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Frank Schmidt
Jeden z najbardziej rozpoznawal-
nych karpiarzy w Europie jak i na 
świecie. Przeszedł rozwój od samych 
początków łowienia karpi na kulki 
proteinowe i do dnia dzisiejszego w 
dalszym ciągu rozwija wszelkie tech-
niki i jest zawsze na bieżąco z tren-
dami karpiowymi. Wiele produktów 
karpiowych z programu ANACONDA 
zostało zaprojektowanych i przete-
stowanych przez Franka Schmidta.

2 www.saengerpolska.pl

Stanisław Polijański
Zaczynał swoją wędkarską przygodę 
w wieku 10 lat nad śląskimi rzeczka-
mi, łowiąc płotki. Z upływem lat był 
spławik, spinning, łowienie z gruntu 
, aż w roku 2009 zaraził się na dobre 
karpiarstwem…
Od stycznia 2016 jest testerem mar-
ki Anaconda i reprezentuje nas na 
większości zawodów karpiowych w 
Polsce i za granicą.

243

Marian Sikora
Zaczynał jeszcze w latach 70-tych, 
łowiąc na dzikich gliniankach, z czasem 
wędkowanie stało się jego życiową pasją. 
W roku 2010, po pierwszej 10-dniowej za-
siadce zdecydował że to karpiowanie sta-
nie się jego ulubioną metodą połowu. Po 
dziś dzień uczestniczy w najważniejszych 
karpiowych wydarzeniach w kraju i poza 
jego granicami.

Polub nasz profil 
Saenger Polska na FB
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Avalanche
BPR - 10000

10000 101 cm je Umdrehung

4 www.saengerpolska.pl

Technologiczy majstersztyk wśród kołowrotków. 
Avalanche  BPR-10000  to  wisienka  na  torcie  wśród  kołowrotków  karpiowych.  Płynność  pra-
cy  i  stabilność  do  pary  z  bardzo  nowoczesnym  wyglądem  to  cechy  tego  kołowrotka.  Wyjątkowo  wy-
soka  przepustowość  żyłki  umożliwia  wędkarzowi  zarzucanie  zestawów  na  duże  dystanse.  Ekstremal-
nie precyzyjny, regulowany wolny bieg kolowrotka sprawia, że łowienie karpi staje się czystą przyjemnością.• 10 łożysk kulkowych high tech 

• 1 łożysko One Way Clutch 

• przekładnia Heavy Duty Wormshaft

• odporna na skręcanie grafitowa 
   przekładnia

• kabłąk thick bail z rolką  
  antysplątaniową i łożyskiem kulkowym  
  ze stali szlachetnej 

• regulowana funkcja wolnego biegu

• przełożenie: 4,6:1 

• korba: CNC-Handle

• nawój żyłki: 101 cm

• waga: 660g

• korba z uchwytem soft touch
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Waterproof One Way Clutch

12
POWER
LINE 
ROLLER

m / mm
550 m / 0,30 mm

480 m / 0,32 mm

400 m / 0,35 mm

300 m / 0,40 mm

285 m / 0,45 mm

NEW
2018
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Art.-Nr. Rozmiar Waga Przeł.
2733 110 10000 660 g 4,6 : 1

Teil1_Anaconda 2018_DE_PL.indd   5 06.11.17   08:45



I
N
F
O

PEACEMAKER

Fast Drag
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Anaconda Fast Drag System to innowacyjny system hamowania, który gwarantuje szybkość reak-
cji podczas brania. Posiada skalę 10 różnych, precyzyjnych mocy hamowania, które można ustawiać, 
przekręcając korbę hamulca o 1/2 obrotu.  Tryb „Fullrun“ gwarantuje odpowiednią szybkość reakcji i 
pozwala najmniejszym nakładem siły osiągąć pełną siłę hamowania tego niesamowitego kołowrotka. 
12 precyzyjnie pracujących, częściowo lakierowanych łożysk kulkowych ze stali szlachetnej odpowiada 
za cichy i regularny ruch. Wysokie przełożenie zapewnia optymalne pozyskiwanie żyłki na dalekich dy-
stansach. 
A propo dystansu: specjalnie skonstruowana szpula umożliwia dorzucanie do dotychczas niedostępnych 
stref. Mamy więc tutaj do czynienia z genialnie przemyślanym kołowrotkiem! 

•  12 łoysk kulkowych ze stali szlachetnej 
    High Tech - z czego 5 lakierowanych 
•  1 łożysko wałeczkowe One Way Clutch  
   - przekładnia Heavy Duty Wormshaft
•  Fast Drag System (regulowany od  
    poziomu 1 do 10)
•  grafitowa obudowa, odporna na słon 
   wodę i skręcenia
•  SS-Bail ze szpulkami ntysplątaniowymi 
   Anti Twist i łożyskami kulkowymi ze  
   stali szlachetnej 
•  korba aluminiowa CNC
•  aluminiowa szpula Massive Distance  
    Cast z klipsem Line Clip
•  głowica korby Soft-Touch 

Fast Drag
System

Precyzyjna regulacja siły hamowania
1. Ustawić głowicę FAST DRAG na poziomie 0 
2. Ustawić na skali MICRO-EINSTELLUNG siłę hamowania - 1/6 obrotu
3. Ustawić głowicę FAST DRAG w poziomie 10
4. Przetestować, czy siła hamowania dostosowana jest do  
     Państwa potrzeb  - aby zmienić ustawienia, proszę rozpocząć od kroku nr 1 -
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12000 115 cm je Umdrehung

12
POWER
LINE 
ROLLER
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Art.-Nr Rozmiar Waga Pojemność Przeł.
2761 120 12000 640 g 400 m / 0,35 mm 5,7 : 1
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PC 52-R
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ROLLER

2 x
Line Clip
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Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2762 045 4500 725 g 380 m / 0,28 mm 4,75 : 1

2762 065 6500 735 g 410 m / 0,30 mm 4,75 : 1

2762 100 10000 875 g 400 m / 0,35 mm 4,3 : 1

2762 140 14000 885 g 560 m / 0,35 mm 4,3 : 1

I w końcu jest - kołowrotek z wolnym biegiem PC-52-R! Ten kołowrotek to efekt naszych wieloletnich 
starań, doświadczenia i praktyki. Przez 2 lata prowadziliśmy wymagające testy w najróżniejszych zbior-
nikach wodnych Europy,  nieustannie doskonaląc PC-52. W samym roku 2014 z jego pomocą bezpie-
cznie i pewnie złowiono niewiarygodną ilość 53 karpi powyżej 20 kg, 10 karpi powyżej 30 kg, a także 3 
powyżej 35 kg.  Absolutną innowacją jest  tutaj dźwignia wolnego biegu,  w której wnętrzu mieści się  
zarówno Beta Light  o sile 4 x 20 mm,  ale także świetliki o wymiarach 3 x 2,5 mm.  Tył dźwigni zaopatrzo-
ny jest w 4 otwory, które w ciemności sygnalizują działanie wolnego biegu. 
Dzięki  sporej odległości pomiędzy głowicami szpuli oraz wyważonemu umieszczeniu żyłki, kołowrotki 
te doskonale nadają się do wyjątkowo dalekich rzutów. Precyzyjny regulowany wolny bieg ma wszystkie 
wymagane parametry i działa w pełni płynnie.  Wodoodporny, wyposażony w karbonowe tarcze hamul-
cowe przedni hamulec ma niesamowitą siłę hamowania 27 kg. Design jest połączeniem nowoczesnych 
i tradycyjnych rozwiązań, udoskonalony dodatkowo aplikacjami Woven Carbon zarówno na przednim 
hamulcu, jak i na korpusie. Frezowana obrabiarkami CNC składana korba kołowrotka PC-52-R, dzięki 
przeciwlegle umieszczonym korbom, łatwo się składa i jest dodatkowo wyposażona w antypośligowe 
pokrętło. 

•  12 łożysk High Tech 
• 1 łożysko One Way Clutch
•  Przekładnia ślimakowa  
    Heavy Duty Wormshaft 
•  ekstremalnie wzmocnione osie  
    ze stali nierdzewnej, 
   model: 4500 & 6500 z 5,5 mm osią,   
   model 10.000 & 14.000 
   z 6,5 mm średnicą
•  dźwignia wolnego biegu z miejscem na  
   świetliki Beta Lights 4 x 20 mm 
•  Wodoodporny system przednich  
   hamulców z karbonowymi tarczami  
   hamulcowymi 
•  Max Drag Power/ siła hamowania27 kg
•  Płynny, precyzyjnie regulowany  
    wolny bieg
•  Odporna na skręcanie grafitowa  
    obudowa
•  Thick Bail ze szpulkami do żyłki  
    z systemem antysplątaniowym
    z łożyskami kulkowymi ze stali  
    szlachetnej
•  korba Screw In CNC z antypoślizgową  
    Power-głowicą korby
•  Massive Distance Cast szpule aluminio 
   we łącznie z 2 klipsami na żyłkę 
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4500 98 cm je Umdrehung

6500 98 cm je Umdrehung

10000 98 cm je Umdrehung

14000 103 cm je Umdrehung
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ToMAhAwK R

8

POWER
LINE 
ROLLER

4500 98 cm je Umdrehung

6500 98 cm je Umdrehung

10000 98 cm je Umdrehung

14000 103 cm je Umdrehung

I
N
F
O

2 x
Line Clip
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•  8 nierdzewnych łożysk kulkowych  
   ze stali węglowej
•  1 łożysko One Way Clutch 
•  Przekładnia  Heavy Duty Wormshaft 
•  ekstremalnie wzmocnione osie ze stali  
    nierdzewnej, model:  
    4500 & 6500 z 5,5 mm osią,
    modell 10.000 & 14.000  
    ze  średnicą 6,5 mm
•  dźwignia wolnego biegu z miejscem na  
    świetliki Beta Lights 4 x 20 mm 
•  Wodoodporny system  
    hamulców przednich
•  Max Drag Power/ siła hamowania 22 kg
•  płynny, precyzyjnie regulowany  
    wolny bieg 
•  odporna na skręcanie grafitowa  
    obudowa
•  Thick Bail ze szpulkami  
    antysplątaniowymi z ł ożyskami
   kulkowymi ze stali szlachetnej
•  Korba CNC z antypoślizgową głowicą
•  szpula aluminiowa Distance Cast z  
   2 klipsami do żyłki ne Clips

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2754 045 4500 685 g 380 m / 0,28 mm 4,75 : 1

2754 065 6500 705 g 410 m / 0,30 mm 4,75 : 1

2754 100 10000 855 g 400 m / 0,35 mm 4,3 : 1

2754 140 14000 865 g 560 m / 0,35 mm 4,3 : 1
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ToMAhAwK 12000

8
POWER
LINE 
ROLLER

12000 93 cm je Umdrehung
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2 x
Line Clip
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•  8 łożysk kulkowych ze stali szlachetnej
•  1 łożysko One Way Clutch
•  kabłąk Thick Bail  z rolkami  
    antysplątaniowymi z lożyskiem  
    ze stali szlachetnej
•  przekładnia Heavy Duty Wormshaft
•  wzmacniana oś ze stali szlachetnej  
•  Max Drag Power/ siła hamowania15 kg
•  wodoodporny system hamowania  
    przedniego 
•  duże tarce hamulcowe gwarantujące  
    płynną pracę 
•  odporna na skręcenia grafitowa obudowa
•  korba CNC z antypoślizgową głowicą
•  aluminiowa szpula Massive Distance Cast z  
    2 klipsami na żyłkę

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2754 800 12000 645 g 320 m / 0,40 mm 4,1 : 1

Tomahawk R zbudowany jest tak samo jak PC-52-R, jest jednak jego prostą, tradycyjną odsłoną, 
zmienioną nieznacznie o na przykład ilość łożysk kulowych. 
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PC-52 LR 12000

10
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LINE 
ROLLER

12000 93 cm je Umdrehung
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Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2762 800 12000 650 g 320 m / 0,40 mm 4,1 : 1

Powstanie tego modelu jest wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń i praktyki w łowieniu karpi. 
Dzięki dużemu odstępowi pomiędzy głowicami szpuli i doskonałemu ułożeniu żyłki ten kołowrotek 
perfekcyjnie nadaje się do najdalszych rzutów.• 10 łożysk kulkowych high tech 

• 1 łożysko One Way Clutch 
•  kabłąk Thick Bail ze szpulkami 
   antysplątaniowymi z łożyskiem  
   kulkowym ze stali szlachetnej 
•  przekładnia Heavy Duty Wormshaft
•  wzmacniana oś ze stali szlachetnej   
•  wodoodporny system hamulców przed 
   nich z karbonowymi tarczami  
   hamulcowymi 
•  Max Drag Power/ siła hamowania15 kg
•  odporna na skręcenia grafitowa obudowa
•  wkręcana korba CNC z  
   antypoślizgową głowicą 
•  szpula aluminiowa Massive Distance Cast  
    z 2 klipsami na żyłkę 

Teil1_Anaconda 2018_DE_PL.indd   12 06.11.17   08:46



Magic runner 

12000 101 cm je Umdrehung

6
POWER
LINE 
ROLLER

m / mm
550 m / 0,30 mm

480 m / 0,32 mm

400 m / 0,35 mm

300 m / 0,40 mm

285 m / 0,45 mm

NEW
2018

Waterproof One Way Clutch
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Art.-Nr. Rozmiar Waga Przeł.
2735 650 10000 660 g 4,6 : 1

Najwyższej klasy kolowrotek Big Pit Bait Runner!
W 7. generację kołowrotków Magic Runner nasi specjaliści ds. rozwoju produktu  i wędkarze z nasze-
go  teamu  zainwestowali  pokłady  całego  swojego  doświadczenia.  Tak  powstał  ten  genialny  kolow-
rotek karpiowy. Seria z wolnym biegiem wyróżnia się perfekcyjnym nawijaniem, płynną pracą, niena-
gannie pracującymi hamulcami, przekładnią worm shaft i wieloma innymi parametrami...• 670 g

• przekładnia worm shaft
• system hamulców z rotorem
• aluminiowa szpula  
  (podwójnie eloksalowana)
• klips na szpuli
• kabłąk ze stali szlachetnej
• duża, wzmacniana rolka  
  prowadząca żyłkę
• przełożenie: 4.6: 1
• system anti•reverse 
   (blokada obrotów wstecznych)
• główna przekładnia ze stopu cynku
• wał główny ze stali szlachetnej
• ocynkowana korba z uchwytem soft touch
• chromowana śruba do mocowania korby
• odporna na skręcenia grafitowa obudowa
• regulowana funkcja wolnego biegu
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BTR Series
Peacemaker

8
POWER
LINE 
ROLLER

BTR 6500 BTR 14000
600 m / 0,25 mm 630 m / 0,28 mm

480 m / 0,28 mm 500 m / 0,30 mm

410 m / 0,30 mm 480 m / 0,32 mm

360 m / 0,32 mm 400 m / 0,35 mm

300 m / 0,35 mm 310 m / 0,40 mm

230 m / 0,40 mm 240 m / 0,45 mm

6500 90 cm je Umdrehung

14000 103 cm je Umdrehung

NEW
2018
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Art.-Nr. Rozmiar Waga Przeł.
2744 065 6500 660 g 4,75 : 1

2744 140 14000 840 g 4,75 : 1

Najnowszy wynalazek, albo lepiej: młodszy brat legendarnej serii PC 52. Filigranowo pracujący wol-
ny bieg, potężna siła hamowania oraz bardzo dokładne prowadzenie żyłki to cechy charakterystycz-
ne tej skutecznej serii. 

•  8 łożysk kulkowych
•  1 łożysko wałeczkowe One Way Clutch 
•  2 klipsy Line Clips
•  system hamulców przednich Micro Adjust
•  korba aluminiowa CNC z głowicą  
   Soft Touch
Computer Rotor Balance System
•  kabłąk Thick Bail
•  przekładnia Worm Shaft
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14000 104 cm je Umdrehung

7
POWER
LINE 
ROLLER
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2 x
Line Clip
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Art.-Nr Rozmiar Waga Pojemność Przeł.
2732 140 14000 730 g 380 m / 0,40 mm 4,5 : 1

Ten kołowrotek wyróżnia się nowoczesnym designem w matowym, czarnym kolorze i jedwabiście 
miękkim biegiem. Dzięki specjalnej konstrukcji szpuli charakteryzuje się najlepszymi parametrami 
rzutów. Dla pewności uchwytu kołowrotek został wyposażony w ogumowaną korbę w kształcie lite-
ry T. Ponadto wysokiej jakości aluminiowa szpula zaopatrzona została w dwa klipsy na żyłkę. •  7 łożysk kulkowych

•  1 łożysko wałeczkowe One Way Clutch 
•  doskonałe ułożenie żyłki
•  2 klipsy Line Clips
•  szpulki z 1 łożyskiem kulkowym  
   ze stali szlachetnej
•  system hamulców przednich Micro Adjust
•  korba aluminiowa CNC z głowicą  
   Soft Touch
Computer Rotor Balance System
•  kabłąk Thick Bail
•  przekładnia Worm Shaft
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LCR 12OOO

52

12000 64 cm je Umdrehung
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Nowa seria Nighthawk, poza 
doskonałym stosunkiem ceny do 
jakości, wyróżnia się precyzyj-
nym mechanizmem i nowoczes-
nym designem. Matowy, czarny 
kołowrotek ze szpulą z anodowane-
go aluminium w kolorze gun smo-
ke, wyposażony jest w aluminiową 
korbę CNC i pracującą bez zarzutu 
metalową przekładnię. 

•  7 łożysk kulkowych
•  1 łożysko One Way Clutch
•  doskonałe ułożenie żyłki
•  precyzyjny, regulowany wolny bieg
•  szpulki z dwoma łożyskami kulkowymi  
    ze stali szlachetnej
•  system hamowania przedniego  
    Micro Adjust
•  aluminiowa korba CNC z głowicą 
    Soft Touch
Computer Rotor Balance System
•  kabłąk Thick Bail
•  przekładnia Worm Shaft

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2760 120 12000 695 g 400 m / 0,40 mm 4,6 : 1
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m / mm
350 m / 0,30 mm

270 m / 0,35 mm

200 m / 0,40 mm

6500 93 cm je Umdrehung

7
POWER
LINE 
ROLLER

NEW
2018
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•  7 łożysk kulkowych
•  1 łożysko One Way Clutch
•  aluminiowa korba CNC z głowicą 
    Soft Touch
Computer Rotor Balance System
•  kabłąk Thick Bail
•  przekładnia Worm Shaft

Art.-Nr. Wielkość Waga Przeł.
2760 065 6500 660 g 4,6 : 1
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m / mm
480 m / 0,30 mm
360 m / 0,35 mm
280 m / 0,40 mm

BR-65OO
Magic

5
POWER
LINE 
ROLLER

6500 96 cm je Umdrehung

18 www.saengerpolska.pl

Skonstruowany na bazie Magic Runner. Zmi-
eniony został wygląd, ale zachowane świetne 
parametry, takie jak perfekcyjne nawijanie, 
pracujący bez zarzutu wolny bieg czy płynnie 
działające hamulce. Wbudowana w kołowrotek 
między innymi przekładnia Worm Shaft.•  5 + 1 łożyska kulkowe

• Przekładnia ślimakowa typu  
  Worm Shaft
• lakierowane łożyska kulkowe  
  ze stali nierdzewnej
• One Way Clutch (nieograniczona 
  blokada biegu wstecznego)
• precyzyjny wolny bieg
• wzmacniane osie
•  szpulki na łożyskach kulkowych 
•  Dostarczany z zapasową szpulą

Art.-Nr. Modell BB Waga Pojemność Przeł.
2734 650 6500 5 + 1 750 g 430 m / 0,30 mm 4,7 : 1
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Seria Virgin to wysokiej jakości, trwałe, wytrzymałe i płynnie pracujące kołowrotki big pit z dużą siłą 
hamowania. Świetnie wyglądają i zostały wyposażone we wszystkie wyszukane techniczne dodat-
ki, które pozwalają nazywać te kołowrotkipremium. Szpula Big Pit z brzegiem przystosowanym 
do dalekich rzutów, w połączeniu z odpowiednio nawiniętą żyłką, umożliwia wyjątkowo dalekie 
rzuty. Wyposażenie dopełniają kabłąk i stabilna aluminiowa korba. Virgin Runner to wytrzymały 
kołowrotek long cast z precy-
zyjnym, regulowanym wolnym 
biegiem, w doskonałej cenie.

•  11 łożysk kulkowych +  
     łożysko 1 One Way Clutch 
•  Przekładnia Worm Shaft  ze  
   stali nierdzewnej
•  doskonałe ułożenie żyłki
•  precyzyjny, regulowany wolny bieg 
•   szpulki antysplątaniowe
•   System hamowania przedniego Micro Adjust
•   Korba aluminiowa CNC z głowicą Soft Touch
•   Computer Czerwor Balance System
•   kabłąk Thick Bail 

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2744 280 12000 850 g 650 m / 0,35 mm 4,7 : 1
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Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2743 140 14000 725 g 350 m / 0,35 mm 4,7 : 1

•  10 łożysk kulkowych High Tech
•  1 łożysko wałeczkowe One Way Clutch 
•  przekładnia Heavy Duty Wormshaft 
•  odporna na wyginanie  
    grafitowa obudowa
•  kabłąk Thick Bail ze szpulkami 
   anysplątaniowymi
   i łożyskami kulkowymi ze stali 
   szlachetnej
•  korba CNC
•  szpula aluminiowa Massive Distance  
   Cast  z klipsem Line Clip 
•  głowica korby Soft-Touch

Nowy Power Carp LC 14000 to kołowrotek stworzony przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Już 
sama nazwa  - LC 14000 - zdradza, że mamy do czynienia z kołowrotkiem Big Pit w rozmiarze 14000, 
zaopatrzonym w szpulę long cast.  Cechą szczególną głowicy szpuli jest to, że została ona odpowiednio 
ofrezowana, w celu zredukowania zbędnego ciężaru 
Poza tym ten kołowrotek wyróżnia się nie tyl-
ko doskonałym wyglądem (w stylu tworzywa 
węglowego), ale także wyjątkowo cichym i precyzyjnym 
biegiem, gwarantowanym przez 10 łożysk kulkowych.
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Power Carp Runner LC12000 jest kolejnym kołowrotkiem big pit z wolnym biegiem dostępnym na 
rynku. Analogicznie do serii wędek Power Carp, za tą nazwą kryje się bardzo wysoka jakość. Seria 
ta wyróżnia się dopracowanym wyglądem, ultraprecyzyjnym, regulowanym wolnym biegiem, 
chroniącymi żyłkę klipsami, dużą szpulą umożliwiającą dalekie rzuty oraz płynnie działającymi, 
potężnymi hamulcami przednimi.

• 7 łożysk kulkowych
• 1 łożysko One Way Clutch 
• Przekładnia Worm Shaft 
• doskonałe umieszczenie żyłki 
• precyzyjny, regulowany wolny bieg
• rolki do żyłki z systemem Anti Twist 
• system przednich hamulców Micro Adjust 
• aluminiowa korba CNC z głowicą Soft Touch 
• System Computer Czerwor Balance 
• Uchwyt do żyłki Thick Bail

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2745 120 12000 830 g 650 m / 0,35 mm 4,7 : 1
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Art.-Nr. Wielkość Waga Przeł.
2755 150 10500 675 g 4,6 : 1

Undercover  to  wysokiej  jakości,  wytrzymałe  kołowrotki  karpiowe  big  pit  o  dużej  sile  hamo-
wania. Wyposażone zostały we wszystkie wyszukane techniczne szczegóły, które cechują kolowrotki kla-
sy premium. Ich miękka praca i perfekcyjne prowadzenie żyłki sprawiają przyjemność już podczas nawi-
jania. •  6 łożysk kulkowych high tech

•  1 łożysko One Way Clutch
•  przekładnia Heavy Duty Wormshaft 
•  prowadzenie żyłki Worm Shaft 
•  kabłąk Thick Bail 
•  uchwyt korby Soft-Touch 
•  antysplątaniowa rolka do prowadze-
nia żyłki
•  1 łożysko ze stali szlachetnej w rol-
ce do prowadzenia żyłki 
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Art.-Nr. Wielkość Waga Przeł.
2740 120 12000 690 g 4,6 : 1

•  7 łożysk kulkowych high tech 
•  1 łożysko One Way Clutch 
•  przekładnia Heavy Duty Wormshaft
•  przekładnia ze stopu cynku
•  oś ze stali szlachetnej
•  kabłąk Thick Bail
•  korba z uchwytem Soft-Touch
•  rotor Hollow
•  antysplątaniowa rolka prowadząca żyłkę 

Ekstremalnie  wytrzymały  kołowrotek  Undercover  Spod  wyniesie  Państwa  zanętę  zawsze  na  wybraną  
odległość.  Nieważne,  czy  używają  Państwo  rakiet  typu  spomb  czy  bait  rocket  -  Undercover  Spod  
podoła  im  wszystkim.  Wyposażony  został  w  przedłużoną  szpulę,  która  umożliwia  dokładne  rzuty  na  
maksymalne  dystanse.  Wyposażenia  dopełniają  dwa  wytrzymałe  klipsy  na  żyłkę.

Teil1_Anaconda 2018_DE_PL.indd   23 06.11.17   08:47



BR-Series

8
POWER
LINE 
ROLLER

BR 6000
340 m / 0,30 mm

250 m / 0,35 mm

190 m / 0,40 mm

BR 8000
495 m / 0,30 mm
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Art.-Nr. Wielkość Waga Przeł.
2753 060 6000 460 g 4,9 : 1

2753 080 8000 535 g 4,9 : 1

Sportowy  kolowrotek  karpiowy  z  wolnym  biegiem  o  wyróżniającym  się  wyglądzie.  Nieważne  
czy  nad  rzekę  czy  nad  jezioro,  dla  wędkarza  karpiowego,  który  ceni  sprawnie  działające,  lekkie  
kołowrotki,  dobrym  wyborem  będzie  nowa  seria  Antigua  BR  Anacondy.  Wbudowane  łożyska  
kulkowe  ze  stali  szlachetnej  gwarantują  doskonałą,  miękką  pracę.  

• 8 lożysk kulkowych ze stali  
  szlachetnej + 1 łożysko One Way Clutch 
• antysplątaniowa rolka prowadząca żyłkę
• system hamowania przedniego  
  micro adjust
• doskonałe prowadzenie żyłki
• precyzyjnie regulowany wolny bieg
• korba CNC z glowicą soft touch 
• system computer rotor balance 
• wzmacniany kabłąk thick bail  
  ze stali szlachetnej
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6000 110 cm je Umdrehung
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Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2700 240 4000 428 g 210 m / 0,30 mm 5,5 : 1

2700 250 5000 472 g 240 m / 0,32 mm 5,5 : 1

2700 260 6000 516 g 350 m / 0,35 mm 5,5 : 1

Świetnie wyglądający kołowrotek wyposażony w 10 płynnie 
pracujących łożysk kulkowych, niezawodny wolny bieg i potężny 
system przedniego hamowania. 

•   10 łożysk kulkowych
•   1 łożysko One Way Clutch
•   ergonomiczny kształt
•   głowica korby oft Touch
•   przekładnia Worm Shaft
•   doskonałe ułożenie żyłki
•   składana, aluminiowa korba CNC
•   Computer Rotor Balance System
•   kabląk Thick Bail 
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2000 66 cm je Umdrehung

3000 72 cm je Umdrehung

4000 81 cm je Umdrehung

5000 90 cm je Umdrehung

6000 102 cm je Umdrehung

Magist
BR Series
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Art.-Nr Rozmiar Waga Pojemność Przeł.
2742 625 2500 315 g 130 m / 0,22 mm 5,1 : 1

2742 630 3000 335 g 135 m / 0,28 mm 5,1 : 1

2742 640 4000 425 g 210 m / 0,30 mm 5,1 : 1

2742 650 5000 465 g 200 m / 0,35 mm 5,1 : 1

2742 660 6000 515 g 350 m / 0,35 mm 5,1 : 1

Idealny kołowrotek dla początkujących. Fajny 
wygląd połączony z wysoką funkcjonalnością. 
System wolnego biegu pracuje bardzo precy-
zyjnie, a kabłąk został dodatkowo wzmocniony. 
Kołowrotek w doskonałej relacji ceny do jakości. 

•   4 łożyska kulkowe
•   1 łożysko wałeczkowe One Way Clutch
•   precyzyjnie regulowany wolny bieg
•   Computer Rotor Balance System
•   3 ze stali szlachetnej + 
    1 tarcza hamulcowa z  
    tworzywa węglowego
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Art.-Nr. Wielkość Waga Przeł.
2746 060 6000 480 g 5,2 : 1

Kołowrotek z wolnym biegiem specjalnie dla ekspertek z dziedziny wędkarstwa karpiowe-
go. Lady Carp Runner 2 wyróżnia się precyzyjnie regulowanym wolnym biegiem, niezawod-
nym i płynnie pracującym przednim hamulcem i nienagannym nawijaniem. 

• 6 łożysk kulkowych
• 1 łożysko One Way Clutch
• doskonale prowadzenie żyłki
• precyzyjnie regulowany wolny bieg
• antysplątaniowa rolka prowadząca żyłkę
• system hamowania przedniego Micro Adjust
• aluminiowa korba CNC z głowicą soft touch
• Computer Rotor Balance System
• kabłąk thick bail
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Anaconda PC-52 to nasz nowy wiodący produkt wśród wędek karpiowych.  Naszym celem było stworzenie wędki 
odległościowej, gwarantującej olbrzymie przyspieszenie i prostej w obsłudze. Smukły blank, wykonany z 3-warstwo-
wego włókna węglowego, zapewnia dużą wytrzymałość wędki i umożliwia rzuty niewymagające dużego wysiłku. 

•  46-tonowy High  
   Carbon Blank
•  4 Axis Meshed Carbon Finish
•  przelotki 6 Fuji K-Type SIC
 + 1 przelotka szczytowa  
  Flange XL-SIC
•  uchwyt kołowrotka  
    Fuji DPS-SD20B
•  klips Anaconda Line Clip

•  Niemal niezniszczalne wnętrze wędki zbudowane jest z odwróconej maty z włókna 
    węglowego, tzw. Reverse Direction Carbon.
•  W samym środku blanku znajduje się 46-tonowe włókno węglowe high carbon
•  przy wyborze zewnętrznej warstwy postawiliśmy na jeden z najdroższych, najstabilniejszych  
   i posiadających największą wartość użytkową 4-Axis Meshed Carbon. Ściśle i łańcuchowo  
   przebiegająca produkcja włókna węglowego zwiększa jego elastyczność.  Blank wędki ma  
  dzięki temu bardzo krótki czas reakcji w końcowych momentach brania i amortyzuje nagłe  
  zerwania się ryby.

wzmacniane 
połączenie 

Art.-Nr. Długość T-Długość Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5862 360 3,60 m 187 cm 2 325 g 3,00 lb 6 + 1

5862 361 3,60 m 187 cm 2 336 g 3,25 lb 6 + 1

5862 391 3,90 m 202 cm 2 375 g 3,50 lb 6 + 1

5862 394 3,90 m 202 cm 2 419 g 4,00 lb 6 + 1
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Carbon Finish
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Również w stosunku do innych części postawiliśmy na najlepsze z możliwych, dlatego wyposażyliśmy PC-52 w 
oryginalne przelotki (6 + 1) Fuji K-Type Guides, uchwyt kołowrotka Fuji DPS oraz klipsy Anaconda Line Clip.
Szczytówka wędki ma ergonomiczny kształt i została wyprodukowana z wysokiej jakości duplonu,  który optymal-
nie układa się w ręku podczas dokładnych rzutów na odległość.
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Dzięki wędce No Man´s Land Anaconda po raz kolejny przeciera szlaki i staje się pionierem w 
dziedzinie unowocześniania wędek. To, jak zawsze, ma oczywiście swoje przyczyny. Kto nie 
zna tego uczucia, kiedy patrzy się na skaczące i kotłujące się karpie, znajdujące się daleko za 
naszym punktem nęcenia. Albo przeczucia, że największych sztuk nie spotkamy w zwyczajowo 
obleganych miejscach, nie można lekceważyć - to wynika z naszego doświadczenia. W bardzo 
wielu zbiornikach wodnych Europy istnieją dystanse, które trzeba pokonać, aby osiągnąć jaki-
kolwiek sukces.
Fakt: Konstruujemy wędkę, która pozwoli dotrzeć do ziemi niczyjej! Tam, gdzie normalnie się 
nie łowi, gdzie największe sztuki czują się pozornie bezpiecznie - do ziemi niczyjej Anacondy.

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel.
5860 144 4,20 m 148  cm 3 510 g 4,00 lb 7 + 1

5860 154 4,50 m 158  cm 3 555 g 4,25 lb 8 + 1
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•  blank z 40-tonowego włókna węglowego High Tech  
•  Carbon Cross Wrapping Finish
•  14ft. 7 +1, 15ft. 8 przelotek +  
   1 Rambo K-Type ze stopkami SIC
•  przelotka szczytowa Flange-XL-SIC
•  aluminiowa zaślepka z logo Anacondy wykonanym laserowo
•  uchwyt na kołowrotek PSD 
•  wypalone logo Anacondy w uchwycie z tworzywa EVA

Teil1_Anaconda 2018_DE_PL.indd   31 06.11.17   08:48



STRIPPER

40
mm

GUIDE

NEW
2018

32 www.saengerpolska.pl

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel.
5714 361 3,60 m 187 cm 2 325 g 3,00 lb 5 + 1

5714 362 3,60 m 187 cm 2 350 g 3,50 lb 5 + 1

5714 391 3,90 m 202 cm 2 390 g 3,50 lb 5 + 1

Jak  zdradza  nazwa  „Incredible“,  ta  wędka  kryje  w  sobie  niesamowitą  funkcjonalność  i  parametry.  Szyb-
ko się ładuje, ma solidną konstrukcję i wyrożnia się eleganckim wyglądem. Wzmacniane, dwustopkowe przelot-
ki gwarantują nie tylko dalekie rzuty, ale także dają wędkarzowi stuprocentową pewność podczas holowania. 

• blank z włókna węglowego 
   high carbon 24 t / 30 t
• przelotki Sea Guide z tworzywa SIC
• przelotka szczytowa Flange XL  
   z tworzywa SIC
•  klips na żyłkę Anaconda Line Clip
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Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel.
5712 361 3,60 m 186 cm 2 365 g 3,00 lb 5 + 1

5712 362 3,60 m 186 cm 2 385 g 3,50 lb 5 + 1

5712 391 3,90 m 200 cm 2 440 g 3,50 lb 5 + 1

5712 392 3,90 m 200 cm 2 460 g 4,00 lb 5 + 1

Ta  seria  spełnia  wszystkie  wymagania  i   odpowiada  wszystkim  potrzebom  wędkarstwa  karpiowe-
go.  Znalazły  się  w  niej  zarówno  paraboliczne  wędki  o  ciężarze  wyrzutu  3  lbs  przeznaczone  do  
lżejszych  połówów,  jak  i  potężne  maszyny  do  dalekich  rzutów  o  ciężarach  wyrzutu  4  lbs  z  czułymi,  
amortyzującymi  szczytówkami  io  solidnej  konstrukcji.  Oprócz  funkcjonalności  w  wędkarstwie  karpi-
owym  liczy  się  jednak  także  wygląd.  Właśnie  w  tych  dwóch  zakresach  wędki  te  wiodą  prym.

•  blank z włókna węglowego high carbon 24 t
•  przelotki Sea Guide z tworzywa SIC
•  przelotka szczytowa Flange XL z tworzywa SIC
•  klips na żyłkę Anaconda Line Clip
•  aluminiowy uchwyt na kołowrotek Rambo
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Art.-Nr. Długość T-Długość Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5871 360 3,60 m 188 cm 2 340 g 3,00 lb 6 + 1

5871 361 3,60 m 186 cm 2 370 g 3,50 lb 6 + 1

5871 391 3,90 m 203 cm 2 410 g 3,50 lb 6 + 1

•  30-tonowy blank z tworzywa high carbon 
•  miejsce na logo z tkaniny węglowej 3K
•  6 przelotek + 1 przelotka Rambo K-Type ze stopkami SIC
•  przelotka szczytowa Flange-XL-SIC
•  uchwyt na kołowrotek Rambo PSC  z aplikacjami z 
włókna wglowego 3K 
•  klips Anaconda Line Clip
•  zaślepka aluminiowa z logo wykonanym laserowo

Już sam wygląd nowej wędki Tomahawk sprawi, że zapalonemu specowi od wędkarstwa karpiowego szybciej 
zabije serce. Połączono tutaj klasyczny design z nowoczesnym, co stworzyło perfekcyjną kombinację. Uchwyt na 
kołowrotek z aplikacjami z tkaniny węglowej i aluminum Gun Smoke przyciąga spojrzenia. 

Ekstra smukły blank z 30-tonowego włókna węglowego High doskonale się ładuje i umożliwia wykonywanie precyzyjnych i dalekich rzutów. 
Przechodząca akcja zapewnia niezbędną czułość podczas brania, a także sprawdzania struktury dna i męczy holowaną rybę. 
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Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5636 361 3,60 m 186 cm 2 350 g 3,00 lb 5 + 1

5636 362 3,60 m 186 cm 2 375 g 3,50 lb 5 + 1

5636 391 3,90 m 201 cm 2 420 g 3,50 lb 5 + 1

Sprawia wrażenie tradycyjnej - nowa Antigua w klasycznej odsłonie w stylu „UK“, prostej i czarnej. Jej detale stworzono 
z dużą dbałością. Akcja wędki jest semiparaboliczna i posiada niewiarygodnie wytrzymałą konstrukcję o olbrzymich 
zasobach mocy. 

Za przyjemność podczas brań także podczas zimnych pór roku odpowiada przechodzący uchwyt z tworzywa Shrink EVA. Na uchwycie, poniżej 
tworzywa EVA,  znajdują się także dodatkowe pierścienie. Zapewniają one perfekcyjny chwyt podczas rzucania, ale służą także zabezpieczeniu 
wędki w uchwycie butt gripp na podpórce. 

•  blank z 24-tonowego blanku z tworzywa  
    natural High Carbon 
•   5 ekstra smukłych przelotek SIC + 1 z podwójną stopką
•  przelotka szczytowa Flange-XL-SIC
•  uchwyt na kołowrotek DPS
•  przechodzący uchwyt Shrink EVA
•  klips Anaconda Line Clip
•  aluminiowa zaślepka z logo wykonanym laserowo 
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Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5607 362 3,60 m 186 cm 2 370 g 3,00 lb 6 + 1

5607 363 3,60 m 186 cm 2 385 g 3,50 lb 6 + 1

5607 375 3,75 m 195 cm 2 440 g 3,75 lb 6 + 1

5607 393 3,90 m 199 cm 2 450 g 3,50 lb 6 + 1

Superszybkie  i  przede  wszystkim  supersmukłe  wędki.  Blank,  którego  kon-
strukcja  opiera  się  na  plecionce  z  włókna  węglowego,  został  opracowa-
ny  przez  doświadczonych  specjalistów.  Także  przelotki  (6  +  1)  zostały  
wykonane  z  najlepszych  komponentów,  aby  zagwarantować  perfekcyj-
nie  dopasowaną  do  blanku  akcję.  Tworzywo  X  Patterned  Shrinkrubber  
pokrywające  uchwyt  sprawia,  że  jest  on  przyjemny  w  dotyku  i  doskonale  
wygląda.    

• blank z włókna węglowego  
   natural high carbon 24 t
• przelotki K-Type z tworzywa SIC
• przelotka szczytowa Flange-XL z tworzywa SIC
• uchwyt na kołowrotek DPS
• przechodzący uchwyt z tworzywa  
   X Patterned Shrinkrubber
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Aby skutecznie nęcić przy pomocy rakiety zanętowej, potrzebna jest wędka, która bez problemu i precyzyjnie dostarczy rakietę 
na dalekie odległości. To znaczy, że aby umożliwić optymalne nęcenie, niezbędna 
jest wędka typu spod, przemyślana w najdrobniejszych szczegółach, która opty-
malnie ładuje się także z ciężkimi rakietami zanętowymi. Perfekcyjna wędka typu 

spod musiała się tutaj znaleźć i wynikiem jest Anaconda Intermediate Spod! Ta wysokiej jakości wędka spod wyróżnia się w 
szczególności ze względu na swój nowoczesny design z tkaniny węglowej i potężny, 24-tonowy węglowy blank. Dla tej wędki 
o długości 12,5 stopy i ciężarze rzutowym 5,5 funta nawet dalekie odległości z ciężkimi rakietami zanętowymi nie stanowią 
żadnego problemu. Dzięki ekstra długiemu uchwytowi możliwe jest nęcenie przez dłuższy czas bez odczuwania zmęczenia, 
a także osiąganie dalekich odległości, bo za pośrednictwem dużej dźwigni, bez dużego wysiłku, na blank mogą być przenos-
zone duże zapasy mocy. 

•  24-tonowy, węglowy blank 
•  uchwyt na kołowrotek DPS
•  przelotka szczytowa Flange Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.

5860 375 3,75 m 192 cm 2 465 g 5,50 lb 5 + 1
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Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5713 361 3,60 m 188 cm 2 345 g 3,00 lb 6 + 1

5713 362 3,60 m 188 cm 2 355 g 3,50 lb 6 + 1

5713 391 3,90 m 203 cm 2 380 g 3,50 lb 6 + 1

Potężne   narzędzie   o   niewiarygodnych   zasobach   mocy   w   nowoczesnej   odsłonie.   Smukły   blank   z   włókna   węglowego  wyróżnia   się   
doskonałymi  parametrami  rzutowymi  i  ładuje  niemalże  aż  po  sam  uchwyt.  Wyposażona  w  pierwszą  przelotkę  40  mm  i  7  (6  +  1)  dwu-
stopkowych  przelotek  wędka  gwarantuje  osiąganie  fantastycznych  odległości.  Bardzo  mocna  podczas  akcji,  a  mimo  to  na  tyle  czuła,  że  
nie  traci  ryb  nawet  na  krótkich  dystansach.

