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Abhakmatten / Wiegesäcke 593 – 596
Bait and Dip Bags 612, 638
Bedchairs 626, 650
Bekleidung 601
Bissanzeiger 528 – 539
Blei 575 – 577
Boilie 581 – 585
Buzzer Bars / Bank Sticks 520 – 525
Dips 583
Freelancer Serie (Camou Design) 609 – 632
Futter 581 – 586
GTM Tiefenmesser 540
Haken 560 – 561
Hakenschärfer 562
Kescher / Kescherstäbe 587 – 592
Kleinteile 568 – 572
Kühl- und Picknicktaschen 616, 640
Lampen 541 – 546
Nadeln / Bohrer 564 – 565
Rigs 558 – 559
Rig Systeme 561

Rig Taschen 642
Rod Pod 516 – 519
Rollen 488 – 498
Rollentaschen 635 – 636
Rucksäcke 615, 639
Wędki 498 – 512
Wędkitaschen 609, 633
Schirme 660 – 662
Schlafsäcke 630, 655
Schnur 549 – 553
Stabboje 547 – 548
Stühle 620, 646
Swivels / Clips / Rings 566 – 567
Tische 607 – 608
Taschen 609 – 644
Transportwagen 659 – 660
Vorfachmaterial 552 – 557
Waagen 596 – 597
Wasserdichte Taschen 619, 645
Wurfrohre 578
Zelte und Zubehör 663 – 677
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12
POWER
LINE 
ROLLER

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

488488

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.

• 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: 660 g
• korba z uchwytem soft touch

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

Zap. Szpula
Art.-Nr.
2733 111

488

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

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: 660 g
• korba z uchwytem soft touch

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

per Turn
LINE RETRIEVED

10000 101 cm je Umdrehung
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Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

per Turn
LINE RETRIEVED

12000 110 cm je Umdrehung

12
POWER
LINE 
ROLLER

6500
10000 cm je Umdrehung

14000 103 cm je Umdrehung

I
N
F
O

2 x
Line Clip

POWER
LINE 
ROLLER7

m / mm
1100 m / 0,28 mm

950 m / 0,30 mm

800 m / 0,32 mm

650 m / 0,35 mm

500 m / 0,40 mm

POWER CARP LR - 12000

SYSTEM

•  12 łożysk High Tech  + 1 łożysko One Way Clutch
•  Przekładnia ślimakowa Heavy Duty Wormshaft 
•  ekstremalnie wzmocnione osie ze stali nierdzewnej, 
   model: 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 
•  Max Drag Power/ siła hamowania 27 kg

Art.-Nr. Wielk.
2762 069 6500

2762 109 10000

2762 149 14000

BETA-Light

Zap. Szpula

Art.-Nr. Wielkość Waga Przeł.
2742 120 12000 595 g 4,4 : 1

Art.-Nr.
2742 121

Zap. Szpula

Art.-Nr. Wielkość Waga Przeł.
2762 065 6500 735 g 4,75 : 1

2762 100 10000 875 g 4,3 : 1

2762 140 14000 885 g 4,3 : 1

Pierwszy wybór, jeśli chodzi o osiąganie dalekich rzutów. Korpus oraz wirnik wykonane zostały w 100% z wysokiej jakości odpornego 
na skręcenia włókna węglowego, dzięki któremu kołowrotek Anaconda Power Carp LR-12000 jest nie tylko bardzo lekki, ale również 
bardzo stabilny. Wierzchołek szpuli (szpula do dalekich rzutów) jest perforowany, dla zmniejszenia wagi. Doskonałe ułożenie żyłki, 
bardzo szybko reagujący i perfekcyjnie dopasowany system hamowania, stabilne ramię i płynna praca to niepodrabialne cechy 
świadczące o jakości kołowrotków Anaconda Power Carp LR-12000. Szczególnie warta uwagi jest także wydajność hamulców Fast 
Drag. Ten kołowrotek bez problemu da sobie radę nawet ze średniej wielkości sumami, które od czas do czasu pojawiają się podczas 
łowienia karpi.
• korpus w 100% z włókna węglowego (lekka konstrukcja)
• wirnik w 100% z włókna węglowego
• przełożenie: 4,4:1
• 7 łożysk kulkowych + 1 łożysko One Way Clutch 
• przekładnia Wormshaft i wolna oscylacja dla doskonałego ułożenia żyłki
• stabilna podstawa z aluminium 
vprecyzyjnie regulowane hamulce przednie (Fast Drag)
vbezwibracyjny system Computer Rotor Balanced System
vrolka antysplątaniowa
vwzmacniany aluminiowy kabłąk Thick Bail
valuminiowa szpula
valuminiowa korba CNC z głowicą Soft Touch

489Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

per Turn
INE RINE RINE ETRIEVED

110 cm je Umdrehung

m / mm
1100 m / 0,28 mm

950 m / 0,30 mm

800 m / 0,32 mm

650 m / 0,35 mm

500 m / 0,40 mm

SYSTEM

Waga Przeł.
595 g 4,4 : 1

bardzo szybko reagujący i perfekcyjnie dopasowany system hamowania, stabilne ramię i płynna praca to niepodrabialne cechy 
świadczące o jakości kołowrotków Anaconda Power Carp LR-12000. Szczególnie warta uwagi jest także wydajność hamulców Fast 
Drag. Ten kołowrotek bez problemu da sobie radę nawet ze średniej wielkości sumami, które od czas do czasu pojawiają się podczas 

korpus w 100% z włókna węglowego (lekka konstrukcja)

7 łożysk kulkowych + 1 łożysko One Way Clutch 
przekładnia Wormshaft i wolna oscylacja dla doskonałego ułożenia żyłki

vprecyzyjnie regulowane hamulce przednie (Fast Drag)
vbezwibracyjny system Computer Rotor Balanced System

vwzmacniany aluminiowy kabłąk Thick Bail

valuminiowa korba CNC z głowicą Soft Touch
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6500
10000 cm je Umdrehung

14000 103 cm je Umdrehung

2 x
Line Clip

LR - 12000

Thick Bail ze szpulkami do żyłki z systemem antysplątaniowym

Screw In CNC z antypoślizgową Power-głowicą korby

BETA-Light

Przeł.
4,75 : 1

4,3 : 1

4,3 : 1

Pierwszy wybór, jeśli chodzi o osiąganie dalekich rzutów. Korpus oraz wirnik wykonane zostały w 100% z wysokiej jakości odpornego 
na skręcenia włókna węglowego, dzięki któremu kołowrotek Anaconda Power Carp LR-12000 jest nie tylko bardzo lekki, ale również 

15,0

LINE

12000

Zap. Szpula

valuminiowa korba CNC z głowicą Soft Touch NEW
2023
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m / mm
740 m / 0,30 mm

650 m / 0,32 mm

550 m / 0,35 mm

420 m / 0,40 mm

330 m / 0,45 mm

per Turn
LINE RETRIEVED

14000 80 cm je Umdrehung

POWER
LINE 
ROLLER7

XR-14000

7

490490

•   7 łożysk kulkowych + 1 łożysko One Way Clutch 
•  odporny na skręcenia grafitowy korpus
•  przekładnia Worm Shaft
•  system Slow Oscillation 
•  kabłąk ze stali szlachetnej
•  korba z czarnego drewna Black Wooden 
•  elegancki wygląd, utrzymany w matowej czerni
•  ekstra mocna stalowa oś
•  wysokiej jakości aluminiowa szpula
•  odporny na wodę i korozję
•  korba CNC z aluminium z antypoślizgową głowicą
(przekładana na lewą/prawą stronę)
•  rolki antysplątaniowe TiN z łożyskami ze stali szlachetnej

Piękność w matowej czerni stworzona z myślą o metodach long range. Żyłka 740 m 0,30 mm to już niezła zapowiedź! Głowica korby 
z czarnego drewna (Black Wooden Knob) to absolutny highlight. Ten kołowrotek punktuje dodatkowo doskonałym ułożeniem żyłki, 
jedwabiście miękką pracą, gładko pracującymi hamulcami, przekładnią Worm Shaft i wieloma innymi parametrami. Kabłąk ze stali szla-
chetnej, mocna oś i stop cynku to cechy charakterystyczne tego genialnego kołowrotka karpiowego, które jednocześnie zaświadczają 
o jego stabilności. 

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2742 140 14000 640 g 650 m / 0,32 mm 4,1 : 1

2742 149 Alu Zap. Szpula - 650 m / 0,32 mm -

490

•  system Slow Oscillation 
•  kabłąk ze stali szlachetnej
•  korba z czarnego drewna Black Wooden 
•  elegancki wygląd, utrzymany w matowej czerni
•  ekstra mocna stalowa oś
•  wysokiej jakości aluminiowa szpula
•  odporny na wodę i korozję
•  korba CNC z aluminium z antypoślizgową głowicą
(przekładana na lewą/prawą stronę)
•  rolki antysplątaniowe TiN z łożyskami ze stali szlachetnej
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Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

per Turn
LINE RETRIEVED

6500 100 cm je Umdrehung

POWER
LINE 
ROLLER

m / mm
530 m / 0,28 mm

460 m / 0,30 mm

405 m / 0,32 mm

335 m / 0,35 mm

260 m / 0,40 mm

7

BTR-6500

7

Kayfun BTR-6500 to doskonały kołowrotek z wolnym  biegiem, utrzymany w elegackiej matowej czerni. Ten kołowrotek przekonuje 
do siebie doskonałym ułożeniem żyłki, jedwabiście miękką pracą, gładko pracującymi hamulcami, przekładnią Worm Shaft i wielo-
ma innymi parametrami.  Filigranowy wolny bieg można regulować przy pomocy precyzyjnego pokrętła. Kabłąk ze stali szlachetnej, 
mocna oś i stop cynku to cechy charakterystyczne tego genialnego kołowrotka karpiowego, które jednocześnie zaświadczają o jego 
stabilności. 

•  7 łożysk kulkowych + 1 łożysko One Way Clutch 
•  odporny na skręcenia grafitowy korpus
•  przekładnia Worm Shaft
•  precyzyjny wolny bieg z dokładną regulacją
•  wysokiej jakości aluminiowa szpula
•  elegancki wygląd, utrzymany w matowej czerni
•  doskonałe ułożenie żyłki dzięki Slow Oscillation
•  korba CNC z aluminium z antypoślizgową głowicą
•  wirnik Hollow
•  rolki antysplątaniowe TiN z łożyskami ze stali szlachetnej
•  nawijanie żyłki na obrót: 100 cm 
•  przełożenie: 4.1:1

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2740 650 6500 640 g 460 m / 0,30 mm 4,1 : 1

2740 659 Alu Zap. Szpula - 260 m / 0,40 mm -

491

per Turn
LINE RINE RINE ETRIEVED

6500 100 cm je Umdrehung

m / mm
530 m / 0,28 mm

460 m / 0,30 mm

405 m / 0,32 mm

335 m / 0,35 mm

260 m / 0,40 mm

•  precyzyjny wolny bieg z dokładną regulacją
•  wysokiej jakości aluminiowa szpula
•  elegancki wygląd, utrzymany w matowej czerni
•  doskonałe ułożenie żyłki dzięki Slow Oscillation
•  korba CNC z aluminium z antypoślizgową głowicą
•  wirnik Hollow
•  rolki antysplątaniowe TiN z łożyskami ze stali szlachetnej
•  nawijanie żyłki na obrót: 100 cm 
•  przełożenie: 4.1:1
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m / mm
520 m / 0,28 mm

450 m / 0,30 mm

370 m / 0,35 mm

315 m / 0,38 mm

per Turn
LINE RETRIEVED

6000 80 cm je Umdrehung

POWER
LINE 
ROLLER

EDITIONLimited 

BLACK BOX
Black Box Limited Edition 2pcs.

Set = 2 Reels in Black Box
+ Beauty Carp Opener

+ Anaconda Beauty Carp Opener

6

492492

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

• 6 + 1 łożyska kulkowe
• rolki ze stali szlachetnej prowadzące żyłkę
• precyzyjnie regulowany wolny bieg
• aluminiowa szpula w matowej czerni
• przełożenie: 5,1 : 1

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2742 666 6000 495 g 450 m / 0,30 mm 5,1 : 1

2742 667 Alu Zap. Szpula - 370 m / 0,35 mm -

492

NEW
2023
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POWER CARP BTR

5
POWER
LINE 
ROLLER

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 / 0,34 mm 670 m / 0,32 mm

15 

DRAG
FORCE

kg
BREMSKRAFT
max.

Avalanche FAST DRAG 65OO

POWER
LINE 
ROLLER6

m / mm
400 m / 0,30 mm

350 m / 0,32 mm

295 m / 0,35 mm

225 m / 0,40 mm

I
N
F
O

SYSTEM

Zap. Szpula

Kołowrotek z wolnym biegiem i odrobiną nostalgii. Wyposażony został w bardzo elegancki, 
drewniany uchwyt na aluminiowej korbie CNC. Dokładnie pracujący wolny bieg, duża siła 
hamowania, a także precyzyjne ułożenie żyłki to cechy charakterystyczne 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 Beta-
lights, 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

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. Wielk.
2748 049 4500

2748 069 6500

2748 109 10000

2748 149 14000

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 
indywidualnie 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

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2744 650 6500 615 g 460 m / 0,28 mm 4,6 : 1

2744 659 Alu E-Spule - - -
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BTR

SYSTEM

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

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

- -
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POWER
LINE 
ROLLER

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
POWER
LINE 
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 

per Turn
LINE RINE RINE ETRIEVED

10500 110 cm je Umdrehung

undercover 

494494

Ekstremalnie  wytrzymały  kołowrotek  Undercover  Spod  wynie-
sie  Państwa  zanętę  zawsze  na  wybraną  odległość.   Nieważne,  
czy  używają  Państwo  rakiet  typu  spomb  czy  bait  rocket  -  Un-
dercover   Spod   podoła   im   wszystkim.   Wyposażony   został   w   
przedłużoną  szpulę,  która  umożliwia  dokładne  rzuty  na  maksy-
malne  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 ws-
zystkie wyszukane techniczne sz-
czegóły, które cechują kolowrotki klasy premi-
um. Ich miękka praca i perfekcyjne prowadze-
nie żyłki sprawiają przyjemność już podczas na-
wijania. 

