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WITAMY SERECZNIE w nowościach ANACONDY na 2021.
W ubiegłym roku nasz zespół ds. Rozwoju produktu ściśle współpracował z naszymi testerami i z całej Europy, 
aby dostarczyć Ci wiele nowych innowacyjnych produktów. Wszystkie produkty są „najnowocześniejsze” i 
dostosowane do potrzeb współczesnego karpiarza.

W tym katalogu znajdziesz tylko wybrane nowości na se-
zon 2021/22, pełny program,
nasze klasyki i sprawdzone produkty nadal znajdują się 
w asortymencie Anaconda.

Distribution:  / Dystrybutor
SÄNGER ROLLENLAGER GMBH & CO KG (SP Z O O 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA) ODDZIAŁ W POLSCE
Jana Styki 19/3
71-138 Szczecin
Tel. +48 501-656-650
lt.saenger_polska@op.pl
Nr. Konta
PL51175000090000000026226716

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
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Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. Dł. dolnika
5607 365 3,60 m 188 cm 2 450 g 5,00 lb 5 + 1 60 cm

5607 396 3,90 m 203 cm 2 535 g 6,00 lb 5 + 1 62 cm

•  blank Natural Carbon z taśmą z włókna węglowego nawijaną na krzyż 
•  wędki do nęcenia na dalekie odległości (Long Range Spodding) 5.00 lbs
•  wędki do nęcenia na bardzo dalekie odległości (extra Long Range Spodding) 6.00 lbs
•  semiparaboliczna akcja o silnej konstrukcji
•  dwustopkowe przelotki SIC
•  ekstra mocny uchwyt na kołowrotek 

Wyjątkowa wędka typu spod. Pod względem wyglądu i funkcjonalności absolutne cudo. Kto chce nęcić w średnim zakresie (do 100 m), tego w 
pełni zadowoli model 5.00 lbs, a kto szuka czegoś mocniejszego, może sięgnąć po model 6.00 lbs. Blanki Natural Carbon wzmocnione zostały 
taśmą z włókna węglowego nawijaną na krzyż,  tak, aby mogły unieść nawet największe rakiety zanętowe. Wędka doskonale się ładuje, między 
innymi dzięki mocnemu, semiparabolicznemu blankowi i dokładnie wyliczonym odległościom między przelotkami. Pierwsza przelotka o 
średnicy 50 mm dopełnia doskonałą konstrukcję tej wędki i sprawia,  że to prawdziwa maszyna do dalekich rzutów! 
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Carp Rods
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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

NEW
2021
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Antigua CX to seria wysokiej jakości wędek karpiowych w długościach od 7 ft (pierwsza przelotka 25 mm). Zwłaszcza krótsze modele to wymar-
zone wędki dla każdego, kto łowi z łodzi, bo z jednej strony, ze względu na ich długość, łatwo posługiwać się nimi podczas holowania ryby, a z 
drugiej strony są wystarczająco mocne, aby stawić opór karpiom. W modelach od 12 ft wbudowano pierwszą przelotkę o średnicy 50 mm, aby 
umożliwić jak najdalsze rzuty. Stylistyka Woven Carbon, w której utrzymany jest blank, przyciąga na siebie spojrzenia i nadaje tym wędkom o 
semiparabolicznej akcji tego szczególnego "czegoś".  

• dostępne w długości od 7ft (do łowienia z łodzi/ Short Range)
• blank z włókna węglowego 24 t w stylistyce Woven Carbon 
• uchwyt na kołowrotek DPS
• wysokiej jakości, dwustopkowe przelotki 
• klips do żyłki Anaconda 
• aluminiowa zaślepka z logo grawerowanym laserowo

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5666 360 3,60 m 186 cm 2 365 g 3,00 lb 5 + 1 57 cm

5666 361 3,60 m 186 cm 2 395 g 3,50 lb 5 + 1 57 cm

5666 391 3,90 m 201 cm 2 435 g 3,50 lb 5 + 1 60 cm

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5666 210 2,10 m 110 cm 2 165 g 2,75 lb 6 + 1 34 cm

5666 240 2,40 m 125 cm 2 180 g 2,75 lb 6 + 1 36 cm

5666 270 2,70 m 140 cm 2 210 g 2,75 lb 7 + 1 36 cm

5666 300 3,00 m 155 cm 2 255 g 3,00 lb 7 + 1 38 cm
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Art.-Nr Długość Dł. trans. elem. waga ciężar rzut. przel Dł. dolnika
5699 364 3,60 m 188 cm 2 450 g 4,00 lb 6 + 1 62 cm

5699 394 3,90 m 203 cm 2 515 g 4,25 lb 6 + 1 64 cm

Doskonale sprawująca się maszyna do dalekich rzutów! Ta wędka przyciąga wzrok nie tylko ze względu na swój wyróżniający się, mocny design, 
ale także dlatego, że dzięki niej można zarzucać w miejsca na jeziorze, które wcześniej były nieosiągalne. Przelotki startowe o średnicy 50 mm 
wzmacniają dodatkowo szanse na dalekie rzuty.  Podczas holowania blank jest niezawodny, a przy uginającej się szczytówce amortyzuje on 
ataki nawet większych ryb. 

• dwustopkowe przelotki typu K 6+1 
• uchwyt na kołowrotek z rurką z tworzywa 3K Woven Carbon
• akcja semi- do parabolicznej
• uchwyt z tworzywa 3K Woven Carbon
• wzmocniony taśmą z włókna węglowego nawijaną na krzyż
• blank z włókna węglowego Natural Carbon 30 t
• pierwsza przelotka 50 mm 
• aluminiowy uchwyt na kołowrotek Rambo 
• zaślepka z logo grawerowanym laserowo
• klips na żyłkę Anaconda

NEW
2021
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Art.-Nr Długość Dł. trans. elem. waga ciężar rzut. przel Dł. dolnika
5894 210 2,10 m 110 cm 2 180 g 2,75 lb 6 + 1 34 cm

5894 240 2,40 m 125 cm 2 200 g 2,75 lb 6 + 1 36 cm

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

7 ft. i 8 ft. Wędki te są stworzone  do podchodzenia karpia, aby ostatecznie podać przynęte pod pysk rybie rzutem od dołu. ANACONDA Walker 
SC (Short Cut) -X2, z dwu s-topkowymi  przelotkami SiC 6 + 1, może być wykorzystana  do precyzyjnego  łowienia z łodzi.

• idealna wędka  z lądu i łodzi
• przelotka startowa 25 mm
• 25 ton naturalnego blanku węglowego
• 6 + 1 dwustopkowe przelotki 
• uchwyt kołowrotka DPS
• rękojeść z naturalnego korka
• grawerowana laserowo zaślepka anakondy
• klips na żyłkę Anaconda

NEW
2021
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Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5669 270 2,70 m 140 cm 2 240 g 2,75 lb 7 + 1 36 cm

5669 300 3,00 m 155 cm 2 275 g 3,00 lb 7 + 1 36 cm

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5669 360 3,60 m 186 cm 2 390 g 3,00 lb 5 + 1 57 cm

5669 361 3,60 m 186 cm 2 435 g 3,50 lb 5 + 1 57 cm

5669 391 3,90 m 201 cm 2 515 g 3,50 lb 5 + 1 60 cm

Seria wędek Blaxx pasuje do naszych podpórek i buzzer barów i ma bardzo szlachetny, utrzymany w czarnej kolorystyce design.  Mimo smukłych 
i lekkich blanków z włókna węglowego  High Performance 24 t wędki te mają bardzo dobrą i szybką akcję. Modele od 12 ft wyposażone zostały 
w pierwszą przelotkę o średnicy 40 mm, a wszystkie krótsze modele w wysokiej jakości pierwszą przelotkę w wersji 30 mm. Czułość wędki spra-
wia, że holowanie ryb to sama przyjemność. Mocna konstrukcja wędki zapewnia dostateczne zapasy mocy, aby nawet w trudnych sytuacjach z 
większymi rybami móc odpowiednio reagować. 

• uchwyt na kołowrotek ODPS-M 
• blank z włókna węglowego 24 t
• uchwyt z rurką termokurczliwą Black EVA Shrink Tube
• semiparaboliczna akcja i silna konstrukcja
• pierwsza przelotka 30 mm w modelach 9 ft i 10 ft
• pierwsza przelotka 40 mm w modelach 12 ft i 13 ft
• dwustopkowe przelotki Local T-Guides
• bardzo dobre parametry rzutu
• delikatna i urzekająca stylistyka utrzymana w czarnym kolorze 

NEW
2021
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Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5809 364 3,60 m 186 cm 2 475 g 3,75 lb 5 + 1 60 cm

5809 394 3,90 m 201 cm 2 570 g 3,75 lb 5 + 1 62 cm

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5809 360 3,60 m 186 cm 2 310 g 3,00 lb 5 + 1 60 cm

5809 361 3,60 m 186 cm 2 365 g 3,50 lb 5 + 1 60 cm

5809 391 3,90 m 203 cm 2 425 g 3,50 lb 5 + 1 62 cm

Nieoszlifowany blank Natural High Carbon połączony został z takimi parametrami jak na przykład "olbrzymie zapasy mocy" czy "dalekie 
rzuty". Przede wszystkim szybka akcja blanku zmienia każdy rzut i każde branie w prawdziwą przyjemność. 