•  blank z włókna węglowego  
   high carbon 30 t
•  przelotki Rambo Guides
•  przelotka szczytowa Flange  
    XL z tworzywa SIC
•  klips na żyłkę Anaconda Line Clip
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Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5715 360 3,60 m 186 cm 2 295 g 2,75 lb 5 + 1

5715 361 3,60 m 186 cm 2 330 g 3,00 lb 5 + 1

5715 363 3,60 m 186 cm 2 340 g 3,50 lb 5 + 1 

5715 391 3,90 m 201 cm 2 370 g 3,50 lb 6 + 1

5715 392 3,90 m 201 cm 2 390 g 3,75 lb 6 + 1

Blank, wygląd  i wyposażenie zostały ulepszone aż do najdrobniejszego szczegółu. Przechodząca akcja wędki zmęczy każdego karpia. Dale-
kie i dokładnie rzuty na dystanse powyżej 100 m są mimo to dziecinnie łatwe. Wszystkie elementy wędki zostały wzajemnie do siebie dopaso-
wane, a nowoczesny wygląd dodaje wędkom tej serii, tak jak w przypadku poprzedniego modelu, tego szczególnego "czegoś". Blank zostal jesz-
cze  ulepszony  -  blank  z  wysokomodułowego  włókna  węglowego  high  carbon  24  t  został  wzmocniony  tkaniną  z  włókna  węglowego  wo-
ven carbon. Blank jest superlekki, wyjątkowo szybki i pięknie się ładuje, co umożliwia ekstremalnie dalekie rzuty. Wyposażony zostal ponad-
to w 6 (5 + 1) dwustopkowych przelotek z tworzywa SIC, zawierających Flange Guides ze wstawkami z tworzywa SIC.  

•  blank high carbon 30 t
•  przelotki Rambo Guides 
•  przelotka szczytowa Flange XL z tworzywa SIC
•  klips Anaconda Line Clip
•  ergonomiczny uchwyt z tworzywa EVA
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•  blank z 24-tonowego tworzywa węglowego  
     w designie 3K Carbon 
•   dwustopkowa pierwsza przelotka “KW”   
    + jednostopkowe przelotki K-Guide 
•  przelotka szczytowa Flange Guide 
•  wyjątkowy regulowany aluminiowy uchwyt na kołowrotek
•  klips na żyłkę Anaconda
•  przechodzący uchwyt z tworzywa X Patterned Shrinkrubber
•  aluminiowa zaślepka

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Przel. Waga Ciężar rzut.
5663 275  2,70 m 142 cm 2 6 + 1 225 g 2,75 lb

5663 305  3,00 m 156 cm 2 6 + 1 250 g 3,00 lb

Ponieważ łowienie karpi krótszymi wędkami staje się coraz bardziej popularne, Anaconda prezentuje idealną do 
tego wędkę - Short Cut. Dzięki ekstra smukłemu, 24-tonowemu blankowi z tworzywa węglowego w stylistyce 3K 
carbon, przelotkami K-Guide i przelotką szczytową Flange Guide, wędka zapewnia optymalne działanie nad wodą. 

Wyjątkowym elementem jest indywidualnie regulowany uchwyt kołowrotka - w ten sposób wędkę można optymalnie wyważyć. Nieważne, czy 
z łodzi, czy z brzegu, Short Cut dzięki akcji szczytowej zapewnia dużo zabawy podcza brania i moc, która pozwoli bezpiecznie wylądować także 
duże ryby.
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Art.-Nr. Długość T-Długość Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5661 270  2,70 m 142 cm 2 192 g 2,75 lb 5 + 1

5661 300 3,00 m 156 cm 2 218 g 3,00 lb 5 + 1

•  30 & 40-tonowy blank z tworzywa High Carbon  
   powlekany 1K Carbon X-Wrapping
•  dwustopkowe przelotki SIC
•  przelotka szczytowa Flange Guide
•  uchwyt kołowrotka DPS
•  klips na żyłkę Anaconda
•  wysokiej jakości dzielony uchwyt korkowy 
•  zaślepka z tworzywa rubber cork

Te wędki łączą najnowocześniejsze komponenty z klasycznym wyglądem. Wyposażone w 30- i 40-tonowy 
blank z tworzywa High Carbon powlekany tworzywem 1K Carbon X, przelotkę szczytową Flange Guide i 
dzielony, korkowy uchwyt wędki są idealnymi  towarzyszkami podczas łowienia karpi, nieważne czy z łodzi 
czy z brzegu. 
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Wędki Anaconda Corky od razu podbiją serca profesjonalistów, ten sensacyjnie smukły korkowy uchwyt zwróci uwagę 
praktycznie każdego wędkarza karpiowego. 
Nieoszlifowany blank z tworzywa Natural High Carbon w połączeniu z tworzywem rubber cork, subtelnymi zwojami i mie-

jscem na logo z tkaniny węglowej tworzy perfekcyjną symbiozę. Oczywiście do takiej przepięknej wędki pasuje typowa, tradycyjna, przechodząca 
akcja, zapewniająca doskonałą zabawę.
Przede wszystkim szybka i jednocześnie przechodząca akcja i olbrzymie zapasy mocy blanku sprawiają, że każdy rzut i każde branie stają się 
przyjemnością.  

•  blank z 25-tonowego tworzywa natural carbon
•  uchwyt 3A Slim Skin Cork 
•  supersmukłe dwustopkowe przelotki SIC
•  przelotka szczytowa Flange-XL-SIC
•  uchwyt kołowrotka Soft Touch DPS 
•  miejsce na logo z tworzywa 3K Woven Carbon 
•  klips Anaconda Line Clip
•  zaślepka aluminiowa z logo  
   wykonanym laserowo

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5632 360 3,60 m 190 cm 2 350 g 2,75 lb 5 + 1

5632 361 3,60 m 190 cm 2 365 g 3,00 lb 5 + 1

5632 363 3,60 m 190 cm 2 390 g 3,50 lb 5 + 1

5632 391 3,90 m 204 cm 2 440 g 3,50 lb 5 + 1

2-elementowa
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W serii dostępna jest także krótsza (2,70 m) wersja na łódź z przelotkami 6+1 aż do wersji  o długości 3,90 m i ciężarze rzutowym 3,50 funtów z 
przelotkami 7+1, na granaty zanętowe na dalekie dystanse. 

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5632 278 2,70 m 141 cm 2 235 g 2,75 lb 6 + 1

5632 279 2,70 m 141 cm 2 245 g 3,00 lb 6 + 1

5632 303 3,00 m 155 cm 2 270 g 3,00 lb 6 + 1

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5632 364 3,60 m 126 cm 3 350 g 2,75 lb 6 + 1

5632 365 3,60 m 126 cm 3 365 g 3,00 lb 6 + 1

5632 366 3,60 m 126 cm 3 390 g 3,50 lb 6 + 1

5632 393 3,90 m 136 cm 3 440 g 3,00 lb 6 + 1

5632 394 3,90 m 136 cm 3 440 g 3,50 lb 6 + 1

3-elementowa
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Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5610 360 3,60 m 190 cm 2 300 g 2,75 lb 5 + 1

5610 361 3,60 m 190 cm 2 320 g 3,00 lb 5 + 1

5610 362 3,60 m 190 cm 2 330 g 3,50 lb 5 + 1

5610 391 3,90 m 204 cm 2 410 g 3,50 lb 5 + 1

2 elementowa

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5610 363 3,60 m 126 cm 3 330 g 3,00 lb 5 + 1

5610 364 3,60 m 126 cm 3 350 g 3,50 lb 5 + 1

5610 393 3,90 m 136 cm 3 370 g 3,00 lb 5 + 1

5610 394 3,90 m 136 cm 3 415 g 3,50 lb 5 + 1

3 elementowa

Anaconda  Undercover  to  seria  nierzucających  się  w  oczy,  ale  jednak  bardzo  szlachetnych  wędek.  Mimo  smukłych  i  lek-
kich blanków z włókna węglowego High Performance C-Carbon cechują się dobrą i szybką akcją. Czułość wędek gwarantuje czystą przyjemność po-
dczas brań. Ich wytrzymała konstrukcja pozwoli nawet w niebezpiecznych i wątpliwych sytuacjach skutecznie stawiać opór dużym okazom. 

•  blank z włókna węglowego high carbon 30 t
•  przelotki Rambo Guides 

•  przelotka szczytowa Flange XL z tworzywa SIC
•  klips na żyłkę Anaconda Line Clip
•  ergonomiczny uchwyt z tworzywa EVA 
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Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5610 365 3,60 m 190 cm 2 430 g 5,00 lb 5 + 1

5610 366 3,75 m 190 cm 2 530 g 6,00 lb 5 + 1

5610 397 3,90 m 201 cm 2 550 g 6 - 7,00 lb 5 + 1

•  blank z włókna węglowego high carbon 30 t
•  przelotki Rambo Guides 

•  przelotka szczytowa Flange XL z tworzywa SIC
•  klips na żyłkę Anaconda Line Clip
•  ergonomiczny uchwyt z tworzywa EVA 

Undercover Spod to nierzucająca się w oczy, a jednak bardzo szlachetna wędka. Mimo smukłego i lekkiego blanku z włókna węglowego ce-
chuje się dobrą i szybką akcją. 
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Ochronna rękawica do ochrony palca 
wskazującego przed zranieniami podczas 
ekstremalnie dalekich rzutów. Przy zasto-
sowaniu plecionych żyłek bez środków za-
pobiegawczych może dojść do fatalnych 
zranień!

Art.-Nr.
2230 020

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5853 363 3,60 m 126 cm 3 305 g 2,75 lb 5 + 1

5853 364 3,60 m 126 cm 3 315 g 3,00 lb 5 + 1

5853 365 3,60 m 136 cm 3 350 g 3,50 lb 5 + 1

5853 394 3,90 m 136 cm 3 395 g 3,50 lb 5 + 1

3 elementowa

Anaconda  Undercover  40  to  nierzucająca  się  w  oczy,  ale  jednak  bardzo  szlachetna  wędka.  Mimo  smukłego  i  lekkie-
go  blanku  z  włókna  węglowego  High  Performance  C-Carbon  cechuje  się  dobrą  i  szybką  akcją.  Czułość  wędki  gwaran-
tuje czystą przyjemność podczas brań. Wytrzymała konstrukcja pozwoli nawet w niebezpiecznych i wątpliwych sytuac-
jach skutecznie stawiać opór dużym okazom. 
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Długość Dł. trans. przel.pocz. elem. waga ciężar rzut. przel
5853 360 3,60 m 190 cm 2 285 g 2,75 lb 5 + 1

5853 361 3,60 m 190 cm 2 310 g 3,00 lb 5 + 1

5853 362 3,60 m 190 cm 2 325 g 3,50 lb 5 + 1

5853 391 3,90 m 201 cm 2 390 g 3,50 lb 5 + 1

2 elementowa
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Art.-Nr Długość Dł. trans. przel.pocz. elem. waga ciężar rzut. przel
5858 270  2,70  m 142 cm 25 mm 2 230 g 2,75 lb 7 + 1

5858 300  3,00 m 158 cm 30 mm 2 280 g 3,00 lb 7 + 1

Nazwa opisuje „program“ tej wędki. Najlepiej sprawdzi się do „podążania“ za karpiem, względnie 
„tropić“ go. Jej korkowy uchwyt bardzo przyjemnie układa się w dłoni. Blank bardzo dobrze przyspies-
za i ma piękną, przechodzącą akcję. Wyposażona w dwustopkowe przelotki SIC 7+ 1 jest optymalną 

towarzyszką, doskonałą także podczas łowienia z łodzi. 

•  blank z 25-tonowego tworzywa natural High Carbon 
•  dwustopkowe przelotki SIC 7 + 1
•  uchwyt na kołowrotek DPS w designie Woven Carbon 
•  naturalny korek

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. przel Waga ciężar rzut.
5600 365  3,60 m 186 cm 2 5 + 1 320 g 3,00 lb

Wędka  premium  dla  pań!  
Blank,  wygląd  i   wyposażenie  zostały  ulepszone  

z  uwzględnieniem  najdrobniejszego  szczegółu.  Wszystkie  elementy  wędki  są  do  siebie  dopa-
sowane,  a  nowoczesny  wygląd  wędek  tej  serii,  tak  jak  w  przypadku  poprzedniego  modelu,  
nadaje  im  tego  szczególnego  „czegoś“.  Blank  z  wysokomodułowego  włókna  węglowego  high  
carbon  24  t  został  jeszcze  poprawiony,  jest  super  lekki,  niezwykle  szybki  i  pięknie  się  ładuje,  co  
umożliwia  jeszcze  dalsze  rzuty.  Ponadto  wędki  wyposażone  zostały  w  5  przelotek  +  1  przelotkę  
dwustopkową  z  tworzywa  SIC,  zawierających  flange  guides  z  wkładkami  z  tworzywa  SIC.
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Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5869 360 3,60 m 188 cm 2 325 g 2,75 lb 5 +1

5869 361 3,60 m 188 cm 2 340 g 3,00 lb 5 +1

5869 362 3,60 m 188 cm 2 370 g 3,50 lb 5 +1

5869 391 3,90 m 202 cm 2 445 g 3,50 lb 5 +1

Pasująca do innowacyjnej serii kołowrotków seria wędek specjalnie dla początkujących, w doskonałej relacji ceny do 
jakości. 
W tym przypadku mamy do czynienia z blankiem w 100% z tworzywa High-Modulus-Carbon, który bardzo pięknie ładuje 

się podczas rzutu i precyzyjnie dostarcza zestaw w wybrane miejsce. W tej serii dostępne są 2 różne wędki typu marker z pierwszą przelotką 50 
mm, ale oczywiście także w stardardowych wariantach długości 3,60 m i 3,90 m na dalsze rzuty. Wygląd Magist przyciąga spojrzenia. Bordowe, 
ozdobne zwoje na pięknym blanku z nauturalneg włókna węglowego oraz drobne, złote logo. Uchwyt EPS-Soft Touch dopełnia wygląd i w 
dodatku znakomitą konstrukcję tej wędki. 

Art.-Nr. Długość T-Długość Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5869 364 3,60 m 1,89 cm 2 425 g 4,00 lb 5 + 1

5869 394 3,90 m 204 cm 2 490 g 4,50 lb 5 + 1
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•  1x rzep neoprenowy (ekstra szeroki): 22 x 10 cm
•  1x rzep neoprenowy (regular): 22 x 5 cm
•  logo Anaconda

Te stylowe ochraniacze zabezpieczą Państwa wędki przed zarysowania-
mi i innymi uszkodzeniami. Ekstra szeroką opaską można owinąć także za-
montowany już ołowiany ciężarek. W ten sposób zagwaranto-
wane będzie bezpieczeństwo wędek podczas transportu.

Art.-Nr.
2280 465

Art.-Nr.
2280 466

Te stylowe ochraniacze zabezpieczą Państwa wędki przed zadrapani-
ami i zapewnią ich bezpieczeństwo podczas transportu. 

•  1x rzep neoprenowy (szerszy): 16,5 x 7 cm
•  1x rzep neoprenowy (regular): 16,5 x 5 cm
•  logo Anaconda

Art.-Nr. Guns. Black Bez. 0 aussen 0 innen

6021- 012 212 Tip Guide 12 mm 3,0 mm

6021- 013 213 Tip Guide Spod 12 mm 3,8 mm

Rod Guides

6021- 112 312 Rod Guide 12 mm

6021- 116 316 Rod Guide 16 mm

6021 - 120 320 Rod Guide 20 mm

6021- 125 325 Rod Guide 25 mm

6021- 130 330 Rod Guide 30 mm

6021- 140 340 Rod Guide 40 mm

6021- 150 350 Rod Guide 50 mm

Art.-Nr. Guns. Black Bez. 0 aussen 0 innen

6021- 412 612 Tip Guide 12 mm 3,2 mm

6021- 413 613 Tip Guide Spod 12 mm 4,0 mm

Rod Guides

6021- 512 712 Rod Guide 12 mm

6021- 516 716 Rod Guide 16 mm

6021 - 520 720 Rod Guide 20 mm

6021- 525 725 Rod Guide 25 mm

6021- 530 730 Rod Guide 30 mm

6021- 540 740 Rod Guide 40 mm

6021- 550 750 Rod Guide 50 mm
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Art.-Nr.
7141 008

Niezawodna ochrona dla najcen-
niejszych wędek karpiowych. 

Art.-Nr.
7140 020

Te stylowe ochraniacze zabezpieczą Państwa wędki przed zarysowania-
mi i innymi uszkodzeniami. Ekstra szeroką opaską można owinąć także za-
montowany już ołowiany ciężarek. W ten sposób zagwaranto-
wane będzie bezpieczeństwo wędek podczas transportu.

•  długi: 30 x 5 cm
•  krótki: 12 x 3 cm (średnica 2 x 1,5 cm)
•  logo Anaconda

Art.-Nr.
2280 484

Art.-Nr. Wielkość Ilość
2283 011 11 mm 2

2283 014 14 mm 2

Klipsy Anaconda Line Clips są elastyczne i łatwo zamocować je na 
wędce. Na wewnętrznej stronie posiadają specjalną gumową powłokę, 
która zapobiega ześlizgiwaniu się i poprzez to powstawaniu zarysowań 
na blanku. Dzięki nim żyłka nie zsuwa się ze szpuli przy otwartym 
kołowrotku, dodatkowo zwiększając efekt samozacięcia. 
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Art.-Nr.
9750 823

• Długość 70 cm
• Ilość 2 szt.

• Długość 70 cm
• Ilość 2 szt.

Najwyższej  jakości  konstrukcja  ze  stali  szlachetnej.  
Pod  z  regulacją  kąta  nachylenia  Anaconda  Nighthawk  Pod-V2  został  
wykonany  w  calości   ze   stali   szlachetnej   (stainless   steel).   Za   jego  
sprawą,  oprócz  wyjątkowej  stabilności,  nad  wodą  zagości  także  no-
woczesna  elegancja.Nieważne  czy  w  burzy,  deszczu  czy  śniegu  -  ten  
rod  pod  będzie  stał!  Kąt  nachylenia  buzzer  barów,  a  także  przed-
nich  i  tylnych  nóg,  można  regulować,  i  w  ten  sposób  dostosować  
do  potrzeb  wędkarza.  Ponadto  pod  rozkłada  się  do  niewiarygodnej  
długości  175  cm,  dzięki  czemu  bez  problemu  można  łowić  na  ws-
zystkie  wędki  w  wymiarach  od  10  do  15  stóp.  

• stal szlachetna (stainless steel)
• torba transportowa
• wymiary transportowe: 100x20cm
• regulacja wysokości: 70 - 95cm
• długość: 117-175cm
• zawiera 2 potrójne buzzer bary 
• buzzer bary z gwintami mosiężnymi (regulacja kąta nachylenia)
• waga: 6,4 kg
• średnica ram stelażu: 28mm
• opcjonalnie: przedłużacze do przednich nóg 
  (nasady Leg Sleeve 1200mm x 20mm)
•  wszystkie nogi z regulacją wysokości i kąta nachylenia 
• mechanizm rozkladania buzzer barów z solidnym mocowaniem 
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Art.-Nr.
9750 103

• Długość 70 cm
• Ilość 2 szt.

• Długość 70 cm
• Ilość 2 szt.

Lżejszy  brat  poda  Nighthawk  Pod  V2  w  aluminiowej  wersji.  
od  z  regulacją  kąta  nachylenia  w  całości  wykonany  został  z  alumini-
um.  Za  jego  sprawą,  oprócz  wyjątkowej  stabilności,  nad  wodą  zagości  
także  nowoczesna  elegancja.  Szczególnie  interesujący,  jeśli  szukamy  
lekkiego  sprzętu.  
ąt  nachylenia  buzzer  barów,  a  także  przednich  i  tylnych  nóg,  można  
regulować,  i  w  ten  sposób  dostosować  do  potrzeb  wędkarza.  Ponadto  
pod  rozkłada  się  do  niewiarygodnej  długości  175  cm,  dzięki  czemu  
bez  problemu  można  łowić  na  wszystkie  wędki  w  wymiarach  od  10  
do  15  stóp.

•    podwójne ramy aluminiowe, każda 20 x 20 mm
•    torba transportowa z tworzywa 600D, wodoodporna
•    wymiary transportowe: 100 x 20 cm /  długość: 120 -173 cm
•    regulacja wysokości: 70 - 100cm
•    mechanizm rozkładania buzzer barów z solidnym mocowaniem
•    zawiera 2 x potrójne buzzer bary / opcjonalnie: buzzer bary na 5 wędek 
•    buzzer bary z gwintem mosiężnym (regulacja kąta nachylenia)
•    waga: 3,6 kg
•    średnica ram stelażu: 28 mm
•    dostępne dodatkowe wyposażenie: 
    przedłużacze do przednich nóg 120 cm (nasady Leg Sleeve)
    buzzer bary na 5 wędek
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CusKy Pod

54 www.saengerpolska.pl

Art.-Nr.
7141 595

Cusky Pod nie tylko świetnie wygląda, ale wyróżnia się także stabilnością i nowoczesnością konstrukcji. Dostarczany z oddzielnymi, długimi 
nogami i regulowanymi buzzer barami.

• jedynie 2,4 kg wagi / aluminium
• 3 regulowane aluminiowe buzzer bary  (35 – 48 cm)
• rozkładany 85 – 135 cm
• średnica rur: 2,5 cm
• 2 komplety dodatkowych, długich nóg (55 – 115 cm)
• design „Frosted Gunsmoke“ 
• 3 zróżnicowane kąty nachylenia nóg 
• torba transportowa 600D z wodoodporną powłoką
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QuiCK Pod X-CoVERy Pod
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Art.-Nr.
7141 800

Jak już sama nazwa sugeruje, to bardzo stabilny, szybko rozkładany 
Rod Pod.  Dzięki najróżniejszym możliwościom regulacji, spełnione 
zostaną nie tylko wymagania karpiowych i rzecznych wędkarzy. Indy-
widualnie regulowane teleskopowe sztyce dopasowują się do każdego 
terenu. Dodatkowo kąt nachylenia wędzisk może być regulowany (od 
poziomu do pionu) bardzo płynnie i w prosty sposób za pomocą kil-
ku ruchów. Dostarczany z 2 bezstopniowo regulowanymi od 38 do 58 
cm buzzer barami, które - w zależności od potrzeby - zapewniają mie-
jsce na 3 do 5 wędzisk. Odległość pomiędzy sygnalizatorami brania i 
wędziskami jest bezstopniowo regulowana od 68 do 110 cm. W zesta-
wie wytrzymała torba transportowa!

• Materiał:   stop aluminium & stal szlachetna
• waga: ok. 4 kg
• wymiary transportowe: ok. 85 x 20 x 20 cm

Art.-Nr.
7141 835

• 360° obrotowy
• Material: Aluminium 
• waga: ok.. 3,9 Kg
• wymiary transportowe: ok.79 x 25 x 9 cm
• torba transportowa 600D Polyester

To korzystna cenowo alternatywa dla Rod Podów takich jak Magic Pod, 
z której zadowoleni będą zarówno początkujący, jak i zaawansowani. X-
Covery, mimo niskiej ceny, zapewnia wygodne wyposażenie. Pod jest ob-
rotowy (360°),  regulowany pod względem kąta nachylenia, a wędziska 
można ustawić bardzo wysoko (jak przy High Pod). Na szerokich na 43 cm 
Buzzer Barach znajduje się miejsce na 3 wędziska.  
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Bent Hopper Pod prezentuje się jako praktyczne uzupełnienie do podpórki Rockhopper Pod. 
Tym razem wbudowaliśmy dwa „bent-buzzerbary“ z regulacją wysokości, aby zwłaszcza w bard-
zo krętych zbiornikach można było lepiej reagować. Nowoczesny wygląd i funkcjonalność z 
dużym powodzeniem łączą się w tej podpórce. Aby zagwarantować 100% pewność stania, z 
przodu i z tyłu wbudowano poziomice. Poza tym, oprócz standardowych, w zestawie znajdują 
się także dwie ekstra długie nogi. W ten sposób wędkarz ma możliwość ustawienia wędek pod 
wysokim kątem, szczególnie na stromych brzegach czy dalekich odległościach.  

•  przednie nogi z regulacją wysokości od 
   40 do 60 cm albo 70 - 140 cm (długie nogi)
•  2 x poziomice do regulacji ustawienia 
•  6 nóg, w tym 2 x ekstra długie przednie nogi
•  Materiał: Aluminium
•  2 x potrójne bent-buzzerbary z gwintem mosiężnym
•  rozkładany od 70 cm do 130 cm
•  wymiary transportowe: 83 x 14 cm
•  w zestawie pokrowiec transportowy - lufa (14 cm średnicy)
•  waga: 6,4 kg

Art.-Nr
7141 803
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Art.-Nr.
7141 765

Rock hopper Pod to funkcjonalny stojak z 6 nogami, wyposażony w dwie poziomice (jedną z przodu, drugą 
z tyłu) gwarantujący pełną stabilność. Dostarczany z dwoma potrójnymi buzer barami. 

• regulowana wysokość nóg 80 – 145 cm
• 2 poziomice dla wyrównania wysokości
• 6 nóg
• średnica rur: 3,5 cm
• 2 potrójne buzzer bary z mosiężnymi gwintami
• wymiary transportowe: 82 x 10 cm
• torba transportowa- tuba (10 cm średnicy)
• waga 5,8 kg

zawiera 6 nóg
2 x 23 - 36 cm 
2 x 33 - 54 cm 
2 x 77 - 140 cm
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Klasyczny pod z 4 nogami albo nowoczesny high pod - z Anaconda Extension Pod wszystko jest możliwe! 
Dzięki 2 kompletom przednich nóg - każdym o innej długości - pod można dostosować do niemal 
każdej sytuacji. Nogi posiadają funkcję regulacji kąta nachylenia. Aby jeszcze dodatkowo zwiększyć za-
kres możliwych ustawień, dostępny jest także komplet dłuższych przednich nóg. Pod został wykonany 
z aluminium pokrytego czarnym lakierem odpornym na uderzenia. Wszystkie części są nierdzewne. 

• torba transportowa z poliestru 600D
• waga ok. 2,80 kg
• wymiary transportowe:  83 x 22 x 10 cm

Art.-Nr.
7141 715

zawiera 6 nóg
4 x krótkie: 30 - 46 cm
2 x długie: 62 - 110 cm

Art.-Nr. Ilość
9750 210 2 szt.
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Oba buzzer bary typu Triangle, mieszczące 
do 3 wędzisk, umożliwiają szybkie wprowad-
zenie wędek do akcji.  Zwłaszcza miękkie 
podłoża czesto nie wymagają rozkładania 
całego poda, a buzzer bary wbija się po pro-
stu w ziemię i już można zacząć łowienie. 

• Długość der Buzzer Bars: 43 cm
• Długość der Erdspieße: 45 cm

Art.-Nr.
7141 805

2-częściowy 
zestaw z torbą 
transportową

• regulacja wysokości nóg 40 – 55 cm
• 2 potrójne buzzerbary z gwintem mosiężnym 
  (szerokość 44cm)
• wysokość buezzerbarów: 40 - 53cm 
 (rozkładane) z przeciwnakrętką „Locking Screw“
• wymiary transportowe: 80x25x10 cm
• torba transportowa (nylon 600D) z paskiem na ramię
• waga 1,8 kg / materiał: aluminium
• 4 nogi

Art.-Nr.
7141 814
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Carbon Edelstahl Länge
2290 326 2290 027 26,0 cm

2290 329 2290 029 29,0 cm

2290 334 2290 034 34,0 cm

Carbon Edelstahl Länge
2290 228 2290 028 18 - 28 cm

2290 235 2290 035 21 - 35 cm

Carbon Edelstahl Länge
2290 338 2290 038 26 - 38 cm

2290 344 2290 044 29 - 44 cm

Carbon Edelstahl Länge
2290 548 2290 048 36 - 48 cm

2290 554 2290 054 39 - 54 cm

Carbon Edelstahl Länge
2290 217 2290 018 17,5 cm

2290 221 2290 022 21,5 cm

2290 226 2290 026 26,0 cm

Art.-Nr.
9750 965

Teil1_Anaconda 2018_DE_PL.indd   60 06.11.17   08:53



BLACK BuzzER BAR
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BAnK sTiCK 2 in 1

sTRoMPoLE 2 in 1
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Art.-Nr. Länge
9752 218 18,0 cm

9752 221 21,0 cm

9752 224 24,0 cm

Art.-Nr. Länge
9752 325 25,0 cm

9752 328 28,0 cm

9752 332 32,0 cm

Art.-Nr. Länge
9752 228 18 - 28 cm

9752 235 21 - 35 cm

Art.-Nr. Länge
9752 338 26 - 38 cm

9752 344 29 - 44 cm

Carbon Edelstahl Länge
2290 050 2290 150 30 - 50 cm

2290 070 2290 170 40 - 70 cm

2290 090 2290 190 50 - 90 cm

Art.-Nr. Länge
9752 075 45 - 75 cm

9752 100 57 - 100 cm

9752 125 70 - 125 cm

9752 170 100 - 170 cm

Art.-Nr. Länge
9752 525 70 - 125 cm

9752 570 100 - 170 cm
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Art.-Nr. innen
2230 340 40 mm

Art.-Nr. Ilość
2230 345 1

Miękkie uchwyty do wędzisk, służące do 
ochrony blanku, w 2 rozmiarach. W każdym z 
rozmiarów dostępna wersja fluorescencyjna. 

Art.-Nr. Modell
2280 451 Medium

2280 452 Medium Glow

2280 453 Large

2280 454 Large Glow

Art.-Nr.
2230 015

Art.-Nr. Modell
2281 025 Gun Smoke

2281 026 Matt Black

Art.-Nr. Modell
2281 051 small

2281 052 large

Szlachetny  i  bardzo  stabilny!  Rod  Lo-
cker  -  aluminiowa  podpórka  z  solidnym  me-
chanizmem  feeder  do  zabezpieczenia  tyl-
niej  części  wędki  na  rod  podzie  albo  podpór-
ce bank stick. 

Rod  Squeezer,  podpórka  z  solidnym  me-
chanizmem  feeder  do  zabezpieczenia  tyl-
nej  części  wędki  na  rod  podzie  albo  podpór-
ce bank stick.

 • ABS 
- tworzywo sztuczne
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Art.-Nr. Ilość
2280 321 1 szt.

2280 322 2 szt.

2280 323 3 szt.

Art.-Nr. Ilość
2280 325 1 szt.

2280 326 2 szt.

2280 327 3 szt.

Nieskomplikowany i funkcjonalny system szybkiej zmiany sygnali-
zatorów brań. Kompatybilny ze wszystkimi powszechnie stosowa-
nymi sygnalizatorami brań i podpórkami. Zintegrowany mecha-
nizm sprężynowy  pozwala na stabilny montaż sygnalizatora brań 
na rod podzie w zaledwie parę sekund.

• Wielkość M: 60 x 15 mm • Wielkość L: 60 x 20 mm

Art.-Nr.
2280 404

Art.-Nr.
2280 403

Art.-Nr.
2280 401

Art.-Nr.
2280 300

Art.-Nr. Ilość
2281 080 1

Art.-Nr.
2281 081

Art.-Nr. Modell
2281 511 S

2281 512 L

Art.-Nr. Modell
2281 513 S

2281 514 L

Piękny  kształt  i  ekstremalna  stabilność!  Podpórka  U-Sty-
ler  Rod  Rest  do  zabezpieczenia  tylnej  części  wędki  na  rod  pod-
zie albo podpórce bank stick. 
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Art.-Nr. Set Kolor
2055 102 2er Set Multicolor

2055 103 3er Set Multicolor

2055 104 4er Set Multicolor

Funk Sets

Seria sygnalizatorów brań Nighthawk MGX-7 to system najwyższej klasy system wzajemnie dopasowanych modułów! 
W zestawie podstawowym znajdują się 2, 3 albo 4 sygnalizatory brań w praktycznej walizce transportowej, zawierającej także odbiornik radio-
wy. Seria została stworzona w ten sposób, aby w każdej chwili można było rozbudować posiadany zestaw o następujące elementy: 
- lampę namiotową Anaconda MGX-7 RC w zestawie z pilotem
- Anaconda MGX-7 Bank Watcher    (system monitorowania obozu z  
czujnikami na podczerwień o zasięgu 10 m 120°)
Zabezpieczcie Państwo tylnią część wędki na rod podzie albo 
podpórce bank stick nowym Rod Squeezer - podporą na wędki z silnym mechanizmem feeder. 
W zestawie zdejmowane, aluminiowe Snag Bars.
•    prosta obsługa dzięki technologii Push Button 
•    wejście 2,5 mm do przyłączenia mechanicznych sygnalizatorów brań  
     (z prawej strony na spodzie urządzenia)
•    8 - stopniowa regulacja czułości
•    8 -  stopniowa regulacja głośności/ stopień 8= bez dźwięku (aktywne są tylko żarówki LED)
•    8 różnych wysokości dźwięku
•    7 różnych kolorów LED-ów do wyboru (czerwony, zielony, niebieski, żółty, różowy itd.)
•    LED-y sygnalizujące branie świecą/migoczą ok. 20 sekund
•    LED-y sygnalizatora brań migoczą, funkcja światła stałego oraz zmiana wysokości dźwięku  
      w przypadku chybionego brania
•    wodoszczelna i wstrząsoodporna ogumowana obudowa (rubber coated)
•    zabezpieczona przed wodą, oddzielna komora na baterie
•    zasilanie 1 baterią 9V (niedołączona do zestawu)
•    dostarczane w walizce transportowej
•    2 Snag Bars (z możliwością przykręcenia) na urządzenie, w kolorze metal black.
•    przyłączane światło nocne
•    zasięg: 150 m
•    sygnalizacja stanu baterii
Odbiornik radiowy:
•    zasilany 1 baterią 9V (niedołączona do zestawu)
•    stylowa, kolorystycznie dopasowana  
      smycz Anaconda
•    przyłączane światło nocne
•    alarm wibracyjny
•    odbiornik dociera do wszystkich sygna-
lizatorów brań, które mogą być regulo-

wane z odległości  (dźwięk, głośność, czułość) 
•    8 - stopniowa regulacja głośności / stopień  
      8= wibracje (aktywne są tylko żarówki LED)
•    8 różnych wysokości dźwięku
•    zasięg: 150 m
•    sygnalizacja stanu baterii
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W zestawie zdej-
mowane, alumini-
owe Snag Bars.
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Art.-Nr. Set Kolor
2055 425 2er Profi Set Multicolor

2055 426 3er Profi Set Multicolor

2055 427 4er Profi Set Multicolor

Zestaw Anaconda Nighthawk MGX-7 to najwyższej klasy system modułów. 

Tutaj znajdziecie Państwo zestawy 2, 3 albo 4 sygnalizatorow brań w praktycznej walizce transporto-
wej, zawierającej odbiornik radiowy.
Do zestawu dołączone są ponadto:
-1 lampa namiotowa Anaconda MGX-7 RC z pilotem
-1 Anaconda MGX-7 Bank Watcher (system monitorowania obozu z czujnika-
mi na podczerwień o zasięgu 10 m i 120°)
Wszystkie elementy są doskonale do siebie dopasowane. 

W zestawie zdej-
mowane, aluminio-
we Snag Bars.
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Art.-Nr. Set Kolor
2055 112 2er Set czerwony

Bank  Watcher  monitoruje  Państwa  obóz  pod  kątem  120°  przy  pomocy  wbudowanego  czujnika  na  podczerwień  i  przekaże  Państwu  
sygnał  na  odbiorniku  radiowym,  jeżeli  pod  osłoną  nocy  zbliży  się  do  niego  nieznana  osoba  albo  zwierzę.Bank  Watcher  należy  przykręcić  
do  podpory  typu  bank  stick  (znormalizowany  gwint)  na  wysokości  ok.  jednego  metra.  Jeśli  coś  zbliży  się  do  namiotu,  zaświeci  się  czer-
wone  światło  stałe  (czerwone  okienko),  a  jedna  jasna  żarówka  LED  zamigocze  17  razy.  Jednoczesnie  otrzymają  Państwo  sygnał  na  odbi-
orniku.  Równolegle  emitowany  zostanie  głośny  dźwięk;  urządzenie  można  jednak  ustawić  w  taki  sposób,  aby  aktywne  były  tylko  LED-y.  

Specyfikacja Bank Watcher:
2 x Anaconda Nighthawk MGX-7 Bank Watcher + odbiornik radiowy
•    czerwone światło w przypadku zagrożenia w połączeniu z 17-krotnym  "White•   LED Flash"
•    zaalarmuje Państwa w przypadku zagrożenia (obca osoba/dzikie zwierzę)
•    montowany na podporze (gwint 3/8) 
•    8 - stopniowa regulacja dźwięku
•    bateria blokowa 9 V

Specyfikacja odbiornika:

•    zasilany jedną baterią 9V (niedołączona do zestawu)
•    stylowa, kolorystycznie dopasowana smycz Anaconda
•    przyłączane światło nocne
•    alarm wibracyjny
•    8 - stopniowa regulacja głosności / stopień 8= wibracje (aktywne są tylko LED-y)
•    8 różnych wysokości dźwięku
•    zasięg 150 m
•    sygnalizacja stanu baterii

Teil1_Anaconda 2018_DE_PL.indd   67 06.11.17   08:54



teNt LaMP

NEW
2018

I
N
F
O

BaNk watcher

NEW
2018

68 www.saengerpolska.pl

Art.-Nr. Światło
2055 415 8 Stopni Natężenia

Art.-Nr. Kolor
2055 111 czerzwony 

Bank  Watcher  monitoruje  Państwa  obóz  pod  kątem  120°  przy  po-
mocy  wbudowanego  czujnika  na  podczerwień  i  przekaże  Państwu  
sygnał   na   odbiorniku   radiowym,   jeżeli   pod   osłoną   nocy   zbliży   
się  do  niego  nieznana  osoba  albo  zwierzę.Bank  Watcher  należy  
przykręcić   do  podpory   typu  bank  stick   (znormalizowany  gwint)   
na  wysokości  ok.  jednego  metra.  Jeśli  coś  zbliży  się  do  namiotu,  
zaświeci  się  czerwone  światło  stałe  (czerwone  okienko),  a  jedna  
jasna   żarówka   LED   zamigocze   17   razy.   Jednoczesnie   otrzymają   
Państwo  sygnał   na   odbiorniku.   Równolegle   emitowany  zostanie   
głośny  dźwięk;  urządzenie  można  jednak  ustawić  w  taki  sposób,  
aby  aktywne  były  tylko  LED-y.  

•    czerwone światło w przypadku zagrożenia w 
      połączeniu z 17-krotnym  "White-  LED Flash"
•    zaalarmuje Państwa w przypadku zagrożenia 
     (obca osoba/dzikie zwierzę)
•    montowany na podporze (gwint 3/8) 
•    8- stopniowa regulacja dźwięku 

Lampa  namiotowa  MGX-7-RC    sprawi,  że  w  Państwa  obozie  zagości  
światło  i  kolory.  Za  pomocą  pilota  lub  bezpośrednio  na  lampie  
można  wybrać  kolor  światła  -  dostępne  są  4,  które,  jeśli  połączy  
się  lampę  z  sygnalizatorami  brań  MGX-7,  zaświecą  się  podczas  
brania  (run).  Lampa  daje  również  możliwość  wyboru  pomiędzy  
8  różnymi  stopniami  jasności  białej,  głównej  żarówki  LED  (lampa  
do  czytania),  którymi  można  sterować  za  pośrednictwem  pilota.  

•   uchwyt na magnes albo wbudowany haczyk do zawieszania
•   w zestawie z pilotem z funkcją sterowania intesywnością światła
•   8 różnych stopni jasności białej, głównej żarówki LED
•   4 różne kolory / migoczą podczas brania (RUN)
•   3 baterie AA (niedołączone do zestawu)
•   pilot zasilany baterią CR 2025 (niedołączoną do zestawu)
+++kompatybilna z zestawem radiowym 
ANACONDA Nighthawk GSX- R6+++
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Art.-Nr. Kolor
2055 001 Multicolor

•    czerwone światło w przypadku zagrożenia w 
      połączeniu z 17-krotnym  "White-  LED Flash"
•    zaalarmuje Państwa w przypadku zagrożenia 
     (obca osoba/dzikie zwierzę)
•    montowany na podporze (gwint 3/8) 
•    8- stopniowa regulacja dźwięku 

Wyposażony identycznie jak MGX-7, ale bez nadajnika radiowego.