•  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 

•  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 

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

Zap. szpula
Art.-Nr.
2755 159

Art.-Nr. Wielkość Waga Przeł.
2740 120 12000 690 g 4,6 : 1

Zap. szpula
Art.-Nr.
2740 129
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m / mm
640 m / 0,25 mm

510 m / 0,28 mm

330 m / 0,35 mm

m / mm
390 m / 0,25 mm

310 m / 0,28 mm

200 m / 0,35 mm

per Turn
LINE RETRIEVED

4000 85 cm je Umdrehung

per Turn
LINE RETRIEVED

6000 97 cm je Umdrehung

Serie

5
POWER
LINE 
ROLLER

8,0

7
POWER
LINE 
ROLLER

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

per Turn
LINE RETRIEVED

12000 79 cm je Umdrehung

SYSTEM

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, regulo-
wanym 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 Zap. Szpula - - -

Art.-Nr. Wielkość Waga Przeł.
2743 040 4000 370 g 5,5 : 1

2743 060 6000 395 g 5,5 : 1

Zap. Szpula

Art.-Nr. Wielk.
2743 041 4000

2743 061 6000

Te absolutnie filigranowe kołowrotki z wolnym biegiem zostały specjalnie za-
projektowane do łowienia z łodzi lub na krótki dystans, czyli do podchodzenia 
z brzegu. W zależności od zastosowania możesz wybrać pomiędzy 4000, która 
jest używana głównie do podchodzenia, lub 6000 do łowienia z łodzi z dużą 

pojemnością żyłki na dłuższe dystanse. Hamulec kołowrotka działa bardzo precyzyjnie, a maksymalną siłę hamowania można szybko 
wywołać za pomocą tak zwanej funkcji „Fast Drag”. Oprócz przekonywującej funkcjonalności ten kołowrotek to prawdziwa gratka i 
„must-have” dla świadomych jakości karpiarzy.

• 5 podwójnie osłoniętych łożysk ze stali węglowej + 1 oporowe
• aluminiowa szpula 
• Aluminiowa korba CNC z miękkim w dotyku uchwytem Aluminiowy 
• kabłąk o dużej średnicy
• Uchwyt CNC 
• Przekładnia oscylacyjna
• Precyzyjny system zbalansowany komputerowo
• Główna oś ze stopu cynku
• przełożenie : 5,5:1

495

m / mm
390 m / 0,25 mm

310 m / 0,28 mm

200 m / 0,35 mm

4000

LINE RINE RINE ETRIEVED

wywołać za pomocą tak zwanej funkcji „Fast Drag”. Oprócz przekonywującej funkcjonalności ten kołowrotek to prawdziwa gratka i 
„must-have” dla świadomych jakości karpiarzy.

• 5 podwójnie osłoniętych łożysk ze stali węglowej + 1 oporowe

• Aluminiowa korba CNC z miękkim w dotyku uchwytem Aluminiowy 

• Precyzyjny system zbalansowany komputerowo

NEW
2023
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Rock hopper

4OOO SR

5OOO MR

6OOO LR

BTR Series

m / mm
220 m / 0,22 mm

170 m / 0,25 mm

130 m / 0,28 mm

per Turn
LINE RETRIEVED

4000 87 cm je Umdrehung

m / mm
270 m / 0,25 mm

220 m / 0,28 mm

190 m / 0,30 mm

per Turn
LINE RETRIEVED

5000 98 cm je Umdrehung

m / mm
290 m / 0,28 mm

250 m / 0,30 mm

220 m / 0,32 mm

per Turn
LINE RETRIEVED

6000 110 cm je Umdrehung

7
POWER
LINE 
ROLLER

12
DRAG

FORCE

kg
BREMSKRAFT
max.
12

DR
FORCE

BREMSKRAFT
max.

12 

DRAG
FORCE

kg
BREMSKRAFT
max.

12 

DRAG
FORCE

kg
BREMSKRAFT
max.

496496

Seria RockHopper BTR to wysokiej jakości, wytrzymałe kołowrotki dla wędkarzy karpiowych ceniących jakość. Oprócz dużej siły hamo-
wania (Fast Drag System) i wolnego biegu z precyzyjną regulacją, kołowrotki te posiadają wszystkie technologiczne "smaczki", które 
wyróżniają kołowrotek klasy premium. Gładka praca i doskonałe ułożenie żyłki gwarantują doskonałą zabawę już przy pociągnięciu za 
korbę. 

• 7 + 1 łożysk kulkowych High Tech
• 1 łożysko One Way Clutch
• przełożenie 5,5:1
• wolny bieg z precyzyjną regulacją
• wysokiej jakości aluminiowa szpula z 2 klipsami do żyłki
• korba CNC (Black Chrome) z głowicą Soft Touch
• przedni hamulec Fast Drag z karbonowymi tarczami hamulcowymi
• ekstremalnie duża siła hamowania 12-15 kg
• przekładnia Heavy Duty Wormshaft
• kabłąk Thick Bail 
• głowica korby Soft-Touch
• rolki antysplątaniowe
• 1 łożysko ze stali szlachetnej w rolce antysplątaniowej

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2742 040 4000 440 g 130 m / 0,28 mm 5,5 : 1

2742 041 Zap. Szpula - - -

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2742 050 5000 490 g 220 m / 0,28 mm 5,5 : 1

2742 051 Zap. Szpula - - -

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2742 060 6000 540 g 290 m / 0,28 mm 5,5 : 1

2742 061 Zap. Szpula - - -
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ROLLER4

m / mm
450 m / 0,30 mm

370 m / 0,35 mm

315 m / 0,38 mm

per Turn
LINE RETRIEVED

5000 100 cm je Umdrehung

•   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

Ten kołowrotek z wolnym biegiem ma wielkość optymalną do łowienia na rzece 
oraz na średnich dystansach na jeziorze. W tym kołowrotku nowoczesny, szla-
chetny design spotyka się z wyrafinowaną funkcjonalnością. Wolny bieg posi-
ada precyzyjną regulację, a przedni 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

ANACONDA Walker ST-5500 to kołowrotek typu stalker ekstra klasy, który 
umożliwia łowienie dużych karpi. Niska waga, delikatnie działający hamulec i  
płynna praca to tylko mały wycinek pozytywnych cech, jakie niesie ze sobą Wal-
ker ST-5500. Wyposażony w 9 łożysk kulkowych kołowrotek ten oferuje przyz-
woite przełożenie 5,1:1 i doskonałe nawijanie żyłki.

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

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

2742 866 Alu Zap. Szpula - -
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m / mm
220 m / 0,18 mm

200 m / 0,20 mm

180 m / 0,23 mm

130 m / 0,28 mm

100 m / 0,30 mm
4

Magnetic Drag System

STARTER

20
mm

GUIDE

m / mm
220 m / 0,18 mm

200 m / 0,20 mm

180 m / 0,23 mm
Magnetic Drag SystemMagnetic Drag System

MAGNETIC

498498

Gear Ratio

6,3:1

Ta wędka została stworzona z myślą o tym, aby w zestawie z dopasowanym w 100% kolorystycznie i technicznie kołowrotkiem baitcas-
towym (Spoty Spy BC) sprawdzać dno i finalnie znaleźć dobre łowisko. To krótka i czuła wędka o długości 4 stóp i krzywą testową 2,75 
lbs, która pozwoli bardzo precyzyjnie zbadać dno jeziora. Zastępuje ona raczej duże i nieporęczne sztyce do badania gruntu (ground-
stick), szybciej się jej używa i przede wszystkim pozwoli ona na bezszelestne działanie. W naszej ofercie dostępne są również specjalne 
ciężarki do badania dna (piach, kamienie, muszle, muliste dno)  --> Spoty Spy Plumb. 

• krótka, czuła wędka, która pozwoli Państwu precyzyjnie zbadać dno
• idealna w połączeniu z pasującym kołowrotkiem baitcast (Spoty Spy BC)
• przelotki 3+1
• pierwsza przelotka 20 mm
• bezszelestne badanie dna
• bardzo poręczna, szybka w zastosowaniu
• można jej używać także do łowienia
• aluminiowa zaślepka z laserowym logo 

Kołowrotek pasujący do ultra krótkiej wędki  "ANACONDA Spoty Spy 4ft", przy pomocy którego świetnie znajdziecie Państwo obiecujące 
miejsce do łowienia. To kołowrotek typu Low Profile Baitcast, który oprócz elegackiego, czarnego/szarego wyglądu jest także bardzo 
przyjazny dla użytkownika. Ten kołowrotek to multitalent nie tylko w zakresie szukania łowisk, a ponadto charakteryzuje go doskonale 
gładka praca i wytrzymałość. 

• 4 +1 łożyska kulkowe
• przełożenie 6,3:1
• przepustowość żyłki: 130 m / 0,28 mm
• waga 225 g
• model dla leworęcznych
• mocny hamulec gwiaździsty
• magnetyczny system hamowania z 
   precyzyjną regulacją
• regulowany hamulec szpuli

Art.-Nr. Wielkość Waga Pojemność Przeł.
2742 100 3000 225 g 220 m / 0,18 mm 6,3 : 1

2742 101 Alu Zap. Szpula - 130 m / 0,28 mm -

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Ciężar rzut. Przel. Dł. dolnika
5666 120 1,20 m 120  cm 1 105 g 2,75 lb 3 + 1 25 cm
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5050
mm

TONS24CARBONCARBON

Najwyższy poziom sztuki budowania wędek ma teraz swoją nazwę, Anaconda Exige!
Trwające miesiącamy fazy testowe prowadzone przez Team Anaconda, ciągłe optymalizacje i precyzyjne ulepszenia pozwoliły stworzyć 
ten majstersztyk, który zapewni wędkarzowi karpiowemu wiele przyjemności w każdej sytuacji. Blank z włókna węglowego 40 t 3K 
Woven High Carbon doskonale się ładuje i osiąga fenomenalne odległości. Kołowrotek będzie bezpieczny w uchwycie FUJI-DPS18, a 
żyłka jak po maśle przesuwa się przez przelotki Seaguide podczas rzutu i holowania. Czego można  chcieć więcej? Mimo czułej szczy-
tówki, która tłumi tępe uderzenia dużych karpi, blank jest dostatecznie wytrzymały, aby przeciwstawić się nawet dużym rybom. Wędka 
dostarczana jest w szlachetnym neoprenowym futerale, który jednocześnie zapewni dobrą ochronę i wyściełanie na czas transportu.  

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. Dł. dolnika
5608 361 3,60 m 186 cm 2 355 g 3,00 lb 5 + 1 57 cm

5608 362 3,60 m 186 cm 2 365 g 3,50 lb 5 + 1 57 cm

5608 391 3,90 m 200 cm 2 400 g 3,50 lb 5 + 1 62 cm

• Fuji-Reel Seat DPS18
• blank 3K Woven Carbon Power 40 t
• semiparaboliczna akcja z wytrzymałą konstrukcją
• przekonujący design w kolorystyce GunSmoke/Grey
• przelotki 5+1 Seaguide
• pierwsza przelotka 50 mm Seaguide
• dwustopkowe przelotki Seaguide SIC
• klips do żyłki Anaconda
• aluminiowa zaślepka
• doskonałe parametry rzutu
• w zestawie szlachetny neoprenowy futerał

Ta wędka od razu rzuca się w oczy dzięki innowacyjnemu, ogumowanemu uchwytowi (PU-Handle). Jest optymalnie wyważona i do-
skonale leży w ręce. Blank z 24-tonowego włókna węglowego Pure Carbon jest szybki i ma dużo mocy, dzięki czemu możliwe jest 
osiąganie świetnych odległości. Semiparaboliczny/paraboliczny blank gwarantuje 100 % przyjemności podcza holowania, łagodzi 
uderzenia ryb i mistrzowsko reaguje na szybkie, nieoczekiwane próby ucieczek. W tej wędce zgadza się po prostu wszystko! Także w 
stosunku do uchwytu na kołowrotek postawiono na najwyższą jakość, dlatego też zamontowane zostały uchwyty Seaguide DPS Reel 
Seat. 

