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Avalanche BPR - 10000

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

Waterproof One Way Clutch

22

Technologiczy majstersztyk wśród kołowrotków. 
Avalanche  BPR-10000  to  wisienka  na  torcie  wśród  kołowrotków  karpiowych.  Płynność  pracy  i  stabilność  do  pary  z  bardzo  no-
woczesnym  wyglądem  to  cechy  tego  kołowrotka.  Wyjątkowo  wysoka  przepustowość  żyłki  umożliwia  wędkarzowi  zarzuca-
nie  zestawów  na  duże  dystanse.  Ekstremalnie  precyzyjny,  regulowany  wolny  bieg  kolowrotka  sprawia,  że  łowienie  karpi  sta-
je się czystą przyjemnością.

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

Zap. Szpula
Art.-Nr.
2733 111

• 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

2

m / mm
550 m / 0,30 mm

480 m / 0,32 mm

Waterproof 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

per Turn
LINE RETRIEVED

10000 101 cm je Umdrehung
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per Turn
LINE RETRIEVED

10000 121 cm je Umdrehung

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

I
N
F
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Fast Drag
System

I
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Jak sama nazwa sugeruje, Magic Cast to prawdziwe cudo w zakresie dalekich rzutów. 
Wykonanie tego kołowrotka jest doskonałe; posłużono się jedynie najlepszymi materiałami. Anaconda Fast Drag System to innowa-
cyjny system hamowania, który pozwala na szybką reakcję na branie. Na skali od 1 do 10 można wybierać spośród łącznie 10 różnych, 
precyzyjnie działających mocy hamowania. Tryb "Fullrun" gwarantuje odpowiednią szybkość reakcji przy najmniejszym wysiłku i po-
zwala wykorzystać pełnię mocy hamowania tego niesamowitego kołowrotka. 12 delikatnie pracujących, częściowo lakierowanych 
łożysk kulkowych ze stali szlachetnej zapewnia spokojny i równomierny bieg. Wysokie przełożenie odpowiada za dobre pozyskiwanie 
żyłki na dużych dystansach. Lekko stożkowata szpula "dalekiego zasięgu" umożliwia osiąganie kilkukrotnie większych odległości! 

• 12 łożysk kulkowych high tech ze stali szlachetnej, 5 z nich lakierowanych
• 1 łożysko One Way Clutch 
•  przekładnia Heavy Duty Wormshaft 
•  wodoszczelny system hamowania Fast Drag (regulowany w skali od 1 do 10)
•  odporna na słoną wodę i skręcenia grafitowa obudowa 
•  kabłąk ze stali nierdzej z rolkami antysplątaniowymi 
   i łożyskiem kulkowym ze stali szlachetnej 
•  aluminiowa korba CNC
•  masywna, aluminiowa szpula Distance Cast z klipsem Line Clip
•  korba Soft-Touch

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2734 120 12000 650 g 480 m / 0,32 mm 4,6 : 1

2734 121 Alu E-Spule - 300 m / 0,40 mm -

Precyzyjna regulacja siły hamowania
1. Ustawić głowicę FAST DRAG na poziomie 0 
2. Ustawić na skali MICRO-EINSTELLUNG siłę hamowania - 1/6 obczerwu
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 -

MICRO-EINSTELLUNG

FAST DRAG Knopf

3

POWER

per Turn
LINE RINE RINE ETRIEVED

10000 121 cm je Umdrehung

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

Fast Drag
System

•  odporna na słoną wodę i skręcenia grafitowa obudowa 
•  kabłąk ze stali nierdzej z rolkami antysplątaniowymi 
   i łożyskiem kulkowym ze stali szlachetnej 
•  aluminiowa korba CNC
•  masywna, aluminiowa szpula Distance Cast z klipsem Line Clip
•  korba Soft-Touch

Precyzyjna regulacja siły hamowania
1. Ustawić głowicę FAST DRAG na poziomie 0 
2. Ustawić na skali MICRO-EINSTELLUNG siłę hamowania - 1/6 obczerwu
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 -

FAST DRAG Knopf
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per Turn
LINE RETRIEVED

4500 98 cm je Umdrehung

6500 98 cm je Umdrehung

10000 98 cm je Umdrehung

14000 103 cm je Umdrehung

PC 52-R
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2 x
Line Clip

POWER
LINE 
ROLLER9

per Turn
LINE RETRIEVED

10000 101 cm je Umdrehung

Magic runner

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

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack44

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

•  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 
•  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 aluminiowe łącznie z 2 klipsami na żyłkę 
•  Płynny, precyzyjnie regulowany wolny bieg 
•  Max Drag Power/ siła hamowania 27 kg

Art.-Nr. Wielkość
2762 049 4500

2762 069 6500

2762 109 10000

2762 149 14000

BETA-Light

Zap. Szpula

•  9 łożysk kulkowych + 1 łożysko One Way Clutch 
•  przekładnia Heavy Duty Wormshaft 
•  przekładnia ze stopu cynku
•  oś ze stali szlachetnej
•  mosiężne koła zębate
•  odporna na skręcenia przekładnia z kompozytu grafitowego 
•  przekładnia Worm Shaft 
•  kabłąk ze stali szlachetnej
•  regulowany, precyzyjny wolny bieg
•  antysplątaniowa rolka do prowadzenia żyłki 

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2734 100 10000 695 g 480 m / 0,32 mm 4,6 : 1

2734 101 Alu E-Spule - 300 m / 0,40 mm -

II w końcu jest - kołowczerwek z wolnym biegiem B-52-R! Ten kołowczerwek to efekt naszych wielolet-
nich starań, doświadczenia i praktyki. Przez 2 lata prowadziliśmy wymagające testy w najróżniejszych 
zbiornikach wodnych Europy,  nieustannie doskonaląc B-52. W samym roku 2014 z jego pomocą bez-

piecznie 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 zaopatrzony jest w 4 otwory, które w ciemności sygnalizują działanie wolnego biegu.

Najwyższej klasy kolowrotek Big Pit Bait Runner!
W  7.  generację  kołowrotków  Magic  Runner  nasi  specjaliści  ds.  rozwoju  produktu  i  wędkarze  z  naszego  teamu  zainwestowa-
li pokłady całego swojego doświadczenia. Tak powstał ten genialny kolowrotek karpiowy. Seria z wolnym biegiem wyróżnia się per-
fekcyjnym nawijaniem, płynną pracą, nienagannie pracującymi hamulcami, przekładnią worm shaft i wieloma innymi parametrami...
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per Turn
 RETRIEVED

98 cm je Umdrehung

98 cm je Umdrehung

98 cm je Umdrehung

103 cm je Umdrehung

2 x
Line Clip

Magic runner

Pojemność Przeł.
380 m / 0,28 mm 4,75 : 1

410 m / 0,30 mm 4,75 : 1

400 m / 0,35 mm 4,3 : 1

560 m / 0,35 mm 4,3 : 1

1 łożysko One Way Clutch
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 

Thick Bail ze szpulkami do żyłki z systemem antysplątaniowym

Screw In CNC z antypoślizgową Power-głowicą korby
Massive Distance Cast szpule aluminiowe łącznie z 2 klipsami na żyłkę 

BETA-Light

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 zaopatrzony jest w 4 otwory, które w ciemności sygnalizują działanie wolnego biegu.

Najwyższej klasy kolowrotek Big Pit Bait Runner!
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DRAG

FORCE

kg
BREMSKRAFT
max.
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FORCE

kg
BREMSKRAFT

POWER CARP BTR
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2020

Size m / mm m / mm
4500 470 m / 0,25 mm 330 m / 0,30 mm

6500 600 m / 0,25 mm 410 m /  0,30 mm

10000 550 m / 0,30 mm 480 m / 0,32 mm

14000 760 m / 0340 mm 670 m / 0,32 mm

Avalanche FAST DRAG 65OO

POWER
LINE 
ROLLER6
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Fast Drag
System

m / mm
400 m / 0,30 mm

350 m / 0,32 mm

295 m / 0,35 mm

225 m / 0,40 mm

NEW
2020

I
N
F
O

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Drag Przeł.
2748 045 4500 700 g 380 m / 0,28 mm 15 kg 4,75 : 1

2748 065 6500 710 g 480 m / 0,28 mm 15 kg 4,75 : 1

2748 100 10000 880 g 630 m / 0,28 mm 18 kg 4,75 : 1

2748 140 14000 890 g 870 m / 0,28 mm 18 kg 4,75 : 1

Art.-Nr. Größe
2748 049 4500

2748 069 6500

2748 109 10000

2748 149 14000

Zap. Szpula

Art.-Nr. Größe Gew. Kapazität Übers.
2744 650 6500 615 g 460 m / 0,28 mm 4,6 : 1

2744 659 Alu E-Spule - - -

Nowy kołowrotek z wolnym biegiem i odrobiną nostalgii. Wyposażony został w bard-
zo elegancki, drewniany uchwyt na aluminiowej korbie CNC. Dokładnie pracujący 
wolny bieg, duża siła hamowania, a także precyzyjne ułożenie żyłki to cechy charakte-
rystyczne tego świetnego modelu. System wolnego biegu w tym kołowrotku pracuje 
niezwykłe dokładnie i można indywidualnie go regulować. Przy włączniku wolnego biegu 
pomyślano o miejscu na Betalights, w którym można zamontować też mniejsze świetliki. 

• drewniany uchwyt
• oś ze stali szlachetnej
• 5 łożysk kulkowych High Tech
• 1 łożysko One Way Clutch
• przekładnia Heavy Duty Wormshaft 
• wodoszczelny system hamowania
• miejsce na Betalights 4 x 20 mm
• rolki antysplątaniowe ze stali szlachetnej
• przełożenie: 4.75: 1
• 1 klips na żyłkę

Ten nowoczesny kołowrotek High-Tech doskonale nadaje się dla wędkarzy karpiowych, którzy cenią sobie wysoką jakość. Aby stworzyć to 
cacko użyliśmy stali szlachetnej, mosiądzu, cynku, aluminium i chromu. Przy pomocy rewolucyjnego systemu hamowania można indywidu-
alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy 
dopiero po pełnym obrocie. System Slow Oscillation zapewnia doskonałe ułożenie żyłki i świetne parametry rzutu. 

• system hamowania Fast Drag: regulacja siły hamowania od 1 do 10
• odporny na skręcenia grafitowy korpus
• przekładnia Heavy Duty Wormshaft
• aluminiowa szpula z podwójnie eloksydowaną powierzchnią 
• doskonałe ułożenie żyłki i świetne parametry rzutu dzięki Slow Oscillation
• kabłąk ze stali szlachetnej
• niekończąca się blokada biegu wstecznego
• chromowana rolka Oversize prowadząca żyłkę
• 6 łożysk kulkowych ze stali szlachetnej
• mosiężne koło zębate z napędem
• aluminiowa korba CNC 
• wałek ze stali szlachetnej
• siła hamowania 12 kg

Free Spool
System

5Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack
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Übers.
4,6 : 1

-

alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy alnie ustawić 10 różnych stopni siły hamowania. Tym samym to wędkarz decyduje, czy hamulec zamyka się całkowicie już po 1/4 obrotu, czy 
dopiero po pełnym obrocie. System Slow Oscillation zapewnia doskonałe ułożenie żyłki i świetne parametry rzutu. 

• system hamowania Fast Drag: regulacja siły hamowania od 1 do 10

• aluminiowa szpula z podwójnie eloksydowaną powierzchnią 
• doskonałe ułożenie żyłki i świetne parametry rzutu dzięki Slow Oscillation

Free Spool
System

5
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per Turn
LINE RETRIEVED

10500 110 cm je Umdrehung

m / mm
630 m / 0,28 mm

550 m / 0,30 mm

480 m / 0,32 mm

400 m / 0,35 mm

350 m / 0,40 mm

250 m / 0,45 mm

undercover 

7
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ROLLER

per Turn
LINE RETRIEVED

12000 121 cm je Umdrehung

m / mm
870 m / 0,27 mm

710 m / 0,30 mm

520 m / 0,35 mm

400 m / 0,40 mm

310 m / 0,45 mm

undercover 

undercover 

66

Zap. szpula
Art.-Nr.
2755 159

Zap. szpula
Art.-Nr.
2740 129

Art.-Nr. Wielkość Waga Przeł.
2755 150 10500 675 g 4,6 : 1

•  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 prowadzenia żyłki
•  1 łożysko ze stali szlachetnej w rolce 
   do prowadzenia żyłki 

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   wynie-
sie  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.

Undercover  to  wyso-
kiej  jakości,  wytrzymałe  kołowrotki  kar-
piowe  big  pit  o  dużej  sile  hamo-
wania.  Wyposażone  zostały  we  wszystkie  wyszu-
kane techniczne szczegóły, które cechują kolowrotki kla-
sy  premium.  Ich  miękka  praca  i  perfekcyjne  pro-
wadzenie  żyłki  sprawiają  przyjemność  już  podcz-
as nawijania. 

6
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POWER
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ROLLER

XTF 6500
525 m / 0,25 mm

460 m / 0,30 mm

400 m / 0,32 mm

335 m / 0,35 mm

285 m / 0,38 mm

NEW
2020
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POWER
LINE 
ROLLER
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per Turn
LINE RETRIEVED

12000 79 cm je Umdrehung

Power Carp Runner

per Turn
LINE RETRIEVED

6500 96 cm je Umdrehung

Art.-Nr. Rozmiar Waga Przeł.
2745 650 6500 590 g 4,1 : 1

2745 659 Zap.Szpula - -

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

Power Carp Runner LC12000 jest kolejnym kołowczerwkiem 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. hochwertigen Optik aus.

• 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

2745 129 E-Spule - - -

Anaconda Vipex XTF-6500, dzięki uchwytowi z drewna i korpusowi w ko-
lorze Dark Gunsmoke, przyciąga na siebie wszystkie spojrzenia. Zaawanso-
wana technologia budowy kołowrotków łączy się tu z supernowoczesnym 
wyglądem. Spokojny bieg i doskonałe ułożenie żyłki, a także precyzyjne i silne 
hamulce to cechy charakterystyczne kołowrotka Vipex XTF-6500. 

• 5 łożysk kulkowych
• precyzyjne ułożenie żyłki
• tarcze hamulcowe z włókna węglowego
• rolki antysplątaniowe ze stali szlachetnej 
• korba aluminiowa CNC
• precyzyjne, mocne hamulce przednie
• uchwyt z drewna
• 2 klipsy na żyłkę
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MAGIC WALKER V2-65OO

POWER
LINE 
ROLLER6

NEW
2020

m / mm
400 m / 0,30 mm

350 m / 0,32 mm

295 m / 0,35 mm

225 m / 0,40 mm

NEW
2020

Virgin BTR - 12000
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m / mm
660 m / 0,30 mm

630 m / 0,32 mm

600 m / 0,35 mm

POWER
LINE 
ROLLER

per Turn
LINE RETRIEVED

6500 92 cm je Umdrehung

per Turn
LINE RETRIEVED

12000 85 cm je Umdrehung

88

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2745 065 6500 610 g 460 m / 0,28 mm 4,6 : 1

2745 069 Alu E-Spule - -

Magic Walker to super-nowoczesny kołowrotek karpiowy w skromnej, ale eleganckiej odsłonie. Doskonałe ułożenie żyłki zawdzięcza 
on systemowi Super Slow Oscillation. System ten zapewnia dokładne, dalekie rzuty i kontrolowane, równomierne rozwijanie się żylki 
podczas brania. Elegancki wygląd ciemnej, odpornej na skręcenia grafitowej obudowy oraz podwójnie eloksydowanej aluminiowej 
szpuli w kolorze antracytu od razu rzuca się w oczy. Zastosowane wysokiej jakości komponenty ze stali szlachetnej, precyzyjny sys-
tem "One-Way Clutch" oraz duża siła hamowania zwiększają wartość tego kołowrotka. 

• potężny system hamowania
• odporny na skręcanie grafitowy korpus
• przekładnia Heavy Duty Wormshaft
• aluminiowa szpula z podwójnie ePoksydowaną powierzchnią
• doskonałe ułożenie żyłki oraz świetne parametry rzutu 
  dzięki systemowi Slow Oscillation
• kabłąk ze stali szlachetnej
• chromowana rolka Oversize prowadząca żyłkę 
• 6 łożysk kulkowych ze stali szlachetnej
• mosiężne koło zębate z napędem
• metalowa korba CNC
• uchwyt Soft Touch
• wałek ze stali szlachetnej
• przełożenie: 4,6: 1
• siła hamowania12 kg

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2743 120 12000 785 g 660 m / 0,30 mm 4,7 : 1

2743 129 Alu E-Spule - - -

• 11 łożysk 
• 1 łożysko oporowe
• przekładnia ślimakowa ze stali nierdzewnej
• doskonały nawój żyłki
• precyzyjnie regulowany system wolnej szpuli
• rolka antyskrętna
• przedni hamulec z mikro•regulacją
• Aluminiowa korba CNC z miękkim w dotyku pokrętłem
• Komputerowy układ wyważania rotora

Cechą charakterystyczną Virgin BTR jest  gładka praca i idealny nawój zyłki. 
Kołowrotek Big Pit ze specjalną długodystansową szpulą w połączeniu z dokładnie 
nawiniętą żyłką zapewniają niewyobrażalne odległości.

8

NEWNEWNEW
2020

per Turn
ETRIEVED

cm je Umdrehung

Pojemność Przeł.
460 m / 0,28 mm 4,6 : 1

podczas brania. Elegancki wygląd ciemnej, odpornej na skręcenia grafitowej obudowy oraz podwójnie eloksydowanej aluminiowej 
szpuli w kolorze antracytu od razu rzuca się w oczy. Zastosowane wysokiej jakości komponenty ze stali szlachetnej, precyzyjny sys-
tem "One-Way Clutch" oraz duża siła hamowania zwiększają wartość tego kołowrotka. 

• aluminiowa szpula z podwójnie ePoksydowaną powierzchnią
• doskonałe ułożenie żyłki oraz świetne parametry rzutu 

• chromowana rolka Oversize prowadząca żyłkę 

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

BTR - 12000
m / mm

660 m / 0,30 mm

630 m / 0,32 mm

600 m / 0,35 mm

per Turn
ETRIEVED

Pojemność Przeł.
660 m / 0,30 mm 4,7 : 1

- -

• przekładnia ślimakowa ze stali nierdzewnej

• precyzyjnie regulowany system wolnej szpuli

• Aluminiowa korba CNC z miękkim w dotyku pokrętłem

Cechą charakterystyczną Virgin BTR jest  gładka praca i idealny nawój zyłki. 
Kołowrotek Big Pit ze specjalną długodystansową szpulą w połączeniu z dokładnie 
nawiniętą żyłką zapewniają niewyobrażalne odległości.

BTR - 12000
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POWER
LINE 
ROLLER4

m / mm
450 m / 0,30 mm

370 m / 0,35 mm

315 m / 0,38 mm

9
POWER
LINE 
ROLLER

per Turn
LINE RETRIEVED

5000 100 cm je Umdrehung

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

POWER

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2733 055 5000 410 g 200 m / 0,30 mm 5,5 : 1

2733 051 Zap. szpula - 150 m / 0,35 mm

•   9 łożysk kulkowych
•   1 łożysko One Way Clutch
•   ergonomiczny kształt
•   głowica korby oft Touch
•   doskonałe ułożenie żyłki
•   składana, aluminiowa korba CNC
•   Computer Rotor Balance System
•   kabląk Thick Bail 
•   2 klipsami do żyłki ne Clips

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2742 860 6000 495 g 450 m / 0,30 mm 5,1 : 1

2742 866 Alu E-Spule - -

Ten kołowrotek z wolnym biegiem ma wielkość optymalną do łowienia 
na rzece oraz na średnich dystansach na jeziorze. W tym kołowrotku 
nowoczesny, szlachetny design spotyka się z wyrafinowaną 
funkcjonalnością. Wolny bieg posiada precyzyjną regulację, a przed-
ni hamulec pracuje dokładnie i ma dużą siłę hamowania. Miękki bieg 
gwarantuje świetną zabawę podczas holowania ryby. 

• 4 + 1 łożyska kulkowe
• rolki ze stali szlachetnej prowadzące żyłkę
• precyzyjnie regulowany wolny bieg
• aluminiowa szpula w matowej czerni
• przełożenie: 5,1 : 1

9
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Ochronna rękawica do ochrony palca wskazującego przed zranieniami podczas ekstremalnie 
dalekich rzutów. Przy zastosowaniu plecionych żyłek bez środków zapobiegawczych może 
dojść do fatalnych zranień!

Art.-Nr.
2230 020

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. Dł. dolnika
5693 361 3,60 m 186 cm 2 325 g 3,00 lb 5 + 1 61 cm

5693 362 3,60 m 186 cm 2 340 g 3,50 lb 5 + 1 61 cm

5693 392 3,90 m 200 cm 2 390 g 3,50 lb 5 + 1 65 cm

Nowa generacja wędek Sensible Touch jest już dostępna - to niezwykle nowoczesne wędki, które spełnią 
oczekiwania każdego uważnego na jakość wędkarza. Dzięki 50 mm przelotce startowej i blankowi z wy-
soko modułowego włókna węglowego High Carbon 40 t dalekie rzuty nie stanowią żadnego problemu. 
Gwałtowne szarpnięcia podczas holowania są profesjonalnie tłumione przez szczytówkę, co też zapobie-
ga utratom ryb. Wszystkie elementy są bardzo wysokiej jakości i wzajemnie do siebie dopasowane. Wędki 
wyposażone zostały w wysokiej jakości przelotku typu K (5 + 1). Ze względu na lekką budowę wędki te są 
bardzo smukłe, ale podczas holowania rozwijają duże zapasy mocy i są niemalże niezniszczalne. 

•  blank z włókna węglowego High Carbon 40 t + 3K Woven Carbon 
•  przelotka startowa 50 mm
•  przelotki typu K
•  uchwyt na kołowrotek FUJI-DPS
•  w zestawie neoprenowa torba transportowa
•  klips na żyłkę Anaconda

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack10
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STARTER

50
mm

GUIDE

Snaky

STARTER

30
mm

GUIDE

Nowe wędki karpiowe Vipex w zwracającym na siebie uwagę, eleganckim designie zostały 
perfekcyjnie dopasowane do potrzeb i wymagań nowoczesnego karpiarza, który „polu-
je“ na dalekie dystanse. Każdy karpiarz znajdzie w tej serii perfekcyjną wędkę dla siebie. 
Nieważne, czy Short Range czy Long Distance, dzięki modelowi o ciężarze rzutowym 4,00 
lbs dotrzecie Państwo do obszarów, w których nikt przedtem jeszcze nie łowił. Konstrukc-
ja wędki doskonale ładuje się podczas zarzucania i precyzyjnie zanosi nawet ciężkie zesta-
wy na dobre dystanse. Dzięki pierwszej przelotce 50 mm osiąganie odległości jest jeszcze 
łatwiejsze. 
Szczególna czułość wędek karpiowych Vipex zapewnia absolutną przyjemność podczas 
brania, podczas gdy wytrzymała konstrukcja pokona nawet największe karpie. 

• blank z tworzywa X-Woven High Carbon
• 5 +1 dwustopkowych przelotek
• śrubowy uchwyt na kołowrotek Anaconda
• klips Anaconda Lineclip
• ergonomiczmy uchwyt z tworzywa EVA 
• przelotka szczytowa Flange XL
• czarna zaślepka z logo wykonanym laserowo

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. Dł. dolnika
5806 360 3,60 m 188 cm 2 345 g 3,00 lb 5 + 1 58 cm

5806 361 3,60 m 188 cm 2 375 g 3,50 lb 5 + 1 58 cm

5806 391 3,90 m 203 cm 2 435 g 3,50 lb 5 + 1 60 cm

5806 392 3,90 m 203 cm 2 475 g 4,00 lb 5 + 1 60 cm

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5808 270 2,70 m 142 cm 2 245 g 2,75  lb 6 + 1 45 cm

5808 300 3,00 m 158 cm 2 285 g 3,00 lb 6 + 1 45 cm

5808 301 3,00 m 158 cm 2 295 g 3,25 lb 6 + 1 45 cm

5808 360 3,60 m 188 cm 2 375 g 3,00 lb 5 + 1 56 cm

5808 361 3,60 m 188 cm 2 385 g 3,50  lb 5 + 1 56 cm

5808 391 3,90 m 203 cm 2 445 g 3,50 lb 5 + 1 59 cm

Anaconda Snaky to nowa, futurystyczna wędka w programie Anaconda. Obok tej wędki nikt 
nie przejdzie bez słowa. Szczególna w tej wędce jest nie tylko perfekcyjna akcja i parametry 
rzutowe, ale także uchwyt powleczony swego rodzaju „skórą węża“. Gwarantuje on dobrą, 
antypoślizgową haptykę podczas rzutu i brania. Doskonałej jakości blank z tworzywa High-
Modulus Carbon Blank jest wysokomodułowy i gwarantuje czystą przyjemność podczas 
brań. 

• blank z tworzywa High-Modulus Carbon 
• uchwyt z tworzywem PE Snake Mesh
• dwustopkowe przelotki z tworzywa SIC
• przelotka szczytowa Flange-XL z tworzywa
• uchwyt na kołowrotek DPS
• aluminiowa zaślepka z logo 
• wykonanym laserowo

11
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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  konstruk-
cja   opiera   się   na   plecionce   z   włókna   węglowego,   został   opracowany   przez   
doświadczonych  specjalistów.  Także  przelotki  (6  +  1)  zostały  wykonane  z  najlep-
szych  komponentów,  aby  zagwarantować  perfekcyjnie  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

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. Dł. dolnika
5694 361 3,60 m 186 cm 2 380 g 3,00 lb 5 + 1 61 cm

5694 362 3,60 m 186 cm 2 400 g 3,50 lb 5 + 1 61 cm

5694 392 3,90 m 200 cm 2 160 g 3,50 lb 5 + 1 64 cm

Ta wędka ma niewiarygodnie silną konstrukcję. Dalekie rzuty i dużo mocy pod-
czas holowania to właśnie to, czego można oczekiwać od  jej niemalże nieznisz-
czalnego, semi-parabolicznego blanku. Wędka wyróżnia się także pod względem 
wyglądu, dzięki utrzymanemu w czarnej kolorystyce designowi i wysokiej jakości 
uchwytowi na kołowrotek DPS Gunsmoke. 

•  blank z włókna węglowego High Carbon 24 t
•  przelotka startowa 40 mm
•  przelotki typu K 
•  uchwyt na kołowrotek DPS (stylistyka Gunsmoke)
•  ergonomiczny uchwyt EVA z metalową zaślepką
•  w zestawie neoprenowa torba transportowa 
•  klips do żyłki Anaconda

12
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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

•  24-tonowy, węglowy blank 
•  uchwyt na kołowczerwek DPS
•  przelotka szczytowa Flange

Aby skutecznie nęcić przy pomocy rakiety zanętowej, potrzebna jest wędka, która bez pro-
blemu i precyzyjnie dostarczy rakietę na dalekie odległości. To znaczy, że aby umożliwić 
optymalne nęcenie, niezbędna jest wędka typu spod, przemyślana w najdrobniejszych 
szczegółach, która optymalnie ładuje się także z ciężkimi rakietami zanętowymi. Perfek-
cyjna 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 ra-
kietami zanętowymi nie stanowią żadnego problemu. Dzięki ekstra długiemu uchwytowi 
możliwe jest nęcenie przez dłuższy czas bez odczuwania zmęczenia, a także osiąganie da-
lekich odległości, bo za pośrednictwem dużej dźwigni, bez dużego wysiłku, na blank mogą 
być przenoszone duże zapasy mocy. 

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5800 270 2,70 m 142 cm 2 230 g 2,75  lb 6 + 1 42 cm

5800 271 2,70 m 142 cm 2 240 g 3,00 lb 6 + 1 42 cm

5800 300 3,00 m 158 cm 2 275 g 3,00 lb 6 + 1 42 cm

5800 301 3,00 m 158 cm 2 290 g 3,25 lb 6 + 1 42 cm

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5800 360 3,60 m 190 cm 2 325 g 2,75 lb 5 + 1 60 cm

5800 361 3,60 m 190 cm 2 360 g 3,00 lb 5 + 1 60 cm

5800 362 3,60 m 190 cm 2 370 g 3,50 lb 5 + 1 60 cm

5800 390 3,90 m 204 cm 2 425 g 3,50 lb 5 + 1 62 cm

Ponieważ łowienie karpi krótszymi wędkami staje się coraz bardziej popularne, Anacon-
da 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 ele-
mentem 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 Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5681 360 3,60 m 186 cm 2 285 g 2,75 lb 5 + 1 60 cm

5681 361 3,60 m 186 cm 2 305 g 3,00 lb 5 + 1 60 cm

5681 362 3,60 m 186 cm 2 325 g 3,50 lb 5 + 1 60 cm

5681 392 3,90 m 201 cm 2 355 g 3,50 lb 5 + 1 62 cm

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5650 365 3,60 m 186 cm 2 505 g 5,50 lb 5 + 1 54 cm

5650 396 3,90 m 200 cm 2 565 g 6,50 lb 5 + 1 54 cm

The Virgin Spod to doskonały spod, który przenosi rakietę na duże odległości. Dostępne są 2 
modele. Po wersji 3,60 m z 5,5 funta i cięższa wersją o długości 3,90 mi 6,5 funta (Virgin Hea-
vy Spod). Wysokiej jakości i prawie niezniszczalny kompozyt, doskonale się ładuje pomimo 
większego obciążenia i dokładnie transportuje zanęte na miejsce. 

• High-Carbon Blank,
• przelotka SIC z 5 podwójnymi stopkami
• przelotka o średnicy 50 mm
• Klips liniowy Anaconda

Ultra Slim i Top Modern. Przelotki startowe 50 mm gwarantują niezwykle dalekie rzuty. Pa-
raboliczny blank z włókna węglowego 30 t zapewni dobrą zabawę podczas holowania ryb. 
Wędki Razor X-3 są bardzo smukłe i od razu wpadają w oko.

•  blank z włókna węglowego 30 t
•  przelotka startowa 50 mm 
•  5 + 1 dwustopkowych przelotek SIC  
•  aluminiowa zaślepka
•  aluminiowy uchwyt na kołowrotek
•  klips na żyłkę Anaconda
•  Ultra Slim

14
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Corky

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

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

2-elementowa

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 rub-
ber cork, subtelnymi zwojami i miejscem 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 blan-
ku 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 kołowczerwka Soft Touch DPS 
•  miejsce na logo z tworzywa 3K Woven Carbon 
•  klips Anaconda Line Clip
•  zaślepka aluminiowa z logo wykonanym laserowo

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. 

3-elementowa
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

15
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Power Carp 5
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3,60 - 3,90 m

2,70 - 3,00 m

TONS30
BLANK

CARBON
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Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5699 270 2,70 m 143 cm 2 255 g 3,00  lb 5 + 1

5699 300 3,00 m 158 cm 2 290 g 3,00  lb 5 + 1

5699 361 3,60 m 188 cm 2 350 g 3,00  lb 5 + 1

5699 362 3,60 m 188 cm 2 375 g 3,50  lb 5 + 1

5699 392 3,90 m 203 cm 2 390 g 3,50  lb 5 + 1

Piąta już seria wędek Power Carp to jej najlepsza dotychczasowa odsłona. Udo-
skonalone zostały najmniejsze szczegóły blanku, wyglądu i wyposażenia. Ws-
zystkie elementy wedki są wzajemnie do siebie dopasowane, a bardzo nowo-
czesny design serii, w szczególności aplikacje wykonane z włókna węglowego, 
nadaje jej wyjątkowego charakteru. Blank z wysoko modułowego włókna 
węglowego  30 t został dodatkowo wzmocniony taśmą Carbon X Tape. Blank 
jest bardzo lekki, niezwykle szybki i pięknie się ładuje, co umożliwia osiąganie 
jeszcze dalszych odległości.  Wersje 270 cm i 300 cm mają 30 mm przelotkę 
startową, a dłuższe wersje wyposażone są w 40 mm przelotkę startową. Poza 
tym wędki wyposażone zostały w dwustopkowe przelotki typu K (5 +1). 

•  blank X-Tape High Natural Carbon 30 t
•  5+1 dwustopkowych przelotek (typu K)
•  uchwyt wykonany z „Full Carbon“
•  aluminiowy uchwyt na kołowrotek Rambo
•  aluminiowa zaślepka
•  klips na żyłkę Anaconda

16



T
O

P
 

T
A

C
K

L
E

 
S

Y
S

T
E

M

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

undercoverundercover 50

undercover Spodundercover Spod 50
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GUIDE

NEW
2020

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  szlachet-
nych wędek. Mimo smukłych i  lekkich 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 sytu-
acjach skutecznie stawiać opór dużym okazom. 

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 195 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

Undercover  Spod  to  nierzucająca  się  w  oczy,  a  jednak  bardzo  szlachet-
na  wędka.  Mimo  smukłego  i  lekkiego  blanku  z  włókna  węglowego  cechu-
je się dobrą i szybką akcją. 