• uchwyt na kołowrotek SCXSS-MN 
• akcja semi- do parabolicznej
• pierwsza przelotka 40 mm
• blank Natural Carbon 24 t
• klips na żyłkę Anaconda
• aluminiowa zaślepka z logo grawerowanym laserowo
• bardzo dobrze parametry rzutu
• wyróżniająca się stylistyka Matt-GunSmoke

Także ta wędka posiada blank wykonany z tworzywa Natural High Carbon 24 t, doskonale zoptymalizowane parametry rzutowe i świetnie się 
nią posługuje. Czułość wędki o dość wrażliwej szczytówce pozwala w mig zorientować się, czy zestaw wylądował w żwirze, błocie, czy może 
otarł się o spadzistą krawędź. Nasz zespół przetestował, jak dwustopkowe przelotki sprawdzają się przy dalekich rzutach. 

• dwustopkowe przelotki 5+1 
• pierwsza przelotka XL Flange
semiparaboliczna akcja dla dalekich rzutów
pierwsza przelotka 50 mm
dolna część - blank z tworzywa Natural Carbon 24 t
• górna część z kompozytu węglowego 
• klips na żyłkę Anaconda 
• aluminiowa zaślepka z logo grawerowanym laserowo
• wyróżniająca się stylistyka Matt-GunSmoke

NEW
2021



1313

Carp Rods

STARTER

50
mm

GUIDE

TONS24
BLANK

CARBON

Carp Rods

STARTER

5050
mm

GUIDE

TONS24
BLANK

CARBONCARBON

- www.saengerpolska.pl - - www.saengerpolska.pl -

Art.-Nr Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5809 365 3,60 m 186 cm 2 425 g 5,50 lb 5 + 1 60 cm

5809 395 3,90 m 201 cm 2 480 g 5,50 lb 5 + 1 62 cm

Także ta wędka wyposażona została w blank z włókna węglowego Natural High Carbon 24 t i ma doskonale zoptymalizowane parametry rzutu. 
Dzięki olbrzymiej testowej krzywej ugięcia 5,5 lb, smukłemu blankowi z włókna węglowego, który doskonale się ładuje, a także dzięki przelot-
kom dostosowanym do dalekich rzutów, w tym pierwszej przelotce 50 mm i szczytowej 16 mm, można mieć pewność, że nawet wypełnione 
po brzegi rakiety zanętowe z łatwością będzie można zanieść na bardzo dalekie odległości. 

• dwustopkowe przelotki 5+1
• szczytowa przelotka XL Flange 
• semiparaboliczna akcja dla dalekich rzutów
• ierwsza przelotka 50 mm
• dolna część i blank z włókna węglowego Natural High Carbon 24 t 
• igórna część z kompozytu węglowego
• klips na żyłkę Anaconda
• aluminiowa zaślepka z logo grawerowanym laserowo
• wyróżniająca się stylistyka Matt-GunSmoke

Imponujące i rekordowe karpie Koi o 
wadze 31 kg od naszej włoskiej drużyny 
Luiselli Crivaro! Ryba ma wartość około 40 
000 euro i jest wyposażona w mikroczip. 
Luisella złowił ją 23 lipca o 6:30 we Francji 
na wędkę Anaconda PC52 oraz przynętę z 
orzechem tygrysim i 10 mm PopUp. 
Gratulacje !

NEW
2021
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Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. Dł. dolnika
5852 365 3,60 m 187 cm 2 475 g 5,00 lb 5 + 1 60 cm

5852 395 3,90 m 202 cm 2 565 g 6,00 lb 5 + 1 62 cm

Idealna wędka typu spod dla poczatkujących wędkarzy. Smukły i lekki blank z kompozytu węglowego, charakteryzujący się wyjątkowo szybką 
akcją, został stworzony z myślą specjalnie o Magist Spod.  Mocna konstrukcja wędki doskonale ładuje się podczas rzutu i bez problemu trans-
portuje wypełnione po brzegi rakiety zanętowe i ciężkie zestawy na olbrzymie odległości. Uchwyt z tworzywa Split-EVA zapewnia komfort 
podczas użytkowania. 

• bardzo wydajny blank z kompozytu węglowego
• odporne, dwustopkowe przelotki 5 + 1
• uchwyt na kołowrotek DPS
• pierwsza przelotka 50 mm
• klips na żyłkę Anaconda
• uchwyt z tworzywa Black-EVA

Art.-Nr. zaw. Długość
2460 445 2 + line 12 ft 45 cm

• Pełne Aluminium 
• zakrzywiony 
• w zestawie taśma 12ft/3,60 m
• w zestawie torba 600 D Nylon

NEW
2021

NEW
2021
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Art.-Nr.
7141 741

zawiera 6 nóg
4 x 30 - 60 cm
2 x 70 - 124 cm

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

NEW
2021
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Matt Black Ø 16 mm Stick

MagneticBlAXX

Matt Black Ø 16 mm Power Drill Stick

Gun Metal Ø 16 mm Stick

Gun Metal Ø 19 mm Power Drill Stick

MAGNETIC

Matt Black Ø 

Matt Black Ø 

19 mm Power Drill Stick

MAGNETIC

Magnet Connector

Magnet Gripper
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Art.-Nr. Długość Transport. Ø
2461 036 35 - 61 cm 35 cm 16 mm

2461 051 50 - 90 cm 50 cm 16 mm

2461 081 80 - 150 cm 80 cm 16 mm

Art.-Nr. Długość Transport. Ø
2461 136 35 - 58 cm 35 cm 16 mm

2461 151 50 - 88 cm 50 cm 16 mm

2461 181 80 - 148 cm 80 cm 16 mm

Art.-Nr. Długość Transport. Ø
2461 236 35 - 58 cm 35 cm 16 mm

2461 251 50 - 88 cm 50 cm 16 mm

2461 281 80 - 147 cm 80 cm 16 mm

Art.-Nr. Długość Transport. Ø
2461 351 50 - 88 cm 50 cm 19 mm

2461 381 80 - 147 cm 80 cm 19 mm

Seria BLAXX Magnetic jest wyposażona w magnetyczny system szybkiej wymiany. Również w tych modelach podpórka wewnętrzna jest regu-
lowana i mogże być używana oddzielnie.

Materiał: anodyzowane aluminium 
• System 2 w 1 
• System braku mozliwości zgubienia śruby (brąz) 
• Dostawa bez sygnalizatora  / Uchwytu na wędki NEW

2021
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StabilizerBlAXX

Stage StandBlAXX

Carp Rods
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Art.-Nr. Ø Kolor
2460 016 16 mm Matt Black

2460 019 19 mm Matt Black

Art.-Nr. Ø Kolor
2460 716 16 mm Gunmetal

2460 719 19 mm Gunmetal

Art.-Nr. Ø Kolor
2460 161 16 mm Matt Black

2460 191 19 mm Matt Black

Art.-Nr. Ø Kolor
2460 164 16 mm Gunmetal

2460 194 19 mm Gunmetal

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

• w całości z metalu (aluminium) 
• dodatkowa śruba do mocowania podpórki 
• dostępna w 16 mm i 19 mm 
• dodatkowa stabilizacja podpórki 
• idealne na bardzo suche podłoże

Stabilizator podpórki Anaconda BLAXX został stworzony, aby 
zapewnić Twojej podpórce stabilizację potrzebną podczasz 
gwałtowngo brania. Wreszcie, możesz umieścić ultra cienkie, ale 
super wytrzymałe podpórki w ziemi.

• w całości z metalu (aluminium) 
• 4 wstępnie nawiercone punkty mocowania 
• w tym 5 wysokiej jakości śrub ze stali nierdzewnej 
• 2 x dodatkowa śruba do mocowania podpórki 
• dostępne w rozmiarach 16 mm i 19 mm 
• dodatkowa stabilizacja podpórki 
• idealne do łodzi i doku

Stojak Anaconda BLAXX Stage Stand został zaprojektowany, aby zapewnić 
podpórce bezpieczne ustawienie na pomoście lub łodzi. Mocuje się 
podpórkę za pomocą dwóch dodatkowych śrub, dzięki czemu gwarantuje 
100% stabilności, nawet przy najsilniejszym braniu. 