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. Dł. dolnika
5600 361 3,60 m 186 cm 2 360 g 3,00 lb 5 + 1 60 cm

5600 362 3,60 m 186 cm 2 390 g 3,50 lb 5 + 1 60 cm

5600 391 3,90 m 199 cm 2 450 g 3,50 lb 5 + 1 60 cm

• ekstra wytrzymałe uchwyty na kołowrotek Seaguide DPS
• uchwyt Black PU Handle dla optymalnej chwytliwości
• akcja semiparaboliczna do parabolicznej
• doskonałe parametry rzutowe
• blank Pure Carbon 24 t
• uchwyt uszlachetniony i wmocniony taśmą Carbon Tape
• przelotki 5+1 
• pierwsza przelotka 50 mm
• dwustopkowe przelotki „K-Guide“ w kolorze czarnym
• klips na żyłkę Anaconda
• aluminiowa zaślepka 
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BBOMBEROMBER ROCKET

500500

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. Dł. dolnika
5605 270 2,70 m 142 cm 2 180  g 2,75 lb 6 + 1 38 cm

5605 300 3,00 m 156 cm 2 235  g 3,00 lb 7 + 1 40 cm

5605 361 3,60 m 186 cm 2 360  g 3,00 lb 5 + 1 57 cm

5605 362 3,60 m 186 cm 2 380  g 3,50 lb 5 + 1 57 cm

5605 392 3,90 m 200 cm 2 455  g 3,50 lb 5 + 1 60 cm

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. Dł. dolnika
5611 305 3,00 m 156 cm 2 335  g 5,00 lb 5 + 1 42 cm

5611 365 3,60 m 186 cm 2 440  g 6,00 lb 5 + 1 57 cm

5611 396 3,90 m 200 cm 2 565  g 6,00 lb 5 + 1 60 cm

Udana seria wędek Anaconda Bankstick wchodzi do drugiej rundy ze swoją najnowszą edycją. Różnica w stosunku do poprzednika: je-
szcze lżejsza, jeszcze bardziej stabilna, jeszcze bardziej stylowa! Wszystko to obiecuje i gwarantuje wyjątkowe wrażenia na najwyższym 
poziomie. Niezwykle mocny węglowy blank z łatwością zwalczy nawet największe ryby. Rękojeść wykonana jest z wysokiej jakości 
korka i zapewnia bardzo dobry chwyt w każdej sytuacji. Podczas gdy wersja 9-10ft ma prowadnicę początkową 30 mm, dłuższe wersje 
mają prowadnicę początkową 50 mm.

- Niezwykle lekki blank z włókna węglowego 24T
-1K Carbon X-Wrapping
- wysokiej jakości podwójne przelotki Seaguide
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Klips Anaconda
- Rękojeść wykonana z wysokiej jakości korka
- Akcja paraboliczna
- Niezwykle mocny blank
-Klasyczny design

Dokładność na odległość!
Jest to możliwe tylko  jeśli chodzi o łowienie na duże odległości, z odpowiednią wędką do rakiety, która będzie prawidłowo ładować 
i umieszczać rakietę na danym dystansie. Anaconda Bomber Rocket to właśnie taka wysokiej jakości wędka, która szczególnie impo-
nuje nowoczesną konstrukcją z włókna węglowego i mocnym węglowym blankiem 24T. Dzięki bardzo długiej rękojeści możliwe jest 
niemęczące nęcenie przez długi czas na ogromne odległości wyrzutowe, ponieważ wysoka dźwignia oznacza, że duża moc może być 
przeniesiona na blank bez większego wysiłku podczas rzutu. Duże, 50-milimetrowe przelotki startowe wspierają również rzucającego 
na duże odległości w jego pracy!

- Uchwyt kołowrotka DPSM 18
- Czarny uchwyt EVA
- Prowadnica końcówki kołnierza
- blanki węglowe 24T
- Uchwyt kołowrotka DPS
- Przelotka startowa 50mm
- 5+1 przelotek  z podwójną stopką 
- Klips Anaconda

500

TONS24
BLANK

CARBON

przeniesiona na blank bez większego wysiłku podczas rzutu. Duże, 50-milimetrowe przelotki startowe wspierają również rzucającego 
na duże odległości w jego pracy!

- Prowadnica końcówki kołnierza

NEW
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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 mas-
zyna do dalekich rzutów! 

Wędki Xtasy to synonim siły, precyzji, wytrzymałości i 100% przyjemności podczas holowania ryby. W tej wędce zgadza się po prostu 
wszystko! Jest optymalnie wyważona i doskonale układa się w ręce. Blank z włókna węglowego 24 t wzmacniany zawijaniem Car-
bon Cross Wrapping wspaniale ładuje się podczas rzutu i w połączeniu z przelotką startową 50 mm pozwala osiągać fenomenalne 
odległości. Podczas holowania semiparaboliczny/paraboliczny blank wędki tłumi uderzenia ryby i mistrzowsko reaguje na szybkie, 
nieoczekiwane ucieczki. Blank utrzymany w kolorystyce gunsome, w połączeniu ze stylowym tworzywem Grey EVA na uchwycie bard-
zo się wyróżnia i sprawia, że ta wędka to absolutny highlight. 

• ekstra wytrzymały uchwyt na kołowrotek DPS (Black) 
• akcja semiparaboliczna do parabolicznej
• blank z włókna węglowego 24 t z zawijaniem Carbon Cross Wrapping
• wyjątkowy wygląd w kolorystyce GunSmoke/ Grey Camo EVA
• przelotki 5+1
• pierwsza przelotka 50 mm
• dwustopkowe przelotki SIC
• klipsy do żyłki Anaconda
• aluminiowa zaślepka
• bardzo dobre parametry rzutu 

• 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
• bardzo dobre parametry rzutu
• ekstra mocny uchwyt na kołowrotek 

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

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. Dł. dolnika
5682 361 3,60 m 186 cm 2 350 g 3,00 lb 5 + 1 57 cm

5682 362 3,60 m 186 cm 2 365 g 3,50 lb 5 + 1 57 cm

5682 391 3,90 m 200 cm 2 425 g 3,50 lb 5 + 1 60 cm
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2-elementowa

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 rubber 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 blanku sprawiają, że każdy rzut i każde branie 
stają się przyjemnością.  

•  blank z 25-tonowego tworzywa natural carbon
•  uchwyt 3A Slim Skin Cork 
•  supersmukłe dwustopkowe przelotki SIC
•  przelotka szczytowa Flange-XL-SIC
•  uchwyt 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 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

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

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

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

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

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

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

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

5632 394 3,90 m 136 cm 3 440 g 3,50 lb 6 + 1
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Elastyczność to podstawa! Anaconda Corky Vario to niezwykła seria wędek dla wędkarzy karpiowych przyszłości i obejmuje wędki w 
wymiarach od 9 do 14 stóp. "Mechanizm rozciągający" pozwoli Państwu elastycznie reagować na konkretne sytuacje nad wodą. Każdy 
model z tej serii to, ogólnie rzecz biorąc, kilka wędek w jednej. W uchwyt każdej wędki Corky Vario wbudowana jest 30 cm teleskopowa 
przedłużka. Można ją nie tylko wyciągnąć na długość 30 cm, ale także zamocować z dokładnością do centrymetra. Wkładane przedłużki 
to przeszłość. Oprócz tego potężne blanki wykonane zostały z 25 tonowego włókna węglowego i wyposażone w stabilne dwustopko-
we przelotki. Najkrótszy model doskonale nadaje się do łowienia z łodzi i stalkowania, a długie modele do 14 stóp umożliwią Państwo 
łowienie na ekstremalnie dalekich dystansach. 

• 25-tonowy blank Natural Carbon
• bezstopniowa możliwość przedłużenia uchwytu z mocowaniem precyzyjnym do centrymetra
• stabilne, dwustopkowe przelotki z przelotkami SIC
• wysokiej jakości korkowy uchwyt 
• elegancki paraboliczny/semiparaboliczny blank 
• aluminiowa zaślepka z laserowo wycinanym logo
• Flange XL SIC Tip Guide

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. 1. Przel. Dł. dolnika
5632 312 12 - 13 ft 187 cm 2 400 g 3,25 lb 5 + 1 50 mm 57 cm

5632 313 13 - 14 ft 202 cm 2 455 g 3,75 lb 5 + 1 50 mm 62 cm

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. 1. Przel. Dł. dolnika
5632 309 9 - 10 ft 142 cm 2 290 g 3,00 lb 5 + 1 30 mm 46 cm
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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 wymarzone 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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Piąta już seria wędek Power Carp to jej najlepsza dotychczasowa odsłona. Udoskonalone zostały najmniejsze szczegóły blanku, wyglądu 
i wyposażenia. Wszystkie elementy wedki są wzajemnie do siebie dopasowane, a bardzo nowoczesny 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

Doskonale sprawująca się maszyna do dalekich rzutów! Ta wędka przyciąga wzrok nie tylko ze względu na swój wyróżniający się, moc-
ny 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
• aluminiowy uchwyt na kołowrotek Rambo 
• zaślepka z logo grawerowanym laserowo

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

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
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Anaconda Pull Out´N to specjalna seria wędek dla wędkarzy karpiowych przyszłości. Obejmuje wędki o długości od 9 do 14 stóp i dzięki 
specjalnemu "mechanizmowi rozciągania" pozwoli Państwu spontanicznie reagować na konkretne sytuacje nad wodą.  Każdy model 
z tej serii to, ogólnie rzecz biorąc, kilka wędek czy też kilka długości w jednej, bo w uchwyt każdej wędki Pull Out wbudowana jest 30 
cm teleskopowa przedłużka.  Można ją nie tylko wyciągnąć na długość 30 cm, ale także zamocować z dokładnością do centrymetra. 
Wkładane przedłużki to przeszłość. Oprócz tego potężne blanki wykonane zostały z 24 tonowego włókna węglowego i wyposażone w 
nowoczesne przelotki D-Ring Guides. Najkrótszy model posiada przelotkę startową 30 mm, a dłuższe modele mają przelotki startowe 
50 mm. 
• 24-tonowy blank z włókna węglowego
• bezstopniowa możliwość przedłużenia uchwytu z mocowaniem precyzyjnym do centrymetra
• super lekkie przelotki D-Ring Guides ze smukłymi stopkami
• wysokiej jakości uchwyt EVA
• aluminiowe zaślepki z wycinanym laserowo logo
• elegancki, czarny paraboliczny/semiparaboliczny blank 
• 9-10 ft sprawdzą się wyjątkowo dobrze do łowienia z łodzi i stalkowania
• 13-14 ft Ultra Long Range do łowienia na dalekich dystansach

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. 1. Przel. Dł. dolnika
5809 312 12 - 13 ft 187 cm 2 420 g 3,25 lb 5 + 1 50 mm 57 cm

5809 313 13 - 14 ft 202 cm 2 485 g 3,75 lb 5 + 1 50 mm 62 cm

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Elem. Waga Cięar rzut. Przel. 1. Przel. Dł. dolnika
5809 309 9 - 10 ft 142 cm 2 310 g 3,00 lb 5 + 1 30 mm 46 cm

Także ta wędka wyposażona została w blank z włókna węglowego Natural High Carbon 24 t i ma doskonale zoptymalizowane para-
metry rzutu. Dzięki olbrzymiej testowej krzywej ugięcia 5,5 lb, smukłemu blankowi z włókna węglowego, który doskonale się ładuje, 
a także dzięki przelotkom 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
• pierwsza przelotka 50 mm
• dolna część i blank z włókna węglowego Natural High Carbon 24 t 
• górna część z kompozytu węglowego
• klips na żyłkę Anaconda
• aluminiowa zaślepka z logo grawerowanym laserowo
• wyróżniająca się stylistyka Matt-GunSmoke

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

506



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

T
O

P
 

T
A

C
K

L
E

 
S

Y
S

T
E

M

STARTER

50
mm

GUIDE

3

STARTER

40
mm

GUIDE

TONS24
BLANK

CARBON

TONS24
BLANK

CARBON

Nieoszlifowany blank Natural High Carbon połączony został z takimi parametrami jak na przykład "olbrzymie zapasy mocy" czy "dalekie 
rzuty". Prawie przechodząca akcja zapewnia doskonałą zabawę podczas holowania ryby. Przede wszystkim szybka akcja blanku zmie-
nia każdy rzut i każde branie w prawdziwą przyjemność. 

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 - przelotki zdały śpiewająco. 

• 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

• 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

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
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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 50 mm, a wszystkie krótsze modele w wysokiej jakości pierwszą przelotkę w wersji 
30 mm. Czułość wędki sprawia, 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 50 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 

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

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

Undercover Spod to nierzucająca się w oczy, a jednak bardzo szlachetna wędka. Mimo smukłego i lekkiego blan-
ku z włókna węglowego cechuje się dobrą i szybką akcją. 

3 elementowa

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

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

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
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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

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
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STARTER

50
mm

GUIDE

Magist 50

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 transportuje wypełnione po brzegi rakiety zanętowe i ciężkie zestawy na olbrzymie odległości. Uchwyt z tworzywa Split-EVA 
zapewnia komfort podczas użytkowania. 

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 naj-
bardziej waleczne karpie. Oprócz bardzo udanego designu, ta seria wędek punktuje 
także wysokiej jakości komponentami i małymi wymiarami transportowymi. 

• 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.

teleskopowy

• 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. Długość Dł. trans. elem. waga ciężar 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

Art.-Nr. Długość Dł. trans. elem. waga ciężar rzut. przel Dł. dolnika
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 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
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Walker V2

STARTER

25
mm

GUIDE

STARTER

30
mm

GUIDE

2,75 lb 3,00 lb

STARTER

25
mm

GUIDE

TONS25
BLANK

CARBON

TONS25
BLANK

CARBON

512512

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

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
• PPrzelotka startowa 25 mm
• 25 ton naturalnego blanku węglowego
• 6 + 1 dwustopkowe przelotki 
• Uchwyt kołowrotka DPS
• Rękojeść z naturalnego korka
• Grawerowana laserowo zaślepka anakondy
• Klip Linii Anaconda

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

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

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

Art.-Nr.
0011 228
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Distance Sticks

LSG Guides

TSG Guides

Carp Rod Guides & SIC Inlays
Flange Tip Guide

LTS Tip Guide

Carp Rod Guide

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

Art.-Nr. Zaw. Długość
2460 445 2 + Schnur 12 ft 45 cm

LSG Smoke LSG Black Model Kolor 0 out 0 in

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 Model Kolor 0 out 0 in
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. Model Roz.