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel.
5610 367 3,60 m 128 cm 3 460 g 5,00 lb 5 + 1

5610 368 3,75 m 133 cm 3 540 g 6,00 lb 5 + 1

2 elementowa

3 elementowa

17
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2,75 lb 3,00 lb
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Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5626 270 2,70 m 142 cm 2 215 g 2,75 lb 35 cm

5626 271 2,70 m 142 cm 2 225 g 3,00 lb 35 cm

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5626 300 3,00 m 158 cm 2 275 g 3,00 lb 35 cm

5626 301 3,00 m 158 cm 2 290 g 3,25 lb 35 cm

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga. ciężar rzut. przel
5894 270 2,70 m 141 cm 2 225 g 2,75  lb 7 + 1

5894 300 3,00 m 157 cm 2 265 g 2,75  lb 7 + 1

5894 301 3,00 m 157 cm 2 280 g 3,00  lb 7 + 1

5894 330 3,30 m 172 cm 2 315 g 3,00  lb 7 + 1

Spod Hopper to, jak zapowiada to sama nazwa, seria wędek do stalkowania albo krótkich 
wypadów, podczas których potrzebna jest elastyczność i zwrotność. Szczególnego wyglądu 
wędkom tej serii nadaje design Diamont Surface. 
Szybki blank, dobra haptyka i doskonałe wykonanie to cechy charakterystyczne tego cacka. 
Dostępne są w rozmiarach 9 ft i 10 ft. Ciężar rzutowy 2,75 lbs zapewnia przyjemność holo-
wania małych karpi do 25 funtów (ok. 11 kg). Cięższe modele przystosowane są do karpi i 
białych ryb z wszystkich przedziałów wagowych. 

•  design Diamont Surface 
•  24T Carbon 
•  przelotki 5+1
•  ergonomiczny uchwyt
•  klips do żyłki Anaconda Line Clip

Wędka typu stalking w pełnym tego słowa znaczeniu. Dzięki korkowemu uchwytowi bardzo 
przyjemnie układa się w ręku. Blank świetnie przyśpiesza i ma piękną, przechodzącą akcję. 
Dwustopkowe przelotki SIC (7 + 1) sprawiają, że to optymalna wędka, która sprawdzi się 
także podczas łowienia z łodzi. 

•  Blank z włókna węglowego Natural High Carbon 25 t
•  7 + 1 dwustopkowych przelotek SIC
•  wędka typu stalking
•  naturalny korek
•  uchwyt na kołowrotek DPS (Black)
•  aluminiowa zaślepka z laserowo tłoczonym logo
•  klips na żyłkę Anaconda

18
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Magist50

Magist SC

STARTER

30
mm

GUIDE

Art.-Nr Długość Dł. trans. elem. waga ciężar rzut. przel Dł. dolnika
5852 360 3,60 m 187 cm 2 325 g 3,00 lb 5 + 1 56 cm

5852 361 3,60 m 187 cm 2 365 g 3,50 lb 5 + 1 56 cm

5852 391 3,90 m 203 cm 2 435 g 3,50 lb 5 + 1 59 cm

Art.-Nr Długość Dł. trans. elem. waga ciężar rzut. przel Dł. dolnika
5852 270 2,70 m 139 cm 2 195 g 3,00 lb 7 + 1 36 cm

5852 300 3,00 m 154 cm 2 235 g 3,50 lb 7 + 1 36 cm

Doskonała wydajność i elegancki wygląd zostały stworzone w fantastycznej niskiej cenie. 
Skoncentrowana siła w tylnej części wędki zapewnia, że nawet duże karpie ustępują dość 
szybko.Przelotka 50 mm  

• Półfabrykat z włókna węglowego 
   o wysokim module sprężystości
• elegancki, czarny wygląd
• superpłaskie 5 + 1 SiC
• przelotka o średnicy 50 mm
• porzelotka z kołnierzem XL SiC
• uchwyt kołowrotka Anaconda DPS
• ergonomiczny uchwyt EVA

Doskonała wydajność i elegancki wygląd zostały stworzone w fantastycznej niskiej cenie. 
Skoncentrowana siła w tylnej części wędki zapewnia, że nawet duże karpie ustępują dość 
szybko.Przelotka 50 mm.  
Ta wędka idealnie nadaje się do łowienia z łodzi lub w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu.

• • superpłaskie 7 + 1 SiC na podwójnej stopce
•  przelotka startowa 30 mm
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NEW
2020

2020

Art.-Nr Długość Dł. trans. elem. waga ciężar rzut. przel
5651 360 3,60 m 138 cm 5 350 g 2,75 lb 5 + 1 52 cm

5651 361 3,60 m 138 cm 5 360 g 3,00 lb 5 + 1 52 cm

5651 362 3,60 m 138 cm 5 380 g 3,50 lb 5 + 1 52 cm

5651 390 3,90 m 142 cm 5 395 g 3,00 lb 5 + 1 52 cm

5651 391 3,90 m 142 cm 5 415 g 3,50 lb 5 + 1 52 cm

Art.-Nr Długość Dł. trans. elem. waga ciężar rzut. przel
5652 361 3,60 m 135 cm 5 370 g 3,00 lb 5 + 1 52 cm

5652 362 3,60 m 135 cm 5 390 g 3,50 lb 5 + 1 52 cm

5652 392 3,90 m 140 cm 5 420 g 3,50 lb 5 + 1 52 cm

Art.-Nr Długość Dł. trans. elem. waga ciężar rzut. przel Dł. dolnika
5652 361 3,60 m 135 cm 5 370 g 3,00 lb 5 + 1 52 cm

5652 362 3,60 m 135 cm 5 390 g 3,50 lb 5 + 1 52 cm

5652 392 3,90 m 140 cm 5 420 g 3,50 lb 5 + 1 52 cm

Na pierwszy plan w tych teleskopowych wędkach karpiowych wysuwają się bardzo smukłe i wyważone blanki. Ciężary rzutowe od 2,75 
lbs do 3,5 lbs zaniosą Państwa zestawy na dalekie dystanse i podczas holowania zmuszą do kapitulacji nawet najbardziej waleczne 
karpie. Oprócz bardzo udanego designu, ta seria wędek punktuje także wysokiej jakości komponentami i małymi wymiarami trans-
portowymi. 

• pierwsza przelotka 40 mm 
• małe wymiary transportowe
• 5 sekcji
• 5+1 dwustopkowych przelotek (SIC)
• aluminiowa zaślepka
• niewiarygodne zapasy mocy

• pierwsza przelotka 50 mm 
• małe wymiary transportowe
• 5 sekcji
• 5+1 dwustopkowych przelotek (SIC)
• aluminiowa zaślepka
• niewiarygodne zapasy mocy

Wędka Magist Tele Carp 50, składająca się z 5 sekcji, teraz dostępna w nowej odsłonie z przelotką startową 50 mm, która umożliwia 
jeszcze dalsze rzuty. Ten model dysponuje dużą mocą i szybko pokona nawet duże ryby.
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LSG GUIDES

TSG GUIDES

TIP PROTECTOR KIT

ROD BELTSRODYGUARD

ROD & LEAD BELT

ROD BANDS

LSG Smoke LSG Black Bez. Kolor 0 außen 0 innen

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

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

Rod Guides

6021 112 6021 312 Rod Guide Black 12 mm

6021 116 6021 316 Rod Guide Black 16 mm

6021 120 6021 320 Rod Guide Black 20 mm

6021 125 6021 325 Rod Guide Black 25 mm

6021 130 6021 330 Rod Guide Black 30 mm

6021 140 6021 340 Rod Guide Black 40 mm

6021 150 6021 350 Rod Guide Black 50 mm

TSG Smoke TSG Black Bez. Kolor 0 außen 0 innen

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

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

Rod Guides

6021 512 6021 712 Rod Guide Black 12 mm

6021 516 6021 716 Rod Guide Black 16 mm

6021 520 6021 720 Rod Guide Black 20 mm

6021 525 6021 725 Rod Guide Black 25 mm

6021 530 6021 730 Rod Guide Black 30 mm

6021 540 6021 740 Rod Guide Black 40 mm

6021 550 6021 750 Rod Guide Black 50 mm

Art.-Nr.
7140 020

Dehnbare Rutenbänder aus flexiblem Material mit  
„rundum Klettverschluß“.

• 1 Band: 15 x 5 cm
• 1 Band: 10 x 5 cm
•  Material: Nylon mit Elastan

Art.-Nr.
7141 008

Niezawodna ochrona dla najcen-
niejszych wędek karpiowych. 

•  Maße: B 35 x H 8cm (dł.ffteil-und 
    Zapfenverbindungsschutz)
•  Maße: B 35 x H 6cm (Spitzenschutz) 
•  Material: 100% Neopren

Te stylowe ochraniacze zabezpieczą Państwa wędki przed za-
rysowaniami i innymi uszkodzeniami. Ek-
stra szeroką opaską można owinąć także zamontowa-
ny już ołowiany ciężarek. W ten sposób zagwaranto-
wane będzie bezpieczeństwo wędek podczas transportu.
•  1x rzep neoprenowy (ekstra szeroki): 22 x 10 cm
•  1x rzep neoprenowy (regular): 22 x 5 cm
•  logo Anaconda

Te  stylowe  ochrania-
cze  zabezpieczą  Państwa  wędki  przed  zadrapania-
mi i zapewnią ich bezpieczeństwo podczas transportu. 
•  1x rzep neoprenowy (szerszy): 16,5 x 7 cm
•  1x rzep neoprenowy (regular): 16,5 x 5 cm
vlogo Anaconda

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

Art.-Nr.
2280 465

Art.-Nr.
2280 484

Art.-Nr.
2280 466
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QUICK POD

NEW
2020

2222

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. Indywidualnie 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 kilku ruchów. Dostarczany z 2 bezstopniowo regulowanymi od 38 do 58 cm buzzer barami, które - w zależności od potrzeby - 
zapewniają miejsce na 3 do 5 wędzisk. Odległość pomiędzy sygnalizatorami brania i wędziskami jest bezstopniowo regulowana od 68 
do 110 cm. W zestawie wytrzymała torba transportowa!

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

Art.-Nr.
0011 228

RUTENSTÄNDER ANACONDA

• 63 x 30 x 105 cm
• Material: Holz
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BLACK BARRIER POD

Innowacyjny i nowoczesny rod pod z 4 nogami z doskonałymi możliwościami regulacji. Rod Pod moża dosłownie rozciągnąć się do 
całkowitej długości 160 cm. Jest on wyposażony w nowoczesne i bardzo stylowe duże pokrętła. Dzięki swojemu przegubowemu 
połączeniu można nawet regulować pozycję nóg, aby zapewnić odpowiednią równowagę, a tym samym optymalną stabilność nad 
wodą. Przedmiot dostarczany jest w praktycznej torbie transportowej.

Art.-Nr.
7141 833
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BENT HOPPER POD

ROCK HOPPER POD

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack2424

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
• Material: aluminium
• 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

Bent Hopper Pod prezentuje się jako praktyczne uzupełnienie do podpórki 
Rockhopper Pod. Tym razem wbudowaliśmy dwa „bent-buzzerbary“ z regulacją 
wysokości, aby zwłaszcza w bardzo 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 ustawi-
enia 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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RAZOR POD

EXTENSION BENT POD

NEW
2020

NEW
2020

Art.-Nr.
7141 703

Art.-Nr.
7141 717

Extension Bent Pod to kolejna wersja popularnego Extension Pod. Wyposażony jest w obecnie bardzo popularne Bent Buzzer Bary 
o szerokości 40 cm z tyłu i 47 cm z przodu. Wysokość zarówno poda, jak i nóżek, można wyregulować przy pomocy zamków Quick 
Lock. Oprócz tego nogi można zamocować pod różnymi kątami - dzięki łącznie 6 nogom w 3 różnych długościach można używać tego 
poda we wszystkich możliwych konfiguracjach. Mocowania posiadają klasyczne gwinty 3/8 BSF, pasujące do wszystkich typowych 
banksticków. 

•  2 potrójne Bent Buzzer Bary 1 x 40 cm, 1 x 47 cm
•  2 nogi o długości od 31 do 47 cm
•  2 nogi o długości od 38 do 62 cm
•  2 nogi o długości od 63 do 112 cm
•  regulacja długości od 79 do 132 cm 
•  zamki Quick Lock
•  wymiary transportowe, wliczając torbę:  82 x 24 x 10 cm
•  waga: 2,8 kg
•  torba transportowa z nylonu 600D

Stylowy Razor Pod odróżnia się od innych podów nie tylko wyglądem, ale również nowymi funkcjami i super szybkim rozkładaniem. 
Można, na przykład, podłączyć buzzer bary i zamocować je przy pomocy zamka Quick Lock. Mocowania z regulacją wysokości 
można złożyć na czas transportu. Dla zagwarantowania optymalnej stabilności z przodu i z tyłu poda wbudowano poziomice i haki 
zabezpieczające. Aby można było używać poda na stromych brzegach i dużych odległościach, wyposażono go łącznie w 6 nóg o 3 
różnych długościach, regulowanych przy pomocy zamków Quick Lock. Łączną długość poda można regulować przy pomocy 2 zam-
ków Quick Lock w zakresie od 92 do 138 cm.

•  potrójne Buzzer Bars z systemem zamków Lock Nut, 1 x 40 cm, 1 x 47 cm
•  2 nogi o długości od 29 do 46 cm
•  2 nogi o długości od 39 do 65 cm
•  2 nogi o długości 84 do 150 cm
•  wymiary transportowe, wliczając torbę: 97 x 16 x 11 cm
•  waga: 2,45 kg
•  w zestawie torba transportowa z nylonu 600D
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QUICK LOCK EXTENSION POLES
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X-COVERY POD

2626

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

Art.-Nr.
7141 715

Klasyczny pod z 4 nogami albo nowoczesny high pod - z Anaconda Extension Pod wszystko jest możliwe! Dzięki 2 kompletom przed-
nich nóg - każdym o innej długości - pod można dostosować do niemal każdej sytuacji. Nogi posiadają funkcję regulacji kąta nachyle-
nia. Aby jeszcze dodatkowo zwiększyć zakres możliwych ustawień, dostępny jest także komplet dłuższych przednich nóg. Pod został 
wykonany z aluminium pokrytego czarnym lakierem odpornym na uderzenia. Wszystkie części są nierdzewne. 

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

Art.-Nr. Ilość
9750 210 2 szt.

Art.-Nr.
7141 835

• 360° obczerwowy
• 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 wy-
godne wyposażenie. Pod jest obczerwowy (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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MAGIST ROD POD

PODBlAXX

NEW
2020

Never Lost
Screw System

Pod Magist w porównaniu z innymi rod podami jest lekki jak piórko. 
Waga  wynosząca  tylko  1,8  kg  to  duże  ułatwienie  dla  karpiarza,  który  musi  pokonywać  od  samocho-
du duże odległości na piechotę, a jednocześnie nie chce rezygnować z funkcjonalności i stabilności. W zestawie znajdują się dwa po-
trójne buzzerbary z przeciwnakrętką do regulowania sygnalizatora brań. 

• regulacja wysokości nóg 40 – 55 cm
• materiał: aluminium
• 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 
• 4 nogi

Art.-Nr.
7141 814

Art.-Nr.
7141 880

Pod BLAXX to tak jakby "Pocket Rod Pod", bo dzięki swoim minimalnym wymiarom transportowym (36 x 15 x 6 cm) może być 
przechowywany w kieszeni na rękawiczki czy w bocznej przegrodzie torby wędkarskiej. Banksticków połączeniu z potrójnymi buzzer 
barami, wyposażonymi w zamki lock nuts, można używać do metody Goal Post także i bez ramki  X-Frame. Wszystkie śruby zabezpie-
czone są przed niepożądanym zagubieniem dzięki systemowi "Never Lost Screw". 

W zestawie 2 potrójne Buzzer Bars o długości 27 cm
•  regulowana długość od 63 do 85 cm
•  regulowana wysokość od 33 do 50 cm
•  śruby z systemem Never Lost Screw
•  materiał: czarne eloksalowane aluminium
•  wymiary transportowe: 36 x 15 x 6 cm, w zestawie torba transportowa z 
nylonu 600D
•  waga: 950g

27Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

trójne buzzerbary z przeciwnakrętką do regulowania sygnalizatora brań. 
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• 2 potrójne buzzerbary z gwintem 
  mosiężnym (szerokość 44cm)
• wysokość buezzerbarów: 40 - 53cm 
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• wymiary transportowe: 80x25x10 cm
• torba transportowa (nylon 600D) z paskiem na ramię
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BANKSTICK NEW
2020

BlAXX

POWERDRILL STICKS

Ø 16 mm Bankstick

Ø 19 mm Bankstick

Ø 16 mm Powerdrill Stick

Ø 19 mm Powerdrill Stick
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2 in 1 
System
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2 in 1 
System

2828

Art.-Nr. Długość Dł. Trans. Ø
2460 020 20 - 35 cm 20 cm 16 mm

2460 035 35 - 65 cm 35 cm 16 mm

2460 050 50 - 90 cm 50 cm 16 mm

2460 080 80 - 150 cm 80 cm 16 mm

Art.-Nr. Długość Dł. Trans. Ø
2460 120 20 - 35 cm 20 cm 19 mm

2460 135 35 - 65 cm 35 cm 19 mm

2460 150 50 - 90 cm 50 cm 19 mm

2460 180 80 - 150 cm 80 cm 19 mm

Art.-Nr. Długość Dł. Trans. Ø
2460 220 20 - 35 cm 20 cm 16 mm

2460 235 35 - 65 cm 35 cm 16 mm

2460 250 50 - 90 cm 50 cm 16 mm

2460 280 80 - 150 cm 80 cm 16 mm

Art.-Nr. Długość Dł. Trans. Ø
2460 320 20 - 35 cm 20 cm 19 mm

2460 335 35 - 65 cm 35 cm 19 mm

2460 350 50 - 90 cm 50 cm 19 mm

2460 380 80 - 150 cm 80 cm 19 mm

Przy opracowywaniu podpórek Blaxx, oprócz stabilności i funkcjonalności, wiele uwagi poświęcono najmniejszym detalom i wzor-
nictwu. Niezawodny Quick Lock, a także Line Cut, przyciągają wzrok i wyróżniają się z tłumu. Wewnętrzna podpórka  może być 
używana indywidualnie. Wykonany z wysokiej jakości aluminium, z czarnym matowym wykończeniem, dostępny w średnicach 16 i 
19 mm. Todpórke Blaxx Powerdrills są wyposażone w bardzo solidne wiertło i można je łatwo wkręcić w twardy grunt.
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Ø 16 mm Bankstick Ø 19 mm Powerdrill Stick

BANKSTICKS POWERDRILL STICKS

Ø 16 mm Bankstick

GUNMETAL BlAXX

NEW
2020

Ø Ø 19 mm Powerdrill Stick19 mm Powerdrill Stick

Never Lost
Screw System

2 in 1 
System

I
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2 in 1 
System

Never Lost
Screw System

Art.-Nr. Długość Dł. Trans. Ø
2460 420 20 - 35 cm 20 cm 16 mm

2460 435 35 - 65 cm 35 cm 16 mm

2460 450 50 - 90 cm 50 cm 16 mm

2460 480 80 - 150 cm 80 cm 16 mm

Art.-Nr. Długość Dł. Trans. Ø
2460 520 20 - 35 cm 20 cm 19 mm

2460 535 35 - 65 cm 35 cm 19 mm

2460 550 50 - 90 cm 50 cm 19 mm

2460 580 80 - 150 cm 80 cm 19 mm

Gunmetal Banksticks i Powerdrills są wyposażone w samozabezpieczające się „nigdy się nie zubią” śruby. Zapobiega to utracie śruby 
przy ustawianiu żądanej długości podpórki. Oba modele są bardzo eleganckie i dyskretne, szczególnie ze względu na specjalny 
kolor Gunmetal, głowicę z gwintem Line Cut i „never lost screw system” - naprawdę przyciąga wzrok. Nawet w tych dwóch seriach 
wewnętrzne podpórki są wyposażone w końcówkę i mogą być używane osobno.
Wykonany z wysokiej jakości aluminium z anodowanym brązowym wykończeniem!
 Średnica podpórek 16 mm - 
 Średnica  Powerdrill 19 mm
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ADJUSTABLE BUZZER BAR

NEW
2020

BlAXX

BlAXX GOAL POST BUZZER BAR

Ø 16 mm

NEW
2020

NEWNEWNEW
2020

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

3030

Art.-Nr. Długość Ruten Ø
2460 925 18 - 25 cm 2 16 mm

2460 930 22 - 30 cm 2 16 mm

Art.-Nr. Długość Ruten Ø
2460 941 26 - 41 cm 3 16 mm

2460 947 29 - 47 cm 3 16 mm

Art.-Nr. Długość Ruten Ø
2460 955 55 cm 4 16 mm

2460 960 60 cm 4 16 mm

Art.-Nr. Długość Ruten Ø
2460 920 20 cm 2 16 mm

2460 924 24 cm 2 16 mm

Art.-Nr. Długość Ruten Ø
2460 938 38 cm 3 16 mm

2460 944 44 cm 3 16 mm

Art.-Nr. Długość Ruten Ø
2460 820 20 cm 2 16 mm

2460 824 24 cm 2 16 mm

Art.-Nr. Długość Ruten Ø
2460 838 38 cm 3 16 mm

2460 844 44 cm 3 16 mm

Art.-Nr. Długość Ruten Ø
2460 855 55 cm 4 16 mm

2460 860 60 cm 4 16 mm

Coraz więcej wędkarzy wraca do swoich korzeni i rusza za dużymi karpiami z lekkim 
sprzętem, takim jak podpórki i sygnalizatory brań. W naszych seriach Blaxx i Gunmetal 
oferujemy 2 długości dla 2, 3 i 4 wędek. W tym celu podpórki   regulowane są na szerokość 
/ położenie za pomocą śrub sześciokątnych z łbem wpuszczonym w gwincie. Pozwala to 
na montaż na różnych modelach Rod Pod. Sygnalizator lub uchwyty podpórki wędki są 
wyposażone w  ,,rest holders,, dla łatwej regulacji w żądanej pozycji.

Wykonany z aluminium i anodowany na czarno Low Matt i wykończony brązem.

Dla miłośników regulowanych buzzer bars mamy właściwą opcję Blaxx Adjustable Range. Na 2 lub 3 wędki w 2 różnych długościach 
w stylowym, czarnym, matowym wykończeniu. Wykonany z wysokiej jakości aluminium i wyposażony w szybko złączki do szybkiego 
zamocowania sygnalizatora  lub podpórki do wędki w żądanej pozycji.
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BLACK BUZZER BAR

ADJUSTABLE BLACK BUZZER BAR

NEW
2020

Ø 16 mm Ø 16 mm

BlAXX BUZZER BAR

Ø 16 mm Ø 16 mm

NEWNEW
2020

Ø 16 mmØ 16 mm

Art.-Nr. Długość Ruten
9752 218 18,0 cm 2

9752 221 21,0 cm 2

9752 224 24,0 cm 2

Art.-Nr. Długość Ruten
9752 325 25,0 cm 3

9752 328 28,0 cm 3

9752 332 32,0 cm 3

Art.-Nr. Długość Ruten
9752 228 18 - 28 cm 2

9752 235 21 - 35 cm 2

Art.-Nr. Długość Ruten
9752 338 26 - 38 cm 3

9752 344 29 - 44 cm 3

Art.-Nr. Długość Ruten Ø
2460 732 32 cm 3 16 mm

2460 738 38 cm 3 16 mm

Art.-Nr. Długość Ruten Ø
2460 632 32 cm 3 16 mm

2460 638 38 cm 3 16 mm

Art.-Nr. Długość Ruten Ø
2460 620 20 cm 2 16 mm

2460 624 24 cm 2 16 mm

Art.-Nr. Długość Ruten Ø
2460 720 20 cm 2 16 mm

2460 724 24 cm 2 16 mm

Klasyka w stylowym wyglądzie, a także perfekcyjna funkcjonalność - jak inaczej opisać  Blaxx lub Gunmetal Fixed Buzzer Bars? Oba wa-
rianty kolorystyczne dla 2 lub 3 wędek są dostępne w 2 różnych długościach. W celu szybkiego zamocowania sygnalizatora lub wędek 
, są one wyposażone w tak zwane nakrętki zabezpieczające.
Wykonany z aluminium i anodowany na czarno Low Matt i wykończony brązem.

31



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

I
N
F
O

BENT BUZZER BAR STAINLESS STEEL

FROSTED BLACK 2 IN 1 BANKSTICK

FROSTED BLACK 2 IN 1 STORMPOLE

NEW
2020

NEW
2020

3232

Art.-Nr.
9750 965

Art.-Nr. Długość Dł. Trans. Ø
9752 035 20 - 35 cm 20 cm 16 mm

9752 050 35 - 50 cm 35 cm 16 mm

9752 065 40 - 85 cm 40 cm 16 mm

9752 075 45 - 75 cm 45 cm 16 mm

9752 100 57 - 100 cm 57 cm 16 mm

9752 125 70 - 125 cm 70 cm 16 mm

9752 170 100 - 170 cm 100 cm 16 mm

Art.-Nr. Długość Dł. Trans. Ø
9752 505 55 - 85 cm 55 cm 16 mm

9752 525 70 - 125 cm 70 cm 16 mm

9752 570 100 - 170 cm 100 cm 16 mm
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COMPRESSORBlAXX

NEW
2020

ROD COMPRESSOR V2.0

NEW
2020

ROD SQUEEZERALUMINIUM ROD LOCKER GENTLE GRIPPER 

SILVER MATT

GENTLE GRIPPER 

ALU GUN SMOKE

GENTLE GRIPPER 

ALU CAMOU BLACK

LUMINOUS GENTLE GRIP-

PER ALU CAMOU BLACK

Art.-Nr. Wielkość
2411 010 Camou Black

Art.-Nr.
2411 015

Art.-Nr. Wielkość
2281 025 Gun Smoke

2281 026 Matt Black

Art.-Nr. Wielkość
2281 051 small

2281 052 large

Szlachetny  i  bardzo  stabilny!  Rod  Lo-
cker  -  aluminiowa  podpórka  z  solid-
nym  mechanizmem  feeder  do  zabezpi-
eczenia  tylniej  części  wędki  na  rod  pod-
zie albo podpórce bank stick. 

Rod  Squeezer,  podpórka  z  solid-
nym  mechanizmem  feeder  do  zabezpi-
eczenia  tylnej  części  wędki  na  rod  pod-
zie albo podpórce bank stick.
 • ABS 
- tworzywo sztuczne

Art.-Nr. Wielkość
2410 011 small

2410 012 large

Art.-Nr. Wielkość
2410 013 small

2410 014 large

Art.-Nr. Wielkość
2410 015 small

2410 016 large

Art.-Nr. Wielkość
2410 017 small

2410 018 large

Elastyczne, zakrzywione ramiona gwarantują optymalne moco-
wanie. Nacisk lub odległość ramion można regulować za pomocą 
dwóch elementów dystansowych i śrub po obu stronach. W ten 
sposób wędki są chronione i ustabilizowane. Kompletny kompre-
sor Blaxx wykonany jest z wyjątkowo wytrzymałego materiału ny-
lonowego.

Dzięki nowej wersji 2.0 legendarnych Rod Compressors ustana-
wiamy nowe standardy. Ramiona są teraz wykonane z odpor-
nego na wstrząsy, a przede wszystkim z czystego, delikatnego 
nylonu, co wyklucza utratę gumowania, podobnie jak w po-
przednim modelu. Specjal-
ny kształt ramion zwiększa 
efekt zaciskania, który zapo-
biega wyślizgnięciu się lub 
uniesieniu w przypadku bra-
nia. Dzięki dwóm rozpórkom 
z każdej strony efekt zaciska-
nia można dostosować do 
średnicy wędki.

33



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

BUTT CLAMPS

METAL CUP

SOFT BUTT GRIP SUPER BUTT GRIP

BASE ROD REST

U-STYLER ROD REST

MAGIST BUTT RESTMAGIST BUTT RESTMAGIST BUTT REST

BLANK PROTECTOR TAPE

NEW
2020

U-STYLER ROD REST

3434

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

Art.-Nr. Model
2280 451 Medium

2280 452 Medium Glow

2280 453 Large

2280 454 Large Glow

Art.-Nr. innen
2230 340 40 mm

Art.-Nr.
2280 403

Art.-Nr.
2280 401

Art.-Nr.
2280 404

Bardzo wytrzymały uchwyt, 
pasuje do prawie każdego 
typu wędzisk.

• zawartość: 3

Art.-Nr. Wielkość
2281 511 S

2281 512 L

Art.-Nr. Wielkość
2281 513 S

2281 514 L

Piękny kształt i ekstremalna stabilność! Podpórka U-Styler Rod Rest do zabezpieczenia tylnej części wędki na rod podzie albo podpór-
ce bank stick. 

Art.-Nr. Material
2410 115 Nylon

Art.-Nr. Model Długość
2411 091 Slim 25 x 1 cm 1 mm

2411 092 Thick 25 x 1 cm 2 mm

Wysokiej jakości taśmę ochronną 3M można przyciąć na żądaną długość, 
aby chronić blank. Powłoka EVA o grubości 1 lub 2 mm zapewnia również 
pewny chwyt wędek.
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HOPPER HEAD

MAGNET CONNECTOR

MAGNET GRIPPER

NEW
2020

NEW
2020

Art.-Nr. Ilość
2280 321 1 szt.

2280 323 3 szt.

Art.-Nr. Ilość
2280 325 1 szt.

2280 327 3 szt.

Nieskomplikowany i funkcjonalny system szyb-
kiej zmiany sygnalizatorów brań. Kompatybil-
ny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi 
sygnalizatorami brań i podbierakami.   Zinte-
growany mechanizm sprężynowy  pozwala na 
stabilny montaż sygnalizatora brań na rod pod-
zie w zaledwie parę sekund.

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

KAMERA-ADAPTERKAMERA-ADAPTER

Art.-Nr. Ilość
2281 080 1

Art.-Nr. Ilość
2281 081 1

• flexibel verstellbar

Art.-Nr. Kolor
2411 025 Camou Black

2411 026 Gun Metal

Art.-Nr. Długość Kolor
2411 021 small Camou Black

2411 023 small Gun Metal

2411 022 medium Camou Black

2411 024 medium Gun Metal

Chwytak magnetyczny składa się z 2 części, które są zabezpieczone 
silnym magnesem i sześciokątnym złączem. W celu bezpiecznego 
transportu zamontowanego sygnalizatora górną część podpórki 
można łatwo usunąć.

Jeśli chcesz zdjąć sygnalizator brań lub Bank Watcher w celu bezpiecznego transportu, nie 
będziesz w stanie obejść się bez adapterów magnetycznych. Błyskawicznie sygnalizator 
można wyciągnąć z części wkręconej w buzzer bar lub bank stick. 
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multi color

ALU SNAG BARS

mult

Nachtlicht

Nightlight
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2-Way
Communication 

System

3636

Tym sygnalizatorem brań team Anacondy zbliżył się o jeden krok w stronę przyszłości. Rzucający się w oczy, futurystyczny design 
Black Chrome i doskonałe funkcje (dwustronny system transmisji) dowodzą, że ten system to techniczne cudo. Przy pomocy inteli-

design Black Chrome
2,5 mm złącze do mechanicznych sygnalizatorów brań (na dole z prawej strony urządzenia)
6 - regulacja czułości - 7 - stopniowa regulacja głośności/ 7= tryb cichej pracy (tylko LED-y są aktywne)
7 różnych częstotliwości dźwięku - 6 różnych kolorów LED do wyboru (czerwony, zielony, niebieski, żółty, różowy itd.) 
wyraźna optyczna i akustyczna różnica w przypadku brania i chybionego brania (np. światło stałe w innym kolorze w przypadku chybionego) 
wodoszczelna i odporna na uderzenia futurystyczna obudowa w stylu Gunsmoke
wykrywanie napięcia baterii - zabezpieczona przed wodą, osobna komora na baterie 
zasilany bateriami AAA (niedołączone do zestawu)
- możliwe przyłączenie lampy namiotowej Anaconda Radio Link Device Tent Lamp (niedołączona do zestawu)
funkcja światła nocnego
funkcja regulacji z odległości (dwustronny system transmisji) 
kontrola odległości: sygnał kontrolny na odbiorniku przy opuszczeniu obszaru zasięgu transmisji radiowej 
2 stabilizatory snag bar (można przykręcić) na urządzenie w wersji  Metal Black.
zasięg: minimum 150 metrów
dostarczany w walizce transportowej

Art.-Nr. Set Kolor
2055 222 2er Set Multicolor

2055 333 3er Set Multicolor

2055 444 4er Set Multicolor

Art.-Nr.
2055 699 2 pcs.
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multi coloror
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Nachtlicht

Nightlight

gentnego odbiornika dźwięk, czułość i głośność sygnalizatora brań można regulować z odległości. 
Oprócz regulowanych wibracji i funkcji latarki odbiornika system wyposażony został jeszcze w wiele innych wyszukanych techni-
cznych dodatków. W podstawowym zestawie znajdują się 2, 3 albo 4 sygnalizatory brań w praktycznej walizce transportowej oraz 
odbiornik. 