NEW
2021

NEW
2021
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Instrukcja obsługi sygnalizatora brań Vipex RS

Dane techniczne:
• model baterii: 6F22
• napięcie baterii: 9V
• natężenie prądu po wyłączeniu: 0,02 mA
• najniższe natężenie prądu w trybie standby 
  (włączone światło nocne): 0,05 mA
• prąd roboczy (wartość maksymalna): 100mA
• tryb pracy transmisji bezprzewodowej: AM
• częstotliwość transmisji radiowej: 433,92 MHz
• zasięg transmisji radiowej: ok. 150 m

Dane techniczne:
• model baterii: 6F22
• napięcie baterii: 9V
• prąd odcięcia: 0,02 mA
• prąd roboczy (wartość maksymalna): 100 mA
• tryb pracy transmisji bezprzewodowej: AM
• częstotliwość transmisji radiowej: 433,92 MHz
• zasięg transmisji radiowej: 150 m

w zestawie 
Snag Bars

Witamy w dobie najnowocześniejszych możliwości technologicznych!
Sygnalizator brań z Vipex RS spełnia najwyższe standardy technologiczne i przyspiesza bicie serca karpiarza. Począwszy od wyrafinowanej, 
zrównoważonej ekonomii urządzeń, które zostały zaprojektowane w celu oszczędzania energii (6600 godzin pracy na jednym ładowaniu aku-
mulatora), a następnie wyjątkowo solidna, wodoodporna obudowa. Na szczególną uwagę zasługuje 7 różnych klawiszy (niski-wysoki) o szcze-
gólnie atrakcyjnym, głębokim  brzmieniu. Urządzenie można wyciszyć, tak aby tylko jeden sygnał był przekazywany do centralki. Wszystkie 
zalety Vipex RS pochodzą z naszych najlepszych sygnalizatorów (dźwięki,  kolory, wykrywanie spadku napięcia akumulatora). Do innowacji 
można zaliczyć zintegrowane zabezpieczenie przed kradzieżą, które uruchamia alarm w przypadku kradzieży urządzenia i dodatkowo wysyła 
sygnał do odbiornika, a także
zdejmowane listwy zaczepowe i funkcja nocnego oświetlenia. Zestaw dostarczany jest w ,,niezniszczalnej, walizce transportowej.

w tym 
pudełko
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Art.-Nr Zestaw Kolor
2054 002 2x Set czerwony/zielony

2054 003 3x Set czerwony / nieb / ziel

2054 004 4x Set czerw/ nieb / ziel / żółty

NEW
2021
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Nachtlicht

Nightlight

Nightlight

Nightlight

Profi Set
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Dane techniczne:
• 1 model baterii: 6F22
• 2 napięcie baterii: 9V
• 3 prąd odcięcia: 0,02 mA
• 4 prąd roboczy (wartość maksymalna): 100 mA
• 5 tryb pracy transmisji bezprzewodowej: AM 
• 6 częstotliwość transmisji radiowej: 433,92 MHz
• 7 zasięg transmisji radiowej: 150 m

Instrukcja obsługi sygnalizatora brań Vipex RS

Dane techniczne:
• 1 model baterii: 6F22
• 2 napięcie baterii: 9V
• 3 natężenie prądu po wyłączeniu: 0,02 mA
• 4 najniższe natężenie prądu w trybie standby 
(włączome światło nocne): 0,05 mA
• 5 prąd roboczy (wartość maksymalna): 100mA
• 6 tryb pracy transmisji bezprzewodowej: AM
• 7 częstotliwość transmisji radiowej: 433,92 MHz
• 8 zasięg transmisji radiowej: ok. 150 m

Dane techniczne
• 1 model baterii: 6F22
• 2 napięcie baterii: 9V
• 3 natężenie prądu po wyłączeniu: 0,02 mA
• 4 prąd roboczy (wartość maksymalna): 100mA
• 5 tryb pracy transmisji bezprzewodowej: AM
• 6 częstotliwość transmisji radiowej 433,92 MHz
• 7 zasięg transmisji radiowej: ok. 150 m

• Sygnalizatory brań (2, 3, 4 Set)
• 1 x Receiver
• 1 x Vipex Bivvy Spot 
• 1 x Remote Control (Batterii 2032)
• 1 x Camp Security

Witamy w dobie najnowocześniejszych możliwości technologicznych!
Sygnalizator brań z Vipex RS spełnia najwyższe standardy technologiczne i przyspiesza bicie serca karpiarza. Począwszy od wyrafinowanej, 
zrównoważonej ekonomii urządzeń, które zostały zaprojektowane w celu oszczędzania energii (6600 godzin pracy na jednym ładowaniu aku-
mulatora), a następnie wyjątkowo solidna, wodoodporna obudowa. Na szczególną uwagę zasługuje 7 różnych klawiszy (niski-wysoki) o szcze-
gólnie atrakcyjnym, głębokim  brzmieniu. Urządzenie można wyciszyć, tak aby tylko jeden sygnał był przekazywany do centralki. Wszystkie 
zalety Vipex RS pochodzą z naszych najlepszych sygnalizatorów (dźwięki,  kolory, wykrywanie spadku napięcia akumulatora). Do innowacji 
można zaliczyć zintegrowane zabezpieczenie przed kradzieżą, które uruchamia alarm w przypadku kradzieży urządzenia i dodatkowo wysyła 
sygnał do odbiornika, a także
zdejmowane listwy zaczepowe i funkcja nocnego oświetlenia. Zestaw dostarczany jest w ,,niezniszczalnej, walizce transportowej.
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Art.-Nr Zestaw Kolor
2054 252 2x Set czerwony/zielony

2054 253 3x Set czerwony / nieb / ziel

2054 254 4x Set czerw/ nieb / ziel / żółty

Dane techniczne
• 1 model baterii: 2032
• 2 napięcie baterii: 3V
• 3 najniższe natężenie prądu w trybie standby: 0,01 mA
• 4 prąd roboczy (wartość maksymalna): 20 mA
• 5 tryb pracy transmisji bezprzewodowej: AM
• 6 częstotliwość transmisji: 433,92 MHz
• 7 zasięg transmisji bezprzewodowej: ok. 20 m

Dane techniczne
• 1 typ baterii: AAA
• 2 napięcie nominalne: 1,5 V * 3
• 3 natężenie prądu po wyłączeniu: 0,025 mA
• 4 prąd roboczy (wartość maksymalna): 100mA
• 5 tryb pracy transmisji bezprzewodowej: AM
• 6 częstotliwość transmisji radiowej: 433 MHz
• 7 zasięg transmisji radiowej: 150M

Ten mały cud techniczny to poręczny pilot do lampy namiotowej 
(stworzone do namiotu) w formacie kluczyka samochodowego. Lampę 
można zatem włączać i wyłączać zdalnie, regulować natężenie światła 
diod LED ( sygnał jest przekazywany do lampy). Zasilanie  to bateria 
typu  2032.

Art.-Nr. zaw.
2054 199 2

w tym 
pudełko

NEW
2021
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Dane techniczne:
• model baterii: 6F22
• napięcie baterii: 9V
• prąd odcięcia: 0,02 mA
• prąd roboczy (wartość maksymalna): 100 mA
• tryb pracy transmisji bezprzewodowej: AM
• częstotliwość transmisji radiowej: 433,92 MHz
• zasięg transmisji radiowej: 150 m

Dane techniczne:
• model baterii: 6F22
• napięcie baterii: 9V
• natężenie prądu po wyłączeniu: 0,02 mA
• prąd roboczy (wartość maksymalna): 100mA
• tryb pracy transmisji bezprzewodowej: AM
• częstotliwość transmisji radiowej 433,92 MHz
• zasięg transmisji radiowej: ok. 150 m

Art.-Nr. zaw.
2054 222 2 x Camp Alarm + Receiver

System nadzoru Bank Watcher zabezpiecza Twoje miejsce połowu przed niechcianymi gośćmi. Możesz opcjonalnie wybrać między 2 różnymi 
trybami:
1. Tryb monitorowania w podczerwieni, 2. Tryb monitorowania radaru / tryb ruchu.
Kąt promieniowania czujników 
Podczerwień: 100 stopni o zasięgu 5-7 metrów
Radar: 90 stopni o zasięgu 10 metrów
Bankwatcher można połączyć z centalką Vipex i Lampą Namiotową (Vipex Bivvy Spod) jako całkowicie skoordynowany system.
Oznacza to, że możesz bezpiecznie monitorować miejsce połowu w dowolnym momencie, nawet na większe odległości (150 metrów).

w tym 
pudełko

NEW
2021
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Bivvy Spot + RC RC

Single Device
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Dane techniczne
• typ baterii: AAA
• napięcie nominalne: 1,5 V * 3
• natężenie prądu po wyłączeniu: 0,025 mA
• prąd roboczy (wartość maksymalna): 100mA
• tryb pracy transmisji bezprzewodowej: AM
• częstotliwość transmisji radiowej: 433 MHz
• zasięg transmisji radiowej: 150 m

Art.-Nr. zaw.
2054 112 1

Art.-Nr. zaw.
2054 110 Lamp + Remote

NEW
2021
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Art.-Nr Zestaw Kolor
2050 222 2 + 1 czerwony/zielony

2050 233 3 + 1 czerwony / nieb / ziel

2050 244 4 + 1 czerw/ nieb / ziel / żółty

w zestawie 
Snag Bars

Art.-Nr Kolor
2050 201 nieb

2050 202 czerwony

2050 203 ziel

2050 204 żółty

w zestawie 
Snag Bars

• 8-stopniowe ustawienie czułości
• 8-stopniowe ustawienie głośności
• Ochrona przed kradzieżą
• wejścia Jack 2,5 mm
• Ochrona przed rozpryskującą się wodą
• ok. Zasięg 150 m
• Bateria 9 V / 3 x 1,5 V AAA (brak w zestawie)

• wszystkie ustawienia możliwe z centralki  (2 drogi regulacji)
• Można ustawić głośność, tony, 
   czułość i ochronę przed kradzieżą i aktywowane z centralki
• centralka  i sygnalizator  z diodą zmierzchową 
• Alarm LED w kształcie litery V.
• Dioda LED alarmu (20 sekund po zapaleniu)
• optyczne ostrzeżenie o baterii
• 8-stopniowe ustawienie tonów

w tym 
pudełko

15 LED Światło 
do biegania

bez radia

• zawiera funkcje zmierzchową
• zawiera Snag Bars
• LED sygnalizator brań w kształcie litery V 
• dioda alarmowa z 20 sek. opóźnieniem 
• sygnalizacja o wyczerpaniu baterii
• 8-stopniowa regulacja dźwięku 
• 8-stopniowa regulacja czułości 
• 8-stopniowa regulacja głośności 
  (w tym wyciszenie) 
• Gniazdo 2,5 mm 
• ochrona przed kroplami padającymi pod 
   dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
• bateria: 9 V (brak w zestawie)

NEW
2021
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Bite Indicator
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Art.-Nr Kolor
2050 201 nieb

2050 202 czerwony

2050 203 ziel

2050 204 żółty

Art.-Nr Zestaw Kolor
2054 333 2x Set czerwony/zielony/ nieb

2054 334 3x Set czerwony / nieb / ziel

Vipex TXR natychmiast zwraca na siebie uwagę dzięki swojemu nowoczesnemu wyglądowi i funkcjonalności. Kolorystycznie pasuje do serii 
sygnalizatorów brań Vipex. W momencie brania, transmisja 1:1 rozświetla diodę LED w wybranym kolorze. 2,5 mm wtyczka jest kompatybilna 
z praktycznie każdym sygnalizatorem brań dostępnym na rynku i zapewnia bezpośrednią transmisję informacji o braniu. Na osi umieszczono 
ekstra ciężki ciężarek, który zapewnia przeciwwagę także na większych dystansach.