6021 080 Flange Tip Guide Flange #8

6021 100 Flange Tip Guide Flange #10

6021 200 Flange Tip Guide Flange #12

6021 808 LTS Tip Guide LTS #8

6021 810 LTS Tip Guide LTS #10

6021 812 LTS Tip Guide LTS #12

6021 816 Carp Rod Guide LTS #16

6021 820 Carp Rod Guide LTS #20

6021 825 Carp Rod Guide LTS #25

6021 830 Carp Rod Guide LTS #30

6021 840 Carp Rod Guide NTS #40

6021 850 Carp Rod Guide NTS #50
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Profi Casting Glove 

Casting Protector 2

514514

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

Teraz nowość, specjalnie dla prawo- i leworęcznych! 
Ta ochronna rękawica została stworzona specjalnie po to, aby chronić palec 
wskazujący przed skaleczeniami podczas ekstremalnie dalekich rzutów. Przy stoso-
waniu plecionek może dochodzić do poważnych zranień, jeśli odpowiednio się im 
nie zapobiega. Wygląd, kształt i funkcjonalność rękawicy ostały jeszcze ulepszone. 
•  specjalnie dla prawo- i leworęcznych
•  umożliwia ekstremalnie dalekie rzuty bez żadnych zranień 
•  sztuczna skóra zapobiega wrzynaniu się żyłki w palce 
•  ulepszony wygląd, kształt i funkcjonalność

Art.-Nr.
2230 020

Art.-Nr. rozmiar ręka
7155 051 M

dobrze
7155 052 L

7155 053 XL

7155 054 XXL

7155 056 M

lewo
7155 057 L

7155 058 XL

7155 059 XXL
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Rod Belts

Rodyguard

Rod & Lead Belt

Rod Bands

Tip Protector Kit

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

Dehnbare Wędkibänder aus flexiblem Material mit  
„rundum Klettverschluß“.
•  Material: Nylon mit Elastan

Niezawodna ochrona dla najcenniejszych wędek karpi-
owych. 
•  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

Dzięki Kit Protector Kit możesz chronić zlączę szczytówki jak i samą 
szczytówkę przed uszkodzeniami. 
Wykonane są z najlepszego neoprenu, ściśle przylegają do poszczegól-
nych elementów i zapewniają optymalną ochronę podczas transportu.

Art.-Nr.
7140 020

Art.-Nr.
7141 008

Art.-Nr.
2280 465

Art.-Nr.
2280 466

Art.-Nr.
2280 484
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Black Barrier Pod

516516

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.

• w tym. 4 wysuwane nogi
• Regulacja pozycji nóg dla optymalnej równowagi 
• 2 x 3 buzzbary (z regulacją wysokości)
• Waga ok. 4,1 kg
• Długość: wysuwana od 95 - 160 cm
• Wzrost: 70 - 185 cm
• Wymiary transportowe: 95 x 30 x 15 cm
• elegancki, czarny design
• w tym. Torba transportowa wykonana z poliestru 600D

Art.-Nr.
7141 833
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Quick Pod

Bent Hopper Pod

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

• w tym. 4 wysuwane nogi
• Regulacja pozycji nóg dla optymalnej równowagi 
• 2 x 3 buzzbary (z regulacją wysokości)
• Waga ok. 4,1 kg
• Długość: wysuwana od 95 - 160 cm
• Wzrost: 70 - 185 cm
• Wymiary transportowe: 95 x 30 x 15 cm
• elegancki, czarny design
• w tym. Torba transportowa wykonana z poliestru 600D

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.
7141 800

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 wbudo-
wano poziomice. Poza tym, oprócz standardowych, w zestawie znajdują się także dwie ekstra długie nogi. W ten sposób wędkarz ma 
możliwość ustawienia wędek pod wysokim kątem, szczególnie na stromych brzegach czy dalekich odległościach.  

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

Art.-Nr.
7141 803

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

Art.-Nr.
7141 765
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Extension Pod

Quick Lock Extension Poles

518518

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

Art.-Nr.
7141 741

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

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.
7141 715

Art.-Nr. Ilość
9750 210 2 szt.
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X-Covery Pod

BlAXX

Magist Rod Pod

• 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 zadowole-
ni będą zarówno początkujący, jak i zaawansowani. X-Covery, mimo niskiej ceny, zapewnia 
wygodne wyposażenie. Pod jest obczerwowy (360°),  regulowany pod względem kąta nachy-
lenia, a wędziska można ustawić bardzo wysoko (jak przy High Pod). Na szerokich na 43 cm 
Buzzer Barach znajduje się miejsce na 3 wędziska.  

Art.-Nr.
7141 835

Czarna, stabilna i szybko rozkładana - mowa o podpórce Anaconda BLAXX PRO Pod, która sprawdzi się na każdym podłożu. Ten dość 
mały i poręczny rod pod z 4 nogami rozkłada się do łącznej długości 100 cm. Dzięki "składanemu przegubowi" można nawet zmienić 
ułożenie nóg, aby zagwarantować odpowiednią równowagę i tym samym optymalną stabilność na podłożu. Przeguby w nogach 
zostały tak zaprojektowane, że każdą podpórkę można zamontować przy pomocy gwinta 3/8, jeśli w przyszłości chcielibyśmy np. 
stosować dłuższe modele. Buzzer bary mają także regulację wysokości. Podpórka dostarczana jest w praktycznej torbie transportowej. 

• w zestawie 4 rozkładane nogi z mocowaniami Original BLAXX Cam Lock
•  gwinty 3/8 na przegubach nóg do mocowania różnego rodzaju  banksticków
• regulacja ustawienia nóg dla optymalnej równowagi (składany przegub)
• 2 potrójne Buzzer bary (z regulacją wysokości)
• waga ok. 1,4 kg
• długość: rozkładane od 65 - 100 cm
• wysokość: 35 - 60 cm
• wymiary transportowe: 85 x 25 x 5 cm
• szlachetny design w kolorze czarnym
• w zestawie torba transportowa z poliestru 600D 

Art.-Nr.
7141 622

• 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
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Magist Rod PodMagist Rod Pod
• 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
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BlAXX

Ø 16 mm Bankstick

Ø 19 mm Bankstick

Ø 16 mm Powerdrill Stick

Ø 19 mm Powerdrill Stick

16 mm BankstickØ 16 mm Bankstick16 mm Bankstick

Frosted Black 2 in 1 Stormpole

I
N
F
O

2 in 1 
System

520520

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.

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Ø
2460 020 20 - 31 cm 20 cm 16 mm

2460 035 35 - 61 cm 35 cm 16 mm

2460 050 50 - 90 cm 50 cm 16 mm

2460 080 80 - 151 cm 80 cm 16 mm

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Ø
2460 120 20 - 31 cm 20 cm 19 mm

2460 135 35 - 61 cm 35 cm 19 mm

2460 150 50 - 90 cm 50 cm 19 mm

2460 180 80 - 151 cm 80 cm 19 mm

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Ø
2460 220 20 - 28 cm 20 cm 16 mm

2460 235 35 - 58 cm 35 cm 16 mm

2460 250 50 - 88 cm 50 cm 16 mm

2460 280 80 - 148 cm 80 cm 16 mm

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Ø
2460 320 20 - 28 cm 20 cm 19 mm

2460 335 35 - 58 cm 35 cm 19 mm

2460 350 50 - 88 cm 50 cm 19 mm

2460 380 80 - 148 cm 80 cm 19 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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Ø 16 mm Bankstick Ø 19 mm Powerdrill Stick

Banksticks Powerdrill Sticks

Gunmetal BlAXX

Never Lost
Screw System

I
N
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O

2 in 1 
System

Banksticks

Frosted Black 2 in 1 Bankstick

Ø 16 mm Bankstick

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

Art.-Nr. Długość Dł. trans. Ø
2460 420 20 - 31 cm 20 cm 16 mm

2460 435 35 - 61 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 - 28 cm 20 cm 19 mm

2460 535 35 - 58 cm 35 cm 19 mm

2460 550 50 - 88 cm 50 cm 19 mm

2460 580 80 - 147 cm 80 cm 19 mm

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
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StabilizerBlAXX

I
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Bent Buzzer Bar Stainless SteelBent Buzzer Bar Stainless Steel

Stage StandBlAXX

522522

• 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 po-
dczasz gwałtowngo brania. Wreszcie, możesz umieścić ul-
tra 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. 

We wszystkich buzzerach kąt nachylenia i położenie  można płynnie regulować, a w górnym końcu  wbudowany jest gwint, aby 
zapewnić łatwy transport.

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.
9750 965

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
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BlAXX Adjustable CLS-3 Rod Buzzer Bar 

Adjustable Buzzer BarBlAXX

Ø 16 mm Ø 16 mm

BlAXX Buzzer Bar

Ø 16 mm Ø 16 mm

Ø 16 mmØ 16 mm

BlAXXBlAXXBlA
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.

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.

Dzięki Anaconda BLAXX Adjustable CLS-3 stabilność spotyka się z optycznym wyrafinowaniem. Ten buzzer bar można regulować na 
szerokość bez luzu za pomocą niezawodnego Quick Lock, dzięki czemu wędki pozostają bezpiecznie umieszczone na wspornikach, 
gdy nastąpi branie.

• uniwersalny gwint 3/8
• wykonany z aluminium w kolorze czarny mat
• Regulacja szerokości bez luzu, w 100 % stabilna

Art.-Nr. Długość wędki
2461 326 26 - 36 cm 3

2461 330 30 - 48  cm 3

2461 334 34 - 56 cm 3

Art.-Nr. Długość wędki Ø
2460 925 18 - 29 cm 2 16 mm

2460 930 22 - 36 cm 2 16 mm

Art.-Nr. Długość wędki Ø
2460 941 26 - 44 cm 3 16 mm

2460 947 29 - 50 cm 3 16 mm

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

2460 738 38 cm 3 16 mm

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

2460 638 38 cm 3 16 mm

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

2460 624 24 cm 2 16 mm

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

2460 724 24 cm 2 16 mm
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BlAXX Goal Post Buzzer Bar

Ø 16 mmØ 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

524524

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.

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

2460 960 60 cm 4 16 mm

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

2460 924 24 cm 2 16 mm

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

2460 944 44 cm 3 16 mm

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

2460 824 24 cm 2 16 mm

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

2460 844 44 cm 3 16 mm

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

2460 860 60 cm 4 16 mm
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Black Buzzer Bar

Adjustable Black Buzzer Bar

Hopper Head

2 Rods

3 Rods

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-Adapter

• flexibel verstellbar

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

9752 221 21,0 cm 2

9752 224 24,0 cm 2

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

9752 328 28,0 cm 3

9752 332 32,0 cm 3

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

9752 235 21 - 35 cm 2

Art.-Nr. Ilość
2280 321 1 szt.

2280 323 3 szt.

Art.-Nr. Ilość
2280 325 1 szt.

2280 327 3 szt.

Art.-Nr. Ilość
2281 080 1

Art.-Nr. Ilość
2281 081 1

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

9752 344 29 - 44 cm 3

525



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

CompressorBlAXXRod Compressor V2.0

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

526526

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

Elastyczne, zakrzywione ramiona gwarantują optymalne moco-
wanie. Nacisk lub odległość ramion można regulować za pomocą 
dwóch elementów dystan-
sowych i śrub po obu stro-
nach. W ten sposób wędki są 
chronione i ustabilizowane. 
Kompletny kompresor 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 
poprzednim modelu. Spec-
jalny 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.

Art.-Nr. Kolor
2411 010 Camou Black

Art.-Nr.
2411 015

Art.-Nr. Kolor
2281 025 silver

2281 026 black

Art.-Nr. Roz.
2281 051 small

2281 052 large

Art.-Nr. Roz.
2410 011 small

2410 012 large

Art.-Nr. Roz.
2410 013 small

2410 014 large

Art.-Nr. Roz.
2410 015 small

2410 016 large

Art.-Nr. Roz.
2410 017 small

2410 018 large
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Butt Clamps

Metal Rod Cup Soft Butt Grip

Super Butt Grip

Base Rod Rest

U-Styler Rod Rest

Magist Butt Rest

Butt Clamps

Magist Butt Rest

Blank Protector Tape

Rod ProtectorSnag Bar Kit Rod Protector

Gun Smoke

Matt Black

Butt ClampsButt Clamps

Bardzo wytrzymały uchwyt, 
pasuje do prawie każdego 
typu wędzisk.

• zawartość: 3

Piękny  kształt  i  ekstremalna  stabilność!  Podpórka  U-Sty-
ler Rod Rest do zabezpieczenia tylnej części wędki na rod po-
dzie albo podpórce bank stick. 

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.

•  2 Stzk.

•    teleskopowy
•    Material: Stal nierdzewna

•    2 sztuk
•    Material: Plastikowy

Art.-Nr. Model
2280 451 Medium

2280 452 Medium Glow

2280 453 Large

2280 454 Large Glow

Art.-Nr. Inside
2230 340 40 mm

Art.-Nr.
2280 403

Art.-Nr.
2280 401

Art.-Nr.
2280 404

Art.-Nr. Roz.
2281 511 S

2281 512 L

Art.-Nr. Roz.
2281 513 S

2281 514 L

Art.-Nr. Material
2410 115 Nylon

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

2411 092 Thick 25 x 1 cm 2 mm

Art.-Nr.
2280 045

Art.-Nr. Roz.
2410 110 mały 11 cm

2410 113 duży13,5 cm
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Nachtlicht

Nightlight

RS Set

528528

w zestawie 
Snag Bars

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 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

Witamy w dobie najnowocześniejszych możliwości technologicznych!
Sygnalizator brań z Vipex RS spełnia najwyższe standardy technologiczne i przyspiesza bicie serca karpiarza. Począwszy od wyrafino-
wanej, zrównoważonej ekonomii urządzeń, które zostały zaprojektowane w celu oszczędzania energii (6600 godzin pracy na jednym 
ładowaniu akumulatora), a następnie wyjątkowo solidna, wodoodporna obudowa. Na szczególną uwagę zasługuje 7 różnych klawiszy 
(niski-wysoki) o szczególnie atrakcyjnym, głębokim  brzmieniu. Urządzenie można wyciszyć, tak aby tylko jeden sygnał był przekazy-
wany 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 przypad-
ku kradzieży urządzenia i dodatkowo wysyła sygnał do odbiornika, a także
zdejmowane listwy zaczepowe i funkcja nocnego oświetlenia. Zestaw dostarczany jest w ,,niezniszczalnej, walizce transportowej.