Odbiornik:

funkcja latarki
- dźwięk + światło
- dźwięk + światło + wibracje
- wibracje + światło

Art.-Nr. Set Kolor
2055 602 2er Set Multicolor

2055 603 3er Set Multicolor

2055 604 4er Set Multicolor
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TIKI TAKA RANGE

RADIO LINK DEVICE TENT LAMP

TIKI TAKA RECEIVER

3838

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

 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

Art.-Nr. Kolor
2048 611 nieb

2048 612 czerw

2048 613 ziel

2048 614 żółty

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

Specyfikacja centralki :
• transmisja 1:1 
• 5-stopniowa regulacja głośności, mocny głośnik 
• Alarm wibracyjny bez dźwięku + alarm wibra-
cyjny 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.
2048 600

Tę  lampę  namiotową  łatwo  polączyć  z  radiowym  sygnalizatorem  brań  Tiki  Taka.  Dzięki  transmisji  1:1  8  bardzo  jas-
nych żarówek LED zaczyna migotać od razu, jak tylko dochodzi do brania. Najważniejsza tutaj jest jednak wielokolorowa żarówka LED w sa-
mym środku lampy RLD Tent Lamp, która świeci się w kolorze odpowiedniego sygnalizatora. Dzięki temu od razu wiadomo, na któr-
ej  wędce  mamy  branie.  Oczywiście,  lampy  tej  mozna  używać  także  jak  zwyczajnej    lampy  namiotowej  ze  światłem  stałym.  Lam-
pa  wyposażona  została  w  dwa  magnesy  i  hak  w  kształcie  litery  "S"  do  mocowa-
nia. Oszczędzanie baterii możliwe jest dzięki regulacji jasności oraz czasu świecenia.  Zasi-
lana trzema bateriami 1,5V AA (niedołączonymi do zestawu).

38



T
O

P
 

T
A

C
K

L
E

 
S

Y
S

T
E

M

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

I
N
F
O

TIKI TAKA V.T.S.
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ILLUMINATED CARBON SNAG BAR

TIKI TAKA 
QUICK LOCK ADAPTER

TIKI TAKA 
PROTECTOR SLEEVE

NEW
2020

Art.-Nr. Kolor
2048 551 nieb

2048 552 czerw

2048 553 ziel

2048 554 żółty

• 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 001 nieb

2048 002 czerw

2048 003 ziel

2048 004 żółty

2048 005 lila

2048 006 biał

2048 007 szary

Już od dłuższego czasu używa się podpórek typu snag bar do zabezpieczenia watościowych wędek karpiowych przed upadkiem do 
wody podczas agresywnych brań. Illuminated Carbon Snag Bar wyróżnia się świetnym wyglądem, stabilną podstawą ze stali szlachet-
nej i wbudowanymi diodami LED na obu sztycach. Najistotniejsze jednak jest to, że w podstawie podpórki znajduje się dodatkowe gni-
azdo, do którego można podłączyć wahadłowy sygnalizator brań, a kabel podpórki natomiast do sygnalizatora.  To genialny system, 
którego 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.
2048 099

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

2,5 mm
Anschluß

Art.-Nr.
2048 666

Miękki silikonowy pokrowiec ochron-
ny na sygnalizator  Tiki Taka. Dzięki 
tej ochronie Twój sygnalizator  Tiki 
Taka jest dobrze chroniony przed 
wstrząsami i zarysowaniami.

• Materiał: 100% silikon
• Dostawa bez sygnalizatora
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NIGHTHAWK MGX-7
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4040

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 odbior-
nik radiowy. Seria została stworzona w ten sposób, aby w każdej chwili można było rozbudować posiadany zestaw o następujące ele-
menty: 
- 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 sygnalizatorów brań, które mogą być regulowane 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 W zestawie zdej-

mowane, alumini-
owe Snag Bars.
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3ER PROFI SET

NIGHTHAWK MGX-7 PROFI SET

BANK WATCHER SET

multi color
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Bank Watcher Set

Art.-Nr. Set Kolor
2055 425 2er Profi Set Multicolor

2055 426 3er Profi Set Multicolor

2055 427 4er Profi Set Multicolor

Art.-Nr. Set Kolor
2055 112 2er Set czerwony

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 zasię
gu 10 m i 120°)
Wszystkie elementy są doskonale do siebie dopasowane. 

W zestawie zdej-
mowane, aluminio-
we Snag Bars.

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  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.  

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
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BANK WATCHERTENT LAMP

NIGHTHAWK MX-7
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4242

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  (znor-
malizowany  gwint)  na  wysokości  ok.  jednego  metra.  Jeśli  coś  
zbliży  się  do  namiotu,  zaświeci  się  czerwone  światło  stałe  (czer-
wone  okienko),  a  jedna  jasna  żarówka  LED  zamigocze  17  razy.  
Jednoczesnie  otrzymają  Państwo  sygnał  na  odbiorniku.  Równo-
legle   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+++

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

Art.-Nr. Światło
2055 415 8 Stopni Natężenia

Art.-Nr. Kolor
2055 111 czerzwony 

Art.-Nr. Kolor
2055 001 Multicolor
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Nachtlicht

Nightlight
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ROD PROTECTORSNAG BAR KIT

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

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 sygnalizatorem brań dostarcza-
ny jest w stabilnej, wyściełanej walizce. 

• 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

Anaconda Rod Protector ma za zadanie zabezpieczyć 
i utrzymać wędkę na podpórce, 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 agresywnych bocznych brań.  

Art.-Nr.
2280 045

Art.-Nr. Modell
2410 110 mały 11 cm

2410 113 duży13,5 cm

•  2 Stzk.

w zestawie 
Snag Bars
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SNAKE PIPE

ROCK HOPPER SX-1

TIKI TAKA LED HAMMER

I
N
F
O

4444

Art.-Nr. Kolor Ilość
2048 515 nieb 1

2048 516 czerw 1

2048 517 ziel 1

2048 518 żółty 1

Art.-Nr. Kolor Ilość
2048535 nieb 1

2048536 czerw 1

2048537 ziel 1

2048538 żółty 1

Art.-Nr. Set Kolor
2048 513 3 nieb, czerw, ziel

2048 514 4 nieb, czerw, ziel, żółty

Art.-Nr. Set Kolor
2048 533 3 nieb, czerw, ziel

2048 534 4 nieb, czerw, ziel, żółty

Art.-Nr. Kolor Ilość
2048 525 nieb 1

2048 526 czerw 1

2048 527 ziel 1

2048 528 żółty 1

Art.-Nr. Set Kolor
2048 513 3 nieb, czerw, ziel

2048 514 4 nieb, czerw, ziel, żółty

SX-1 łączy w sobie nowoczesność i współczesną technologię Hi-Tech. 
Futurystyczna główka na ruchomych łożyskach posiada wbudowany świetlik LED, który podczas brania zapala się w odpowiednim 
kolorze, synchronicznie z sygnalizatorem brań. Ten mechaniczny sygnalizator brań sprawdzi się zwłaszcza na większych dystansach, 
ponieważ wyposażono go w dość ciężki, przesuwany ciężarek na osi.

•  złącze 2,5 mm 
•  optyczna transmisja brań 1:1 (LED)
•  futurystyczny design
•  regulowany kulkowy klips Line Clip 
•  stylowe okienko LED 
•  dostępny w 4 kolorach
Łowienie na dużych odległościach:
•  ciężki, przesuwany ciężarek (ok. 50 g)

Tiki Taka LED Hammer wygląda jak mały, nowoczesny młotek w stylu Hi-Tech. 
Transmisja 1:1 rozświetla LED-y w wybranym kolorze w przypadku brania. W 
zestawie znajdują się dwa ciężarki, które w razie potrzeby można odłączyć 
(gwint).  

- złącze 2,5 mm
- optyczna transmisja brania 1:1! 
- nowoczesny design
- regulowany Line Clip 
- stylowe przezroczyste okienko LED-Split
- dostępny w 4 kolorach
- 2 ciężarki

Elegancki jak wąż, z głową przypominającą fajkę. Nazwa dla tego niezwyklego sygnalizatora brań powstała brdzo szybko. Kulkowy 
klips do żyłki może być regulowany przy pomocy śrubokręta. 

• złącze 2,5 mm 
• optyczna transmisja brań 1:1! 
• nowoczesny design
• regulowany klips kulkowy do żyłki 
• stylowe okienko LED
• dostępny w 4 kolorach
• przesuwany ciężarek
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TIKI TAKA IMF

TIKI TAKA IMS-2

multi color

TIKI TAKA MC-7

Art.-Nr Kolor
2048 215 nieb

2048 216 czerw

2048 217 ziel

2048 218 żółty Art.-Nr Model Kolor
2048 213 Zestaw 3x nieb, czerw, ziel

2048 214 Zestaw 4x nieb, czerw, ziel, żółty

Art.-Nr Kolor
2048 205 nieb

2048 206 czerw

2048 207 ziel

2048 208 żółty

Art.-Nr Model Kolor
2048 203 Zestaw 3x nieb, czerw, ziel

2048 204 Zestaw 4x nieb, czerw, ziel, żółty

• magnetyczny klips-kulka Line Clip
• przesuwany ciężarek na osi
• wtyczka jack 2,5 mm
• stylowa dioda LED „Flat-Head“
• zabezpieczony przed wodą rozbryzgową

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

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

Art.-Nr Model
2048 073 Zestaw 3x

2048 074 Zestaw 4x

• stylowy wyświetlacz LED-Split
• Quick Lock System
• wielokolorowe diody LED; możliwości ustawienia kolorów: 
  czerwony, żółty, niebieski, zielony, fioletowy, biały i szary 
• przesuwany ciężarek na osi
• magnetyczny klips-kulka Line Clip
• wtyczka jack 2,5 mm
• niskie zużycie prądu
• baterie  (CR2032 Art.-Nr. 7342 699) - niedołączone
• zabezpieczony przed wodą rozbryzgową
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TIKI TAKA IMF

TIKI TAKA IMS-2

Art.-Nr Model Kolor
2048 213 Zestaw 3x nieb, czerw, ziel

2048 214 Zestaw 4x nieb, czerw, ziel, 

magnetyczny klips-kulka Line Clip
przesuwany ciężarek na osi

2,5 mm
stylowa dioda LED „Flat-Head“
zabezpieczony przed wodą rozbryzgową

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

Kolor - wielokolorowy
blue, red, green, purple, yellow, white, grey

Art.-Nr Model
2048 073 Zestaw 3x

2048 074 Zestaw 4x

baterie  (CR2032 Art.-Nr. 7342 699) - niedołączone
zabezpieczony przed wodą rozbryzgową
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NIGHT DROP

CUT LINE CLIP BALL LINE CLIP

CHAIN DROPPER SETS

NIGHT DROP

4646

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

Art.-Nr. Ilość
2044 402 2

Art.-Nr. Set Kolor
2044 413 3er Set nieb, czerw, ziel

2044 414 4er Set nieb, czerw, ziel, żółty

Art.-Nr. Set Kolor
2044 484 4er Set czarny

2044 404 4er Set nieb

Ten sygnalizator brań został stworzony do natychmiastowego rozpoznawania ostrożnych, delikatnych brań. Dostarczany w stabil-
nym pudełku transportowym ze wzmacnianego tworzywa sztucznego w wielu kolorach. W zestawie znajdują się wymienne główki i 
po jednym dodatkowym ciężarku o wadze 5 gramów, które można przykręcić do gwinta. Prawdziwy "must have" dla każdego nowo-
czesnego wędkarza. 

• w zestawie wymienne główki (zaciski CutLine-Clips)  
• pudełko transportowe ze wzmacnianego 
   tworzywa sztucznego 
• średnica łańcuszka ok. 5 mm 
• zacisk Cut Line Clip/Ball Clip

- filigranowa główka do czułego rozpoznawania brań 
- czarna/przezroczysta kolorystyka 
- niezawodne wypuszczanie żyłki podczas brania 
- 2 sztuki

Art.-Nr. Ilość
2044 401 2
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• zacisk Cut Line Clip/Ball Clip

- filigranowa główka do czułego rozpoznawania brań 
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O

NIGHT GLOW

MARKER FLOAT

SPOD 
MARKER

FLOATS

CONE MARKER ADJUSTABLE POLE 
MARKER 645

2 kg

Nachtlicht

Nightlight

Ten wyjątkowy marker 
jest widoczny nawet z 
dużej odległości i nawet 
w niepogodę i przy dużej 
fali można dokładnie 
doprowadzić go w wybra-
ne miejsce. Wyposażony 
jest w ukrytą pod stabilną 
końcówką z tworzy-
wa sztucznego mocno 
świecącą diodę LED. Ak-
tywuje się go poprzez 
przekręcenie końcówki. 

Art.-Nr. Kolor
2230 361 oliv/czerw

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

Art.-Nr.
2230 070

z LED

Art.-Nr. Gr.
Fluo 

Orange
Signal 
Yellow

Camou 
Green

Schnurl.

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. Gr.
Fluo 

Orange
Signal 
Yellow

Camou 
Green

Schnurl.

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. Model
2280 645 Pole Marker 645

2280 612 Pole Marker Weight 2 kg

2280 615 Telescopic Section 150 - 285 cm

2280 616 Pole Marker Extender 160 cm
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ca
. 1

2 
cm

Leuchtdauer
ca. 4 h

Leuchtdauer
ca. 4 h

R5R5

250

Leuchtweite
ca. 200 m

Leuchtdauer
ca. 2 h

420

Leuchtweite
ca. 300 m

T6T6

MAGNET

REMOTE CONTROL TENT LAMP

MARKER BOJE SPOD ZONE MARKER KIT

DUO LED SPOD MARKER

4848

Art.-Nr.
2280 003

Długość: ca. 25 m

Art.-Nr.
2048 414

• 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. LED
2280 610 23 LED

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

• 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)

Art.-Nr.
2048 416

Art.-Nr.
2230 072
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Nighthawk S-2OOCamp Light

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

LINE MARKER GTM PROTECTOR

PREIS

SENKUNG!

• 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

Art.-Nr.
2222 515

• Material: 600 D Polyester

Temperatura pod wodą jest często kluczem do sukcesu. Zwłaszcza w zimowych i wiosennych miesiącach niewielkie różnice tempe-
ratur 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

MIERNIK TEMPERATURY I GŁĘBOKOŚCI

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)

Art.-Nr.
2222 500

Art.-Nr. Kolor
2410 001 Fluo Green

2410 002 Fluo Yellow

2410 003 Fluo Red

Bardzo widoczny marker do żyłki - szybki w obsłudze i o 
doskonałej przyczepności. To rodzaj gęstego lakieru, który 
świetnie utrzymuje się na żyłce. Bardzo pomocny w dociera-
niu zawsze na ten sam dystans. Oznaczenie bez problemu 
przechodzi przez przelotki. Marker nanosi się w prosty sposób - 
pędzlem. Po krótkiej chwili na wyschnięcie można zacząć łowić. 
Kiedy marker nie jest już potrzebny, łatwo można zeskrobać go 
paznokciami. Marker jest przyjazny dla żyłki i nie niszczy jej. Trzy-
ma się zarówno na żyłce monofilamentowej jak i na plecionce.
Rada: 
Aby optymalnie odseparować od siebie różne oznaczenia, dobrze jest 
używać różnych kolorów. W ten sposób można łowić na jedną wędkę na 
różne odległości! 

Tipp: 
Użyj różnych kolorów, aby móc optymalnie 
odróżnić kilka oznaczeń. 
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NEW
2020

NEW
2020

1200 m

1200 m

1200 m

NEWNEW

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

NEWNEWNEW

5050

Art.-Nr. Ø Waga

2424 028 0,28 mm 6,10 kg

2424 030 0,30 mm 6,95 kg

2424 033 0,33 mm 7,69 kg

2424 036 0,36 mm 9,27 kg

Art.-Nr. Ø Waga

2425 128 0,28 mm 6,35 kg

2425 130 0,30 mm 7,60 kg

2425 133 0,33 mm 8,75 kg

2425 136 0,36 mm 10,30 kg

Zwłaszcza w nocy ogromną zaletą jest możliwość oświetlenia żyłki za pomocą lampy czołowej, która jest  w pełni widoczna. Zawsze 
dokładnie wiesz, gdzie jest ryba podczas walki, unikając dalszych kolizji z innymi wędkami w wodzie. Ale nawet w ciągu dnia wyraźną 
zaletą jest możliwość zobaczenia dokładnie, dokąd zmierza żyłka.  Ogólna charakterystyka żyłki jest również genialna. Średnia 
rozciągliwość (bez efektu pamięci) , wspaniałe właściwości rzutowe i ekstremalna wytrzymałość na węzłach. Również pod względem 
wyglądu ta innowacyjna żyłka hi-tech przyciąga wzrok i nadaje sprzętowi najnowocześniejszy wygląd. 

Kolor: Fluo-zielony, świetlisty
• ekstremalna odporność na ścieranie
• Brak efektu pamięci
• duża ładowność przy najdokładniejszej kalibracji
• średnia rozciągliwość
• ogromna wytrzymałość na węzłach

Żyłka Anaconda Halloween Carp charakteryzuje się niezrównaną 
wytrzymałością na węzłach, najwyższymi wartościami na rozciągnięcia, 
wysoką odpornością na ścieranie, dobrymi właściwościami rzutowymi i 
dokładną kalibracją. Kolejną charakterystyczną cechą jest wyraźny „diabel-
ski” wygląd Halloween.

rozciągliwość -średnia do wysokiej
- niezwykle odporny na ścieranie
- brak efektu pamięci
- doskonała wytrzymałość na węzłach
- odporność na promieniowanie UV
- kolor: karminowy (naturalny czerwony)
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INCREDIBLE LINE

BLUE WIRE

5000 m

5000 m5000 m

Fluo Orange Purple White Pink Fluo Green

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

CANDY CRACKER LINE

1200 m 3000 m

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  
potrzebne  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  niewido-
czna  dla  ryb.  
• ekstremalnie odporna na ścieranie
• bez efektu memory
• wysoka rozciągliwość
• najdokładniejsza kalibracja
• kolor: Transluent White 
  (przepuszczający światło)
• dostosowana do potrzeb 
   wędkarzy karpiowych

Art.-Nr. Ø ca. Waga
2215 528 0,28 mm 6,20 kg

2215 530 0,30 mm 7,30 kg

2215 533 0,33 mm 8,30 kg

2215 535 0,35 mm 9,10 kg

2215 537 0,37 mm 10,20 kg

Art.-Nr. Ø ca. Waga
2215 128 0,28 mm 6,20 kg

2215 130 0,30 mm 7,30 kg

2215 133 0,33 mm 8,30 kg

2215 135 0,35 mm 9,10 kg

2215 137 0,37 mm 10,20 kg

Art.-Nr. Ø Waga
2222 528 0,28 mm 6,70 kg

2222 530 0,30 mm 7,80 kg

2222 533 0,33 mm 8,60 kg

2222 536 0,36 mm 9,50 kg

2222 538 0,38 mm 10,70 kg

Art.-Nr. Ø Waga
2222 128 0,28 mm 6,70 kg

2222 130 0,30 mm 7,80 kg

2222 133 0,33 mm 8,60 kg

2222 136 0,36 mm 9,50 kg

2222 138 0,38 mm 10,70 kg

Art.-Nr. Ø ca. Waga
2220 130 0,30 mm 7,5 kg

2220 133 0,33 mm 8,50 kg

2220 136 0,36 mm 10,60 kg

Art.-Nr. Ø ca. Waga
2220 330 0,30 mm 7,5 kg

2220 333 0,33 mm 8,50 kg

2220 336 0,36 mm 10,60 kg

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 najbardziej 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.  

• 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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600 m

ROCKSHOCKER SINKING BRAID

150 m

ROCKSHOCKER LEADER

PEACEMAKER DISTANCE

POWER CARP CAMOU LINE

1200 m 3000 m

1200 m

5252

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

Hybrydowa i tonąca żyłka 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 
sygnalizowanie brań, bezpośredni kontrakt z rybą i niska rozciągliwość to parametry 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.

Art.-Nr. Ø ca. Waga
2216 128 0,28 mm 6,85 kg

2216 130 0,30 mm 7,95 kg

2216 132 0,32 mm 9,25 kg

2216 135 0,35 mm 10,35 kg

2216 138 0,38 mm 11,75 kg

Art.-Nr. Ø ca. Waga
2216 328 0,28 mm 6,85 kg

2216 330 0,30 mm 7,95 kg

2216 332 0,32 mm 9,25 kg

2216 335 0,35 mm 10,35 kg

2216 338 0,38 mm 11,75 kg

Peacemaker Distance Cast Line jest idealną żyłką na dalkie rzuty. Żyłka jest  doskonale skalibrowa-
na, mało rozciągliwa i bardzo dobrze wysnuwa się ze szpuli. Także wytrzymałość oraz odporność 
na ścieranie są ponadprzeciętnie dobre. 

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

Nowa Power Carp Camou Line łączy wszystkie pozytywne cechy starej Power Carp, czyli: niezrównaną wytrzymałość węzłów, najwyższaą 
rozciągliwość, wysoką odporność na ścieranie, dobre parametry rzutowe i dokładną kalibracja z nową wersją kolorystyczną Camou.  
Ten fakt czyni z Carp Camou Line żyłkę uniwersalną, trudno zauważalną dla ryb i nadającą się dla wszystkich wędkarzy karpiowych. 
• niewiarygodnie odporna na ścieranie
• brak efektu Memory
• doskonała wytrzymałość węzłów
• odporność na promieniwoanie UV
• dobre parametry rzutowe
• kolor: kamuflaż

Art.-Nr. Ø ca. Waga
2217 182 0,28 mm 7,25 kg

2217 130 0,30 mm 8,45 kg

2217 132 0,32 mm 9,55 kg

2217 135 0,35 mm 10,90 kg

2217 138 0,38 mm 12,75 kg
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MONO LINK WEED MONO LINK

50 m 50 m

NEW
2020

NEW
2020

SUPER SOFT FLUOROCARBON

50 m

NEW
2020

50 m

Art.-Nr. Waga Ø
2525 032 7,69 kg 0,32 mm

2525 036 8,84 kg 0,36 mm

2525 040 11,63 kg 0,40 mm

2525 045 13,74 kg 0,45 mm

2525 050 16,48 kg 0,50 mm

Art.-Nr. ca. Waga Ø
2424 530 6.08 kg 0,30 mm

2424 535 8.49 kg 0,35 mm

2424 540 10.04 kg 0,40 mm

2424 545 13.00 kg 0,45 mm

2424 550 14.46 kg 0,50 mm

Art.-Nr. ca. Waga Ø
2424 630 6.08 kg 0,30 mm

2424 635 8.49 kg 0,35 mm

2424 640 10.04 kg 0,40 mm

2424 645 13.00 kg 0,45 mm

2424 650 14.46 kg 0,50 mm

• 50 metrów
• Kolor: przezroczysty / krystalicznie czysty
• Doskonała wytrzymałość na węzłach
• szybko tonący
• 100% fluorocarbon
• bardzo wysoka wytrzymałość na pękanie
• bardzo wysoka odporność na ścieranie
• Super miękkie

Dzięki temu nowemu, super miękkiemu materiałowi jesteśmy w absolutnej czołówce  pod względem fluorokarbonów. Oprócz 
doskonałej odporności na ścieranie, ten fluorocarbon jest superelastyczny, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania we 
wszystkich obszarach wody. Intensywne testy na wodzie wykazały, że ten materiał jest prawie niewidoczny dla ryb. 

Podwodne funkcje prawie niewidocznego Xtasy Mono Link są le-
gendarne. Udało nam się także poprawić wytrzymałość na węźle. 
Optymalna wytrzymałość na rozerwanie w połączeniu z najlepszymi 
wartościami rozciągającymi  i niezrównaną odpornością na ścieranie 
sprawiają, że ten fluorocarbon jest doskonałą strzałówką. 

• kolor: przezroczysty , krystalicznie czysty
• zawartość: 1 sztuka
• długość: 50 metrów
• od 0,30 do 0,50 mm

Anaconda Xtasy Weed Mono Link 50m charakteryzuję się: 
wysoką wytrzymałością na węzłach i wyjątkową odporność 
na  przetarcia , a zarazem odpowiednimi wartościami na 
rozciągnięcia

 kolor: zielony kamuflaż
• zawartość: 1 sztuka
• długość: 50 metrów
• od 0,30 do 0,50 mm
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10 m
10 m

CAMOU LEADCOREHIPPIE LEADCORE

CAMOU SHOCK LEADERS

10 m

ANTIGUA LEADER

100 m

UNDERCOVER LINE

350 m

5454

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
2224 035 35 lb

2224 045 45 lb

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

Można łatwo usunąć zewnętrzną warstwę ochronną i odsłonić 
miękki rdzeń. 

Art.-Nr. Bez. 0 ca. Waga
2209 060 Camou Shock Leaders 0,30 - 0,57 mm 13 - 40 lb

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

Art.-Nr. 0 ca. Waga
2218 050 0,50 mm ca. 17,5 kg

Bardzo stabilny i odporny na ścieranie przypon strzałowy, który 
równie dobrze łączy się z plecionymi żyłkami. Dzięki specjal-
nej 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

• szczególnie w przypadku 
   wędkarstwa rzecznego
• Wysoka odporność 
   na ścieranie
• Niski efekt pamięci
• Odporność na UV
• doskonała 
   wytrzymałość węzła
• Kolor: kamuflaż
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I
N
F
O

10 m

10 m10 m

20 m

SLIM SKIN CAMOU SKIN

GENTLE LINK ROCK LEADER

I
N
F
O

10 m 20 m

GRANIT LEADER HOT LINE

20 m

20 m

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

2223 235 35 lb

Art.-Nr. ca. Waga
2223 425 25 lb

2223 435 35 lb

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

2223 135 35 lb

Gentle Link to plecionka przyponowa o bardzo precyzyj-
nym splocie. Jest bardzo miękka, wyjątkowo odporna na 
ścieranie i można ją łatwo dostosować do potrzeb i wa-
runków. Dzięki specjalnej farbie 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 zarybio-
nych jeziorach, pełnych ostrożnych karpi. Doskonały kamuflaż!

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 taktycz-
nych przyponów Combi.

Art.-Nr. ca. Waga
2224 230 30 lb

2224 240 40 lb

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 zestawu przyponowego. 

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 plecio-
nych materiałów przyponowych, praktycznie niezniszczalnych 
i niewiarygodnie trwałych.  Powłoka odporna na ostre muszle, 
wyjątkowo miękka, nierzucająca się w oczy, szybko tonąca, do-
pasowuje się do dna.   Do wszystkich zestawów przyponiwych!

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 
dopasowuje się do dna.  Optymalna także w wodach pełnych 
zawad, w „walce“ z muszlami, drzewami, kamieniami czy inny-
mi przeszkodami.  
Bardzo ściśle zapleciona i nie zbyt miękka, co zapobiega 
niepożądanym splątaniom. 
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QUICK CHANGE FLUO

FUSION LEADERS

QUICK CHANGE

HIGH CARBON LEADERS

RING SWIVEL FLUO

FUSION LEADERS

RING SWIVEL HIGH

CARBON LEADERS

FLUO FUSION LEADERS HIGH CARBON LEADERS

NEW
2020

NEW
2020

NEW
2020

NEW
2020

NEW
2020

NEW
2020

Transparent Clear Weed Green

Transparent Clear Weed Green

Transparent Clear Weed Green

HIGH CARBON LEADERS

Weed GreenTransparent Clear

FUSION LEADERS

Transparent Clear

CARBON LEADERS

Weed Green

FUSION LEADERS

Transparent Clear

QUICK CHANGE

HIGH CARBON LEADERS

Weed Green

5656

Art.-Nr. Długość Waga Ilość
2451 071 70 cm 30 lb 1

2451 072 70 cm 40 lb 1

2451 111 110 cm 30 lb 1

2451 112 110 cm 40 lb 1

Art.-Nr. Długość Waga Ilość
2451 073 70 cm 30 lb 1

2451 074 70 cm 40 lb 1

2451 113 110 cm 30 lb 1

2451 114 110 cm 40 lb 1

Art.-Nr. Długość Waga Ilość
2451 075 70 cm 30 lb 1

2451 076 70 cm 40 lb 1

2451 115 110 cm 30 lb 1

2451 116 110 cm 40 lb 1

Art.-Nr. Długość Waga Ilość
2451 077 70 cm 30 lb 1

2451 078 70 cm 40 lb 1

2451 117 110 cm 30 lb 1

2451 118 110 cm 40 lb 1

Art.-Nr. Długość Waga Ilość
2451 271 70 cm 30 lb 1

2451 272 70 cm 40 lb 1

2451 211 110 cm 30 lb 1

2451 212 110 cm 40 lb 1

Art.-Nr. Długość Waga Ilość
2451 273 70 cm 30 lb 1

2451 274 70 cm 40 lb 1

2451 213 110 cm 30 lb 1

2451 214 110 cm 40 lb 1

Anaconda High Carbon Fusion są bardzo odporne na ścieranie i okazują się być decydującym czynnikiem w wodach zarośniętych. 
Lekko matowa, jest szczególnie korzystna przy łowieniu bardzo ostrożnych ryb. Pętle są zgrzewane i nadają się do niemal każdej 
możliwej odmiany zestawu końcowego. Lead Fusion High Carbon Leaders są dostępne w przezroczystym i zielonym kolorze 
Weed Green, oba z matowym wykończeniem , o długości 70 i 110 cm, w 30 i 40 lb.
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PROFESSIONAL
  HAND MADE

PROFESSIONAL
  HAND MADE

PROFESSIONAL
  HAND MADE PROFESSIONAL

  HAND MADE

PROFESSIONAL
  HAND MADE

LEADCORE LEADERS

CAMOU SWIVEL

LEAD CLIP DE LUXE

SAFETY LEAD CLIP SAFETY LEAD CLIP

HEAVY DUTY LEAD CLIP

2 PCS.

2 PCS. 2 PCS.

2 PCS.

2 PCS.
Art.-Nr. Waga Kolor Dł.
2410 235 35 lb camou green 80 cm

2410 245 45 lb camou green 80 cm

Art.-Nr. Waga Kolor Dł.
2410 535 35 lb camou green 80 cm

Art.-Nr. Waga Kolor Dł.
2410 335 35 lb camou green 80 cm

2410 345 45 lb camou green 80 cm

Art.-Nr. Waga Kolor Dł.
2410 435 35 lb camou green 80 cm

2410 445 45 lb camou green 80 cm

2410 436 35 lb camou brown 80 cm

2410 446 45 lb camou brown 80 cm

Art.-Nr. Waga Kolor Dł.
2410 635 35 lb camou green 80 cm

2410 645 45 lb camou green 80 cm

Leadcore z bardzo wytrzymałym klipsem Lead Clip. Niezbędne 
podczas łowienia z ciężkimi zestawami ołowiowymi czy gdy w 
grę wchodzą dalekie rzuty. Również z krętlikiem z dużym ocz-
kiem. 

Łączony krętlik w kolorystyce Camou z jednej strony, z drugiej - 
pętelka. Te standardowe warianty Leadcorów od wielu lat cieszą 
się sporą popularnością i z powodzeniem stosowane są przez 
wędkarzy karpiowych. 

Leadcore Leader z klipsem Safety Lead Clip i krętlikiem z adapte-
rem (przejściówką) szybkiej zmiany.

Leadcore Leader z klipsem Safety Lead Clip z krętlikiem z dużym 
oczkiem. 

Leadcore Leader z klipsem Safety Clip Deluxe i krętlikiem z klip-
sem szybkiej zmiany.  
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PIERCER LINE ALIGNER RIG B-988

NEW
2020

PIERCER LINE ALIGNER RIG ANGLE 90 TGX

NEW
2020

PIERCER RS LINE ALINGER RIG

NEW
2020

PIERCER RS LINE ALINGER RIG ANGLE 90 TGX

NEW
2020

PIERCER RS COMBI CHOD RIG

NEW
2020

PIERCER RS LINE ALINGER RIG ANGLE 90 TGX

5858

Art.-Nr. Roz. Długość Waga Ilość
2450 002 2 20 cm 35 lb 2

2450 004 4 20 cm 35 lb 2

2450 006 6 20 cm 35 lb 2

2450 008 8 20 cm 35 lb 2

Art.-Nr. Roz. Długość Waga Ilość
2450 012 2 20 cm 35 lb 2

2450 014 4 20 cm 35 lb 2

2450 016 6 20 cm 35 lb 2

2450 018 8 20 cm 35 lb 2

Art.-Nr. Roz. Długość Waga Ilość
2450 022 2 20 cm 35 lb 2

2450 024 4 20 cm 35 lb 2

2450 026 6 20 cm 35 lb 2

2450 028 8 20 cm 35 lb 2

Art.-Nr. Roz. Długość Waga Ilość
2450 112 2 20 cm 35 lb 2

2450 114 4 20 cm 35 lb 2

2450 116 6 20 cm 35 lb 2

2450 118 8 20 cm 35 lb 2

Art.-Nr. Roz. Długość Waga Ilość
2450 122 2 20 cm 35 lb 2

2450 124 4 20 cm 35 lb 2

2450 126 6 20 cm 35 lb 2

2450 128 8 20 cm 35 lb 2

Art.-Nr. Roz. Długość Waga Ilość
2450 092 2 20 cm 35 lb 2

2450 094 4 20 cm 35 lb 2

2450 096 6 20 cm 35 lb 2

2450 098 8 20 cm 35 lb 2

Art.-Nr. Roz. Długość Waga Ilość
2450 044 4 14 cm 30 lb 2

2450 046 6 14 cm 30 lb 2

Line Aligner Rig zawsze pozwala na idealny obrót haka, aby bezpiecznie zaczepić karpia! Wbudowany precyzyjny krętlik sprzyja temu 
efektowi. • w tym Boiliestop • idealny do „montażu bałwana”

„Prostokątny” kształt haków Angle 90 TGX w połączeniu z zamontowanym Line Aligner sprawia, że   ten zestaw zapewnia niesamowicie 
skuteczny efekt haka. Ten  haczyk jest sprawdza sięw przypadku dużych i ostrożnch ryb.