•    prosta obsługa dzięki technologii Push Button
•    wejście 2,5 mm do przyłączania mechanicznych sygnalizatorów brań 
     (z prawej strony na spodzie urządzenia)
•    8 -  stopniowa regulacja czułości
•    8 -  stopniowa regulacja głośności,  stopień 8 = bez dźwięku (aktywne są tylko LED-y)
•    8 różnych wysokości dźwięku
•    LED-y, sygnalizując branie, świecą/migoczą ok. 20 sekund 
•    LED-y przy sygnalizatorze brań migoczą, 
      funkcja światła stałego oraz zmiany wysokości dźwięku przy chybionych braniach 
•    wodoszczelna i wstrząsoodporna ogumowana obudowa (rubber coated)
•    zabezpieczona przed wodą, oddzielna komora na baterie

bez nadajni-
ka radiowego

w zestawie 
Snag Bars

Teil1_Anaconda 2018_DE_PL.indd   69 06.11.17   08:54



TiKi TAKA funK sET

I
N
F
O

TiKi TAKA RECEiVER

70 www.saengerpolska.pl

 Specyfikacja sygnalizatora :
• układ oszczędzania energii 
• zasięg ok. 150 m w optymalnych warunkach 
• łatwa obsługa przy pomocy technologii Push Button 
•5-stopniowa regulacja głośności, tryb cichej pracy 
• 7 różnych dźwięków (częstotliwości) 
• 4-stopniowa regulacja czułości 
• kolorowe rolki podświetlają się podczas  
   wysnuwania się żyłki 
• ultra-jasne, białe LED podczas brań do brzegu 
• wodo- i wstrząsoodporna obudowa Soft Touch 
• wymaga 2 baterii 1,5V AAA ( niedołączone do zestawu) 
• 2,5mm wtyczka dla mechanicznych sygnalizatorów brań

Specyfikacja centralki :
• transmisja 1:1 
• 5-stopniowa regulacja głośności, mocny głośnik 
• Alarm wibracyjny bez dźwięku + alarm wibracyjny z   
   dźwiękiem 
• 7 różnych częstotliwości dźwięku 
• Wodo- i wstrząsoodporna obudowa Soft Touch 
• funkcja pamięci w odbiorniku 
• zaczep do paska 
• wymaga baterii 9 V (niedołączone do zestawu)

Art.-Nr. Kolorn
2048 620 nieb, ziel, czerw, żółty

Art.-Nr. Set Kolor
2048 602 2er Set czerw / nieb

2048 603 3er Set czerw / nieb / ziel

2048 604 4er Set czerw / nieb / ziel / żółty

Art.-Nr. Kolor
2048 611 nieb

2048 612 czerw

2048 613 ziel

2048 614 żółty

2048 615 weiss

2048 616 purple

2048 617 orange

TiKi TAKA 

funKBissAnzEigER
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TiKi TAKA V.T.s.
• układ energooszczędny
• prosta obsługa dzięki technologii push button
• 5-stopniowa regulacja głośności, tryb cichej pracy
• 7 częstotliwości dźwięku
• 4-stopniowa regulacja czułości
• kolorowe rolki podświetlają się podczas wysnuwania żyłki
• bardzo jasne, białe światło LED podczas brania do brzegu
• wodo- i wstrząsoodporna obudowa Soft Touch
• wymaga 2 baterii 1,5V AAA ( niedołączone)
• 2,5mm gniazdo na mechaniczne sygnalizatory brań

Art.-Nr. Kolor
2048 551 nieb

2048 552 czerw

2048 553 ziel

2048 554 żółty

ohne Funk

Art.-Nr.
2048 600

Tę  lampę  namiotową  łatwo  polączyć  z  radiowym  sygnalizatorem  brań  
Tiki  Taka.  Dzięki  transmisji  1:1  8  bardzo  jasnych  żarówek  LED  zaczyna  
migotać  od  razu,  jak  tylko  dochodzi  do  brania.  Najważniejsza  tutaj  
jest  jednak  wielokolorowa  żarówka  LED  w  samym  środku  lampy  RLD  
Tent   Lamp,   która   świeci   się   w   kolorze   odpowiedniego   sygnaliza-
tora.  Dzięki  temu  od  razu  wiadomo,  na  której  wędce  mamy  branie.  
Oczywiście,  lampy  tej  mozna  używać  także  jak  zwyczajnej    lampy  
namiotowej  ze  światłem  stałym.  Lampa  wyposażona  została  w  dwa  
magnesy  i  hak  w  kształcie  litery  „S“  do  mocowania.  Oszczędzanie  
baterii   możliwe  jest   dzięki   regulacji   jasności   oraz  czasu  świecenia.     
Zasilana  trzema  bateriami  1,5V  AA  (niedołączonymi  do  zestaw.
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Nachtlicht

nighThAwK gsX-R6

WEISSE LED
20 Sekunden
Nachleuchtzeit

MULTI COLOR LED
- 6 Farben einstellbar
(rot, grün, gelb, violett, 
blau, weiss)

LED
Bei einem Biss leuchtet 
die obere LED grün

AN/AUS
Alle Funktionen der 
Bissanzeiger lassen sich 

auch über den Receiver 
einstellen

DIEBSTAHLSCHUTZ

BUCHSE 2,5 mm
- Für elektronische 
Pendelbissanzeiger 
und Hänger

FUNKTION
BUTTON
- Nachtlicht
- An-/Ausschalten
 LED-Geschwindig-
 keitsanzeige

- Diebstahlschutz
 An-/Ausschalten

NACHTSENSOR
- Automatisches
 Nachtlicht

V/T/S
- 6-stufige Lautstärke
- 6-stufige Tonhöhen
- 6-stufige Sensibilität

+/- TASTEN
- Einstellen von Laut-
 stärke, Ton und 
 Sensibilität

PFEILTASTEN
- Anwahl der Einstel-
lungen von Ton, Laut-
stärke und Sensibilität
des jeweiligen Biss-
anzeigers der mit dem 
FUNKTIONS BUTTON aus-
gewählt wurde - danach 
weiter mit +/- TASTEN

FUNKTION BUTTON
Anwahl der Bissanzeiger

LED 1:
rotes Nachtlicht
LED 2:
Diebstahlschutz ein
LED 3:
Batteriestatus

Erhältlich als:
2er, 3er und 4er Set
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Ten zestaw z bezprzewodowym sygnalizatorem brań 
to prawdziwa rewolucja! 
Zestaw zawiera 2, 3 albo 4 sygnalizatory brań oraz 
centralkę, zapakowane w praktyczne etui. Ogu-
mowany sygnalizator brań jest bardzo poręcznej 
wielkości i wyposażony w wielokolorowe diody LED.  
Zmiana koloru diody następuje poprzez naciśnięcie 
przycisku Function Taste (do wyboru: żółty, czerwony, 
zielony, niebieski, lila i biały). Bardzo nowoczesny i fu-
turystyczny design. 
Kolejną użyteczną i przydatną funkcją jest zintegro-
wane zabezpieczenie przed kradzieżą, która wyłącza 
się automatycznie po ok. 15 sekundach. Centralka 
dysponuje dwukierunkową komunikacją, co oznacza 
tyle, że kontroluje ona sygnalizator i jednocześnie 
głośność; wrażliwość, dźwięk i zabezpieczenie przed 
kradzieżą mogą być regulowane z centralki.  

Art.-Nr. Kolor
2046 662 2-elem. zest. /niebieski + 6 kolorów do wyboru

2046 663 3-elem. zest./biały/nieb + 6 kolorów do wyboru

2046 664 4-elem. zest./biały/nieb. + 6 kolorów do wyboru
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WEISSE LED
20 Sekunden
Nachleuchtzeit

MULTI COLOR LED
- 6 Farben einstellbar
(rot, grün, gelb, violett, 
blau, weiss)

LED
Bei einem Biss leuchtet 
die obere LED grün

AN/AUS
Alle Funktionen der 
Bissanzeiger lassen sich 

auch über den Receiver 
einstellen

DIEBSTAHLSCHUTZ

BUCHSE 2,5 mm
- Für elektronische 
Pendelbissanzeiger 
und Hänger

FUNKTION
BUTTON
- Nachtlicht
- An-/Ausschalten
 LED-Geschwindig-
 keitsanzeige

- Diebstahlschutz
 An-/Ausschalten

NACHTSENSOR
- Automatisches
 Nachtlicht

V/T/S
- 6-stufige Lautstärke
- 6-stufige Tonhöhen
- 6-stufige Sensibilität

+/- TASTEN
- Einstellen von Laut-
 stärke, Ton und 
 Sensibilität

PFEILTASTEN
- Anwahl der Einstel-
lungen von Ton, Laut-
stärke und Sensibilität
des jeweiligen Biss-
anzeigers der mit dem 
FUNKTIONS BUTTON aus-
gewählt wurde - danach 
weiter mit +/- TASTEN

FUNKTION BUTTON
Anwahl der Bissanzeiger

LED 1:
rotes Nachtlicht
LED 2:
Diebstahlschutz ein
LED 3:
Batteriestatus

Erhältlich als:
2er, 3er und 4er Set
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Art.-Nr. Kolor
2046 600 biał / nieb + 6 Kolor

Równie rewolucyjny młodszy brat GSX 6!
Zestaw składa się z 2, 3 albo 4 sygnalizatorów brań oraz centralki, zapakowa-
nych w praktyczne etui z tworzywa sztucznego. Ogumowany sygnalizator brań 
to urządzenie bardzo poręcznej wielkości, wyposażone w wielokolorowe diody 
LED. Głośność i dźwięk reguluje się przy pomocy pokręteł. Bardzo nowoczesny i 
futurystyczny design. 

• białe LED (20-sekundowa poświata)
• Funkcje: wałek magnetyczny, zróżnicowana częstotliwość  
  dźwięków podczas 
  powolnego wysnuwania żyłki dla wrażliwego rozpoznawania brań
• Multi Color LED (czerwony, żółty, zielony, niebieski, lila, biały
• regulacja głośności
• regulacja dźwięku
• gniazdo na mechaniczne sygnalizatory brań 
• centralka z alarmem wibracyjnym (opcjonalna regulacja)
• wodoodporny
• 9 V bateria blokowa dla centralki i sygnalizatora 

Art.-Nr. Kolor
2046 442 czerw / nieb

2046 443 czerw / nieb / ziel

2046 444 czerw / nieb / ziel / żółty

Konstrukcja indentyczna jak w przypadku Nighthawk 
GSX-R6, jednak bez centralki!

ohne Funk
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• dodatkowe światło nocne w kolorze sygnalizatora brań
• nowoczesny „komputerowy“ wygld 
• wodoszczelna i odporna na uderzenia ogumowana obudowa  
• jednakowe diody LED w całym zestawie (tylko w R-1 Blue)
• wbudowany nadajnik radiowy o zasięgu 100 m 
• wyłączane światło nocne
• 2,5 mm  gniazdo na swinger (na spodzie urządzenia)
• 5-stopniowa regulacja czułości
• 5 różnych wysokości dźwięku
• 5-stopniowa regulacja głośności (w tym tryb bez dźwięku aktywne tylko diody LED)                 
• opcjonalnie montowane Metall-Snag-Bars
• diody LED świecą ok. 20 sekund (także w przypadku brania chybionego) 
•zabezpieczona przed wodą rozbryzgową, oddzielna komora na baterie
• zasilanie:  1 bateria 9 V (niedołączone do zestawu) 
• odbiornik zasilany 3 bateriami AAA (niedołączone do zestawu) z klipsem do paska

techniczny multitalent! Wszystkie funkcje, takie jak np. czułość, głosność czy wysokość dźwięku, regulowane 
są poprzez bardzo prostą w obsłudze technologię przycisków. Ekstra wytrzymała obudowa jest zabezpieczo-
na przed wodą rozbryzgową specjalną powłoką i odporna na uderzenia. Oczywiście w zestawie znajduje się 
również gniazdo 2,5 mm do podłączania tradycyjnych systemów swinger.  Wszystkie urządzenia są różnorodnie 

programowanie, tak więc możliwe jest jednoczesne używanie większej ich ilości na wodzie, bez wywoływania zaburzeń systemu. Zestaw z sy-
gnalizatorem brań dostarczany jest w stabilnej, wyściełanej walizce. 

Art.-Nr Zestaw Kolor
2049 002 2x Set czerwony/zielony

2049 003 3x Set czerwony / nieb / ziel

2049 004 4x Set czerw/ nieb / ziel / żółty

Art. Nr Zestaw Kolor
2049 122 2x Set 2 x niebieski

2049 133 3x Set 3 x niebieski

2049 144 4x Set 4 x niebieski
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Art.-Nr. Kolor
2048 120 nieb

2048 121 czerw

2048 122 ziel

2048 123 żółty

2048 124 lila

2048 125 biał

2048 126 szary

• regulacja głośności, dźwięku i czułości
• jasne diody LED
• podświetlane rolki na żyłkę
• gniazdo 2,5 mm
• długie „uszy“
• wodoodporny
• baterie 23A 12V  (niedołączone)
• niskie zużycie energii

Bardzo nowoczesny sygnalizator brań dostępny w 7 kolo-
rach. Oprócz wyglądu, wyróżnia ją go bardzo jasne diody 
LED, podświetlane rolki na żyłkę i długie „uszy“.

Podłączenie Bongo Cube do sygnalizatora brań sprawi, że zmieni się on w elek-
troniczny, „radiowy“ sygnalizator brań.  Wymogiem jest 2,5 mm gniazdo w posia-
danym urządzeniu. 

Specyfikacja odbiornika Bongo Cube:
• 5-stopniowa regulacja głośności, mocny głośnik
• alarm wibracyjny bez dźwięku
• funkcja latarki
• wskaźnik brań do brzegu
• 8 różnych częstotliwości dźwięku
• wodo- i wstrząsoodoporna obudowa Mini-Soft Touc
• wymaga 2 baterii AAA (niedołączone)
• transporter 

Specyfikacja transmitera Cube:
• 2 płaskie baterie LR 44 na urządzenie
•  kompatybilny z wtyczką 2,5mm
•  pojedynczy wskaźnik LED (biały)

ca. 150 m

Art.-Nr. Kolor
2048 733 3er Set czerw / ziel / nieb

2048 734 4er Set czerw / ziel / nieb / żółty
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Już od dłuższego czasu używa się podpórek typu snag bar do zabezpieczenia 
watościowych wędek karpiowych przed upadkiem do wody podczas agresy-
wnych brań. Illuminated Carbon Snag Bar wyróżnia się świetnym wyglądem, 
stabilną podstawą ze stali szlachetnej i wbudowanymi diodami LED na obu 
sztycach. Najistotniejsze jednak jest to, że w podstawie podpórki znajduje się 
dodatkowe gniazdo, do którego można podłączyć wahadłowy sygnalizator 
brań, a kabel podpórki natomiast do sygnalizatora.  To genialny system, któr-
ego wcześniej nie było na rynku. Dostępny w 7 kolorach. 

• dodatkowa 2,5 mm wtyczka na wahadłowy
   sygnalizator brań + Carbon Design 
• duże diody LED + jasne diody LED 
• podstawa ze stali szlachetnej
• krótki, wytrzymały kabel z 2,5 mm wtyczką
• owalny otwór, pasujący do wszystkich 
  dostępnych na rynku sygnalizatorów 

Art.-Nr. Kolor
2048 001 nieb

2048 002 czerw

2048 003 ziel

2048 004 żółty

2048 005 lila

2048 006 biał

2048 007 szary

Do szybkiego montażu wszystkich 
wahadłowych sygnalizatorów brań Tiki 
Taka na podpórce Carbon Snag Bar.

2,5 mm

Anaconda Rod Protector ma za zadanie 
zabezpieczyć i utrzymać wędkę na pod-
pórce, niezależnie od siły brania. Montuje 
się go pod sygnalizatorem brań, tak, aby 
oba teleskopowe ramiona znalazły się z 
tyłu. Tak zabezpieczona wędka nie wychyli 
się nawet podczas najbardziej agresyw-
nych bocznych brań.  

Art.-Nr.
2280 045
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Temperatura pod wodą jest często kluczem do sukcesu. Zwłaszcza w zimowych i wiosennych miesiącach 
niewielkie różnice temperatur są decydujące dla danego połowu. Fish Hawk GTM  pozwala wędkarzowi 
szybko ustalić, jak głęboko jest w wybranych przez niego miejscu i jaka temperatura tam panuje. 

• Jednostki pomiaru Celcius/Metr zamiennie na Fahrenheit/stopa
• zakres głębokości: 0 - 90 m / 0 - 300 ft.
• zakres temperatur: 0 - 38,9° C  /  32 - 102° F
• odstępy pomiaru: 1 m  /  5 ft.
• 100 % wodoodporna i wstrząsoodporna obudowa 
• waga: ca. 80 g - dla optymalnych parametrów rzutu
• 100 % odporny na słoną wodę, w całości lakierowany
• gwarantowana żywotność baterii: min. 5 lat (ok. 7 lat przy używaniu 
przez 200 dni/ rok)
• najprostsza obsługa i precyzyjne wskazania temperatury i głębokości 
• regulowany na słoną i słodką wodę

optymalne parame-
try rzutu

ciężar.: ok. 80 g 

100% 
wodoszczelna

&
          

precyzyjne pomiary
0 - 90 m

Twskazania tempe-
ratur opcjonalnie w 

przedziałach co
1 m
albo
5 ft.

pokazuje dokładną 
temperaturę i 

głębokość w miejs-
cu połowu Art.-Nr.

2222 500
Art.-Nr.
2222 515
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• duży LED Prisma Look Cover
• wielokolorowe diody LED: czerwone, żółte, niebieskie,  
  zielone, fioletowe, białe i szare  
• Quick Lock System
• przesuwający się ciężarek na osi
• magnetyczny klips-kulka Line Clip
• wtyczka jack 2,5 mm
• mał zużycie prądu
• zabezpieczony przed wod rozbryzgową
• baterie (CR2032 Art.-Nr 7342 699) 
  niedołączone do zestawu

Najnowocześniejszy design, techniczna wielofunkcyjność i wyjątkowa elegancja sprawiają, że ten wahadłowy sygnalizator brań przyciąga na 
siebie spojrzenia! Diody LED w 7 różnych kolorach, które podczas brania podświetlają się synchronicznie z sygnalizatorem (transmisja 1:1), 
można włączyć za pomocą przycisku znajdującego się z boku urządzenia. Także tutaj zastosowano magnetyczny system quick release, który 
dopasowuje się do średnicy stosowanej żyłki (także plecionek) i przy zacięciu bez problemu się wypina.  Regulowany, zintegrowany gumowy 
pierścień hamuje dodatkowo przesuwający się na osi ciężarek i umożliwia indywidualną i precyzyjną regulację. Wtyczka jack 2,5 mm jest kom-
patybilna z wszystkimi standardowymi sygnalizatorami brań. 

Art.-Nr Model
2048 293 3x Set

2048 294 4x Set

Art.-Nr Kolor multi color
2048 291 blue, red, green, purple, yellow, white, grey
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...z optyczną transmisją brań 1:1! Także nowy następca popularnego C-7 przekonuje w całości. Najnowocześniejszy design, techniczna 
wielofunkcyjność i wyjątkowa elegancja sprawiają, że ten mechanizny sygnalizator brań bardzo się wyróżnia. Diody LED, które podświetlają się 
podczas brania sychronicznie z sygnalizatorem (transmisja 1:1) w sumie w 7 kolorach włącza się wygodnie za pomocą przycisku znajdującego 
się z boku urządzenia. Cechą szczególną urządzenia jest wbudowany system magnetyczny, który dopasowuje się do średnicy zastosowanej żyłki 
(także plecionek), a podczas zacięcia bez problemu się wypina. Regulowany, wbudowany gumowy pierścień dodatkowo hamuje ślizgający się 
ciężarek na osi i w ten sposób umożliwia indywidualne dopasowywanie. Wtyczka jack 2,5 mm jest kompatybilna ze wszystkimi standardowymi, 
dostępnymi na rynku sygnalizatorami brań. 

• duży LED Prisma Look Cover
• wielokolorowe diody LED: czerwone, żółte, niebieskie, zielone, fioletowe, 
białe i szare  
• Quick Lock System
• przesuwający się ciężarek na osi
• magnetyczny klips-kulka Line Clip
• wtyczka jack 2,5 mm
• mał zużycie prądu
• zabezpieczony przed wod rozbryzgową
• baterie (CR2032 Art.-Nr 7342 699)  niedołączone do zestawu

Art.-Nr Kolor - wielokolorowy
2048 071 blue, red, green, purple, yellow, white, grey

Art.-Nr Model
2048 073 Zestaw 3x

2048 074 Zestaw 4x
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Hanger, którego nowoczesny wygląd trudno przebić. 
Metalowa obudowa w wężowym kształcie nie tylko przyciąga na siebie spojrzenia, ale jest też wyjątkowo elastyczna, a podczas brania spekta-
kularnie „wije się“ do góry. 
Dostępny w 4 różnych kolorach (niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym). Wbudowany magnetyczny klips-kulka Line Clip dopasowuje się do 
średnicy używanej żyłki (także plecionek) nie pozostawia już wiele do życzenia. Wtyczka jack 2,5 mm jest kompatybilna z wszystkimi standar-
dowymi dostępnymi na rynku modelami sygnalizatorów brań.

• super jasne diody LED
• 4 różne kolory (niebieski, czerwony, zielony i żółty)
• czarna, metalowa obudowa w „wężowym“ stylu 
• magnetyczny klips kulka Line Clip
• wtyczka jack 2,5 mm 

Art.-Nr kolor
2048 245 blue

2048 246 red

2048 247 green

2048 248 yellow

Art.-Nr Model Kolory
2048 243 Zestaw 3x blue, red, green

2048 244 Zestaw 4x blue, red, green, yellow
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Superstylowy hanger z eleganckim, metalowym łańcuszkiem. Absolutny renesans w kwesti wyglądu! 
Dostępny w 4 różnych kolorach (niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym). Wbudowany magnetyczny klips-kulka Line Clip dopasowuje się do 
średnicy używanej żyłki. Wtyczka jack 2,5 mm jest kompatybilna z wszystkimi standardowymi, dostępnymi na rynku modelami sygnalizatorów 
brań.

• 4 różne kolory (niebieski, czerwony, zielony i żólty)
• elegancki, metalowy łańcuszek
• superjasne diody LED
• magnetyczny klips-kulka Line Clip
• wtyczka jack 2,5 mm

Art.-Nr Kolor
2048 235 blue

2048 236 red

2048 237 green

2048 238 yellow

Art.-Nr Model Kolory
2048 233 Zestaw 3x blue, red, green

2048 234 Zestaw 4x blue, red, green, yellow
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IMF to bardzi filigranowy i nowoczesny model. 
Dostępny w 4 różnych kolorach (niebieskim, czerwonym, zielonym i żółtym). Wbudowany magnetyczny klips-kulka Line Clip, który dopasuje się 
do średnicy używanej żyłki (także plecionek), nie pozostawia wiele do życzenia. Elegacka i stylowa obudowa w wybranym kolorze wyposażona 
zostala w super jasną diodę LED. Wtyczka jack 2,5 mm jest kompatybilna 
z wszystkimi standardowymi dostępnymi na rynku modelami 
sygnalizatorów brań. 

• super jasne diody LED
• 4 różne kolory (niebieski, czerwony, zielony i żółty)
• czarna, metalowa obudowa w „wężowym“ stylu (łańcuszek)
• magnetyczny klips kulka Line Clip
• wtyczka jack 2,5 mm 

Art.-Nr. Model Kolory
2048 213 3er Set blue, red, green

2048 214 4er Set blue, red, green, yellow

Art.-Nr. Kolor
2048 215 blue

2048 216 red

2048 217 green

2048 218 yellow
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IMS 2, dzięki swojemu kolorowemu korpusowi, w połączeniu z futurystycznym designem, 
przyciąga spojrzenia. 
Dostępny w 4 różnych kolorach (niebieskim, czerwony, zielonym i żółtym), z wbudowanym sys-
temem Quick Release, który dopasowuje się do średnicy używanej żyłki (także plecionek), nie 
pozostawia wiele do życzenia. Wbudowany gumowy pierścień hamuje ślizgający się ciężarek na 
osi i w ten sposób umożliwia indywidualną i precyzyjną regulację. Wtyczka jack 2,5 mm jest kom-
patybilna z wszystkimi standardowymi dostępnymi na rynku modelami sygnalizatorów brań. 

• super jasne diody LED
• przesuwany ciężarek na osi
• Quick Release System
• wtyczka jack 2,5 mm 
• zabezpieczony przed wodą rozbryzgową

Art.-Nr Kolor
2048 205 blue

2048 206 red

2048 207 green

2048 208 yellow

Art.-Nr Model Kolory
2048 203 Zestaw 3x blue, red, green

2048 204 Zestaw 4x blue, red, green, yellow

Art.-Nr. Kolor Ilość
2044 950 nieb 1

2044 951 czerw 1

2044 952 ziel 1

2044 953 żółty 1

• pewna sygnalizacja brań w ciemności 
• waga łączna głowicy: 24 g, regulowana
• regulowany system zaczepu do żyłki
• System szybkiej zmiany
• przewód do podpięcia pod sygnalizator
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Art.-Nr.
2048 416

• 1x CREE XML T6 LED
• strumień światła: ok. 420lm*
• zasięg światła: ok. 300m
• czas świecenia: do 2 godzin (tryb 
Power)
• Material: ABS/PC 

• obudowa nieprzepuszczająca 
wody rozbryzgowej IP44
• regulowana opaska
• ciężar 128g (bez baterii)
• wymaga 3 baterii AAA 1,5V
  (niedołączone do przesyłki)

• 1x CREE XML T6 LED FOCUS
• strumień światła: maks. 450lm*
• zasięg światła: ok. 300m
• czas świecenia: do 2,5 godzin 
(tryb Power)
• Materiał: ABS/PC 

• obudowa odporna na wodę 
rozbryzgową: IP-44
• regulowana opaska
• waga: 128g (bez baterii)
• wymaga  3 baterii AA 1,5V
  (niedołączone)

Art.-Nr.
2048 500

Art.-Nr. LED
2280 610 23 LED

• metalowy uchwyt do przymocowania
• dołączony magnes do mocowania na stelażach 
• dołączone 4 bateria AA 
• dołączony system zdalnego sterowania

Art.-Nr LED
2048 425 1 LED

• strumień światła: maks. 45 lm
• tryb: 50 % - 100 % - Flash
• materiał: ABS/PC 
• obudowa nieprzepuszczająca 
   wody rozbryzgowej : IP44
• wymiary: ok. 8,5 x 5 x 12,5 cm
• zasilanie: 3 baterie AA 1,5V (niedołączone)
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• 1x CREE XPG R5 LED
• strumień światła: max. 250lm*
• zasięg światła: ok.  200m
• czas świecenia:: do 4 godzin (tryb 
Power)
• Material: ABS/PC 
• obudowa nieprzepuszczająca 

wody 
  rozbryzgowej IP-44
• regulowana opaska
• ciężar 102g (bez baterii)
• wymaga 3 baterii AAA 1,5V
  (niedołączone do przesyłki)

Art.-Nr.
2048 414

• strumień światła: maks. 220 lm
• czas świecenia: do 3 godzin (tryb power)
• materiał: ABS/PC 
• obudowa nieprzepuszczająca wody  
   rozbryzgowej: IP44
• wymiary: ok. 17,5 x 9,5 x 7,5 cm
• zasilanie: 3 baterie  AA 1,5V  
 (niedołączone)

Art.-Nr LED
2048 420 1 + 1

• Pole Marker z końcówką świecącą, która automatycznie 
  włącza się, kiedy się ściemnia.  
• może być używany zarówno w płytkiej wodzie o głębokości 1 m, 
  jak i w głębokiej, do głębokości 6,25 m. 
• dzięki śrubom łatwo można go przedłużyć bądź skrócić  (30cm)
• dzięki czarnej farbie prawie niewidoczny pod wodą 
• dla widoczności nad wodą: odblaskowe pasy 3M.
• wodoodporna końcówka świecąca, która automatycznie włącza 
  się podczas zmierzchu i wyłącza, kiedy robi się jasno. 
• mocne światło (widoczność na dalsze 100 m) 
• oszczędne oświetlenie LED napędzane 2 bateriami AA 1.5 V 
• czas świecenie ok. 500-600 godzin! 
• gumowe zatyczki zapewniają pełną wodoodporność rurek markerów
• gładkie rurki markerów uniemożliwiają zerwanie się żyłki podczas brania 
• wtyczka we wnetrzu boi

Art. Nr. Model
2280 980 Pole Marker

2280 985 zestaw rozbudowy

2280 988 ciężarek ołowiany 2,1 kg

Składa się z: 
1 x matowego, czarnego, lakierowanego 
ołowianego ciężarka z mocowaniem do 
rurek i 2.1 kg, • 1 x boja z odblaskowymi pa-
sami, 150 cm długości, 20 mm średnicy, • 1 x 
końcówka świecąca z czujnikiem zmierzchu i 
czerwonym LED 
• 1 x przedłużacz 110 cm, średnica 20 mm
• 1 x przedłużacz 150 cm, średnica 20 mm 
• 1 x przedłużacz 160 cm, średnica 20 mm

Teil1_Anaconda 2018_DE_PL.indd   85 06.11.17   08:56



I
N
F
O

nighT gLow 

MARKER fLoAT

suBfLoATs

sPod MARKER 

fLoATs

sPod zonE 

MARKER KiT

86 www.saengerpolska.pl

Ten wyjątkowy marker jest widocz-
ny nawet z dużej odległości i nawet 
w niepogodę i przy dużej fali można 
dokładnie doprowadzić go w wy-
brane miejsce. Wyposażony jest w 
ukrytą pod stabilną 
końcówką z twor-
zywa sztucznego 
mocno świecącą 
diodę LED. Akty-
wuje się go po-
przez przekręcenie 
końcówki. 

Art.-Nr. Kolor
2230 361 oliv/czerw

Art.-Nr.
2230 070

Art.-Nr.
2230 072

z LED

Art. Nr. waga Ilość
2232 010 10 g 2

2232 015 15 g 2

2232 020 20 g 2

2232 025 25 g 2

Teil1_Anaconda 2018_DE_PL.indd   86 06.11.17   08:56



ca
. 1

2 
cm

MARKER BojE REfLECToR foiL

ConE MARKER wEighTLEss ConE MARKER

87www.saengerpolska.pl

Art.-Nr.
2280 003

Długość: ca. 25 m

Nowe markery Anaconda Cone Marker mają zaokrąglone brzegi, 
co optymalizuje przebieg żyłki i w zasadzie wyklucza ich zatonięcie. 
Istnieją 2 różne serie w 3 kolorach (pomarańczowy fluo, żólty fluo, zie-
lony kamuflujący) i 2 wielkościach. Wariant 1 jest wyposażony w elasty-
czny ołowiany ciężarek, podczas gdy w wariancie 2 - ze względu na 
zaczepiany na końcu żyłki krążek - można zastosować  każdy tradycyjny 
ołowiany ciężarek.  

Art.-Nr. Długość
Flou 

Orange
Signal 
Yellow

Camou 
Green

Długość

2230 - S - 6,5 x 8 cm 446 447 449 ca. 12 m

2230 - L - 12 x 14 cm 516 517 518 ca. 25 m

Art.-Nr. Długość
Flou 

Orange
Signal 
Yellow

Camou 
Green

Długość

2230 - S - 6,5 x 8 cm 441 442 443 ca. 12 m

2230 - L - 12 x 14 cm 511 512 513 ca. 25 m

Art. Nr. Kolor Ilość
2284 001 silver 1

2284 003 red 1

rozmiar:  20,5 x 14,5 cm
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Art.-Nr. Ø ca. Waga
2220 622 0,22 mm 14,8 kg

2220 625 0,25 mm 19,6 kg

2220 628 0,28 mm 23,7 kg

2220 630 0,30 mm 26,3 kg

2220 635 0,35 mm 30,6 kg

600 m

Hybrydowa i tonąca plecionka Rockshocker, jak zapowiada to 
już jej nazwa, wyróżnia się wyjątkową odpornością na ścieranie i 
wytrzymałością węzłów. Mimo że stosowanie plecionek w wędkarstwie 
karpiowym budzi spore kontrowersje, nie można się nie zgodzić, że w 
pewnych warunkach są one nieodzowne - jak na przykład do metody 
odległościowej w zbiornikach pełnych zawad. Optymalne sygnalizo-
wanie brań, bezpośredni kontrakt z rybą i niska rozciągliwość to para-
metry nieosiągalne w przypadku żyłki monofilamentowej. 

Art.-Nr. Ø ca. Waga
2220 128 0,28 mm 24,7 kg

2220 132 0,32 mm 29,5 kg

2220 135 0,35 mm 36,4 kg

2220 141 0,41 mm 45,5 kg

Często zdarza się tak, że większe ryby biorą tylko na większych 
odległościach, które bez zastosowania przyponów byłyby 
nieosiągalne. Tonący Rockshocker Leader wyróżnia się wysoką 
odpornością na ścieranie i wytrzymałością węzłów, zwiększoną 
wielowarstwową powłoką. Może być stosowany nawet jako Hook 
Link.
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Art.-Nr. Ø ca. Waga
2219 720 0,20 mm 10,8 kg

2219 722 0,22 mm 12,6 kg

2219 728 0,28 mm 15,4 kg

2219 731 0,31 mm 20,2 kg

PC-52 Braided Line to bardzo drobna, okrągła plecionka, która bard-
zo dobrze wysnuwa się ze szpuli. Świetnie sprawdza się w metod-
zie odległościowej, umożliwiając osiąganie dalekich rzutów. Dzięki 
specjalnej powłoce plecionka w każdym rozmiarze jest odporna na 
ścieranie i może być stosowana jako przypon strzałowy. 
• niska rozciągliwość 
• odporność na ścieranie 
• duża wytrzymałość węzłów
• odporność na promieniowanie UV

Art.-Nr. Ø ca. Waga
2219 228 0,28 mm 15,4 kg

2219 231 0,31 mm 20,2 kg

2219 235 0,35 mm 25,7 kg

2219 240 0,40 mm 36,5 kg

Przypon strzałowy do dalekich, potężnych rzutów. Ta bardzo 
drobna plecionka, mimo że posiada wielowarstwową powłokę 
zwiększającą odporność na ścieranie, zachowuje swoją pierwotną 
barwę. 
• miękki i elastyczny
• bardzo duża wytrzymałość
• wysoka odporność na ścieranie
• odporność na 
   promieniowanie UV
• duża wytrzymałość węzłów
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Fluo Orange Purple White Pink Fluo Green

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

90 www.saengerpolska.pl

Żyłki Anaconda cieszą się bardzo dobrą opinią wśród wędkarzy karpi-
owych. Nasz zespół przeprowadza testy w najbardziej ekstremalnych 
warunkach i, analizując ich wyniki, odpowiednio rozwija i ulepsza pro-
dukty. 
Tomahawk Line to tonąca żyłka o niewiarygodnych parametrach 
rzutowych, zaprojektowana specjalnie do dalekich rzutów.  To żyłka 
o niskiej rozciągliwości, tak, aby nawet na dużych odległościach 
wywierać nacisk na haczyk, i nie stracić kontaktu z rybą. Dzięki temu 
do minimum zredukowano niepotrzebne zerwania. 

W przeszłości starano się osiągnąć jak najlepszy efekt kamuflujący, 
jak gdyby ignorując całkowicie wrodzoną ciekawość ryb. Jakiś czas 
temu rozpoczęliśmy serię testów pod nazwą „Candy Cracker“, którym 
przyświecał zasadniczy cel: chcieliśmy stworzyć możliwie jak najbard-
ziej kolorową i jaskrawą żyłkę, która wzbudziłaby zainteresowanie ryb. 
Zwłaszcza na bardzo przełowionych zbiornikach żyłki i ciężarki z serii 
Candy Cracker mogą pomóc osiągnąć wspaniałe efekty.  

1200 m 3000 m Ø ca. Waga
2220 130 2220 330 0,30 mm 7,5 kg

2220 133 2220 333 0,33 mm 8,50 kg

2220 136 2220 336 0,36 mm 10,60 kg

1200 m 3000 m Ø ca. Waga
2213 125 2213 325 0,25 mm 5,65 kg

2213 128 2213 328 0,28 mm 6,60 kg

2213 130 2213 330 0,30 mm 7,50 kg

2213 133 2213 333 0,33 mm 8,50 kg

2213 136 2213 336 0,36 mm 10,60 kg

2213 140 2213 340 0,40 mm 12,20 kg

• kolor: Candy Cracker 
• duża odporność na ścieranie
• brak efektu memory
• duża wytrzymałość, dokładna kalibracja
• rozciągliwość: średnia 
  do wysokiej
• duża wytrzymałość 
  węzłów
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1200 m 5000 m Ø ca. Waga
2222 128 2213 325 0,28 mm 6,70 kg

2222 130 2213 328 0,30 mm 7,80 kg

2222 133 2213 330 0,33 mm 8,60 kg

2222 136 2213 333 0,36 mm 9,50 kg

2222 138 2213 336 0,38 mm 10,70 kg

1200 m 5000 m Ø ca. Waga
2215 128 2215 528 0,28 mm 6,20 kg

2215 130 2215 530 0,30 mm 7,30 kg

2215 133 2215 533 0,33 mm 8,30 kg

2215 135 2215 535 0,35 mm 9,10 kg

2215 137 2215 537 0,37 mm 10,20 kg

Ciemnoniebieski   kolor   żylki   sprawi,   że   cały   zestaw   z   wędką   i   
kołowrotkiem  nabierze  bardzo  nowoczesnego  wyglądu.Dobre  pa-
rametry   materiału,   takie   jak   doskonała   odporność   na   ścieranie   
(na  rynku  nie  ma  praktycznie  żylki  karpiowej  o  porównywalnej  
odporności  na  ścieranie)  i  wykończenie  powierzchni  żyłki  spotykają  
się  z  nowoczesnym  wyglądem.  Mus  dla  nowoczesnego  wędkarza  
karpiowego.

• ekstremalnie odporna na ścieranie 
• bez efektu memory
• wysoka rozciągliwość
• najdokładniejsza kalibracja
• kolor: Dark Blue
• dopasowana do potrzeb 
  wędkarza karpiowego

Nazwa  "Incredible"  doskonale  tutaj  pasuje.  
a  żyłka  cechuje  się  doskonałą  jakością,  miękką  powierzchnią  i  100%  
wytrzymałością.   Zwłaszcza   w   zbiornikach   pełnych   zawad   potrzeb-
ne   są   trwałe   żyłki   o   wysokiej   odporności   na   ścieranie   (na   rynku   
nie   ma   praktycznie   żylki   karpiowej   o   porównywalnej   odporności   
na  ścieranie).  Przepuszczająca  światło  powierzchnia  żyłki  nie  odbija  
światła,  dlatego  jest  ona  praktycznie  niewidoczna  dla  ryb.  

• ekstremalnie odporna na ścieranie
• bez efektu memory
• wysoka rozciągliwość
• najdokładniejsza kalibracja
• kolor: Transluent White  
  (przepuszczający światło)
• dostosowana do potrzeb  
   wędkarzy karpiowych
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1200  m 3000 m Ø ca. Waga
2217 122 2217 322 0,22 mm 5,15 kg

2217 125 2217 325 0,25 mm 6,30 kg

2217 128 2217 328 0,28 mm 7,25 kg

2217 130 2217 330 0,30 mm 8,45 kg

2217 132 2217 332 0,32 mm 9,55 kg

2217 135 2217 335 0,35 mm 10,90 kg

2217 138 2217 338 0,38 mm 12,75 kg

•  żyłka High Performance 
• wybitna odporność na ścieranie
• brak efektu Memory
• odporność na promieniowanie UV
• doskonała wytrzymałość węzłów
• niska rozciągliwość
• kolor: czarny

1200 m 3000 m Ø ca. Waga
2216 128 2216 328 0,28 mm 6,85 kg

2216 130 2216 330 0,30 mm 7,95 kg

2216 132 2216 332 0,32 mm 9,25 kg

2216 135 2216 335 0,35 mm 10,35 kg

2216 138 2216 338 0,38 mm 11,75 kg

• niewiarygodnie odporna na ścieranie
• brak efektu Memory
• doskonała wytrzymałość węzłów
• odporność na promieniwoanie UV
• dobre parametry rzutowe
• kolor: kamuflaż

Art.-Nr. 0 ca. Waga
2218 045 0,45 mm ca. 12,5 kg

2218 050 0,50 mm ca. 17,5 kg

2218 060 0,60 mm ca. 22,0 kg

Bardzo stabilny i odporny na ścieranie przypon strzałowy, który 
równie dobrze łączy się z plecionymi żyłkami. Dzięki specjalnej 
powłoce silikonowej doskonale przechodzi przez przelotki wędki. 

Art.-Nr. Ø Waga
2206 855 0,55 mm 18,4 kg

2206 860 0,60 mm 21,85 kg

2206 865 0,65 mm 27,85 kg
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Art.-Nr. 0 ca. Waga
2209 225 0,26 - 0,57 mm 9 - 40 lb

2209 227 0,28 - 0,57 mm 11 - 40 lb

2209 230 0,30 - 0,57 mm 13 - 40 lb

Te przypony strzałowe High Tech powstały z myślą o odległościowym wędkarstwie karpiowym. 
Przebiegają przez przelotki bez żadnego tarcia. Dzięki sporej średnicy na początku, Tapered Line 
może być bez ryzyka stosowany do potężnych rzutów przy dużych obciążeniach. 

Art.-Nr. Bez. 0 ca. Waga
2209 050 Camou Shock Leaders 0,28 - 0,57 mm 11 - 40 lb

2209 060 Camou Shock Leaders 0,30 - 0,57 mm 13 - 40 lb

2209 150 Fluoro Shock Leaders 0,28 - 0,57 mm 11 - 40 lb

2209 160 Fluoro Shock Leaders 0,30 - 057 mm 13 - 40 lb

Tapered Shock Leaders to przypony strzałowe, które perfekcyjnie nadają się do ekstremalnie dale-
kich rzutów z ciężkimi ołowiami. Spora średnica na końcu przyponu umożliwia potężne rzuty bez 
straty kompletnego zestawu. Doskonała rozciągliwość zmniejsza ryzyko okaleczenia ryby podczas 
zacinania. 

Camou + Fluoro
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Art.-Nr. ca. Waga
2224 230 30 lb

2224 240 40 lb

20 m

Nazwa „Rock Leader“ nie jest przypadkowa - nawet największe 
gałęzie czy skaliste dna nie są mu groźne. Odporny na ostre muszle, 
nierzucający się w oczy i bardzo miękki, nadaje się do każdego zesta-
wu przyponowego. 

20 m

Art.-Nr. ca. Waga
2223 415 15 lb

2223 425 25 lb

2223 435 35 lb

Gentle Link to plecionka przyponowa o bardzo precyzyjnym splo-
cie. Jest bardzo miękka, wyjątkowo odporna na ścieranie i można 
ją łatwo dostosować do potrzeb i warunków. Dzięki specjalnej far-
bie kamuflującej Gentle Link ma bardzo uniwersalne zastosowanie,  
również w bardzo zarybionych zbiornikach..

Camou Skin Hook Link Line to bardzo wytrzymała, kamuflująca 
plecionka z bardzo miękką powłoką Anti Tangle. Można łatwo 
usunąć zewnętrzną warstwę ochronną i odsłonić miękkie włókna. 
W związku z tym doskonale nadaje się do wytwarzania Combi czy 
Stiff Rigów. Stworzona z myślną o zbytnio zarybionych jeziorach, 
pełnych ostrożnych karpi. Doskonały kamuflaż!