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
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&

Nachtlicht

Nightlight

Profi Set

Battery

Inclusive

I
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O

Camp Security Set

&

Bivvy Spot + RC

Battery

Inclusive

Single Device

Snag Bars

Nachtlicht

Profi Set

Camp Security Set

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

Art.-Nr. Zaw.
2054 199 2

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

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

Witamy w dobie najnowocześniejszych możliwości technologicznych!
Sygnalizator brań z Vipex RS spełnia najwyższe standardy technologiczne i przyspiesza bicie serca karpiarza. Począwszy od wyrafino-
wanej, zrównoważonej ekonomii urządzeń, które zostały zaprojektowane w celu oszczędzania energii (6600 godzin pracy na jednym 
ładowaniu akumulatora), a następnie wyjątkowo solidna, wodoodporna obudowa. Na szczególną uwagę zasługuje 7 różnych klawiszy 
(niski-wysoki) o szczególnie atrakcyjnym, głębokim  brzmieniu. Urządzenie można wyciszyć, tak aby tylko jeden sygnał był przekazy-
wany do centralki. Wszystkie zalety Vipex RS pochodzą z naszych najlepszych sygnalizatorów (dźwięki,  kolory, wykrywanie spadku 
napięcia akumulatora).

w tym 
pudełko

Art.-Nr. Zaw.
2054 222 2 x Camp Security + Receiver

I. 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

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

Art.-Nr. Zaw.
2054 112 1
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Tiki Taka Range

530530

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

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

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

2048 603 3er Set czerw / nieb / ziel

2048 604 4er Set czerw / nieb / ziel / żółty
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Tiki Taka V.T.S.

Tiki Taka Quick Lock Adapter

Tiki Taka Protector Sleeve

Tiki Taka Quick Lock Adapter

I
N
F
O

Radio Link Device Tent Lamp

• 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

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

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

• Materiał: 100% silikon
• Dostawa bez sygnalizatora

Art.-Nr. Kolor
2048 551 nieb

2048 552 czerwony

2048 553 ziel

2048 554 żółty

Art.-Nr.
2048 099

Art.-Nr.
2048 666

Tę  lampę  namiotową  łatwo  polączyć  z  radiowym  sygnalizato-
rem brań Tiki Taka. Dzięki transmisji 1:1 8 bardzo jasnych żarówek LED za-
czyna  migotać  od  razu,  jak  tylko  dochodzi  do  brania.  Najważniejsza  tu-
taj  jest  jednak  wielokolorowa  żarówka  LED  w  samym  środku  lam-
py  RLD  Tent  Lamp,  która  świeci  się  w  kolorze  odpowiedniego  sygna-
lizatora.  Dzięki  temu  od  razu  wiadomo,  na  której  wędce  mamy  bra-
nie. Oczywiście,  lampy tej mozna używać także  jak zwyczajnej    lampy na-
miotowej  ze  światłem  stałym.  Lampa  wyposażona  została  w  dwa  ma-
gnesy  i  hak  w  kształcie  litery  "S"  do  mocowania.  Oszczędzanie  bate-
rii możliwe jest dzięki regulacji jasności oraz czasu świecenia.  Zasilana trze-
ma bateriami 1,5V AA (niedołączonymi do zestawu).

Art.-Nr.
2048 600
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BlAXX

BlAXX
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RADIO

CONTROL

I
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F
O

532532

w tym 
pudełko

Parametry odbiornika Blaxx IP Receiver:

• przełożenie 1:1
• wyraźna sygnalizacja brań poprzez 20-sekundowe świecenie czer-
wonej diody LED  
• biała dioda LED miga w przypadku brania (20 sekund) a wybrany 
kolor aktywnego sygnalizatora brań świeci przez 20 sekund 
• mocny głośnik
• alarm wibracyjny bez dźwięku z przełożeniem 1:1 
• 7 różnych poziomów ustawienia głośności + tryb bez dźwięku/
wibracje
• 8 różnych wysokości dźwięku
• wodoszczelna i odporna na zgniecenia obudowa Soft Touch 
• zasilanie 2 bateriami 1,5V AAA (niedołączone do zestawu)

Blaxx IP to synonim bardzo nowoczesnego sygnalizatora brań, którego funkcje i parametry są na najwyższym poziomie technicznym. 
Tym samym ten sygnalizator jest urządzeniem High End. Ten profesjonalny zestaw to kombinacja sygnalizatorów brań, odbiornika-
centralki i lampy namiotowej zasilanej diodami LED, które są wzajemnie do siebie dokładnie dopasowane.

Parametry sygnalizatora brań:

• oszczędzający energię obieg prądu 
• zasięg ok. 150 m w optymalnych warunkach 
• prosta obsługa dzięki technologii Push-Button
• 7-stopniowa regulacja głośności + tryb bez dźwięku 
• 8 różnych wysokości dźwięku
• 8-stopniowa regulacja czułości
• kolorowa rolka świeci się podczas ściągania żyłki
• LED przy chybionym braniu, LED przy braniu (w kolorze konkret-
nej rolki) 
• wodoszczelna i odporna na zgniecenia obudowa Soft Touch 
• zasilanie 2 bateriami 1,5V AAA (niedołączone do zestawu)
• adapter 2,5 mm na mechaniczne sygnalizatory brań 

Art.-Nr. Set Kolor
2046 522 2 + 1 czerw / ziel

2046 533 3 + 1 czerw / nieb / ziel

2046 544 4 + 1 czerw / nieb / ziel / żółty

Art.-Nr. Set Kolor
2046 200 2 + 1 czerw / ziel

2046 300 3 + 1 czerw / nieb / ziel

2046 400 4 + 1 czerw / nieb / ziel / żółty
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 BlAXX

BlAXX

I
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RADIO

CONTROL

RADIO

CONTROL

bez nadajni-
ka radiowego

• przełożenie 1:1
• wyraźna sygnalizacja brań poprzez 20-sekundowe świecenie czerwonej 
diody LED  
• biała dioda LED miga w przypadku brania (20 sekund) 
  a wybrany kolor aktywnego sygnalizatora brań świeci przez 20 sekund 
• mocny głośnik
• alarm wibracyjny bez dźwięku z przełożeniem 1:1 
• 7 różnych poziomów ustawienia głośności + tryb bez dźwięku/wibracje
• 8 różnych wysokości dźwięku
• wodoszczelna i odporna na zgniecenia obudowa Soft Touch 
• zasilanie 2 bateriami 1,5V AAA (niedołączone do zestawu)

Anaconda Blaxx iP R.L.D. Bivvy Spot rozświetli namiot Bivvy i wniesie fajne kolory do obozu.  Do wyboru są 4 różne kolory (w tym biała 
główna dioda LED) w 5 różnych stopniach jasności, którymi można sterować przy pomocy pilota albo bezpośrednio na lampie. Lampa 
zapala się w kolorze konkretnego sygnalizatora brania w przypadku brania / chybionego brania, także wiedzą Państwo od razu, do 
której wędki muszą Państwo biec. Lampę można przymocować w namiocie albo na nim przy pomocy magnetycznego uchwytu albo 
wbudowanego haczyka. 

• w zestawie pilot z możliwością regulacji trybów i intensywności
• wbudowany haczyk do zawieszania i uchwyt magnetyczny 
• w zestawie pilot z możliwością regulacji trybów i intensywności
• światło do czytania w 4 różnych kolorach z 5 różnymi stopniami jasności 
• do 4 różnych kolorów które świecą się podczas brania / chybionego brania 
(kolor konkretnego sygnalizatora brań miga przy braniu)
• 3 baterie AA (niedołączone do zestawu)
• bateria CR 2025 do pilota (niedołączona do zestawu)
• bazuje na kształcie lampy ANACONDA Nighthawk MGX-7 -RC Tent Lamp
• uwaga: 
  niekompatybilna z sygnalizatorami brań Anaconda Nighthawk MGX-7
• przełożenie 1:1 

Anaconda Blaxx iP VTS to bardzo nowoczesny i przyciągający wzrok sygnalizator brań bez radia, którego funkcje i parametry są na 
najwyższym poziomie technicznym.  

• pojedynczy sygnalizator brań bez radia 
• oszczędzający energię obieg prądu 
• prosta obsługa dzięki technologii Push-Button
• 7-stopniowa regulacja głośności + tryb bez dźwięku 
• 8 różnych wysokości dźwięku
• 8-stopniowa regulacja czułości
• kolorowa rolka świeci się podczas ściągania żyłki
• LED przy chybionym braniu, LED przy braniu (w kolorze 
konkretnej rolki) 
• wodoszczelna i odporna na zgniecenia obudowa Soft Touch 
• zasilanie 2 bateriami 1,5V AAA (niedołączone do zestawu)
• adapter 2,5 mm na mechaniczne sygnalizatory brań 

Anaconda Blaxx iP VTS   to najnowocześniejszy, atrakcyjny wizual-
nie sygnalizator brań sterowany radiowo.

Art.-Nr.
2046 255

Art.-Nr.
2046 199

Art.-Nr. Kolor
2046 101 nieb

2046 102 czerwony

2046 103 ziel

2046 104 żółty

Art.-Nr. Kolor
2046 205 nieb

2046 206 czerwony

2046 207 ziel

2046 208 żółty
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Nighthawk MGX-7
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Funk Sets

Nighthawk MGX-7 Profi Set

multi color

534534

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.

W zestawie zdej-
mowane, alumini-
owe Snag Bars.

Art.-Nr. Set Kolor
2055 102 Zestaw 2x Multicolor

2055 103 Zestaw 3x Multicolor

2055 104 Zestaw 4x Multicolor

•    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

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

2055 426 3er Profi Set Multicolor

2055 427 4er Profi Set Multicolor
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Bank Watcher Set

Bank Watcher Set

Tent Lamp
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Nighthawk MX-7

multi color

Bank Watcher

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

Art.-Nr. Set Kolor
2055 112 Zestaw 2x czerwony

•   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+++

zgodny
Nighthawk 
MGX-7

Art.-Nr. Światło
2055 415 8 Stopni Natężenia

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

Art.-Nr. Kolor
2055 001 Multicolor

Art.-Nr. Kolor
2055 111 czerzwony 

bez nadajni-
ka radiowego
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Night Light
Nachtlicht

Night Light
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Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack536536

w zestawie 
Snag Bars

w zestawie 
Snag Bars

w tym 
pudełko

15 LED Światło 
do biegania

• 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

• 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)

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

Art.-Nr. Kolor
2050 201 nieb

2050 202 czerwony

2050 203 ziel

2050 204 żółty

bez nadajni-
ka radiowego
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Z-17BlAXX

Tiki Taka IMS-2Tiki Taka IMS-2
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2 in 1
System

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

Anaconda Blaxx Z-17 to zestaw All in One. Dzięki dołączonemu 18 cm 
łańcuszkowi ze stali nierdzewnej można kilkoma ruchami przekształcić 
ten wahadłowy sygnalizator brań w hanger. Przy pomocy dodatkowe-
go ciężarka ze stali szlachetnej 15 g można dostosować sygnalizator 
brań do aktualnych warunków. 

• ramię z nierdzewnej stali szlachetnej
• klips do żyłki ze stali szlachetnej Ball Line Clip
• 15 g dodatkowy ciężarek ze stali szlachetnej
• 18 cm łańcuszek ze stali nierdzewnej
• łączna długość wahadłowego sygnalizatora brań 20 cm 
• gwint Beta Light w korpusie do 1,5 mm średnicy

Art.-Nr. Kolor Ilość
2048 251 nieb 1

2048 252 czerwony 1

2048 253 ziel 1

2048 254 pomarańcz. 1

2048 255 purpurowy 1

Art.-Nr. Kolor
2048 205 nieb

2048 206 czerwony

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
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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 
• vregulowany klips do żyłki
• ekstra ciężki, przesuwany ciężarek na osi
• stylowy panel LED

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 kompatybilna z prawie każdym sygnalizatorem brań dostępnym na rynku i zapewnia bezpośrednią transmisję infor-
macji 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 

Vipex RSX zwraca na siebie uwagę dzięki swojemu nowoczesnemu wyglądowi i funkcjonalności. Kolorystycznie pasuje do serii sygnali-
zatorów brań Vipex. W momencie brania, transmisja 1:1 rozświetla diodę LED w wybranym kolorze. 2,5 mm wtyczka jest kompatybilna 
z praktycznie 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

Art.-Nr. Kolor
2054 301 nieb

2054 302 czerwony

2054 303 ziel

2054 304 żółty

Art.-Nr. Set Kolor
2054 333 Zestaw 3x nieb, czerw, ziel

2054 334 Zestaw 4x nieb, czerw, ziel, żółty

Art.-Nr. Kolor
2054 411 nieb

2054 412 czerwony

2054 413 ziel

2054 414 żółty

Art.-Nr. Set Kolor
2054 443 Zestaw 3x nieb, czerw, ziel

2054 444 Zestaw 4x nieb, czerw, ziel, żółty

Art.-Nr. Kolor
2054 501 nieb

2054 502 czerwony

2054 503 ziel

2054 504 żółty

Art.-Nr. Set Kolor
2054 553 Zestaw 3x nieb, czerw, ziel

2054 554 Zestaw 4x nieb, czerw, ziel, żółty
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Steel Cube Hanger

multi color

Night Drop

Snake Pipe

I
N
F
O

Night Drop

I
N
F
O

Incl. 5 
Covers

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

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

Hanger  Vipex Steel Cube został w całości wykonany 
ze stali szlachetnej, tak że można używać go w wiatr i 
niepogodę, i mimo to nie będzie rdzewiał. Przy pomocy 
4 kolorowych przesłonek, dołączonych do zestawu, indy-
widualnie dopasują Państwo jego wygląd. Pomyśleliśmy 
także o złączu Beta Light. 