„Prostokątny” kształt haków Angle 90 TGX w połączeniu z zamontowanym Line Aligner sprawia, że   ten zestaw jest niezwykle skutecz-
ny. Ten  haczyk jest sprawdza sięw przypadku dużych i ostrożnch ryb.

Ten zestaw, wyposażony w ostry jak brzytwa zbalansowany haczyk  B-988, zawsze pozwala na idealny obrót haka, aby bezpiecznie 
zaczepić karpia! Wbudowany precyzyjny krętlik sprzyja temu efektowi.

Zestaw Combi Rig jest liderem, który można stosować na każdej wodzie. Wyposażony w stalowy krętlik obrotowy (rozmiar 8) i hak 
Piercer, ten zestaw idealnie nadaje się na przypon. Ostatnie 2 cm przypony są zatem bez powłoki, co zapewnia elastyczną i naturalną 
prezentację.
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PIERCER AT SNOWMAN COMBI CHOD RIG

NEW
2020

PIERCER HINGED STIFF COMBI D-RIG

NEW
2020

PIERCER ANTI TANGLE FAST SINKING RIG

NEW
2020

PIERCER COMBI RIG CURVE SHANK

NEW
2020

PIERCER ADJUSTABLE HAIR RIG CURVE SHANK

NEW
2020

PIERCER ANTI TANGLE FAST SINKING RIG

2020

PIERCER COMBI RIG CURVE SHANK

Art.-Nr. Roz. Długość Waga Ilość
2450 054 4 15 cm 30 lb 2

2450 056 6 15 cm 30 lb 2

Art.-Nr. Roz. Długość Waga Ilość
2450 062 2 23 cm 35 lb 2

2450 064 4 23 cm 35 lb 2

2450 066 6 23 cm 35 lb 2

Art.-Nr. Roz. Długość Waga Ilość
2450 072 2 20 cm 35 lb 2

2450 074 4 20 cm 35 lb 2

2450 076 6 20 cm 35 lb 2

2450 078 8 20 cm 35 lb 2

Art.-Nr. Roz. Długość Waga Ilość
2450 082 2 20 cm 35 lb 2

2450 084 4 20 cm 35 lb 2

2450 086 6 20 cm 35 lb 2

2450 088 8 20 cm 35 lb 2

Art.-Nr. Roz. Długość Waga Ilość
2450 032 2 19 cm 35 lb 2

2450 034 4 19 cm 35 lb 2

2450 036 6 19 cm 35 lb 2

2450 038 8 19 cm 35 lb 2

Ten zestaw został specjalnie zaprojektowany, aby zagwarantować optymalny zestaw do bałwanka.

Ten genialny zestaw jest kombinacją odpornego na ścieranie, powleczonego materiałem przyponu w połączeniu z dyskretnym, „szty-
wnym” mono, na ostatnich 5 cm. 

Ten zestaw umożliwia prezentację bez plątaniny, szczególnie przy długich rzutach. Przypon ma bardzo szybkie właściwości tonące.

Ten genialny zestaw Combi to połączenie sztywnego, powleczonego powłoką materiału przyponu. Ostatnie 2 cm są bez powłoki, co 
pozwala na mobilną, naturalną prezentację.

Ten zestaw wyposażony jest w regulowany włos o długości 6,5 cm, dzięki czemu ma uniwersalne zastosowanie, bez względu na to, 
czy jest to kukurydza, pojedyncza kulka czy pelet. Nowy, wyjątkowo ostry haczyk Piercer Curve Shank zapewnia bezpieczne ale pewne 
zacięcie  ryby.
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PIERCER POWER CARP 

B-988 BALANCE

PIERCER POWER CARP 

B-988 BALANCE

PIERCER CURVE SHANK

PIERCER CHOD HOOK

PIERCER POWER CARP 

B-988 TGX

PIERCER POWER CARP 

B-988 TGX

PIERCER BOILIE HOOK

PIERCER POWER CARP 

B-988 BALANCE

PIERCER BOILIE HOOK

B-988 TGX

PIERCER CHOD HOOK

6060

Art.-Nr. Roz.
2400 002 2

2400 004 4

2400 006 6

2400 008 8

Art.-Nr. Roz.
2400 102 2

2400 104 4

2400 106 6

2400 108 8

Art.-Nr. Roz.
2400 202 2

2400 204 4

2400 206 6

2400 208 8

Art.-Nr. Roz.
2400 304 4

2400 306 6

Art.-Nr. Roz.
2400 502 2

2400 504 4

2400 506 6

2400 508 8

Art.-Nr. Roz.
2400 602 2

2400 604 4

2400 606 6

2400 608 8

Art.-Nr. Roz.
2400 402 2

2400 404 4

2400 406 6

Piercer Power Carp B-988 Balance został stworzony z 
myślą o bardzo przełowionych akwenach. Jest cieńszy 
niż konwencjonalne modele, ale mimo to nie wygina 
się. Ostrożne karpie nie czują nic podczas połykania 
przynęty i świetnie nabijają się na haczyk.

Piercer Power Carp B-988 Balance w wersji barbless 
(bezzadziorowej).

Piercer Chod Hook to haczyk, który doskonale nadaje 
się do łowienia na metodę Chod Rig z piankami pop up. 
Można go jednak używać do metody Zig Rig i zwyczaj-
nych przynęt gruntowych. Bardzo stabilny, ekstremal-
nie ostry i wyposażony w zadzior Micro Barb.

Piercer Curve Shank ma jeden z najbardziej lubianych, ale także i 
funkcjonalnych kształtów haczyka. Wyposażony w mikrozadzior, 
zapobiega przedwczesnemu zrywaniu się ryby. Dlatego nie wygina 
się i został wyposażony w super ostry grot. 

Piercer Boilie Hook ma klasyczny kształt haczyka karpiowego. Nadaje 
się do każdej metody z kulkami boilie, i spełnia wszystkie wymogi 
stawiane nowoczesnemu haczykowi karpiowemu. Stabilna, gładka 
powierzchnia, super ostry i wyposażony w proste oczko. 

Piercer Power Carp B-988 TGX w wersji barbless (bezzadziorowej)
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Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

PIERCER RONNIE RIG 
CURVE SHANK MICRO BARB

PIERCER RONNIE RIG 
ANGLE 90 TGX MICRO BARB

PIERCER CHOD RIG

MICRO BARB

PIERCER CHOD RIG 
CURVE SHANK 
MICRO BARB

NEW
2020

NEW
2020

NEW
2020

NEW
2020

PIERCER ANGLE 90 TGXPIERCER ANGLE 90 TGX

PIERCER LONGSHANK SX

PIERCER RONNIE RIG 

PIERCER LONGSHANK SX

NEW
2020

PIERCER RONNIE RIG SERIES

CURVE SHANK MICRO BARB ANGLE 90 TGX MICRO BARB

NEWNEWNEWNEWNEW

PIERCER CHOD RIG

MICRO BARB

PIERCER CHOD RIG 
CURVE SHANK 
MICRO BARB

PIERCER CHOD RIG 
CURVE SHANK 
MICRO BARB

Art.-Nr. Roz. Ilość
2451 014 4 3

2451 016 6 3

2451 018 8 3

Art.-Nr. Roz. Ilość
2451 024 4 3

2451 026 6 3

2451 028 8 3

Art.-Nr. Roz. Ilość
2451 034 4 3

2451 036 6 3

Art.-Nr. Roz. Ilość
2451 044 4 3

2451 046 6 3

2451 048 8 3

Art.-Nr. Roz.
2400 802 2

2400 804 4

2400 806 6

2400 808 8

Art.-Nr. Roz.
2400 702 2

2400 704 4

2400 706 6

2400 708 8

Art.-Nr. Roz.
2400 904 4

2400 906 6

2400 908 8

Piercer Longshank Micro Barb stworzony został z 
myślą o bardzo ostrożnych rybach w przełowionych 
zbiornikach. Długi, prosty czubek skuteczniej zacina 
się w rybim pysku niż inne kształty. Mały zadzior spra-
wia, że haczyk łatwo wsuwa się do rybiego pyska, a kie-
dy już tam tra� , bardzo pewnie się trzyma. W odniesie-
niu do swojej bardzo nieskiej wagi Piercer Longshank 
jest bardzo wytrzymały. 

Piercer Angle 90 TGX w wersji barbless (bezzadziorowej)
Piercer Angle 90 TGX to haczyk, który ze względu na swoje właściwości szybko 
i pewnie zaczepi się w pysku każdego karpia. To także haczyk na wielkie ryby, 
które można łzowić w akwenach każdego typu. Wyposażony w prosty grot i 
mikrozadzior pewnie chwyci nawet najbardziej ostrożnego karpia. 

Nowa seria zestawów Anaconda Piercer Ronnie Rig jest 
najnowocześniejsza, ponieważ są obecnie jedną z najpopu-
larniejszych platform typu pop-up. . Po prostu zawiąż włos w 
żądanej długości do preferowanego haczyka i jesteś gotowy do 
pracy. Oferujemy zestawy Ronnie z 2 różnymi rodzajami haczy-
ków, klasycznym  Piercer Curve Shank i - dla bardzo ostrożnych 
ryb - Piercer Angle 90. Wszystkie użyte elementy, takie jak Quick 
Change Swivel lub Boilie Spikes, pochodzą z wysokiej jakości 
serii Anacondy . Oba warianty są dostępne w rozmiarach 4, 6 i 8.

Te bardzo krótkie mocowania Chod Rig należą do najbardziej innowacyjnych zestawów ostatnich lat. Doskonałe właściwości 
antysplątaniowe gwarantują optymalną prezentację przynęty. Ponadto specjalny kształt zwiększa efekt zacięcia nawet przy bard-
zo ostrożnych braniach.
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HAIR STYLER

NEW
2020

PIERCER DIAMOND POINT PROFI KIT

NEW
2020

DIAMOND HOOK SHARPENER DIAMOND GROOVE HOOK 
SHARPENER

NEWNEWNEW
2020

10,5 cm

16,5 cm

16,5 cm

7,2 x 1,1 x 0,6 cm

I
N
F
O

incl.
Hardcase

6262

Art.-Nr.
2400 125 1

Art.-Nr.
2400 555 6 Teile

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  konsekwencji  
pozwalającymi  uzyskać  pierwszorzędne  rezultaty.  Grove  Sharpener  posiada  dodatkowo  specjalną  rynnę  do  ostrzenia  haczyków,  
które  umożliwia  ich  dokładne  i  prawidłowe  prowadzenie  podczas  ostrzenia.  

Bardzo poręczne urządzenie do wyznaczania odpowiedniej długości włosów do wiązania przyponów typu knotless rigs. 
W tym celu należy zamocować haczyk na znajdującym się w górnej części uchwycie; pętelka z włosa ma być zawieszona na szpilce. 
Następnie uchwyt trzeba przesunąć do pożądanej długości, zawiązać węzeł i zacisnąć - potem haczyk można wyciągnąć z uchwytu. 

długość: 10,5 cm
materiał: aluminium

Z zestawem Piercer Diamond Point Professional Kit  nawet wyjątkowo tępy hak stanie się ostry jak brzytwa. Uchwyt na hak został 
zaprojektowany przez nas, aby wszystko można było naprawić od najmniejszego haczyka po kotwice sumową. Dostępne są   trzy 
różne narzędzia do ostrzenia za pomocą klasycznej osełki i dwóch diamentowych ostrzałek do haczyków. Wynik można sprawdzić za 
pomocą dostarczonej lupy wyposażonej w diody LED.
Zestaw zawiera:

• 1 x poręczny uchwyt na hak wykonany z aluminium do mocowania 
   wszystkich konwencjonalnych haczyków (długość: 10,5 cm)
• 1 x stożkowa diamentowa hakowa ostrzałka aluminiowa (długość: 16,5 cm)
• 1 x diamentowa ostrzałka hakowa Flat & Line Cut (długość: 16,5 cm)
• 1 x miarka osełki 7,2 x 1,1 x 0,6 cm
• 1 x lupa 20X do 25 mm z oświetleniem LED
W tym twarda obudowa EVA, wykonana w 100% z nylonu
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Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

BRAID SCISSOR RAZOR BRAID

ROOKIE NEEDLE KIT LINE WINDER

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

Art.-Nr.
2280 550

• łatwa obsługa
• przyssawka do przymocowania
• żyłka daje się rozwijać bez 
wysiłku,  nie skręcając się
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LEADCORE SPLICE NEEDLE

BOILIE NUT DRILL 1,5 MM

PELLET NEEDLE

RAZOR TIP NEEDLE

BOILIE NEEDLE 9 CM

BOILIE NEEDLE LONG 12,5 CM

6464

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 080 orange 10,5 cm

2410 090 green 10,5 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 081 orange 8,5 cm

2410 091 green 8,5 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 082 orange 16,5 cm

2410 092 green 16,5 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 083 orange 9,5 cm

2410 093 green 9,5 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 084 orange 9,0 cm

2410 094 green 9,0 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 085 orange 12,5 cm

2410 095 green 12,5 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 080 orange 10,5 cm

2410 090 green 10,5 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 081 orange 8,5 cm

2410 091 green 8,5 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 082 orange 16,5 cm

2410 092 green 16,5 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 083 orange 9,5 cm

2410 093 green 9,5 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 084 orange 9,0 cm

2410 094 green 9,0 cm

64



T
O

P
 

T
A

C
K

L
E

 
S

Y
S

T
E

M

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

CANDY BOILIE NEEDLE HEAVY DUTY

CANDY BOILIE NEEDLE

CANDY SPEARHEAD NEEDLE

CANDY HARD BAIT NEEDLE

CANDY SPLICE NEEDLE ULTRA FINE

CANDY SPEARHEAD NEEDLE

CANDY HARD BAIT NEEDLE

CANDY BOILIE NEEDLE

CANDY SPEARHEAD NEEDLE

CANDY HARD BAIT NEEDLE

CANDY SPLICE NEEDLE ULTRA FINECANDY SPLICE NEEDLE ULTRA FINE

CANDY BOILIE NEEDLE HEAVY DUTY

CANDY BOILIE NEEDLECANDY BOILIE NEEDLE

MULTI TOOL 4 IN 1 TUBE THREADER RIG & KNOT CHECKER

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 101 rot 10,0 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 102 orange 10,0 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 103 weiss 10,0 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 104 balu 9,0 cm

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 1053 grün 10,0 cm

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.
2410 125

Art.-Nr.
2410 145

Przy pomocy tego 
poręcznego narzędzia 
zaciśnie się porządnie 
mokre węzły, zwłaszcza 
z włókien monofilamen-
towych, kiedy pilnie trze-
ba je przedłużyć. 

Obowiązuje zasada: 
Węzeł podczas zaciska-
nia zawsze powinien być 
mokry!

Wielkość:
• 1 x Boiliedrill
• 1 x Boilieneedle
• 1 x Pelletneedle  
• 1 x Stringer Needle
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CAMOU RING SWIVEL CAMOU CORK SCREW

CAMOU QUICK LOCKER CAMOU DIAMOND BIG EYE HELI

CAMOU ROLLING SWIVEL CAMOU EASY RING LOCKER

37KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
78LB

37KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
78LB

19KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
40LB

34KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
71LB

40KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
88LB

23KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
51LB

CAMOU EASY 
POWER LOCK SWIVEL

35KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
77LB

QUICK CHANGE SWIVEL

35KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
77LB

NEW
2020

6666

Art.-Nr. Gr. Inh.
2410 030 4 20

Art.-Nr. Gr. Inh.
2410 031 4 10

Art.-Nr. Gr. Inh.
2410 032 4 10

Art.-Nr. Gr. Inh.
2410 033 4 10

Art.-Nr. Gr. Inh.
2410 034 4 20

Art.-Nr. Inh.
2410 035 10

Art.-Nr. Inh.
2410 036 10

Art.-Nr. Gr. Inh.
2410 037 4 10

Do błyskawicznego wymieniania przy-
ponów Helicopter Rigs w połączeniu z 
rurkami antysplątaniowymi. 

Krętlik można bardzo szybko otworzyć, 
przesuwając w górę tuleję. Dzięki temu 
błyskawicznie można wymienić nawleczone 
przypony i świetnie je zabezpieczyć.

Gotowe przypony z rurkami antysplątaniowymi 
można błyskawicznie wymieniać, a Quick Lo-
cker doskonale sprawdzi się do zawieszania 
worków PVA. 

Dzięki bardzo dużemu oczku Big Eye 
krętlik doskonale rotuje przez Run Rig 
Tubes albo przypony Helicopter Bones z 
naszego programu. 

Ten krętlik umożliwi Państwu błyskawiczną 
zmianę przyponów. 
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Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

EASY LOCK RING SWIVEL

35KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
77LB

CAMOU DIAMOND EYE 
ROLLING SWIVEL

35KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
77LB

NEW
2020

NEW
2020

PVA MESH SWIVEL

35KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
77LB

NEW
2020

CAMOU RIG RINGS 

QUICK CHANGE SWIVEL

SLIDING RIG SPIKE

NEW
2020

NEW
2020

35KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
77LB

BOILIE SPIKE / RING SPIKE

Art.-Nr. Gr. Inh.
2410 038 4 10

Art.-Nr. Gr. Inh.
2410 050 3 10

Ten krętlik umożliwi Państwu błyskawiczną 
zmianę przyponów. Jest doskonale wykonany 
i gwarantuje dużą wytrzymałość. 

Ten krętlik przekonuje do siebie dzięki 
swojej dużej wytrzymałości.  

Art.-Nr. Dł. Inh.
2410 039 4 10

Ten krętlik umożliwia zakładanie worków PVA. 
Jest doskonale wykonany i zapewnia dużą 
wytrzymałość. 
• system szybkiej zmiany dla worków PVA

Art.-Nr. Größe Ilość
2410 126 4,5 mm 30 pcs.

2410 127 6,0 mm 30 pcs.

Art.-Nr. Größe Ilość
2410 128 3,1 mm 30 pcs.

2410 129 3,7 mm 30 pcs.

Art.-Nr. Größe Ilość
2410 130 4,0 mm 30 pcs.

Art.-Nr. Gr. Inh.
2410 059 4 10 pcs.

Art.-Nr. Inh.
2410 060 10 pcs.

Art.-Nr. Modell Kulki Dł. Ilość
2410 046 ohne Ring 12 - 20 mm 15 mm 10 pcs.

2410 047 ohne Ring 22 - 36 mm 25 mm 10 pcs.

2410 048 mit Ring 12 - 20 mm 15 mm 10 pcs.

2410 049 mit Ring 22 - 36 mm 25 mm 10 pcs.

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

Idealny do „przykręcania” pop-upów, or-
zechów tygrysich i fałszywych przynęt. Do-
datkowy pierścień, do którego przymoco-
wany jest przypon włosowy, wkręt może się 
„przesuwać”, dzięki czemu możliwa jest natu-
ralna prezentacja przynęty.

Zawartość: 10 sztuk
Długość: 18 mm
Kolor: Camou Matt Black
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ca. 8 mm

I
N
F
O

EXTENTED BAIT STOPS

CAMOU BIG BALL STOPS

BOILIE STOPS

INVISIBLE V-SAPE STOPS

PELLET V-STOPS

CANOPY STOPS

1 Board
100 pcs.

CAMOU BACK LEAD CLIPS

6868

Art.-Nr. Kolor Ilość
2410 051 invisible 2 x 63 pcs.

2410 052 brown 2 x 63 pcs.

2410 053 army green 2 x 63 pcs.

Art.-Nr. Kolor Ilość
2410 041 camou brown 50 

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

2230 112 brown 1 Board

Art.-Nr. Größe Ilość
2410 054 S = 3 mm 96 pcs.

2410 055 M = 7 mm 96 pcs.

Art.-Nr. Kolor Ilość / Gr.
2410 042 brown 67 pcs.  /  S

2410 043 army green 67 pcs.  /  S

2410 044 brown 25 pcs.   /  L

2410 045 army green 25 pcs.   /  L

Art.-Nr. Kolor Ilość
2410 056 invisible 40 pcs.

2410 057 army green 40 pcs.

Art.-Nr. Ilość
2410 040 5

Miękkie silikonowe stopery, które nie wpadają w przynętę i gwarantują pew-
ne i bezpieczne umocowanie przynęty. 

Stopery Canopy Stops umożliwiają przywiązanie przynęty do włosa bez 
pętelki i grubego węzła, a kapturek zapobiega przesuwaniu się podczas 
rzutów. Może być stosowany również jako zwykły bait stop na włosie. 

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

Nadaje się do miękkich przynęt i pelletów.

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
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D-RIG BELL STOPS

INVISIBLE BAIT BANDS

RIG WEIGHTS

INVISIBLE BAIT BANDS

HELICOPTER / CHOD BONESSOFT SHOCK BEADS ARMY

TAPERED BULLET BEADS MULTI BEADS

HELICOPTER / CHOD BONES

Art.-Nr. Größe Kolor Ilość
2410 061 2,1 mm brown 15 pcs.

2410 062 2,1 mm army green 15 pcs.

2410 063 3,1 mm brown 15 pcs.

2410 064 3,1 mm army green 15 pcs.

Art.-Nr. Ilość
2410 058 25 pcs.

Art.-Nr. Ilość Gr.
2410 065 18 pcs. 7 mm

2410 066 18 pcs. 10 mm

Art.-Nr. Kolor Ilość
2410 135 army green 10 pcs.

Art.-Nr. 0 Ilość
2410 067 5 mm 20 pcs.

2410 068 6 mm 20 pcs.

2410 069 8 mm 20 pcs.

Art.-Nr. Kolor Ilość
2410 010 army green 20 pcs.

Art.-Nr. Kolor Ilość
2410 134 army green 8 pcs.

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 przy-
padku. Zakłada się je na przypon tak jak stopery żyłkowe. 

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

Multi Beads mogą być stosowane jako stopery Run Rig Stopper albo razem z 
zestawami Chod. Przy pęknięciu żyłki płynnie zsuwają się i umożliwają rybie 
bezpieczną ucieczkę. 

Te wysokiej jakości kulki Soft Rubber Beads służą do ochrony węzlów.  Konie-
czne w przypadku niektórych zestawów. 

Stopery D-Rig Bell zakłada się na haczyk, pomiędzy montujemy dzwonek 
Rig Ring i już gotowy jest haczyk typu  D-Rig.

Multi Beads mogą być stosowane jako stope-
ry Run Rig Stopper albo razem z zestawami 
Chod. Przy pęknięciu żyłki płynnie zsuwają 
się i umożliwają rybie bezpieczną ucieczkę. 
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POP UP ALIGNER SLEEVES

HEAVY DUTY LEAD CLIP

SAFETY LEAD CLIP SOFT TAIL RUBBERS

EASY LOCK LEAD CLIP

RUN RIG TAIL RUBBERS RIG ALIGNER SLEEVES

I
N
F
O

5 pcs
Set

7070

Art.-Nr. Kolor Ilość
2410 070 army matt green 5 pcs.

Art.-Nr. Kolor Ilość
2410 007 army green 10 pcs.

2410 008 dark brown 10 pcs.

2410 009 weed 10 pcs.

Art.-Nr. Kolor Długość Ilość
2410 004 army green 20 mm 10 pcs.

2410 005 dark brown 20 mm 10 pcs.

2410 006 weed 20 mm 10 pcs.

Art.-Nr. Kolor Ilość
2410 071 army matt green 5 pcs.

Art.-Nr. Größe Kolor Roz.gr. Ilość
2410 072 small limpid mud 6 + 8 15 pcs.

2410 073 medium limpid mud 2 + 4 15 pcs.

2410 074 large limpid mud 1 + 1/0 15 pcs.

2410 075 small weed 6 + 8 15 pcs.

2410 076 medium weed 2 + 4 15 pcs.

2410 077 large weed 1 + 1/0 15 pcs.

Art.-Nr. Größe Kolor Roz.gr. Ilość
2410 131 small limpid mud 6 + 8 10 pcs

2410 132 large limpid mud 2 + 4 10 pcs.

Art.-Nr. Kolor Ilość
2410 133 army green 10 pcs.

Koszulki, które można nałożyć również na już związane przypo-
ny. Dodatkowo pozwalają bardzo prosto przekształcić standar-
dowy przypon w Line Aligner Rig.

Ten klips został zaprojektowany po to, aby transportować 
nawet najcięższe zestawy ołowiowe. Jednocześnie pozostaje 
on klipsem Safty Clip.

Specjalny klips Safety Lead Clip wyposażony jest w specjalny, 
bardzo wytrzymały metalowy kabłąk, który zapobiega nie tylko 
utracie ciężarka przy dalekich rzutach, ale także łącznie z gum-
kami Tapered Rubbers dodatkowo zabezpiecza krętlik Quick Lo-
cker. 
Zawartość: 
5 Saftey Led Clips De Luxe
5 Camou Quick Locker Swivels
5 Tapered Rubbers
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I
N
F
O

PVC ANTI TANGLE TUBE SILICONE TUBE

ANTI TANGLE RIG SLEEVE X-LONG AT RIG SLEEVE

SHRINK TUBE SHRINK TUBE ARMY

I
N
F
O

Art.-Nr. Kolor Ø

2410 121 army green 1,0 x 2,0 mm

2410 122 black 1,0 x 2,0 mm

Art.-Nr. Dł. Ø

2410 123 1,0 m 0,8 / 1,8 mm

2410 124 1,0 m 1,0 / 2,0 mm

Art.-Nr. Kolor Dł. Ilość
2410 026 weed green 43 mm 10

2410 027 limped mud 43 mm 10

Art.-Nr. Kolor Dł. Ilość
2410 028 weed green 54 mm 10

2410 029 limped mud 54 mm 10

Art.-Nr. Kolor 0 Dł. Ilość
2410 141 weed 1,2 mm 55 mm 10 Pcs.

2410 142 weed 1,6 mm 55 mm 10 Pcs.

2410 143 weed 2,4 mm 55 mm 10 Pcs.

Art.-Nr. 0 Dł. Ilość
2410 022 1.6 x 1,8 mm 50 mm 15 Pcs.

2410 023 2.0 x 2,2 mm 50 mm 15 Pcs.

2410 024 2,4 x 2,6 mm 50 mm 15 Pcs.

Te koszulki antysplątaniowe w prosty sposób zakłada na przy-
pon (przez krętlik). Automatycznie zadbają o bezpieczny odstęp 
pomiędzy ciężarkiem a przynętą. Dodatkowo splątania żyłki 
podczas rzutu (również i w przypadku bardzo miękkich przypo-
nów) zdarzają się bardzo rzadko. 

Te koszulki antysplątaniowe w prosty sposób zakłada na przy-
pon (przez krętlik). Automatycznie zadbają o bezpieczny odstęp 
pomiędzy ciężarkiem a przynętą. Dodatkowo splątania żyłki po-
dczas rzutu (również i w przypadku bardzo miękkich przyponów) 
zdarzają się bardzo rzadko. 
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BOOSTED PVA-BAG
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20 pcs

SAFETY LEAD CLIP POWER PACK

QUICK LOCK SAFETY LEAD CLIP POWER PACK

RING SWIVEL SAFETY LEAD CLIP POWER PACK

7272

Art.-Nr. Długość
9938 110 50 x 110 mm

9938 120 60 x 120 mm

9938 130 70 x 130 mm

9938 150 80 x 150 mm

9938 170 75 x 170 mm

9938 210 85 x 210 mm

Nie tylko ze względu na ścisłą kontrolę jakości i ciągły rozwój, materiał Anaconda PVA od dawna jest jednym z najlepszych produktów 
PVA dostępnych na rynku. Znowu zwyciężyła wysoka jakość. Produkty anaconda PVA to absolutna konieczność dla każdego wędkarza 
karpiowego. Worki PVA, w przeciwieństwie do linii PVA, mają tę zaletę, że są w stanie pomieścić większe ilości pożywienia, nawet 
przynęty.
Niezbędny do precyzyjnego podawania w pobliżu haka.

Art.-Nr.
2410 150

Art.-Nr.
2410 153

Art.-Nr.
2410 155

Nie tylko łatwe zakładanie, ale także chroniące rybę właściwości sprawiają, że zestaw Safety Lead Clip to jeden z najbardziej popular-
nych zestawów ostatnich dekad. 
Zawartość zestawu Power Pack:
1,5 m PVC Anti Tangle Tube 1,0 x 2,0 mm
 w kolorze Army Green
3 klipsy Safety Lead Clips w kolorze Army Green
3 gumki Soft Tail Rubbers w kolorze Army Green
3 krętliki Camou Rolling Swivel, rozm. 4 

Quick Lock Safety Lead Clip Power Pack to zestaw, który można bardzo szybko wymienić. Przypony mocuje się przy pomocy rurek 
antysplątaniowych Anti Tangle Sleeves (nie ma ich w zestawie) na krętliku Quick Locker. 

Nasz Ring Swivel Safety Lead Clip Power Pack gwarantuje optymalny zakres ruchu przyponów. Krętlik 
Camou Ring Swivel gwarantuje pożądaną elastyczność najróżniejszych linek Hook Links.  

Zawartość zestawu Power Pack:
1,5 m PVC Anti Tangle Tube 1,0 x 2,0 mm 
w kolorze Army Green
3 klipsy Safety Lead Clips  w kolorze Army Green
3 gumki Soft Tail Rubbers w kolorze Army Green
3 krętliki Camou Ring Swivel, rozm. 4 / UK 8
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PVA CABLE STRAPS

PVA X-MESH CONE & COMPRESSOR SYSTEM
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PVA CABLE STRAPS

PVA BAG UPLOADER KIT
®
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Easy to fill
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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 wodzie 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 certyfikowane, w 100% biodegradowalne i odpowiadające wymogom europejskim PREN13432.

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

Art.-Nr. Ø
9938 716 16 mm

9938 722 22 mm

9938 728 28 mm

9938 734 34 mm

 7,0 m + Plunger

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)

+ Plunger

Art.-Nr.
9938 777

Zestaw torebek PVA to 8-częściowy zestaw, który znacznie ułatwia wypełnienie worków PVA skompresowanym materiałem.

• Zestaw 8 elementów
• do profesjonalnego napełniania worków PVA
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AT-I CAST BOMB

CRANK BOMB

GRIPPER NOP

FEEDER LEAD

INLINE GRIPPER NOP

INLINE CRANK BOMB

PRO NATURE CASTING BOMB

NEW
2020

AT-I CAST 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

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
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
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 140 140 g 5,0
2656 196 196 g 7,0

Gumowa powierzchnia gwarantuje optymalne utrzymywanie ciężarków na dnie przed dłuższy czas i zapobiega odbijaniu się światła pod wodą. 

Sprawdza się zwłaszcza w rzekach. Perfekcyjne utrzy-
manie nawet w najsilniejszych prądach. 

Dzięki wypustkom ten ciężarek zapewnia perfekcyjne ut-
rzymywanie się na dnie nawet w najsilniejszych prądach. 

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

Ciężarek typu Crank Bomb, ale z żyłką 
przebiegającą wewnątrz. 

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

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

Art.-Nr. Waga OZ
2691 070 70 g 2,5
2691 084 84 g 3,0
2691 098 98 g 3,5
2691 112 112 g 4,0
2691 126 126 g 4,5
2691 140 140 g 5,0

100 %
bezołowiowy

Z powodu toksycznych właściwości standardowych ciężarków ołowianych i ich negatywnego oddziaływania na ludzi, zwierzęta i 
środowisko, zostały one już zakazane na niektórych zbiornikach wodnych w Europie. Dlatego też stworzyliśmy alternatywę w postaci 
w 100% wolnych od ołowiu Pro Nature Casting Bombs, wyprodukowanych z przyjaznego środowisku cynku, a w przyszłości jesz-
cze bardziej skoncentrujemy się na ekologii. Zwłaszcza nam, wędkarzom, zależy na środowisku, dlatego powinniśmy to udowodnić 
i stosować przyjaźniejsze środowisku materiały. Nawet jeśli gęstości Pro Nature Casting Bombs nie można porównywać ze standar-
dowymi ołowianymi ciężarkami, to jednak ich parametry rzutowe są doskonałe!
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TRIANGLE CAST

INLINE NUGGET

BALL BOMB

DISTANCE BOMB

CUBE

NUGGET

INLINE PEAR BOMB

POWER CAST

 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible 75

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
2660 056 56 g 2,0
2660 070 70 g 2,5
2660 084 84 g 3,0

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
2665 042 42 g 1,5
2665 056 56 g 2,0
2665 084 84 g 3,0
2665 098 98 g 3,5

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

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
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
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

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

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

Model stworzony do pokonywania dużych odległości. Trójkątny 
kształt zapewnia bardzo spokojne rzuty. 