Art.-Nr. ca. Waga
2223 225 25 lb

2223 235 35 lb

Art.-Nr. ca. Waga
2223 325 25 lb

2223 335 35 lb

2223 345 45 lb

Plecionka dł.nit Hook Link należy do nowej generacji plecionych 
materiałów przyponowych, praktycznie niezniszczalnych i niewiarygod-
nie trwałych.  Powłoka odporna na ostre muszle, wyjątkowo miękka, 
nierzucająca się w oczy, szybko tonąca, dopasowuje się do dna.   Do ws-
zystkich zestawów przyponiwych!
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Art.-Nr. Kolor ca. Waga
2223 635 Camou Brown 35 lb

2223 645 Camou Brown 45 lb

2223 735 Camou dł.en 35 lb

2223 745 Camou dł.en 45 lb

Art.-Nr. ca. Waga
2223 125 25 lb

2223 135 35 lb

Slim Skin jest wyjątkowo odporną na ścieranie, miękką i wąską 
plecionką, z bardzo cienką polimerową powłoką, którą - jeśli zajdzie 
taka potrzeba - można bardzo łatwo usunąć paznokciem. Doskonale 
dopasowana do taktycznych przyponów Combi.

Art.-Nr. ca. Waga
2223 025 25 lb

2223 035 35 lb

X-Coriate Link w wodzie zachowuje się neutralnie, jakby znajdował się 
w stanie zawieszenia, przypominając w ten sposób roślinność wodną. 
Ten Hook Link jest bardzo wytrzymały i nadaje się do prawie wszy-
stkich zestawów z przyponami. 

Art.-Nr. ca. Waga
2224 120 20 lb

2224 130 30 lb

2224 140 40 lb

Plecionka Hot Line ma perfekcyjny kamuflaż, szybko tonie i dopasowu-
je się do dna.  Optymalna także w wodach pełnych zawad, w „walce“ z 
muszlami, drzewami, kamieniami czy innymi przeszkodami.  
Bardzo ściśle zapleciona i nie zbyt miękka, co zapobiega niepożądanym 
splątaniom. 

20 m
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Art.-Nr. ca. Waga
2224 035 35 lb

2224 045 45 lb

10 m

Rewolucyjny kamuflaż, udoskonalony materiał! W 
pojedynczych włóknach znajdują się częściowo 
pęcherzyki powietrza, dzięki którym Leadcore 
sprawia wrażenie zupełnie naturalnego obiektu. 

Art.-Nr. Długość Kolor
2280 086 10,0 cm Orange

2280 096 10,0 cm Camou dł.en

Art.-Nr. Długość Kolor
2280 085 12,5 cm Orange

2280 095 12,5 cm Camou dł.en

Art.-Nr. Długość Kolor
2280 086 10,0 cm Orange

2280 096 10,0 cm Camou dł.en
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Art.-Nr. Długość Kolor
2280 080 10,5 cm Orange

2280 090 10,5 cm Camou dł.en

Art.-Nr. Długość Kolor
2280 081 8,5 cm Orange

2280  091 8,5 cm Camou dł.en

Art.-Nr. Długość Kolor
2280 083 9,5 cm Orange

2280 093 9,5 cm Camou dł.en

Art.-Nr. Długość Kolor
2280 084 9,5 cm Orange

2280 094 9,5 cm Camou dł.en

Art.-Nr. Długość Kolor
2280 082 16,5 cm Orange

2280 092 16,5 cm Camou dł.en
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Art.-Nr.
2280 030

Ilość Needle Kit:
• 1 x Mystery Cutter
• 1 x Rig Checker
• 1 x Boilie Nut Drill
• 1 x Micro Boilie Needle
• 1 x Boilie Splice Needle

Art.-Nr. Długość
2280 510 13,5 cm Art.-Nr. Długość

2280 501 13,5 cm

•  ultraostre
•  precyzyjnie pracujące nożyce
•  nierdzewne stalowe ostrza
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Art.-Nr.
2283 101

Przy pomocy tego poręcznego 
narzędzia zaciśnie się porządnie 
mokre węzły, zwłaszcza z włókien 
monofilamentowych, kiedy pilnie 
trzeba je przedłużyć. 

Obowiązuje zasada: Węzeł podcz-
as zaciskania zawsze powinien być 
mokry!

Art.-Nr.
2280 040

Ten ok. 120cm drut do 
przeciągania amortyzatora 
idealnie nadaje się do przew-
lekania żyłki przez zwykle bard-
zo wąskie topy. Tak właśnie 
oszczędza się czas i nerwy! 

Art.-Nr.
2270 001

Art.-Nr.
2230 321

Wielkość:
• 1 x Boiliedrill
• 1 x Boilieneedle
• 1 x Pelletneedle  
• 1 x Stringer Needle
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Art.-Nr. Waga Kolor Dł.
2284 035 35 lb Camou Green 80 cm

2284 045 45 lb Camou Green 80 cm

2284 036 35 lb Camou Brown 80 cm

2284 046 45 lb Camou Brown 80 cm

2284 037 35 lb Kameleon 80 cm

2284 047 45 lb Kameleon 80 cm

Art.-Nr. Waga Kolor Dł.
2284 535 35 lb Camou Green 80 cm

2284 545 45 lb Camou Green 80 cm

Art.-Nr. Waga Kolor Dł.
2284 635 35 lb Camou Green 80 cm

2284 645 45 lb Camou Green 80 cm

Art.-Nr. Waga Kolor Dł.
2284 735 35 lb Camou Green 80 cm

2284 745 45 lb Camou Green 80 cm

Art.-Nr. Waga Kolor Dł.
2284 335 35 lb Camou Green 80 cm

2284 345 45 lb Camou Green 80 cm

2284 336 35 lb Camou Brown 80 cm

2284 346 45 lb Camou Brown 80 cm

2284 337 35 lb Kameleon 80 cm

2284 347 45 lb Kameleon 80 cm

Art.-Nr. Waga Kolor Dł.
2284 435 35 lb Camou Green 80 cm

2284 445 45 lb Camou Green 80 cm

2284 436 35 lb Camou Brown 80 cm

2284 446 45 lb Camou Brown 80 cm

2284 437 35 lb Kameleon 80 cm

2284 447 45 lb Kameleon 80 cm

Dzięki zastosowaniu Leadcorów, 
żyłka - za ciężarkiem - nie odstaje 
od dna. Jest to wyjątkowo ważne, 
zwłaszcza gdy mamy do czynienia z 
ostrożnymi, uważnymi karpiami. 
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Art.-Nr. Wielkość Kolor Hakengr. Ilość
2283 650 small transparent 6 + 8 15 szt.

2283 651 medium transparent 2 + 4 15 szt.

2283 652 large transparent 1 + 1/0 15 szt.

2283 653 small Limpid Mud 6 + 8 15 szt.

2283 654 medium Limpid Mud 2 + 4 15 szt.

2283 655 large Limpid Mud 1 + 1/0 15 szt.

Koszulki, które można nałożyć również na już związane przypony. Dodatkowo pozwalają bard-
zo prosto przekształcić standardowy przypon w Line Aligner Rig.

Art.-Nr. Kolor Długość Ilość
2281 045 Army 20 mm 10 szt.

2281 046 Dark Brown 20 mm 10 szt.

2281 047 Limpid Mud 20 mm 10 szt.

Art.-Nr. Bezeichnung Długość Ilość
2281 201 Limpid dł.en Shrink Tube 1.2 55 mm 10 szt.

2281 202 Limpid dł.en Shrink Tube 1.6 55 mm 10 szt.

2281 203 Limpid dł.en Shrink Tube 2.4 55 mm 10 szt.

Rurki termokurczliwe stosuje się 
zwłaszcza wtedy, gdy trzeba polepszyć 
parametry haczyka - rurki pomagają 
zwiększyć wydajność. Shrink Tubes 
kurczą się (najlepiej nad parą wodną) 
do ok. 1/3 początkowej wielkości. 

Art.-Nr. dł. Dark dł.en Dark Brown dł.vel
2281 - 20 mm 161 162 163

2281 - 60 mm 165 166 167

Shocker Sleeves mają różnorodne zastosowanie, czy to z ciężarkami 
typu Inline, czy ołowianymi przyponami. Zarówno sama żyłka, jak i 
większe węzły płynnie przechodzą przez duży otwór. 

Te koszulki antysplątaniowe w prosty sposób zakłada na przypon (przez krętlik). Automatycz-
nie zadbają o bezpieczny odstęp pomiędzy ciężarkiem a przynętą. Dodatkowo splątania żyłki 
podczas rzutu (również i w przypadku bardzo miękkich przyponów) zdarzają się bardzo rzadko. 

Art.-Nr. Kolor Ilość
2281 066 Army 10 szt.

2281 067 Dark Brown 10 szt.

2281 069 Limpid Mud 10 szt.

• Długość: ca. 54 mm

Art.-Nr. Kolor Długość Ilość
2281 837 Limpid dł.en 3,00 cm 10 szt.

2281 838 Limpid Brown 3,00 cm 10 szt.

Przy pomocy bardzo długich łączników Tail Rubbers 
za jednym razem osiągamy 2 efekty: po pierwsze, 
mocujemy  klips Safety Lead Clip, a po drugie,  dzięki 

swojej długości, wywołują takim sam efekt, jak kos-
zulki antysplątaniowe. 
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Rurki termokurczliwe stosuje się zwłaszcza wtedy, gdy 
trzeba polepszyć parametry haczyka - rurki pomagają 
zwiększyć wydajność. Shrink Tubes kurczą się (najlepiej 
nad parą wodną) do ok. 1/3 początkowej wielkości. 

Art.-Nr. 0 Długość Ilość
2281 012 1.6 x 1,8 mm 50 mm 15 szt.

2281 013 2.0 x 2,2 mm 50 mm 15 szt.

2281 014 2,4 x 2,6 mm 50 mm 15 szt.

Art.-Nr. Długość Ø

2281 020 1,50 m 0,8 / 1,8 mm

2281 021 1,50 m 1,0 / 2,0 mm

Długość:
1,50 m

Art.-Nr. Kolor Ilość
2281 070 Limpid Brown 2,00 m

2281 071 Limpid dł.en 2,00 m

Uniwersalne zastosowanie, zapobiega splątaniom żyłki podczas rzutu. 

Art.-Nr. Kolor Ø

2281 030 Army 1,0 x 2,0 mm

2281 031 Dark Brown 1,0 x 2,0 mm

2281 032 Limpid Mud 1,0 x 2,0 mm

Długość:
2,00 m

Art.-Nr. Kolor Ø Długość
2281 409 Army 0,6 mm 2,00 m

2281 411 Army 0,8 mm 2,00 m

Tungsten Tubes, czyli bardzo ciężke i szybko 
tonące pętle, sprawiają, że zestaw bardzo szybko 
ląduje na dnie zbiornika wodnego i się do niego 
dopasowuje. Genialny kamuflaż. 

Art.-Nr. Wielkość Ilość
2283 551 S = 3 mm 96 szt.

2283 552 M = 7 mm 96 szt.

2283 553 L = 11 mm 96 szt.
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BoiLiE sToPs PELLET sToPs gRooVE BoiLiE sToPs

ca. 8 mm

BAiT ConnECToR CLEAR BAiT ConnECToR KiT

BAiT hoLdER soLid BAiT BAnds d-Rig BELL sToPs

BAiT BAndER
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Art.-Nr. Kolor Ilość
2280 020 Camou Brown 50 

Art.-Nr. Kolor Ilość
2230 111 Invisible 1 Board

2230 112 Brown 1 Board

Miękkie silikonowe stopery, które nie wpadają w 
przynętę i gwarantują pewne i bezpieczne umoco-
wanie przynęty. 

1 Board=
100 szt.

Art.-Nr. Kolor
2281 150 Clear

2281 151 Army

Stopery dł.ove Stopps to stopery do kulek (Boilie 
Stopps)  ze specjalnymi nacięciami, aby nie można 
ich było łatwo przeciągnąć przez przynętę.  Nadają 
się również do drobniejszych pelletów.

Kto chce łowić z użyciem pelletów lub in-
nych drobnych cząstek, nie obejdzie się bez 

praktycznego chwytaka. Aby umożliwiść 
nieskomplikowane i szybkie przygoto-

wanie przynęty, wprowadziliśmy do 
naszej oferty chwytaki do kulek. 

Nadaje się do przynęt 
o średnicy do 10 mm. 

Nadaje się do miękkich przynęt 
i pelletów.

Art.-Nr. Kolor Ilość / dł.
2283 571 Brown 67 szt.  /  S

2283 572 dł.en 67 szt.  /  S

2283 581 Brown 25 szt.   /  L

2283 582 dł.en 25 szt.   /  L

Art.-Nr. Ilość dł.
2281 090 25 1,6 x 3,2 mm

2281 091 25 3,0 x 5,0 mm

2281 092 25 4,0 x 6,0 mm

2281 093 25 5,0 x 8,0 mm

2281 094 25 7,0 x 12,0 mm

Art.-Nr. Ilość
2281 101 25 szt.

Stopery D-Rig Bell zakłada się na ha-
czyk, pomiędzy montujemy dzwo-
nek Rig Ring i już gotowy jest haczyk 
typu  D-Rig.

Art.-Nr. Kolor Ilość
2283 560 Invisible 63 szt.

2283 561 Brown 63 szt.

2283 562 dł.en 63 szt.

3 długości w jednym zestawie: 3, 7 und 11 mm, 
również w przypadku przynęt o zmiennej wielkości 
zawsze mamy pod ręką odpowiedni stoper.

Art.-Nr. Wielkość Ilość
2283 510 L 4 Boards a 32 szt.

2283 520 M 4 Boards a 88 szt.

Stopery Bait Connector montuje się bard-
zo łatwo - dzięki  formie litery V wchodzą 
w przynętę i zostają tam stabilnie umoco-
wany. Obie wersje doskonale nadają się do 
montażu kulek i pelletów.  
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BuLLET BEAdsBEAd BoX 100

BoiLiE sPiKE + Ring sPiKE

TungsTEn PuTTy
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Art.-Nr. Kolor Waga
2280 031 brown 20 g

2280 032 green 20 g

2280 033 black 20 g

Tungsten Putty to ciężka masa wolframowa, 
której używa się do obciążania przyponów 
Pop Up, jak i do kamuflowania zestawów.  

Art.-Nr.
2281 075

Tonący ciężarek z wolframu, który przytrzymuje przypon przy 
dnie i nie ześlizguje się z niego nawet przy dalekich rzutach, 
tak jak to się dzieje w przypadku. Zakłada się je na przypon tak 
jak stopery żyłkowe. 

Art.-Nr. Modell Kulki Długość Ilość
2283 603 ohne Ring 12 - 20 mm 15 mm 10 szt.

2283 604 ohne Ring 22 - 36 mm 25 mm 10 szt.

2283 605 mit Ring 12 - 20 mm 15 mm 10 szt.

2283 606 mit Ring 22 - 36 mm 25 mm 10 szt.

Przy użyciu tych szpilek w ciągu zaledwie kilku sekund można wymienić 
bądź przymocować kulki. 

Art.-Nr. 0 Ilość
2281 054 4,0 mm 20

2281 055 5,0 mm 20

2281 056 6,0 mm 15

2281 057 7,0 mm 15

2281 058 8,0 mm 10

Art.-Nr. Kolor Ilość
2281 060 Army 10 szt.

2281 061 Dark Brown 10 szt.

2281 062 Limpid Mud 10 szt.

Tapered Bullet Beads mają podłużny 
kształt i zakłada się je nad albo na 
krętlik. Zwłaszcza przy Run Rigach 
węzeł ochrania się w ten sposób. 

Ilość:
• 40x 4 mm
• 30x 6 mm
• 20x 8 mm
• 10x 10 mm
• inkl. Box
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Ilość:
• 3  x HD Lead Clip
• 3  x Camou Swivel
• 3  x Tail Rubbers
• 1  x Anti Tangle Tube 1,5 m

Ten zestaw dostosowany jest 
specjalnie do ciężkich zestawów 
ołowiowych, i ma na celu zapo-
bieganie splątaniom zyłki podczas 
rzutu.. 

Art.-Nr. Kolor Ilość
2283 710 Army 3 Sets

2283 711 Dark brown 3 Sets

Ilość:
• 3  x Safety Lead Clip
• 3  x Camou Swivel
• 3  x Tail Rubbers
• 1  x Anti Tangle Tube 1,5 m

Safety Lead Clip Rig jest jednym z 
najczęściej stosowanych zestawów. 
Doskonale nadaje się do dalekich i 
dokładnych rzutówi jest delikatny dla 
ryb. 

Art.-Nr. Kolor Ilość
2283 720 Army 3 Sets

2283 721 Dark Brown 3 Sets

2283 722 Limpid Mud 3 Sets

Art.-Nr. Kolor Ilość
2280 025 Limped green 5 szt.

2280 026 Limped brown 5 szt.

2280 027 Black 5 szt.

Art.-Nr. Kolor Ilość
2281 035 Army 10 szt.

2281 036 Dark Brown 10 szt.

2281 037 Limpid Mud 10 szt.

Art.-Nr. Kolor Ilość
2283 730 Mud green 3 Sets

2283 731 Dark brown 3 Sets

2283 732 Limpid green 3 Sets

Ilość:
• 3  x Safety Lead Clip de Luxe
• 3  x Camou Swivel
• 3  x Tail Rubbers
• 1  x Anti Tangle Tube 1,5 m

Klasyk pośród zestawów karpiowych 
w praktycznym zestawie ze stabilnym 
klipsem Safety Clip Deluxe.
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RoLLing swiVEL hEAVy CARP swiVEL

gisMo swiVEL QuiCK LinK swiVEL

CAMou Ring swiVEL

huRRy LinKPVA-BAg swiVEL

swiVEL CLiP
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Art.-Nr. Ilość
2281 601 20 Stück

Art.-Nr. dł. Waga Ilość
2213 005 5 50 kg 10

Art.-Nr. Ilość
2281 610 10 Stück

Art.-Nr. Ilość
2283 701 10

Art.-Nr. dł. Ilość
2283 704 4 10

Art.-Nr. Ilość
2281 602 20 Stück

Art.-Nr. Ilość
2230 051 10

Art.-Nr. Ilość
2281 609 10 Stück

Dla doskonałego połączenia rigów i Safety Lead 
Clip. 

Jeden z ulubionych krętlików w Anglii, zapewnia 
najlepszą z możliwych prezentację przynęty. Przy-
pony można bardzo łatwo zmieniać. 

Kombinacja Rolling Swivel  i  Speed Link, dopaso-
wany do naszych Lead Clips. 

Z pomocą genialnych Hurry Links błyskawicznie 
wymienić można np. przypony czy ołowiane ciężarki. 

Krętlik PVA-Bag służy do prostego i pewnego montażu worków PVA. Napełnij worek PVA, zawiąż, przewlecz 
węzeł przez duże oczko i następnie przesuń w dół, w węższe. 

Czarna, matowa farba daje efekt kamuflażu w 
płaskich i czystych obszarach zbiorników wodnych i 
zapobiega odbijaniu się promieni słonecznych. 
Zapewnia optymalną swobodę ruchów i jest dosto-
sowany do wszystkich nowoczesnych rigów.
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Q-Ring Camou Rig Rings 

BaCk Lead CLips aRmy

CaRp swiveL Box 50
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Art.-Nr. Ilość
2283 751 50 Stk

Ilość:
• 20x Camou Rolling Swivel
• 10x Camou Ring Swivel
• 10x Camou Swivel Clip
• 10x Camou Hurry Link
• inkl. Box

Art.-Nr. Ilość
2281 065 5

Na tym klipsie można zawiesić zestaw 
ołowiowy i używać go jako Back Lead. 
Zdemontować i zamontować można je w 
każdej chwili, a dzięki dużej średnicy oczka 
dobrze się przesuwają. v

Art.-Nr. Ilość
2230 052 10

Bardzo stabilne i niepozorne pierścienie 
Quick Change Ring ze średnicą 5 mm, do 
szybkiej i bezpiecznej zmiany przyponów i 
zestawów ołowiowych. 

Art.-Nr. innen Modell
2214 401 2 mm rund

2214 402 3,1 mm rund

2214 403 3,7 mm rund

2214 404 4,4 mm rund

2214 405 5,3 mm rund

2214 501 4,5 mm oval

2214 502 6,0 mm oval
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miCRo BaRBed Hooks mB gRippeR

mB anti snag

mB BoiLie Hook

mB CHod Hook

diamond Hook sHaRpeneR

diamond gRoove Hook sHaRpeneR

NEW
2018

NEW
2018
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• MB = Micro Barbed - • Camou Coated
• kolor: czarny/nikiel - • zawartość: 10 sztuk

Art.-Nr. Ro.
2245 102 2

2245 104 4

2245 106 6

2245 108 8

Art.-Nr. Ro.
2245 002 2

2245 004 4

2245 006 6

2245 008 8

Art.-Nr. Ro.
2245 202 2

2245 204 4

2245 206 6

Art.-Nr. Ro.
2245 402 2

2245 404 4

2245 406 6

2245 408 8

Art.-Nr. Ro.
2245 302 2

2245 304 4

2245 306 6

Kształtem przypomina nasz 
Power Carp B-988, ale jest 
wyjątkowo ostry i wykonany 
ze stali okrągłej. Ten haczyk 
jest niemalże niezauważalny 
dla ryb, a poza tym bardzo lek-
ki i stabilny. 

Pierwowzór tradycyjne-
go haczyka karpiowego, 
stabilnego, z prostym 
trzonkiem i wygiętym 
do wewnątrz grotem.

Dzięki swojemu długiemu i nie-
zwykle ostremu grotowi trzy-
ma się pewnie po zacięciu i jest 
przeznaczony do połowów na 
wodach pełnych zawad.  Pros-
ty kształt WS sprawia, że jest on 
odporny na wygięcia i nie rani 
ryby. 

MB Chod Hook to kla-
syczny haczyk karpi-
owy: szeroki, stabilny i 
wyjątkowo ostry. 

Art. Nr. Długość Ilość
2280 113 15 cm 1

Art. Nr. Długość Ilość
2280 114 15 cm 1

Diamont  Hook  Grove  Sharpener  15  cm  to  specjalne  ostrzałki  o  
wysokiej  odporności  na  ścieranie,  dające  bardzo  dobre  efekty.  
Powierzchnia   ostrzałek   wzbogacona   została   wysokiej   jakości   
częsteczkami  diamentu,  dającymi  lepszą  ścierność  i  w  konsek-
wencji  pozwalającymi  uzyskać  pierwszorzędne  rezultaty.  Grove  
Sharpener   posiada   dodatkowo   specjalną   rynnę   do   ostrzenia   
haczyków,  które  umożliwia  ich  dokładne  i  prawidłowe  prowad-
zenie  podczas  ostrzenia.  
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Hook

poweR CaRp

B-988
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Hook
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B-988

poweR CaRp
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Ready d-Rig HookCassein

ws Hook

CaRp Hooks
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Art.-Nr. Ro.
2210 010 1/0

2210 004 4

2210 006 6

2210 008 8

Art.-Nr. Ro.
2212 001 1

2212 002 2

2212 004 4

2212 006 6

2212 008 8

Art.-Nr. Ro.
2244 002 2

2244 004 4

2244 006 6

Art.-Nr. Ro.
2240 002 2

2240 004 4

2240 006 6

2240 008 8

Art.-Nr. Ro.
2212 101 1

2212 102 2

2212 104 4

2212 106 6

2212 108 8

Art.-Nr. Ro.
2240 104 4

2240 106 6

2240 108 8

Art.-Nr. Ro.
2211 001 1

2211 002 2

2211 004 4

2211 006 6

2211 008 8

• wyjątkowo mocny
• wykonany ze stali węglowej typu 110
• Made in Japan
• ultra ostry haczyk
• zaostrzony chemicznie
• Kolor: czarny/nikiel
• Zawartość: 10 sztuk/SB

Art.-Nr. Rozm. Ilość
2212 302 2 6

2212 304 4 6

2212 306 6 6

Haczyki Anaconda Ready D-Rig są gotowymi haczykami do 
montowania przyponów typu Pop Up. Kulka czy Pop Up 
może się swobodnie poruszać na trzonku haczyka, dzięku 
czemu wyplucie haczyka przez karpia po połknięciu kulki 
jest prawie niemożliwe. 
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8 Loop Knot, sleeved with Shrink Tube 0,8 / 2.4

Steel Ring Swivel  Size 8

 35 lb 
Virgin Link

Anaconda B 998 
Power Carp II

35 lb Diver Line

adjustaBLe peLLet Rig 22 Cm

Anaconda WS Special

ca. 11cm 15 lb Diver Line
35 lb Jungle Leadcore Steel Ring Swivel 

Size 8

8 Turn Grinner, sleeved  
with Shrink Tube 0,8 / 2,4

RiveR Rig 45 Cm

PROFESSIONAL
  HAND MADE

2 pcs.!
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Art.-Nr. Rozm. Długość Waga Ilość
2282 602 2 22 cm 35 lb 2

2282 604 4 22 cm 35 lb 2

2282 606 6 22 cm 35 lb 2

Przypon typu Pellet z indywidualnie regulowaną długością włosa, dzięki czemu możliwe są połowy przy użyciu pelletów różnej wielkości czy 
przynęt składających się z kilku pelletów.

River Rig to specjalny przypon comb, bardzo mocny i odporny na ścieranie. Można go stosować również bez koszulek antysplątaniowych, 
nawet na wodach pełnych kamieni i ostrych muszli. Wyposażony w krętlik z oczkiem stalowym (rozmiar 8) i haczyk Anaconda WS Special, dzięki 
czemu sprawdzi się również w rzekach i innych wodach płynących, ale również w jeziorach pełnych zawad, gdzie wymagane będą stabilne 
materiały takie jak  Diver Line i Jungle Leadcore.

Art.-Nr. Rozm. Długość Waga Ilość
2282 302 2 45 cm 35 + 15 lb 2

2282 304 4 45 cm 35 + 15 lb 2
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FLuo CaRBon stiFF Rig

8 Loop Knot, sleeved with Shrink Tube 0,8 / 2.4

Steel Ring Swivel  Size 8
25 lb Kodiak Line

8 Turn Grinner Knot, sleeved with Shrink Tube 0,8 / 2,4

paRtiCLe Rig 22 Cm

adjustaBLe HaiR Rig

BaRBLess
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Art.-Nr. Rozm. Długość Waga Ilość
2285 052 2 ca. 17 cm 35 lb 2

2285 054 4 ca. 17 cm 35 lb 2

2285 056 6 ca. 17 cm 35 lb 2

Wykonany w całości z fluokarbonu, wyjątkowo stabilny i niewidoczny nawet dla ostrożnych karpi. 

Art.-Nr. Rozm. Długość Waga Ilość
2282 102 2 22 cm 25 lb 2

2282 105 5 22 cm 25 lb 2

2282 107 7 22 cm 25 lb 2

Genialny przypon, wykonany z powlekanej żyłki Kodiac, który najlepiej nadaje się do połowów z użyciem przynęt w formie cząstek. 
Wyposażony w krętlik ze stalowym oczkiem (rozmiar 8) i haczyk Anaconda Pointer. 

Przypon z regulowanym włosem o długości 6,5 cm, o uniwersalnym zastosowaniu: na kukurydzę, pojedyncze kulki czy pellety. 

Art.-Nr. Rozm. Długość Waga Ilość
2285 031 1 ca. 20 cm 35 lb 2

2285 032 2 ca. 20 cm 35 lb 2

2285 034 4 ca. 20 cm 35 lb 2

2285 036 6 ca. 20 cm 35 lb 2

Art.-Nr. Rozm. Długość Waga Ilość
2282 932 2 ca. 22 cm 35 lb 2

2282 934 4 ca. 22 cm 35 lb 2

2282 936 6 ca. 22 cm 35 lb 2
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Long sHank sLiding Rig 22 Cm

Steel Ring Swivel  Size 8

35 lb Virgin Link

8 Turn Grinner, sleeved  
with Shrink Tube 0,8 / 2,4

4,8 mm Rig Ring

Anaconda Piercer

8 Turn Grinner Knot, 
sleeved with Shrink Tube

0,8 / 2,4

Anaconda B 998  
Power Carp 

5 Turn Grinner Knot, protected with 
40 mm Slime Line Anti Tangle Rubber

ReguLaR BoiLie Rig 20 Cm

BaRBLess

5 cm stripped back

25 lb Kodiak Line

Anaconda B-988 Power Carp II

ComBi Rig 22 Cm
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Art.-Nr. Rozm. Długość Waga Ilość
2282 202 2 22 cm 35 lb 2

2282 204 4 22 cm 35 lb 2

2282 206 6 22 cm 35 lb 2

Efekt poślizgu na trzonku haczyka uniemożliwia w zasadzie wyplucie go.  Przypon zawiązany na Virgin Link.

Uniwersalny przypon Regular Boilie, który - dzięki zastosowaniu koszulek antysplątaniowych - pozwala w zasadzie całkowicie wyeliminować 
splątania podczas rzutów. 

Art.-Nr. Rozm. Długość Waga Ilość
2282 702 2 20 cm 25 lb 2

2282 704 4 20 cm 25 lb 2

2282 706 6 20 cm 25 lb 2

Art.-Nr. Rozm. Długość Waga Ilość
2282 802 2 20 cm 25 lb 2

2282 804 4 20 cm 25 lb 2

2282 806 6 20 cm 25 lb 2

Art.-Nr. Rozm. Długość Waga Ilość
2282 002 2 22 cm 25 lb 2

2282 004 4 22 cm 25 lb 2

2282 006 6 22 cm 25 lb 2

Przypon combi dostosowuje się do najróżniejszych typów zbiorników wodnych. Wyposażony w krętlik ze stalowym oczkiem (rozmiar 8) i 
haczyk B-988 Power Carp II, związany z materiału przyponowego Kodiac Line. Nie plącze się podczas rzutu, jest odporny na ścieranie, a Power 
Carp II gwarantuje perfekcyjne zacięcie. 
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CLip BaCk Lead system

8 Turn Grinner Knot, 
sleeved with Shrink Tube

0,8 / 2,4

Anaconda B-988 Power Carp II

BaCk Lead

BaCk Lead wiRe maRkeR
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Camou Green Camou  Black Waga
2680 040 2680 140 40 g

2680 050 2680 150 50 g

2680 060 2680 160 60 g

2680 080 2680 180 80 g

Zawartość: 2/opakowanie

Nowe ciężarki ołowiane do zatapiania 
żyłki dostępne są w 2 różnych kolo-
rach. Tym razem mamy do czynienia z 
wersją z pewnym rodzajem konstrukcji, 
który odpowiednio dopasowuje się do 
prądu wody czy typu dna. W ten sposób 
zawsze mamy pewność, że ołów równo-
miernie spoczywa na dnie. 

Art.-Nr. Waga
2620 040 40 g
2620 050 50 g
2620 060 60 g
2620 080 80 g

zawartość
2 sztuki Camou Green Camou  Black Waga

2680 012 2680 112 112 g

Art.-Nr. Waga
2644 055 55 g
2644 085 85 g
2644 115 115 g

Nowe ciężarki ołowiane do markerów zostały 
stworzone specjalnie z myślą o sprawdzaniu 
dna jeziora i jednocześnie badaniu głębokości 
wody. 
Kształt ciężarka opracowano w ten sposób, 
aby umożliwić po pierwsze dalekie rzuty, a po 
drugie - dokładne badanie dna jeziora. 
Dostępny w dwóch wariantach - po 
pierwsze, jako normalna wersja z krętlikiem 
antysplątaniowym do bezpośredniego 
przywiązania (Anaconda Marker Lead), a 
także jako wersja ze stabilnym metalowym ra-
mieniem (Anaconda Wire Marker Lead).

Camou Green Camou  Black Waga
2681 012 2681 112 112 g
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FeedeR Lead at-i Cast BomB

at-i eCCentRiCat-i CRank BomB

inLine CRank BomB CRank BomB

poweR Cast distanCe BomB
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Art.-Nr. Waga OZ
2650 056 56 g 2,0
2650 070 70 g 2,5
2650 084 84 g 3,0
2650 098 98 g 3,5

Art.-Nr. Waga OZ
2651 070 70 g 2,5
2651 084 84 g 3,0
2651 098 98 g 3,5
2651 112 112 g 4,0

Art.-Nr. Waga OZ
2652 070 70 g 2,5
2652 084 84 g 3,0
2652 098 98 g 3,5
2652 112 112 g 4,0
2652 126 126 g 4,5
2652 140 140 g 5,0
2652 154 154 g 5,5
2652 196 196 g 7,0

Art.-Nr. Waga OZ
2653 070 70 g 2,5
2653 084 84 g 3,0
2653 098 98 g 3,5
2653 112 112 g 4,0
2653 126 126 g 4,5
2653 140 140 g 5,0
2653 154 154 g 5,5
2653 196 196 g 7,0

Art.-Nr. Waga OZ
2654 070 70 g 2,5 
2654 084 84 g 3,0
2654 098 98 g 3,5
2654 112 112 g 4,0
2654 140 140 g 5,0

Art.-Nr. Waga OZ
2655 070 70 g 2,5
2655 084 84 g 3,0
2655 098 98 g 3,5
2655 112 112 g 4,0
2655 140 140 g 5,0

Art.-Nr. Waga OZ
2662 056 56 g 2,0
2662 070 70 g 2,5
2662 084 84 g 3,0
2662 098 98 g 3,5
2662 112 112 g 4,0

Art.-Nr. Waga OZ
2663 056 56 g 2,0
2663 070 70 g 2,5
2663 084 84 g 3,0
2663 098 98 g 3,5
2663 112 112 g 4,0

Ciężarek, który można obkleić zanętą 
lub pastą. Dzięki zastosowaniu tego 
ciężarka rzadko kiedy trzeba długo 
czekać na branie! 

Dzięki specjalnemu aerodynamicznemu 
kształtowi i odchodzącą z boku Inline 
Tube, uzyskuje się doskonałe parametry 
rzutu. 

Dzięki specjalnemu aerodynamicznemu 
kształtowi i odchodzącą z boku Inline 
Tube, uzyskuje się doskonałe parametry 
rzutów - również bardzo dokładnych, na 
duże odległości. 

Ciężarek przystosowany do dale-
kich rzutów, z żyłką przebiegającą 
wewnątrz, nadaje się także do ciężkich 
zestawów do 196 g. Dzięki specjal-
nym wyżłobieniom wzmacnia efekt 
samozacięcia. 

Fantastyczny ciężarek Long Cast, 
charakteryzujący się oryginalną i bard-
zo odporną powłoką. Małe kamienie i 
cząsteczki drewna w połowce ciężarka 
pomagają wtopić się w otoczenie. 

Klasyczny, uniwersalny ciężarek na 
dalekie rzuty.

Aerodynamiczny i szybki ciężarek. Gumo-
wa powierzchnia zapewnia optymalne ut-
rzymywanie przy dnie. 

Ciężarek typu Crank Bomb, ale z żyłką 
przebiegającą wewnątrz. 

Gumowa powierzchnia gwarantuje optymalne utrzymywanie ciężarków na dnie przed dłuższy czas i zapobiega odbijaniu się światła pod wodą. 
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Art.-Nr. Waga OZ
2657 070 70 g 2,5
2657 084 84 g 3,0
2657 098 98 g 3,5
2657 112 112 g 4,0
2657 140 140 g 5,0

Art.-Nr. Waga OZ
2656 070 70 g 2,5
2656 084 84 g 3,0
2656 098 98 g 3,5
2656 112 112 g 4,0
2656 140 126 g 4,5
2656 196 140 g 5,0

Art.-Nr. Waga OZ
2658 056 56 g 2,0
2658 070 70 g 2,5
2658 084 84 g 3,0
2658 098 98 g 3,5
2658 112 112 g 4,0

Art.-Nr. Waga OZ
2659 056 56 g 2,0
2659 070 70 g 2,5
2659 084 84 g 3,0
2659 098 98 g 3,5
2659 112 112 g 4,0

Art.-Nr. Waga OZ
2660 056 56 g 2,0
2660 070 70 g 2,5
2660 084 84 g 3,0

Art.-Nr. Waga OZ
2661 070 70 g 2,5
2661 084 84 g 3,0
2661 098 98 g 3,5
2661 112 112 g 4,0
2661 140 140 g 5,0

Art.-Nr. Waga OZ
2664 070 70 g 2,5
2664 084 84 g 3,0
2664 098 98 g 3,5
2664 112 112 g 4,0
2664 140 140 g 5,0

Art.-Nr. Waga OZ
2665 042 42 g 1,5
2665 056 56 g 2,0
2665 084 84 g 3,0
2665 098 98 g 3,5

Sprawdza się zwłaszcza w rzekach. 
Perfekcyjne utrzymanie nawet w naj-
silniejszych prądach. 

Dzięki wypustkom ten ciężarek zapew-
nia perfekcyjne utrzymywanie się na 
dnie nawet w najsilniejszych prądach. 

Dzięki efektowi samozacięcia ma bardzo 
wiele zastosowań. Ten ciężarek zapew-
nia największą wagę przy najmniejszej 
możliwej objętości. 

Model stworzony do pokonywania 
dużych odległości. Trójkątny kształt za-
pewnia bardzo spokojne rzuty. 

Kulisty kształt to klasyka wśród 
ciężarków karpiowych - i słusznie. Ten 
kształt przy najmniejszej objętości gwa-
rantuje największą wagę, a co za tym 
idzie - optymalny efekt samozacięcia. 
Nowa, wyjątkowo 
wytrzymała gumowa 
powłoka kamuflująca 
zapobiega odbijaniu 
się światła pod wodą. 

Kształt podobny do kropli zapewnia dob-
re parametry lotu i haczyka, ponieważ 
jego punkt ciężkości leży blisko krętlika. 
Spłaszczone boki zapobiegają tocze-
niu się ciężarka po nierównym podłożu. 
Wytrzymała powłoka kamuflująca zapo-
biega odbijaniu się światła pod wodą. 

Stożkowy kształt sprzyja stabilnemu 
ułożeniu na dnie i zapewnia szybkie 
zacięcie. 

Stożkowy kształt sprzyja stabilnemu 
ułożeniu na dnie i zapewnia szybkie 
zacięcie. 

Gumowa powierzchnia gwarantuje optymalne utrzymywanie ciężarków na dnie przed dłuższy czas i zapobiega odbijaniu się światła pod wodą. 
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Fluo Weiß Moosgrün Salz/Pfeffer Waga
2666 100 2667 100 2668 100 100 g
2666 130 2667 130 2668 130 130 g
2666 170 2667 170 2668 170 170 g
2666 200 2667 200 2668 200 200 g
2666 250 2667 250 2668 250 250 g
2666 310 2667 310 2668 310 310 g
2666 370 2667 370 2668 370 370 g

Fluo Weiß Pink Spring Green Waga
2671 060 2672 060 2673 060 60 g
2671 080 2672 080 2673 080 80 g
2671 100 2672 100 2673 100 100 g
2671 110 2672 110 2673 110 110 g
2671 120 2672 120 2673 120 120 g

Fluo Weiß Pink Spring Green Waga
2675 050 2676 050 2677 050 50 g
2675 060 2676 060 2677 060 60 g
2675 080 2676 080 2677 080 80 g
2675 090 2676 090 2677 090 90 g
2675 110 2676 110 2677 110 110 g
2675 130 2676 130 2677 130 130 g

Art.-Nr. Waga
2669 065 65 g
2669 085 85 g
2669 105 105 g
2669 115 115 g
2669 130 130 g

Art.-Nr. Waga
2670 065 65 g
2670 085 85 g
2670 105 105 g
2670 115 115 g
2670 130 130 g

Skuteczne   ołowiane   ciężarki   River   Gripper   
dostępne   są   teraz   w   różnych   kolorach   w   
wersjach  od100  do  370  g.  Ich  powłoka  jest  
niewiarygodnie   trwała,   dlatego  nie   ulegają   
one  uszkodzeniom  na  skutek  kontaktów  z   
kamieniami  i  innymi  obiektami.  

Jaskrawe  kolory  ciężarków  Candy  Cracker  są  dla  karpi  interesujące.  W  ostatnich  miesiącach,  
dzięki  kolorowym  ciężarkom,  udawało  nam  się  przechytrzyć  zwłaszcza  starsze  ryby,  od-
straszane  przez  standardowe,  maskowane  zestawy.  Ciekawość  u  doświadczonych  ryb  zdaje  
się  być  większa  niż  strach.