• Kulkowy klips ze stali nierdzewnej
• Długość łańcuszka: 19 cm
• w tym. 5 kolorowych nakładek
• Wsparcie dla światła Beta 16,4 x 3,9 mm
• Waga kostki: 32 g
• Łańcuszek ze stali nierdzewnej

Art.-Nr. Kolor
2054 060 Multicolor

Art.-Nr. Kolor Ilość
2044 950 nieb 1

2044 951 czerwony 1

2044 952 ziel 1

2044 953 żółty 1

Art.-Nr. Kolor Ilość
2048 515 nieb 1

2048 516 czerwony 1

2048 517 ziel 1

2048 518 żółty 1

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

2048 514 Zestaw 4x nieb, czerw, ziel, żółty
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widualnie dopasują Państwo jego wygląd. Pomyśleliśmy widualnie dopasują Państwo jego wygląd. Pomyśleliśmy 
także o złączu Beta Light. 

• Kulkowy klips ze stali nierdzewnej
• Długość łańcuszka: 19 cm
• w tym. 5 kolorowych nakładek
• Wsparcie dla światła Beta 16,4 x 3,9 mm
• Waga kostki: 32 g
• Łańcuszek ze stali nierdzewnej
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TD Protector

540540

• 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

• Material: 600 D Polyester

Art.-Nr.
2222 500

Art.-Nr.
2222 511
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IP 65

High PowerHigh Power

Cam Spot to wielofunkcyjna lampa LED z wbudowanym litowym akumularem z możliwością ładowania. Do wybory jest kilka trybów 
działania. Cam Spot znajdzie zastosowanie w namiotach, podpórkach itd. Lampa została wyposażona w magnesy, haczyk do zawies-
zania i gwint 1/4 do przykręcania. 

• tryby kolorystyczne 3200 K - 4800 K - 6500 K
• ,możliwość ustawienia różnych trybów -
• złącze USB
• tryb migotania: czerwony - niebieski - biały
• tryb stałego światła
• akumulator litowy: 3500 mAh
• czas działania: High = 5 h - Low = 100 h
• Input typu C: maks. 5 V - 1,5 A
• odporny na pryskającą wodę IP 65
• wbudowany magnes
• Cam Adapter gwint 1/4` 
• haczyk do zawieszenia
• wymiary: 80 x 65 x 20 mm

Art.-Nr.
2048 277
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Bank Stick Light Adapter

Power: 2600 mAh

Bank Stick Light Adapter
MAGNETIC

Power: 5000 mAh

MAGNETIC

542542

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 ad-
aptera "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)

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

• zawiera torbę transportową i pasek do noszenia
• Uchwyt magnetyczny do mocowania w namiocie
• kabel USB (w zestawie)
• Wejście USB: Micro USB (typ B)
• Wyjście USB: USB (typ A)
• Magnetyczny, wodoodporny pilot
    W zestawie bateria CR2020 3V

Art.-Nr. Model
2048 260 SA 2600

Art.-Nr.
2048 265

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
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Leuchtdauer
ca. 4 h

Leuchtdauer
ca. 4 h

R5R5
250

Leuchtweite
ca. 200 m

Sensor LED Modi
high
low
red

Sensor on/off

Leuchtdauer
ca. 4 h

WINKEL

210º

IP 44

IP 44

IP 44

220

220

• 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)

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 
przyciskiem (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

• strumień światła maks. 220 lm
• kąt świecenia: 210°
• czas świecenia: do 4,0 godzin zasilania Power
• biała LED 3 tryby: wysoki - normalny - niski 
• czerwona LED: normalny - migotanie - SOS
 • regulowana opaska na głowę
• waga: 37 g (bez baterii)
• zasilanie 3 x AAA 1,5V 
   (niedołączone do zestawu)

Art.-Nr.
2048 414

Art.-Nr.
2048 220

Art.-Nr. Beschreibung
2048 225 Weitwinkel 210°
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200

7
MODI

LOW

MEDIUM

HIGH

STROBE

LOW SOS STROBE

Leuchtdauer 100%

ca. 3,5 h
Rechargeable

200

7
MODI

LOW

MEDIUM

HIGH

STROBE

LOW SOS STROBE

Leuchtdauer 100%

ca. 9 h

Lumenizer RC-200Lumenizer RC-200

LED Core 200LED Core 200

80

5
MODI

LOW

MEDIUM

HIGH

RED

STROBE

Leuchtdauer 100%

ca. 4,5 h

Rechargeable

USB-C Head Band

80

544544

Art.-Nr.
2048 200

Art.-Nr.
2048 222

Art.-Nr.
2048 280

• COB-LED 3 wat - szeroki strumień światła
• strumień światła: maks. 80 lm
• wejście USB
• akumulator litowo-polimerowy 550mAh
• sygnalizator stanu naładowania baterii
• opcja włączania i wyłączania poprzez czujnik ruchu
• okres świecenia: 4,5 godziny w trybie Power 
• 3 tryby białych LED: silny - normalny - słaby
• czerwone LED: normalny - migający
• w zestawie dodatkowa opaska na głowę (20 x 700 mm)
• waga: 36 g bez opaski

Prosta, ale lekka i ładowana latarka czołowa z dwiema możliwościami ustawienia koloru. Ta praktyczna 
latarka może być używana na najróżniejsze sposoby. Można jej używać jako zwyczajnej czołówki, ale też 
odpiąć od paska i zamocować na np. czapce z daszkiem. Ta latarka oświetli także namiot/parasol Brolly 
albo namiot Bivvy. 

• Strumień świetlny: maks. 200 lm
• Regulowany kąt wiązki
• Czas świecenia: do 9 godzin pracy przy zasilaniu
• Biała dioda LED 
  4 tryby:wysoki - normalny - niski - migający
• Czerwona dioda LED: 
   normalna - migająca - SOS
• Regulowany pasek
• zasilane 3 x AAA 1,5V (nie wchodzi w skład)

Strumień świetlny: maks. 200 lm
• Połączenie USB
• bateria 1200 mAh
• Regulowany kąt wiązki
• Czas świecenia: do 4,5 godziny pracy przy zasilaniu
• Biała dioda LED 4 tryby:
   wysoki - normalny - niski - migający
• Czerwona dioda LED: 
   normalna - migająca - SOS
• Regulowany pałąk

4 039507 256470544
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RC-180 Bivvy Lamp

Mozzi Killer

Rechargeable

Rechargeable

Solarpanel

IPX 5

Light

MAGNETIC

Art.-Nr.
2048 180

Art.-Nr.
2048 711

Anaconda Mozzi Killer to nie tylko profesjonalny środek odstraszający komary, to także 
mocna latarka 250 lumenów i może być opcjonalnie używana jako 100 lm lampa do na-
miotu. Urządzenie generuje światło UV, które wabi komary do sieci wysokiego napięcia. 
Można go ładować za pomocą kabla USB, a także wbudowanego panelu słonecznego, 
dzięki czemu możesz cieszyć się jego zaletami noc po nocy, nawet jeśli zapomnisz swo-
jego powerbanku!

• Rozmiar produktu: 85mm x 133mm
• Waga: 300g
• Moc: 250lm latarka/100lm latarnia
• Pojemność baterii: Li-Ion 18650 1800 mAh
• LED: 2835 SMD LED napięcie robocze 3,7 V
• Wejście: USB 5V 1A
• Moc światła: 3W
• Światło UV przyciąga owady do siatki wysokiego napięcia
• Czas świecenia: 3-12 godzin latarki/latarki/12 godzin UV
• Czas ładowania: 4 godziny przez kabel USB/8-10 godzin przez 
panel słoneczny

Lampą Anaconda Bivvy Lamp RC-180 można sterować zarówno przy pomocy pilota, jak i przycisku znajdującego się bezpośrednio 
na lampie. Dzięki mechanizmowi do zawieszania można zamontować ją w namiocie. Poza tym jest w 100% wodoszczelna. 

• zasięg pilota: 5 m
• lumeny: 180
• światło Bivvy - ZT8505 -1800 mAh 
• bateria litowo•polimerowa, z możliwością ładowania
• wymiary 37 x 64 mm
• czas świecenia od 6 do 24 godzin (w zależności od intensywności użytkowania)
• czas ładowania: ok. 2,5 godziny przez USB (dołączony do zestawu)
• pilot • CR2032 - 3V - (bateria dołączona do zestawu)
• 3 różne opcje ustawienia jasności
• 2 migające tryby orientacyjne
• zamykany haczyk do zawieszania
• magnetyczna
• wodoszczelna zgodnie z IPX5
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MAGNET

Remote Control Tent Lamp

Nighthawk S-2OO

Camp Light

Battery

Inclusive

IP 44

IP 44

RADIO

CONTROL

546546

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

• 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)

• 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. LED
2280 610 23 LED

Art.-Nr. LED
2048 420 1 + 1

Art.-Nr. LED
2048 425 1 LED
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Night Glow Marker Float

Adjustable Pole Marker 645

2 kg

Nachtlicht

Nightlight

Duo LED Spod Marker

Battery

Inclusive

LED
Light

Ten wyjątkowy marker jest widocz-
ny 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 tworzywa sz-
tucznego mocno świecącą diodę LED. 
Aktywuje się go poprzez przekręcenie 
końcówki. 

Teleskopowy Marker
Wyjątkowo niewielka waga zaledwie 2  kilogramów zapewnia absolutną stabilność nawet przy silnym falo-
waniu.
Teleskop od 495 cm do 645 cm, szczególnie nadaje się do głębszych obszarów.
Wszystkie komponenty można kupić osobno w przypadku ich zgubienia (podstawowy drążek teleskopowy, 
przedłużka, ciężarek itp.)
Jego wyjątkowość polega na tym, że każdy element znajdujący się pod wodą po montażu jest czarny, dlate-
go całkowicie wtapia się w otoczenie pod wodą, ale z drugiej strony bardzo dobrze widzimy część nad wodą 
dzięki taśmą odblaskowym o średnicy 150 mm 3m.
Kolejną prawdziwą wyjątkowością jest to, że absolutnie wodoodporną głowicę (czerwoną) z trybem wieczor-
nym, która automatycznie włącza się, gdy jest ciemno i wyłącza się ponownie w dzień, można zobaczyć z 
kilkuset metrów. Głowica współpracuje z oświetleniem LED, które ma niewielkie zużycie energii: dwie cieńsze 
baterie AA 1,5V (nie są częścią podstawowego wyposażenia), dzięki czemu oświetlenie naszej boi jest zapew-
nione na dłuższy czas.
Głowica w zależności od jakości zastosowanych akumulatorów jest w stanie świecić nieprzerwanie przez 
450-550 godzin. 
Wewnątrz korpusu  znajdują się gumowe stopery, które odpowiadają za całkowitą wodoszczelność, dzięki 
czemu komory powietrzne są gwarantowane dla każdej dołączonej rury!

• Teleskopowy od 495 do 645 cm
• Pole Marker 645 składające się z:
• 1 x ok. 2000g żcięzarek Anaconda Adj. Pole Marker Weight 
  (połączenie gwintowane M14 x 1,5 do 20mm)
• 1 sztuka Anaconda Adj. Tyczka teleskopowa sekcja 150 - 285 cm 
  (średnica 25 i 20 mm górna część)
• 2 sztuki Anaconda Adj. Pole Marker Extender a 160 cm 
  (średnica 20 mm)
• 1 uchwyt na głowice o długości ok. 25 cm i średnicy 20 mm
• 1 czerwona dioda z obsługą zmierzchową 
• Długość transportowa: ok. 160 cm 

• Możliwość przełączenia na 2 różne kolory
• Nośność: ok. 60 g
• zawiera 3 baterie
• Czas palenia ok. 50 godzin
• Obsługa przez 1 x CR2032-3V
• Materiał: EVA 

Art.-Nr.
2230 361

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

Art.-Nr. LED Kolor
2410 222 pomarańcz. / żółty
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Spod Marker Floats

Cone Marker

ca
. 1

2 
cm

Marker Boje

Spod Zone Marker Kit

548548

Nowe markery Anaconda Cone Marker mają zaokrąglone brzegi, co optymalizuje 
przebieg żyłki i w zasadzie wyklucza ich zatonięcie. Istnieją 2 różne serie w 3 kolorach 
(pomarańczowy fluo, żólty fluo, 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.  