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 da-
lekie rzuty.

Stożkowy kształt sprzyja stabilnemu ułożeniu na dnie i za-
pewnia szybkie zacięcie. 

Kształt podobny do kropli zapewnia dobre pa-
rametry lotu i haczyka, ponieważ jego punkt 
ciężkości leży blisko krętlika. Spłaszczone 
boki zapobiegają toczeniu się ciężarka po 
nierównym podłożu. Wytrzymała powłoka 
kamu� ująca zapobiega odbijaniu się światła 
pod wodą. 

Kulisty kształt to klasyka wśród ciężarków karpiowych - i słusznie. 
Ten kształt przy najmniejszej objętości gwarantuje największą wagę, 
a co za tym idzie - optymalny efekt samozacięcia. Nowa, wyjątkowo 
wytrzymała gumowa powłoka kamu� ująca zapo-
biega odbijaniu się światła pod wodą. 

Gumowa powierzchnia gwarantuje optymalne utrzymywanie ciężarków na dnie przed dłuższy czas i zapobiega odbijaniu się światła 
pod wodą. 
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BACK LEAD

WIRE MARKER

CLIP BACK LEAD SYSTEM

BACK LEAD
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Camou  Black Waga
2680 140 40 g

2680 150 50 g

2680 160 60 g

2680 180 80 g

Zawartość: 2/opakowanie

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

Camou Black Waga
2681 112 112 g

Art.-Nr. Waga
2620 040 40 g

2620 050 50 g

2620 060 60 g

2620 080 80 g

Posiada specjalny mechanizm zawieszania się na żyłce, 
który przytrzymuje ją przy dnie nawet na wodach, na któr-
ych odbywa się intesywna żegluga. Ponadto zapobiega 
wplątywaniu się ryb w żyłkę. 

Art.-Nr. Waga
2410 255 55 g

2410 285 85 g

 Wytrzymały klips można dopasować do różnych 
średnic żyłki/plecionki.

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 ramieniem 
(Anaconda Wire Marker Lead).
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AERO STICK
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GROUND STICKGROUND STICK
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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. 

Art.-Nr. Ø
2283 622 22 mm

2283 625 25 mm

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 -

Szytyca umożliwiająca badanie budowy dna z łodzi. Do wyboru są 2 wymienne końcówki: zaokrąglona oraz standardowa. Dzięki ergo-
nomicznemu 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)

+ 2
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SPOD SCOOP 

small

large
wide

Large

Wide

Small

LEAK SPOD SCOOP LEAK SPOD SCOOP LEAK SPOD SCOOP 

Spod Master ca. 50 cm

ca. 20 

ca. 180 cm
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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

Art.-Nr. Długość
2215 021 ca. 20 cm

2215 250 ca. 50 cm

2215 181 ca. 180 cm

ŁYŻKA ZANĘTOWA 

Art.-Nr.
2280 009

• mit englischem Gewinde

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

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

2215 212 Large ca. 42 cm

2215 213 Wide ca. 48 cm

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. Model Długość
2215 214 Small ca. 36 cm 14 x 6,5 x 5,5 cm

2215 215 X-Large ca. 48 cm 26 x 8x 6,5 cm
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BOILIE L

Made with HIGH 
GRADE Surgical 
Elastic from the

PARTICLE

BOILIE

DISTANCE BOILIE

HEAVY CATAPULTS
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BOILIE GUN X-LARGE

GUN NOZZLE
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Art.-Nr.
2283 991

Art.-Nr
2283 992

Art.-Nr
2283 993

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

Art.-Nr.
2283 990

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

Art.-Nr.
2230 350

Dzięki tej nasadce na pistolet samodzielne wytwarzanie kulek staje się niezwykle proste. 
Dzięki naniesionej na zewnętrzną stronę skali można szybko i bez kłopotliwego mierzenia 
otrzymać kulkę pożądanej wielkości. 
Średnica wewn.: maks. ok. 34 mm 
Długość 12 cm

Art.-Nr.
2230 353

6 - 34 mm

+ 4
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HALLOWEEN POWDER DIP HALLOWEEN DIP

ATTRAKTOR SPRAY FLAVOUR

Made in G
ermany

HALLOWEEN POPUP BOILIE

HALLOWEEN BOILIE
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Art.-Nr. Zaw.
2200 004 50 g

Art.-Nr. Zaw.
2200 003 100 ml

Art.-Nr. Zaw.
2200 001 50 ml

Art.-Nr. Zaw.
2200 002 50 ml

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

Ten Powder Gelee Dip ma pikantny 
aromat Halloween i dodatkowe ami-
nokwasy. Kulkę należy namoczyć, 
obtoczyć w proszku i chwilę poczekać.  
Ten proces można oczywiście kilku-
krotnie 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

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

FLAVOUR

Art.-Nr. 16 mm 20 mm Zaw.
2200 - 016 020 1 kg

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 mies-
zanka białka zawarta w kulkach Halloween wspomaga budowanie zapasów tłuszczu 
i procesy trawienia u karpi.  Dzięki specjalnej recepturze i owocowemu posmakowi 
mogą być stosowane przez cały rok. Dodatkowo rozkładają się w wodzie bez jej zanie-
czyszczania, umożliwiając jednocześnie nęcenie na duży dystans. 

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

Szczególnie stabilne i długo pływające kulki Halloween Pop Up mają ten 
sam skład podstawowy, dodatkowo uzupełniony o prawdziwe mączniaki 
i czerwony pieprz. 

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

Art.-Nr. 16 mm 20 mm Zaw.
2200 - 216 220 100 g
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10
mm

MICRO NEON POPUP

BABYCORN PELLETS

1 kg

KRILL ROBIN RED PELLETS

1 kg
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Art.-Nr. Rodzaj
2292 201 Natural

2292 202 Robin Red

2292 203 Shellfish

2292 204 Konopia

2292 205 Green Betain

Die Lockwirkung von Kukurydzapellets ist gerade im Sommer unumstritten, aber auch in der kalten Jahreszeit, wenn die Fische bereits 
etwas träge werden, wird der Fressreiz der Karpfen angeregt. Dabei ist es wichtig, dass die Karpfen bei Fresslaune gehalten werden, 
ohne das eine erhebliche Sättigung einsetzt. Babycorn Pellets lösen sich im Wasser sehr schnell in Futterwolken mit sehr hoher Lock-
wirkung auf.

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

Wyprodukowany z mączki rybnej hi-powder o bardzo dużej zawartości białka. 
Pellet docelowo na sumy i karpie, wzbogacony o ekstrakty aromatów rybnych, wita-
miny i białka. Ponieważ jest to produkt naturalny, dopuszczalne są delikatne różnice 
koloru i aromatu, które w żadnym wypadku nie wpływają negatywnie na jego jakość. 
Pellety podlegają bardzo surowym kontrolom jakości i zgodne są z nowymi wytyczny-
mi Unii Europejskiej dotyczącymi nęcenia w wodach płynących i stojących i posiadają 
certy� kat bezpieczeństwa. W wodzie stojącej rozpuszczają się po około 24 godzinach. 

Natural Robin Red

Konopia Schellfish

Green Betain

Art.-Nr. Kolor Rodzaj
2203 010 grün Banan

2203 011 gelb Monster Crab

2203 012 pink Muszla

2203 013 weiß Czosnek

2203 014 orange Orzech Tygrysi

15 g

W fazie testów kulki Micro Neon PopUp wykazały się bardzo dużą łownością. 

1 kg
Art.-Nr.
2292 201

2292 202

2292 203

2292 204

2292 205
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Garlic BombHoney Fruits

20
mm

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

Lady Shot

Scopex 

Robins Crab 

Tropical Monkey

Robins Crab 

Strawberry 

Robins Crab Nutz & Corn Fire Tuna White Tiger 

Honey Fruits

Milkshake

Honey Fruits Garlic Bomb Lady Shot

Bacon Bull Fish´n Nana on the Beach

White Tiger White Tiger Surf´N Turf

Krill Bill Dirty Berry

Lady Shot

Banana Split

20
mm

20
mm

Cheese OnionCheese Onion
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Art.-Nr. Rodzaj

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 016 Cheese Onion 

2201 017 Honey Fruits 

2201 018 Garlic Bomb

2201 019 Lady Shot 

Art.-Nr. Rodzaj
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 516 Cheese Onion 

2201 517 Honey Fruits 

2201 518 Garlic Bomb

2201 519 Lady Shot 

1 kg 50 g Pop Up
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Sänger Rollenlager
GmbH & Co. KG
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Art.-Nr. Rodzaj Oznaczenie smaków

2201 601 Scopex Scopex 

2201 602 Bacon Bull Räucherspeck & Energy

2201 603 Tropical Monkey Kokosnuss & Ananas

2201 604 Fish´n Nana Schellfisch & Banane

2201 605 Chicken on the Beach Huhn,  Spice & Mango

2201 606 Robins Crab Robin Red,  Monster Crab & Cassis

2201 607 Nutz & Corn Erdnuss, Mais & Wallnuss

2201 608 Surf´N Turf Beef,  Shrimp & Maggi

2201 609 Fire Tuna Thunfisch & Spicy

2201 610 White Tiger Tigernuss & Weiße Schokolade

2201 611  Strawberry Milkshake Erdbeer, Honig & Sahne

2201 612 Krill Bill  Krill & Gorgonzola

2201 613 Dirty Berry Durian Fruit & Tutti Frutti

2201 614 Banana Split Schokolade, Banane & Sahne

2201 616 Cheese Onion Käse & Zwiebel

2201 617 Honey Fruits Tutti Frutti & Honig

2201 618 Garlic Bomb Knoblauch & Durrian

2201 619 Lady Shot Scopex, Banane & Birne

Rodzaj Oznaczenie smaków

Scopex Scopex 

Bacon Bull Räucherspeck & Energy

Tropical Monkey Kokosnuss & Ananas

Fish´n Nana Schellfisch & Banane

Chicken on the Beach Huhn,  Spice & Mango

Robins Crab Robin Red,  Monster Crab & Cassis

Nutz & Corn Erdnuss, Mais & Wallnuss

Surf´N Turf Beef,  Shrimp & Maggi

Fire Tuna Thunfisch & Spicy

White Tiger Tigernuss & Weiße Schokolade

Strawberry Milkshake Erdbeer, Honig & Sahne

Krill Bill Krill & Gorgonzola

Dirty Berry Durian Fruit & Tutti Frutti

Banana Split Schokolade, Banane & Sahne

Cheese Onion Käse & Zwiebel

Honey Fruits Tutti Frutti & Honig

Garlic Bomb Knoblauch & Durrian

Lady Shot Scopex, Banane & Birne

50 ml Attraktor Spray

Kulka musi potrafić przede wszystkim  jedno:  ponadprzeciętnie  dobrze  kusić  i  być  lekkostrawna  dla  karpi  i  spółki.  We  współpracy  
z wędkarzem Frankiem Schmidtem  odnowiliśmy recepturę i stworzyliśmy  wysokiej  jakości  kulki,  które  produktowane  są  w  100%  
na  bazie  naturalnych  składników  bez  sztucznych  barwników  i  konserwantów.  Nasi  specjaliści  od  rozwoju  produktu  stworzyli  
fantastyczne  kulki  o  wysokiej  zawartości  jedwabników  i  świeżo  zmielonych  konopi  w  składzie  i  o  innowacyjnych  i  niezwykłych  
smakach.  
Swoją  "chrupkość"  kulki  zawdzięczają  ekstragrubym  cząsteczkom  grysu  kukurydzianego  i  zbożowego.  Te  składniki  nadają  kul-
kom  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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POWER CARP MIX
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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 koszyczkach zanętowych w metod-
zie feeder. 

Crushed Boilie Mix to grubo zmielona mieszanka mączki rybnej. 
Duże cząsteczki takie jak Crushed Boilies, Babycorn czy pellet o 
smaku halibuta zapewniają dużą skuteczność. 

Particle Pellet Mix na bazie drobno zmielonej mączki biszkopto-
wej, wzbogacona o orzechy tygrysie, pellet o smaku halibuta, 
Crushed Boilies i Crushed Babycorn. Lekko pikantny aromat.  Art.-Nr.

2292 111

Art.-Nr.
2292 112

Art.-Nr.
2292 113

Art.-Nr.
2292 114

Art.-Nr.
2292 115

Art.-Nr.
2292 116

Green Tiger Mix to ciężka mieszanka o bardzo naturalnym aroma-
cie, 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.

Uwielbiana przez karpie betaina zielona w połączeniu z wysokiej 
jakości mączką rybną tworzy bardzo skuteczną mieszankę o natu-
ralnym aromacie, którą można zastosować również w metodzie 
feeder.

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

Crunch Black to wysokiej jakości mieszanka na bazie produktów 
rybnych, takich jak drobno zmielona mączka rybna czy pellet o 
smaku halibuta. Wyróżnia się bardzo wysoką skutecznością w bard-
zo zimnych zbiornikach, ale sprawdzi się także latem. Chętnie sto-
sowana w metodzie feeder.  

Chrushed Boilie

Particle Pellet

Green Betain

Chrunch Black

Robin Red Fish

Green Tiger

Crushed Boilies i Crushed Babycorn. Lekko pikantny aromat.  

Uwielbiana przez karpie betaina zielona w połączeniu z wysokiej 
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2250 ml

PARTICLES NATURAL TIGERNUT

PARTICLES

2250 ml Mega Tigernut 
PVA Friendly - Stay Fresh

Sweetcorn 10 mm Micro Pop Up 10 mm
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Party Mix 
Party Mix składa się z orzechów tygrysich, konopi, kukurydzy i pszenicy, 
jest bardzo naturalny w smaku.

Orzechy tygrysie uważane są wśród profesjonalistów za najlepsze 
przynęty wszechczasów. Orzechy tygrysie uważane są wśród profesjona-
listów za najlepsze przynęty wszechczasów. 

Spod Mix Chili
Składa się z orzechów tygrysich, konopi, pszenicy i doskonale nadaje się 
do wypełniania spombów, rakiet zanętowych i worków PVA. 

Spod Mix Garlic-Mint
Składa się z orzechów tygrysich, konopi, pszenicy i doskonale nadaje się 
do wypełniania spombów, rakiet zanętowych i worków PVA.

Party Mix Chili Chocolate 
Party Mix  składa się z orzechów tygrysich, konopi, kukurydzy i ps-
zenicy; dzięki smakowi Chilli Chocolate jest jeszcze bardziej skute-
czny. 

Słona Konopia
Aby jeszcze bardziej pobudzić ryby do żerowania (nawet z większych 
odległości), wzmocniliśmy działanie konopi dodatkiem soli. 

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

Art.-Nr. Rodzaj
2291 211 Orzech Tygrysi

2291 219 Orzech Tygrysi Chili Coconut

2291 212 Party Mix Natural

2291 213 Spod Mix Chili

2291 214 Czosnek mięta

2291 215 Chili Czekolada

2291 216 Słona Konopia

2291 217 Chili Konopia

2291 218 Czosnek mięta Konopia

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

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

Art.-Nr. Rodzaj
2291 220  Mega Orzech Tygrysi Natural

2291 221 MegaOrzech Tygrysi Chili Coconut

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

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 zimnym i suchym miejscu są zdatne do użytku mi-
nimum 24 miesiące! 

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. Rodzaj 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. Rodzaj Ilość

2281 130 Sweetcorn 15

2281 131 Strawberry 15

2281 132 Garlic Green 15

2281 133 Tutti Frutti 15

2281 134 Garlic White 15

Art.-Nr. Ilość

2281 140 Floating Mix 12

2281 141 Sinking Mix 12

Orzech Tygrysi 15 mm
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FS-2 

NIGHTHAWK FS-1 + FS-2
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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

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

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 tra� ł - wpust podbieraka ma 50 cali, a w alternatywnej, trochę mniejszej 
wersji- 42. 
Kolejny, naprawdę szlachetny element konstrukcji to trójnik do mocowania podbieraka (net block) z aluminium. 
Wyposażono go dodatkowo w dwa miejsca na świetliki.  Siatka o drobnych oczkach gwarantuje bezpieczne i chroniące 
rybę lądowanie. Tak samo wyróżniają się ramiona podiberaka z tworzywa nature carbon, zaopatrzone w pływaki (� oating 
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

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

magnetyczny
uchwyt

metalowa 
głowica

ekstra duży
50‘‘ 

magnetyczny
uchwyt

metalowa 
głowica

ekstra duży
50‘‘ 
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FULL CARBON RUBBER GRABBER 42

I
N
F
O

FULL CARBON RUBBER GRABBER 42
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Art.-Nr dł. ramion elem. dł. trans. dł. siatki szer. oczek
7152 142 105 cm 1 110 cm 285 cm 100 cm 6 mm PE

7152 150 125 cm 1 125 cm 285 cm 100 cm 6 mm PE

Art.-Nr. Armlänge Teile T-Länge Gesamtl. NT Maschenw.
7155 142 105 cm 1 180 cm 285 cm 100 cm 15 x 8 mm

Undercover Scoop to podbierak, który absolutnie przekonuje pod 
względem funkcjonalności i jakości.
Duży rozstaw, filigranowa siatka, wszechstronny, jeśli chodzi o 
łowienie karpi.

• 100% sztyca z węgla
• 100% ramiona węglowe
• Długość transportowa: 180 cm
• Całkowita długość 285 cm
• Głębokość netto: 100 cm
• Rozmiar oczek: 6 mm
• Siatka: siatka PE Camou
• Aluminiowa głowica 
• w tym torba transportowa

Ten genialny podbierak wykonany jest w całości z karbonu. Wytrzymuje bard-
zo duże obciążenia i jest praktycznie niezniszczalny. Jego obszar zastosowania? 
Duże karpie! 
Ramiona stelażu i sztyca podbieraka (materiał 3K carbon) wykonane są z wyso-
kiej jakości włókna węglowego. W połączeniu z ekstra lekką ogumowaną siatką 
powstaje doskonały podbierak na karpie! 

•  w całości z włókna węglowego
•  ogumowana siatka -  Rubber Coated Mesh (neutralna pod względem zapachu) 15 x 8mm
•  torba transportowa 210D
•  sztyca do podbieraka (3K Carbon) 
•  sztyca do podbieraka 180 cm (jednoczęściowa)
•  głębokość siatki 100 cm
•  długość ramion stelaża 105 cm
•  czarna, aluminiowa zaślepka na końcu
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NIGHTHAWK PJ 

INPUT I + III
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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 aluminium 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
• waga: 660 gramów
• głębokość siatki 100 cm
• szerokość oczek 8 mm
• w zestawie nylonowa torba

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 metalowy 
gwint z podwójnym zabezpieczeniem. Sztyce wyposażone są w 2 
antypoślizgowe uchwyty Shrink EVA. Wersja trzyczęściowa dodat-
kowo zaopatrzona jest w krótki uchwyt EVA. 
Z wysokiej jakości pokrowcem z poliestru 210D z nieprzemakalną 
powłoką PVC. 

zawiera 
pokrowiec
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MAGIST BOAT & BANK CARP NET 42

MAGIST BOAT & BANK CARP NET POLE

I
N
F
O

CARP CATCHER HEAD 
TC-42 / TC-50

FLOATING SCOOP HEAD

I
N
F
O

 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible 89

Art.-Nr dł. ramion elem. dł. trans. dł. siatki szer. oczek
7151 182 105 cm 2 110 cm 285 cm 100 cm 6 mm PE

Niezależnie od tego, czy z łodzi, czy z brzegu, dzięki temu „wielofunkcyjnemu“ 
urządzeniu masz elastyczny wybór. Dzięki dodatkowemu gwintowaniu masz 100% 
stabilność, a zatem możliwość korzystania z tego teleskopa krótkiego (110 cm) lub ro-
zszerzonego (190 cm). Głowica jest wykonana z ekstra utwardzonego plastiku i zapew-
nia niezawodną stabilność i wytrzymałość.

• 2 części
• Powłoka EVA na uchwytach
• szklany uchwyt (wyjątkowo wytrzymały)
• Rozmiar oczek 6 mm, zieleń wojskowa
• Całkowita długość: 285 cm
• w tym torba transportowa

Art.-Nr dł. ramion elem. dł. gł. szer. oczek
7153 242 105 cm 1 110 cm 100 cm 6mm + 3mm Mesh

7153 250 125 cm 1 125 cm 100 cm 6mm + 3mm Mesh

Art.-Nr dł. ramion elem. dł. gł. szer. oczek
7151 042 105 cm 1 110 cm 100 cm 6mm + 3mm Mesh

7151 050 125 cm 1 125 cm 100 cm 6mm + 3mm Mesh

•  w tym głowica
•  z pływakami na obu ramionach
• Siatka wykonana z 6mm Army + 3mm Black Mesh
• dostarczany bez sztycy

•  w tym głowica
• Siatka wykonana z 6mm Army + 3mm Black Mesh
• dostarczany bez sztycy

Art.-Nr. elem. dł. trans. dł.
2215 105 2 105 cm 105 - 190 cm

Ta teleskopowa sztyca do podbieraka nadaje się zarówno na łodź, jak i do łowienia karpi z brzegu. Do gwinta 3/8 pasują wszystkie 
wejścia na podbieraki Anaconda Net-Block. 
• 2-częściowa • powłoka EVA na uchwytach
• uchwyt z tworzywa fiberglas (bardzo wytrzymały)
• rozkładana 105 cm - 190 cm • wymiary transportowe 105 cm
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MAGIST CARP NET 42

®

MAGIST CARP NET 42

SKIMMI SCOOP

ROOKIE CARP TRAP
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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 grubych oczkach 
jest odporna na rozdarcia i odpowiednio głęboka. 

Art.-Nr. dł. trans. szer. oczek
7151 181 1,80 m 6 mm PE

• długość ramion: 110 cm
• długość transportowa: 183 cm
• głębokość siatki: 100 cm
• szerokość oczek siatki.: 6 mm 
• materiał siatki: PE army green
• w zestawie głowica z tworzywa sztucznego
• sztyca i ramiona stelażu w 
  100% z tworzywa fiberglas

Duży rozstaw ramion, precyzyjnie wykonana siatka. Uni-
wersalny, jeśli chodzi o łowienie karpi. 
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NET BLOCK

NET SLEEVENET FLOATER

STAINLESS STEEL NET BLOCK

CARP SCOOP NET CARP CATCHER NET 42/50

PREIS

SENKUNG!
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Net Sleeve to prosty, ale bardzo praktyczny pokrowiec. na 
podbierak.  

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

łatwy montaż na wytrzymały 
rzep

Art.-Nr.
7140 006

Art.-Nr.
7141 607

• Długość:  ca. 115 cm
• Material: HD  PVC

Art.-Nr.
2280 050

Ten adapter jest wyjątkowo wytrzymały i pasuje do 
większości dostępnych na rynku prętów siatek. Oba rami-
ona mogą być pojedynczo odkręcane. • średnica wew.:

 co 1,3cm
 głęb. co 3,1cm

Art.-Nr.
2280 055

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

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

7150 050 6 - 8 mm

Zapasowa siatka do podbieraków, pasuje na wszystkie 
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

Art.-Nr. roz.
7151 942 42‘

7151 950 50‘

Siatka zapasowa do podbieraków, pasuje do wszystkich typowych, 
dostępnych na rynku podbieraków karpiowych, dostępna w dwóch 
rozmiarach: 42 i 50 cali. 
 bardzo wytrzymała
• szybko schnąca
• rozmiar 42´ + 50‘
• głębokość siatki: 100 cm
• siatka 6 mm Army
    + 3 mm Black Mesh
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DOUBLE DECKER CANOU

NEW
2020

SKID FLOAT

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

NEWNEWNEW
2020
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Absolutnie najlepsza wśród wszystkich dotychczas dostępnych mat do odhaczania. Prezentujemy Państwu  innowacyjny  i nad wy-
raz oryginalny, wielofunkcyjny  model maty karpiowej najwyższej jakości, dla profesjonalnej ochrony złowionych karpi. 
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) 

Art.-Nr.
7154 952
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Art.-Nr.
7154 952

Art.-Nr.
7140 056

Podejście, którego istotą jest chronienie ryby, jest bliskie każdemu wędkarzowi. Mata do odhaczania Anaconda Skid Float to idealne, 
przyjazne w transporcie rozwiązanie. Wysoki na 4,5 cm brzeg maty zapobiega niechcianemu wyślizgiwaniu się ryby. 

• łączne wymiary: 130 x 80 cm
• niewielkie wymiary transportowe: 60 x 80 x 20 cm
• wbudowane zamknięcia na rzep dla lepszego transportu
• wysoki na 4,5 cm brzeg
• wodoodporny nylon 600D
• łatwo zmywalna
• bardzo szybko schnąca
• waga: 1,1 kg
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CREDENZA CARRIER

VARIO CREDENZA MAT

VARIO GENTLE CREDENZA MATVARIO GENTLE CREDENZA MAT

VERSTELLBAR

A
D

JU
STA

BLE

VERSTELLBAR

A
D

JU
STA

BLE

Art.-Nr.
7140 077

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

Art.-Nr.
7140 076

Mata „pierwszej klasy“ jest teraz wyposażony w aluminiowe 
nóżki o regulowanej wysokości i jeszcze szersze!
Sprawdź, przygotuj ważenia, rób zdjęcia. ! Dzięki zapięciom 
na rzepy i plandece, mata jest w 100% odporna na ucieczkę. 
Pośrodku maty zastosowano gumowaną siatkę, która sprzyja 
odprowadzaniu wody. Aby chronić kolana podczas fotografo-
wania, odpowiednia mata  zamontowana jest w małej kieszeni 
na zewnątrz maty.

Wymiary transportowe: ok. 120 x 55 x10 cm
• wymiary: około. 120 x 64 x 40 cm
• Regulacja od 40 - 50 cm wysokości
• Wysokość wewnętrzna: 20 cm
• Materiał na zewnątrz: poliester 600 D.
• Materiał wewnątrz: PCV
• zaw. mate
• Uchwyty do przenoszenia

Art.-Nr.
7140 111

Mata „pierwszej klasy“ jest teraz wyposażony w aluminiowe nóżki o regulowanej wysokości 
i jeszcze szersze!
Sprawdź, przygotuj ważenia, rób zdjęcia. ! Dzięki zapięciom na rzepy i plandece, mata jest 
w 100% odporna na ucieczkę. W tej macie nie zastosowano siatki odpływowej, aby jeszcze 
bardziej łagodnie potraktować ryby. Aby chronić kolana podczas fotografowania, odpowie-
dnia mata  zamontowana jest w małej kieszeni na zewnątrz maty.
Wymiary transportowe: ok. 120 x 55 x10 cm
• wymiary: około. 120 x 64 x 40 cm
• Regulacja od 40 - 50 cm wysokości
• Wysokość wewnętrzna: 20 cm
• Materiał na zewnątrz: poliester 600 D
• Materiał wewnątrz: PCV
• zaw. mate
• Uchwyty do przenoszenia
• bez odpływu
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NEW
2020

MULTI SHUTTLE

CARP TRAY

NEW
2020

Art.-Nr.
7141 357

Art.-Nr.
7141 355

Ta mata do odhaczania to prawdziwy "multitalent". Po całkowitym rozłożeniu otrzymujemy dużą matę z pokrywą zapinaną na rzep. 
4-centymetrowa wyściółka gwarantuje delikatne obchodzenie się z rybą. Matę można transportować zarówno razem z częścią główną, 
jak i bez niej. Do przenoszenia samej maty służą dodatkowe gumowe taśmy i uchwyt. Przy pomocy dołączonych do zestawu śledzi 
można przymocować matę do ziemi, dzięki czemu nie będzie podatna na zmianę pogody. 

•  wymiary: 120 x 60 x 25 cm
•  materiał zewnętrzny: poliester 600D, mata: ogumowana
•  wymiary transportowe samej maty: 60 x 35 x12 cm
•  łączne wymiary transportowe: 65 x 40 x 17 cm
•  w zestawie 4 śledzie w bocznej kieszeni
•  w zestawie sztyce do stabilizacji
•  szybko schnąca 

Ta mata do odhaczania przekonuje wyjątkowo małym rozmiarem i przyjazną dla ryb matą  o grubości 5 cm, która może być  używana 
osobno. Rama główna jest składana i może być idealnie transportowana  w macie podłogowej, którą można złożć za pomocą trans-
portowego klipsa.

• Rozmiar: 110 x 65 x 30 cm
• Mata podłogowa, łatwa do mycia: 110 x 65 x 5 cm
• Rzep zamykający górę
• chowana mata chroniąca kolana
• Wymiary transportowe: 50 x 65 x 30 cm
• nylon 600D, wodoodporny
• Waga: 2,3 kg
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NEW
2020

CARE RIBS

NEW
2020

FLOATING MAT

NEWNEWNEW
2020

FLOATING MATFLOATING MAT

ROLLMOP

ROOKIE MATROOKIE MAT

Art.-Nr.
7141 351

Art.-Nr.
7140 031

Art.-Nr.
7141 915

Art.-Nr.
7140 640

Anaconda Rollmop to udane połączenie maty do 
odhaczania z matą do ważenia.  Za pomocą umiesz-
czonych 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

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

Na pierwszy rzut oka to klasyczna mata do odhaczania o małych wymiarach transportowych do szybkiego użycia, a jednak Care 
Ribs wyróżnia się dzięki szczególnym parametrom chroniącym rybę. Zwłaszcza podczas krótkich wypraw, przy ograniczonej ilości 
sprzętu, aspekt ochrony ryb często schodzi na dalszy plan. To był dla nas wystarczający powód, aby stworzyć matę do odhaczania, 
która byłaby grubo wyściełana, ale mimo to zachowałaby niewielkie wymiary transportowe.  Wzmocniona Care Ribs po rozłożeniu 
złapie każdą wyślizgującą się z ręki rybę. Matę można zwinąć, zabezpieczyć dwoma rzepami i przechowywać w torbie transportowej. 
•  wymiary: 118 x 62 x 4 cm
•  wymiary transportowe: 63 x 23 cm
•  materiał: poliester 210D

Idealna, pływająca mata do odhaczania z matą chroniącą kolana, do profesjonalnych sesji na brzegu. 

• łączne wymiary: 110 x 65 cm
• niewielkie wymiary transportowe: 55 x 65 x 20 cm
• pływająca
• ochrona dla kolan na czas sesji zdjęciowych
• wodoodporny nylon 600D
• łatwo zmywalna
• bardzo szybko wysychająca
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TRAVEL WEIGH SLING

RELAX WEIGH SLING RELAX WEIGH SLING II

WEIGH SLING CARRIER

PREIS

SENKUNG!

Art.-Nr.
7140 070

Art.-Nr.
7140 366

• 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 sz-
tyce z włókna węglowego Carbon Poles gwarantują stabilność i 
niewielkie wymiary transportowe ok.  60 cm.
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Bardzo stabilna, pływająca mata do ważenia i z przechodzącym 
zamkiem błyskawicznym. Wyposażona w 4 uchwyty, szlufkę do 
umocowania oraz karabińczyk, który zapobiega niepożądanemu 
otwieraniu się zamka. 

• wymiary (dłxwys:  118 x 50 cm
• waga: 0,8 kg
• zaw. nylonową  torbę transportową 210D 

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. 

Art.-Nr. Wymiary Gew.
7140 369 120 x 40 x 60 cm 1,9 kg

• 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.
7142 056

Weigh Sling Carrier umożliwia 
przeniesienie do samochodu 
do 4 mokrych worków Weigh 
Slings, pozwalając uniknąć 
rozchodzenia się nieprzyjem-
nych zapachów. 
• Material: Heavy Duty PVC
• wymiary: 148 x 48 cm
• mieści do 4 wag
• duży rzep do umocowania 
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CARP SACK KIT MARKER SLING KIT

I
N
F
O I

N
F
O

CARP SACK EXTENSION CLIP

CARP SACK CARRIER

CARP CAGE

CARPSACK LIGHT

PREIS

SENKUNG!

Art.-Nr.
7141 460

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

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 
worek 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

- 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

Art.-Nr.
7140 015

Art.-Nr.
7140 027

Art.-Nr.
2230 042



 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack98

HEAVY SCALE WEIGH FINDER 50 KG

FULLY SCALE BAR 50KG DIGI FISH SCALE 50KG

NEW
2020

NEW
2020

•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 mit Tasche

• 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. Waga
2283 050 10 g - 50 kg

Art.-Nr. Waga
2283 155 10 g - 50 kg

* wodoszczelna waga (Bar)
* waga elektroniczna 50 kg, dokładność pomiaru do 10g.
* możliwość zmiany jednostki pomiaru: KG, LB, LB:OZ, OZ.
* funkcja hold.
* automatyczne zapisywanie końcowej wagi w ciągu 15 sekund. 
* sygnał dźwiękowy podczas zapisywania wagi. 
*  duży wyświetlacz LCD. 
* niebieskie podświetlenie wyświetlacza podczas ważenia w nocy. 
* funkcja automatycznego włączania i wyłączania. 
* 2 baterie AAA (w zestawie).
* odporność na wodę. - * duży hak do ważenia. 
* hak z powłoką magnetyczną. 
* funkcja tarowania - 
* wbudowany termometr (Celsius i Fahrenheit).