Ciężarki Attraktor Inline zostały zaopatrzone w najskuteczniejszą w programie Uni Cat powłokę wabiącą. Można je łączyć z dowolnymi spra-
yami wabiącymi i aromatami i używać jako dodatkowej przynęty. Oba końce są bardzo elastyczne i umożliwiają zamocowanie krętlika, jeśli sto-
sujemy zestawy ze stałym (nieruchomym) ciężarkiem ołowianym. 
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Weed Sand Muddy Waga
2688 040 2689 040 2690 040 40 g
2688 060 2689 060 2690 060 60 g
2688 070 2689 070 2690 070 70 g
2688 080 2689 080 2690 080 80 g
2688 090 2689 090 2690 090 90 g
2688 100 2689 100 2690 100 100 g
2688 130 2689 130 2690 130 130 g

Weed Sand Muddy Waga
2683 070 2683 070 2684 070 70 g
2683 080 2683 080 2684 080 80 g
2683 090 2683 090 2684 090 90 g
2683 100 2683 100 2684 100 100 g
2683 120 2683 120 2684 120 120 g

Weed Sand Muddy Waga
2685 070 2686 070 2687 070 70 g
2685 084 2686 084 2687 084 84 g
2685 098 2686 098 2687 098 98 g
2685 115 2686 115 2687 115 115 g

Wysokiej jakości ciężarki ołowiane, zrobione w Niemczech, wykonywane ręcznie. 
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Art.-Nr.
2201 001 Scopex 

2201 002 Bacon Bull

2201 003 Tropical Monkey

2201 004 Fish´n Nana 

2201 005 Chicken on the Beach

2201 006 Robins Crab 

2201 007 Nutz & Corn

2201 008 Surf´N Turf

2201 009 Fire Tuna 

2201 010 White Tiger 

2201 011  Strawberry Milkshake 

2201 012 Krill Bill 

2201 013 Dirty Berry 

2201 014 Banana Split 

2201 015 Sushi Tiger 

2201 016 Cheese Onion 

2201 017 Honey Fruits 

2201 018 Garlic Bomb

2201 019 Lady Shot 

Art.-Nr.
2201 501 Scopex 

2201 502 Bacon Bull

2201 503 Tropical Monkey

2201 504 Fish´n Nana 

2201 505 Chicken on the Beach

2201 506 Robins Crab 

2201 507 Nutz & Corn

2201 508 Surf´N Turf

2201 509 Fire Tuna 

2201 510 White Tiger 

2201 511  Strawberry Milkshake 

2201 512 Krill Bill 

2201 513 Dirty Berry 

2201 514 Banana Split 

2201 515 Sushi Tiger 

2201 516 Cheese Onion 

2201 517 Honey Fruits 

2201 518 Garlic Bomb

2201 519 Lady Shot 

Art.-Nr.
2201 601 Scopex 

2201 602 Bacon Bull

2201 603 Tropical Monkey

2201 604 Fish´n Nana 

2201 605 Chicken on the Beach

2201 606 Robins Crab 

2201 607 Nutz & Corn

2201 608 Surf´N Turf

2201 609 Fire Tuna 

2201 610 White Tiger 

2201 611  Strawberry Milkshake 

2201 612 Krill Bill 

2201 613 Dirty Berry 

2201 614 Banana Split 

2201 615 Sushi Tiger 

2201 616 Cheese Onion 

2201 617 Honey Fruits 

2201 618 Garlic Bomb

2201 619 Lady Shot 

- bez sztucznych barwników i substancji konserwujących - Kulka  musi  potrafić  przede  wszystkim   je-
dno:   ponadprzeciętnie   dobrze   kusić   i   
być   lekkostrawna   dla   karpi   i   spółki.   We   
współpracy   z  wędkarzem  Frankiem  Sch-
midtem  odnowiliśmy recepturę i stworzyliś
my  wysokiej   jakości   kulki,   które   produk-
towane  są  w  100%  na  bazie  naturalnych  
składników   bez   sztucznych   barwników   i   
konserwantów.  Nasi  specjaliści  od  rozwo-
ju  produktu  stworzyli  fantastyczne  kulki  o  
wysokiej  zawartości  jedwabników  i  świeżo  
zmielonych  konopi  w  składzie  i  o  innowa-
cyjnych  i  niezwykłych  smakach.  
Swoją   "chrupkość"   kulki   zawdzięczają   
ekstragrubym   cząsteczkom   grysu   kuku-
rydzianego   i   zbożowego.   Te   składniki   
nadają   kulkom   gruboziarnistej   struktury,   
dzięki   której   zawarte   w   nich   atraktory   i   
substancje   wabiące   mogą   być   szybciej   
i   w   sposób   ciągły   uwalniane   do   wody.   
Oprócz  atrakcyjności  cząsteczki  te  nadają  
przynęcie   zróżnicowanej   konsystencji,   
naśladującej   naturalne   pożywienie   karpi.   
To  odbiera  im  całą  nieśmiałość.  

•    dostępne w wersji 20 mm

•    bez sztucznych barwników i substancji konserwujących

•    jedwabniki (6%) i świeżo zmielone konopie

•    niezwykłe smaki
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Garlic BombHoney Fruits

Scopex Bacon Bull Tropical Monkey Fish´n Nana Chicken 
on the Beach

Robins Crab Nutz & Corn Surf´N Turf Fire Tuna White Tiger 

Strawberry 
Milkshake Krill Bill Dirty Berry Banana Split Sushi Tiger

Cheese Onion Lady Shot

20
mm

Made in G
ermany
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Oznaczenie smaków

Scopex Scopex 

Bacon Bull wędzony boczek & energy

Tropical Monkey  kokos & ananas

Fish´n Nana łupacz & banan

Chicken on the Beach kurczak, ostre przyprawy & mango

Robins Crab krab & porzeczka

Nutz & Corn kukurydza & orzech włoski

Surf´N Turf  tuńczyk & ostre przyprawy

Fire Tuna  tuńczyk & ostre przyprawy

White Tiger orzech tygrysi & biała czekolada

Strawberry Milkshake truskawka, miód & śmietana

Krill Bill  kryl & gorgonzola

Dirty Berry durian & tutti frutti

Banana Split czekolada, banan & śmietana

Sushi Tiger sushi & orzech tygrysi

Cheese Onion ser & cebula

Honey Fruits  tutti frutti & miód

Garlic Bomb czosnek & durian

Lady Shot scopex, banan & gruszka
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Art.-Nr. 16 mm 20 mm Zaw.
2200 - 016 020 1 kg

Art.-Nr. 24 mm Zaw.
2200 - 024 800 g

Art.-Nr. 16 mm 20 mm Zaw.
2200 - 216 220 100 g

Kulki Halloween mają specjalny skład, który ma na celu w 
naturalny sposób pobudzić ryby do żerowania: mączniaki, 
czerwony pieprz oraz bardzo szybko uwalniające się 
atraktory. Doskonale sprawdzają się na zawodach 
wędkarskich. Wysokiej jakości mieszanka białka zawarta 
w kulkach Halloween wspomaga budowanie zapasów 
tłuszczu i procesy trawienia u karpi.  Dzięki specjalnej re-
cepturze i owocowemu posmakowi mogą być stosowane 
przez cały rok. Dodatkowo rozkładają się w wodzie bez jej 
zanieczyszczania, umożliwiając jednocześnie nęcenie na 
duży dystans. 

• Wysokiej jakości składniki i aromaty pobudzają żerowanie 
• bardzo dobrze sprawdzają się podczas każdej pory 
   roku dzięki swojej łowności. 
• bardzo dobrze trawione przez karpie
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Art.-Nr. Zaw.
2200 002 50 ml

Art.-Nr. Zaw.
2200 001 50 ml

Art.-Nr. Zaw.
2200 003 100 ml

Art.-Nr. Zaw.
2200 004 50 g

• Wysokiej jakości składniki i aromaty pobudzają żerowanie 
• bardzo dobrze sprawdzają się podczas każdej pory 
   roku dzięki swojej łowności. 
• bardzo dobrze trawione przez karpie

W serii Halloween Boilie dostępny jest także 
pasujący atraktor w sprayu. Poprawia on 
właściwości zarówno naturalnych jak i sz-
tucznych przynęt, wielokrotnie zwiększając 
ich atrakcyjność.

 pobudza naturalne żerowanie
• może być stosowany przez cały rok

Używany jest jako dodatek do zanęty,  do 
wzmacniania zapachu kulek. Owocowy, 
korzenny smak jest odporny na gotowa-
nie i nie wyparuje. 

pobudza naturalne żerowanie
• może być stosowany przez cały rok

Wyjątkowo gęsty Amino Dip, do maczania kulek i 
przynęt. Razem z kulkami Halloween tworzą bardzo 
udaną kombinację.

Ten Powder Gelee Dip ma pikantny aromat 
Halloween i dodatkowe aminokwasy. Kulkę 
należy namoczyć, obtoczyć w proszku i chwilę 
poczekać.  Ten proces można oczywiście kil-
kukrotnie powtórzyć. Na wodzie tworzy grubą 
warstwę wokół przynęty, która bardzo szybko 
uwalnia atraktory i długo się utrzymuje. 
Do maczania kulek i sztucznych przynęt.
pobudza naturalne żerowanie
• może być stosowany przez cały rok
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Crushed BoilieParticle Pellet

Green Betain Crunch Black

1kg 1kg

1kg 1kg
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Oferta mieszanek Anaconda Power Carp 
Mix obejmuje wysokiej jakości, całoroczne 
zanęty gruntowe na większe karpie. 
Zanęty powstały z wysokiej jakości 

składników i mogą być stosowane jako dodatek do kulek, ale także w koszy-
czkach zanętowych w metodzie feeder. 

Art.-Nr.
2292 111 Particle Pellet

Art.-Nr.
2292 112 Crushed Boilies

Art.-Nr.
2292 113 Green Betain

Art.-Nr.
2292 114 Crunch Black

Particle Pellet Mix na 
bazie drobno zmielonej 
mączki biszkoptowej, 
wzbogacona o orzechy 
tygrysie, pellet o smaku 
halibuta, Crushed Boilies 
i Crushed Babycorn. Lek-
ko pikantny aromat.  

Crushed Boilie Mix to 
grubo zmielona mies-
zanka mączki rybnej. 
Duże cząsteczki takie 
jak Crushed Boilies, Ba-
bycorn czy pellet o sma-
ku halibuta zapewniają 
dużą skuteczność. 

Crunch Black to wysokiej 
jakości mieszanka na ba-
zie produktów rybnych, 
takich jak drobno zmie-
lona mączka rybna czy 
pellet o smaku halibu-
ta. Wyróżnia się bardzo 
wysoką skutecznością 
w bardzo zimnych zbi-
ornikach, ale sprawdzi 
się także latem. Chętnie 
stosowana w metodzie 
feeder.  

Uwielbiana przez kar-
pie betaina zielona 
w połączeniu z wy-
sokiej jakości mączką 
rybną tworzy bardzo 
skuteczną mieszankę 
o naturalnym aro-
macie, którą można 
zastosować również w 
metodzie feeder.
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BaByCoRn peLLets

1 kg

Robin Red Fish

Green Tiger 1kg

1kg

Natural Robin Red

Hemp Schellfish

Green Betain
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Art.-Nr.
2292 201 Natural

2292 202 Robin Red

2292 203 Shellfish

2292 204 Konopia

2292 205 Green Betain

Art.-Nr.
2292 115 Green Tiger

Art.-Nr.
2292 116 Robin Red Fish

Mieszanka Robin Red składa się z wysokiej jakości mączki z 
tuńczyka wzbogaconej o dodatek robin red. Skuteczna w 
przełowionych zbiornikach, także w metodzie feeder. 

Green Tiger Mix to ciężka mieszanka o bardzo naturalnym 
aromacie, która utrzyma ryby przez dłuższy czas w pobliżu 
dna. Na bazie mączki biszkoptowej i mączki z orzechów 
ziemnych, wzbogacona o orzechy tygrysie, Crushed Boilies 
i Crushed Halibut Pellets.

Atrakcyjność  pelletów  z  kukurydzy  latem  nie  podlega  żadnej  dyskusji,  ale  na-
wet  w  zimnych  porach  roku,  kiedy  ryby  stają  się  ociężałe,  kukurydza  pobud-
za karpie do żerowania. Ważne jest, żeby wzbudzić u karpia apetyt, ale nie dopuścić do po-
jawienia się u niego uczucia sytości. Pellety Babycorn bardzo szybko rozpuszczają się w wod-
zie, wytwarzając przy tym chmurę zanętową o bardzo wysokiej skuteczności.
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miCRo neon pop up

sweetCoRn 10 mm

miCRo popup 10 mm

tigeRnut 15 mm

FiRst CHoiCe Baits

Made in G
ermany
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W fazie testów kulki Micro Neon PopUp wykazały się bardzo dużą 
łownością. 

Art.-Nr. Nr. Nr. Bez. Kolor
2203 - 010 Banane 020 neutral grün

2203 - 011 Monster Crab 021 neutral gelb

2203 - 012 Schellfisch 022 neutral pink

2203 - 013 Knoblauch 023 neutral weiß

2203 - 014 Tigernut 024 neutral orange

1st Choice Baits są tak podobne do przynęt naturalnych i oryginalnych 
Micro Pop Up‘ów, że można by je pomylić. Dzięki specjalnym kolorom i 
połączeniom smaków ta gama przynęt jest niezwykle skuteczna. Unoszą 
się na wodzie, więc można stosować je jako Pop Up albo do wyważenia 
kulek i innych przynęt. 

Art.-Nr. Ilość

2281 140 Floating Mix 12

2281 141 Sinking Mix 12

Art.-Nr. Ilość

2281 120 Nature 20

2281 121 Garlic White 20

2281 122 Garlic Green 20

2281 123 Strawberry 20

2281 124 Tutti Frutti 20

Art.-Nr. Ilość

2281 130 Sweetcorn 15

2281 131 Strawberry 15

2281 132 Garlic Green 15

2281 133 Tutti Frutti 15

2281 134 Garlic White 15
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- Exklusiv bei Sänger -

1 kg

kRiLL RoBin Red peLLets
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Wyprodukowany z mączki rybnej hi-powder o bardzo dużej zawartości białka. 
Pellet docelowo na sumy i karpie, wzbogacony o ekstrakty aromatów rybnych, witaminy i białka. Ponieważ jest to produkt naturalny, dopusz-
czalne są delikatne różnice koloru i aromatu, które w żadnym wypadku nie wpływają negatywnie na jego jakość. Pellety podlegają bardzo su-
rowym kontrolom jakości i zgodne są z nowymi wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi nęcenia w wodach płynących i stojących i posiadają 
certyfikat bezpieczeństwa. W wodzie stojącej rozpuszczają się po około 24 godzinach. 

Składniki
• 15% mączka z krylu                            

• 19%  mączka rybna

• 17% olej rybny/ Gamba

• 12% gluten pszenny

                                                     

 • 13% mąka pszenna

 • 16% mączka sojowa

 • 1,2% celuloza

 • 6,8% aromaty

 •  49% łączna zawartość białka
Art.-Nr. Długość
2291 402 2 mm

2291 404 4 mm

2291 406 6 mm

2291 408 8 mm gebohrt

2291 414 14 mm  gebohrt

2291 420 20 mm  gebohrt
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tigeRnut mega tigeRnut seRies

Art.-Nr. Inh.
2291 221 2250 ml

tigeRnut CHiLi CoConut
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Art.-Nr. Zaw.
2291 211 2250 ml

Art.-Nr. Zaw.
2291 220 Natural 2250 ml

2291 221 Cilli-Coconut 2250 ml

Aromat przebija się przez 
wszystkie warstwy wody 
i dodatkowo pobudza 
karpie do żerowania. 

Orzechy tygrysie uważane są wśród profes-
jonalistów za najlepsze przynęty wszechcz-
asów. 

Orzechy tygrysie uważane są wśród profes-
jonalistów za najlepsze przynęty wszechcz-
asów.

Orzechy tygrysie uważane są wśród 
profesjonalistów za najlepsze 
przynęty wszechczasów.
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- PVA Friendly - Stay Fresh

spod mix CHiLi

spod mix gaRLiC mint

paRty mix CHiLi CHoCoLate

saLti Hemp
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Art.-Nr. Zaw.
2291 213 2250 ml

Art.-Nr. Zaw.
2291 214 2250 ml

Art.-Nr. Zaw.
2291 215 2250 ml

Art.-Nr. Zaw.
2291 216 2250 ml

Składa się z orzechów tygrysich, kono-
pi, pszenicy i doskonale nadaje się do 
wypełniania spombów, rakiet zanętowych 
i worków PVA.

Składa się z orzechów tygrysich, ko-
nopi, pszenicy i doskonale nadaje 
się do wypełniania spombów, rakiet 
zanętowych i worków PVA. 

Party Mix  składa się z orzechów tygrysich, 
konopi, kukurydzy i pszenicy; dzięki sma-
kowi Chilli Chocolate jest jeszcze bardziej 
skuteczny. 

Słona Konopia
Aby jeszcze bardziej pobudzić ryby 
do żerowania (nawet z większych 
odległości), wzmocniliśmy działanie ko-
nopi dodatkiem soli. 
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CHiLi Hemp

gaRLiC mint Hemp

2,5 kg

patiCLes natuRaL tigeRnut

paRty mix
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Chili Konopia
Aby jeszcze bardziej pobudzić ryby do 
żerowania (nawet z większych odległości), 
wzmocniliśmy działanie konopi dodatkiem 
chili.

Garlic-Mint Konopia
Składa się z orzechów tygrysich, kono-
pi, pszenicy i doskonale nadaje się do 
wypełniania spombów, rakiet zanętowych 
i worków PVA.

Party Mix 
Party Mix składa się z orzechów tygrysich, 
konopi, kukurydzy i pszenicy, jest bardzo 
naturalny w smaku.

Surowe, suszone orzechy tygrysie różnych wielkości od 8 do 20 mm. 
Sprawdzą się jako przynęta na haczyk i zanęta. 
Jak przygotować orzechy tygrysie do łowienia karpi? 
Pozostawić w zimnej wodzie na minimum 24 do 48 godzin, następnie 
gotować na małym ogniu ok. 30 do 60 minut. Przechowywane w zim-
nym i suchym miejscu są zdatne do użytku minimum 24 miesiące! 

Art.-Nr. Zaw.
2291 945 2,5 kg
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PVA 
friendly

stay 

fresh

250 ml1000 ml
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Zwiększa skuteczność cząsteczek, mieszanek typu Spod i pelletów. 
Amino Acid 18 Soak Smokey Salmon zawiera 18 różnych aminok-
wasów, przebija się przez wszystkie warstwy wody aż do powierzchni 
i pobudza do żerowania nie tylko karpie.  Ponadto doskonale sprawd-
za się jako dodatek do wytwarzania kulek. 
PVA Friendly

Art.-Nr.
2291 920 Monster Crab

2291 921 Green Lipp Mussel

2291 922 Liver

2291 923 Smokey Salmon

2291 924 Krill

Art.-Nr.
2291 910 Monster Crab

2291 911 Green Lipp Mussel

2291 912 Liver

2291 913 Smokey Salmon

2291 914 Krill

Liquidy Amino 18 Liquids zawierają dużą ilość ami-
nokwasów i minerałów. Znajdują zastosowanie przy 
wytwarzaniu dipów czy zwiększania skuteczności 
cząsteczek, mieszanek typu Spod oraz pelletów. Liquid 
Amino Acid 18 przebija się przez wszystkie warstwy 
wody aż do powierzchni  i pobudza do żerowania nie 
tylko karpie.  Ponadto doskonale sprawdza się jako do-
datek do wytwarzania kulek.
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BoiLie gun x-LaRge gun nozzLe

distanCe BoiLie
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Heavy BoiLie LHeavy paRtiCLe Heavy BoiLie
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Art.-Nr.
2283 991

Art.-Nr.
2283 992

Art.-Nr.
2283 993

Art.-Nr.
2283 990

Art.-Nr. Modell
2230 350 Boilie Gun

2230 353 Gun Nozzle 6-34 mm

Solidne i ciężkie proce do precyzyjnego nęcenia na dalekie odległości. Nieważne czy standardowe kulki, big balls czy micro boiles, do każdej 
indywidualnej metody nęcenia stworzyliśmy pasującą procę z odpowiednim koszyczkiem na zanętę. 

• ekstra wytrzymała  
   konstrukcja 
  - ergonomiczny uchwyt  
  Soft Touch
• trwała, bardzo  
  elastyczna guma 
- Made in USA

+ 4

Bardzo wytrzymały pistolet do kulek wykonany w całości z 
metalu. Sama środkowa rura mierzy 38 cm. Dostarczany z 4 
końcówkami zamiennymi 16 mm. 

Średnica wewn.: 
maks. ok. 34 mm 
Długość 12 cm
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tHe spomB FamiLy

HaRd Bait CRusHeR

spomp eva FLoat

BoiLie gun x-LaRge
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The Spomb albo też „Spod Bomb“ to nowoczesna rakieta zanętowa, 
która precyzyjnie dostarczy w wybrane przez nas miejsce kulki, pelle-
ty, cząsteczki i mniejsze kule zanętowe. Dzięki innowacyjnemu me-
chanizmowi „bomba“ otwiera się po uderzeniu w powierzchnię wody 
i wyrzuca zanętę. Doskonale sprawdza się nawet podczas najdalszych 
rzutów.  The Spomb przystosowana jest do największych odległości 
i ślizga się po powierzchni wody dzięki wbudowanemu elementowi 
wypornościowemu.  

Pływak pasujący do wszystkich modeli 
Spomb.

Art.-Nr. Ilość
3500 106 2

Art.-Nr. Kolor Długość Waga
3500 100 Maxi czarna 245 mm 60 g ca. 180 g

3500 101 Maxi biała 245 mm 60 g ca. 180 g

3500 104 Midi czarna 200 mm 38 g ca. 140 g

3500 105 Midi biała 200 mm 38 g ca. 140 g

3500 102 Mini czarna 160 mm 25 g ca. 85 g

3500 103 Mini biała 160 mm 25 g ca. 85 g

Kruszarka do zanęt: jej metalowe zęby 
poradzą sobie zarówno z twardymi kul-
kami, orzechami tygrysimi jak i pelleta-
mi. Włożenie zbyt dużej ilości przynęt 
spowoduje, że trzeba będzie użyć dużej 
siły, aby obrócić kruszarkę. 

Średnica zewn.: ok. 12,5 cm

Art.-Nr.
2230 333
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Art.-Nr. Ø
9938 716 16 mm

9938 722 22 mm

9938 728 28 mm

9938 734 34 mm

+ Plunger

Easy to fil

Obecnie,  podczas  łowienia  karpi,  tworzenie  punktów  zanętowych  bez  worków  PVA  jest  nie  do  pomyślenia.  Pozwalają  one  utrzymać  
zanętę  dokładnie  tam,  gdzieznajduje  haczyk  z  przynętą,  i  w  ten  sposób  zwiększyć  szanse  na  udane  połowy.

• bardzo trwałe, odporne na rozerwania
• czas rozpuszczania: 10 -  40s (Fast Melt)
• dostarczane w wodoszczelnej, zamykanej tubie (Tube System)
• szerokość oczek/średnica 16 - 34mm
• w zestawie ciężki tłok/kompresor
• wysokiej jakości tuleje (Cone System)
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pva-Bag pva CaBLe stRaps
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Art.-Nr. Modell Długość
9938 302 Medium 80 x 130 mm

Art.-Nr. Długość Ilość
2281 050 ca. 135 mm 10

Art.-Nr. Modell Długość
9938 301 Small 60 x 90 mm

Art.-Nr. Modell Długość
9938 303 Magnum 100 x 130 mm

Art.-Nr. Modell. Długość
9938 304 Chuck Tube 60 x 200 mm

Anaconda PVA Cable Straps to prosty system wiązania worków PVA, który 
może być stosowany również do wiązania lejków PVA, przyponów, żywca 
i zestawów sumowych.  Opatentowana opaska zaciskowa pęka w wod-
zie po ok. 30-40 sekundach, a w ciągu ok. 10 do 30 minut (w zależności 
od temperatury wody) rozpuszcza się w całości. Kolejną ich zaletą jest 
możliwość posługiwania się nimi mokrymi rękoma. Tworzywo jest certy-
fikowane, w 100% biodegradowalne i odpowiadające wymogom europe-
jskim PREN13432.
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Art.-Nr. Zaw.
2200 405 5 l

Art.-Nr. Zaw.
2200 410 10 l

Art.-Nr. Zaw.
2200 417 17 l

Art.-Nr. Zaw.
2200 420 20 l

• wiadro dostępne w wersji 5 litrów, 10 litrów, 17 litrów i 20 litrów 
• doskonałe do mieszanek spod mix, kulek i gotowych zanęt
• do 17 litrów dostępne też w kwadratowej (square) wersji, wygod-
nej w przechowywaniu
• 20 litrów dostępne tylko w okrągłej wersji 
• wyjątkowo wytrzymały metalowy uchwyt 
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Szytyca umożliwiająca badanie budowy dna z łodzi. Do wyboru są 2 wymienne końcówki: zaokrąglona oraz standardowa. Dzięki ergonomicz-
nemu uchwytowi EVA doskonale leży w dłoni. 

Sztyca Ground Stick Extension Part o długości 1,50m służy do wydłużania zestawu na głębsze zbiorniki. 
Materiał: Carbon Composite (mieszanka włókna węglowego z włóknem szklanym)

Art.-Nr. Długość T-Długość Waga
2215 450 Groundstick 3,00 - 4,50 m 155 cm 625 g

2215 459 Extension 1,50 m 155 cm -

+ 2

Art.-Nr. Ø
2283 622 22 mm

2283 625 25 mm

Wykonana z aluminium, niewyobrażalnie lekka i równie stabilna. Podłużne pasy zmniejszają znacznie opór powietrza, co umożliwia rzuty na 
dalekie dystanse bez większego wysiłku. Ta rura rzutowa umożliwia szybkie i niemęczące zarzucanie zanęty. Napełnia się ją nie z przodu, ale 
bezpośrednio przy uchwycie. Dodatkowa pętla na rękę. 
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BaitmasteR ii & FutteRsCHauFeL

ca. 180 cm

ca. 20 

ca. 50 cm

spod sCoop 

wide

large

small
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• Double Cross Kevlar Blank – dla szybkości i stabilności
• adapter gwintu z angielskim gwintem
• neoprenowa rękojeść antypoślizgowa (tylko modele 181 i 126)
• Rękojeść EVA, holograficzny design,  epoksydowa powłoka ochronna

Zaprojektowany przez Franka Schmidta do uniwersalnego użytku - zarówno jako pręt do podrywki jaki i do łyżki zanętowej na cząstki 
i kulki. 

łyżka zanętowa  

Art.-Nr. Długość
2215 021 ca. 20 cm

2215 250 ca. 50 cm

2215 181 ca. 180 cm

2280 009 łyżka zanętowa 

Łyżka zanętowa wzmocniona przy gwincie. Rękojeść wykonana z wysokiej 
jakości kompozytu węglowego wyposażona jest w antypoślizgowy uchwyt 
EVA, najlepiej sprawdza się na krótkich i średnich dystansach.  Łyżki można 
zdjąć i zamontować na długim Baitmaster II, 
który umożliwia osiąganie dalekich rzutów. 

Art.-Nr. Modell Długość
2215 211 Small ca. 36 cm

2215 212 Large ca. 42 cm

2215 213 Wide ca. 48 cm

Teil2_Anaconda 2018_DE_PL.indd   137 06.11.17   10:11



I
N
F
O

I
N
F
O

I
N
F
O

nigHtHawk Fs-1 + Fs-2

138 www.saengerpolska.pl

A teraz czas na oczywisty numer jeden wśród podbieraków karpiowych! 
Jednoczęściowy FS-1 i dwuczęściowy FS-2 - łączą w sobie wszystkie cechy, które powinien mieć podbierak.  Są identycznie skonstruowane, za 
wyjątkiem podzielonej sztycy z tworzywa fullcarbon. Absolutne nowum stanowi magnetyczny klips, który znajduje się z jednej strony na siatce 
podbieraka, a z drugiej - na sztycy.  Uciążliwe zaczepianie się siatki w krzakach czy trzcinach przechodzi więc do przeszłości. Siatka podbieraka 
pozostaje pusta aż do czasu lądowania ryby i oprze się wiatrowi, wodzie i zaroślom. Ten kto myśli o największych sztukach, dobrze trafił - wpust 
podbieraka ma 50 cali, a w alternatywnej, trochę mniejszej wersji- 42. Kolejny, naprawdę szlachetny element konstrukcji to trójnik do mocowa-
nia podbieraka (net block) z aluminium. Wyposażono go dodatkowo w dwa miejsca na świetliki.  Siatka o drobnych oczkach gwarantuje bez-
pieczne i chroniące rybę lądowanie. Tak samo wyróżniają się ramiona podiberaka z tworzywa nature carbon, zaopatrzone w pływaki (floating 
support), które sprawiają, że podczas brania pobierak zawsze unosi się na powierzchni wody. 

• ramiona podbieraka ze stabilnego tworzywa Nature Carbon + Floating Support
• wyjątkowo lekki i stabilny trójnik do montowania podbieraka z miejscem na świetlik 
• trójnik z aluminium  /waga: 820 g  (42“) / 1030 g (50“)
• stabilny, karbonowy uchwyt w szlachetnym, matowym, czarnym kolorze 
• długość ramion: 107 x 107 cm (42“) / 127 x 127 cm (50“)
• głębokość siatki: 100 cm
• szerokość oczek: 5 mm
• w zestawie torba

magnetyczny
uchwyt

metalowa 
głowica

ekstra duży

50‘‘ 

Art.-Nr dł. ramion elem. dł. trans. gł. siatki szer. oczek
7150 201 107 cm 1 180 cm 100 cm 2 + 5 mm PE

7150 202 127 cm 1 180 cm 100 cm 2 + 5 mm PE
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ekstra duży

50‘‘ 

magnetyczny
uchwyt

metalowa 
głowica

Art.-Nr dł. ramion elem. dł. trans. gł. siatki szer. oczek
7150 203 107 cm 2 107 cm 100 cm 2 + 5 mm PE

7150 204 127 cm 2 127 cm 100 cm 2 + 5 mm PE

Skonstruowany iden-
tycznie jak FS-1, ale z 
2-częściową sztycą. 

Art.-Nr dł. ramion wymiary siatki elem. dł. trans. gł. siatki szer. oczek
7153 201 180 cm 42“ / 107 x 107 cm 1 180 cm 100 cm 2 + 8 mm PE

7153 202 180 cm 42“ / 107 x 107 cm 2 180 cm 100 cm 2 + 8 mm PE

Bardzo elegancka seria Nighthawk PJ, wykonana w całości z 
tworzywa węglowego, teraz wzbogacona o 42-calowy model. 
Tym, którzy preferują mniejsze wymiary transportowe, szybko 
spodoba się wersja dwuczęściowa (PJ2), inni wolą raczej długą, 
przechodzącą sztycę.  Dzięki pięknemu, małemu blokowi z alu-
minium w kolorze czarnym i drobnej, wytrzymałej siatce 8 mm, 
ten podbierak karpiowy bezdyskusyjnie zwraca na siebie uwagę!
• ramiona podbieraka ze stabilnego tworzywa Nature Carbon
• stabilny, karbonowy, ogumowany  uchwyt w szlachetnym, 
  matowym czarnym kolrze
• długość ramion 107 x 107 cm (42“) 
• długość transportowa: 150 cm (jednoczęściowy) / 190 cm  
  (dwuczęściowy) 
• lekki blok z aluminium
• głębokość siatki 100 cm / waga: 660 gramów
• szerokość oczek 8 mm /  w zestawie nylonowa torba

Teil2_Anaconda 2018_DE_PL.indd   139 06.11.17   10:11



CaRp sCoop

net

CaRp CatCHeR pRo

140 www.saengerpolska.pl

Art.-Nr.
7155 181

Lekkie i wytrzymałe podbieraki w fantastycznym stosunku ceny do jakości. Dostępne w wersji teleskopowej, 1- i 2-elementowej. 

• długość rączki: 100 cm
• długość transportowa: 182 cm
• głębokość siatki: 100 cm
• szerokość oczek: 6 mm
• Netblock z aluminium

Art.-Nr.
7155 182

Art.-Nr.
7155 185

• długość rączki: 100 cm
• dlugośc transportwa 111 cm
• głębokość siatki: 100 cm
• szerokość oczek: 6 mm
• Netblock z aluminium

• długość rączki: 100 cm
• długość transportowa: 182 cm
• głębokość siatki: 100 cm
• szerokość oczek: 6 mm
• Netblock z aluminium

Art.-Nr. szer. oczek.
7150 042 6 - 8 mm

7150 050 6 - 8 mm

Zapasowa siatka do pod-
bieraków, pasuje na wszy-
stkie dostępne podbieraki 
karpiowe z V-blokiem. 

• wytrzymały materiał
• szybkoschnąca siatka
• rozmiar 42`  
  dla podbieraków 
  z rączką do 110cm
• rozmiar 50´ dla podbieraków  
  z rączką do 125cm
• głębokość światki 100cm
• szerokość oczek:  6mm
• materiał: 100% poliester
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Art.-Nr. dł. trans. szer. oczek
7151 181 1,80 m 6 mm PE
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Art.-Nr. Długość dł. trans. szer. oczek. gł. siatki
7150 225 2,25 m 140 cm 15 mm 80 x 80 cm

Zaprojektowany specjalnie do połowów w zarośniętych zbiornikach. Zastosowano 
wyjątkowo wytrzymałe materiały. 

• kosz metalowy(80 x 80 cm)
• stabilny aluminiowy uchwyt
• ogumowana i wzmocniona siatka
• rozkładany do 225 cm

Art.-Nr.
7152 187

• długość transportowa: 190 cm
• długość sztycy: 107 cm
• glębokość siatki: 100 cm
• wymiary oczek:14 x 8 mm

Wytrzymały i stabilny podbierak karpiowy. Siatka o gru-
bych oczkach jest odporna na rozdarcia i odpowiednio 
głęboka. 

Art.-Nr. Armlänge Teile dł. NT szer. oczek.
7152 180 110 cm 1 180 cm 100 cm 15 x 8 mm

7152 183 110 cm 3 112 cm 100 cm 15 x 8 mm

Wspaniała seria podbieraków karpiowych w 
wersjach 1- i 3-częściowej.  Wyposażone we 
wszystkie ważne detale, takie jak np. stabilna 
rączka, wytrzymały splot, solidna sztyca i me-
talowy gwint z podwójnym zabezpieczeniem. 
Sztyce wyposażone są w 2 antypoślizgowe 
uchwyty Shrink EVA. Wersja trzyczęściowa 
dodatkowo zaopatrzona jest w krótki uchwyt 
EVA. 
Z wysokiej jakości pokrowcem z poliestru 210D 
z nieprzemakalną powłoką PVC. 

zawiera 
pokrowiec
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Art.-Nr.
2280 055

Lekki i stabilny V-blok do pobieraków nylonowych, z uchwytem na 
świetlik Beta Light, dzięki specjalnym otworom bardzo łatwo można 
zdjąć ramiona po lądowaniu karpia. 

Net Sleeve to prosty, ale bardzo praktyczny pokrowiec. na pod-
bierak.  
• Długość:  ca. 115 cm
• Material: HD  PVC

Ten adapter jest wyjątkowo wytrzymały i pasuje do większości 
dostępnych na rynku prętów siatek. Oba ramiona mogą być pojedyn-
czo odkręcane. 
• średnica wew.:
 co 1,3cm
 głęb. co 3,1cm

Zalety „Net Floater“  są oczywiste, ponieważ nie 
ma nic gorszego niż walka z własnym podbiera-
kiem podczas ostrego brania.

łatwy montaż na wytrzymały rzep

Art.-Nr.
7140 006

Beta-Light
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• Dostarczane bez zawartości!

Organizery Anaconda Tackle Chest wykonane są z wyso-
kiej jakości, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, i 
wyposażone w system zatrzasków Long Life. Pokrywa jest zapro-
jektowana w taki sposób, aby uniemożliwić przenikanie od góry 
wody deszczowej. Zastosowany system Vario umożliwia podział 
przestrzeni wedle własnego uznania.  W wersji Medium znajduje 
się dodatkowe miejsce na 4 małe pudełka typu Chest Box, a w 
wersji Large - 6.  

Art.-Nr. Modell wymiary

A 7151 002 Tackle Chest M 23,6 x 22,2 x 6,3 cm

B 7151 003 Tackle Chest L 34,6 x 25,6 x 6,3 cm

C 7151 010 Tackle Chest XXL 36,5 x 28,5 x 6,3 cm

D 7151 004 Chest 2 10,6 x 7,6 x 2,5 cm

E 7151 005 Chest 3 10,6 x 7,6 x 2,5 cm

F 7151 006 Chest 4 10,6 x 7,6 x 2,5 cm

G 7151 007 Chest 6 10,6 x 7,6 x 2,5 cm

H 7151 008 Chest 8 10,6 x 7,6 x 2,5 cm

• Dostarczane bez zawartości!
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Art.-Nr.
7151 099

Kompletny zestaw naszych organizerów, zawierający: 

1 x Tackle Chest XXL
2 x Rig Treasure
4 x St-Chest

Art.-Nr. wymiary Ilość
7151 001 30,4 x 9,5 x 4,7 cm 30 Pins

Teil3_Anaconda 2018_DE_PL.indd   145 06.11.17   14:02



NighThawk JackeT

NighThawk TRouseRs

NEW
2018

146 www.saengerpolska.pl

Art.-Nr. Roz.
7144 051 S

7144 052 M

7144 053 L

7144 054 XL

7144 055 XXL

7144 056 XXXL

Art.-Nr. Roz.
7144 061 S

7144 062 M

7144 063 L

7144 064 XL

7144 065 XXL

7144 066 XXXL

Kurtka Nighthawk to wiatroszczelna i wodoodporna kurtka z klejo-
nymi szwami i kapturem.
Podszewka z mikropolaru gwarantuje przyjemne ciepło.
Kurtka ta jest szczególnie przydatna w okresie przejściowym od 
późnego lata do jesieni, do łagodniejszych zimowych dni.

• wysokiej jakości zamek błyskawiczny
• 2 boczne kieszenie w klatce piersiowej i   
  po stronie bioder oraz 2 zamykane  
  kieszenie wewnętrzne (Zip)
• podszewka z mikropolaru
• Zdejmowany kaptur, który można  
   umieścić w kołnierzu
•  Wiatro i wodoodporność
•  Słup wody 10.000 mm
•  Oddychalność 3000 g / m2

Spodnie Nighthawk są odpowiednie na niemal każdą sytuację 
pogodową. Są wiatroodporne, wysoce wodoodporne, oddychające i 
zapewniają najlepszą ochronę przed promieniowaniem UV.
2 kieszenie boczne, 2 kieszenie na nogawkach, tylne kieszenie, wz-
mocnione na kolanach.

szczegóły:
•  wiatroodporny
•  wysoka wodoodporność
•  Ochrona przed promieniowaniem UV
•  100% poliester ze szczotkowanego polaru
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Art.-Nr. Roz.
7144 042 M

7144 043 L

7144 044 XL

7144 045 XXL

7144 046 XXXL

Ten kombinezon spełni wymagania każdego wędkarza.
Nowy materiał jest całkowicie wodoodporny (10 000 mm słupa wody), oddychający i gwarantuje 
wędkarzowi komfort termiczny w każdych warunkach.

•  Materiał: nylon 320T Taslon, 300D Oxford
•  Podszewka wewnętrzna: poliester / polar
•  Słup wody 10.000 mm
•  oddychające 3000 g / m2

Kurtka specyfikacji:
•  Kaptur (sciągany)
•  kieszenie z wodoodporną klapką na zamek błyskawiczny.
•  Wewnętrzne kieszenie zapinane na suwak.

Dane techniczne spodnie:
•  Spodnie z zamknięciem na suwak na dolnej nogawce
•  kieszenie z wodoodpornym zamkiem błyskawicznym.
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Art.-Nr. Roz.
7144 021 S

7144 022 M

7144 023 L

7144 024 XL

7144 025 XXL

7144 026 XXXL

Art.-Nr. Roz.
7144 031 S

7144 032 M

7144 033 L

7144 034 XL

7144 035 XXL

7144 036 XXXL

Krótkie  spodenki  dla wymagającego komfortu karpiarza.

•  boczne kieszenie zapinane na zamek
•  Tylna kieszeń z suwakiem
•  ściągany pasek
•  65% poliester, 35% bawełna

Wodoodporna bluza z kapturem, która 
zapewnia ciepło w chłodniejsze dni.

•  przednia kieszeń (na wysokości 
   klatki piersiowej)
•  35% bawełny
•  65% poliester
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Art.-Nr. Roz.
7144 101 S

7144 102 M

7144 103 L

7144 104 XL

7144 105 XXL

7144 106 XXXL

Art.-Nr. Roz.
7144 111 S

7144 112 M

7144 113 L

7144 114 XL

7144 115 XXL

7144 116 XXXL

Art.-Nr. Roz.
7144 122 M

7144 123 L

7144 124 XL

7144 125 XXL

7144 126 XXXL

Dopasowując ofertę odzieży Nighthawk, dostępna jest teraz odpowie-
dnia bielizna na jesień / zimę, która gwarantuje komfort termiczny.

•  100% poliester, czesany polar, 180g;
•  Powłoka PU
•  wiatroodporny

Wodoodporna bluza z kapturem dla kar-
piarzy, zapewniająca przytulne ciepło w 
chłodniejsze dni.
• kieszeń z guzikiem 
• dwie kieszenie boczne 
• 35% bawełny
• 65% poliester

Nighthawk Joggas to spodnie do niemal każdej 
sytuacji nad wodą. Są wiatroszczelne, wyso-
ce wodoodporne, oddychające i zapewniają 
najlepszą ochronę przed promieniowaniem 
UV.Dwie boczne kieszenie, dwie kieszenie na 
nogawkach, tylne kieszenie, wzmocnienia na 
pośladkach i na kolanach.
• wiatroszczelny
• wysoce wodoodporne
• Ochrona przed  
   promieniowaniem UV
• 100% poliester ze  
   szczotkowanego polaru
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Art.-Nr. Roz.
7144 131 S

7144 132 M

7144 133 L

7144 134 XL

7144 135 XXL

7144 136 XXXL

Art.-Nr. Roz.
7144 011 S

7144 012 M

7144 013 L

7144 014 XL

7144 015 XXL

7144 016 XXXL

Płaszcz ten jest bardzo odporny na wodę. Idealny na chłodniejsze jesienne dni.
•  100% poliester
•  wysokiej jakości zamki
•  2 wsuwane kieszenie
•  100% właściwości wiatroszczelne
•  kontrastowe rękawy
•  2 wewnętrzne kieszenie

Te spodnie dresowe zwiększają komfort 
użytkowania. Z wszytym zamkiem błyskawicznym i 
dwiema przyszytymi kieszeniami bocznymi nadają 
się do przechowywania cennych przedmiotów.