Długość: ca. 25 m

Zaw.: 2 stzuk

Ten zestaw jest idealny do oznaczenia miejesca.
Składa się ona z:
1 x marker + 2 x ołów (85 + 115 g)
2 x koraliki + 1 x pływak 

Art.-Nr.
2230 070

Art.-Nr.
2280 003

Art.-Nr.
2230 072

Art.-Nr. Roz. Kolor Cord lt.
2230 441 S - 6,5 x 8 cm Fluo 

Orange

ca. 12 m

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

2230 442 S - 6,5 x 8 cm Signal 

Yellow

ca. 12 m

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

2230 443 S - 6,5 x 8 cm Camou 

Green

ca. 12 m

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

Art.-Nr. Roz. Kolor Cord lt.
2230 446 S - 6,5 x 8 cm Fluo 

Orange

ca. 12 m

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

2230 447 S - 6,5 x 8 cm Signal 

Yellow

ca. 12 m

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

2230 518 L - 12 x 14 cm
Camou 
Green

ca. 25 m

with weight

without weight
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1200 m

Orange Line

1200 m

Green Line

Line Marker

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

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

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 docieraniu zawsze na ten sam dystans. Oznacze-
nie 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 paznokcia-
mi. Marker jest przyjazny dla żyłki i nie niszczy jej. Trzyma 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! 

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

Art.-Nr. Ø Waga
2426 126 0,26 mm 5,25 kg

2426 128 0,28 mm 6,35 kg

2426 130 0,30 mm 7,60 kg

2426 133 0,33 mm 8,75 kg

2426 136 0,36 mm 10,30 kg

2426 140 0,40 mm 11,70 kg

Art.-Nr. Kolor
2410 001 Fluo Green

2410 002 Fluo Yellow

2410 003 Fluo Red
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Carp Line

1200 m

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

Power Carp Camou Line

1200 m

1200 m

550550

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

Wyjątkowa żyłka monofilamentowa, która została stworzona spec-
jalnie z myślą o wyzwaniach wędkarstwa karpiowego. Exige Carp 
Line to idealna żyłka, jeśli naszym celem jest osiąganie olbrzymich 
odległości. Dobre parametry rzutowe tej żyłki opierają się m.in. 
na tym,  że ma ona niską rozciągliwość i dobrze schodzi ze szpuli. 
Również i wytrzymałość tej żyłki oraz jej odporność na ścieranie są 
ponadprzeciętnie dobre. Exige została też bardzo dokładnie skali-
browana.  Dzięki wyjątkowo gładkiej powierzchni żyłka przechodzi 
przez przelotki bez tarcia. 
• żyłka karpiowa High Performance
• doskonała odporność na ścieranie
• bez efektu Memory
• odporność na promieniowanie UV
• doskonała trwałość węzłów
• dyskretna prezentacja dzięki ciemnozielonemu kolorowi
• niska rozciągliwość 

Art.-Nr. Ø Waga
2427 128 0,28 mm 6,30  kg

2427 130 0,30 mm 7,40 kg

2427 133 0,33 mm 8,60 kg

2427 136 0,36 mm 10,20 kg

2427 139 0,39 mm 11,50 kg

Art.-Nr. Ø Waga
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

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

• ekstremalnie odporna na ścieranie 
• bez efektu memory
• wysoka rozciągliwość
• najdokładniejsza kalibracja
• kolor: Dark Blue

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
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Carp Lazzo

1000 m

Peacemaker Distance

1200 m

1200 m

CARP LINE
CARP LINE

Peacemaker Distance Cast Line jest idealną żyłką na dalkie rzuty. Żyłka jest  dosko-
nale skalibrowana, 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

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 „diabelski” 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)

Uszlachetniona struktura powierzchni dla ekstremalnej odporności na zrywanie i poślizgu - to nasza Anaconda Carp Lazzo, która pew-
nie złapie każdego karpia. Stała wytrzymałość i doskonałe parametry rzutowe to cechy tej świetnej żyłki karpiowej. 

• doskonała uniwersalna żyłka monofilamentowa 
• świetna odporność na zrywanie
• bez efektu Memory
• odporność na promieniowanie UV
• doskonała wytrzymałość węzłów
• bez skrętów
• dyskretna prezentacja dzięki błotnistej kolorstyce

Art.-Nr. Ø Waga
2427 028 0,28 mm 6,10 kg

2427 030 0,30 mm 6,95 kg

2427 033 0,33 mm 7,75 kg

2427 036 0,36 mm 9,30 kg

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
2217 128 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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SX-8
Braid

300 m 600 m

600 m

Sinking Braid

Leader

150 m

552552

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 pew-
nych warunkach są one nieodzowne - jak na przykład do metody odległościowej w zbiorni-
kach pełnych zawad. Optymalne sygnalizowanie brań, bezpośredni kontrakt z rybą i niska 
rozciągliwość to parametry nieosiągalne w przypadku żyłki monofilamentowej. 

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.

Ekstra ciasno spleciona i szybko tonąca, to cechy nowej Jungle SX-8, opisane krótko i precyzyjnie. Zwłaszcza kiedy łowimy w miejscach 
pełnych zawad, niezbędne jest duże zaufanie w stosunku do parametrów żyłki, która punktuje nie tylko w kwestiach "doskonałych 
parametrów rzutowych", ale także wtedy, kiedy istotna jest ektremalna odporność na zrywanie i ponadprzeciętnie duża wytrzymałość. 
Ponieważ ta wydajna plecionka ma zerową rozciągliwość, optymalizuje dodatkowo rozpoznawanie brań. Szybkie tonięcie w połączenu 
z maskującą kolorystyką pozwala tej żyłce niemalże stopić się z dnem zbiornika. 
• materiał: JAPAN PE Braid
• 8-krotna plecionka
• brak rozciągliwości
• niewielka średnica, bardzo miękka, dla najdalszych rzutów
• olbrzymia wytrzymałość węzłów
• doskonała odporność na zrywnaie
• nierzucająca się w oczy prezentacja dzięki kolorystyce 
   Camo-Look
• szybko tonąca 

Art.-Nr. Ø Waga
2420 320 0,20 mm 12,30 kg

2420 322 0,22 mm 13,75 kg

2420 325 0,25 mm 15,20 kg

2420 328 0,28 mm 17,15 kg

2420 330 0,30 mm 18,95 kg

Art.-Nr. Ø Waga
2420 620 0,20 mm 12,30 kg

2420 622 0,22 mm 13,75 kg

2420 625 0,25 mm 15,20 kg

2420 628 0,28 mm 17,15 kg

2420 630 0,30 mm 18,95 kg

Art.-Nr. Ø 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

Art.-Nr. Ø 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
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300 m red 300 m green

Sinking Shock & Snag Leader

50 m 100 m

Mono Snag Line

50 m 100 m

Ta żyłka rzutowa jest tak stabilna i wytrzymała, że utraty ryb 
spowodowane zrywaniem się żyłki przejdą do historii. Łowienie w 
miejscach pełnych zawad jest teraz możliwe. bez żadnego proble-
mu. Dodatkowo żyłka ta zagwarantuje Państwu większe sukcesy 
podczas połowów. 

• materiał: JAPAN PE Braid
• 8-krotna pleciona
• brak rozciągliwości
• olbrzymia wytrzymałość węzłów
• doskonała odporność na zrywanie
• nierzucająca się w oczy prezentacja dzięki 
   kolorystyce Camo-Look

Ta żyłka strzałowa jest tak stabilna i wytrzymała, że utraty ryb 
spowodowane zrywaniem się żyłki przejdą do historii. Łowienie 
w miejscach pełnych zawad jest teraz możliwe bez najmniejs-
zego problemu. Dodatkowo ta żyłka zagwarantuje Państwu 
większą skuteczność podczas połowów. 

• materiał: nylon
• niewielka rozciągliwość
• bardzo duża wytrzymałość węzłów
• maksymalna odporność na zrywanie
• dyskretna prezentacja dzięki ciemnozielonemu kolorowi 

Precyzyjne i gładkie rzuty, z dużą dokładnością, nawet jeśli są dalekie na 100 metrów. To właśnie Spod Rocket Line, która bezpiecznie 
zaniesie Państwa rakiety zanętowe na właściwe miejsce. Plecionka z 8-krotnym splotem ma bardzo gładką i sprężystą strukturę po-
wierzchni i gwarantuje dobrą odporność na zrywanie, jeśli akurat nęcimy w miejscu pełnym zawad. 

• materiał: PE Braid
• 8-krotna plecionka
• bardzo dobrze pływa
• praktycznie nierozciągliwa
• niewielka średnica, bardzo miękka, dla najdalszych rzutów
• olbrzymia odporność węzłów na zrywanie
• rzucający się w oczy, pomarańczowy kolor, dla najlepszej widoczności 
   nawet po zmroku

Art.-Nr. Ø Waga
2420 163 0,16 mm 8,75 kg

2420 183 0,18 mm 10,45 kg

Art.-Nr. Ø Waga
2420 316 0,16 mm 8,75 kg

2420 318 0,18 mm 10,45 kg

Art.-Nr. Waga Ø
2420 540 29,15 kg 0,40 mm

2420 545 32,20 kg 0,45 mm

2420 550 37,60 kg 0,50 mm

Art.-Nr. Waga Ø
2420 148 15,0 kg 0,48 mm

2420 158 23,4 kg 0,58 mm

2420 168 31,4 kg 0,68 mm
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Mono Link Weed Mono Link

50 m 50 m

Super Soft Fluorocarbon

50 m

50 m

Undercover Line

350 m

Antigua Leader

100 m

554554

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 najlep-
szymi 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

Art.-Nr. 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. 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

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

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

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

Gentle Link to plecionka przyponowa o bardzo precyzyjnym splo-
cie. Jest bardzo miękka, wyjątkowo odporna na ścieranie i można 
ją łatwo dostosować do potrzeb i warunków. Dzięki specjalnej 
farbie kamuflującej Gentle Link ma bardzo uniwersalne zastoso-
wanie,  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 za-
jdzie taka potrzeba - można bardzo łatwo usunąć paznokciem. 
Doskonale dopasowana do taktycznych przyponów Combi.

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. 

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!

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. 

Art.-Nr. Waga
2223 225 25 lb

2223 235 35 lb

Art.-Nr. Waga
2223 425 25 lb

2223 435 35 lb

Art.-Nr. Waga
2223 125 25 lb

2223 135 35 lb

Art.-Nr. Waga
2224 230 30 lb

2224 240 40 lb

Art.-Nr. Waga
2223 325 25 lb

2223 335 35 lb

2223 345 45 lb

Art.-Nr. Waga
2224 120 20 lb

2224 130 30 lb

2224 140 40 lb
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PROFESSIONAL
  HAND MADE

PROFESSIONAL
  HAND MADE

PROFESSIONAL
  HAND MADE

PROFESSIONALPROFESSIONAL
  HAND MADE  HAND MADE

PROFESSIONAL
  HAND MADE

PROFESSIONALPROFESSIONAL
  HAND MADE  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.

10 m

Leadcore

556556

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.  

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

Można łatwo usunąć zewnętrzną warstwę ochronną i odsłonić 
miękki rdzeń. 

Art.-Nr. Kolor 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
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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

Transparent Clear Weed Green

Transparent Clear Weed Green

Transparent Clear Weed Green

High Carbon Leaders

Weed GreenTransparent Clear

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.

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
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Piercer Line Aligner Rig B-988

Piercer Line Aligner Rig Angle 90 TGX

Piercer RS Line Alinger Rig

Piercer RS Line Alinger Rig Angle 90 TGX

Piercer RS Combi Chod Rig

Piercer RS Line Alinger Rig Angle 90 TGX

558558

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.

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
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Piercer AT Snowman Combi Chod Rig

Piercer Hinged Stiff Combi D-Rig

Piercer Anti Tangle Fast Sinking Rig

Piercer Combi Rig Curve Shank

Piercer Adjustable Hair Rig Curve Shank

Piercer Anti Tangle Fast Sinking Rig

Piercer Combi Rig Curve Shank

Piercer Adjustable Hair Rig Curve Shank

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. Wyjątkowo ostry haczyk Piercer Curve Shank zapewnia bezpieczne ale pewne zacięcie  
ryby.

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
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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 HookPiercer Boilie HookPiercer Boilie Hook

Piercer Power Carp B-988 TGX

560560

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)Kształt Piercer Power Carp B-988 TGX bazuje na 
starym B-988 Power Carp, najbardziej funkcjo-
nalnym haczyku karpiowym. Wyposażony w nie-
zwykle ostrą i długą końcówkę z mikrozadziorem, 
bezpiecznie kotwiczy w każdym pysku karpia. 
Niezwykle mocny + stabilny do łowienia w silnie 
zarośniętych, bogatych w przeszkody wodach

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

Art.-Nr. Roz.
2400 402 2

2400 404 4

2400 406 6
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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

Piercer Angle 90 TGX

Piercer Longshank SX

Piercer Ronnie Rig 
Angle 90 TGX Micro Barb

Piercer Ronnie Rig Series

Curve Shank Micro Barb Angle 90 TGX Micro Barb

Piercer Chod Rig Piercer Chod Rig 
Curve Shank 
Micro Barb

Piercer Chod Rig 
Curve Shank 

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)

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.

Art.-Nr. Roz.
2400 904 4

2400 906 6

2400 908 8

Art.-Nr. Haczyk Ilość
2451 014 4 3

2451 016 6 3

2451 018 8 3

Art.-Nr. Haczyk Ilość
2451 024 4 3

2451 026 6 3

2451 028 8 3

Art.-Nr. Haczyk Ilość
2451 034 4 3

2451 036 6 3

Art.-Nr. Haczyk Ilość
2451 044 4 3

2451 046 6 3

2451 048 8 3

Art.-Nr. Roz.
2400 702 2

2400 704 4

2400 706 6

2400 708 8
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Hair Styler

Piercer Diamond Point Profi Kit

Diamond Hook Sharpener Diamond Hook Groove
Sharpener

10,5 cm

16,5 cm

16,5 cm

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

I
N
F
O

Piercer Diamond Point Profi Kit

562562

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

Art.-Nr. Zaw.
2400 125 1

Art.-Nr. Zaw.
2400 555 6 Teile

Art. Nr. Długość zaw.
2280 113 15 cm 1

Art. Nr. Długość zaw.
2280 114 15 cm 1
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Crimp Tool Kit

Braid Scissor Razor Braid

Rookie Needle Kit Line Winder

Braid Scissor
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Razor Braid

25 pcs.