• mechaniczny sygnalizator brań
• wtyczka 2,5 mm
• optyczna transmisja brań 1:1 
• regulowany klips do żyłki
• ekstra ciężki, przesuwany ciężarek na osi
• stylowy panel LED

Art.-Nr Kolor
2054 411 nieb

2054 412 czerwony

2054 413 ziel

2054 414 żółty

Art.-Nr Zestaw Kolor
2054 443 2x Set czerwony/zielony/ nieb

2054 444 3x Set czerwony / nieb / ziel

Vipex TXS natychmiast zwraca na siebie uwagę dzięki swojemu nowoczesnemu wyglądowi i funkcjonalności. Kolorystycznie pasuje do serii 
sygnalizatorów brań Vipex. W momencie brania, transmisja 1:1 rozświetla diodę LED w wybranym kolorze. 2,5 mm wtyczka jest kompaty-
bilna z prawie każdym sygnalizatorem brań dostępnym na rynku i zapewnia bezpośrednią transmisję informacji o braniu.

• mechaniczne sygnalizatory brań
• wtyczka 2,5 mm
• optyczna tranmisja brań 1:1 
• regulowany klips do żyłki
• przesuwany ciężarek na osi
• stylowy panel LED 

Art.-Nr Kolor
2054 501 nieb

2054 502 czerwony

2054 503 ziel

2054 504 żółty

Art.-Nr Zestaw Kolor
2054 553 2x Set czerwony/zielony/ nieb

2054 554 3x Set czerwony / nieb / ziel

Vipex RSX zwraca na siebie uwagę dzięki swojemu nowoczesnemu wyglądowi i funkcjonalności. Kolorystycznie pasuje do serii sygnalizato-
rów brań Vipex. W momencie brania, transmisja 1:1 rozświetla diodę LED w wybranym kolorze. 2,5 mm wtyczka jest kompatybilna z praktyc-
znie każdym dostępnym na rynku sygnalizatorem brań i gwarantuje bezpośrednią transmisję informacji o braniu. Ekstra ciężki ciężarek na osi 
umożliwia rozpoznawanie nawet najdelikatniejszych brań na dalekich dystansach. 
• stylowy panel LED
• wtyczka 2,5 mm
• optyczna transmisja brań 1:1
• regulowany klips do żyłki 
• ekstra ciężki, przesuwany ciężarek na osi
• długość 23,5cm

NEW
2021

NEW
2021

NEW
2021
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Carp Line

1200 m1200 m

Maggot Clip
Find All Find All 

Carp ReelsCarp Reels
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Art.-Nr. Ø Waga
2425 126 0,26 mm 5,25 kg

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

2425 140 0,40 mm 11,70 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

Art.-Nr. Długość Ilość
2410 161 9,2 x 11,2 mm 15

2410 162 16,2 x 13,5 mm 15

2410 163 22 x 17,3 mm 15

NEW
2021

NEW
2021



28

Find All Find All 

AccesoiresAccesoires
 herehere......

- www.saengerpolska.pl -



29

Tackle Box

Walker Tackle Box

Session Tackle Box

Find All Find All 

AccesoiresAccesoires
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• wymiary organizera Tackle Box: 27 x 20 x 5,5 cm
• zatrzaski odporne na uszkodzenia
• 6 organizerów ST-Chest (10,6 x 7,6 x 2,5cm)
• 7 przegródek do indywidualnej organizacji 
• nowe logo Anaconda

Organizer do profesjonalnego przechowywania małych akceso-
riów. W 6 organizerach z przegrodami ST-Chests znajdzie się miej-
sce na różne małe akcesoria.

Organizer do profesjonalnego przechowywania przyponów. Na specjalnie wykonanych 
tablicach zmieszczą się łącznie 32 przypony. Przy pomocy szpilek można je w opty-
malny sposób zabezpieczyć i przechowywać. W 6 małych organizerach z przegrodami 
ST-Chests miejsce znajdą różne inne małe akcesoria. Przy pomocy miary znajdującej 
się po wewnętrznej stronie organizera można odmierzać idealne długości przyponów. 

• wymiary organizera Tackle Box: 35 x 18 x 6 cm
• w zestawie miara 30 cm dla optymalnej 
• długości przyponów 
• zatrzaski odporne na uszkodzenia
• 6 organizerów ST-Chest (10,6 x 7,6 x 2,5 cm )
• 2 tablice na przypony 32 x 8,5 cm, w zestawie 
• 16 szpilek

Art.-Nr.
7151 027

Art.-Nr.
7151 035

NEW
2021

NEW
2021
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Bank Stick Light Adapter

Power: 2600 mAh

MAGNETIC

MAGNETIC
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Bank Booster rozświetli nocą łowisko jak gdyby za dnia. Ta mocna lampa jest jednocześnie power bankiem i stacją ładowania USB. 
Dzięki 6 różnym trybom (2-Light Mode) ta lampa to prawdziwe cacko. Wybierać można łącznie między 3 różnymi kolorami (biały, czerwony 
i zielony) i dwiema intensywnościami świecenia (słabe/mocne). Lampę można zamontować na banksticku przy pomocy adaptera "Bankstick 
Light Adapter", dostępnego oddzielnie. W ten sposób są Państwo w stanie swobodnie wybierać miejsce, które chcą Państwo oświetlić: podczas 
przygotowania zestawów, wiązania przyponów czy wykonywania sesji zdjęciowych. Piloty dołączone do zestawu umożliwią sterowanie lampą 
z odległości do 6 metrów. 

• moc światła (maks.): 180 lm
• wbudowana bateria litowa
• moc: 3,7 V 2600 mAh maks. 1,8 W
• wymiary: 192 mm x śr. 36 mm
• czas do pełnego naładowania: 4 godziny
• w zestawie worek i taśmy transportowe
• mocowanie magnetyczne do namiotu
• 6 różnych trybów:
• białe światło: słabe 150 godzin; mocne: 7,5 godziny; 
• czerwone światło: słabe: 200 godzin; mocne: 22 godziny
• zielone światło: słabe: 300 godzin; mocne: 33 godziny
• magnetyczny, wodoszczelny pilot z możliwością ładowania
• kabel USB (w zestawie) - input USB: Micro USB  (typ B)
• output USB: USB (typ A)

Art.-Nr. Model
2048 260 SA 2600

Art.-Nr.
2048 265

Bankstick Light Adapter to, jak zapowiada nazwa, adapter do naszych dwóch modeli lamp 
Bank Booster, które można w mgnieniu oka przykręcić do banksticków. Całość opiera się 
na bardzo mocnym systemie magnetycznym, który pewnie zabezpiecza lampy. Elastyczne 
ramię umożliwia obracanie lampy pod kątem 360 stopni w dowolnym kierunku.

• rzucający się w oczy worek transportowy (można go szybko znaleźć w trawie)
• elastyczne ramię (rotacja 360 stopni)

NEW
2021

NEW
2021
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Bank Booster

Power: 5000 mAh

MAGNETIC
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• moc światła (maks.): 180 lm
• wbudowana bateria litowa
• moc: 3,7 V 5000 mAh maks. 1,8 W
• wymiary: 192 mm x śr. 36 mm
• czas do pełnego naładowania: 4 godziny
• w zestawie worek i taśmy transportowe
• mocowanie magnetyczne do namiotu
• 6 różnych trybów:
• białe światło: słabe 280 godzin; mocne: 14 godziny; 
• czerwone światło: słabe: 380 godzin; mocne: 40 godziny
• zielone światło: słabe: 570 godzin; mocne: 60 godziny
• magnetyczny, wodoszczelny pilot z możliwością ładowania
• kabel USB (w zestawie) - input USB: Micro USB  (typ B)
• output USB: USB (typ A)

Art.-Nr. Model
2048 550 SA 5000

NEW
2021
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Sensor LED Modi
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Sensor on/off

Drip Bait Scoop

Bait & Boat Scoop 
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Art.-Nr.
2048 220

Dzięki temu niezwykle funkcjonalnemu cacku Państwa łowisko będzie jasne jak za dnia. Wbudowany w czołówkę czujnik umożliwia włączanie 
i wyłączanie lampy przy pomocy prostego machnięcia ręką (kiedy na przykład dłonie są zajęte). 
Tryb z czujnikiem ruchu: w celu jego uruchomienia należy wcisnąć lewy przycisk (niebieska dioda LED) włącznik / wyłącznik:  prawym przycis-
kiem (On/Off) można przechodzić do kolejnych trybów świecenia (bardzo jasny, jasny, czerwony). 