* wodoszczelna waga ze skladanym ramieniem, 50 kg
* waga elektroniczna 50 kg, dokładność pomiaru do 10g.
* możliwość zmiany jednostki pomiaru: KG, LB, LB:OZ, OZ.
* funkcja hold.
* automatyczne zapisywanie końcowej wagi w ciągu 15 sekund. 
* sygnał dźwiękowy podczas zapisywania wagi. 
*  duży wyświetlacz LCD. 
* niebieskie podświetlenie wyświetlacza podczas ważenia w nocy. 
* funkcja automatycznego włączania i wyłączania. 
* 2 baterie AAA (w zestawie).
* odporność na wodę. - * duży hak do ważenia. 
* hak z powłoką magnetyczną. 
* wyświetlacz niskiego poziomu baterii. 
* ochrona przed spęciami. 
* składana.
* funkcja tarowania. 
* wbudowany termometr
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WEIGH FINDER POUCH SCALE PROTECTOR BAG

Made in G
ermany

SCALE STATIONAQUA SCOPE

HEAVY WEIGH BAR FIRST AID SPRAY

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

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

Art.-Nr.
7150 006

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

Wizjer, który pozwala oglądać dno zbiornika do 6 m głębokości, 
przy niskiej 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)

Heavy Weigh Bar jest niezbędny, aby uzyskać dokładny wynik ważenia.  Pod-
wójny uchwyt pokryty jest antypoślizgowym tworzywem EVA. 

• długość: ok. 29 cm
•  Material: stal

Art.-Nr.
7140 065

Art.-Nr. Długość
2280 502 2 m

• Gehäuse aus stoßfestem ABS Kunststoff
• Glasfaser Maßband

MASSBAND 2,0M

Art.-Nr.
2210 999

Spray służy do leczenia zranień powstałych w wy-
niku ukłuć haczykami czy ugryzień. Zastosowanie:
Zranione miejsce spryskać z odległości ok. 20 cm, 
rana zostanie zdezynfekowana. Przed użyciem 
wstrząsnąć!

• 11,39 g Aqua Purificata & Zuschlag
• 28,03 g Isopropylicius
• zawartość: 50 ml
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I
N
F
O

Chest 2 Chest 3 Chest 4 Chest 6 Chest 8

I
N
F
O

TACKLE CHEST

TACKLE CHEST XXL KIT

ST-CHEST

RIG CARRIER

Art.-Nr. Rozm. wymiary
7151 002 Medium 23,6 x 22,2 x 6,3 cm

7151 003 Large 34,6 x 25,6 x 6,3 cm

7151 010 XXL 36,5 x 28,5 x 6,3 cm

• Dostarczane bez zawartości!

Organizery Anaconda Tackle Chest wykonane są z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, i wyposażone w 
system zatrzasków Long Life. Pokrywa jest zaprojektowana 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.
7151 099

Kompletny zestaw naszych organizerów, zawierający: 

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

• Dostarczane bez zawartości!

Art.-Nr. Model
7151 004 Tackle Chest 2

7151 005 Tackle Chest 3

7151 006 Tackle Chest 4

7151 007 Tackle Chest 6

7151 008 Tackle Chest 8

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

Rig Carrier zawiera 2 tablice na przypony, 30 szpilek oraz 3 dodatkowe przegrody na małe części. Mieści do 30 przyponów.

• Dostarczane bez zawartości
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T-SHIRT

HOODIE

TEAM MESH CAP

TWISTER RIG PEGS

NEW
2020

TEAM CAP

NEW
2020

18
 m

m

10 mm

Art.-Nr. Roz.
7156 600 S

7156 601 M

7156 602 L

7156 603 XL

7156 604 XXL

7156 605 XXXL

Rückenpartie bei T-Shirt und Polo.

Materiał 
100 % Baweły
Color: czarny

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. 
Bluza jest bardzo wytrzymała i nie odkształca się nawet po wielu 
praniach. Ściągacze na dole i na rękawach zawierają elastan. 

Materiał Bawełna/ Polyester Mesh

Art.-Nr.
0125 926

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

Art.-Nr. Roz.
7155 001 M

7155 002 L

7155 003 XL

7155 004 XXL

7155 005 XXXL

Materiał 100 % Polyester Fleece, 
100 % Nylon Taslon

Dzięki szpilkom w oryginalnym kształcie i 5 rożnych kolorach 
stworzą Państwo własny, oryginalny system przechowywa-
nia przyponów. Z pomocą 20 szpilek Mini Tent Pegs szybko 
zaprowadzą Państwo porządek w piórniku czy organizerze. 

Art.-Nr Kolor Rozm. Ilość
2411 001 black 10 x 18 mm 20 pcs.

2411 002 red 10 x 18 mm 20 pcs.

2411 003 yellow 10 x 18 mm 20 pcs.

2411 004 fluo green 10 x 18 mm 20 pcs.

2411 005 white 10 x 18 mm 20 pcs.

Art.-Nr.
0125 932
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CYCLON JACKET IICYCLON JACKET II

NIGHTHAWK TROUSERSNIGHTHAWK JACKET

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 outdooro-
wa o sportowym kroju. Posiada wiele kieszeni z przo-
du i wewnątrz, częściowo z zamkami błyskawicznymi. 
Regulowane rękawy i dół kurtki. Zamek błyskawiczny 
kryty jest listwą z zatrzaskami. 

Kurtka Nighthawk to wiatroszczelna i wodoodporna kurtka z 
klejonymi szwami i kapturem. Podszewka z mikropolaru gwa-
rantuje 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

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

Spodnie Nighthawk są odpowiednie na niemal każdą sytuację 
pogodową. Są wiatroodporne, wysoce wodoodporne, 
oddychające i zapewniają najlepszą ochronę przed promieniowa-
niem UV.
2 kieszenie boczne, 2 kieszenie na nogawkach, tylne kieszenie, 
wzmocnione na kolanach.
szczegóły:
•  wiatroodporny
•  wysoka wodoodporność
•  Ochrona przed promieniowaniem UV
•  100% poliester ze 
   szczotkowanego polaru
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SNOWY OWL SUIT
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CYCLONE CARGO

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 wa-
runkach.

•  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.

Art.-Nr. Roz.
7155 501 M

7155 502 L

7155 503 XL

7155 504 XXL

7155 505 XXXL

Te bardzo lekkie spodnie świetnie sprawdzają się jako spodnie wierzchnie, 
kiedy ubieramy się „na cebulkę“. Spodnie Cyclone Cargo są wiatro-, wodoo-
dporne i oddychające (przekazywanie wilgoci i potu na zewnątrz). 
Wzmocniona część na kolanach, 2 kieszenie, 2 kieszenie typu Cargo zapinane 
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

Spodnie 
Zip-Off
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UNLIMITED CARGO

ANACONDA CARGO

CARGO JOGGAS

ZIPPER HOODIE

Art.-Nr. Roz.
7144 001 S

7144 002 M

7144 003 L

7144 004 XL

7144 005 XXL

7144 006 XXXL

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 011 S

7144 012 M

7144 013 L

7144 014 XL

7144 015 XXL

7144 016 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

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

•  65% poliester 35% bawełna
•  boczne kieszenie zapinane na zamek
•  ściągany pasek

Krótkie spodenki od Anacondy wyposażone są w wyso-
kiej jakości zamek błyskawiczny.

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

NIGHTHAWK ZIPPER HOODIE NIGHTHAWK JOGGAS

Art.-Nr. Roz.
7144 122 M

7144 123 L

7144 124 XL

7144 125 XXL

7144 126 XXXL

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 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

Wodoodporna bluza z kapturem dla karpiarzy, 
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, wysoce 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

Dopasowując ofertę odzieży Nighthawk, dostępna jest teraz 
odpowiednia bielizna na jesień / zimę, która gwarantuje kom-
fort termiczny.

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

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
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RS-SERIES - Rod Sleeve

PREIS

SENKUNG!

BUCKET-SERIES

Sleeves to rozbudowana wersja naszych Single Jackets. Wyposażone są w grubo wyściełany 
uchwyt, przechodzący zamek błyskawiczny i osłonę z PVC na dole. Poza tym, u góry znajduje 
się zamykane przezroczyste okienko, które umożliwia opisanie i uporządkowanie zawartości 
w przypadku posiadania większej ilości pokrowców Single Jackets. 

• 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 dl. dł. wędek
7158 009 1,45 m 9 ft

7158 010 1,60 m 10 ft

7158 012 1,90 m 12 ft

7158 013 2,10 m 13 ft

Art.-Nr. Zaw.
2200 405 5 Liter

Art.-Nr. Zaw.
2200 410 10 Liter

Art.-Nr. Zaw.
2200 417 17 Liter

Art.-Nr. Zaw.
2200 420 20 Liter

• 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, wygodnej w przechowywaniu
• 20 litrów dostępne tylko w okrągłej wersji 
• wyjątkowo wytrzymały metalowy uchwyt 

REELANCE



T
O

P
 

T
A

C
K

L
E

 
S

Y
S

T
E

M

 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible 107

GB-S - Gear Bag Small

GB-M - Gear Bag Medium

GB-L Gear Bag Large

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

• 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, indywidual-
nie regulowane za pomocą rzepów.  3 spore kieszenie zewnętrzne gwarantują dodatkowe miejsce 
na wyposażenie. 

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 

CB-L to grubo wyściełana torba o bardzo dużej pojemności.  Posia-
da 4 zewnętrzne kieszenie i wyściełany uchwyt. 

• wymiary: 80 x 50 x 38 cm
• wykonany z 600 D 

Art.-Nr.
7158 001

Art.-Nr.
7158 002

Art.-Nr.
7158 003
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TL-GB - Tab Lock Gear Bag

NEW
2020

NEW
2020

SH-20 - Survival Hopper

NEW
2020

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

5 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen

incl.

Art.-Nr.
7158 034

Art.-Nr.
7158 035

•  wymiary: 53 x 35 x 40 cm
•  materiał: poliester 600D

Freelancer Tab Lock Gear Bag to prawdziwe cudo z wieloma użytecznymi funkcjami. 
Wnętrze torby zostało wyposażone w podwójne dno, w dolnej części znajduje się wyjmowane pokrycie, a pod nim regulowana 
podziałka, wzmocniona wszytymi płytkami z tworzywa sztucznego, chroniącymi sprzęt. Sztywny stelaż torby opiera się na 4 listwach z 
tworzywa sztucznego, które utrzymują jej kształt w każdych okolicznościach. Aby zagwarantować optymalne użytkowanie torby, jako 
pokrywę zamontowaliśmy w niej tzw. Hardtop, którego świetnie można używać jako stolika Bivvy Table, a jednocześnie gumowym 
ściągaczem zabezpiecza on organizer Tackle Box Large. W przedniej kieszeni torby znajduje się piórnik na przypony Rig Carrier oraz 
po jednym podwójnym, potrójnym i poczwórnym organizerze Tackle Chest. W bocznej kieszeni schowaliśmy 9 pojemników na dipy z 
gumowymi uszczelkami. 

Freelancer Survival Hopper został zaprojektowany do transportu żywności i i zimnych napojów”. Jest to możliwe dzięki izolacji w 
głównej komorze. Dołączone sztućce zawierają 2 noże, 2 widelce i 2 łyżki, 2 talerze i 1 ręcznik. Paski naramienne są zaprojektowane 
dla wygody i wzmocnione w okolicy nerki (pas brzuszny). Mniejsza torba ma również funkcję chłodzenia i jest odpowiednia na puszki.

• komora główna ok. 17 litrów (komora chłodząca).
• naszywana kieszeń: 25 x 20 x 8 cm (komora chłodząca, mała)
• wyściełane paski, funkcja pasa biodrowego z klipsem i dodatkowo wyściełany bok.
• wyściełany tył dla wygodnego transportu
• w tym sztućce: 2 noże, 2 widelce i 2 łyżki oraz 2 talerze i 1 ręcznik
• nylon 600D z wodoodporną powłoką
• wzmocniony, wodoodporny spód
• uchwyt do przenoszenia
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TL-W - Tab Lock Workshop

BR-C - Bait Rocket Carrier

TL-P - Tab Lock Pouch

NEW
2020

NEW
2020

NEW
2020

NEWNEWNEW
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REELANCE

NEWNEWNEW
2020

NEW
2020

Art.-Nr.
7158 033

Art.-Nr.
7158 020

Art.-Nr.
7158 031

Freelancer Bait Rocket Carrier został stworzony z myślą o ochronie rakiet zanętowych. Dzięki znajdującej się we wnętrzu piance 
możliwe jest indywidualne dopasowywanie kształtu przechowywanego przedmiotu. W tym etui można bezpiecznie przechowywać 
także sygnalizatory brań i inne delikatne przedmioty. 

•  wymiary: 32 x 25 x 11 cm
•  materiał: poliester 600D

Nowe torby Freelancer TL-P  i TL-W  zostały specjalnie zaprojektowane do bezpiecznego transportu tabletu w połączeniu z 
niezbędnym sprzętem i akcesoriami. Na twardej okładce znajduje się odpowiednie urządzenie / wycięcie. Tutaj tablet można 
zacisnąć i bezpiecznie umieścić. Wnętrze oferuje doskonałe opcje przechowywania akumulatorów i różnych akcesoriów. Szczegól-
nie przemyślany jest tutaj boczny, zewnętrzny port USB, który prowadzi do akumulatora za pomocą umieszczonego wewnątrz 
kabla. Ponadto spód ma wodoodporną i odporną na zabrudzenia podłogę z PCV, która chroni elektronikę przed wilgocią.

• montowany z boku, zewnętrzny port USB
• specjalne urządzenie w twardej oprawie na tablety
• wewnętrzna kieszeń transportowa z zamkiem błyskawicznym do tabletu
• wymiary: komora główna: 34 x 25 x 15 cm
• wymiary wieka: 30 x 22 cm
• wymiary przegródki na tablet do transportu: 26 x 20 cm
• materiał: poliester 600D z wodoodporną powłoką PVC
• 3 komorowa
• uchylna komora główna
• uchwyt do transportu

specjalne urządzenie w twardej oprawie do konfigurowania tabletów
• wewnętrzna kieszeń transportowa z zamkiem błyskawicznym 
  do ochrony tabletu i zachlapaniem
• wymiary: komora główna: 34 x 24 x 10 cm / Tackle Box „Tackle Chest Large” w tym
• wymiary wieka: 30 x 22 cm
• wymiary przegródki na tablet do transportu: 26 x 20 cm
• materiał: poliester 600D z wodoodporną powłoką PVC
• wyściełany uchwyt do noszenia



REELANCE
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7 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen

incl.

SIT-2 - Slide In Tray

LP-4 - Lead Pocket

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

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.

• 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

Art.-Nr.
7158 004

Bardzo wytrzymały L P - 4, który mieści 4 regulowane przegrody. We wnętrzu tego poręcznego pokrowca znajduje się także nieduża 
kieszeń z siateczki. 

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

Art.-Nr.
7158 026
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TCO-1- Tackle Cube Organizer

REELANCE

SB-L - Sponge Bag Large

3 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen

incl.

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

TCO -1 to duży, pojemny, uniwersalny plecak. 
Wzmocniony  w  części  pleców  i  nerek,  dzięki  niemu  karpiarz  będzie  mógł  kilometrami  nosić  swój  cenny  sprzęt  w  drod-
ze nad wodę, nie odczuwając zmęczenia.  W dodatkowej, górnej komorze można przechowywać puszki, ciężarki i inne ważne akcesoria. Wy-
jmowane ścianki działowe na rzepy 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 jakby 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.
7158 023

Klasyczna kosmetyczka, ale w stylowym kamuflażu

• 25 x 23 x 14 cm
• 2 boczne kieszenie z uchwytem na szczoteczkę
• Aplikacje Freelancer Camou
• Hak montażowy
• Nylon 600D, wodoodporny
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CP-45 - Climber Pack

SRP-1 - Stiff Rig Pouch

REELANCE

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

Wszystkie posiadają wiele dodatkowych, zewnętrznych kieszeni oraz grubo wyściełane szelki i pasy poprzeczne. Przednie kieszenie 
zostały wzmocnione tworzywem EVA, który zabezpiecza delikatny sprzęt taki jak telefony komórkowe czy aparaty fotograficzne. Każdy 
plecak posiada wytrzymały zamek błyskawiczny oraz odporny na wodę i zabrudzenia spód z PVC. Anatomiczny kształt i regulowane 
szelki zapewniają duży komfort noszenia.

• 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.
7158 045

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
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SC-L - Survival Carrier

WP-1 - Work Pouch

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

Torba termoizolacyjna, która można być używana również jako klasyczna 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

Dobra organizacja to połowa sukcesu. To przysłowie 
sprawa się także w przypadku torby Workshopod Ana-
condy.
4 znajdujące się w zestawie organizery pomieszczą ws-
zystkie niezbędne karpiarzowi małe przybory. Rig Tre-
asure 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
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RC-L - Recliner Carrier Large RC-XXL - Recliner Carrier XXL

CRC-L - Carp Rack Carrier Large CRC-XXL - Carp Rack Carrier XXLarge

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

Art.-Nr.
7158 110

Art.-Nr.
7158 112

Art.-Nr.
7158 116

Art.-Nr.
7158 118

Transport bagażu w profesjonalnym stylu. Dzięki modelom Freelancer Recliner możesz bezpiecznie i wygodnie transportować łózko/
fotel. Pasek do noszenia i uchwyty ułatwiają transport na duże odległości pieszo.

• Szer. X wys. X głęb .: 74 x 70 x 20 cm
• wzmocniony, wodoodporny spód
• Wyściełany pasek na ramię
• Uchwyty do przenoszenia
• Nylon 600D
• Optyka Freelancer

• Szer. X wys. X głęb 102 x 80 x 20 cm
• wzmocniony, wodoodporny spód
• Wyściełany pasek na ramię
• Uchwyty do przenoszenia
• Nylon 600D
• Optyka Freelancer

Transport bagażu w profesjonalnym stylu. Dzięki modelom Freelancer Recliner możesz bezpiecznie i wygodnie transportować łózko/
fotel. Pasek do noszenia i uchwyty ułatwiają transport na duże odległości pieszo.

• Szer. X wys. X głęb 83 x 84 x 28 cm
• wzmocniony, wodoodporny spód
• Wyściełany pasek na ramię
• Uchwyty do przenoszenia
• Nylon 600D
• Optyka Freelancer

• Szer. X wys. X głęb  110 x 90 x 30 cm
• wzmocniony, wodoodporny spód
• Wyściełany pasek na ramię
• Uchwyty do przenoszenia
• Nylon 600D
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RCS-1 - Recliner Carp Seat

VCR - Visitor Carp Recliner

175
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

VCR - Visitor Carp Recliner

145
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

REELANCE

Bardzo wygodny, łatwy w obsłudze fotel karpiowy, wyposażony w 
podłokietniki, wyściełany zagłówek i bezstropniowo regulowane 
nóżki z szerokimi stopkami zapobiegającymi zapadaniu się. 

• 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!

Nowy fotel  Visitor Chair pozostaje tak jak wcześniej nieduży i 
poręczny, ale bardziej stabilny i miękki. Maksymalne obciążenie to 
130 kg. 

•   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

Art.-Nr.
7158 501

Art.-Nr.
7158 502

Art.-Nr.
7158 501

Art.-Nr.
7158 502
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TCR - Traditional Carp Recliner

HOLY-S - Holy Seat

TCR - Traditional Carp Recliner

HOLY-S 

175
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

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

170
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

wymiary:
- 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.

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.

•   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 

stolik chowany w 
oparciu

Art.-Nr.
7158 504

Art.-Nr.
7158 515
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165
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

170
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

BDM-XL - Big Daddy Carp Emotion

DCM-L - Daddy Carp Emotion

REELANCE

Bardzo  nowoczesne  i  niezwykle  stylowe  krzesło  „All-Terrain-Chair“  w  innowa-
cyjnej stylistyce Freelancer. Siedzisko wykonane jest z najlepszej jakości materiału „Al-
cantara“  o  hydrofobowych  właściwościach  i  zapewnia  wygodę  podczas  siedze-
nia. W przeciwieństwie do BDM-XL, tutaj mamy do czynienia z mniejszym modelem.  

 •    miękki zagłówek z polaru Micro Fleece/ ekstra wyściełany
•     ekstra szerokie stopki przeciwko zapadaniu się w błocie
 •    filigranowy mechanizm regulacji położenia oparcia
 •    7,9 kg wagi
 •    powierzchnia siedziska: 50x52 cm
 •    oparcie: 50x65cm
 •    wysokość siedziska: 35–50 cm
 •    wymiary transportowe: 75x65x23cm
 •    podłokietniki z metali  
•     aluminiowy mechanizm zabezpieczający 
     przed składaniem się krzesła
 •   gwarantowane maksymalne obciążenie 135 kg

Bardzo nowoczesne, duże i niezwykle stylowe krzesło „All-Terrain-Chair“ w inno-
wacyjnej stylistyce Freelancer.
Siedzisko  tego  „flagowego“  produktu  wykonane  jest  z  najlepszej  „Alcanta-
ry“ o właściwościach hydrofobowych i gwarantuję wygodę podczas siedzenia. 
Deklasuje wszystkie inne modele, jeśli chodzi o komfort.

 •    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

Art.-Nr.
7158 505

Art.-Nr.
7158 511
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155
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

135
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

CLUSTER

CM-1 - Carp Emotion

REELANCE

Kolejny  bardzo  nowoczesny  i  niezwykle  stylowy  mo-
del krzesła „All-Terrain-Chair“ z serii Freelancer. Trochę węższe i bard-
ziej filigranowe od swojego dużego brata DCM-L krzesło - prawd-
ziwy multitalent. 
- 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 

Art.-Nr.
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

Art.-Nr.
7158 500
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205
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

175
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

ACHTUNG

KCR-8 - Kingsize Carp Rack

DCR-6 - Daddy Carp Rack

ACHTUNG

Art.-Nr.
7158 808

Art.-Nr.
7158 606

Nowy projekt przekonał wielu karpiaży, że wielodniowe zasiadki mogą być naprawde komfortowe. Mieszanka 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

Nowy projekt przekonał wielu karpiaży, że wielodniowe zasiadki mogą być naprawde komfortowe. 
Mieszanka 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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LCR-6 - Lounge Carp Rack

TCR-6 - Traditional Carp Rack

205
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

205
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

ACHTUNG

ACHTUNG

REELANCE

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 zestawu. 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

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. 

• 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

Art.-Nr.
7158 660 

Art.-Nr.
7158 506 
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NW-7 - Night Warrior

CP-3 - Climate Plus

NEW
2019

3 - Climate Plus

NEWNEW
2019

FS-P - Four Season Pillow FS-KP - Four Season Kingsize Pillow

NEW
2020

NEW
2020 2020

REELANCEArt.-Nr.
7158 707 

NW 7 to duży i przede wszystkim bardzo wygodny śpiwór w średnim segmencie cenowym.
Niesamowity komfort w połączeniu z najwyższej jakości materiałami - są to wyraźne cechy NW-7 w nowym stylu Freelancer Camou. 

• Wymiary: 210 x 100 cm
• Do -10 stopni Celsjusza
• podszewka z polaru
• wysokiej jakości zamki
• Wymiar transportu: 55 x 40 cm
• Waga transportowa: ok. 4,7 kg
• wodoodporny materiał zewnętrzny
• Dodatkowa kieszeń z zamkiem 
  błyskawicznym w śpiworze na drobne przedmioty
• Mocowanie: środkowy obwód i osłony wokół głowy i stóp
• zintegrowana poduszka (opcjonalnie wymienna)
 w tym torba transportowa wykonana z 600 poliestru

Art.-Nr.
7158 703 

Freelancer Climate Plus-3 to nie tylko jeden z najbardziej pomysłowych śpiworów, jaki jest jeszcze dostępny - to sprytnie przemyślany 
system w najnowszym stylu Freelancer Camou! Znakomity komfort i najlepsze materiały, a także niesamowita elastyczność to cechy 
tego śpiwora. Mamy tu do czynienia z 3-warstwowym śpiworem, który może być używany najlepiej jesienią / zimą, ale może w jednej 
chwili „przekształcić“ go w letni śpiwór. Przytulny polarowy śpiwór jest również wyposażony w poduszkę (zdejmowaną).

• Wymiary: 210 x 100 cm
• Do -15 stopni Celsjusza
• podszewka z polaru
• zintegrowana poduszka
   (50 x 30 x 20 cm)
• Wymiar transportu: 45 x 40 cm
• Waga transportowa: ok. 6,3 kg
• wodoodporny materiał zewnętrzny
• Mocowanie: środkowy obwód i osłony wokół głowy i stóp
• mała dodatkowa kieszeń na klucze z zamkiem
• w tym torba transportowa wykonana z 600 poliestru

Art.-Nr.
7158 701

Art.-Nr.
7158 702

Freelancer Four Season Pillow to, jak sama nazwa wskazuje, poduszka na wszystkie cztery pory roku. Specjalnie na lato jedna strona 
pokryta jest wodoodpornym, "chłodniejszym" materiałem Freelancer Peach Skin, podczas gdy druga - miękkim i ciepłym polarem. 
Wbudowany zamek błyskawiczny umożliwia wyjęcie wypełnienia poduszki do prania, gdy jest to potrzebne.
• 50 x 40 x 20 cm
• poszycie Freelancer Peach Skin/ Fleece 
• wbudowany zamek błyskawiczny

•  70 x 40 x 20 cm
•  poszycie Freelancer Peach Skin/ Fleece
•  wbudowany zamek błyskawiczny
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FREELANCER VAGABOND 2

NEW
2020

FREELANCER VAGABOND 3

I
N
F
O

NEW
2020

I
N
F
O

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

NEWNEWNEW

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

3-warstwy

2-warstwy

Art.-Nr.
7158 722

Art.-Nr.
7158 733

Seria Freelancer Vagabond to zupełnie nowa kolekcja śpiworów od Anaconda. W tej serii uwzględniono wszystkie funkcje istotne dla 
spokojnego i przyjemnego snu nad wodą.  Freelancer Vagabond 2, składający się z 2 warstw, jest szczególnie odpowiedni na okres 
przejściowy (wiosna / jesień).

• wodoodporny materiał zewnętrzny
• Wysokiej jakości zamki z „ochroną przed wiatrem” przed wnikaniem zimna
• Nadaje się na wiosenne lub jesienne noce, a także na lato
• zintegrowana, wyjmowana poduszka
• Zakrycie stopy i zagłówka
• Pas bezpieczeństwa z klipsem zapobiegający poślizgnięciu się na łóżku
• Dołączona torba transportowa wykonana z poliestru 600 D.
• Freelancer Camo Skin
• Wymiary: 200 x 90 cm
• Wymiary transportowe: 50 x 30 x 30 cm
• Torba materiałowa: poliester 600D
Powłoka zewnętrzna: 1100% Peach Skin Camo + 100% Polyester Taffeta
• Materiał wewnętrzny: polar
• Waga: 3,7 kg
• do -5 stopni Celsjusza

Freelancer Vagabond 3, składający się z 3 warstw, jest szczególnie odpowiedni na chłodne wiosenne lub jesienne noce, a także na 
łagodniejsze zimowe dni.

• wodoodporny materiał zewnętrzny
• Wysokiej jakości zamki z „ochroną przed wiatrem” przed wnikaniem zimna
• na chłodne wiosenne lub jesienne noce, a także na łagodniejsze zimowe dni
• Zakrycie stopy i zagłówka
• Zintegrowana poduszka w obszarze głowy (zdejmowana za pomocą 
  zamka błyskawicznego)
• Pas bezpieczeństwa z klipsem zapobiegający poślizgnięciu się na łóżku
• Torba transportowa wykonana z poliestru 600 D.
• Freelancer Camo Skin
• Wymiary: 200 x 90 cm
• Wymiary transportowe: 50 x 40 x 40 cm
• Torba materiałowa poliester 600D
Powłoka zewnętrzna: 100% Peach Skin Camo + 100% Polyester Taffeta
• Materiał wewnętrzny: polar
• Waga: 4,9 kg
• do -5 stopni Celsjusza
• 3-warstwowy (usuwalny 1 warstwa)
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NEW
2020

FREELANCER VAGABOND 4

I
N
F
O

FREELANCER VAGABOND OVERSIZE

NEW
2020
NEWNEWNEW
2020

I
N
F
O

4-warstwy

Art.-Nr.
7158 737

Art.-Nr.
7158 744

3-warstwy

Śpiwór XXL, pasujący do krzesła-łóżka ANACONDA KCR-8! Seria Freelancer Vagabond to nowa kolekcja śpiworów marki Anaconda.  
Uwzględniono w nich wszystkie parametry ważne dla przyjemnego i regenerującego snu nad wodą. Te śpiwory "nowej generacji" z 
segmentu high end mają również pasującą stylistykę freelancer-camo. 
Freelancer Vagabond 3, składający się z 3 warstw, sprawdzi się zwłaszcza podczas chłodnych wiosennych i jesiennych nocy, a także 
podczas łagodniejszych zim. 
•  wodoodporny materiał zewnętrzny
•  wysokiej jakości zamki błyskawiczne zabezpieczone przed wnikaniem wiatru i zimna
•  tzw. "windstopper" w okolicy szyi; ramiona są chronione przed zimnem 
•  na chłodne wiosenne i jesienne noce, a także łagodniejsze zimy
•  pasuje do krzesła-łóżka KCR-8
•  kaptury do mocowania śpiwora
•  pasek z klipsem zabezpieczający przed zsuwaniem się śpiwora z łóżka 
•  torba transportowa z poliestru 600D
•  Freelancer Camo Skin 
•  wymiary: 225 x 120 cm
•  wymiary transportowe: 60 x 45 x 45 cm
•  materiał torby transportowej: poliester 600D
•  materiał zewnętrzny: 100% Peach Skin Camo +100% Polyester Taffeta
•  materiał wewnętrzny: polar
•  waga: 5,6 kg
•  do -15 stopni Celsjusza
•  3-warstwowy (1 warstwa odpinana)

Seria Freelancer Vagabond to nowa kolekcja śpiworów marki Anaconda. Uwzględniono w nich wszystkie parametry ważne dla przy-
jemnego i regenerującego snu nad wodą. Te śpiwory "nowej generacji" z segmentu high end mają również pasującą stylistykę free-
lancer-camo. Freelancer Vagabond 4,  składający się z 4 warstw, szczególnie dobrze sprawdzi się podczas chłodnych wiosennych czy 
jesiennych nocy, a także zimą. Odpinając 2 warstwy w mgnieniu oka zmienimy Vagabond 4 w śpiwór letni. 
• wodoodporny materiał zewnętrzny 
• wysokiej jakości zamki błyskawiczne zabezpieczające przed wnikaniem wiatru i zimna 
• tzw. "windstopper" w okolicy szyi; ramiona są chronione przed zimnem 
• na zimne wiosenne i letnie noce, a także mroźne zimowe dni
• kaptury do mocowania śpewora w nogach i za głową 
• pasek z klipsem zapobiegający zsuwaniu się śpiwora z łóżka
• Freelancer Camo Skin 
• wymiary: 205 x 90 cm
• wymiary transportowe: 70 x 40 x 40 cm
• materiał torby: poliester  600D 
• materiał zewnętrzny: 100% Peach Skin Camo +100% Polyester Taffeta
• materiał wewnętrzny: polar
• waga: 6,3 kg
• do - 20 stopni Celsjusza
• 4 - warstwowy (2 warstwy wypinane)
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CUTE ROD SLEEVE

QUAD & SIX PACK

TRIPLE JACKET

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

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 bezpiecz-
nie 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 kom-
paktowej 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

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   ograniczenia  sprzętu  do  minimum.  W  
pokrowcu  Cute  Rod  Sleeve  zmieszczą  się  3  
zmontowane  wędki  karpiowe.  Główna  komo-
ra  przypomina  hardcase;  jest  wyściełana  aż  
do  samego  dołu.  Po  bokach  (z  lewej/z  pra-
wej)  znajdują  się  rozciągliwe  taśmy  z  neopre-
nu.  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

Art.-Nr dł. dł. wędekArt.-Nr. Długość dł. wędek
7150 310 1,75 m - 10 ft

7150 312 2,05 m - 12 ft

7150 313 2,20 m - 13 ft

Pokrowiec na 3 zamontowane wędki. 

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

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
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3 SECTION TRAVEL 
ROD SYSTEM

QUATTRO ROD SYSTEM

BASIC ROD GUARD TRAVEL ROD SYSTEM

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

Art.-Nr. dł wędek.
7141 220 11-13 ft

Ten pokrowiec mieści do 8 wędek, a dzięki swojej szerokości ok. 27,5 cm należy do najsmuklejszych modeli 
dostępnych na rynku. We wnętrzu znajduje się miejsce dla ułożonych na przemian 4 wędek z zestawami i kolej-
nych 4 niezmontowanych o długości do 13 ft.
Narażone na uszkodzenia miejsca zostały zabezpieczone wytrzymałą wyściółką, co gwarantuje bezpieczny trans-
port najcenniejszych wędek z włókna węglowego. Posiada zewnętrzne kieszenie na parasol, podbierak etc. 