•  65% poliester 35% bawełna
•  boczne kieszenie zapinane na zamek
•  ściągany pasek
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Art.-Nr. Roz.
7155 301 M

7155 302 L

7155 303 XL

7155 304 XXL

7155 305 XXXL

Art.-Nr. Roz.
7155 501 M

7155 502 L

7155 503 XL

7155 504 XXL

7155 505 XXXL

Wiatro- i wodoodporny dwuczęściowy kombinezon, który chroni 
przed wiatrem, deszczem, zimnem i śniegem. Wygodne spodnie 
na szelkach, miękko podszyte, rozpinane na długości do 40 cm (co 
ułatwia zakładanie i zdejmowanie), dodatkowo posiadają 2 boczne, 
podszyte kieszenie.  
Kurtka jest grubo podszyta, a ściągacze na rękawach regulowane za 
pomocą rzepów.  Przedni zamek błyskawiczny kryty jest listwą z za-
trzaskami. Duży kołnierz polarowy można zapiąć, a polarowy kaptur 
- odpiąć za pomocą zamka błyskawicznego.  W kurtce znajdują się 2 
duże, wodoodporne kieszenie boczne i 1 wewnętrzna. 
Materiał: 100 % Nylon Oxford

Te bardzo lekkie spodnie świetnie sprawdzają się jako spodnie wierz-
chnie, kiedy ubieramy się „na cebulkę“. Spodnie Cyclone Cargo są wi-
atro-, wodoodporne i oddychające (przekazywanie wilgoci i potu na 
zewnątrz). 
Wzmocniona część na kolanach, 2 kieszenie, 2 kieszenie typu Cargo za-
pinane na rzep, oraz 2 tylne kieszenie na rzep.  
Gumowy ściągacz i szlufki do paska. 
Nogawki można rozpiąć na wysokości 25 cm, co ułatwia zdejmowanie i 
zakładanie. 
Materiał: 100 % Nylon Taslon/PU

Teil3_Anaconda 2018_DE_PL.indd   151 06.11.17   14:04



cycloN JackeT ii TwisTeR 

152 www.saengerpolska.pl

Art.-Nr. Roz.
7156 201 M

7156 202 L

7156 203 XL

7156 204 XXL

7156 205 XXXL

• wodoodporna 
• wiatroodporna
• uszczelnione szwy
• regulowany kaptur i mankiety
• 2 kieszenie typu Napoleon z uszczelnionymi,    
  nieprzepuszczającymi wody zamkami błyskawicznymi
• 2 duże kieszenie zewnętrzne
• zamek błyskawiczny kryty listwą z zatrzaskami
• wzmocniony materiał na ramionach i barkach
• Materiał zewnętrzny:
• 100% Nylon Taslon/ powłoka PU
• Wnętrze: 100% Polyester Taffeta Lining

Wiatro- i wodoodporna, oddychająca kurtka outdoorowa o spor-
towym kroju. Posiada wiele kieszeni z przodu i wewnątrz, częściowo 
z zamkami błyskawicznymi. Regulowane rękawy i dół kurtki. Zamek 
błyskawiczny kryty jest listwą z zatrzaskami. 

Art.-Nr. Roz.
7155 001 M

7155 002 L

7155 003 XL

7155 004 XXL

7155 005 XXXL

Materiał zewnętrzny to mieszanka Polyester Fleece i Nylon Taslon, 
a wewnętrzny to polar, pokryty specjalną tkaniną z siateczką. Części 
na ramionach, łokciach i przedramionach są dodatkowo wzmacni-
ane. Opis Twister posiada polarowy kołnierz zapinany do samej góry, 
rękawy z gumowymi ściągaczami oraz 2 boczne kieszenie z zamkami. 
Nie jest wodoodporny. 

Materiał 100 % Polyester Fleece, 
100 % Nylon Taslon
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Art.-Nr. Roz.
7156 700 S

7156 701 M

7156 702 L

7156 703 XL

7156 704 XXL

7156 705 XXXL

Art.-Nr. Roz.
7156 600 S

7156 601 M

7156 602 L

7156 603 XL

7156 604 XXL

7156 605 XXXL

Polo Materiał 
100 % poliester
Color: czarny

Materiał 
100 % Baweły
Color: czarny
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Art.-Nr. Roz.
7144 001 S

7144 002 M

7144 003 L

7144 004 XL

7144 005 XXL

7144 006 XXXL

Art.-Nr. Roz.
7156 499 XS

7156 500 S

7156 501 M

7156 502 L

7156 503 XL

7156 504 XXL

7156 505 XXXL

Wysokiej jakości bluza z kapturem z czesanej bawełny 320 g/m². Blu-
za jest bardzo wytrzymała i nie odkształca się nawet po wielu prani-
ach. Ściągacze na dole i na rękawach zawierają elastan. 

Krótkie spodenki od Anacondy wyposażone są w wysokiej jakości 
zamek błyskawiczny.

•  boczne kieszenie zapinane na zamek
•  Tylna kieszeń z suwakiem
•  ściągany pasek
•  65% poliester, 35% bawełna
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Art.-Nr.
0125 926

Art.-Nr.
0125 960

Art.-Nr.
0125 917

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

Flaga

Nasze nowe czapki z daszkiem z 
rzepem do regulacji rozmiaru.

Materiał 100% Bawełna

Materiał Bawełna/ Polyester Mesh
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Ten pokrowiec zapewnia miejsce dla 4 wędek z zestawem i kolejnych 4 bez kołowrotków. Dzięki kompaktowej szerokości 
36 cm i długości 220 cm transport nie stanowi problemu, a w bocznych kieszeniach można bezpiecznie przenieść nad wodę 
pozostały sprzęt, taki jak parasole, podpórki czy podbieraki. Wzmacniana wyściółka jest odporna na uderzenia i wstrząsy. 
SIX PACK
Ten pokrowiec zapewnia miejsce na 6 wędek z zestawem oraz 6 kolejnych wędek bez kołowrotków. Dzięki kompaktowej 
szerokości 36 cm i długości 220 cm transport nie stanowi problemu, a w bocznych kieszeniach można bezpiecznie przenieść 
nad wodę pozostały sprzęt, taki jak parasole, podpórki czy podbieraki. Gruba wyściółka jest odporna na uderzenia i wstrząsy.

• miejsce dla 4 wędek z zestawem i kolejnych 4 bez kołowrotków
• Six Pack: • miejsce dla 6 wędek z zestawem i 6 kolejnych bez kołowrotków
• mieści wędki 12 ft i 13 ft  gruba wyściółka wewnątrz oraz wnętrze 
   podzielone przegrodami odporność na wstrząsy i uderzenia  
   (ochrona kołowrotków) wymiary 53 x 33 x 18 cm
• wyciągana 3-częściowa sztyca aluminiowa
• 2 zewnętrzne kieszenie na parasol, podbierak, podpórkę etc. 
• wymiary komory głównej: 220 x 33 cm
• komora na podbierak/podpórkę: 127 x 10 cm
• komora na parasol: 185 x 15 cm
• Materiał: poliester 600 x 450 D,  wodoodporna powłoka PVC

Art.-Nr. Model Długość dł wędek.
7150 194 Quad Pack 220 cm 11 - 13 ft

7150 196 Six Pack 220 cm 11 - 13 ft
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Futerał z miejscem na łącznie 6 wędek - 3 
zmontowane i 3 niezmontowane o długości 
do 12 stóp / 3,60 m. Newralgiczne miejsca 
zostały dodatkowo wyściełane, więc bezpi-
eczny transport cennych wędek z włókna 
węglowego jest zawsze zagwarantowany. 

• miejsce na 6 wędek, 3 zmontowane  
  i 3 niezmontowane do 12 stóp /  3,6 m
• wyciągana sztyca aluminiowa do stabilizacji 
• ekstra wytrzymała wyściółka wnętrza  
   i wszytych ścianek działowych 
• 1 kieszeń zewnętrzna do przechowywania  
   + parasola, podbieraka, podpórek itd. 
• wymiary: ok. 195 x 35 x 16 cm 
• materiał: poiiester 600 x 450 D 
• dostarczany bez zawartości 

Art.-Nr dł. wędek
7140 195 12 ft

7140 215 13 ft

3-częściowa 
sztyca 

z aluminium

stabilny, sztywny 
pokrowiec

Art.-Nr. Länge Rutenl.
7152 192 1,90 m 12 ft

7152 212 2,10 m 13 ft

Anaconda Protector Cases to sztywne pokrowce 
odporne na zgniecenia. Perfekcyjnie chronią dwie 
(wzglednie jedną) wędki z zestawem.  Torba na 
kołowrotki mieści nawet duże, ponadgabarytowe 
modele. Te wysokiej jakości pokrowce zaopatrzo-
ne są w wytrzymały zamek błyskawiczny z dwoma 
suwakami. Transport ułatwia optymalnie umiejco-
wiony uchwyt i wyściełany pasek na ramię.

• Materiał: poliester 600D,  
   twardy rdzeń z tworzywa sztucznego
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• Materiał: poliester 600 x 450 D 
• powłoka PVC
• dostarczane bez zawartości!

Ten przemyślany w najdrobniejszych 
szczegółach pokrowiec zapewnia 
miejsce dla 3 wędek zestawem + 
3 niezmontowanych.  Specjalne 
rozplanowanie wytrzymałej wyściółki 
gwarantuje bezpieczny transport 
cennych wędek. Boczne kieszenie 
zapewniają wystarczającą ilość 
miejsca na podbierak, podpórkę czy 
parasol. Wyposażony w  3-cześciową 
aluminiową sztycę. 

Art.-Nr dł. wędek
7140 195 12 ft

7140 215 13 ft

Art.-Nr. Długość dł. wędek
7141 135 1,34 m 12 ft

7141 145 1,45 m 13 ft

Skonstruowany jak Travel Rod System, 
jednak z przeznaczeniem 3-częściowe 
wędki karpiowe.

3-częściowa 
sztyca 

z aluminium

3-częściowa 
sztyca 

z aluminium

3-częściowa 
sztyca 

z aluminium

• miejsce na 4 zmontowane + 4 dodatkowe niez 
  montowane wędki o długości do 13 stóp
• ekstra wytrzymała wyściółka wewnątrz i na  
  wszytych ściankach działowych 
• dzięki wyrafinowanemu rozplanowaniu  
  wnętrza sensacyjnie smukły 
• kieszeń zewnętrzna na parasol
• wyjmowana, 3-częściowa  
   sztyca aluminiowa
• wymiary: ok. 213 x 27,5 x 16 cm 
• materiał: poliester 600 x 450 D
• dostarczany bez zawartości 

• miejsce dla 4 wędek  
   z zestawem i dla kolejnych
  4 niezmontowanych o  
   długości do 13 ft
• Wytrzymała wyściółka;  
   wnętrze podzielone 
   przegrodami 
• dzięki pomysłowej 
   organizacja wnętrza 
   niezwykle smukły 

Art.-Nr. dł wędek.
7141 220 11-13 ft

Art.-Nr dł wędek.
7141 224 - 13 ft
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3-częściowa 
sztyca 

z aluminium

• miejsce dla 4 wędek  
   z zestawem i dla kolejnych
  4 niezmontowanych o  
   długości do 13 ft
• Wytrzymała wyściółka;  
   wnętrze podzielone 
   przegrodami 
• dzięki pomysłowej 
   organizacja wnętrza 
   niezwykle smukły 

• Materiał: 
poliester 600 D 
z wodoodporną powłoką PVC 

• Material: poliester 600 D 
   z wodoodporną powłoką PVC
• dostarczane bez sztyc 
   aluminiowych  

Art.-Nr. Długość dł. wędek
7151 191 1,90 m 12 ft

7151 211 2,10 m 13 ft

Art.-Nr. Długość dł. wędek
7151 195 1,95 m 12 ft

7151 210 2,10 m 13 ft

Art.-Nr. dł. wędek
7154 200 13 ft

• wymiary: 170 x 25 x 25 cm
• średnica komory głównej: 22 cm
• 4 wsuwane przegrody, 4 rzepy, 
  4 oczka do zawieszania i 
  2 paski do luf Unlimited Sleeves  
  m.in. Single Jackets
• grubo wyściełany neoprenowy 
  pasek na ramię
• neoprenowy uchwyt
• Materiał: nylon 600D 
• powłoka wodoodporna
• 5 cm powłoka ochronna  
  PVC na spodzie
• nie zawiera luf Single Jackets
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Art.-Nr. dł. dł. wędek
7150 310 1,75 m - 10 ft

7150 312 2,05 m - 12 ft

7150 313 2,20 m - 13 ft

Art.-Nr. dł. wędek
7141 010 - 10 ft

7141 012 - 12 ft

7141 013 - 13 ft

Absulotny  mus  dla  wszystkich  karpiarzy,  którzy  
są   zwolennikami   "minimal   tackle",   czyli   ogra-
niczenia   sprzętu   do   minimum.   W   pokrowcu   
Cute  Rod  Sleeve  zmieszczą  się  3  zmontowane  
wędki   karpiowe.   Główna   komora   przypomi-
na   hardcase;   jest   wyściełana   aż   do   samego   
dołu.   Po   bokach   (z   lewej/z   prawej)   znajdują   
się   rozciągliwe  taśmy  z   neoprenu.   Do  każdej   
z  nich  można  przymocować  jedną  wędkę  (co  
łącznie   daje   3)   i   dodatkowo   zabezpieczyć   ją   
zapięciem  na  rzep.  

• wymiary głównej komory: 
  szerokość 25cm / wysokość 24cm
• rzep do mocowania
• nylon 600D, hydrofobowy
• regulowany pasek na ramię

Pokrowiec na 3 zamontowane wędki. 

wymiary:
10 ft = 175 x 27 x 12 cm
12 ft = 205 x 27 x 12 cm
13 ft = 220 x 27 x 12 cm

stabilny uchwyt do noszenia i pasek
• Hard EVA Holder + zapięcia na rzep (na zewnątrz)
• Dodatkowy schowek na podbierak + dodatkowa komora
• wodoodporny materiał 600D
• Dostępne dla wędke 10, 12 i 13 ft
• Zewnętrzna kieszeń boczna na ołów
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• wytrzymały zamek błyskawiczny 
• wyściełany uchwyt z rzepem
• wzmacniane szwy,  zmywalne wnętrze
• kolor: oliwka
• Materiał 600D x 450D

Art.-Nr dł. dł. wędek
7140 130 132 cm 12 ft

7140 140 142 cm 13 ft

Art.-Nr dł. dł. wędek
7140 150 1,50 m 9 ft

7140 165 1,65 m 10 fz

7140 170 1,70 m 11 ft

7140 190 1,90 m 12 ft

7140 210 2,10 m 13 ft

• Material: poliester 600D 
• Powłoka wodoodporna
• Spód z PVC

Art.-Nr. dł. dł. wędek
7140 192 1,95 m 12 ft

7140 212 2,10 m 13 ft

• przechodzący, eksra stabilny zamek błyskawiczny
• okienkodo opisywania
• wyściełany uchwyt
• grubo wyściełane
• mocny karabińczyk do mocowania na Anaconda Holdall
• boczne klipsy do mocowania większej ilości futerałów 
• Materiał: nylon 600D + osłona z PVC

Art.-Nr dł. dł. wędek
7154 150 1,45 m 9 ft

7154 165 1,60 m 10 ft

7154 170 1,70 m 11 ft

7154 190 1,90 m 12 ft

7154 210 2,10 m 13 ft

Art.-Nr. dł. wędek
7154 130 12 ft

7154 140 13 ft

Długość: 130 / 140 cm
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Art.-Nr. Model Wymiary
7140 622 S 12 x 9 x 6 cm

7140 623 L 20 x 14 x 7 cm

• Material: poliester 600D 
• wymiary wewnątrz: 
  ok. 6,5 x 7,5 cm
• dostarczane bez zawartości!

Art.-Nr wymiary
7140 033 24 x 20 x 8 cm

• materiał: poliester 600D 
• wymiary: 20 x 20 x 12 cm

Dzięki grubej wyściółce zapewnia optymalną ochronę 
kołowrotków, także modeli big pit. 

Bardzo wytrzymały Lead Pocket, który 
mieści 4 regulowane przegrody. We 
wnętrzu tego poręcznego pokrowca 
znajduje się także nieduża kieszeń z si-
ateczki. 

• regulowany podział
• wymiary: ok 22 x 15 x 9 cm
• Materiał: 600 x 450D 
• wodoodporna powłoka PVC
• dostarczany bez zawartości!

Art.-Nr.
7140 040

Art.-Nr. Model Wymiary
7141 628 Double ca. 28 x 12 x 8 cm

• Material: poliester 600D 
• wymiary wewnątrz: 
  ok. 6,5 x 7,5 cm
• dostarczane bez 
   zawartości!

Te użyteczne małe pokrowce służą do ochrony zapasowych szpul 
przed zadrapaniami i uszkodzeniami. Dostępne również w wersji na 
2 szpule. Nadają się również do kołowrotków Big Pit.

Teil3_Anaconda 2018_DE_PL.indd   162 06.11.17   14:05



Reel TReasuRe

Rod pod caRRieR

Reel sleeve

NEW
2018

163www.saengerpolska.pl

Wysokiej jakości pokrowiec na 
rod pody.  Grubo wyściełany, 
wyposażony w 2 wewnętrzne 
kieszenie, które służą do przy-
mocowania i ochrony buzzer 
barów. Uchwyt i wyściełany 
pasek na ramię ułatwiają trans-
port.

Art.-Nr. Wymiary
7141 898 102 x 27 x 11 cm

• Materiał: powłoka 600D

Wyściełany pokrowiec na kołowrotek w 
2 rozmiarach. Posiada ogumowany rzep, 
którzy umożliwia zamocowanie go na 
blanku wędki. 

• Materiał 600D x 450D
• ogumowane, elastyczne rzepy
• zawiera uchwyt

Art.-Nr. Model Wymiary
7140 042 XL 31 x 22 x 18 cm

Reel Sleeve doskonale ochroni Państwa ulubione kołowrotki karpiowe (w rozmiarach 4500-14000) przed wstrząsami z zewnątrz.

- łączna długość: 50x25cm 
   (rozłożony)/ kołowrotek 
    ze złożoną korbą może 
   mieć wymiary do 23x23cm)
- rzep do mocowania
- stabilizująca wyściółka
- nylon 600D, hydrofobow

Art.-Nr.
7140 046
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Art.-Nr.
7140 012

• 10 przezroczystych kieszonek 
   z suwakiem
• wymiary: ok. 10,5 x 12,0 cm
• Materiał: 600 x 450 D Polyester
• wodoodporna powłoka PVC 
• dostarczane bez zawartości

Kompaktowy Rig Sling składa się z 9 zintegrowanych zwojów EVA, 
po które można sięgnąć za każdym razem, kiedy trzeba szybko 
wymienić przypon. Dzięki swoim małym wymiarom transportowym 
jest niezbędny dla każdego wędkarza, który ceni sobie oszczędność 
miejsca. 
• Wymiary: 30 x Ø 8,5 cm
• Material 600Dx450 D
• 9 EVA Rollen
• Klettverschluss

Art.-Nr.
7140 043

• 1 Rig Board o długości ok. 33 cm
• 1 Rig Board o długości ok. 18 cm
• 8 przezroczystych kieszonek z zamkiem 
   błyskawicznym
• wymiary: ok. 35 x 14 x 5,5 cm
• Materiał: 600 x 450D  z wodoodporną 
   powłoką PVC
• dostarczany bez 
  zawartości!

Art.-Nr.
7140 025

Wyposażony jest w 8 kieszonek na przypony i 2 przegrody na 
akcesoria. Dodatkowo zawiera 2 piankowe tablice, na których 
można zamocować 36 gotowych przyponów. 

• elementy ze stali nierdzewnej
• wymiary: 27 x 22 x 5,5 cm
• wykonany z 600/450 D

Art.-Nr.
7140 004
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Art.-Nr.
7140 371

Dobra organizacja to połowa sukcesu. To przysłowie sprawa się 
także w przypadku torby Workshopod Anacondy.
4 znajdujące się w zestawie organizery pomieszczą wszystkie 
niezbędne karpiarzowi małe przybory. Rig Treasure pomieści 
gotowe, związane przypony. 
• wymiary: 36 x 12 x 7 cm
• 4x Tackle Chests
• 1x Rig Treasure
• 1 x ścianka działowa z dodatkowymi 
  możliwościami przechowywania

Wewnątrz wodoodpornego po-
krowca znajduje się tuba EVA, 
a na niej z kolei małe szpilki, 
które służą do przymocowania 
przyponów. Pokrywę można 
otworzyć, aby przechować 
drobne akcesoria takie jak na 
przykład nożyczki czy igły do 
kulek i przynęt. 
•  wymiary tuby: ok. 22 x 7cm
•  wymiary pokrowca: ok. 24 x 10 cm
•  PVC Protector Case

Art.-Nr.
7140 604

Art.-Nr.
7140 372

Nowa Torba od Anacondy, która mieści 8 
regulowanych przegród.
• Wymiary: 30 x 24 x 11 cm
• dodatkowe, odporne na wstrząsy obicie
• wzmocniona podłoga z PCV
• Rzep z 8 przegródkami (wyjmowane)
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To typowa torba na zanęty z funkcją termoizolacji.  W skład zesta-
wu wchodzi 8 pojemników na dipy, znajdujących się w 2 szufladach 
po 4 sztuki w jednej.  Zamek błyskawiczny w pokrywie umożliwia 
szybki dostęp do zanęt czy pojemników na dipy. Spód torby pokryty 
jest PVC. Z każdej strony znajduje się kieszeń z siateczki, a z przodu 
- również kieszonka 
na mniejsze przybo-
ty. Uchwyty i pasek 
na ramię sprawiają, 
że transport nie sta-
nowi 

•  Material: 600D Nylon
•  wodoodporna 

powłoka PVC
•  zaw. 8 pojemników 

na dipy

Art.-Nr. Wymiary
7141 510 33 x 24 x 26 cm

To typowa torba na zanęty z funkcją termoizolacji.  W skład zestawu 
wchodzi 8 pojemników na dipy, znajdujących się w 2 szufladach po 4 sz-
tuki w jednej.  Zamek błyskawiczny w pokrywie umożliwia szybki dostęp 
do zanęt czy pojemników na dipy. Spód torby pokryty jest PVC. Z każdej 
strony znajduje się kieszeń z siateczki, a z przodu - również kieszonka na 
mniejsze przybory. Uchwyty i pasek na ramię sprawiają, że transport nie 
stanowi problemu.

•  Material: 600D Nylon
•  wodoodporna powłoka PVC 
•  zaw. 6 pojemników na dipy

Art.-Nr. Modell Wymiary
7141 520 Provider II 36 x 31 x 32 cm
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•  Material: 600D Nylon
•  wodoodporna powłoka PVC 
•  zaw. 6 pojemników na dipy

Genialne połączenie torby termoizolacyjnej z torbą transportową. Duża, najlepiej izolowana komora utrzyma w chłodzie 
przynęty czy żywność. Z boku znajdują się, jak w poprzednich modelach, 2 odpinane kieszenie. W jednej znajduje się 
6 pojemników na dipy, a w drugiej - tablica na przypony, przezroczyste kieszonki i regulowane przegrody. W przedniej 
kieszeni oraz w dolnej komorze można przechowywać wszystkie niezbędne przybory. 

• Stark gepolsterter Schultergurt
• Gepolsterter Tragegriff
• Material: 600 D Nylon
• Wasserabweisend beschichtet
• Wymiary: 56 x 30 x 35 cm
• „Hard Case“ Bodenfach
•  inkl. 6 Dosen

Art.-Nr.
7140 203
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4 modele o pojemności 5, 10 i 20 litrów, zaopatrzone w dobrą izolację 
i stabilne uchwyty. 

• Material: 600 D Nylon
• wnętrze pokryte aluminium
• wodoodporna powłoka PVC

Art.-Nr. Ilość Wymiary
7140 405 5 l 24 x 17 x 18 cm

7140 410 10 l 30 x 21 x 23 cm

7140 420 20 l 38 x 28 x 30 cm

Art.-Nr.
7140 030

• Zawartość: 6 przezroczystych 
  pojemników o pojemności o 100 ml
• wymiary: ok. 29 x 16 x 8 cm
• materiał: poliester  600 x 450D
• wodoodporna powłoka

Art.-Nr.
7140 022

•  Material: 600D Polyester
•  wodoodporna powłoka PVC
•  wnętrze pokryte aluminium
•  wymiary: 21 x 26 cm
•  odporny na zabrudzenia spód z PVC
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• zawartość:  4 pojemniki po 200 ml

Art.-Nr. Kolor
7141 498 Clear

- suche miejsce do przechowy-
wania kulek i pelletów
- dodatkowa prze-
groda na przynęty frozen baits/
hookbaits
materiał: nylon 600D 
(hydrofobowy)

Art.-Nr. Modell Wymiary
7140 061 Large 36 x 28 x 28 cm

Art.-Nr.
7140 021

Termoizolacyjna torba na kulki Boilie-Bag. 
• łatwo utrzymać ją w czystości
• wymiary: 33 x 26 cm
• wykonana z 600/450 D
• dostarczana bez zawartości

szlufka 
na pasek

Art.-Nr.
7140 000

Torba Anaconda WC Bag na papier 
toaletowy z haczykiem umożliwiającym 
zawieszenie na gałęzi.

•  wymiary: 13 x 13 x 13 cm
•  Material: poliester 600D 
•  wodoodporna powłoka PVC 
• dostarczana bez zawartości!
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Plecak z systemem szuflad, w którego wnętrzu mieszczą się 3 duże organizery Tackle Chest, a w oddzielnej kieszeni - 12 dołączonych pojemni-
ków Bait Bottles do przechowywania obtoczonych w dipie kulek, pop up‘ów i innych przynęt. Po wyjęciu wszystkich organizerów i szuflad Big 
Hopper może być używany jak najzwyklejszy plecak.
W górnej części znajduje się wytrzymała komora z regulowanymi przegrodami, w której można przechowywać delikatny sprzęt. Jedna z dwóch 
wyciąganych kieszni bocznych zawiera Lead Pocket z 6 regulowanymi przegrodami, tablicę na przypony i łączne 8 przezroczystych kieszonek z 
zamkiem błyskawicznym.  Druga wyposażona jest w 6 pojemników Bait Bottles o pojemności 250 ml. 

• grubo wyściełane uchwyty i szelki + regulowany pasek poprzeczny
• Material: 600D Polyester z wodoodporną powłoką PVC
• wymiary: szer 56 x gł 35 x wys 48 cm

Art.-Nr.
7150 807
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Gear Hopper to duży, pojemny, uniwersalny plecak. 
Wzmocniony w części pleców i nerek, dzięki niemu karpiarz będzie mógł kilometrami nosić swój cen-
ny  sprzęt  w  drodze  nad  wodę,  nie  odczuwając  zmęczenia.    W  dodatkowej,  górnej  komor-
ze można przechowywać puszki, ciężarki  i  inne ważne akcesoria. Wyjmowane ścianki działowe na rze-
py gwarantują zachowanie porządku. Do głównej komory dosięga się z boku. Znajdują się w niej dwie odd-
zielne kieszenie na mały sprzęt, a także kieszeń na organizer Tackle Chest Large. Komora główna to jak-
by system szuflad.
- funkcja plecaka
- wyściełana część pleców i nerek
- z boku otwór, aby bezpośrednio dosięgnąć do sprzętu
- wzmacniany, wodoszczelny spód (odporny na wstrząsy)
- „system szuflad“ (komora główna)
- zdejmowany pasek na ramię
- w zestawie: 1 Tackle Chest large, 2 ekstra kieszenie (36 x 26 x 14cm + 36 x 26 x 8cm) 2x Rig Carrier, 1x Dip&Bait Bag
materiał: nylon 600D
hydrofobowa powłoka PVC
wymiary komory głównej: 38x28x24xm
wymiary dodatkowej komory: 38 cm (szer.) x  30cm (wys.) x 12 (gł.) cm
przednia kieszeń na organizer Tackle Chest Large (30x20x4cm)  

Art.-Nr.
7150 808
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Anaconda Container Cargo to olbrzymia torba transportowa z trzema dużymi, oddzielnymi komorami. Boczne uchwyty ułatwiają wynoszenie 
torby z łodzi albo auta, a wytrzymały i wyściełany pasek na ramię umożliwia wygodne przenoszenie nawet ciężkiego sprzętu na dłuższych 
odcinkach. 3 kieszenie przednie i boczne z siateczki zapewniają miejsce na małe przybory. Grubo wyściełany spód nie tylko nadaje torbie odpo-
wiedniego kształtu, ale także zwiększa jej stabilność. 

• grubo wyściełane uchwyty i pasek na ramię
• 3 kieszenie przednie + boczne z siateczki, materiał: poliester 600D z wodoodporną powłoką PVC 
• zawiera 1x Tackle Chest Large (organizer na małe przybory)
• wzmacniany spód
• łączne wymiary: szer. 88cm x gł. 45cm x wys. 38cm
• komora główna na środku: 36x30x30cm
• komora boczna z lewej:34x30x25cm
• komora boczna z prawej: 34x30x25cm

Art.-Nr.
7151 280
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• wymiary zewnętrzne: ok. 60 x 37 x 24 cm
• wymiary wewn. komory głównej: ok., 42 x 27 x 26 cm
• Material: 600 D Nylon
• wodooporna powłoka PVC
• W zestawie znajdują się: 
3 x Tackle Chest Large
1 x Rig Carrier
je 1 x ST-Chest 1, 2 + 3

Z obu stron torby znajdują się 2 kieszenie z ochronną pokrywą Hard Case. W dużej komorze głównej znajdują się 3 organizery Tackle 
Chest Large, które oddzielone są od siebie za pomocą zapinanych na rzepy przegródek; można je wyjąć od góry. Wewnątrz przedniej 
kieszeni znajduje się Rig Carrier z małymi przegródkami, a także  ST-Chest 1, 2 & 3. Przednia kieszeń może być otwierana za pomocą 
zamka błyskawicznego albo rzepów. Sztywna pokrywa torby może służyć również jako stolik. Grubo wyściełany pasek na ramię, dwa 
uchwyty i odporny na zabrudzenia spód PVC dopełniają wyposażenia torby Slide 
In Tray.

Art.-Nr.
7154 350
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Art.-Nr
7140 437

Anaconda Tackle Bag to przestronna, składana torba, o szerokich 
możliwościach zastosowania. Na dnie torby znajduje się PVC, które nie 
przepuszcza wody i jest odporne na zabrudzenia. 

• wymiary głównej komory: 36 x 28 x 28 cm
• wymiary składanej komory: 30 x 30 x 16 cm 
• wymiary bocznych kieszeni: 26 x 24 x 5 cm
• w przedniej kieszeni zmieści się Tackle Chest Large (34,6 x 25,6 x 6,3 cm)
• wykonana z poliestru 600D z wodoodporną powłoką PVC 
• 3 dodatkowe kieszenie
• składana

Art.-Nr
7140 438

Anaconda Tackle Bag L to przestrona i dobrze przemyślana torba o 
bardzo szerokich możliwościach zastosowania. Wyróżnia się dzieki  4 
dodatkowym kieszeniom i bardzo przestronnemu wnętrzu. 

• wymiary komory głównej: 40 x 34 x 32 cm
• dodatkowa kieszeń na Tackle Chest Large (34,6 x 25,6 x 6,3 cm)
• 4 dodatkowe kieszenie
• mocny, wyściełany pasek na ramię
• wykonana z poliestru 600D z wodoodporną powłoką z PVC
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Art.-Nr
7140 439

Anaconda Tackle Bag XL to przestrona i dobrze przemyślana torba o bardzo szerokich możliwościach za-
stosowania. Wyróżnia się dzieki swoim 5 dodatkowym kieszeniom i bardzo przestronnemu wnętrzu. 

•  łączne wymiary: 80 x 55 x 40 cm
•  wymiary głównej komory: 63 x 50 x 40 cm
•  dodatkowa kieszeń na Tackle Chest Large (34,6 x 25,6 x 6,3 cm)
•  w sumie 5 dodatkowych kieszeni
•  mocny, wyściełany pasek na ramię
•  wodoszczelny spód
•  2 dodatkowe uchwyty 
•  wykonana z poliestru 600D 
   z wodoszczelną powłoką z PVC

extra large

80x55x40 cm

• wymiary komory głównej: 40 x 34 x 32 cm
• dodatkowa kieszeń na Tackle Chest Large (34,6 x 25,6 x 6,3 cm)
• 4 dodatkowe kieszenie
• mocny, wyściełany pasek na ramię
• wykonana z poliestru 600D z wodoodporną powłoką z PVC
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Art.-Nr
7140 388

Gearonizer to przestronna, bardzo praktyczna torba. Wewnątrz znaj-
duje się wystarczająco miejsca na ulubiony sprzęt. Spód został dodat-
kowo wzmocniony powłoką z PVC i oprze się wiatrowi i niepogodzie. Z 
przodu zmieści się organizer Anaconda Tackle Chest Large. Dwie prak-
tyczne kieszenie boczne dopełniają całości.  

• wymiary kieszeni głównej: 35 x 24 x 28 cm
• kieszeń przednia: 34,6 x 25,6 x 6,3 cm
• kieszenie boczne po 20 x 24 x 10 cm
• Material: 600D Polyester z wodoodporną   powłoką

Art.-Nr.
7154 300

Bardzo funkcjonalna torba, której pokrywa została wzmocniona, a 
jej krawędzie podniesione, tak więc można używać jej jako stolika. 
Wewnątrz znajdują się wyściełane ścianki działowe na rzep, które 
pozwalają dowolnie organizować wnętrze.  Dodatkowo bez proble-
mu zmieści się w niej organizer Tackle Chest Large. Co warte uwagi, 
w przedniej kieszeni znajduje się Rig Carrier z kieszeniami z siateczki 
oraz po jednym organizerze ST-Chest1, 2 & 3. Ponadto Gear Tray dys-
ponuje dwiema bocznymi kieszeniami, dwoma bocznymi uchwytami, 
wyściełanym paskiem na ramię i odpornym na zabrudzenia spodem z 
tworzywa sztucznego.

• wymiary zewnętrzne: 56 x 40 x 31 cm
• Materiał: 600D Nylon
• wodoodporna powłoka PVC
• zawiera:
   Rig Carrier, ST-Chest 1, 
   ST-Chest 2,
   ST-Chest 3

Teil3_Anaconda 2018_DE_PL.indd   176 06.11.17   14:08



Tackle cuBe

177www.saengerpolska.pl

Art.-Nr
7140 555

Wielofunkcyjna, dobrze przemyślana torba dla nowoczesnego 
wędkarza karpiowego. Dookoła Cube znajdują się małe kieszenie 
zewnętrzne, a jednocześnie, ze swoimi 6 wydzielonymi przegrodami, 
torba ta jest bardzo przestronna. Ścianki działowe można opcjonalnie 
wyjąć, aby uzyskać jeszcze więcej miejsca wewnątrz. 
• główna komora na środku: 38 x 30 x 30 cm
• kieszeń przednia: 28 x 24 x 7 cm
• kieszenie boczne: 28 x 24 x 7 cm
• kieszeń tylnia: 28 x 24 x 7 cm
• poliester 600D 
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Art.-Nr.
7140 002

• wodoodporny, wytrzymały materiał
• wytrzymała wyściółka
• wymiary: 42 x 32 x 28 cm
• wykonany z: 450 / 600 D

Torba na najważniejszy sprzęt. We wnętrzu znajdują się grubo 
wyściełane przegrody, indywidualnie regulowane za pomocą rzepów.  
3 spore kieszenie zewnętrzne gwarantują dodatkowe miejsce na 
wyposażenie. 

Art.-Nr.
7141 400

W tej torbie znajduje się wystarczająco dużo miejsca na wszy-
stkie ważne wędkarskie akcesoria. Wewnątrz znajdują się grubo 
wyściełane przegrody, które przy pomocy rzepów można indywi-
dualnie dopasować. 5 dużych zewnętrznych kieszeni gwarantuje 
dodatkowe miejsce na sprzęt. 

• wymiary: 67 x 40 x 40 cm 
• wykonany z poliestru 600 D 

Art.-Nr.
7141 500

Carp Gear Bag III to grubo wyściełana torba o bardzo dużej pojemności.  
Posiada 4 zewnętrzne kieszenie i wyściełany uchwyt. 

• wymiary: 80 x 50 x 38 cm
• wykonany z 600 D 
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Nadszedł  czas  na  porządek  w  namocie.W  ofercie  Anacondy  
dostępna  jest  teraz  szafa  do  namiotu  z  3  powierzchniami  do  
przechowywania.  Możecie  więc  Państwo  opracować  adekwatny  
system  przechowywania  sprzętu  wędkarskiego  w  swoim  „do-
mostwie“.  Powierzchnie  do  przechowywania  zostały  obciągnięte  
siatką  chroniącą  sprzęt  i  ewentualne  potrawy  przed  insek-
tami.  Siatkę  można  otwierać  i  zamykać  przy  pomocy  zamka  
błyskawicznego.      

Art.-Nr.
9734 604

Wymiary: - 118cm (wys.)x 50cm(szer.)x 40cm(gł.)
• 3 powierzchnie do przechowywania
  + 1 dodatkowa powierzchnia 
• bardzo stabilna
• szybkie rozkładaniev / • 7,2 kg
• przepuszczająca powietrze, 
  zamykana siatka (moskitiera)
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• regulacja wysokości:  
  42•54cm wysokości podczas stania 
• poliester 600D z hydrofobową powłoką
• 4 puszki na dipy (Bait Box) 
• 3 organizery Tackle Chest 
• 1 piórnik na przypony
•  blat stolika
• wsuwana przegroda na Tackle Chest Large
• 3,7 kg

Prawidłowe  i  bezpieczne  przechowywanie  to  istotny  aspekt   
wędkarstwa karpiowego.  Camp  Safe  to  rodzaj  regału  na  sprzęt,  który  
jednocześnie  w  okamgnieniu  może  zmienić  się  w  stolik. Z  tyłu  znaj-
duje  się  dodatkowa  kieszeń,  a  w  niej  3  organizery  Tackle  Chest  i  1  
piórnik  na  przypony  (rig  carrier)  -  wszystko  w  zestawie. W  bocznej  
kieszeni   na   gumowej   taśmie   można   zamocować   i   zawsze   mieć   
przy  sobie  4  puszki  na  dipy.  Ponadto  ten  wielofunkcyjny  system  
wyposażony  został  w  regulację  wysokości,  a  dzięki  szerokim  stop-
kom  stoi  pewnie  na  praktycznie  każdym  terenie.

Art.-Nr.
7154 731

Art.-Nr.
7154 325

• funkcja plecaka
• wyściełana część pleców i nerek
• z boku otwór, aby bezpośrednio dosięgnąć do sprzętu
• wzmacniany, wodoszczelny spód (odporny na wstrząsy)
• ściągacz u góry
• może służyć jako torba•nerka
materiał: 
nylon 600D hydrofobowa powłoka PVC
wymiary:
40 cm (szer.) x 45 cm (wys.) x 35 (gł.) cm
2 boczne kieszenie: 33 x 20 x 2 cm
przednia kieszeń na organizer 
Tackle Chest Large (36,5x28,5x6,3) 

Multiclimber to wielofunkcyjny plecak średnich rozmiarów. 
Wzmocniony  w  części  pleców  i  nerek,  dzięki  niemu  karpi-
arz  będzie  mógł  kilometrami  nosić  swój  cenny  sprzęt  w  drod-
ze  nad  wodę,  nie  odczuwając  zmęczenia.  Górną  część  pleca-
ka („pokrywę“) można zdjąć i nosić osobno, jako torbę-nerkę. 
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• 2 boczne kieszenie
• 2 przednie kieszenie (EVA Stamp)
• 1 przestronna komora główna 
   z kieszenią wewnętrznę
• wymiary zewnętrzne: 59 x 49 x 30 cm
• Material: 600D Nylon + PVC

• 4 boczne kieszenie
• 2  przednie kieszenie (EVA Stamp)
• 1 przestronna komora glówna z 
  wewnętrzną kieszenią z siateczki
• duża przedni panel z zamkiem błyskawicznym
• górna przegroda z zamkiem błyskawicznym
• gumowa linka (np. na t-shirt)
• uchwyt obszyty neoprenem
• wymiary zewn.: 69 x 49 x 38 cm
• Material: 600D Nylon
• wodoodporna powłoka PVC

• 4 boczne kieszenie
• 2 przednie kieszenie (EVA Stamp)
• 1 przestronna komora główna z 
   3 wewnętrznymi kieszeniami z siateczki
•  duży panel przedni z zamkiem błyskawicznym
• górna przegroda z zamkiem błyskawicznym
• gumowa linka
• 2 obszyte neoprenem uchwyty
• wymiary zewn.: 79 x 49 x 40 cm
• Material: 600D Nylon
• wodoodoporna powłoka PVC

Art.-Nr.
7154 720

Art.-Nr.
7154 730

Art.-Nr.
7154 710
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Art.-Nr.
7150 810

• zawartość: 
• 1 x Cute Box 21
• 2 x Cute Box 16
• 4 x Cute Box 10
• 2 x Rig Carrier

Prezentujemy dużą przemyslaną  torbę o zaskakująco szerokim spektrum zastosowań. Kieszonki boczne, które można łączyć z pudełkami 
Tackle Chest Large, a także wyrafinowany system szufladowy z 7 ładnymi pudełkami w różnych rozmiarach i odmianach, sprawiają, że jest to 
wyjątkowo wszechstronna torba.
Wymiary zewnętrzne: 60 x 50 x 45 cm
Załączony schowek (na górze):
• 45 x 40 x 8 cm (wysokość)
• 3-krotny system szuflad
• 1 x przednia kieszeń (pasuje do Tackle Chest Large)
• 1 x boczna kieszonka (odpowiednia dla Tackle Chest Large)
• komora na naczynia przystosowane do Tackle Chest Large
• Materiał: poliester 600D z wodoodporną powłoką PVC
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Art.-Nr.
7141 335

W  slangu  młodzieżowym  „Tricky“  znaczy  tyle  co  „chytrze  obmyślony“. Nowy  system  Anaconda  Cute  Box  zaprowadzi  przejrzys-
ty  porządek  w  torbie  na  sprzęt. System  opiera  się  na  zasadzie  pasujących  komponentów.  Znajdujące  się  w  zestawie  pudełka  Cute  ideal-
nie zmieszczą się wewnątrz niezwykle przestronnej torby. 

Zestaw zawiera:
4 x Anaconda Cutebox „10“ + 2 x Anaconda Cutebox „16“ + 1x Anaconda Cutebox „21“
Wymiary: 
komora główna: 60x40x40cm
2 kieszenie boczne: 30x25x8cm
2 kieszenie przednie: 25x25x8cm
- 2 uchwyty do przenoszenia
- spód z wodoszczelnego, odpornego   na zabrudzenia HDPVC 
Materiał: - poliester 600D z hydrofobową 
powłoką PVC
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Art.-Nr.
7141 321

Art.-Nr. Modell
7141 331 Cite Box 10“

7141 332 Cute Box 16“

7141 333 Cute Box 21“

Pudełka Cute to uniwersalne pudełka transportowe na różnego rod-
zaju  sprzęt  karpiowy. Wyjmowane  ścianki  działowe  (z  syste-
mem zapięć na rzepy) dają możliwość zorganizowania pudełka zgod-
nie  z  indywidualnymi  potrzebami.  Wodoodporny,  wzmacnia-
ny  spód  i  zamykana  na  zamek  błyskawiczny  przezroczysta  pokry-
wa dopełniają doskonałości tych pudełek. 