• waga: 68 gramów bez baterii
• tryby świecenia: biały (słaby), biały (silny), czerwony
• maksymalna moc: 200-220 lumenów
• czas świecenia: 6 -8 godzin
• obudowa odporna na pryskającą wodę: IP X6
• materiał: ABS/PC
• zasięg światła: 70 metrów
• zasięg czujnika: maksymalnie 15 cm przed lampą
• zasilanie 3 bateriami 1,5V AAA (niedołączone do zestawu)
• pasek na głowę z regulacją długości

Art.-Nr. Model Długość
2215 003 Large 28 x 13,5 cm

Art.-Nr. Model Długość
2215 001 Small 24 x 8,5 cm

2215 002 Large 28 x 13,5 cm

Do karmienia drobinami, pelletami, 
zanętami i kulkami proteinowymi. 
Dzięki specjalnemu kształtowi mo-
del „Large” może służyć również jako 
czerpak do łodzi.

Do karmienia drobinami, pelletami, zanętami mielonymi i kul-
kami proteinowymi.
Łopatka posiada perforację drenażową.

NEW
2021

NEW
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2021



33

Carp Nets

Find All Find All 

Carp NETsCarp NETs
 herehere......
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Camou Grabber

Float Trap 42“
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Art.-Nr dł. ramion elem. dł. trans. gł. siatki NT szer. oczek
7150 142 105 cm / 42“ 1 180 cm 285 cm 75 cm 6 mm camo 

7150 150 105 cm / 42“ 2 110 cm 285 cm 75 cm 6 mm camo

Art.-Nr dł. ramion elem. dł. trans. gł. siatki NT szer. oczek
7153 142 105 cm / 42“ 1 180 cm 285 cm 75 cm 6 mm army green + 3 mm black bottom 

Podbierak ten jest nie tylko super funkcjonalny, ale jest również nowoczesnym kamuflażu. Siatka podbieraka pokryta jest gumą a w ramio-
nach zamontowane są pływaki. 
• bezpośrednio instalowane pływaki „Net Floats”
• torba transportowa 210D
• metalowa głowica 
• wyjątkowo stabilny uchwyt z włókna 
  węglowego / kompozytowa rękojeść. 

Szeroko rozstawione ramiona. Ekstremalna stabilność oraz 
najwyższa jakość to jest włąsnie Float Trap 42“ od Anacon-
dy. Jak sama nazwa wskazuje, w ramionach umieszczone są 
pływaki (pływaki siatkowe).

• Siatka główna Oczko 6 mm w kolorze Army Green
  dolna siatka 3 mm w kolorze czarnym
• 2 bezpośrednio instalowane pływaki „Net Floats”
• Torba transportowa 210D
• Podbierak 180 cm (jednoczęściowy)
• Długość transportowa 180 cm
• Całkowita długość 285 cm
• Głębokość siatki 75 cm
• Długość ramienia 105 cm / 42 cale
• metalowa głowica
• wyjątkowo stabilny uchwyt z włókna szklanego

NEW
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Carp NetCarp Net

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

EF-HPRO
Environmental friendly

Hook-proof mesh

100%100%100%100%

Uncle Franks Big Fish Scoop
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Art.-Nr dł. ramion elem. dł. trans. gł. siatki NT szer. oczek
7155 141 105 cm / 42“ 1 180 cm 285 cm 100 cm 6 mm PVC - rubber coated 

Ten genialny podbierak wykonany jest w całości z karbonu. Wytrzymuje bardzo duże obciążenia i jest praktycznie niezniszczalny. Jego obszar 
zastosowania? Duże karpie!
Pełny węgiel
• Siatka powlekana gumą (bezzapachowa) 15 x 8 mm
• wyjątkowo lekka siatka anty-zaczepowa
• Torba transportowa 210D
• Sztyca podbieraka (3K carbon)
• Sztyca podbieraka 180 cm (jednoczęściowa)
• Głębokość siatki 100 cm
• Długość ramienia 105 cm
• zaślepka z czarnego aluminium

NEW
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Carp Minnow
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Art.-Nr.
7140 071

Ta mata do odhaczania wyróżnia się przede wszystkim swoimi kompaktowymi wymiarami transportowymi. Wyposażona w zapięcia na rzep 
oraz plandekę do przykrywania w 100 % zabezpiecza przed ucieczką ryby. Aby umożliwić odpływanie brudnej wody, w macie znajduje się 
ogumowany, wzmacniany odpływ. 

•  wymiary transportowe: ok. 60 x 60 x 20 cm
•  wymiary po rozłożeniu: ok. 115 x 60 cm
•  regulacja wysokości od 40 - 55 cm
•  wysokość wewnątrz: regulowana do 25 cm
•  materiał zewnętrzny: poliester 600 D 
•  wbudowany odpływ wody!
•  w zestawie worek transportowy
•  przykrycie z rzepem
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Carp MatCarp Mat
Carp Carrier Sling

Relax Weigh Sling 3

37- www.saengerpolska.pl - - www.saengerpolska.pl -

Art.-Nr.
7140 401

Art.-Nr.
7140 373

Większy, bardziej bezpieczny dla ryb, genialny! 
Po latach pracy i doświadczeń dostępna jest doskonała torba do ważenia Relax Weigh Sling 3. 
Nowe są nie tylko naszyte odblaski - konstrukcja torby została tak pomyślana, że wysokiej jakości metalowe pierścienie, które zawiesza się na 
wadze, zostały wszyte na środku, co zapobiega wyślizgiwaniu się i wypadaniu ryb. Duża i przechodząca przez prawie całą torbę siateczka jest 
bardzo miękka, przez co bezpieczna dla ryby, a poza tym ma też tę zaletę, że zapewnia dobrą cyrkulację tlenu. 
•  wymiary 140 x 50 x 60 cm
•  waga: tylko 1,8 kg
•  3-metrowa lina do mocowania z gwintem do podpórki
•  rozpórka zapewniająca rybie przestrzeń 
•  karabińczyk zapobiegający rozpinaniu się suwaka
•  sztyce stabilizujące dla łatwego transportu 
•  odblaski
•  wszyte pierścienie metalowe zapobiegające wyślizgiwaniu się ryby
•  rzep dla zabezpieczenia podczas transportu
•  przechodząca, miekka siateczka, zapewniająca 
   dobrą cyrkulację tlenu 

Carp Carrier Sling to doskonała mata do ważenia. Wyróżnia ją zwłaszcza duża, przechodząca prawie przez całą długość siateczka, 
która jest bardzo miękka i dzięki temu chroni rybę. Ma ona też tę zaletę, że gwarantuje dobrą przepuszczalność powietrza.  Nowe 
są nie tylko naszyte odblaski - pomyślano nawet o tym, aby wysokiej jakości metalowe pierścienie, na których zawiesza się matę, 
znalazły się na środku, dzięki czemu ryba podczas ważenia nie przechyla się i nie wyślizguje. W roli wypornika i jednocześnie roz-
pórki zapewniającej miejsca dla ryby wszyto wysokiej jakości pływający materiał. 

• w zestawie z workiem transportowym (140 x 20 cm)
•  wymiary: 135 x 40 x 70 cm
•  waga: tylko 1,2 kg
•  3 metrowa lina do mocowania z gwintem do podpórki 
•  w zestawie wypornik i jednocześnie rozpórka zapewniająca 
    miejsce dla ryby
•  karabińczyk, zapobiegający niepożądanemu otwieraniu 
   się zamka błyskawicznego
• odblaski
• wszyte metalowe pierścienie zapobiegające wyślizgiwaniu 
   się ryby podczas ważenia
• przechodząca, miękka siateczka dla dobrej 
   cyrkulacji tlenu
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Catering Hopper
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Art.-Nr.
7141 114

Anaconda Catering Hopper to nowoczesny plecak z dodatkową komorą chłodzącą. Wbudowana termoizolacyjna wyściółka przez długi czas 
utrzymuje chłód. Dzięki dołączonym do zestawu naczyniom i sztućcom wyprawa na ryby stanie się relaksującym piknikiem. 

2 metalowe kubki, noże, łyżeczki,  widelce
1 ręcznik
1 solniczka/pieprzniczka (2 w 1)
1 korkociąg (wielofunkcyjny)
• wykonany z tworzywa 900 D 
• wodoodporny
• wyściełany pasek na ramię
• uchwyt
• Wymiary:
   górna komora: 25 x 18 x 8 cm
   główna komora: 36 x 25 x 20 cm
   siateczka do przechowywania na 
zewnętrznej kieszeni: 24 x 20 x 8 cm

NEW
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Carp Bags

Find All Find All 

BagsBags
 herehere......
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Transformer
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Art.-Nr.
7140 035

Ta torba zasługuje na swoją nazwę, ponieważ można ją "przekształcić" lub rozszerzyć w mgnieniu oka. Wysokiej jakości zamki błyskawiczne, 
wodoodporny nylon 600D
materiał i dodatkowo wzmocniona pokrywa przypominająca stół (twarda okładka) to znak rozpoznawczy Anaconda Transformer.