• 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 
• wyciągana 3-częściowa aluminiowa sztyca

3-częściowa 
aluminiowa 

sztyca

Art.-Nr dł. wędek
7140 195 12 ft

7140 215 13 ft

Futerał z miejscem na łącznie 6 wędek - 3 zmontowane i 3 niez-
montowane o długości do 12 stóp / 3,60 m. Newralgiczne miejsca 
zostały dodatkowo wyściełane, więc bezpieczny 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 

3-częściowa 
sztyca 

z aluminium

Art.-Nr. Długość dł. wędek
7141 205 2,00 m 12 ft

7141 215 2,20 m 13 ft

• Materiał: poliester 600 x 450 D 
• powłoka PVC
• dostarczane bez zawartości!

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

3-częściowa 
aluminiowa  

sztyca

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.
• Materiał: poliester 600 D z wodoodporną powłoką PVC
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3 SECTION ROD SLEEVE

SINGLE JACKET

DOUBLE ROD SLING

ECO DOUBLE ROD SLEEVE

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

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

7151 211 2,10 m 13 ft

Pokrowiec na 2 wędki z zestawem + 2 niezmontowane, z wytrzymałą wyściółką i bocznymi przegrodami na pod-
bierak, parasol albo inny sprzęt. Wędki chronione są przez dodatkowe, pojedyncze, wyściełane zamknięcia. 

• Material: poliester 600 D z wodoodporną powłoką PVC
• dostarczane bez sztyc aluminiowych  (tylko z 7151 195, 210, 133 i 143)

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

7140 140 142 cm 13 ft

3 Section Rod Sleeve stworzony został z myślą o bezpiecznym transporcie 
3-częściowych wędek karpiowych. Materiał i inne parametry są identyczne 
z innymi Anaconda Single Jackets.

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

Pojedyncza torba transportowa z ekstra grubą wyściółką dookoła - dla bezpiecznego transportu pojedynczo zmontowanych wędek 
i kołowrotków.  
• wodoodporny i trwały materiał 
• wytrzymały zamek błyskawiczny – dla ochrony żyłki znajduje się naprzeciwko kieszeni na kołowrotek
• wyściełany uchwyt z rzepem
• wzmacniane szwy,  zmywalne wnętrze
• znajdujący się z boku karabińczyk do łączenia większej ilości „Single-Jackets“
• kolor: oliwka
• Materiał 600D x 450D

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

7140 212 2,10 m 13 ft

W przeciwieństwie do lufy Single Jacket, przy pomocy Double Rod Sling można wygodnie przetransportować jednocześnie 2 wędki z 
zestawem. Wnętrze torby jest podzielone, zaopatrzone w rzepy bezpiecznie przytrzymujące wędki w jednym miejscu. W wyposażeniu 
tego pokrowca znajdziemy: dużą, również podzieloną przegrodę na kołowrotki, uchwyt, wyściełany pasek na ramię,  a z tyłu pokrowca 
- zamek błyskawiczny z 2 suwakami.

• Material: poliester 600D 
• Powłoka wodoodporna
• Spód z PVC
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I
N
F
O

PROTECTOR CASES UNLIMITED SLEEVES

VARIO HOLDALL

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!PREIS

SENKUNG!

Art.-Nr. dl. 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.

• Verstärkte Bodenschale, ca. 17 cm

• Materiał: poliester 600D, twardy rdzeń z tworzywa 
sztucznego

stabilny, sztywny 
pokrowiec

Art.-Nr dl. 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

Unlimited Sleeves to rozbudowana wersja naszych 
Single Jackets. Wyposażone są w grubo wyściełany 
uchwyt, przechodzący zamek błyskawiczny i osłonę 
z PVC na dole. Poza tym, u góry znajduje się zamy-
kane przezroczyste okienko, które umożliwia opisa-
nie i uporządkowanie zawartości w przypadku posi-
adania większej ilości pokrowców Single Jackets. 

• 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

Na zewnętrznej stronie tego pokrowca znajdziemy 4  szlufki, oczka, rzepy, 
oraz 2 paski do mocowania i zabezpieczania na 4 pojedyncze pokrowce-lufy 
Single jackets. Ponadto wyposażony jest w 2 podłużne, boczne kieszenie 
zamykane na zamek błyskawiczny. Aby ułatwić wyjmowanie zawartości, na 
dolnej krawędzi bocznej kieszeni znajduje się zamek błyskawiczny. W dużej 
komorze głównej z łatwością zmieści się sprzęt taki jak podbieraki, maty do 
ważenia, rury rzutowe, parasole czy nieduży namiot. 
Transport znacząco ułatwia grubo wyściełany, neoprenowy pasek na ramię. 

• 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

Art.-Nr. dł. wędek
7154 200 13 ft
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REEL SLEEVE

LEAD POCKET LEAD CARRIER

REEL CARRIERTWIN SPOOL CASE

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

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

Bardzo wytrzymały Lead Pocket, który mieści 4 regulowane prze-
grody. We wnętrzu tego poręcznego pokrowca znajduje się także 
nieduża kieszeń z siateczki. 

• 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 wymiary
7140 033 24 x 20 x 8 cm

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 sz-
pul przed zadrapaniami i uszkodzeniami. Dostępne również w 
wersji na 2 szpule. Nadają się również do kołowrotków Big Pit.

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

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

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!
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LEAD CONTAINER VARIO GEAR BOX

NEW
2019

WORK BENCH

BUCKET TRANSFORMER

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

Art.-Nr. Wymiary
7140 066 16 x 9 x 10 cm

The Bucket Transformer sprawia, że twoje wiadro (pasujące tylko do 20 cm 
ANACONDA Freelancer Bucket) zamienia się w wielofunkcyjną kieszeń z sied-
zeniem w mgnieniu oka. Genialnie przemyślany, zajmujący niewiele miejsca 
wynalazek!
Podobnie jak w przypadku pasa amunicji, wiadro transformatora jest moco-
wane dookoła czerpaka i mocowane za pomocą pasa, a także zabezpieczone 
precyzyjnie dopasowanym rzepem, dzięki czemu wszystko trzyma się bez 
chybotania. Na pokrywie znajduje się dostarczona poduszka o grubości 3 cm, 
wodoodporna i zapewnia wygodne siedzisko z kubełka.
• Opracowano dla ANACONDA Freelancer Bucket 20L Round (2200 420)
• Miejsce do siedzenia z poduszkami o wadze do 120 kg
• 2 zewnętrzne kieszenie po 15 x 20 cm
• 2 przedziały na banknoty każdy 8 x 3 cm (wzmocniony nylon)
  + pas bezpieczeństwa
• Zapięcie na rzep, a także ochrona paska
• wyjątkowo wielofunkcyjny
• wysokiej jakości zamki Anaconda
• Wodoodporny nylon 600D
• Dostawa bez łyżki

Art.-Nr. Wymiary
7140 044 22 x 18 x 10 cm

Praktyczna torba-case z dwiema przegrodami na ciężarki i inne 
niezbędne akcesoria do łowienia karpi. 
• 600D Nylon, wodoszczelny
• ogumowane suwaki Anaconda
• 2 osobne komory uchwyt

Art.-Nr. Wymiary
7140 064 16 x 9 x 10 cm

ANACONDA Work Bench to mała torba z wieloma przegródkami, dzięki 
którym doskonale nadaje się do przechowywania najróżniejszych małych 
elementów. W obudowie typu hardcase rzeczy są bezpieczne i chronione 
przez zgnieceniami.  
- w pokrywie przegroda z przezroczystym okienkiem i suwakiem
- hardcase
- nylon 600D, wodoodporny

Art.-Nr.
7140 052

Praktyczne etui ze przegrodą hardcase na ciężarki i inne 
niezbędne akcesoria do łowienia karpi.
• 600D Nylon, wodoszczelny
• ogumowany suwak Anaconda 
• 2 stabilizowane przegrody (hardcase)
• uchwyt
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WORKSHOP

STIFF RIG WALLET I
RIG POCKET

STIFF RIG WALLET II

ROD POD CARRIER

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

Ten wyposażony w krótką i długą tablicę na przypony organizer posiada także 
8 przezroczystych kieszonek na drobiazgi, takie jak gotowe przypony, plecion-
ki czy inne tego typu akcesoria. Na wyposażeniu znajdują się szpilki do moco-
wania gotowych zestawów. Wewnątrz znajduje się 8 elastycznych gumowych 
opasek na igły, wiertła itd. 

Wyposażony jest w 8 kieszonek na przypony 
i 2 przegrody na akcesoria. Dodatkowo za-
wiera 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 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

Art.-Nr.
7140 004

Art.-Nr.
7140 025

• 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 371

Dobra organizacja to połowa sukcesu. To przysłowie spra-
wa się także w przypadku torby Workshopod Anacondy.
4 znajdujące się w zestawie organizery pomieszczą wszy-
stkie 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

Wysokiej jakości pokrowiec na rod pody.  Grubo wyściełany, 
wyposażony w 2 wewnętrzne kieszenie, które służą do przymo-
cowania i ochrony buzzer barów. Uchwyt i wyściełany pasek na 
ramię ułatwiają transport. komplettes Rod Pod. Ein Tragegriff und 
ein gepolsterter Schultergurt erleichtern den Transport.

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

• Materiał: powłoka 600D
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ACURE BASKET LARGE

TABLEWARE BAG

BAIT BUCKET

BOILIE BAG II

WC BAG

SURVIVAL BAG

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

Art.-Nr.
7140 022

•  Material: 600D Polyester
• wodoodporna powłoka PVC
• wnętrze pokryte aluminium
• wymiary: 21 x 26 cm
• odporny na zabrudzenia spód z PVC

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!

- suche miejsce do przechowywania kulek i pelletów
- dodatkowa przegroda na przynęty frozen baits/hookbaits
   materiał: 
   nylon 600D (hydrofobowy)

Art.-Nr.
7142 010

Torba termoizolacyjna, która można być używana również jako klasyczna 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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BAIT PROVIDER I BAIT PROVIDER II

DIP & BAIT BAGCOOLER SERIES

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG! PREIS

SENKUNG!

To typowa torba na zanęty z funkcją termoizolacji.  W skład ze-
stawu wchodzi 8 pojemników na dipy, znajdujących się w 2 szu-
fladach 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 sia-
teczki, a z przodu - również kieszonka na mniejsze przyboty. Uch-
wyty i pasek na ramię sprawiają, że transport nie stanowi 

•  Material: 600D Nylon
•  wodoodporna 
   powłoka PVC
•  zaw. 8 pojemników 
   na dipy

Bait Provider II wyposażony jest podobnie jak jego młodszy brat. 
Jest jednak trochę większy, spód został skonstruowany jak Hard-
case, a komora termoizolacyjna znajduje się w oddzielnej prze-
grodzie. W specjalnej kieszeni znajduje się 6 pojemników na dipy. 

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

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

Art.-Nr. Wymiary
7141 520 36 x 31 x 32 cm

Art.-Nr.
7140 030

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

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

• zawartość:  4 pojemniki po 200 ml

Art.-Nr. Bez.
7141 498 Clear
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TACKLE BAG LARGE

PREIS

SENKUNG!

NEW
2020

TAB LOCK CASE

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

Art.-Nr.
7141 358

Etui Anaconda Tab Lock to torba z wieloma przydatnymi funkcjami.  Z przodu znajduje się komora, w której można schować kilka dro-
biazgów. Dwie zewnętrzne kieszenie po prawej i lewej stronie, a także twarda pokrywa do wiązania zestawu i wbudowany uchwyt na 
tablet sprawiają, że ta torba jest wyjątkowa.

• duża komora główna z przegrodą na rzep (6•komorowa)
Wymiary wewnętrzne (szer. X wys. X gł.): 32 x 22 x 25 cm
Zewnętrzne kieszenie: 20 x 20 x 4 cm każda
• Pokrywa pomiarowa: 30 cm x 22 cm
• uchwyt na tablet: 26 x 20 cm
• Materiał: poliester 600D z wodoodporną powłoką PVC
• wyściełany pasek na ramię
• dołączony futerał na okulary
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7 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen

incl.

SLIDE IN TRAY

3 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen

incl.

BIG HOPPER

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

Art.-Nr.
7154 350

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.

• 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

- Pokrywa Hard-Case może służyć jako blat

- Przednia kieszeń zawiera Rig Carrier
 + 3 x ST-Chest - 

Plecak z systemem szuflad, w którego wnętrzu mieszczą się 3 duże organizery Tackle Chest, a w oddzielnej kieszeni - 12 dołączonych 
pojemników Bait Bottles do przechowywania obtoczonych w dipie kulek, pop up‘ów i innych przynęt. Po wyjęciu wszystkich organi-
zerów 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 przezroczy-
stych 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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PREIS

SENKUNG!

CUTE BOX 21“ ACTION KITCUTE BOX 21“ ACTION KIT

PREIS

SENKUNG!

- Pokrywa Hard-Case może służyć jako blat

Nadszedł czas na porządek w namocie!
W  ofercie  Anacondy  dostępna  jest  teraz  szafa  do  namiotu  z  3  powierzchniami  do  przechowywa-
nia. Możecie więc Państwo opracować adekwatny system przechowywania sprzętu wędkarskiego w swoim „domostwie“. 
Powierzchnie do przechowywania zostały obciągnięte siatką chroniącą sprzęt i ewentualne potrawy przed insektami. 
Siatkę można otwierać i zamykać przy pomocy zamka błyskawicznego.    
Wymiary: - 118cm (wys.)x 50cm(szer.)x 40cm(gł.)
- 3 powierzchnie do przechowywania + 1 dodatkowa powierzchnia 
- bardzo stabilna
- szybkie rozkładanie
- 7,2 kg
- przepuszczająca powietrze, zamykana siatka (moskitiera)

Art.-Nr.
9734 604

-system "Box in Box" - pudełko w pudełku

1x Cute Box 16
2x Cute Box 10
uchwyt

Art.-Nr.
7141 321
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4 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen

incl.

CARP GEAR BAG I

CARP GEAR BAG II

CARP GEAR BAG III

GEAR TRAY

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

Art.-Nr.
7140 002

Art.-Nr.
7141 400

Art.-Nr.
7141 500

• 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. 

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 

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 

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 pro-
blemu 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 dysponuje 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
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MEDIUM

LARGE

EXTRA LARGE

CLIMBER PACKS

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

NEW
2020

MUD HOPPER

NEWNEWNEW

Ze względu na częste zapytania nasza oferta plecaków została rozszerzona o 3 kolejne modele: Climber Pack Medium, -Large & Extra 
Large. Każdy model Climber Pack zapewnia wyjątkowo dużo miejsca na sprzęt i ubrania. Wszystkie posiadają wiele dodatkowych, 
zewnętrznych kieszeni oraz grubo wyściełane szelki i pasy poprzeczne. Przednie kieszenie zostały wzmocnione tworzywem EVA, 
który zabezpiecza delikatny sprzęt taki jak telefony komórkowe czy aparaty fotograficzne. Każdy plecak posiada wytrzymały zamek 
błyskawiczny oraz odporny na wodę i zabrudzenia spód z PVC. Anatomiczny kształt i regulowane szelki zapewniają duży komfort 
noszenia.

Art.-Nr.
7154 720

Art.-Nr.
7154 710

Art.-Nr.
7154 730

• 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
• wodoodporna powłoka 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

- geposterter Rücken und Tragegurte -

- PVC-Boden -

- EVA-Front als Schlagschutz -

Art.-Nr.
7154 726

Nazwa "poskoczek mułowy" zdradza wiele na temat tego doskonale przemyślanego plecaka. Gwarantuje on suchy transport, przede 
wszystkim ubrań, w wilgotnych i błotnistych warunkach. W organizerze  Tackle Chest, znajdującym się w przedniej kieszeni, zmieści się 
wiele małych akcesoriów. Ekstra wyściełane paski są regulowane i gwarantują komfort podczas noszenia. 
• główna komora: ok. 45 litrów
• przednia kieszeń: 36 x 28 x 7 cm
• boczne kieszenie: 20 x 28 x 7 cm
• w zestawie organizer Tackle Chest Large w przedniej kieszeni
• ekstra wyściełane paski
• 600D Nylon (wodoodporny) i HD-PVC (wodoszczelne)
• uchwyt
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NEW
2020

AIRTIGHT SLING CARRIER 10

NEW
2020

AIRTIGHT HOPPER 30

NEW
2020

AIRTIGHT HOPPER 60

NEW
2020

AIRTIGHT HOPPER 90

NEW
2020

AIRTIGHT HOPPER 130

NEW
2020

AIRTIGHT HOPPER 60

2020

2020

Art.-Nr. Wymiary
7150 010 47 x 20 cm

Art.-Nr. Wymiary
7150 090 75 x 37 cm

Art.-Nr. Wymiary
7150 030 62 x 28 cm

Art.-Nr. Wymiary
7150 060 70 x 32 cm

Art.-Nr. Wymiary
7150 130 100 x 42 cm

Nowa seria Anaconda Airtight Hopper została stworzona z myślą 
o całkowicie wodoodpornym transporcie ubrań, żywności i tech-
nicznych akcesoriów. Wszystkie modele to prawdziwe cuda pod 
względem pojemności. Zostały wyposażone w podwójny pasek, 
który umożliwia noszenie torby jak plecaka. 

• 100% wodoszczelna
• materiał HD-PVC
• podwójny pasek / funkcja plecaka
• wysokiej jakości karabińczyk do przypinania paska
• klips do zamykania głównej przegrody
• 30, 60, 90 i 130 litrów
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PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

TANK M-30

PREIS

SENKUNG!

TANK L-50

PREISDUAL DESK TANK M-21

PULL UP BUCKET 17PULL UP BUCKET 17

DUAL DESK TANK L-35

PREIS

SENKUNG!

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 114 37 x 26 x 22 cm

Art.-Nr. Wymiary
7150 110 26 x 26 cm

Wymiary 45 x 25 x 27cm /30 litrów pojemności

Wymiary 50 x 30 x 34 cm 50

wymiary 26 x 
26 cm + 6m 
Rope  /17 litrów 
pojemności

wymiary 37 x 26 x 22cm Double Side /21 litrów pojemności

Ta nowa kolekcja toreb  zapewnia dokładnie to, czego potrzebuje współczesny karpiarz:
Torby te są: wodoodporne i odporne na uderzenia. Torby są dostarczane z wytrzymałym paskiem do noszenia, solidnymi uchwytami 
do przenoszenia i zapięciami na rzepy.
Modele DUAL mogą być uzupełniane  z obu stron.
Torba Pull Up Bucket posiada w komplecie  line.

Wzmocnione PCV (wodoodporne)
-stabilny uchwyt do przenoszenia / pasek na ramię
Modele DUAL mogą być uzupełniane  z obu stron (2 oddzielne przedziały)
Jednostka pomiarowa: zintegrowana taśma pomiarowa 35cm

Art.-Nr. Wymiary
7150 115 42 x 28 x 30 cm

wymiary 42 x 28 x 30cm Double Side /35 litrów pojemności
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170
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

140

MOON BREAKER CARP CHAIR

170
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

ROCK HOPPER CHAIR

Art.-Nr.
9734 745

Fantastyczny fotel karpiowy, który dzięki swojemu pełnemu wyposażeniu należy do najwy-
godniejszych 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.

•   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 

stolik chowany w 
oparciu

Art.-Nr
9734 230

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 op-
arcie, to krzesło to mus dla każdego pasjonata wędkarstwa karpiowego. Łączy w sobie kom-
fort siedzenia, stabilność i wielofunkcyjność. Ekstra wzmacniana konstrukcja i szerokie stop-
ki zapobiegające zapadaniu się na grząskim podłożu gwarantują pewne oparcie na prawie 
każdym terenie. 

•   oparcie (imitacja skóry): Alcantara 
•   wysokość oparcia: 50 x 60 cm 
•   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
•   waga: 6,3 kg 
•   wykonane z poliestru 600 D/ Alcantara
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165
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

CARP CHAIR II

NIGHTHAWK VI-CR-L

NEW
2020

CARP CHAIR II

NIGHTHAWK VI-CR-L

155
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

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 
•   oparcie: 54 x 67 cm
•   regulowana wysokość siedziska: ok. 32 - 55 cm 
•   powierzchnia siedziska: 54 x 54 cm 
•   aluminiowa blokada nóżek
•   polarowa poszewka
•   wyściełany zagłówek
•   wymiary transportowe: 85 x 62 x 15 cm
•   szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się w błocie
•   bezstopniowo regulowane nóżki
•   waga: 7,0 kg
•   wykonane z poliestru 600 D 

Art.-Nr.
9734 017

ANACONDA Vi-Lock Carp Rack Large to doskonały fotel karpiowy ż legen-
darnym systemem Vi-Lock. Dzięki ekstra szerokim podłokietnikom i świetnie 
wyściełanemu siedzisku na tym fotelu można wygodnie odpocząć. 

• system Vi-Lock (szybkie zamykanie)
• powłoka odporna na zabrudzenia i wodę
• ekstra szerokie podłokietniki (6 cm) 
• oparcie: 70 x 60 cm
• regulacja wysokości siedziska ok. 40 - 50 cm 
• siedzisko: ok. 38 x 60 cm 
• wyściełany zagłówek i okolica nerek
• wymiary transportowe: 75 x 70 x 15 cm
• ekstra szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się w błocie
• bezstopniowa regulacja nóg
• stabilna konstrukcja aluminiowo-stalowa
• wykonany z wodoodpornego poliestru 600D
• waga: 6,6 kg
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MAGIST CHAIR

155
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

NIGHTHAWK VI-CR

NEW
2020

MAGIST CHAIR

NIGHTHAWK VI-CR

150
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

wymiary:
- 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

Art.-Nr.
9734 471

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  trans-
portowe   to   także   znaczące   cechy   tego   krzesła,   które   
przemawiają  na  jego  korzyść.

Art.-Nr.
9734 015

Nighthawk Vi-Carp Rack  to doskonały fotel karpiowy z legendarnym już systemem 
Vi Lock. Dzięki ekstra szerokim podłokietnikom i doskonale wyściełanemu siedzisku 
na tym fotelu można wygodnie odpocząć. 

• System Vi Lock (szybkie zamykanie)
• powłoka odporna na zabrudzenia i wodę
• ekstra szerokie podłokietniki (6 cm) 
• oparcie: 70 x 60 cm
• regulacja wysokości siedziska ok. 40 - 50 cm 
• siedzisko: ok. 38 x 50 cm 
• wyściełany zagłówek i okolica nerek
• wymiary transportowe: 70 x 62 x 15 cm
• ekstra szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się  
• bezstopniowa regulacja nóg
• stabilna, stalowo-aluminiowa konstrukcja
• wykonany z wodoodpornego poliestru 600D 
• waga: 6,1 kg
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LOUNGE CHAIR XT-6

NEW
2020
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130
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

VISITOR CHAIR

LC XTENSION

I
N
F
O

130
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

Art.-Nr.
9734 011

Art.-Nr.
7154 527

Nowy fotel  Visitor Chair pozostaje tak jak wcześniej nieduży i poręczny, ale bardziej stabilny i miękki. Maksymalne obciążenie to 130 
kg. 

•   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

Art.-Nr.
9734 012

Lounge Chair to niezwykle komfortowy fotel karpiowy z wygodnymi podłokietnikami, przy pomocy których można regulować kąt 
nachylenia oparcia. Do osobnego zakupu dostępna jest też dodatkowa część do fotela, ANACONDA LC-Xtension, na której można 
wygodnie położyć nogi. 

• kompatybilny element: ANACONDA LC-Xtension
• powłoka odporna na zabrudzenia i wodę
• oparcie: 70 x 50 cm
• regulacja wysokości siedziska: ok. 35 - 55 cm 
• powierzchnia siedziska: ok. 44 x 50 cm 
• wymiary transportowe: 90 x 60 x15 cm
• szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się w błocie
• regulacja nachylenia kąta oparcia obsługiwana przez podłokietniki
• bezstopniowa regulacja nóg 
• stabilna, aluminiowo-stalowa konstrukcja
• wykonany z wodoopornego poliestru 600D 
• waga: 7,2 kg

• kompatybilny element do fotela Lounge Chair XT-6
• powłoka na zabrudzenia i wodę
• regulacja wysokości ok. 35 - 55 cm 
• powietrznia: ok. 58 x 50 cm 
• wymiary transportowe: 70 x 50 x10 cm
• szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się w błocie
• wykonany z wodoodpornego poliestru 600D 
• waga: 2,4 kg
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BEACH HAWK CHAIR

130
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

SADDLE

NEW
2020

130
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen  Mud Socks" Mud Socks"

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

Art.-Nr.
9734 475

Anaconda Saddle, po polsku: "siodło", to wielofunkcyjne krzesło. Można rozstawić je "tradycyjnie", ale również położyć bezpośrednio 
na łóżku niczym "siodło", jeśli tylko złożymy jego tylnie nogi. W ten sposób oszczędzamy wiele miejsca w namiocie i możemy też 
bez problemu wycofać się do niego podczas deszczu. Do zestawu dołączone są tak zwane "Mud Socks", które można naciągnąć na 
ubłocone nogi krzesła, dzięki czemu nie brudzimy łóżka.

• powłoka odporna na brud i wodę
• oparcie: 55 x 50 cm
• regulacja wysokości siedziska od ok. 35 - 55 cm 
• siedzisko: ok. 50 x 50 cm 
• składane nogi, umożliwiające położenie krzesła na łóżku
• długość oparcia na łóżku: ok. 70 cm
• dodatkowo wyściełany zagłówek
• wymiary transportowe: 75 x 50 x 15 cm
• ekstra szerokie stopki zapobiegające zapadaniu 
   się w błocie + "Mud Socks" 
• bezstopniowa regulacja nóg
• stabilna konstrukcja aluminiowo-stalowa
• wykonane z wodoodpornego poliestru 600D
• waga: 5,6 kg
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205
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

ACHTUNG

KINGSIZE BED CHAIR

NIGHTHAWK VR-8

NEW
2020

190
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

ACHTUNG

• powłoka odporna na brud i wodę
• oparcie: 55 x 50 cm
• regulacja wysokości siedziska od ok. 35 - 55 cm 
• siedzisko: ok. 50 x 50 cm 
• składane nogi, umożliwiające położenie krzesła na łóżku
• długość oparcia na łóżku: ok. 70 cm
• dodatkowo wyściełany zagłówek
• wymiary transportowe: 75 x 50 x 15 cm
• ekstra szerokie stopki zapobiegające zapadaniu 
   się w błocie + "Mud Socks" 
• bezstopniowa regulacja nóg
• stabilna konstrukcja aluminiowo-stalowa
• wykonane z wodoodpornego poliestru 600D
• waga: 5,6 kg

Art.-Nr.
9734 733

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
•   waga: ok. 11,6 kg
•   8 bezstopniowo regulowanych nóg ze stopkami zapobiegającymi 

zapadaniu 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

Art.-Nr.
9734 408

Sen jak w domu! Krzesło/łóżko Nighthawk VR-8 Bedchair łączy w sobie wszystkie zalety nowoczesnego łóżka karpiowego z 8 nogami, 
takie jak stabilność, wyściółka i wynikający z tego komfort wypoczynku bądź też snu. Stelaż jest praktycznie niezniszczalny, a nogi wy-
konane zostały z czworokątnego pręta. Wszystkie nogi (8) są bezstopniowo regulowane i dzięki nim łóżko jest jeszcze bardziej stabilne 
i wytrzymałe. 

• stabilna stalowa/ aluminiowa konstrukcja
• 8 bezstopniowo regulowanych nóg z ekstra szerokimi stopkami zapobiegającymi 
  zapadaniu się w błocie
• nogi z czworokątnego materiału
• regulacja długości nóg 40 - 50 cm
• termoizolowane 5 cm wypełnienie z wodoodpornego nylonu 600D PU Oxford
• neoprenowa poduszka z wyciąganym wypełnieniem 
• powierzchnia: ok. 200 x 90 cm
• wymiary transportowe: 85 x 90 x 35 cm
• waga ok. 12,6 kg
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170
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

LOUNGE BED CHAIR

ACHTUNG

NIGHTHAWK VR-6

NEW
2020
NEWNEWNEW
2020

175
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

ACHTUNG

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. 

• 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

Art.-Nr.
9734 055

Art.-Nr.
9734 406

Sen jak w domu! Krzesło/łożko Nighthawk VR-6 łączy w sobie wszystkie zalety nowoczesnego łóżka karpiowego, takie jak stabilność, 
wyściółka i wynikający z tego komfort odpoczynku bądź też snu. Stelaż jest praktycznie niezniszczalny, a nogi zostały wykonane z 
czworokątnego pręta. Wszystkie nogi (6) wyposażone są w możliwość bezstopniowej regulacji. 

• stabilna stalowa/ aluminiowa konstrukcja
• 6 bezstopniowo regulowanych nóg z ekstra szerokimi stopkami zapobiegającymi zapadaniu się w błocie
• nogi z czworokątnego materiału
• regulacja długości nóg 40 - 50 cm
• termoizolowane 5 cm wypełnienie z wodoodpornego nylonu 600D PU Oxford
• neoprenowa poduszka z wypinanym wypełnieniem
• powierzchnia: ok. 200 x 90 cm
• wymiary transportowe: 85 x 90 x 35 cm
• waga ok. 10,9 kg
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NIGHTHAWK VI-TCR-6

NEW
2020

170
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

NEWNEWNEW
2020

160
KG

GARANTIERT

BELASTBAR

Gilt bei eingezogenen BeinenGilt bei eingezogenen Beinen

Art.-Nr.
9734 316

Art.-Nr.
9734 605

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 zestawu. 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

ANACONDA VI-TCR 6 to doskonałe karpiowe łóżko/krzesło (z 6 nogami) z legendarnym systemem Vi-Lock. WYposażenia dopełniają 
porządne wyściełanie i neoprenowy zagłówek, a także nogi z bezpiecznym systemem składania i ekstra szerokimi stopkami 
zapobiegającymi zapadaniu się w błocie. 

• stabilna stalowa/aluminiowa konstrukcja
• 6 bezstopniowo regulowanych nóg z ekstra dużymi stopkami 
  zapobiegającymi zapadaniu się w błocie
• nogi z czworokątnego materiału
• regulacja długości nóg: 35-45 cm
• neoprenowa poduszka z wyciąganym wypełnieniem
• powierzchnia leżenia: ok. 200 x 80 cm
• wymiary transportowe: 85 x 80 x 25 cm
• waga ok. 9,6 kg
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I
N
F
O

I
N
F
O

CHAIR SHIELD

DOUBLE SUPPORT LEG SINGLE SUPPORT LEG

CHAIR TACKLE BAG I CHAIR ORGANIZER

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

Art.-Nr.
9734 999

Aby wzmocnić przednią część łóżka/fotela, montuje się te 2 
stopki na ramie. Długość nóg jest bezstopniowo regulowana 
przy pomocy systemu Quick Lock od ok. 44 do 63 cm.  Zawierają 
stopki zapobiegające zapadaniu się.  

• Materiał: aluminium
• regulowane
• stopki z przegubem kulkowym
• stopka zapobiegająca 
   zapadaniu się z błotem
•  pasuje na wszystkie dostępne
  łóżka i fotele karpiowe• ramy aluminiowe

• waga: ok. 825 g
• 2 zamontowane stopki zapobiegające 
zapadaniu się
• długość: 44-63 cm

Art.-Nr.
7150 400

przegub 
kulkowy

Wyposażone w wiele pożytecznych kieszeni i przegród torby można przymocować do prawie każdego krzesła czy łóżka. . 
• Materiał: poliester 600D  • wodoodporna powłoka PVC
• 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

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 

stopka z 
przegubem 
kulkowym

Art.-Nr.
7152 571

Ta osłona przeciwsłoneczna pasuje na każdy fotel z linii Ana-
conda. Stanowi 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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SPACE CUBE

CARP CHAIR RAIN SLEEVE

CHAIR BUTLER

TABLET HOLDER

CARP CHAIR BAG & BED CHAIR BAG XXL

PREIS

SENKUNG!

Art.-Nr.
9734 550

Dzięki  pokrowcowi  Rain  Sleeve  składanie  krzeseł  i  cho-
wanie  ich  w  namiocie  przed  pójściem  spać  nie  jest  już  
konieczne.  Wystarczy  przykryć  nim  krzesła  i  przymocować  
go  za  pomocą  wbudowanych  gumowych  taśm  i  paska  
mocującego.  Pasuje  na  wszystkie  standardowe  krzesła  kar-
piowe  bez  podłokietników. 
•  materiał: poliester 300D z hydrofobową powłoką PVC
• krzesło nie jest w zestawie 

Art.-Nr.
9734 620

Tacka na przybory, mocowana przy 
pomocy mechanizmu zaciskowe-
go. Pasuje do prawie wszystkich 
krzeseł karpiowych. 

