 
większymi leszczami i karpiami. Cechą szczególną tych podbieraków są wykonane z wzmanianego nylonem tworzywa sztucznego 
(POM) gwinty do wkręcania głowicy. Tworzywo POM jest bardzo lekkie,  ale mimo to  niezwykle wytrzymałe i ma ono te cechę, że się 
nie "wżera". W ten sposób materiał gwintu głowicy podbieraka jest chroniony, ale mimo to pewnie połączony ze sztycą. 

• gwint z tworzywa POM
• łączenie zgodnie z konceoptem Put Over
• wytrzymały 

Art.-Nr opis wymiary
7149 620 Single Tube 84 x 6 x 6 cm

7149 621 Double Tube 84 x 10 x 8 cm

• materiał: Heavy Duty PVC (wodoodporny i zmywalny)

Trzyczęściowa sztyca podbieraka o całkowitej długości 420 cm. Sztyca jest wykonana z materiału wysokowęglowego, a
cechą szczególną jest to, że nić mocująca głowicę uchwytu wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego nylonem (POM). 
Zaletą POM jest to, że jest bardzo lekki, ale nadal niesamowicie wytrzymały. 

• Długość: 420 cm
• Długość transportowa: 161 cm
• Waga: 384 g

NEW
2021

NEW
2021
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Art.-Nr. Modell dł.
7149 703 3 + 1 167 x 48 x 25 cm

7149 704 4 + 1 167 x 58 x 25 cm

7149 705 5 + 1 167 x 68 x 25 cm

Art.-Nr. Model dł.
7149 630 Single 165 x 21 x 10 cm

7149 632 Double 165 x 21 x 17 cm

7149 633 Triple 165 x 24 x 19 cm

7149 634 Quattro 165 x 34 x 24 cm

Obudowy bezpieczeństwa to odporne na wstrząsy twarde etui na wędki. 
Dostępne w wersjach od pojedynczych do poczwórnych. Wyposażony w uch-
wyt i grubo wyściełany pasek na ramię.

• Materiał zewnętrzny: nylon 600D o 
strukturze plastra miodu
• łatwo zmywalna powierzchnia
• Wzmocniona dolna stopa

Prime Holdall ma 3-5 przegródek na wędki zmontowane plus 1 przegródkę na niezmontowane wędki, np. Kije, podbierak lub parasol, 
itp. Ponadto po przeciwnej stronie znajduje się zewnętrzna komora na kije. Pokrowiec można łatwo transportować dzięki mocno 
wyściełanym pasom plecaka.

• Materiał zewnętrzny: nylon 600D o 
strukturze plastra miodu
• łatwo zmywalna powierzchnia
• Wzmocniona dolna stopa
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Art.-Nr. dł.
7149 655 50 x 30 x 32 cm

Art.-Nr. dł.
7149 650 37 x 20 x 18,5 cm

Art.-Nr. dł.
7149 651 40 x 23 x 20 cm

Stabilna stacjonarna torba ze wzmocnionymi ścianami bocznymi i podstawą. Doskonała jako 
podstawowa torba do transportu np. Kufrów MS-R lub Multi Organizer (system torba w torbie).

• Materiał zewnętrzny: nylon 600D o 
strukturze plastra miodu
• łatwo zmywalna powierzchnia

Mała torebka podzielona na dwie komory. Jedna komora posiada izolację 
termiczną, np. w celu wprowadzenia schłodzonej przynęty do wody. Z drugiej 
strony jest miejsce na wiele innych ważnych przedmiotów. Uchwyty do prze-
noszenia zapewniają łatwy transport.

• Materiał zewnętrzny: nylon 600D o 
strukturze plastra miodu
• łatwo zmywalna powierzchnia

Pudełko na przynęty to worek z funkcją izolacyjną. Wewnątrz znajduje się przegroda. Robaki jak i  każdą przynętę można bezpiecznie 
przetransportować na łowisko. Dno jest wzmocnione. Dostępne są również boczne przegrody z siatki i pasek na ramię.

• Materiał zewnętrzny: nylon 600D o 
strukturze plastra miodu
• łatwo zmywalna powierzchnia
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Art.-Nr. dł.
7149 710 29 x 27 x 12 cm

Art.-Nr. dł.
7149 670 68 x 51 x 48 cm

Mata do odhaczania, po to, 
aby szybko i ostrożnie zająć 
się złapaną rybą. Matę Ms-R 
Econ Mat można w prosty 
sposób złożyć do małych 
rozmiarów i przechowywać. 

materiał: nylon 210T
wymiary: 80 x 45 x 2 cm Art.-Nr. dł.

7149 305 80 x 45 x 2 cm

Potwór pod torbami w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. W komorze 
głównej jest miejsce np. do transportu wiadra MS-R Bucket 25 litrów na zanentę.  
Ponadto pozostaje jeszcze miejsce na przechowywanie innych przyborów ku-
chennych. Siatkę do trzymania o średnicy do 50 cm oraz np. Główkę siatki można 
znaleźć w dołączonej przedniej kieszeni. Istnieją również opcje przechowywa-
nia rzeczy w dołączonych bocznych kieszeniach. Uchwyty do przenoszenia i 
wyściełany pasek na ramię zapewniają bezpieczny transport.

• Materiał zewnętrzny: nylon 600D 
   o strukturze plastra miodu
• łatwo zmywalna powierzchnia
• Dostarczane bez wiadra i siatki

Wszechstronny bag do wszystkich przypadków. Niezależnie od tego, czy są to atraktory, drobiazgi, kołowrotki itp. Cokolwiek trzeba 
chronić, ma swoje miejsce w tej torbie. Torba Multi jest wzmocniona na zewnątrz i ma wyściełany uchwyt.
Wnętrze jest wyposażone w ścianki działowe, które można mocować w różny sposób za pomocą rzepów. Sześć okrągłych wgłębień i 
zamykana kieszeń z siatki dodatkowo utrzymują porządek.