• Wymiary wewnętrzne: 40 x 25 x 25 cm
• 2 boczne kieszenie po 20 x 20 x 10 cm
• 2 rozkładane kieszenie boczne wiszące 25 x 25 x 8 cm
• wyściełany pasek na ramię + uchwyty
• Twarda okładka ze specjalnymi otworami na kubki, funkcja stołu
• materiał: nylon 600D

NEW
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Carp Bags

41

Catering Bag

- www.saengerpolska.pl - - www.saengerpolska.pl -

Art.-Nr.
7141 112

• Materiał: 900 D
• wodoodporne
• Wyściełany pasek na ramię / uchwyty
Wymiary:
• Torby lewa / prawa: 20 x 26 x12 cm
• Główna komora termiczna (szer. X wys. X gł.): 40 x 25 x 30 cm

Torba cateringowa Anaconda to jednocześnie torba ''termo'' i piknikowa, ale może być również używana jako uniwersalna torba transportowa. 
2 dodatkowe zewnętrzne kieszenie zapewniają dużo miejsca na wszelkie akcesoria. Specjalna wyściółka termoizolacyjna zapewnia długotrwałe 
chłodzenie. Górna wzmocniona pokrywa ma specjalne otwory na filiżanki i zapewnia idealne miejsce do przechowywania sztućców i innych 
akcesoriów.

NEW
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Urban Zipper HoodieUrban Zipper HoodieTeam Zipper Hoodie

Team T-Shirt

Lady Team Zipper Hoodie Lady Team T-Shirt

Carp Bottle Opener
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Art.-Nr. Roz.
7144 211 S

7144 212 M

7144 213 L

7144 214 XL

7144 215 XXL

7144 216 XXXL

Art.-Nr. Roz.
7144 400 XS

7144 401 S

7144 402 M

7144 403 L

7144 404 XL

7144 405 XXL

7144 406 XXXL

Art.-Nr. Roz. Kids
7144 221 S 152

7144 222 M 164

7144 223 L -

7144 224 XL -

7144 225 XXL -

7144 226 XXXL -

Art.-Nr. Roz. Kids
7144 320 XS 140

7144 321 S 152

7144 322 M -

7144 323 L -

7144 324 XL -

7144 325 XXL -

Art.-Nr. Roz. Kids
7144 330 XXS 128

7144 331 XS 140

7144 332 S 152

7144 333 M -

7144 334 L -

7144 335 XL -

7144 336 XXL -

Art.-Nr.
0125 911

• Długość: 11 cm
• Waga: 60 g
• Materiał: cynk

• 70% bawełna
• 30% poliester

• 100% bawełna

• 70% bawełna
• 30% poliester

• 70% bawełna
• 30% poliester

• 100% bawełna
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REELANCE

Find the wholeFind the whole

 herehere......
- www.saengerpolska.pl - - www.saengerpolska.pl -



4444

SP-Series - Six Pack

BC - Bait CoolerBC - Bait CoolerBC - Bait CoolerBC - Bait Cooler

- www.saengerpolska.pl -

Art.-Nr dl. dł. wędek
7158 150 150 x 32 cm 9 ft

7158 160 160 x 32 cm 10 ft

7158 200 200 x 32 cm 12 ft

7158 215 215 x 32 cm 13 ft

Art.-Nr Model wymiary
7158 120 20 Liter 40 x 25 x 28 cm

7158 130 30 Liter 40 x 30 x 30 cm

Freelancer Sixpack to, jak wskazuje nazwa, futerał na 6 wędek (3 zmontowane i 3 bez zestawu). W 
dużych przegrodach na kołowrotki bez problemu zmieszczą się nawet modele Big Pit w rozmiarach 
do 14000.  Po obu stronach torby znajdują się dodatkowe kieszenie, które pozwolą bezpiecznie 
przechować ważne przybory takie jak podbieraki, ciężarki ołowiane i tak dalej. Seria Anaconda Free-
lancer SP jest dostępna w 4 rozmiarach:  9 ft (SP-150), 10 ft (SP-160), 12 ft (SP-200) i 13 ft (SP-215).

• 3 duże przegrody na kołowrotki o wymiarach 40 x 20 x 14 cm (dł. x szer. x wys.) 
• wymiary: ok. 65 cm od zaślepki wędki do środka dużej przegrody na kołowrotek 
• 2 zatrzaski zabezpieczające do transportu
• rzepy do zabezpieczania wędek (łącznie 12 sztuk)
• 2 uchwyty
• 1 regulowany pasek na ramię
• materiał: nylon 600D 
• woodporna powłoka
4 dodatkowe kieszenie (na podbieraki/ciężarki ołowiane) 

wymiary 9 ft (SP-150) + 10 ft (SP 160):
100 x 14 cm, 77 x 14 cm, 22 x 10 x 7 cm, 18 x 14 x 5 cm 
wymiary 12 ft (SP-200) + 13 ft (SP-215):
105 x 14 cm, 135 x 14 cm, 22 x 10 x 7 cm, 18 x 14 x 5 cm

Torba chłodząca z nową, ciemniejszą termoizolacją, do profesjonalnego schładzania jedzenia, napojów, zanęty itp. 

• wysokiej jakości, ciemna termoizolacja
• materiał: nylon 600 D
• 2 zamki błyskawiczne
• uchwyty
• nowoczesna stylistyka Freelancer
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MRP-Series - Multi Rod Protector

MRP-C - Multi Rod Protector Carrier
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Art.-Nr dl. dł. wędek
7158 209 1,45 m 9 ft

7158 210 1,60 m 10 ft

7158 211 1,70 m 11 ft

7158 212 1,90 m 12 ft

7158 213 2,10 m 13 ft

Art.-Nr dl.
7158 222 130 cm

Te pojedyncze pokrowce Single Jackets zostały tak zaprojektowane, aby pasowały do stojaka "Freelancer MRP-C".
Do stojaka można je zamocować przy pomocy systemu klipsów, co w połączeniu z innymi metodami pozwala na wyjątkowo stabilne zabezpiec-
zenie pokrowców. Spód został specjalnie zaprojektowany tak, aby szeroka na 5 cm tuba chroniła koncówkę uchwytu i szczytówki. Wyściółka i 
spore miejsca na kołowrotek i przelotki gwarantują Państwa ulubionym wędkom bezpieczeństwo podczas transportu. 

• pasujące do stojak - bazy Freelancer MRP-C
• karabińczyk i system klipsów do mocowania na stojaku MRP-C
• dostępne w rozmiarach 9-13 ft
• komora na kołowrotek ma ok. 30 cm szerokości
• łączna wysokość 20-22 cm
• przezroczyste okienko na wpisanie imienia i nazwiska
• zabezpieczenie spodu o średnicy 5cm 
• stylistyka Freelancer
• wyściełany pasek z rzepem
• wzmacniane szwy, zmywalne wnętrzne
• wykonane z 600 / 450 D

ANACONDA Freelancer MRP-C  to stojak na pojedyncze pokrowce na wędki we wszystkich rozmia-
rach (9 - 13 ft) z najnowszej serii Freelancer MRP.Pokrowce MRP Single Jackets mocuje się do stoja-
ka przy pomocy systemu klipsów, które znajdują się zawsze na tej samej wysokości, niezależnie od 
długości pokrowca. Koncówki pokrowców są doskonale dopasowane do stojaka, co tworzy spójną i 
funkcjonalną całość. 
Baza MRP-C można łatwo transportować przy pomocy wyściełanego 
paska na ramię i uchwytów. Poza tym w przyszytych kieszeniach znajdzie 
się miejsce na podbierak, rurę rzutową i tym podobne. 

• baza na pokrowce na wędki Freelancer MRP Single Jackets we 
   wszystkich rozmiarach (9-13 ft) 
Wymiary:
• wymiary podstawowe 128 cm x 38 cm
• regulowany, wyściełany pasek na ramię
• uchwyty
• system klipsów do bezpiecznego transportu 
• główna komora do przechowywania: 24 cm średnicy
• 2 naszyte kieszenie na podbieraki
  100 cm x 14 cm
   70 cm x 14 cm
• stojak na 6 pokrowców Freelancer MRP Single Jackets (9-13 ft)
• wzmacniane szwy, zmywalne wnętrze
• wykonany z 600 / 450 D
• stylistyka Freelancer
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CS - Ti-Lite Carp Seat

TI - LITE FRAME 

CONSTRUCTION
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Art.-Nr.
7158 555

• najlżejsze krzesło w asortymencie (materiał Ti-Lite)
• ekstra lekka konstrukcja  Ti-Light ze stopu magnezu
• najwyższej klasy komfort siedzenia - gwarancja przyjemnych chwil nad wodą
• bezstopniowo regulowane, stabilne nogi Ti-Lite z ekstra dużymi stopkami 
zapobiegającymi zapadaniu się w błocie
• stabilny przegub do precyzyjnej regulacji oparcia
• wysokość siedziska: 40 - 50 cm ; powierzchnia siedziska 50 x 50 cm; oparcie 80 cm
• materiały: 100 % poliester, neopren, stelaż Ti-Lite
• 36 % lżejszy niż aluminium 77 % lżejszy niż stal
• wymiary transportowe: 90 x 64 x 20 cm
• w zestawie stolik (Chair Butler) o wymiarach 40 x 18 cm i wadze ok. 0,45 kg
• obciążenie 150 kg
• nowoczesna stylistyka Freelancer
• waga: 4,8 kg