-20 cm (dł.) x15cm (szer.) x 10 cm (wys.)
-4 przegrody

-40cm (dł.) x20cm (szer.) x 10 cm (wys.)
-8 przegród

-42cm (dł.) x 36cm (szer.) x 10 cm (wys.)
-12 przegród
- uchwyt

-system "Box in Box" - pudełko w pudełku

1x Cute Box 16
2x Cute Box 10
uchwyt
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Art.-Nr. Wymiary
7150 101 45 x 25 x 27 cm

Art.-Nr. Wymiary
7150 102 50 x 30 x 34 cm

Art.-Nr. Wymiary
7150 110 26 x 26 cm

Ca. 30 Liter Ca. 50 Liter

Ca. 17 Liter
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Art.-Nr. Wymiary
7150 114 37 x 26 x 22 cm

Art.-Nr. Wymiary
7150 115 42 x 28 x 30 cm

Ca. 21 Liter

Ca. 35 Liter
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•  wymiary: 112 x 52 cm
•  Materiał: poliester 210D
•  Materiał torby transportowej: poliester 600D

Wytrzymała siatka zapewnia nie tylko delikatne obchodzenie się z rybą, 
ale również doskonałe odpływanie wody. 2 składane sztyce z włókna 
węglowego Carbon Poles gwarantują stabilność i niewielkie wymiary 
transportowe ok.  60 cm.

Art.-Nr.
7140 070

Bardzo stabilna, pływająca mata do ważenia i z przechodzącym zam-
kiem błyskawicznym. Wyposażona w 4 uchwyty, szlufkę do umoco-
wania oraz karabińczyk, który zapobiega niepożądanemu otwiera-
niu się zamka. 

•  wymiary (dłxwys:  118 x 50 cm
•  waga: 0,8 kg
•  zaw. nylonową  torbę transportową 210D 

Art.-Nr.
7140 366
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Bardzo stabilna, podwieszana mata do ważenia, wyposażona w 
elementy wypornościowe, elementy z siatki i przechodzący zamek 
błyskawiczny, umożliwiają delikatne obchodzenie się z rybą. 
Ponadto posiada 4 uchwyty, szlufkę do mocowania i karabińczyk 
zapobiegający niepożądanemu otworzeniu się. W małej zewnętrznej 
kieszeni znajduje się 3-metrowa lina ze śrubą do zamocowania na 
podpórce.  Odpowiednią ilość miejsca dla ryby gwarantuje specjalny, 
metalowy wspornik dystansowy. 
•  wymiary 140 x 40 x 60 cm
•  waga: jedynie 1,9 kg
•  3-metrowa lina do mocowania na podpórce
•  wspornik dystansujący, zapewniający miejsce dla ryby
•  karabińczyk, który zapobiega niepożadanemu otwieraniu się zamka 

Art.-Nr. Wymiary Waga
7140 369 140 x 40 x 60 cm 1,9 kg

Art.-Nr.
7142 050

Umożliwia uniknięcie rozchodzenia się nieprzyjemnych zapachów 
podczas transportowania mokrych worków karpiowych. Dzięki 
klipsom można go zawinąć i zamknąć. Wykonany z grubego Hea-
vy Duty PVC.
•  Material: Heavy Duty PVC
•  wymiary: 47 x 49 cm

Art.-Nr.
2210 999

Spray służy do leczenia zranień powstałych 
w wyniku ukłuć haczykami czy ugryzień. 
Zastosowanie: Zranione miejsce spryskać z 
odległości ok. 20 cm, rana zostanie zdezynfe-
kowana. Przed użyciem wstrząsnąć!
•  11,39 g Aqua Purificata & Zuschlag
•  28,03 g Isopropylicius
•  zawartość: 50 ml
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Art.-Nr.
7141 460

Art.-Nr.
7140 014

Art.-Nr.
2230 041

Art.-Nr.
2230 042

Klasyczny worek karpiowy z rzemykami,  dzięki czemu można 
go zastosować do ważenia. Zamek błyskawiczny jest dodat-
kowo zabezpieczony karabińczykami z haczykami.

•  zaw. torbę transportową
• Materiał: poliester 600D 
• wodoodporna powłoka PVC
•  wymiary: ok 115 x 90 cm

Wykonany z bardzo miękkiego materiału worek karpiowy. 2 zam-
ki błyskawiczne gwarantują bardzo prostą obsługę. Dodatkowo wo-
rek posiada 2 szlufki do ważenia.  Wersja Light dostarczana jest z torbą 
transportową wykonaną z materiału 600D.

• wymiary: 120 x 90 cm
•  inkl. Transporttasche aus 600D Polyester
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Art.-Nr.
7140 015

Art.-Nr.
7140 027

- zawartość: 2 worki karpiowe
- dobrze chronią rybę, dobra cyrkulacja wody
- szybkoschnące
- wytrzymały zamek błyskawiczny (można zamknąć karabińczykiem)
- wymiary ok.: 110 x 80cm
- materiał: 600D x 450D
- torba transportowa z HDPVC

- zawartość: 2 worki karpiowe
- z markerem - boją sygnalizacyjną
- przyszyta dookoła taśma na uchwyty 
- dobrze chronią rybę, dobra cyrkulacja wody
- szybkoschnące
- wytrzymały zamek błyskawiczny (można zamknąć karabińczykiem)
- wymiary ok.: 110 x 80cm
- materiał: 600D x 450D
- torba transportowa z HDPVC
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Ta mata karpiowa jest wyjątkowo stabilna, a dzięki zapinanym na 
rzepy plandekom jest w 100% bezpieczna i zapobiegajwyskakiwa-
niu ryby.  Na środku maty znajduje się ogumowana siateczka, która 
poprawia odpływ wody. Kolejną zaletę stanowi wysokość maty. Do 
ochrony kolan podczas fotografowania okazów służy specjalna mata, 
która dołączona jest w małej torbie. 

•   wymiary transportowe: ok. 120 x 50 x 15 cm
•   wymiary: ok. 125 x 67 x 38 cm / (20 cm wys. wewn.)
•   materiał zewn: poliester 600 D 
•   materiał wewn.: PVC
•   uchwyty
•   W zestawie: mata do ochrony kolan: ok. 49 x 49 cm
• waga: ok. 5,8 kg

Art.-Nr.
7140 075

Art.-Nr.
7140 077

Credenza Carrier został specjalnie 
zaprojektowany do przewożenia 
w samochodzie maty Credenza i 4 
mokrych worków do ważenia.

• Material: Heavy Duty PVC
• Wymiary: 155 x 68 cm
• duże zapięcie na rzep do mocowania
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Art.-Nr.
7142 056

Art.-Nr.
7140 075

Ta mata karpiowa jest wyjątkowo stabilna, a dzięki zapinanym na rzepy 
plandekom jest w 100% bezpieczna i zapobiegajwyskakiwaniu ryby.  
Na środku maty znajduje się ogumowana siateczka, która poprawia 
odpływ wody. Kolejną zaletę stanowi wysokość maty. Do ochrony 
kolan podczas fotografowania okazów służy specjalna mata, która 
dołączona jest w małej torbie. 
•   wymiary transportowe: ok. 120 x 50 x 15 cm
•   wymiary: ok. 125 x 67 x 38 cm / (20 cm wys. wewn.)
•   materiał zewn: poliester 600 D 
•   materiał wewn.: PVC
•   uchwyty
•   W zestawie: mata do ochrony kolan: ok. 49 x 49 cm
• waga: ok. 5,8 kg

Weigh Sling Carrier umożliwia przeniesie-
nie do samochodu do 4 mokrych worków 
Weigh Slings, pozwalając uniknąć rozchod-
zenia się nieprzyjemnych zapachów. 

• Material: Heavy Duty PVC
• wymiary: 148 x 48 cm
• mieści do 4 wag
• duży rzep do umocowania 

Art.-Nr. Długość
2280 502 2 m

massBaNd 2,0m
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Art.-Nr.
7140 640

Anaconda Rollmop to udane połączenie maty do odhaczania z 
matą do ważenia.  Za pomocą umieszczonych z boku zamków 
błyskawicznych można zmienić szeroką matę do odhaczania 
w matę do ważenia. Materiał PVC dba o śluzówkę ryby i jest 
łatwy do utrzymania w czystości.

• wymiary: 105 x 65 x 8 cm
• rozłożone: 105 x 125 x 4 cm
• wymiary transportowe: 65 x 20 x 20 cm
• waga: 1,4 kg
• Material: PVC

Art.-Nr.
7141 915

Wyściełana mata specjalnie do delikatnego obchodzenia się z rybą. 

• wymiary: ok. 105 x 60 x 2,5 cm
• zaw. torbę transportową
• wymiary transportowe: ok. 60 x 20 x 15 cm

Art.-Nr.
7140 001

Mata wypełniona styropianowymi kuleczkami dopasowuje się do ryby 
i chroni ją. Mocniej wypełnione, odstające krawędzie zapobiegają 
wyślizgnięciu się ryby podczas odhaczania.

• pływająca
• zmywalna
• szybko schnąca
• wymiary: 130 x 85 cm
•  małe wymiary transportowe: 85 x 15 x 60 cm

Teil3_Anaconda 2018_DE_PL.indd   194 06.11.17   14:12



195www.saengerpolska.pl

Teil3_Anaconda 2018_DE_PL.indd   195 06.11.17   14:12



douBle deckeR caNou

NEW
2018

196 www.saengerpolska.pl

Art.-Nr.
7154 952

Absolutnie  najlepsza  wśród  wszystkich  dotychczas  dostępnych  mat  do  odhaczania.  Prezentujemy  Państwu  innowacyj-
ny  i  nad  wyraz  oryginalny,  wielofunkcyjny    model  maty  karpiowej  najwyższej  jakości,  dla  profesjonalnej  ochrony  złowionych  kar-
pi.   Wyposażona  w  zawory  bagnetowe  i  najwyższej  jakości  HDPVC  o  wzmocnionych  włóknach,  Double  Decker  Canou  (sys-
tem 2 komór)   to naprawdę stabilna konstrukcja. Bardzo dużą uwagę zwrócono również na to, aby szwy wykonane zostały porządnie i pro-
fesjonalnie.  Wszystko  razem  w  kompaktowych  i  małych  wymiarach  transporotwych.  Double  Decker  Canou  składa  się,  jak  zapowia-
da  to  nazwa,  z  dwóch  różnych  płaszczyzn.  Płaska  strona  w  połączeniu  z  przypinaną  na  rzepy,  ciemną  plandeką,  służy  do  uspokaja-
nia  ryb.  Na  drugiej  stronie  znajduje  się  głęboki  wariant  -  ryba  znajduje  się  trochę  głębiej,  dlatego  nie  może  uciec,  bijąc  albo  wyskakując. 
Jeśli  chcielibyście  Państwo  zrobić  zdjęcia,  mogą  Państwo  wypuścić  powietrze  z  komory,  która  akurat  znajduje  się  na  spod-
zie, i w ten sposób łatwo podejść do ryby.
Wyposażenie: 
• 1 strona (płaska): wymiary wewnętrzne 100cm x 55cmx 5cm / wyposażona w przypinaną na rzepy, ciemną plandekę 
• 2 strona (głęboka): wymiary wewnętrzne 105cm x 55cmx 20cm
•  uchwyty (z obu stron)
•  wymiary całości: 130x90cm
•  małe wymiary transportowe: 64x60x20cm

Materiał: 
• HDPVC o wzmacnianych włóknach
• 0,7mm grubości

W zestawie znajduje się ponadto:
•  torba transportowa
•  pompka (zawór bagnetowy)
•  zestaw do naprawy (Repair Kit) 
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Dobro złowionego karpia leży nam wszystkim na sercach. 
Z tego powodu ważenie ryby na lądzie musi odbyć się w sposób szybki i profesjonalny. Nowa mata do odhaczania Anaconda dostępna jest teraz 
w dwóch rozmiarach. Relatywnie małe wymiary transportowe przy maksymalnych wymiarach po rozłożeniu i funkcjonalność zdecydowanie 
przemawiają na korzyść Carp Guard. Maty tej można używać jako zwykłej, gładkiej maty, lub przy pomocy klipsów i rzepów przekształcić ją w 
pewnego rodzaju „wannę“,  którą można zamknąć i w której karp może odpocząć. Carp Guard wyposażona jest oczywiście w odpływ wody a 
także matę chroniącą kolana podczas robienia zdjęć. 

•  wnętrze chroniące rybę (specjalna powłoka z miękkiego PVC)
•  ochrona kolan
•  uchwyty do przenoszenia
•  wbudowany odpływ wody

Carp Guard L wymiary (długość x szerokość): 
130 x 85 cm / wymiary wewnątrz  90 x 48 x 20 cm
wymiary transportowe: 50 x 45 x 25 cm 

Carp Guard XL Wymiary (L x B):
160 x 100 cm / wymiary wewnątrz  110 x 56 x 30 cm
wymiary transportowe: 52 x 58 x 25 cm 

Art.-Nr Model
7140 110 L

7140 115 XL
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• zakres pomiarów: 20 g do 50 kg / 110 lb
• wskazania co 20 g
• jednostki: kg - lbs - oz
• automatyczna„Hold Function“ po ok. 15 sekundach 
• pomiary temperatury w C° albo F°
• podświetlany wyświetlacz
• zintegrowany i rozkładany uchwyt na wagę
• automatyczne włączanie/wyłączanie 
• wymaga 2 baterii AAA (dołączone)
• ochrona przed zachlapaniem
• magnetyczny uchwyt 
  na haczyk wagi

Art.-Nr.
2283 150

Art.-Nr. Model
2283 040 - 40 kg + Torba

Fully Scale to solidna waga elektroniczna z za-
kresem od 10 g do 40 kg (wskazania co 10g). 
Wynik w Kg,  Lb i Oz. Fully Scale ma funkcję tary.  
Wymaga 2 baterii 1,5V AAA, nie dołączonych do 
zestawu. 
Zawiera pokrowiec!

• torba transportowa z poliestru 600 D 

•pomiary w lbs albo Kg
• stylowy czarno-biały design
• precyzyjne pomiary
• zakres: - 50 kg
• zaw. torbę transportową 
• pokrowiec z poliestru 600 D

Art.-Nr. Model
9735 201 - 50 kg + Torba

Art.-Nr.
2283 159

• pokrowiec z poliestru 600 D
• wymiary: 10 x 17 x 3,5 cm
• pasuje do wagi Weigh Finder 

• pokrowiec z poliestru 600 D 
• wymiary: 28 x 21 x 6 cm
• pasuje do wszystkich wag

Art.-Nr.
7141 107
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Art.-Nr.
7150 006

Wizjer, który pozwala oglądać dno zbiornika do 6 m głębokości, przy nis-
kiej mętności wody. Miejsca znalezione przy pomocy echosondy można 
dokładnie ocenić i rozpoznać żerowiska karpi, a później kontrolować 
jego stan. Może być używany jak maska do nurkowania. 

•  wymiary: 
wysokość: 63 cm
wizjer: 12 cm
spektrum: 32 cm
•  rozkładany na 3 części (śruby)

Art.-Nr.
7154 960

Anaconda Scale Station to trójnóg do ważenia, który można 
rozbudować maksymalnie do 176 cm wysokości.

•  maksymalna wysokość: 175 cm !!!
•  wymiary transportowe 118 x 12 x 12 cm
•  masa transportowa: 2,4 kg
•  torba transportowa z poliestru 600D,  z powłoką wodoodporną

•  długość: ok. 29 cm
•  Material: stal 
 

Art.-Nr.
7140 065
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Art.-Nr.
2281 959

Art.-Nr.
2281 958

Uncle Frank's Stove (moc 6800W) w połączeniu z Uncle Frank's Pan daje 
możliwość przygotowania różnych potraw  w krótkim czasie.

•  Palnik ze stali nierdzewnej z mosiężnym zaworem
•  Zapłon piezoelektryczny
•  Odpowiedni do wkładu zaworu śrubowego
•  z torbą transportową (TM: 20 cm x 10 cm)
•  Moc: 6800W
•  doskonale pasuje do Uncle Frank's Pan
•  Rozmiar: 185 x 185 x 100 mm

Giant Stove został zaprojektowany tak, aby temperatura była jak 
największa na całej powierzchni palnika.

•  Palnik ze stali nierdzewnej z mosiężnym zaworem
•  Odpowiedni do wkładu zaworu śrubowego
•  z torbą transportową
•  Moc: 3800W
•  doskonale łączone z Uncle Frank's Pan
•  Rozmiar: 115 x 115 x 72 mm
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Art.-Nr. Wymiary
2281 957 95 x 38 x 108 mm

Wysokiej jakości, składana do bardzo małych 
wymiarów kuchenka gazowa, którą można 
przechowywać w dołączonym pokrowcu. Grand 
stove wyposażona jest w funkcję regulacji wielkości 
płomienia, która umożliwia bardzo precyzyjny 
dobór temperatury. Wbudowany zapłon eliminu-
je konieczność korzystania z zapalniczki i znacznie 
zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. 

Art.-Nr.
7150 561

•  1x rondel Ø 18,5  x 5 cm wys.
•   1x garnek duży Ø 18  x 11 cm wys.
•   1x garnek mały Ø 16  x 9 cm wys.
•  1x podgrzewacz wody Ø 15  x 5,5 cm wyd.
•  1x pokrywka na duży garnek + rondel
•  1x pokrywka na mały rondel

•  materiał: aluminium
• torba transportowa (Nylon 600D)

•  powłoka antyprzywierająca
• silikonowe uszczelnienie
•  otwór na wypływającą wodę lub tluszcz 
•  magnetyczne zamknięcie w uchwycie
•  zawiera zapasową uszczelkę silikonową do pokrywki
• Materiał patelni: Aluminium
• Materiał uchwytu: odporne na wysokie 
  temperatury tworzywo sztuczne
• dostarczana bez zawartości, kuchenki 
  turystycznej i pojemnika

Art.-Nr wymiary
7150 565 28 x 22 x 55 cm

Art.-Nr.
7140 207

•  wymiary: 20 x 18 cm / średnica
•  materiał: poliester 600D 

Bardzo przydatna pomoc do transportowania i 
przechowywania kuchenki 
turystycznej (Stove).
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Art.-Nr.
7142 010

Torba termoizolacyjna, która można być używana również jako kla-
syczna torba transportowa. Ścianki działowe z rzepami pozwalają na 
swobodną organizację wnętrza. 5 zewnętrznych kieszeni zapewnia 
miejsce na niezbędne przybory. Specjalny system termoizolacji. 

• wykonana z 600 D
• wodoodporna
• wymiary zewn. (dł x szer x wys): 65 x 36 x 35 cm

Zawartość: 
2 talerze i 2 x sztućce
 2 serwetki, 
1 deska do krojenia
solniczka i pieprzniczka
2 termokubki i 2 kubki
2 łyżeczki
1 ręcznik

• wymiary zewn. (szer x gł x wys): 
  33 x 27 x 12 cm
• Materiał 600D Nylon

Art.-Nr.
7141 103
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Art.-Nr.
9734 745

stolik chowany w oparciu

•   powłoka odporna na wodę i zabrudzenia
•   Materiał aluminium 
•   wyjątkowo wysokie oparcie: 53 x 85 cm
•   regulowana wysokość siedziska: ok. 35 - 55 cm 
•   powierzchnia siedziska: ok. 54 x 53 cm 
•   ochronna aluminiowa blokada na nóżki
•   wyściełana okolica główy i nerek
•   podłokietniki Neopren Sleeves 
•   stolik 18 x 40 cm
•   wymiary transportowe: 100 x 67 x 15 cm
•   stopki zapobiegające zapadaniu się w błocie
•   bezstopniowo regulowane nóżki
•   waga: 7,2 kg
•   wykonany z poliestru 600 D 

Fantastyczny fotel karpiowy, który dzięki swojemu pełnemu wyposażeniu 
należy do najwygodniejszych foteli dostępnych na rynku.
Ze względu na wyjątkowo grubą i wytrzymałą wyściółkę, zwłaszcza w 
okolicach główy i nerek, wyściełane podłokietniki i długie oparcie ten 
fotel zaliczyć należy do wyjątkowych. Łączy w sobie komfort siedzenia, 
stabilność i wielofunkcyjność. Wzmacniana konstrukcja i szerokie stopki 
zapobiegające zapadaniu się w błocie zapewniają stabilność na w zasadzie 
każdym podłożu. Specjalna, ochronna blokada zapobiega niepożądanemu 
składaniu się nóżek. Dołączony stolik może być przechowywany w torbie 
przy oparciu, i w razie potrzeby przykręcony do jednego z podłokietników.
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ze śpiworem

•   siedzisko: 50 x 54 cm - •   oparcie: 74 x 54 cm
•   podłokietniki: wyciągana neoprenowa poszewka/

wyściółka 
•   wysokość siedziska: 33 - 50 cm 
•   waga: 6,6 kg
•   wymiary transportowe:  65 x 68 x 25 cm
•   długość śpiwora: 130 x 65 cm

Ten Opis Anacondy to super wygodne krzesło, które, w połączeniu z pewnego rodzaju śpiworem (czy polarową poszewką) na nogi, stanie się 
Państwa absolutnie ulubionym fotelem. Śpiwór jest dokładnie dopasowany do krześła i zapewnia przyjemne ciepło w chłodne dni. Zamek 
błyskawiczny pozwala odpinać i zapinać śpiwór. 
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•   oparcie (imitacja skóry): Alcantara 
•   wysokość oparcia: 50 x 60 cm -  waga: 6,3 kg
•   wysokość siedziska regulowana  

  od ok. 35 do 53 cm 
•   siedzisko: ok. 50 x 50 cm 
•   pokrętło zabezpieczające na nogach  

 krzesła z aluminium 
•   wyściełany zagłówek i okolice nerek
•   wymiary transportowe: 75 x 62 x 15 cm 
•   ekstra szerokie stopki
•   bezstopniowo regulowane nogi
•   wykonane z poliestru 600 D/ Alcantara

Pod względem wygody to krzesło jest praktycznie nie do pobicia! Także 
z uwagi na ekstra mocną wyściółkę, zwłaszcza w zagłówku w i okolicy 
nerek, podłokietniki i ekstra długie oparcie, to krzesło to mus dla każdego 
pasjonata wędkarstwa karpiowego. Łączy w sobie komfort siedzenia, 
stabilność i wielofunkcyjność. Ekstra wzmacniana konstrukcja i szerokie 
stopki zapobiegające zapadaniu się na grząskim podłożu gwarantują 
pewne oparcie na prawie każdym terenie. 

Art.-Nr.
9734 471

• 50 x 48 cm powierzchnia siedziska
• 60 cm oparcie
• podłokietniki
• wysokość siedziska (regulowana) 38 x 55 cm
• oparcie wyściełane w miejscu pod nerkami
• wymiary transportowe: 77 x 54 x 24 cm
• szerokie stopki przeciwko
   zapadaniu się w błocie
• 6,8 kg

Magist  Chair  w  kwestii  wygody  nie  zostaje  w  tyle  -  wręcz  
przeciwnie.  Szerokie  stopki  przeciwko  zapadaniu  się  zapewnią  
stabilność  na  każdym  terenie.  Wyściełany  zagłówek,  wygodne  
podłokietniki  i  małe  wymiary  transportowe  to  także  znaczące  
cechy  tego  krzesła,  które  przemawiają  na  jego  korzyść. 
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Art.-Nr.
9734 505

Anaconda Carp Chair II łączy wygodę, stabilność i wielofunkcyjność. 
Wzmacniana rama i szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się w 
błocie gwarantują stabilność na w zasadzie każdym terenie. Polarowa 
poszewka zapewnia ciepło nawet w chłodne jesienne czy zimowe dni. 
Aluminiowa blokada zapobiega niepożądanemu składaniu się nóżek. 

•   powłoka odporna na wodę i brud 
•   Materiał aluminium -  waga: 7,0 kg
•   oparcie: 54 x 67 cm - wymiary transportowe: 85 x 62 x 15 cm
•   regulowana wysokość siedziska: ok. 32 - 55 cm 
•   powierzchnia siedziska: 54 x 54 cm 
•   aluminiowa blokada nóżek
•   polarowa poszewka
•   wyściełany zagłówek
•   szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się w błocie
•   bezstopniowo regulowane nóżki
•   wykonane z poliestru 600 D 

•   bezstopniowa regulacja wysokości siedziska od ok. 36  do58 cm 
•   siedzisko: 50 x 55 cm
•   oparcie:  50 x 65 cm
•   wymiary transportowe: 75 x 52 cm
•   waga: 6,5 kg
•   szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się w błocie
•   obicie: poliester 600D z wodoodporną powłoką 
•   gwarantowane maksymalne obciążenie: 150kg

Art.-Nr.
9734 460

Wyściełany, bardzo wygodny fotel karpi-
owy wyposażony w podłokietniki i bezsto-
pniowo regulowane nóżki ze stopkami 
zapobiegającymi zapadaniu się. 
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Art.-Nr.
9734 155

Beach Hawk to krzesło które można również przekształcić w leżak i daje możliwość cieszenia się długimi godzinami komfortu nad wodą.

• wygodne podłokietniki
• wyściełany zagłówek
• MAteriał: nylon 600D
• Wbudowana torba termoizolacyjna na maksymalnie 8 puszek wody
• Uchwyt na kubek / uchwyt na telefon komórkowy
• wieszak na ręczniki
• uchwyt / pas
• wygodny wymiar transportu: 74 x 70 cm
• Siedzisko: 55 x 40 cm
• Oparcie: 55 x 65 cm
• Waga: 4,8 kg
• Materiał: stal + elementy aluminiowe
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Art.-Nr.
9734 456

• wysokość siedziska bezstopniowo regulowana od40 do 60 cm 
• siedzisko: 50 x 36 cm - oparcie: 50 x 65 cm
• podłokietniki: 46cm
• mechanizm wspomagający zabezpieczanie nóżek
• wymiary transportowe: 95 x 60 cm -  waga: 6,5 kg
• szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się
• obicie: poliester 600D z wodoodpornym PVC
• gwarantowane maksymalne obciążenie: 130 kg!

Bardzo wygodny, łatwy w obsłudze fotel karpi-
owy, wyposażony w podłokietniki, wyściełany 
zagłówek i bezstropniowo regulowane nóżki z 
szerokimi stopkami zapobiegającymi zapada-
niu się. 

•   wysokość siedziska: 28 - 38 cm
•   powierzchnia siedziska: 50 x 55 cm
•   oparcie: 56 x 56 cm
•   wymiary transportowe:  

  68 x 59 x 21 cm
•   waga: 6,1 kg
•   wykonany z poliestru 600 D
    z wodoodporną powłoką

Do zalet tego fotela należy zaliczyć grubą, anatomicznie uformowaną 
wyściółkę, i wygodne podłokietniki. Zabezpieczone przed 
niepożądanym składaniem się nóżki z regulacją wysokości, zaopa-
trzone w stopki zapobiegające zapadaniu się w błocie, zapewniają 
stabilność na każdym podłożu. Na szczególną uwagę zasługuje sys-
tem Vi Lock, dzięki któremu oparcie może być regulowane jednym 
ruchem.

Art.-Nr.
9734 144
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Art.-Nr.
7154 527

•   miękki, polarowy zagłówek (micro fleece)
•   precyzyjny mechanizm regulacji oparcia
•   waga: 4,7 kg 
•   siedzisko: 47 x 42 cm
•   oparcie: 47 x 47 cm
•   wysokość siedziska: 29 – 38 cm
•   wymiary transportowe: 56 x 50 cm
•   metalowe podłokietniki
•   obicie: poliester 600D z wodoodporną powłoką PVC
•   gwarantowane maksymalne obciążenie: 130 kg

Nowy fotel  Visitor Chair pozostaje tak jak wcześniej nieduży i 
poręczny, ale bardziej stabilny i miękki. Maksymalne obciążenie 
to 130 kg. 

•    wyściełany zagłówek/ podłokietniki
•    powierzchnia siedziska: 
    47 cm x 41cm x 40 (wys.) cm
•    wymiary transportowe: 93 x 30cm
•    wyciągane stopki przeciwko zapadaniu 
     się w błocie
•    oparcie wyściełane w miejscu pod nerkami
•    wysokość siedziska: 50cm•   60cm 
•    materia: nylon 600D - waga: 6,8 kg

To  krzesło  ma  naprawdę  kompaktowe  wymiary  transporto-
we, mało waży i rozkłada się w okamgnieniu. Z tego powodu dosko-
nale nadaje się na szybkie wypady. Wyściełane podłlokietniki i duży kom-
fort  podczas  siedzenia  to  cechy  rozpoznawcze  tego  genial-
nie przemyślanego krzesła. 

Art.-Nr.
9734 352
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Art.-Nr.
7158 511

 •    miękki zagłówek z polaru Micro Fleece  
  / ekstra wyściełany

•     ekstra szerokie stopki przeciwko zapadaniu  
   się w błocie

 •    filigranowy mechanizm regulacji położenia oparcia
 •    8,9 kg wagi - wymiary siedziska: 68 x 50 cm
 •    oparcie: 68 x 70cm
 •    wysokość siedziska: 40–50 cm
 •    wymiary transportowe: 80x80x20cm
 •    ekstra szerokie podłokietniki z metalu 
•     aluminiowy system zabezpieczający krzesło  

   przed składaniem
 •    gwarantowane maksymalne obciążenie 155 kg

Bardzo nowoczesne, duże  i niezwykle stylowe krzesło „All-
Terrain-Chair“ w innowacyjnej stylistyce Freelancer.
Siedzisko  tego  „flagowego“  produktu  wykona-
ne  jest  z  najlepszej  „Alcantary“  o  właściwościach  hydrofo-
bowych i gwarantuję wygodę podczas siedzenia. 
Deklasuje wszystkie inne modele, jeśli chodzi o komfort.
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Art.-Nr.
7158 505

 •    miękki zagłówek z polaru Micro Fleece
     / ekstra wyściełany
•    ekstra szerokie stopki przeciwko zapadaniu się w błocie
 •    filigranowy mechanizm regulacji położenia oparcia
 •    powierzchnia siedziska: 50x52 cm
 •    oparcie: 50x65cm
 •    wysokość siedziska: 35–50 cm
 •    wymiary transportowe: 75x65x23cm -  7,9 kg wagi
 •    podłokietniki z metali  
•     aluminiowy mechanizm zabezpieczający 
     przed składaniem się krzesła
 •   gwarantowane maksymalne obciążenie 135 kg

Bardzo nowoczesne i niezwykle stylowe krzesło „All-Terrain-Chair“ w innowacyjnej stylistyce Freelancer. Sied-
zisko  wykonane  jest  z  najlepszej  jakości  materiału  „Alcantara“  o  hydrofobowych  właściwościach  i  zapew-
nia wygodę podczas siedzenia. W przeciwieństwie do BDM-XL, tutaj mamy do czynienia z mniejszym modelem.  
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7158 144

Wygodniej   już   chyba   się   nie   da.   Dzięki   
Freelancer   Cluster   w   wyjątkowej   stylistyce   
Camou-Design  poczujecie  się  Państwo  nad  
wodą   jak   we   własnym   salonie.   Szerokie   i   

absolutnie  wygodne  -  to  cechy  rozpoznawcze  tego  luksusowego  krzesła.  
W  końcu  chcemy  przecież  w  wolnym  czasie  czuć  się  dobrze  i  zapewnić  
ciału  błogą  regenerację.

Wymiary:
• łączna szerokość: 100cm
• powierzchnia siedziska: 
  60cm x 55 cm
• oparcie:  66cm
• wymiary transportowe: 
  110cm x 30cm
• wszyta wyściółka zagłówka
• waga: 7,1 kg
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Art.-Nr.
9734  510

Art.-Nr.
7158 500

• 6,4 kg wagi
• powierzchnia siedziska: 50x48 cm
• oparcie: 48x60cm
• wysokość siedziska: 35–50 cm
• wymiary transportowe:  
   70x65x20cm
• gwarantowane 
   maksymalne obciążenie: 115 kg
• mechanizm regulacji 
  położenia oparcia
• materiał: poliester 600D 

Kolejny  bardzo  nowoczesny  i  niezwykle  stylowy  mo-
del  krzesła  „All-Terrain-Chair“  z  serii  Freelancer. 
Trochę  węższe  i  bardziej  filigranowe  od  swoje-
go dużego brata DCM-L krzesło - prawdziwy multitalent. 

To nowe krzesło sprawi, że poczujecie się Państwo jak w 
designerskim fotelu - z tą tylko różnicą, że nie w salonie, a 
bezpośrednio nad Państwa ulubionym jeziorem. Cupola 
Chair z ekstra szerokim siedziskiem i wysokim, ekstra dużym 
oparciem, gwarantuje pierwszoligowy komfort siedzenia.  
Wodoodporna Alcantara, którą powleczone jest całe sied-
zisko, zapobiega wnikaniu wilgoci. 

• oparcie i podłokierniki wyściełane/wodoodporne
• ekstra szerokie stopki
• wysokość siedziska ok. 30 cm 
• siedzisko 50 (szer.) x 42 (gł.) cm
• oparcie: ok. 70 cm (okrągłe) x 44 cm (wysokość)
• masa transportowa: 4,00 kg 
• wymiary transportowe: 80 x 25 x 25 cm
• wykonane z poliestru 600D /Alcantara
• maksymalne obciążenie do 120 kg
• w zestawie z torbą transportową (Nylon)
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7158 808

Nowy projekt przekonał wielu karpiaży, że wielodniowe zasiadki mogą być naprawde komfortowe. Mieszan-
ka nylonu 600D w połączeniu z Alcantara daje maksymalną funkcjonalność. Solidna, malowana proszkowo 
aluminiowa rama gwarantuje maksymalną nośność.
Wszystkie 8 nóg posiada bezstopniową regulację wysokości.

Opis produktu:
• bardzo szerokie
• wyjątkowo solidna rama aluminiowa malowana proszkowo
• 8 bezstopniowo regulowanych nóżek 
• regulowana długość nogi  od 30 do 50 cm
• termoizolowana, mocna tapicerka wykonana z Alcantara (imitacja 

skóry)
• Neoprenowa poduszka z wymiennym podszewką
• obszar użytkowy: ok. 200 x 105 cm
• wymiar transportowy: 105 x 85 x 45 cm
• Waga: około 11,2 kg
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Art.-Nr.
7158 606

Nowy projekt przekonał wielu karpiaży, że wielodniowe zasiadki mogą być naprawde komfortowe. Mieszan-
ka nylonu 600D w połączeniu z Alcantara daje maksymalną funkcjonalność. Solidna, malowana proszkowo 
aluminiowa rama gwarantuje maksymalną nośność.
Wszystkie 6 nóg posiada bezstopniową regulację wysokości.

Opis produktu:
• wyjątkowo solidna, malowana proszkowo rama aluminiowa, 
• 6 nóg, z bezstopniową regulacją wysokości
• długość nogi regulowana od 45 do 60 cm
• termoizolowana, mocna tapicerka wykonana z Alcantara (imitacja skóry)
• Neoprenowa poduszka z wymiennym podszewką
• obszar leżący: ok. 210 x 80 cm
• wymiary transportowe: 85 x 85 x 50 cm
• Waga: ok. 9,3 kg
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Ten Opis to prawdopodobnie najwygodniejsze dostępne na rynku łóżko z 8 nogami. Na to miano „zapracowały“ nie tylko wymiary tego łóżka.  
Materac posiada wbudowaną, wyjmowaną poduszkę, a także jest w całości wyściełany. Pod stopami  znajduje się specjalny materiał ochronny, 
zabezpieczający przed zabrudzeniami.  Wbudowany zdejmowany stolik Bad Chair Buttler. 

•   stabilne ramy aluminiowe malowane proszkowo. 
•  powierzchnia do spania: ok. 205 x 95 cm
•   wysokość: ok. 25 – 37 cm
•   8 bezstopniowo regulowanych nóg ze stopkami zapobiegającymi zapada-

niu się 

•   3 klipsy zabezpieczające pary nóg
•   neoprenowa poduszka (wyjmowany wkład)
•   Wyściółka:  mieszkanka poliestru 1200D i 600D z wodoodporną powłoką
•   pokrowiec na część pod stopami
•   stolik Bed Chair Buttler
•   wymiary transportowe:  95 x 84 x 30 cm -   waga: ok. 11,6 kg

Art.-Nr.
9734 733

+
Tackle Bag
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Cały materac w części znajdującej się pod plecami posiada dodatkową 5-cio centrymetrową wyściółkę. Duża neoprenowa poduszka zapewnia 
dużą wygodę. Stelaż jest prawie niezniszczalny, a nogi zostały wykonane z rur o przekroju kwadratowym. Wszystkie nogi są bezstopniowo 
regulowane. Wyposażenie dopełnia torba na małe przybory, a także wyjątkowo szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się w błocie.  

• niezwykle wytrzymałe rury aluminiowe malowane proszkowo
• 6 bezstopniowo regulowanych nóg z dużymi stopkami zapobiegającymi 
zapafaniu się w blocie
• nogi wykonane z rur o przekroju kwadratowym
• regulowana wysokość nóżek ok. 35 - 50 cm 

• solidna 5-cio cm wyściółka z termoizolacją wykonana z wodoodpornego  
  nylonu 600D PU Oxford
• neoprenowa poduszka z wyciąganym wkładem
• powierzchnia do spania: ok. 200 x 87 cm
• wymiary transportowe: 85 x 85 x 40 cm
• waga: ok 9,4 kg

Art.-Nr.
7151 866

+
Tackle Bag
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Cechą szczególną tego dużego łóżka z 6 nogami jest przede wszystkim wodoodporna powierzchnia do leżenia. 
Zastosowany w tym miejscu materiał Alcantara pełni funkcję izolacyjną przed zimnem i uniemożliwia przenikanie wywołanej warunkami atmos-
ferycznymi wilgoci. Boczna wyściółka w okolicach ramion, a także wbudowana gruba poduszka zagwarantują najwyższy komfort snu. Wszystkie 
nogi są bezstopniowo regulowane i sprawdzą się na każdym podłożu nad wodą. 

• gwarantowane maksymalne obciążenie do 175kg
• esktra wytrzymały stelaż z aluminium malowanego proszkowo 
• 6 bezstopniowo regulowanych nóg z ekstra dużymi stopkami 
• wyciągane boczne kieszenie (na komórkę, portfel, odbiornik radiowy etc.)
• gwinty nóg z masywnego okrągłego aluminium 
• regulacja długości od 40 do 60 cm 

• wytrzymała wyściółka 5 cm (powierzchnia do leżenia) 
  z wodoodpornego tworzywa Alcantara 
• neoprenowa poduszka z wyjmowanym wypełnieniem
• z wodoodpornego nylonu 600D PU Oxford 
• powierzchnia leżenia: ok. 205 x 85 cm - wymiary transportowe: 87 x 87 x 30cm
• waga: ok. 9,6 kg

+
Tackle Bag
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• powierzchnia do spania: 205 x 88 cm
• regulacja wyskości nóg: 30 - 54 cm
• wymiary transportowe: 90 x 83 x 21 cm
• waga: 9,2 kg
• poliester 600D z wodoodporną powłoką

Wrażenie luksusu gwarantuje anatomicznie ukształtowana i wygodna wyściółka. Opis z 6 nogami, stabilnym stelażem i poduszką 
neoprenową. Śruba do montażu umożliwia ustawienie oparcia w każdej pożądanej pozycji. 

Art.-Nr.
9734 055
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Bezstopniowa blokada 6 nóg i stopek zapobiegających zapadaniu się gwarantują pełną stabilność, również na błotnistym podłożu. Dzięki wadze 
wynoszącej jedynie 8,4 kg łóżko to należy do najlżejszych Opisi dostępnych na rynku.  Pokrowiec na część pod stopami jest dołączony do zesta-
wu. Wyściółka wykonana jest z wysokiej jakości, wodoodpornego poliestru 600 D.

• waga: 9,8 kg • wysokość: 30 - 50 cm
• powierzchnia do spania: ok. 200 x 85 cm
• wysokiej jakości, wodoodporny poliester 600 D
• wymiary transportowe: 85 x 85 x 17 cm
• szerokie stopki zapobiegające 
   zapadaniu się w błocir

Art.-Nr.
9734 605
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Art.-Nr.
9734 122

Fotele Vi Lock wyposażony jest w nasz nowy system szybkiego otwierania Vi Lock. Jego specjalna konstrukcja umożliwia złożenie fotela 3-krotnie, dzięki cze-
mu może osiągnąć minimalne rozmiary transportowe.

składany 
3 razy !!!

• Bezstopniowa regulacja wysokości nóg: 36 - 46 cm
• składany 3 razy !!!
• Wymiar transportu: 75 x 81 x 30 cm
• Waga: 11,3 kg
• Pokrycie: poliester 600 D z powłoką wodoodoprną.
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Art.-Nr.
9734 620

Tacka na przybory, mocowana przy pomocy mechanizmu zacisko-
wego. Pasuje do prawie wszystkich krzeseł karpiowych. 

•  aluminium
•  wymiary: 40 x 18 cm
•  waga: ok. 0,45 kg

Art.-Nr.
7151 675

Art.-Nr.
9734 615

Pasek do przenoszenia łóżka. 

•  Materiał: poliester 600D   
•  wodoodporna powłoka PVC
•  dostarczany bez łóżka!