• Materiał zewnętrzny: nylon 600D o 
strukturze plastra miodu
• łatwo zmywalna powierzchnia
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Art.-Nr. Modell dł.
7149 510 WP Bag in Bag S 36 x 26 x 21 cm

7149 520 WP Bag in Bag L 42 x 26 x 21 cm

7149 511 Innerbag S 24 x 16 x 10 cm

7149 521 Innerbag L 24 x 19,5 x 10 cm

Jak zdradza to nazwa, to "torby w torbie". To system składający się z dużej zewnętrznej torby/kieszeni, w której znajdują się cztery 
wewnętrzne. Materiał całego systemu to wodoodporne Heavy Duty OVC. Torby Bag in Bag dostępne są w dwóch różnych rozmiarach, 
a wewnętrzne torby można dokupić także pojedynczo. Pokrywy zewnętrznej, jak i wewnętrznych toreb są wykonane z przezroczyste-
go materiału. 

• wymiary WP Bag in Bag S
   torba zewnętrzna szer. x gł. x wys.: 36 x 26 x 21 cm
   w zestawie 4 torby wewnętrzne S szer. x gł. x wys.: 24 x 16 x 10 cm
• wymiary WP Bag in Bag L
   torba zewnętrzna szer. x gł. X wys.: 42 x 26 x 21 cm
   w zestawie 4 torby wewnętrzne  L szer. x gł. x wys.: 24 x 19,5 x 10 cm
• materiał: Heavy Duty PVC
• wodoodporne

NEW
2021
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Art.-Nr. Modell dł.
7149 550 S 35 x 22 x 33 cm

7149 560 M 39 x 26 x 39 cm

7149 570 L 48 x 28 x 43 cm

Także tutaj nazwa nie jest przypadkowa, bo chodzi o dwie oddzielne torby, które można połączyć i rozdzielić dzięki zatrzaskom. W ten 
sposób otrzymujemy dużą komorę w górnej części torby oraz mniejszą, niezależną, w dolnej. Torby Double Bags wykonane zostały z 
woodpornego HD-PVC.

• materiał: Heavy Duty PVC
• wymiary szer. x gł. x wys.:
   WP Double Bag S (wymiary całkowite): 35 x 22 x 33 cm, dolna część: 35 x 22 x 9 cm
   WP Double Bag M (wymiary całkowite): 39 x 26 x 39 cm, dolna część: 39 x 26 x 10 cm
   WP Double Bag L (wymiary całkowite): 48 x 28 x 43 cm, dolna część: 38 x 28 x 11 cm

NEW
2021
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Art.-Nr. dł.
7149 720 31 x 18 x 5 cm

Art.-Nr. dł.
7149 721 29 x 14 x 4,5 cm

Art.-Nr. dł.
7149 660 28 x 10 x 6 cm

Art.-Nr. dł.
7149 661 31 x 13 x 7 cm

Art.-Nr. dł.
7149 662 16 x 16 x 9 cm

Art.-Nr. dł.
7149 663 16 x 10 x 9 cm

Art.-Nr. dł.
7149 715 29 x 17 x 8 cm

Compact 2 to podobne pudełko z zamkiem błyskawicznym dookoła 
jak Compact 1.  

• zawiera 6 przezroczystych puszek po 
ok. 100 ml każda
• Rozmiar: 29 x 17 x 8 cm
• Materiał zewnętrzny: nylon 600D o 
strukturze plastra miodu
• łatwo zmywalna powierzchnia

Sztywne, uniwersalne torby do przechowywania szczypiec, smyczy, koszy na zanentę itp. Te małe, praktyczne pojemniki transportowe 
z uchwytami mają niezliczone możliwości zastosowania.

• Materiał zewnętrzny: nylon 600D o 
strukturze plastra miodu
• łatwo zmywalna powierzchnia

Multi Organizer to płaska torba do optymalnego przechowywania przyponów, zestawów i małych części.

• zawiera 16 przezroczystych kieszeni
• Możliwość oddzielenia zamkiem błyskawicznym
• 3 wyjmowane plastikowe pudełka
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Made in G
ermany

Art.-Nr
0125 923

Nasza MSR Team-Cap, wyposażona w rzep do regulacji rozmiaru. 

•  materiał: 100% bawełna

•  wyprodukowana w Niemczech
•  100 % poliester
•  odporna na warunki atmosferyczne
•  palność zgodnie z normą B1  DIN  4102
•  wymiary: 90 x 150 cm

Art.-Nr
0125 964

Art.-Nr wymiary
0040 311 50 x 20 cm

0040 209 15 x 5,5 cm

0040 213 8 x 4 cm

Art.-Nr. roz.
0139 895 S

0139 896 M

0139 897 L

0139 898 XL

0139 899 XXL

•  100 % bawełna 

Art.-Nr. Video
2015 010 ca. 60 min

Art.-Nr. Video
2016 010 ca. 60 min

Art.-Nr Video
2013 010 ok. 70 min

Art.-Nr wymiary
7149 030 80 x 50 cm

• materiał: 100% bawełna
• wymiary: 80 x 50 cm

Belly Towel to praktyczny fartuch 
z chłonnego materiału frotte. 
Zasadniczo służy do wycierania 
rąk, ale może być używany także do 
czyszczenia wędki czy kołowrotka. 
Pas z zapięciem regulowany do 
maks. 160 cm w obwodzie. 