Fotel karpiowy Anaconda Freelancer Ti-Lite w ultralekkiej odsłonie. Wyjątkowo stabilny stelaż jest 36% lżejszy niż aluminium i 77% lżejszy 
niż standardowe stelaże ze stali. Co więcej, nowy materiał pochłania o 50% więcej wibracji, co nadaje mu niezwykle dużo stabilności i 
elastyczności (wstrząsoodporność). 
Dzięki dość wysoko umiejscowionemu siedzisku siedzi się w tym fotelu niczym na tronie. Siedzisko pokryte zostało poza tym 
przepuszczającym powietrze i oddychającym włóknem, które bardzo szybko schnie. Stolik, który można zamontować (na wcisk), jest optymal-
nym miejscem do przechowywania napojów czy różnych akcesoriów. 
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FCR-7 - Ti-Flat Carp Rack 7

TI - LITE FRAME 

CONSTRUCTION
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Flat-Bedchair
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Flat-Bedchair
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Art.-Nr.
7158 666

Anaconda Freelancer Ti-Lite Flat Carp Rack 7 jest, jak to zdradza nazwa, ekstra lekki. Niezwykle stabilny stelaż jest o 36 % lżejszy niż aluminium i 
o 77 % lżejszy niż zwykłe stelaże ze stali.  Co więcej, nowy materiał pochłania o 50 % więcej wibracji, dzięki czemu jest niezwykle stabilny i elast-
yczny (wstrząsoodporność). Płaska konstrukcja stelażu  (flat) umożliwia szybkie i łatwe składanie i rozkładanie, a materac ze zoptymalizowaną 
wentylacją zapewnia najwyższą wygodę podczas snu. Tak zwana powierzchnia 3D materaca posiada przepuszczające powietrze i oddychające 
włókna, które bardzo szybko schną. Dzięki elastycznej, składanej dodatkowej nodze (support leg), można wygodnie ustawić oparcie. 

• najlższejsze łóżko w asortymencie (materiał Ti-Lite)
• konstrukcja z 6 nogami +1 jedna dodatkowa ekstra długa noga do regulacji oparcia
• ekstra lekka konstrukcja Ti-Light ze stopu magnezu
• najwyższej klasy komfort podczas leżenia - gwarancja przyjemnych chwil nad wodą 
• bezstopniowo regulowane (40 - 60 cm), stabilne nogi Ti-Lite z ekstra dużymi stopkami zapobiegającymi zapadaniu się w błocie 
• zabezpieczenie transportowe (zatrzask zapobiegający rozłożeniu się łóżka podczas transportu) 
• płaska konstrukcja bez przeszkadzających przegubów (kontrukcja Flat)
• materac ze zoptymalizowaną wentylacją (specjalna siateczka 3D) z przepuszczającym powietrze, oddychającym włóknem 
• wymiary: 205 x 80 cm
• wymiary po spakowaniu: 78 x 82 x 25 cm
• dodatkowa noga Support Leg: 55 - 75 cm 
• materiały: 100 % poliester, neopren, stelaż Ti-Lite 
• 36 % lżejszy niż aluminium, 77 % lżejszy niż stal
• obciążenie do 155 kg
• nowoczesna stylistyka Freelancer
• waga: 7,7 kg
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VRS-6 - Vagabond Rack System 6
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Art.-Nr.
7158 526

Freelancer Vagabond Rack System to system do spania o doskonałej płaskiej konstrukcji. Wysokiej jakości śpiwór jest bezpośrednio wbudo-
wany w system i w zależności od pory roku można go wypiąć przy pomocy zamka błyskawicznego. W ten sposób udało nam się stworzyć 
perfekcyjny "sleeping system" na każdą porę roku!  Odpinać można osobno zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną warstwę.  Ergonomiczny 
materac powleczony został polarem. Poza tym system został pomyślany w taki sposób, aby zajmował bardzo mało miejsca w transporcie, i aby 
nad wodą można było bardzo szybko go rozłożyć. 
• wysokiej jakości łóżko krzesło o płaskiej konstrukcji z 6 nogami 
• bardzo stabilny stelaż aluminiowy wytrzymujący 
   maksymalne obciążennia
• miękki, piankowy materac z polarowym powleczeniem 
• aluminiowe nogi z szerokimi stopkami zapobiegającymi 
   zapadaniu się w błocie 
• wysokość łożka 40 - 55 cm (bezstopniowa regulacja)
• wymiary łóżka : 210 x 80 cm 
• wymiary transportowe: 95 x 80 x 30 cm
• łączny ciężar: 10,8 kg
• klips zabezpieczający do transportu
• powleczenie: 90% poliester 10% nylon

• obciążenie do 175 kg
Śpiwór: 
• 210 x 90 cm 
• do -10 stopni Celsjusza
• 5 cm, dwuwarstwowy (5 cm na każdą warstwę) śpiwór na zimne jesienne 
  i wiosenne noce, a także lodowate zimowe noce
• dobra przepuszczalność powietrza i wilgoci (New Melange Fabric)
• każdą warstę można odpiąć przy pomocy zamka błyskawicznego
• zabezpieczone przed wiatrem zamki błyskawiczne
• materiał wewnętrzny:100% polar, materiał zewnętrzny: 100% poliester 
• wodoodporny
• 2•warstwowy

w tym 
śpiwór

NEW
2021
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Freelancer Vagabond 2-S
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Art.-Nr.
7158 721 

2-warstwy

Art.-Nr.
7158 507

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

Lekkość, funkcjonalność i fantastyczny komfort siedzenia to trzy podstawowe cechy nowego Freelancer Beach Hawk 2.
Nowoczesny, najwyższej klasy fotel karpiowy można ustawić na niemal każdym terenie. Materiał  tzw. skóra Alcantara, co zapewnia
idealne usuwanie wilgoci, zwłaszcza gdy jesteś latem nad wodą, podczasz wysokich temperatur. Podłokietniki zostały delikatnie zaokrąglone. 

• wygodne, wyjątkowo zaokrąglone podłokietniki
• Wyjątkowo szerokie stopki na każdy teren (regulowana wysokość)
• Wysokość siedziska 45 - 55 cm (nogi wysuwane)
• Pokrycie: 100% poliester (również Alcantara i Peach Skin)
• Wymiary transportowe: 105 x 60 x 18 cm
• Siedzisko (szer. X gł.): 53 x 49 cm
• Oparcie (wys. X szer.): 76 x 50 cm
• Materiał: stal + elementy aluminiowe
• Waga: 6,00 kg

Teraz jest coś dla juniora!
Wspólny wypad z dziecmi  pod namioty czy na ryby, Teraz możliwy !!!!!!! 

• wysokiej jakości śpiwór dziecięcy i młodzieżowy
• wodoodporny materiał zewnętrzny
• Wysokiej jakości zamki błyskawiczne z „ochroną przed wiatrem” przed wnikaniem zimna
• "Windstopper" w okolicy szyi, ramiona  chroni przed zimnem
• Powłoka: 100% moro Peach Skin Camo + 100%  poliester
• na mroźne wiosenne lub jesienne noce oraz mroźne zimowe dni
• Pas bezpieczeństwa z klipsem zapobiegający ześlizgiwaniu się na łóżku
• Torba transportowa wykonana z poliestru 600D
• Skórka Freelancer Camo
• Wymiary: 175 x 75 cm
• Rozmiar transportowy: 45 x 25 cm
• Materiał wewnętrzny: polar
• do -10 stopni Celsjusza
• Waga: 2,61 kg
• 2 warstwy

NEW
2021

NEW
2021
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Bed Chairs

51

Sleeping Cover SC-4
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Handy 
Compressor
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Art.-Nr.
7152 716

Ta bardzo lekka i wygodna kołdra jest idealna podczas łowienia w ciepłe, letnie dni, kiedy na śpiwór jest za ciepło. Ale w bardzo zimne dni ta 
kołdra w połączeniu ze śpiworem Anaconda zapewni wygodę i ciepło podczas snu. 

• materiał: wodoodporny, super miękki Peachskin (100% poliester)
• z 4 zatrzaskami do mocowania na łóżku 
• w zestawie torba transportowa
• wymiary: 210 x 130 cm

Art.-Nr.
7151 676

• dla wszystkich krzeseł i łóżek 
  karpiowych od Anacondy
• dla wszystkich dostępnych 
  smartfonów w handlu
• uchwyt dostosowuje się 
  do smartfona

w tym 
moskitiera

NEW
2021

NEW
2021
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4-Season Bed Chair

220 cm
80
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m 160160 kg kg
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14,114,1
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Art.-Nr.
7151 616

Łóżko 4-Season to nie tylko super wygodne łóżko z 8 nogami w idealnie płaskiej konstrukcji, ale także sprytnie przemyślany system spania. 
Wysokiej jakości śpiwór jest bezpośrednio zintegrowany i w zależności od pory roku można go opcjonalnie zdjąć z zamkiem błyskawicznym. 
Idealny "system spania na wszystkie 4 pory roku!"
Ponadto jest zaprojektowany tak, aby zajmował bardzo mało miejsca podczas transportu i można go bardzo szybko rozstawić nad wodą.