• aluminium
• wymiary: 40 x 18 cm
• waga: ok. 0,45 kg

Art.-Nr.
7151 675

•  für alle Anaconda Carp Chairs und Bed Chairs

Zapewnia wygodny i bezpieczny transport. Wyściełana torba posiada 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

Praktyczny blat do odkładania kluczy, papierosów i różnych małych części.
- można go zamontować na wszystkich krzesłach Anaconda
- blokada zabezpieczająca przed poruszaniem
- materiał: HDPVC
- wymiary: 15 x 10 x 6 cm

Art.-Nr.
9734 622
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NW III

I
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O

MAGIC DREAM IIMAGIC DREAM II

LEVEL 4.2

WASSERSÄULE

10.000MST

I
N
F
O

Art.-Nr.
7152 701

• XXL-Wymiary 230 x 105 x 10,5 cm
• Bis -5 Grad Celsius
• Fleece Innenfutter
• Herausnehmbares Kopfkissen
• Beidseitige Quicklock-Reisverschlüsse
• Innentasche mit Reisverschluss 15 x 20 cm
• Transportmaß: 50 x 45 x 45 cm
• Transportgewicht: ca. 4,9 kg
• Materiał Peachskin
• Wasserabweisend
• Befestigung: Stülphülle am Kopf- und Fußteil 
• Inklusive Transporttasche aus 600 Polyester

Anaconda Magic Dream 2 to duży śpiwór 
z wodoodporną powłoką Peach Skin. 
Wewnętrzna część jest bardzo wygodna 
i gwarantuje nawet przy bardzo niskich 
temperaturach przyjemne ciepło. Aby 
śpiwór nie ześlizgnął się z łóżka, śpiwór 
- obok specjalnego pasa - posiada także 
specjalny „fartuch“ do mocowania. 

•  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

Art.-Nr.
7152 711

Level 4.2 to udoskonalona wersja lubianej serii Level Four.
wymiary: 210 x 90cm
do -25 stopni Celsjusza
- po bokach osobne kieszenie z siatki z zamkami 
błyskawicznymi 
• polarowa wyściółka
• oddzielny wewnętrzny śpiwór (3,5 cm grubości)
zabezpieczenie zamków błyskawicznych na karabińczyki
wymiary transportowe: 50 x 45 x 45 cm
waga transportowa: ok. 6,5 Kg
materiał: MST10.000 (wodoodporny)
mocowanie: pasek na środku oraz kieszenie w częściach pod 
głową oraz pod stopami 
w zestawie torba transportowa z poliestru 600

4-warstwy
Art.-Nr.
7152 742
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MAGIST
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SLEEPING COVER II

SLEEPING BAG CARRIER

PREIS

SENKUNG!

Bardzo lekka i wygodna kołdra stanowi optymalne rozwiązanie na cieplejsze dni, kiedy w śpiworze byłoby za gorąco. W chłodniejsze 
dni natomiast połączenie kołdry i śpiwora zapewni komfort i ciepło. 

• 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

Art.-Nr Opis Wymiary ok.
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!.

Art.-Nr.
7152 712

Anaconda Magist to świetny śpiwór z wodoodpornym materiałem zewnętrznym i gwarancją komfortu. 
Jego niezwykle niska waga (1,9 kg) oraz małe wymiary transportowe czynią z niego wiernego towarzysza zwłaszcza podczas krót-
kich wypraw. Wyściółka jest bardzo wygodna i zapewnia przyjemne ciepło nawet w niskich temperaturach. 
wymiary: 200 x 90 cm 
zakres temperatur maksymalnie do -5°C 
waga: ok. 1,9 kg (poniżej 2kg)
polarowa wyściółka
w zestawie nylonowa torba transportowa
 - wymiary transportowe: 50 x 30cm

Art.-Nr.
7152 719



 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack152

ACHTUNG

TRUCK 2

• Trolleybags: 
1 Stk. 50 x 32 x 25 cm
2 Stk. 35 x 14 x 23 cm
1 Stk. 60 x 15 x 25 cm

TRUCK CARRIER

PREIS

TRUCK 2 XL COVER

NEW
2020

Art.-Nr.
7141 906

Duże zainteresowanie poprzednim Opisem skłoniło nas do stworzenia kolejnej, udoskonalonej jego wersji. Posiada wszystkie udogod-
nienia poprzedniej 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. 

• 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 

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.

Art.-Nr.
7150 824

Art.-Nr.
7141 907

Do wyposażenia doskonałego wózka takiego jak Truck 2 
należy oczywiście także przeciwdeszczowy pokrowiec w ro-
zmiarze XL. Nadaje się on nie tylko do przykrycia wózka podcz-
as niepogody, ale także do ochrony sprzętu przed silnym de-
szczem podczas rozkładania czy składania obozu. Aby zawsze 
mieć pokrowiec w zasięgu ręki, przyszyliśmy go do torby trans-
portowej, którą można przymocować do wózka przy pomocy 
dwóch taśm z rzepami. 
•  materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PU
•  wymiary pokrowca: 132 x 107 x 100 cm
•  wymiary transportowe: 40 x 20 x 13 cm
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PICK UP TROLLEY

SINGLE TRAILER

NEW
2020

SINGLE TRAILER COVER

Art.-Nr.
7141 310

Wózek ten jest świety do przetransportowania wielu sprzętów.
Po złożeniu wózek mieści się w najmniejszym rogu, wykonany jest ze stali la-
kierowano 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 ...

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.
7154 802

Gdy rozkladamy albo składamy obóz, a trolley jest w pełni zapakowany, koszmarem jest zaczynający nagle padać silny deszcz. Dzięki 
Single Trailer Cover można w mgnieniu oka ochronić sprzęt. Aby nie zapomnieć pokrowca w piwnicy, należy przy pomocy rzepów 
przymocować torbę do wózka. 
•  materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PU 
•  wymiary: 105 x 90 x 55 cm
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SIDEWINDER 185

NEW
2020

WASSERSÄULE

8.000WS

300 cm

18
5 

cm

320 cm

Drip Stop

2 PERSONEN

Art.-Nr Opis
7152 185 Sidewinder 185

ANACONDA Side Winder to duży namiot ze sprytnym, rozkładanym systemem montażu. Dzięki niemu namiot jest wyjątkowo stabilny, 
a samo rozkładanie trwa bardzo krótko. W środku znajduje się wypinany namiot wewnętrzny, który zapobiega skraplaniu się pary kon-
densacyjnej. Duży dach zabezpiecza przed deszczem. Spore okna gwarantują optymalną cyrkulację powietrza. 

• materiał: poliester 210D z wodoszczelną powłoką PVC
• wymiary namiotu: 320 x 300 x 185 cm (extra large)
• 2 boczne okna (moskitiera): 120 x 60 cm + szyby (na rzep)
• z tyłu namiotu 1 okno z moskitierą:  90 x 110 cm 
• wypinany namiot wewnętrzny (Drip Stop)
• dach: 60 cm + sztyce do stabilizacji
• słup wody: 8000 mm
• Tube Mesh do ochrony stelażu
• wysokiej jakości podłoga (plandeka z polietylenu)
• przednie okno z moskitierą o gęstych oczkach
• wymiary wejścia: 180 x 90 cm 
• 13 śledzi Anaconda Metal End Tent
• w zestawie torba transportowa z poliestru 600D
• wymiary transportowe: 120 x 20 cm
• waga 17,5 kg
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WASSERSÄULE

8.000WS

2 PERSONEN

Winterskin

AIRBORNE GIANT

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. Wysokiej 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 „otwartych 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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CANTEENY

NEW
2020

300 cm

32
0 c

m

190 cm

Art.-Nr. Opis
7157 335 Canteeny

Canteeny to duży, przestronny, letni namiot. Dookoła znajduje się wysokiej jakości i 
przepuszczająca powietrze siateczka Micro Mesh (moskitiera), która powstrzymuje insekty. 
Dzięki Canteeny będą mogli Państwo spędzać letnie wieczory wspólnie z przyjaciółmi, patrząc w 
niebo, nie ryzykując jednak pogryzienia przez owady. Każde okno w namiocie można otworzyć 
przy pomocy zamków błyskawicznych. Znajdujący się w zestawie pokrowiec chroni przed de-
szczem i wilgocią. Przy wejściu znajduje się składane zadaszenie, pod którym również jest dużo 
miejsca. 

wymiary: 300 (szer.) x 320 (dł.) x 190 cm (wys.)
wymiary transportowe: 90 cm x 40 cm

Moskitiera z zamkiem błyskawicznym: 
• tylne okno (moskitiera): 210 (szer.) x 170 cm (wys.)
• boczne okna (L/P) 130 x 160 (wys.) cm

• 29 śledzi Anaconda Tent Pegs
• w zestawie torba transportowa z poliestru 600D z wodoodporną powłoką
• 10 odciągów burzowych dla dodatkowego zabezpieczenia (opcjonalne)
• waga: 14,5 kg
• słup wody 8000
• PVC Groundsheet

Winterskin:
• przód/wejście: 270 (szer.) x 170 (wys.) jest jednocześnie rozkładanym zadaszeniem
• 2 odciągi burzowe do rozkładania
• słup wody 8000
• z tyłu małe okno (50 x 30 cm)
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WASSERSÄULE

8.000WS

• 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

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.

klips do mocowania 
namiotu wewnętrznego!
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410 x 350 x 205 cm

WASSERSÄULE

8.000WS

Winterskin

In Cabin

Art.-Nr Opis
7152 382 Nighthawk GF4-3

7152 383 Nighthawk GF4-3 In Cabin

7152 384 Nighthawk GF4-3 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...
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CUSKY PRIME DOME 190

NEW
2020

2 PERSONEN WASSERSÄULE

8.000WS

WINTERSKIN

300 cm
320 cm

190 cm

NEW
2020

Art.-Nr. Opis
7152 190 Cusky Prime Dome 190

7152 195 Cusky Prime Dome 190 WS

W zasadzie nie do przebicia w kwestiach stabilności i przestronności.  Dzięki wysokości 190 cm w namiocie można stanąć i wyprostować 
się. Jest w nim też dostatecznie dużo miejsca na dwa łóżka karpiowe. W zestawie znajdują się dwie dodatkowe, boczne sztyce, które 
zapewnią pełną stabilność. Duży dach zapobiega przenikaniu deszczu do wnętrza namiotu. 
• wymiary: 300 x 320 x 190 cm  
• materiał: poliester 210D z wodooporną powłoką PVC
• stelaż aluminiowy
• słup wody: 8000 mm
• wymiary transportowe: 140 x 30cm
• z tyłu namiotu 2 zamykane okna z moskitierą (50 x 90 cm)
• stelaż z 3 podpórkami
• w zestawie torba transportowa z poliestru 600D z wodoodporną powłoką
• odpinany panel przedni
• 15 śledzi Anaconda Metal•End Tent Pegs 
• podłoga Heavy Duty PVC
• dwustronne zamki błyskawiczne z gumową 
  powłoką zabezpieczającą przed wiatrem
• z przodu namiotu 3 okna z szybami i moskitierą 
• z tyłu 2 okna z moskitierą 50 x 90 cm
• wymiary wejścia: 100 x 180 cm
• dach: 60 x 280 cm
• waga: 12,8 kg

Ten winterskin uzbroi Państwa namiot  Cusky Prime Dome na chłodną 
jesień i zimę. 

• wymiary: 360 x 320 x 190 cm
• wymiary transportowe: 70 x 20 cm
• słup wody: 8000 mm
• materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
• wymiary wejścia: 180 x 100 cm / przeroczysty panel frontowy z moskitierą
• 6 śledzi Anaconda Metal•End Tent Pegs
• część przedłużająca plandekę na podłogę z Heavy Duty PVC
• waga 4,9 kg
• w zestawie torba transportowa
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ARABESQUE

NEW
2020

WASSERSÄULE

8.000WS

1 PERSON

150 cm270 cm

4
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15
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cm

Art.-Nr. Opis
7153 150 Arabesque

Ten brolly wyróżnia się swoją funkcjonalnością. Dzięki dołączonemu do zestawu panelowi przedniemu można stworzyć z niego pros-
ty namiot-parasol, który w mgnieniu oka może zmienić się w przestronny, 2-osobowy namiot, a to dzięki przypinanym na zamek 
błyskawiczny częściom przedłużającym. Dwa duże, otwierane z boku okna znajdują się z tyłu namiotu i zapewniają optymalną 
cyrkulację powietrza. Wyposażone zostały w moskitiery oraz dopinane na rzep szyby. 

•  stabilna konstrukcja parasola• namiotu z częściami przedłużającymi
•  materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
•  wymiary Brolly: 150 x 270 x 150 cm
•  wymiary razem z częściami przedłużającymi: 260 x 270 x 150 cm
•  2 boczne okna z moskitierą: 80 x 40 cm + dopinana szyba
•  z tyłu namiotu 2 okna z moskitierą: 90 x 80 cm 
•  wymiary transportowe: 170 x 25 cm
•  słup wody: 8000 mm
•  4 odciągi burzowe 
•  siatka (ok. 50 x 20 cm) wewnątrz parasola do odkładania małych akcesoriów
•  wysokiej jakości podłoga z PVC
•  2 rzepy do opierania wędek
•  przednie okno z moskitierą 
•  wymiary wejścia: 130 x 90 cm 
•  dach: 50 cm x 280 cm 
•  14 śledzi Anaconda Metal• End Tent Pegs
•  w zestawie sztyca do naprężania parasola 
•  waga: 12,5 kg
•  w zestawie torba transportowa
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MOON BREAKER 3.1

WINTERSKIN

NEW
2020

1 PERSON

WASSERSÄULE

8.000WS

300 cm
240 cm

150 cm

Art.-Nr. Opis
7151 331 Moon Breaker 3.1

7151 332 Moon Breaker 3.1 WS

Doskonały namiot karpiowy! Moon Breaker 3.1 ma aluminiowy stelaż z 2 podpórkami + zadaszenie i jest bardzo stabilny podczas de-
szczu i burz. W tym przestronnym, dobrze klimatyzowanym namiocie bez problemu zmieszczą się dwie osoby. Przednie zadaszenie 
zapobiega przenikaniu do środka wilgoci i deszczu. Oba znajdujące się z tyłu okna z moskitierą zwłaszcza latem zagwarantują dobrą 
cyrkulację powietrza. 

• wymiary: 300 x 240 x 150 cm
• materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
• wymiary transportowe: 180 x 25 cm
• 2 boczne okna (moskitiera): 45 x 90 cm + przezroczysta szyba (wypinana)
• 2 okna z moskitierą z tyłu: 45 x 90 cm 
• system z 2 podpórkami + zadaszenie
• słup wody: 8000 mm
• nylonowa podłoga
• wysokiej jakości, dwustronne zamki błyskawiczne
• 2 rzepy na wędki
• z przodu okno z moskitierą i przezroczystą szybą: 85 x 110 cm
• wysokość wejścia: 120 x 140 cm 
• przednie zadaszenie: 50 cm x 280 cm 
• 15 śledzi Anaconda Metal End Tent Pegs
• w zestawie torba transportowa z poliestru 600D z wodoodporną powłoką
• waga: 10,4 kg

Winterskin uzbroi Państwa namiot Moon Breaker 3.1 na zimną jesień i zimę.
• wymiary 280 x 310 x 165 cm
• wymiary transportowe: 80 x 25 cm
• słup wody: 8000 mm
• materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
• wysokiej jakości, dwustronne zamki błyskawiczne
• wymiary wejścia: 145 x 100 cm / przeroczysty panel frontowy z moskitierą
• 6 śledzi Anaconda Metal End Tent Pegs
• część przedłużająca plandekę na podłogę (dopinana do plandeki namiotu 3.1)
• waga 4,00 kg
• w zestawie torba transportowa 600D 
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MOON BREAKER 3.2 EXTENSION

NEW
2020

Extended

WINTERSKIN

300 cm
300 cm

15
0 

cm

2 PERSONEN WASSERSÄULE

8.000WS

NEW
2020

Extended

Art.-Nr. Opis
7151 322 Moon Breaker 3.2 Extension

7151 323 Moon Breaker 3.2 Extension WS

Ten namiot to doskonały wojskowy bunkier. Jest wielofunkcyjny (dzięki części przedłużającej) i bardzo przestronny. Można rozłożyć go 
jako duży namiot z miejscem na przynajmniej dwa łóżka, albo w mgnieniu oka zmienić go w namiot 1-osobowy. W tym celu trzeba go 
zsunąć i zabezpieczyć dodatkowymi klipsami. Namiot posiada dach, zabezpieczający przez wnikaniem deszczu do środka. System z 3 
podpórkami zapewnia doskonałą stabilność, niezawodną podczas wiatru i deszczu. 

• wymiary: 300 x 320 x 150 cm (z częścią przedłużającą) i 240 x 320 x150 cm
• materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
• wymiary transportowe: 180 x 40 cm
• boczne okna: 50 x 95 cm
• 2 osoby
• odpinany panel przedni
• system z 3 podpórkami
• słup wody: 8000 mm
• podłoga Heavy Duty PVC + podłoga HD dla części przedłużającej
• dwustronne zamki błyskawiczne z gumową powłoką zabezpieczającą przed wiatrem 
• 2 rzepy na wędki
• z przodu 3 przezroczyste okna z moskitierą
• z tyłu 2 okna z moskitierą po 40 x100 cm
• wysokość wejścia: 110 x 140 cm
• dach: 50 cm x 280 cm 
• w zestawie torba transportowa z poliestru 600D z wodoodporną powłoką
• waga: 13,3 kg

Dzięki narzucie winterskin namiot Moon Breaker 3.2 Extension jest jeszcze bardziej odporny na warunki pogodowe, zwłaszcza jesienią 
czy zimą. Przy pomocy dołączonego do zestawu panelu przedłużającego przypinanego na zamek, w ciągu kilku sekund mogą Państwo 
zmienić rozmiar narzuty (na wersję przedłużoną albo standardową). 
• wymiary: 310 x 320 x 165 cm
• wymiary transportowe: 50 x 35 cm
• w zestawie torba transportowa z poliestru 600D z wodoodporną powłoką 
• słup wody: 8000 mm
• przezroczysty panel przedni (odpinany) i moskitiera (110 x 140 cm)
• dwustronne zamki błyskawiczne z gumową powłoką zabezpieczającą przed wiatrem
• 2 rzepy na wędki
• w zestawie śledzie Anaconda Tents Pegs
• waga: 5,4 kg
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260 cm

240 cm

160 cm

BASECAMP 160

NEW
2020

WINTERSKIN

WASSERSÄULE

8.000WS

NEW
2020

1 PERSON

Art.-Nr. Opis
7152 160 Basecamp 160

7152 165 Basecamp 160 WS

Basecamp w nowym, wcześniej niedostępnym średnim rozmiarze. Wymiary: wysokość 160 cm, szerokość 260 cm i głębokość 240 cm 
sprawiają, że mamy tutaj do czynienia z bardzo przestronnym, 2-osobowym namiotem,  którego wyjątkowość skrywa się w detalach. 
Namiot zwraca na siebie uwagę dzięki swojej stabilnej konstrukcji, w której panel frontowy schodzi na dół pod kątem 90 stopni.  

• wymiary 240 x 260 x 160 cm
• materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
• wymiary transportowe: 160 x 25 cm
• 2 duże okna z tyłu (moskitiera) : 70 x 100 cm
• 2 odciągi burzowe stormpoles
• stelaż z 7 podpórek
• słup wody: 8000 mm
• plandeka na podłogę z PVC
• wypinany panel frontowy
• wysokiej jakości, dwustronne zamki błyskawiczne
• Tube Protector Mesh 
• przednie okno z moskitierą i przezroczystą szybą: 100 x 140 cm
• 10 śledzi Anaconda Metal End Tent Pegs
• w zestawie torba transportowa z poliestru 600D z wodoodporną powłoką
• waga: 10,0 kg

Ta narzuta winterskin uzbroi Państwa namiot Basecamp 160 na zimę i 
jednocześnie powiększy go do łącznej długości 260 cm.
• wymiary: 260 x 260 x 160 cm
• materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
• słup wody: 8000 mm
• wysokiej jakości dwustronne zamki błyskawiczne
• rzepy do zabezpieczenia wędek
• z przodu namiotu okno z moskiterą i przezroczystą szybą: 100 x 150cm
• 6 śledzi Anaconda Metal End Tent Pegs
• w zestawie worek transportowy
• waga: 3,1 kg
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UNCLE FRANK´S BIVVY

NEW
2020

1 PERSON

WASSERSÄULE

8.000WS

Art.-Nr. Opis
7151 454 Uncle Frank´s Bivvy

Karpiowy brolly w angielskim stylu, który stoi stabilnie także podczas burz. Okno znajdujące się z tyłu, zapewniające lepszą cyrkulację 
powietrza, sprawia, że ten parasonal-namiot to doskonale przemyślany brolly, który można bardzo szybko rozłożyć.
• wymiary: 220 x 320 x 120 cm 
• materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
• wymiary transportowe: 180 x 40 cm
• boczne okno: 50 x 95 cm
• podłoga PVC
• frameset do dodatkowej stabilizacji panelu przedniego
• w zestawie torba transportowa z poliestru 600D
• odpinany panel przedni
• słup wody: 8000 mm
• dwustronne zamki błyskawiczne z gumową powłoką zabezpieczające przed wiatrem
• 2 rzepy do zabezpieczenia wędek
• z przodu 3 okna z przezroczystymi szybami i moskitierą
• z tyłu 1 okno z moskitierą: 50 x 35 cm (zamykane)
• 2 siatki do odkładania akcesoriów (50 x 30 cm) 
• wymiary wejścia: 110 x 90 cm / przednie okno: 70 x 90 cm
• w zestawie torba transportowa
• waga: 8,0 kg
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2 PERSONEN WASSERSÄULE

8.000WS

CUPOLA FS-2

Art.-Nr Opis
7157 170 Cupola FS-2

Szybko rozkładający się, dobrze przemyślany namiot-parasol. Także w kwesti funkcjonalności to prawdziwy multitalent. 
Cupola to więcej jak tylko brolly. Został jeszcze wzmocniony dodatkowym 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 gwaran-
tuje 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
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WINTERSKIN

2 PERSONEN

WASSERSÄULE

8.000WS

DAWN BREAKER II

• 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

Art.-Nr. Opis
7151 855 Dawn Breaker II

7151 856 Dawn Breaker II Winterskin

Ten 2-osobowy namiot jest stosunkowo lekki i łatwy w transporcie, zachowuje 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 
okienka 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 (winterskin), który chroni przed zimnem. 

WINTERSKIN
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RAIN SHIELD

NEW
2020

RAIN SHIELD FRONT COVER

WASSERSÄULE

8.000WS

1 PERSON

Art.-Nr. Opis
7151 150 Rain Shield

7151 155 Rain Shield Front Cover

Sprytny brolly bez panelu frontowego, na szybki nocny wypad nad wodę. Przy pomocy dołączonych do zestawu sztyc można go 
rozłożyć w mgnieniu oka. 

• wymiary: 150 x 220 x 120 cm  
• materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
• dodatkowy stelaż do stabilizacji wejścia
• stabilna konstrukcja parasola•namiotu
• słup wody: 8000 mm
• wymiary transportowe: 180 x 20 cm
• 2 podpórki Stormpole
• 2 kieszenie z siatki na mniejsze akcesoria (50 x 30 cm)
• 6 śledzi Anaconda Metal End Tent Pegs 
• słup wody: 8000 mm
• nylonowa plandeka na podłogę z logo Anacondy
• 1 aluminiowa sztyca do rozkładania parasola
• 2 taśmy z rzepem do mocowania wędek 
• w zestawie torba transportowa
• waga: 5,2 kg

Dzięki Rain Shield Cover zmienią Państwo parasol Rain 
Shield w pełnowymiarowy parasol-namiot na niepogodę. 
Brolly wyposażony jest w panel frontowy z przezroczystą 
szybą i moskitierą.  

• materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
• wysokość wejścia: 90 x 100cm
• słup wody: 8000 mm
• wymiary transportowe: 50 x 15 cm
• przezroczysta szyba i moskitiera
• 6 śledzi Anaconda Metal End Tent Pegs 
• słup wody: 8000 mm
• 2 taśmy z rzepami do mocowania wędek
• w zestawie worek transportowy
• waga 2,2 kg
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BIVVY CARRIER

NEW
2020
NEWNEWNEW
2020

POP UP SHELTER

NEW
2020

235 cm 175 cm

12
0 

cm

WASSERSÄULE

5.000WS

1 PERSON

Art.-Nr. Opis
7151 551 Bivvy Carrier

Art.-Nr. Opis
7150 155 Pop Up Shelter

Dzięki temu pokrowcowi łatwo przetransportują Państwo namiot. 

•  łączna długość: 170 x 25 cm 
•  wodoodporny nylon 600D
•  pasek na ramię i uchwyty

Anaconda Pop Up to najwyższej klasy namiot namiot na szybkie wyprawy na karpie, który można rozłożyć i złożyć w przeciągu kilku 
sekund. Jeśli chodzi o wygląd, to w zasadzie nie różni się on niczym od klasycznego Bivvy, i łączy w sobie te same zalety. Na czas trans-
portu można rozłożyć go na płasko, niedużo też waży, co stanowi kolejne argumenty przemawiające na korzyść systemu Anaconda 
Pop Up. 

•  wymiary: 175 x 235 x 120 cm
•  materiał: wodoodporny nylon 200D
•  wymiary transportowe: 85 cm x 2 cm (naokoło)
•  małe wbudowane kieszenie z siatki do przechowywania małych części 
•  okno z moskitierą (półokrągłe) z przodu i z tyłu namiotu (40 x 110 cm)
•  słup wody: 5000 mm 
•  wymiary wejścia:: 115 x 140 cm 
•  12 śledzi Anaconda Metal• End Tent Pegs
•  w zestawie torba transportowa z nylonu 190T
•  waga 3,4 kg
•  3 podpórki
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WASSERSÄULE

8.000WS

SHELTER

Art.-Nr.
7151 305

Oszczędny, wielofunkcyjny namiot parasolowy. Dzięki aluminiowej sztycy namiot stoi bardzo stabilnie , nawet przy silniejszych wi-
atrach. 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 - sztyca z aluminium  -
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SOLID NUBROLLY

OVAL 345 SOLID NUBROLLY

Art.-Nr. Ø
7152 345 260 cm 305 x 345 cm

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

 Rozpiętość 305 x 345 cm 
wystarczając na całe  łóżko

Art.-Nr. Ø
7152 250 ca. 220 cm ca. 2,60 m

7152 300 ca. 245 cm ca. 3,05 m

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!

• Materiał 210D Polyester

- sztyca z aluminium  -

- sztyca z aluminium  -
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NUBROLLY 

BIG SQUARE BROLLY

WAVELOCK 250

NEW
2020

NEW
2020

Art.-Nr. Ø Waga
9749 300 ca. 245 cm ca. 5,0 kg ca. 3,05 m

To parasol, którego wnętrze pokryte jest woskiem (nie przepuszcza więc wody), 
adodatkowo zabezpieczone jest przed pleśnią i posiada właściwości antybakte-
ryjne i oddychające. Bardzo wytrzymały stelaż aluminiowy wyposażony został 
w system mocowania. 
Dostarczany z torbą transportową Anaconda.

• Materiał 210D Polyester

zaw. 
pokrowiec

Art.-Nr. Ø Waga
7152 210 ca. 180 cm 2,5 kg ca. 2,10 m

Art.-Nr. Ø Waga
7152 240 ca. 205 cm 3,6 kg ca. 2,40 m

Bardzo lekki, stabilny, kwadratowy parasol karpiowy na 
doskonały dzień nad wodą. 

• średnica 180 cm
• rozpiętość 210 cm 
• materiał: poliester 190T
• w zestawie stabilna, metalowa sztyca
• w zestawie worek transportowy
• wymiary transportowe: ok. 130cm

Wavelock is back. Absolutny klasyk powrócił! 
Parasol z jedynym w swoim rodzaju, niemalże niezniszczalnym materiałem 
zewnętrznym. Wytrzymały materiał "Wavelock" gwarantuje niezawodną ochronę 
w czasie deszczu. Wszystkie szwy są podwójne i zaklejone taśmą - bezpieczne 
nawet podczas mocnych opadów. Duża rozpiętość zapewnia absolutny komport 
podczas deszczu. Dzięki dodatkowemu, poprzecznemu gwintowi, parasol można 
przekształcić w brolly. 

• niezwykle wytrzymały materiał zewnętrzny
• wymiary transportowe: ok. 135 cm
• kolor: dark-green
• rozpiętość 240 cm
• średnica: 205cm
• wzmocniona konstrukcja
  może być używany także jako brolly 
  (drugi, poprzeczny gwint)
• w zestawie nylonowa torba transportowa
• waga 3,6 kg
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NUBROLLY RACK BLACK STORM POLE

BIVVY PEGS

MAGNET TENT HOOK

TURN OVER MAGNET TENT HOOK

Art.-Nr. Długość
7150 902 100 - 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

Długość:
100 - 180 cm

Stalowe śledzie z gwintem o długości ok. 22,5 cm. Dzięki me-
talowym końcówkom mogą być bezproblemowo wbijane 
młotkiem w twarde podłoża. 

• metalowe końcówki
• bardzo małe opakowanie  
• zawartość: 10 sztuk
• materiał: poliester 600 x 450D
• wodoodporna powłoka

Art.-Nr. Model Długość
7140 302 small 27 cm

7140 402 big 31 cm

2 funkcjonalne, stabilne, ocynkowane, 
nierdzewne uchwyty na parasol. Pasu-
je do wszystkich dostępnych na rynku 
sztyc do parasoli. Rack przeznaczony 
jest do twardego podłoża, Sandbar - 
piaszczystego czy miękkiego. 

Art.-Nr. Długość
9749 001 42 cm

Art.-Nr. wymiary
2410 020 32 mm

Art.-Nr.
2410 021
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STOVE CASEGRAND STOVE

UNCLE FRANK‘S PAN

COOK KIT

PREIS

SENKUNG!

Wysokiej jakości, składana do bardzo małych wymiarów kuchen-
ka gazowa, którą można przechowywać w dołączonym pokrow-
cu. Grand stove wyposażona jest w funkcję regulacji wielkości 
płomienia, która umożliwia bardzo precyzyjny dobór tempera-
tury. Wbudowany zapłon eliminuje konieczność korzystania z 
zapalniczki i znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. 

Art.-Nr. Wymiary
2281 957 95 x 38 x 108 mm

Art.-Nr.
7140 207

•  wymiary: 20 x 18 cm / średnica
•  materiał: poliester 600D 

Bardzo przydatna pomoc do transportowania i 
przechowywania kuchenki turystycznej (Stove).

Art.-Nr wymiary
7150 565 28 x 22 x 55 cm

Doskonale nadaje się do używania na kuchenkach Grand i Micro Stove. 
Patelnię można jednym ruchem rozłożyć na dwie części.

•  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.
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)
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UNCLE FRANK´S STOVE

GIANT STOVE

I
N
F
O 6800W

I
N
F
O

3800W

CARABINER MUG

NEW
2020

•  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)

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

Art.-Nr.
0125 944



 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack176

HAMMER

US HAMMER GUARD

BIVVY TABLE

STORM CAP SWIVEL

STORM SWIVEL CAPS

Art.-Nr.
7141 430

Gumowy młotek przeznaczony do wbijania śledzi, bez ich uszkad-
zania. Dostarczany z nylonowym pokrowcem. 

• materiał: poliester 600D
• wodoodporna powłoka PVC

Użyteczny dodatek, który umożliwia operowanie podpórkami 
w twardym podłożu bez  uszkadzania gwintów. 

Art.-Nr.
2281 183

Art.-Nr. Opisl 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

Storm Cap Swivel zakłada się na sztycę parasola albo namio-
tu/parasola, co umożliwia przykręcenie dodatkowej sztycy i 
poprawę stabilności.

Art.-Nr. Ilość
2281 087 2

Art.-Nr. Ilość
2410 025 2
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ILLUMINATED BIVVY TABLE

BREAKDOWN BIVVY TABLE

www.anaconda-carp.de
0040 306.indd   1 15.12.16   13:15

www.anaconda-carp.deT O P  T A C K L E  S Y S T E M

Nowy stół Illuminated Bivvy Table, oprócz swojej standardowej funkcji, zapewnia także przyciemnione, przyjemne oświetlenie stołu a 
także miejsca łowienia. Każdy zna tę irytującą sytuację, kiedy podczas 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

Art.-Nr.
7150 005

Ten stolik Bivvy Table pomoże zachować porządek 
w namiocie. Dzięki przegrodom wszystko zostaje na 
swoim miejscu. Niewiele 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

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

Art.-Nr. Opis

0040 306 Anaconda US 50 x 20 cm

Art.-Nr.
0125 960

AUFKLEBER 50 X 20 CM

FLAGA



Pełną ofertę ANACONDA można 
znaleźć w Internecie pod adresem:

www.anaconda-carp.de

Kompletny katalog
ANACONDY 
- obejmuje ponad 1300 artykułów. Tutaj karpiarze odnajdą 
wszystko co potrzebne. aby realizować swoje  pasję

Distribution:  / Dystrybutor
SÄNGER ROLLENLAGER GMBH & CO KG (SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA) 
ODDZIAŁ W POLSCE - Jana Styki 19/3 - 71-138 Szczecin www.saengerpolska.pl