- można go zamontować na wszystkich krzesłach Anaconda
- blokada zabezpieczająca przed poruszaniem
- materiał: HDPVC
- wymiary: 15 x 10 x 6 cm

Art.-Nr.
9734 622

Praktyczny  blat  do  odkładania  kluczy,  papierosów  i  różnych  
małych  części.
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• duża komora z zamkiem błyskawicznym
• miejsce na napój
• kieszeń z zamkiem 
   błyskawicznym
• 3 otwarte kieszenie
• wymiary: 
   ok. 41 x 26 cm

Art.-Nr.
9734 655

• Materiał: poliester 600D  • wodoodporna powłoka PVC

• Materiał: poliester 600D  • wodoodporna powłoka PVC

Art.-Nr.
7141 629

• duża komora z zamkiem błyskawiczntm
• miejsce na napój, kieszeń na telefon komórkowy
• duża kieszeń na dokumenty z zamkiem błyskawicznym
• Kieszeń na okulary typu hardcase
   z zamkiem blyskawicznym
• wymiary: ok. 41 x 26 cm 

przegub 
kulkowy

stopka z 
przegubem 
kulkowym

Aby wzmocnić przednią część łóżka/fotela, 
montuje się te 2 stopki na ramie. Długość 
nóg jest bezstopniowo regulowana przy po-
mocy systemu Quick Lock od ok. 44 do 63 
cm.  Zawierają stopki zapobiegające zapa-
daniu się.  

• ramy aluminiowe
• waga: ok. 825 g
• 2 zamontowane stopki zapobiegające 
zapadaniu się
• długość: 44-63 cm

Art.-Nr.
7150 400

Art.-Nr.
9734 999

• Materiał: aluminium
• regulowane
• stopki z przegubem kulkowym 
• stopka zapobiegająca 
   zapadaniu się z błotem
•  pasuje na wszystkie dostępne
  łóżka i fotele karpiowe
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Art.-Nr.
9734 550

Zapewnia wygodny i bezpieczny transport. Wyściełana torba posia-
da uchwyty i szeroki pasek na ramię. Spód torby został powleczony 
odpornym na zabrudzenia i zmywalnym PVC. 

•  szeroki pasek na ramię dla wygodnego transportu
•  wzmacniana wyściółka
•  z poliestru 600 x 450D z wodoodporną powłoką PVC

Art.-Nr. Opisl Größe ca.
9734 501 Carp Chair Bag 75 x 71 x 20 cm

9734 602 Bed Chair Bag XXL 89 x 89 x 28 cm

Kolejne innowacyjne odkrycie w naszej ofercie, dzięki któremu nie trze-
ba już koniecznie przed pójściem spać składać foteli i przechowywać 
ich w namiocie. Wystarczy przykryć fotel i zamocować pokrowiec przy 
pomocy ściągaczy i specjalnych pasków. Pasuje na wszystkie dostępne 
fotele karpiowe bez podłokietników.

• Materiał 300D poliester z wodoodporną 
powłoką PVC
• Krzesło nie jest w komplecie.
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Art.-Nr. Opisl Rozmiar
9734 031 Carp Chiar Protector 80 x 60 x 22 cm

9734 032 Bed Chair Protector 90 x 85 x 30 cm

Praktyczna torba-pokrowiec, która niezawodnie chroni fotel bądź 
łóżko przed brudem i wilgocią, w transporcie czy podczas deszczu. 
Posiada pasek na ramię. 
• Materiał HDPVC

Art.-Nr.
7152 571

Ta osłona przeciwsłoneczna pasuje na każdy fotel z linii Anaconda. Sta-
nowi znakomitą ochronę również przed wiatrem czy deszczem.  W tylnej 
części osłony znajduje się zamek błyskawiczny umożliwiający regulację. 

•  regulowany kąt nachylenia (w zależności od promieniowania słonecznego)
•  praktyczny pokrowiec
•  wymiary (szerxwys): 75 x 76 cm
•  maksymalna wysokość: 130 cm
•  nie zawiera fotela!
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Art.-Nr
7152 725

•  wymiary: 130 x 65 cm
• materiał: wodoszczelny poliester 300 D

Spook Cover ito idealny towarzysz na jesi-
ennie wypady albo chłodne, jesienne wie-
czory nad wodą. Cover można wygodnie i 
w prosty sposób naciągnąć na nogi i brzuch 
i zapobiec wnikaniu wilgoci i nieprzyjem-
nego zimna. Cover zapina się na zamek 
błyskawiczny, a zapięty jest w całości wi-
atroszczelny. 

Art.-Nr.
7152 701

XXL

Już na pierwszy rzut oka widać zmiany wprowadzone do kolejnej 
odsłony tego modelu. NW III jest jeszcze szerszy i bardziej wygodny. 
Zewnętrzna powłoka została wykonana z miękkiego i wodoodpornego 
materiału Peachskin. Wewnątrz znajduje się kieszeń na ważne przed-
mioty, na przykład telefon czy pozwolenie na wędkowanie.
wymiary XXL: 230 x 105 x 10,5 cm
• do -5 stopni Celsjusza
• wnętrze wyłożone polarem
• wyciągana poduszka
• zamki błyskawiczne Quicklock z 2 stron
• kieszeń wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym15 x 20 cm
• wymiary transportowe: 50 x 45 x 45 cm
• waga transportowa: ok. 4,9 kg
• Material: Peachskin
• wodoodporny
• mocowanie: szlufki w dolnej i górnej części
• torba transportowa z poliestru 600
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Anaconda Level Four to nowość wśród śpiworów w ofercie Anacon-
da, która zapewnia nowy wymiar komfortu i wyjątkową elastyczność. 
Specyfika tego śpiwora polega na tym, że w zasadzie składa się on z 
2 śpiworów: 
1. Zewnętrznego, grubego na 7,5 cm, ocieplanego polarem. 
Zewnętrzna powłoka wykonana jest z nowoczesnego MST10.000 - w 
całości odpornego na wodę i wiatr. 2. Wewnętrznego, wyłożonego 
polarem, grubego na ok. 3,5 cm, posiadającego 2 wytrzymałe zamki 
błyskawiczne i górnej i dolnej części, umożliwiającymi przypięcie go 
do zewnętrznego śpiwora. Łacząc obie, otrzymuje się fantastyczny 
śpiwór na naprawdę zimne noce, do -20 stopni Celsjusza.  Na ciepłe 
wiosenne, letnie czy jesienne noce w zupełności wystarczy śpiwór 
zewnętrzny. • wymiary: 224 x 102 x 11 cm

• do -20 stopni Celsjusza 
• wymiary transportowe: 50 x 45 x 45 cm
• waga transportowa: ok. 5,8 Kg
• wodoodporny
• Mocowanie: pasek na środku 
  bądź nakładki w dolnej i górnej części 

• Materiał MST10.000 
• torba transportowa  
  z poliestru 600

4-warstwy

Art.-Nr.
7152 703

Art.-Nr
7152 735

•  wymiary: 205 x 85 cm 
•  materiał zewnętrzny MST 10.000 
•  zakres temperatur do maksymalnie -15°C 
•  waga: ok. 5,6 kg 
•  polarowa wyściółka 
•  torba transportowa z poliestru 600D 
•  wymiary transportowe: 50 x 40 x 40 cm

Pasujący do serii Rockhooper śpiwór teraz w nowej odsłonie. Wyróżniają 
go przede wszystkim jego niezawodne właściwości izolacyjn e; gwa-
rantuje ciepło w bardzo zimne dni. Materiał zewnętrzny MST 10.000 
jest wodoodporny i z tego powodu doskonale sprawdzi się podczas 
mglistych nocy nad wodą pod gołym niebem. Aby nie ześlizgnąć się 
z leżanki, oprócz paska zamontowano także specjalny ściągacz, który 
pewnie mocuje śpiwór. 
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Idealny śpiwór na każdą porę roku. Do zestawu dołączona jest wyj-
mowana, polarowa wewnętrzna część, która zapewni ciepło na-
wet w najbardziej ekstremalnych temperaturach (do -20°C). Pas 
znajdujący się z tylnej strony śpiwora umożliwia zamocowanie go 
na łóżku. Znajdujące się w dolnej i górnej części szlufki zapobiegają 
ześlizgiwaniu się z łóżka. 
• zamek błyskawiczny z 2 stron
• wodoodporna powłoka 
• wymieniana część wewnętrzna
• wymiary: ok. 200 x 85 cm
• torba transportowa
• waga: ok. 5,7 kg

Art.-Nr.
7141 395

Art.-Nr.
7152 711

•  wymiary: 200 x 95 cm
•  do  -10°C
•  waga: ok. 4,8 kg
•  dwustronne zamki błyskawiczne, 
   umożliwiające szybkie otwieranie
•  polarowa część wewnętrzna
•  torba transportowa z poliestru 600 D

Anaconda Magic Dream 2 to duży śpiwór z wodoodporną powłoką 
Peach Skin. Wewnętrzna część jest bardzo wygodna i gwarantuje na-
wet przy bardzo niskich temperaturach przyjemne ciepło. Aby śpiwór 
nie ześlizgnął się z łóżka, śpiwór - obok specjalnego pasa - posiada 
także specjalny „fartuch“ do mocowania. 
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Nighthawk II to przyjemny w dotyku, ciepły śpiwór z małą kieszenią na  
niezbędne przybory takie jak latarka, klucze czy centralka sygnalizatora 
brań. 
• wymiary: 200 x 90 cm
• do -10 stopni Celsjusza
• wyłożony polarem
• mała kieszeń z zamkiem błyskawicznym (ok. 10 x 10 cm)
• zamki błyskawiczne Quicklock
• wymiary transportowe: 55 x 35 x 35 cm
• waga transportowa: ok. 3,8 kg
• mocowanie: pasek na środku 
  i szlufki na zagłówku i pod stopami
• torba transportowa z poliestru 600 D

Art.-Nr.
7152 720

Art.-Nr
7152 718

Innowacyjna stylistyka Camou pojawia się w nowej odsłonie DS-1. 
Śpiwór ten wyrożnia się swoimi niezawodnymi właściwościami izola-
cyjnymi i gwarantuje przyjemne ciepło także w bardzo zimne dni. Aby 
nie ześlizgnąć się z łóżka, obok paska zamontowano w śpiworze także 
specjalny ściagacz do mocowania. 

• wymiary: 210 x 85 cm 
• materiał zewnętrzny Peach Skin
• specjalne kołnierze do mocowania 
  za głową i pod stopami 
• zakres temperatur do maks. -10°C 
• waga: ok. 3,5 kg 
• polarowa wyściółka
• torba transportowa z poliestru 600D 
• wymiary transportowe: 55 x 35 x 35 cm
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Art.-Nr.
7152 715

Slumber Bag sprawdza się doskonale podczas mrozów. Wbudo-
wana poduszka polarowa może być wyjęta w razie potrzeby. List-
wa ochronna na całej długości zamków błyskawicznych, a także 
oddychające wstawki z siatki na spodzie, zapewniają optymalną 
temperaturę. 

• zamki błyskawiczne z 2 stron
• do -10 stopni Celsjusza
• mocowanie: pas środkowy, 
  a także szlufki na dolnej i górnej stronie
• wymiary: 230 x 82 x 10 cm
•wymiary transportowe: 51 x 36 x 36 cm
• waga: ok. 3,9 kg
• Materiał: poliester 190T
• torba transportowa z poliestru 600 
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Nighthawk II to przyjemny w dotyku, ciepły śpiwór z małą kieszenią na  niezbędne przybory takie jak latarka, klucze czy centralka sygnalizatora 
brań. 

• wymiary: 200 x 90 cm
• do -10 stopni Celsjusza
• wyłożony polarem
• mała kieszeń z zamkiem błyskawicznym (ok. 10 x 10 cm)
• zamki błyskawiczne Quicklock
• wymiary transportowe: 55 x 35 x 35 cm
• waga transportowa: ok. 3,8 kg
• mocowanie: pasek na środku 
  i szlufki na zagłówku i pod stopami
• torba transportowa z poliestru 600 D

Art.-Nr.
7152 720

Art.-Nr Opis Wymiary ok.
7141 241 L 40 x 65 x 30 cm

7141 242 XL 50 x 70 x 45 cm

• materiał: HDPVC 
• wodoszczelny
• osobna kieszeń z zamkiem błyskawicznym na klucze itd.

Śpiwór musi koniecznie pozostać suchy i ciepły, abyście mogli Państwo wygodnie spać nad wodą w chłodne dni. Aby to zagwarantować, teraz 
dostępna jest wodoszczelna torba do przenoszenia śpiwora, w 2 różnych rozmiarach. Nieważne czy wilgotna mgła czy okropna ulewa - od teraz 
zawsze śpicie Państwo w suchym!.
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wbudowana 

moskitiera
Art.-Nr.
7152 721

Dość gruby (2 cm) śpiwór, który zapewni odpowiednie ciepło nawet 
w chłodniejsze jesienne dni. Jest wodoodporny, wystarczająco duży i 
- co najciekawsze - wyposażony w moskitierę, którą można naciągnąć 
na twarz dla ochrony przed ugryzieniami, jeśli nocujemy pod gołym 
niebem. 
• wymiary: 250 x 150 x 2 cm 
• wyłożony polarem/ wodoodporna zewnętrzna warstwa
• wbudowana moskitiera (140 x 110 cm)
• 2 paski z klipsami do mocowania na łóżku e
• torba transportowa z poliestru 600
• wymiary transportowe: 50 x 35 cm

Art.-Nr.
7152 719

• z wodoodpornego, wytrzymałego materiału 300 D
• z 4 klipsami do mocowania na łóżku
• torba transportowa
• wymiary: 210 x 140 cm
• pod stopami szlufka do mocowania
• zaokrąglony kształt zagłówka (dopasowanie do kształtu łóżka)
• wymiary transportowe: 35 x 20 cm

Bardzo lekka i wygodna kołdra stanowi optymalne rozwiązanie na cie-
plejsze dni, kiedy w śpiworze byłoby za gorąco. W chłodniejsze dni 
natomiast połączenie kołdry i śpiwora zapewni komfort i ciepło. 

Art.-Nr.
7152 744

Wygodna i przyjemna w dotyku poduszka o małych wymiarach transportowych. Jedna 
strona wyłożona  jest polarem, druga - materiałem Peach-Skin na cieplejsze noce. 

• wymiary: 50 x 40 x 15 cm
• poszewka polar/peach skin
• wymiary transportowe: 20 x 15 x 5 cm
• nadmuchiwana
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• z wodoodpornego, wytrzymałego materiału 300 D
• z 4 klipsami do mocowania na łóżku
• torba transportowa
• wymiary: 210 x 140 cm
• pod stopami szlufka do mocowania
• zaokrąglony kształt zagłówka (dopasowanie do kształtu łóżka)
• wymiary transportowe: 35 x 20 cm

• powierzchnia załadunkowa (dł. x szer.): 91 x 71-101 cm 
   (rozkładana)
• wysokość bocznych ograniczników: 32 cm
• regulacja wysokości nóg/kół • stopki zapobiegające  
  zapadaniu się 
• 2 tylne koła
• średnica kół: przód: 36 cm
   tył: 21 cm
• wymiary toreb: 1 szt. 50 x 32 x 25 cm
   2 szt. 35 x 14 x 23 cm
   1 szt. 60 x 15 x 25 cm
• wymiary transportowe: 102 x 77 x 15 cm
• waga: 21,4 kg  • materiał: aluminium
• torby z poliestru 600D z wodoodporną powłoką
• maksymalne obciążenie: 75 kg 

Duże zainteresowanie poprzednim Opisem skłoniło nas do stworzenia kolejnej, udoskonalonej jego wersji. Posiada wszystkie udogodnienia po-
przedniej odsłony, takie jak na przykład dołączone torby transportowe. Jest też równie stabilny i zwrotny na każdym podłożu. Mimo skromnych 
wymiarów transportowych, ma bardzo dużą powierzchnię załadunkową.  Do wózka dołączone są tylne koła. 

Art.-Nr.
7141 906
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Prosty w obsłudze, o niewielkich wymiarach transportowych, za to 
dużej powierzchni załadunkowej. 
Wózek jest tak zaprojektowany, aby w dolnej części można było 
przechowywać duże i ciężkie torby, podczas gdy u góry - futerały. 

• wymiary transportowe (min.): 75 x 56 x 18 cm
• waga: 13,1 kg
• maksymalne obciążenie: 65 kg
• średnica kół: 36 x 10 cm
• maks. wysokość bocznych ograniczników: 48 cm
• maks. wymiary powierzchni 
   załadunkowej: 105 x 66 cm
• ogumowane uchwyty

Art.-Nr.
7154 800

Art.-Nr.
7141 310

Wózek ten jest świety do przetransportowania wielu sprzętów.
Po złożeniu wózek mieści się w najmniejszym rogu, wykonany jest ze 
stali lakierowano proszkowej z kołami pneumatycznymi, które można 
łatwo i szybko usunąć za pomocą zawleczek zawartych w zestawie.

• Maksymalny rozmiar powierzchni (szer. X gł.): 50 x 45 cm
• Maks. Wysokość 106 cm
• Wymiar transportu (dł x szer x gł): 59 x 52 x 13 cm

Dostawa bez widocznych akcesoriów, takich jak torby, etui, itp ...
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• powierzchnia załadunkowa (dł. x szer.): 100 x 74 - 90 cm (rozciągana)
• wysokość bocznych rozgraniczników: 30 cm
• wysokość uchwytów: 60cm
• szerokie stopki przeciwko zapadaniu się
• 1 stabilne, duże koło (36 cm średnicy)
• wymiary transportowe: 82 x 63 x 21 cm
• waga: 12,5 kg
• materiał: aluminium
• maksymalne obciążenie: do 65 kg
Dostarczany bez widocznego na zdjęciu sprzętu. 

Małe wymiary transportowe i szybkie rozkładanie to cechy, którym Anaconda Quickstep zawdzięcza swoją nazwę. Jest stabilny i zwrotn y na 
każdym terenie. Zdziwią się Państwo, jak dużo sprzętu zmieści się na tym wózku, mimo jego oszczędnych wymiarów transportowych. Jego sta-
bilny stelaż z aluminium malowanego proszkowo gwarantuje maksymalną nośność, a szerokie stopki - pewnie stanie.

Art.-Nr
7141 695

Art.-Nr.
7150 824

- 2 metalowe zawieszki
- hydrofobowy materiał 600 D 
- 1 uchwyt
3 naszyte kieszenie:
   - przednia: 44x22x8cm
   - boczne: 30x22x6cm

Specjalna torba na wózek transportowy.
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Następca naszego legendarnego namiotu! 
Dzięki wbudowanej kabinie wewnętrznej, która w przedsionku wyposażona jest w sięgającą połowy wysokości moskitierę, mają Państwo nie 
tylko pełny widok na zewnątrz, ale także w zupełności wolne od insektów miejsce do odpoczynku, które, w szczególności latem, dzięki cyrkulacji 
powietrza, zapewnia przyjemny „klimat“ i umiarkowane temperatury.  Liny - odciągi burzowe dodają jeszcze stabilności na podłożu, dlatego ten 
namiot to prawie „Storm Edition“ w rodzinie Nighthawk F4.
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• materiał namiotu z najgrubszego, najwyższej jakości nylonu 
• bardzo stabilny stelaż aluminiowy, składający się z systemu 
   5 podpór z bardzo wytrzymałymi złączami 
• wypinana podłoga z Heavy Duty PVC
• 13 śledzi Metal-End-Tent-Pegs
• miejsce na dwa łóżka
• bardzo solidne zamki błyskawiczne
• dwa boczne okna w części frontowej (zamykane moskitierą)
• system wentylacjny w tylnej części (optymalna cyrkulacja powietrza)
• przednie okno z moskietierą, zamykane + przezroczyste okno 
• 6x odcigów burzowych na ekstremalne sytuacje
• waga: ok. 14,5 kg
• słup wody: 8.000 mm
• torba transportowa z poliestru 210 D  z wodoszczelną powłoką z PVC
• wymiary transportowe: 130 x 35 x 35 cm
• wymiary namiotu głównego: 470 x 310 x 180 cm
• namiot wewnętrzny/kabina: 365 x 295 x 170 cm
• namiot wewnętrzny niedołączony

Art.-Nr Opis
7152 285 Nighthawk F4-3

7152 286 Nighthawk F4-3 In Cabin

7152 287 Nighthawk F4-3 Winterskin

•  10 odciągów burzowych
•  21 śledzi Anaconda Metal Tent Pegs
•  materiał: nylon 210D 
•  8.000 mm hydrostatyczny słup wody
•  wymiary głównego namiotu: 410 x 350 x 205 cm
• torba transportowa z poliestru 210 D
  z wodoodporną powłoką z PVC
• wymiary transportowe:  132 x 23 x 23cm
•  waga: 20,5 kg
• namiot wewnętrzny niedołączony

Konstrukcja identyczna jak F4 - 3, 
ale po prostu JESZCZE większy...

Art.-Nr Opis
7152 382 Nighthawk GF4-3

7152 383 Nighthawk GF4-3 In Cabin

7152 384 Nighthawk GF4-3 Winterskin
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Art.-Nr. Waga
7158 410 9,6 kg

Art.-Nr. Waga
7158 385 8,4 kg

ANACONDA FREELANCER "NWS GIANT F4" WINTERSKIN

• Duże drzwi suwakowe w strefie wejściowej
• Drzwi ze zdejmowanym oknem + duże okno z moskitierą z tyłu
• wzmocnione zamki błyskawiczne
• Szybkozłączki do mocowania i zwijania  drzwi
• Materiał nylon 210D z powłoką wodoodporną 
• 8.000mm słupa wody
• Dodatkowo duża torba transportowa zawiera śledzie namiotowe
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Art.-Nr.
7158 300

Oszczędny, wielofunkcyjny namiot parasolowy w barwach Camou . Dzięki aluminiowej sztycy namiot stoi 
bardzo stabilnie , nawet przy silniejszych wiatrach. Można go ustawić jako namiot za pomocą zip-in "cape" 
lub jako normalny parasol.

• Materiał nylon 210D
• Słup wody 8000
• Średnica: 240 cm
• Szerokość przęsła: 300 cm
• Wysokość: 210-225 cm
• Wymiar transportu: 170 cm
• 4 odciągi
• Pełna sztyca aluminiowa w tym 
   wysokiej jakości  mosiężna śruba 
• 12 śledzi z namiotu Anaconda
• Moskitiera
• Torba wykonana z nylonu 600D, 
  wodoodporna
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Art.-Nr. Opis
7157 185 Airborne Giant

Bardzo przestronny namiot dla absolutnego, najwyższego komfortu nad wodą! 
Namiot, który jest wystarczająco duży, aby podczas ulewy można było w nim wstać i się 
wyprostować, aby na przykład bez schylania się rozłożyć ubrania przeciwdeszczone. Wyso-
kiej jakości Twin Skin, druga plandeka, która przykrywa olbrzymie okno z moskitierą na sufi-
cie i sięga do podłogi, zapewnia perfekcyjną cyrkulację powietrza i optymalną temperaturę 
wewnątrz. Zarówno wejście, jak i boczne okna, wyposażone zostały w stabilne, powlekane 
tworzywem sztucznym okna z moskitierami. W ten sposób latem możliwe jest spanie przy „ot-
wartych oknach“, jednocześnie zabezpieczając się przed przeróżnymi insektami. Oczywiście 
pomyśleliśmy o przezroczystym oknie w wejściu. Inne dodatki, takie jak np. rzep na wędki, 
dopełniają wyposażenia tego wspaniałego namiotu. 
•  wytrzymały materiał namiotu z najgrubszego, wysokiej jakości nylonu (210D)
•  2-osobowy 
•  bardzo solidne zamki błyskawiczne
•  powlekane tworzywem sztucznym moskitiery i przezroczyste okno 
•  20 śledzi Anaconda Metal Tent Pegs
•  materiał: nylon 210D 
•  8.000 mm hydrostatyczny słup wody
•  wymiary: 320 x 440 x 185 cm
•  torba: nylon 600D
•  wysokość wejścia: 100 cm x 150 cm
•  wymiary transportowe:  

145 x 30 x 30 cm
•  waga: 20,5 kg
•  Heavy Duty PVC
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Art.-Nr. Opis
7151 215 Moon Breaker II

7151 216 Moon Breaker II Winterskin

Bazując na świetnie sprzedającym się Opisu „MoonBreaker I“ 
stworzyliśmy kolejną jego wersję -  Moon Breaker II. Dzięki swojej kon-
strukcji z 2 podporami, namiot jest lekki i bardzo szybko się go rozkłada, 
nie tracąc na stabilności. 

• jednościenny namiot wykonany z najgrubszego, najwyżej jakości nylonu 
• zaw. torbę transportową z poliestru 600D z wodoodporną powłoką PVC
• słup wody 5000 mm
• 13 śledzi Anaconda Metal Tent Pegs
• plandeka na podłogę Heavy Duty PVC 
• przezroczyste okno w panelu frontowym 

• wymiary: 310 x 210 x 165 cm
• wymiary transportowe:  ok. 183 x 20 x 21 cm
• waga: 8,5 kg
• okrągłe okno 65 x 55 cm
• boczne okno z moskitierą: 70 x 100 cm
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Art.-Nr. Opis
7151 230 Moon Breaker II Extension

7151 231 Moon Breaker II Extension Winterskin

Wygodny namiot 2-osobowy, który można bardzo łatwo rozłożyć i 
ewentualnie przebudować w namiot 1-osobowy. W tym celu wystar-
czy przestawić pierwszą podporę do tyłu i przymocować ją do podłoża. 
Namiot posiada również okno z moskitierą w tylnej części, a także we 
frontowym panelu.

• jednościenny namiot wykonany z najgrubszego, najwyżej jakości nylonu
• zaw. torbę transportową z poliestru 600D z wodoodporną powłoką z PVC 
• słup wody 5000 mm
• 14 śledzi Anaconda Metal Tent Pegs
• plandeka na podłogę Heavy Duty PVC

• wymiary: 310 x 240 x 165 cm
• wymiary: 310 x 315 x 165 cm
• wymiary transportowe: 183 x 21 x 22 cm
• waga: 12,5 kg
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• bardzo stabilny aluminiowy stelaż z wytrzymałymi złączami 
•jednościenny namiot z wytrzymałego, wysokiej jakości nylonu 210D 
• podłoga z PVC (wypinana)
• 15 śledzi  Metal-End-Tent-Pegs
• miejsce dla 1-2 osób (1 ½-osobowy)
• bardzo wytrzymałe zamki błyskawiczne
• system 2 podpór
• dwa boczne okna w panelu frontowym (z moskitierą do otwierania i zamykania) 
• podwójne okno z moskitierą w tylnym panelu (optymalna cyrkulacja powietrza)
• przednie okno także z moskitierą, całkowicie zamykane + przezroczyste okno 
• waga: ok.10,3 kg
• wysokość wejścia: 145 cm 
• słup wody: 8.000 mm
• torba transportowa z poliestru 600 D 
  z wodoodporną powłoką PVC
• wymiary transportowe: 125 x 30 x 30 cm

Art.-Nr. Opis
7158 170 Cusky Dome 170

7158 171 Cusky Dome 170 Winterskin

• Wymiary Wysokość 170 cm
  Szerokość 310 cm
  Głębokość 260 cm
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• bardzo stabilny aluminiowy stelaż z wytrzymałymi złączami
• jednościenny namiot z wytrzymałego, wysokiej jakości nylonu 210D
• podłoga z PVC (wypinana)
• 15 śledzi Metal-End-Tent-Pegs
• miejsce na 2 łóżka
• bardzo wytrzymałe zamki błyskawiczne
• system 3 podpór
• dwa boczne okna w panelu frontowym (z moskitierą do otwierania i zamykania)
• podwójne okno z moskitierą w tylnym panelu (optymalna cyrkulacja powietrza)
• okno frontowe również z moskitierą, całkowicie zamykane + przezroczyste okno
• waga: ok.13,2 kg
• wejście: 165 x 108 cm
• słup wody: 8.000 mm
• torba transportowa z poliestru 600 D  
   z wodoodporną powłoką PVC
• wymiary transportowe: 140 x 30 x 30 cm

• Wymiary Wysokość 194 cm
  Szerokość 320 cm
  Głębokość 310 cm

Art.-Nr. Opis
7158 190 Cusky Dome 190

7158 191 Cusky Dome 190 Winterskin
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Szybko rozkładający się, dobrze przemyślany namiot-parasol. Także w 
kwesti funkcjonalności to prawdziwy multitalent. 
Cupola to więcej jak tylko brolly. Został jeszcze wzmocniony dodat-
kowym stelażem przy wejściu, dzięki czemu pod względem stabilności 
nie odbiega od żadnego namiotu. 
Front wyposażony został w zamek błyskawiczny, dzięki czemu można go 
odpiąć w razie potrzeby. Zintegrowana moskitiera gwarantuje przyjemną 
temperaturę także latem. 
• 2-osobowy
• bardzo solidne zamki błyskawiczne
• przednie okno z moskitierą, w całości zamykane + przezroczyste 
okno
• 13 śledzi Anaconda Metal Tent Pegs
• materiał: nylon 210D 
• 8.000mm hydrostatyczny słup wody
• wymiary: 300 x 275 x 170 cm
• torba: 600D Nylon
• wymiary transportowe: 215 x 30 x 30 cm
• waga: 11,5 kg
• nylonowa plandeka na podłogę

Art.-Nr Opis
7157 170 Cupola FS-2
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• wymiary: ok. 280 x 310 x 140 cm  • wysokość wejścia: 110 cm 
Zestaw:  13 śledzi Anaconda Metal Tent Pegs
• waga: 10 kg
• podłoga z PVC
• zaw. torbę transportową wykonaną 
  z nylonu 600 D z wodoodporną powłoką PVC
• hydrostatyczny słup wody: ok. 5000 mm
• boczne okna z moskitierami/ 2 małe okienka z tyłu
• wymiary transportowe: 105 x 24 x 24 cm

Ten 2-osobowy namiot jest stosunkowo lekki i łatwy w transporcie, za-
chowuje stabilność podczas wiatru i w niepogodę i szybko można go 
rozłożyć.
Szczególną wygodę zapewnia nie tylko powierzchnia namiotu, ale 
także okna: po jednym z lewej i z prawej strony wejścia i 2 małe okien-
ka w tylnej części namiotu. Zapewniają one doskonałą widoczność, a w 
lecie, dzięki wbudowanym moskitierom, idealną cyrkulację powietrza i 
ochronę przed insektami.  Do tego Opisu dostępny jest tropik WS (win-
terskin), który chroni przed zimnem. 

Art.-Nr. Opis
7151 855 Dawn Breaker II

7151 856 Dawn Breaker II Winterskin
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Naszym podstawowym zamierzeniem było stworzenie szerokiego i wysokiego namiotu-parasola, zapewniającego komfort podczas dłuższych 
sesji. Jak dotąd, parasole o wysokości ok. 130 cm można było co prawda szybko rozłożyć, ale pod względem wygody nadawały się tak naprawdę 
tylko na krótsze sesje. Z tego powodu powstanowiliśmy rozbudować klasyczny namiot-parasol, i tak powstał wysoki na 170 cm system Rock-
hopper. Gwarantuje on wystarczająco dużo miejsca do przechowywania niezbędnego sprzętu. Aby polepszyć kształt i stabilność konstrukcji, 
opracowaliśmy specjalną podporę pod front z włókna szklanego, która jednak nie jest niezbędna do rozłożenia namiotu.  
• System z włókna szklanego ze wzmacnianymi przegubami
• 2 podpórki storm pole z nowym systemem Quick Lock 
• 3-częściowa podpórka z włókna szklanego + 2 podpórki 
   z włókna szklanego do stabilizacji boków
• plandeka na podłogę z PVC
• wypinany panel frontowy z bocznym oknem z moskitierą oraz 
   drzwiami z moskitierą i wypinanym przezroczystym oknem z PVC 
• duże okno w tylnym panelu zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza

• wymiary: wysokość 170cm, szerokość 290cm, głębokość 
220cm
• wymiary transportowe: 210 x 25cm
• waga: ok. 11,5Kg
• 10 śledzi Anaconda Metal Tent Pegs
• wysokiej jakości torba transportowa z poliestru 600D z 
wodoodporną powłoką

Art.-Nr.
7152 170

170 cm
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•  Materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
• słup wody 5.000 mm 
• wymiary: ok. 250 x 270 x 125 cm
• wypinany panel frontowy Four Season
• przezroczyste okna 
• podwójnie szyte i dodatkowo wzmacniane szwy
• 2 rzepy zabezpieczające na wędki
• 2 ok. 70 cm oraz 2 ok. 120 cm sztyce Heavy Storm Poles
• śledzie Anaconda Metal Tent Pegs
• wypinana plandeka na podłogę
• wysokiej jakości torba transportowa 
  z wyściełanym paskiem na ramię, wykonana z poliestru 210D z    
  wodoodporną powłoką PVC 
• wymiary transportowe: ok. 186 x 40 x 18 cm 
• waga: ok. 12 kg

Art.-Nr. Opis
7151 777 Uncle Frank´s Home II
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Art.-Nr.
7151 305

- sztyca z aluminium  -

Oszczędny, wielofunkcyjny namiot parasolowy. Dzięki aluminiowej sztycy namiot stoi bardzo stabilnie , nawet przy silniejs-
zych wiatrach. Można go ustawić jako namiot za pomocą zip-in "cape" lub jako normalny parasol.

• Materiał nylon 210D
• Słup wody 8000
• Średnica: 240 cm
• Szerokość przęsła: 300 cm
• Wysokość: 210-225 cm
• Wymiar transportu: 170 cm
• 4 odciągi
• Pełna sztyca aluminiowa 
   w tym wysokiej jakości  mosiężna śruba 
• 12 śledzi do namiotu Anaconda
• Moskitiera
• Torba wykonana z nylonu 600D,
   wodoodporna
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Art.-Nr. Ø
7152 345 260 cm 305 x 345 cm

 Rozpiętość 305 x 345 cm 
wystarczając na całe  łóżko

Nowy Anaconda Oval 345 Solid Nubrolly to parasol najwyżej jakości, wewnątrz woskowany.  Wyposażony jest w aluminiową sztycę z mosiężną 
głowicą i mosiężną śrubą do regulacji wysokości. Pod parasolem rozłożyć można duże łóżko z 8 nogami. Genialny system zapewniający całkowity 
komfort podczas ulewy. 
• bardzo szeroki
• lekko owalny kształt zapewnia miejsce dla jednej      
   osoby/na jedno łóżko
• waga: ok. 6,2 kg
• torba transportowa
• wymiary transportowe: 180 cm 
• maksymalna wysokość: 260 cm

- sztyca z aluminium  -
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Wyposażony w indentyczną jak Anaconda Nubrolly, wyjątkowo 
wytrzymałą, szczelną powłokę High Tech.  Aby zwiększyć wytrzymałość 
i odporność na uszkodzenia parasola, śrubę blokującą do regulacji 
wysokości wykonano z metalu, a szpic do wbijania w ziemię z alumini-
um. Niezawodny niezależnie od pogody!

Art.-Nr. Ø Bogenspannweite
7152 250 ca. 220 cm ca. 2,60 m

7152 300 ca. 245 cm ca. 3,05 m

• Materiał 210D Poliester

To parasol, którego wnętrze pokryte jest woskiem (nie przepuszcza 
więc wody), adodatkowo zabezpieczone jest przed pleśnią i posiada 
właściwości antybakteryjne i oddychające. Bardzo wytrzymały stelaż 
aluminiowy wyposażony został w system mocowania. 
Dostarczany z torbą transportową Anaconda.

Art.-Nr. Ø Gew. Bogenspannweite
9749 250 ca. 220 cm ca. 4,0 kg ca. 2,60 m

9749 300 ca. 245 cm ca. 5,0 kg ca. 3,05 m

• Materiał 210D Poliester

zaw. 
pokrowiec

- sztyca z aluminium  -
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Art.-Nr. Ø Waga Bogenspannweite
7151 300 ca. 200 cm ca.  2,9 kg ca. 2,50  m

Art.-Nr. Długość Ilość
7140 440 40 cm 10

Niezwykle lekki i solidny Brolly.

wymiary: 200 cm średnicy / 240cm rozpiętości dziobka
• dodatkowo "klejone" szwy
• zawiera pełną sztycę aluminiową
• zawiera pokrowiec transportowy
• 2,9kg

Materiał: poliester 210D
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Gumowy młotek przeznaczony do 
wbijania śledzi, bez ich uszkadzania. 
Dostarczany z nylonowym pokrow-
cem. 

• materiał: poliester 600D
• wodoodporna powłoka PVC

Art.-Nr. Opis
7141 430 Hammer

2281 183 Guard

2 funkcjonalne, stabilne, ocynkowane, 
nierdzewne uchwyty na parasol. Pasuje 
do wszystkich dostępnych na rynku sztyc 
do parasoli. Rack przeznaczony jest do 
twardego podłoża, Sandbar - piaszczy-
stego czy miękkiego. 

Art.-Nr. Długość
9749 001 42 cm

• metalowe końcówki
• bardzo małe opakowanie  
• zawartość: 10 sztuk
• materiał: poliester 600 x 450D
• wodoodporna powłoka

Art.-Nr. Opis Długość
7140 302 small 27 cm

7140 402 big 31 cm

Stalowe śledzie z gwintem o długości ok. 22,5 cm. Dzięki metalowym 
końcówkom mogą być bezproblemowo wbijane młotkiem w twarde 
podłoża. 
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BlaCk StorM PoleMaGnetiC 

tent hook

StorM CaP Swivel
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Storm Cap Swivel zakłada się na sztycę parasola albo namiotu/pa-
rasola, co umożliwia przykręcenie dodatkowej sztycy i poprawę 
stabilności.

Art.-Nr. Ilość
2281 087 2

Art.-Nr. Długość
7150 902 100 - 180 cm

Długość:
100 - 180 cm

Te sztyce zostały wykonane ze specjalnego stopu alumi-
nium i zaopatrzone w bardzo stabilny i wytrzymały gwint, 
dzięki czemu mocowanie jest bardzo proste i szybkie. 
Aby jeszcze ułatwić ich wkręcanie w podłoże, w głowicy 
sztycy znajduje się otwór, w którym można zamocować 
dołączony do sztyc uchwyt. 

• Wyjątkowo wytrzymała rura aluminiowa Ø 19 mm
• wzmacniane gwinty
• uchwyt do wkręcania w podłoże
• kolor: czarny

Magnetic Tent Hook służy 
jako wieszak na różnego 
rodzaju przedmioty, takie 
jak lampy czy inne akceso-
ria. Mocuje się go na ścianie 
namiotu przy pomocy mag-
nesu, ma uniwersalne zasto-
sowanie. 

Art.-Nr.
2280 330
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Bivvy taBle i + ii GoUrMet Panel 2
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Art.-Nr. Opis Wymiary
 7150 000 Bivvy Table I 39 x 24 x 18 cm

7150 002 Bivvy Table II 50 x 34 x 17-24 cm

Piękny, wygodny w transporcie stolik na dodatkowe przybory.  
Niewiele waży, zachowuje przy tym dużą stabilność. Składany, z 
regulacją wysokości nóżek. 

• Waga: Bivvy Table I: 650 g
  Bivvy Table II: 1020 g
• Materiał: tworzywo sztuczne i aluminium

Bardzo stabilny, z wodoodporną powłoką, o wymiarach zapewniających 
wygodę użytkowania. 
•  wymiary: 115 x 70 cm
•  regulacja wysokości: 55 - 75 cm
•  waga: ok. 8 kg
•  Materiał: Aluminium & MDF 

UWAGA: 
Jeśli blat wybrzuszy się z powodu 

niestosowania powłoki wodoo-
dpornej, wygasa gwarancja i wszel-

kie żądania z nią związane.
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Breakdown Bivvy taBle illUMinated Bivvy taBle
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Art.-Nr.
7150 005

Ten stolik Bivvy Table pomoże zachować porządek w namiocie. 
Dzięki przegrodom wszystko zostaje na swoim miejscu. Niewie-
le waży, ale jest bardzo stabilny. Jego składane nóżki posiadają 
regulację wysokości.
• Waga: 1,3 Kg
• Wymiary: 54 x 29 x (28-41) cm
• Materiał: tworzywo sztuczne i aluminium

Nowy stół Illuminated Bivvy Table, oprócz swojej standardowej funk-
cji, zapewnia także przyciemnione, przyjemne oświetlenie stołu a 
także miejsca łowienia. Każdy zna tę irytującą sytuację, kiedy pod-
czas nocnego wiązania zestawów, komary latają akurat przy latarce 
czołowej. Znajdujące się bezpośrednio na stole diody LED zaradzają tym 
niedogodnościom i oświetlają tylko stół, to znaczy, leżący na nim sprzęt.  
Kolejną cechą przemawiającą na korzyść tego stolika jest jego bardzo 
mała waga przy jednocześnie olbrzymiej stabilności, Nogi z regulacją 
wysokości i zabezpieczonym systemem składania zapewniają szerokie 
spektrum możliwości zastosowania. 
• waga: 1,4 kg 
• wymiary: 54 x 29 x (28 - 41) cm 
• materiał: tworzywo sztuczne i aluminium
• przyciemnione, wbudowane lampy LED 
• bateria blokowa 9V (niedołączona)

Art.-Nr
7150 045

LED‘s
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Frank Schmidt
Jeden z najbardziej rozpoznawal-
nych karpiarzy w Europie jak i na 
świecie. Przeszedł rozwój od samych 
początków łowienia karpi na kulki 
proteinowe i do dnia dzisiejszego w 
dalszym ciągu rozwija wszelkie tech-
niki i jest zawsze na bieżąco z tren-
dami karpiowymi. Wiele produktów 
karpiowych z programu ANACONDA 
zostało zaprojektowanych i przete-
stowanych przez Franka Schmidta.

2 www.saengerpolska.pl

Stanisław Polijański
Zaczynał swoją wędkarską przygodę 
w wieku 10 lat nad śląskimi rzeczka-
mi, łowiąc płotki. Z upływem lat był 
spławik, spinning, łowienie z gruntu 
, aż w roku 2009 zaraził się na dobre 
karpiarstwem…
Od stycznia 2016 jest testerem mar-
ki Anaconda i reprezentuje nas na 
większości zawodów karpiowych w 
Polsce i za granicą.
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Marian Sikora
Zaczynał jeszcze w latach 70-tych, 
łowiąc na dzikich gliniankach, z czasem 
wędkowanie stało się jego życiową pasją. 
W roku 2010, po pierwszej 10-dniowej za-
siadce zdecydował że to karpiowanie sta-
nie się jego ulubioną metodą połowu. Po 
dziś dzień uczestniczy w najważniejszych 
karpiowych wydarzeniach w kraju i poza 
jego granicami.

Polub nasz profil 
Saenger Polska na FB
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