• wysokiej jakości łóżko z 8 nogami o płaskiej konstrukcji
• Bardzo stabilna stalowa rama 
• Aluminiowe nogi z bardzo szerokimi stopkami
• Niezwykle wygodny materac pokryty polarem z „pianką memory” i wszytą poduszką
• wysokość leżenia 45 - 60 cm (bezstopniowa regulacja)
• Wymiary łóżka: 220 x 80 cm
• Wymiary transportowe: 92 x 90 x 42 cm
• Waga całkowita: 14,1 kg
• Klips do zabezpieczenia transportu
• Pokrycie: 90% poliester 10% nylon
• Nośność do 160 kg
Szczegóły śpiwora:
• 220 x 90 cm
• Do -10 stopni Celsjusza
• Śpiwór dwuwarstwowy o grubości 5 cm na chłodne wiosenne, jesienne noce i mroźne zimowe dni
• opcjonalnie odpinana na zamek błyskawiczny
• Wiatroodporne zamki błyskawiczne
• Materiał wewnętrzny: 100% polar Materiał zewnętrzny: 100% poliester (peach skin)
• Wodoodporne
• 2 warstwy

NEW
2021
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Bed Chairs
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Flat-Bedchair
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Nighthawk CVR-6

170 cm
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Kids
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Art.-Nr.
9734 461

Idealne łóżko karpiowe dla juniora!
Co może być lepszego od spędzania razem z synem lub córką godzin nad wodą ?. W bagażniku samochodu, a także w namiocie Nighthawk
CVR-6 zajmuje niewiele miejsca i jest rozkładane z prędkością światła. Genialny materiał i związany z nim komfort leżenia jest  100% gwaran-
towany, podobnie jak w przypadku „dużych” łóżek. W połączeniu z naszym precyzyjnie dopasowanym śpiworem Vagabond 2-S to idealne 
„marzenie” combo ”w prawdziwym znaczeniu tego słowa.

• Niezwykle wytrzymała, malowana proszkowo stalowa rama
• 6 bezstopniowo regulowanych nóg z bardzo dużymi stopkami
• Podpórki pod nogi wykonane z kwadratowego materiału
• Zagłówek z regulacją kąta
• Izolowana termicznie wyściółka o grubości 5 cm wykonana z wodoodpornego 
nylonu 600D PU Oxford
• wyjmowalna poduszka z neoprenu
• Powierzchnia do leżenia: ok. 170 x 75 cm
• Wymiary transportowe: 75 x 70 x 30 cm
• Waga około 9,5 kg

NEW
2021
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Bed Chairs
4-Season S-Bed Chair
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Art.-Nr.
7151 617

Genialne łóżko dla młodych ludzi na każdą pore roku!  Idealny „system spania na wszystkie 4 pory roku!” Jest również zaprojektowany tak, aby 
zajmował mało miejsca
w transporcie oraz do szybkiego rozstawiania nad wodę.

• Wysokiej jakości łóżko dla dzieci i młodzieży
• bardzo stabilna stalowa rama
• Aluminiowe nogi z bardzo szerokimi stopkami
• Zatrzaskiwanie nóg dla lepszego transportu
• niezwykle wygodny, pokryty polarem materac z "pianką memory"
• wysokość leżenia 35 - 50 cm (bezstopniowa regulacja)
• Wymiary łóżka: 170 x 70 cm
• Wymiary transportowe: 80 x 78 x 40 cm
• Waga całkowita: 11,3 kg
• Klips do zabezpieczenia transportu
• Pokrycie: 90% poliester 10% nylon
• Możliwość obciążenia do 110 kg
Szczegóły śpiwora:
• 180 x 75 cm
• do -10 stopni Celsjusza
• Śpiwór o grubości 5 cm na mroźne wiosenne, jesienne noce i mroźne zimowe dni
• Wiatroodporne zamki błyskawiczne
• Materiał wewnętrzny: 100% polar Materiał zewnętrzny: 100% poliester (peach skin)
• wodoodporne
• 2 warstwy

w tym 
śpiwór

NEW
2021
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Art.-Nr.
9734 484

Trudno znaleźć wygodniejsze krzesło. Kto raz w nim usiadł, tak prędko nie wstanie. Wymiary transportowe to tylko średnica siedziska (95 cm), 
zostały więc dość praktycznie pomyślane. Dzięki regulowanym pod względem wysokości stopkom zapobiegających zapadaniu się, krzesło to 
można postawić praktycznie na każdym terenie. 

• średnica: 95 cm
• wymiary transportowe: 95 cm
• nogi z aluminium
• 4 szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się
• wyściełany zagłówek 36 x 15 x 8 cm
• materiał: poliester 100% 
• siedzisko: 50 x 50 cm
• wysokość siedziska: 23-30 cm
• waga: 7,23 kg

NEW
2021
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Carp Chairs
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Drip Stop

Vipex MD -180

MAGNETIC

- www.saengerpolska.pl -

Wymiary: 320 (dł.) X 315 (szer.) X 180 (wys.) Cm
• Materiał: poliester 200D z wodoodporną powłoką PVC
• wyjątkowo przestronny namiot dla 2 osób
• Aluminiowy stelaż
• Zasłona magnetyczna z 2 moskitierami (całkowicie zamyka wewnętrzny namiot za pomocą  
  magnesu system)
• Drip Stop System - zastępuje winterskin i zapobiega spływaniu wilgoci
• 2 x półki siatkowe (lewa / prawa) w namiocie wewnętrznym: 85 x 20 cm
• 2 zamykane okna (lewe / prawe) 85 x 34 cm
• 1 zamykane okno moskitiery w tylnej części (100 x 95 cm)
• wspornik namiotu 3 + 2 (dodatkowa stabilizacja boczna)
• W zestawie torba transportowa wykonana z poliestru 600D z wodoodporną powłoką
• 22 metalowe szpilki do namiotu 
• Wodoodporność: 8000 mm
• Podłoga z PVC o dużej wytrzymałości
• Zadaszenie 70 cm (powierzchnia markizy łącznie 90 cm do kurtyny magnetycznej)
• 2 przezroczyste okna nad 2 oknami z moskitierami w przedniej części
• 7 dodatkowych linek tzw burzowych
• Wysokość wejścia: 100 x 180 cm
• Wymiary transportowe: 120 x 40 cm
• Waga 18,8 kg
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Carp Tent
Vipex MD -180

180cm

320cm

315cm

WASSERSÄULE

8.000WS
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Art.-Nr Opis
7153 181 Vipex Maxx Dome 180

Postęp technologiczny i wymagania wędkarzy karpiowych stawiają przed 
nami co roku nowe wyzwania. Dzięki Vipex Maxx Dome 180 nasi projektanci 
produktów
zgromadzili całe doświadczenie i stworzyli „najlepsze!” Namiot posiada do-
datkowy materiał podczepiany pod sufitem tzw Drip Stop, który zapobiega 
kapaniu  kondensatu pary wodnej podczas chłodniejszych miesięcy w roku. 
Wszechstronny namiot posiada długi baldachim, markiza (dostępna opcjo-
nalnie), pod którą można siedzieć w deszczową pogodę bez zamoczenia. Za-
pewniona jest również dobra izolacja w dolnej części przez wysokiej jakości 
podłogę z materiału„Heavy Duty Grounds”. Niepożądane wnikanie owadów 
zapobiega wszytej moskitierze okna.

NEW
2021
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Rabbit Hole

150cm

210cm145cm

1 PERSON

WASSERSÄULE

5.000WS
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Art.-Nr Opis
7155 151 Rabbit Hole

Szybka do rozłożenia kryjówka dla każdego karpiarza, który chce schronić się przed wiatrem i deszczem. Dzięki dwom odciągom burzowym 
pozostaje ona stabilna i przytulna nawet przy silnym wietrze. 

• 210 (szer.) cm x 145 (dł.) cm x 150 (wys.) cm
• wymiary transportowe: 120 x 20 cm
• w zestawie worek transportowy z nylonu 600 D z wodoodporną powłoką PVC 
•  doskonale pasuje do łóżka karpiowego
• odporny na wiatr i deszcz
• nadaje się także do ochrony przed słońcem
• w zestawie 6 śledzi
• 2 odciągi burzowe
• 3,3 kg

NEW
2021
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Carp Tent
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Storm Kit

Travel Desk

- www.saengerpolska.pl -

Art.-Nr.
7140 322

Zestaw Anaconda Storm Kit składa się ze śledzi do mocowania 
namiotu i namiotu karpiowego + młotka i dostarczany jest w 
torbie transportowej. 
• 1 młotek
• 10 śledzi
•  torba z nylonu 600 D

Art.-Nr.
7152 001

Ten aluminiowy, składany stolik ANACONDA jest regulowany i można dostosować jego wysokość do własnych potrzeb. Dzięki temu jest ideal-
nym towarzyszem długich wypraw.  Ten terenowy stolik, dzięki swoim kompaktowym wymiarom, zmieści się wszędzie i można rozstawić go 
nawet na nierównym terenie. Wysokiej jakości składany blat oraz lekkie, odporne na rdzę aluminium sprawiają, że jest on bardzo wytrzymaly, a 
w dołączonej do zestawu torbie z uchwytem można go łatwo transportować. 

• łączne wymiary: 122 x 70 cm 
• regulacja wysokości od ok. 52 do 78 cm
• worek transportowy
• materiał: aluminium
• waga: 6,02 kg 
• doczepiana, ogumowana kieszeń z siateczki (66 x 44 cm)
• wymiary transportowe: 75 x 20 cm
• czarny, nowoczesny design
• dyskretne logowanie

NEW
2021
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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