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

•  ultraostre
•  precyzyjnie pracujące nożyce
•  nierdzewne stalowe ostrza

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

Art.-Nr. Długość
2280 510 13,5 cm

Art.-Nr. Długość
2280 501 13,5 cm

Art.-Nr.
2280 030

Art.-Nr.
2280 550

Art.-Nr.
2410 211

Art.-Nr. Ø Dł.
2410 206 0,6 mm 5 mm

2410 208 0,8 mm 5 mm

2410 210 1,0 mm 5 mm

Zestaw narzędzi do zaciskania Anaconda jest wykonany ze stali nierdzewnej z wykończeniem odpornym na 
korozję. Doskonale sprawdza się zarówno w wodzie słodkiej, jak i słonej. Szczypce wyposażone są również w 
nacięcia na trzy rozmiary tulejek zaciskowych. Rączka TPR zapewnia wygodny i antypoślizgowy chwyt, co po-
zwala z łatwością ich używać.Średnica linki powinna po prostu pasować do otworu w okuciu. Tak więc: 0,6 mm 
pasuje do normalnych sztywnych materiałów, takich jak Amnesia, rękaw 0,8 mm jest przeznaczony do grubej 
żyłki, takiej jak sztywne włosie 25 funtów, a rozmiar 1,0 mm jest idealny do mono 30 funtów. Powierzchnie 
chwytne są zaprojektowane tak, aby rozszerzały się na krawędziach, aby uniknąć uszkodzenia linki. Dostarczany 
z 3 różnymi rozmiarami okuć: 0,6 mm, 0,8 mm i 1,0 mm.

• 10 sztuk tulejek zaciskanych 0,6, 0,8, 1,0 mm
• nadaje się do wody słodkiej i słonej
• Stal nierdzewna
• odporny na korozję
• w tym obcinaki boczne
• pasuje do większości pudełek wędkarskich
• nacięcia dla: 0,6 mm, 0,8 mm i 1,0 mm

563

25 pcs.
Art.-Nr. Ø Dł.
2410 206 0,6 mm 5 mm

2410 208 0,8 mm 5 mm

• w tym obcinaki boczne
• pasuje do większości pudełek wędkarskich
• nacięcia dla: 0,6 mm, 0,8 mm i 1,0 mm

NEW
2023
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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

564564

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

2410 090 zielony 10,5 cm

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

2410 091 zielony 8,5 cm

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

2410 092 zielony 16,5 cm

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

2410 093 zielony 9,5 cm

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

2410 094 zielony 9,0 cm

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

2410 095 zielony 12,5 cm
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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 Spearhead Needle

Candy Splice Needle Ultra FineCandy Splice Needle Ultra Fine

Candy Boilie Needle Heavy Duty

Multi Tool 4 in 1 Tube Threader Rig & Knot Checker
Ten ok. 120cm drut do przeciągania 
amortyzatora idealnie nadaje się 
do przewlekania żyłki przez zwykle 
bardzo wąskie topy. Tak właśnie 
oszczędza się czas i nerwy! 

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

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

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

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 103 biały 9,0 cm

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

Art.-Nr. Kolor Długość
2410 105 zielony 10,0 cm

Art.-Nr.
2270 001

Art.-Nr.
2410 125

Art.-Nr.
2410 145
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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

566566

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. 

Matowy czarny kolor zapewnia optymalny 
efekt kamuflażu w płytkich i czystych wodach 
oraz zapobiega migotaniu w bezpośrednim 
świetle słonecznym. Zapewnia optymalną 
swobodę ruchu i pasuje do wszystkich nowo-
czesnych przyponów. 

Jeden z najpopularniejszych krętlików w An-
glii, zapewnia najlepszą możliwą prezentację 
przynęty. Zestawy można bardzo łatwo 
zmienić. 

Idealne połączenie przyponu z klipsem 
zabezpieczającym 

Art.-Nr. Dł. Ilość
2410 030 4 20

Art.-Nr. Dł. Ilość
2410 031 4 10

Art.-Nr. Dł. Ilość
2410 032 4 10

Art.-Nr. Dł. Ilość
2410 033 4 10

Art.-Nr. Dł. Ilość
2410 034 4 20

Art.-Nr. Ilość
2410 035 10

Art.-Nr. Ilość
2410 036 10

Art.-Nr. Dł. Ilość
2410 037 4 10
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Easy Lock Ring Swivel

35KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
77LB

Camou Diamond Eye 
Rolling Swivel

35KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
77LB

PVA Mesh Swivel

35KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
77LB

Camou Rig Rings 

Quick Change Swivel

Sliding Rig Spike

35KG

TRAGKRAFT

BREAKING STRENGTH
77LB

Boilie Spike / Ring Spike Maggot Clip

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

Ten krętlik przekonuje do siebie dzięki 
swojej dużej wytrzymałości.  

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

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

Oryginalny krętlik Anaconda Quick Change 
Ring Swivel z blokadą szybkiej wymiany, który 
pozwala wędkarzowi na szybką zmianę przy-
ponu. Ten wytrzymały krętlik idealnie nadaje 
się również do szybkiej zmiany przyponów 
podczas łowienia z zestawami helikopterowy-
mi. 

Ten klips umożliwia skuteczne nałożenie nawet naj-
mniejszej przynęty, takiej jak robaki i cząsteczki, na włosy.

Art.-Nr. Dł. Ilość
2410 038 4 10

Art.-Nr. Dł. Ilość
2410 050 3 10

Art.-Nr. Dł. Ilość
2410 039 4 10

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

2410 127 6,0 mm 30 pcs.

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

2410 129 3,7 mm 30 pcs.

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

Art.-Nr. Dł. Ilość
2410 059 4 10 pcs.

Art.-Nr. Ilość
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.

Art.-Nr. Dł. 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
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ca. 8 mm

I
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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

568568

Miękkie silikonowe stopery, które nie wpadają w przynętę i 
gwarantują pewne i bezpieczne umocowanie przynęty. 

Stopery Canopy Stops umożliwiają przywiązanie przynęty do 
włosa bez pętelki i grubego węzła, a kapturek zapobiega prze-
suwaniu 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

Ta zaawansowana technologicznie seria małych części 
została opracowana w większości w ojczyźnie łowienia karpi 
i oferuje najwyższy poziom dokładności i stabilności. Wszyst-
kie części są specjalnie dopasowane i doskonale obrobione. 
Dostępna paleta kolorów jest dopasowana do większości ty-
powych konstrukcji podłóg.

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. Roz. Ilość
2410 054 S = 3 mm 96 pcs.

2410 055 M = 7 mm 96 pcs.

Art.-Nr. Kolor Ilość / Roz.
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
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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

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

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 Stop-
per 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.  Konieczne 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 stoso-
wane jako stopery Run Rig 
Stopper albo razem z zesta-
wami Chod. Przy pęknięciu 
żyłki płynnie zsuwają się i 
umożliwają rybie bezpieczną 
ucieczkę. 

Art.-Nr. Roz. 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 Roz.
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.
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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

570570

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

Nasadka gumowa soft tail rubbers.  Wraz z gumką i krętlikiem, 
klips niezawodnie zabez-
piecza ciężarek. Jednak w 
przypadku gwałtownego 
brania lub na wodach z 
wieloma przeszkodami 
karp może szybko uwolnić 
się od ciężarka. 

Genialne rozwiązanie do łatwego tworzenia funkcjonujących 
zestawów pop-up. 

Gumowe osłonki firmy Anaconda, które służą do montażu zes-
tawów przelotowych i półprzelotowych z użyciem ciężarków na 
krętliku.

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 Ilość
2410 071 army matt green 5 pcs.

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

Art.-Nr. Kolor Dł. 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. Roz. Kolor Haczyk Ilość
2410 072 S limpid mud 6 + 8 15

2410 073 M limpid mud 2 + 4 15

2410 074 M limpid mud 1 + 1/0 15

2410 075 S weed 6 + 8 15

2410 076 M weed 2 + 4 15

2410 077 L weed 1 + 1/0 15

Art.-Nr. Roz. Kolor Haczyk Ilość
2410 131 S limpid mud 6 + 8 10

2410 132 L limpid mud 2 + 4 10
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PVC Anti Tangle Tube Silicone Tube

Anti Tangle Rig Sleeve X-Long AT Rig Sleeve

Shrink Tube Shrink Tube black

I
N
F
O

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. 

Ten zapobiegający splątaniu rurka wykonana z PVC ma uniwer-
salne zastosowanie i niezawodnie zapobiega splątaniu podczas 
rzucania.

Rurki silikonowe o średnicy wewnętrznej 0,8 i 1,0 mm mają sze-
roki zakres zastosowań. Od zabezpieczenia włosów, przez zasto-
sowanie ich jako wyrównania przyponu, po rurkę zapobiegającą 
splątaniu. W przypadku niektórych zestawów ci mali pomocnicy 
są po prostu niezastąpieni. 

Rurki termokurczliwe są bardzo często sto-
sowane, jeśli chodzi o poprawę właściwości 
haczyka. Na przykład, jeśli lekko zgniesz hac-
zyk do wewnątrz, często pomaga to znacznie 
zwiększyć szanse zacięcia. Rurki termokurczli-
we kurczą się do około jednej trzeciej pierwot-
nego rozmiaru. Najlepiej obkurczyć go parą. 

Rurki termokurczliwe są bardzo często 
stosowane, jeśli chodzi o poprawę 
właściwości haczyka. Na przykład, jeśli 
lekko zgniesz haczyk do wewnątrz, 
często pomaga to znacznie zwiększyć 
szanse zacięcia. Rurki termokurczliwe 
kurczą się do około jednej trzeciej pier-
wotnego rozmiaru. Najlepiej obkurczyć 
go parą. 

długość
2,00 m

Art.-Nr. Kolor 0
2410 121 army green 1,0 x 2,0 mm

2410 122 black 1,0 x 2,0 mm

Art.-Nr. Dł. 0
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 146 1.6 x 1,8 mm 50 mm 15 Pcs.

2410 147 2.0 x 2,2 mm 50 mm 15 Pcs.

2410 148 2,4 x 2,6 mm 50 mm 15 Pcs.
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Safety lead Clip Power Pack

Quick Lock Safety Lead Clip Power Pack

Ring Swivel Safety lead Clip Power Pack

PVA Bag Uploader Kit

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack572572

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

Art.-Nr.
2410 150

Art.-Nr.
2410 153

Art.-Nr.
2410 155

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

• Zestaw 8 elementów
• do profesjonalnego napełniania worków PVA

Art.-Nr.
9938 777
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Fast Melt PVA X-Mesh

Fast Melt PVA X-Mesh
 7,0 m + Plunger

 7,0 m Refill

Fast Melt Spod Socks

25 pcs.

Fast Melt PVA String

20 m

Incl. PVA-Loader

Art.-Nr. Ø
9938 715 15 mm

9938 720 20 mm

9938 725 25 mm

9938 735 35 mm

Art.-Nr. Ø
9938 015 15 mm

9938 020 20 mm

9938 025 25 mm

9938 035 35 mm

Art.-Nr. Größe
9938 101 70 x 100 mm

9938 102 70 x 130 mm

9938 103 70 x 200 mm

Art.-Nr. Ø
9938 522 0,7 mm

Różnego rodzaju adaptery do łączenia różnego rodzaju dodatkowych części. Dostępne są gwinty 
wewnętrzno-wewnętrzne (Inner-Inner), wewnętrzno-zwnętrzne(Inner-Outer) oraz zewnętrzno-
zewnętrzne (Outer-Outer). Dzięki temu możliwości łączenia elementów są niemalże nieograniczone

Wszystkim znany klasyk. Trzeba po prostu nawlec garść kulek na 
"rozpuszczalną nitkę dentystyczną" i zawiązać haczyk. Szanse na 
złapanie ryby wzrosną od razu do maksimum. 

Po wymiarach można rozpoznać od razu, że mamy tutaj do czynienia z workiem 
PVA z szybko rozpuszczającej się siateczki. Materiał szybko rozpuszcza się pod 
wodą i uwalnia zanętę, bez wydzielania gorzkich substancji smakowych. 

• w zestawie PVA Loader dla lepszego porcjowania 
• czas rozpuszczania ok. 30 sekund 
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All Season PVA X-Mesh

 7,0 m + Plunger

 7,0 m Refill

All Season PVA Tape

20 m

Slow Melt PVA String

20 m

Boosted PVA-Bag

574574

Nie tylko ze względu na ścisłą kontrolę jakości i ciągły rozwój, materiał Anaconda PVA od dawna jest jednym z najlep-
szych 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. 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

Art.-Nr. Ø
9938 415 15 mm

9938 420 20 mm

9938 425 25 mm

9938 435 35 mm

Art.-Nr. Ø
9938 416 15 mm

9938 421 20 mm

9938 426 25 mm

9938 436 35 mm

Art.-Nr. Ø
9938 521 16 mm

Art.-Nr. Ø
9938 523 0,7 mm

Ekstra powoli rozpuszczający się woreczek z siatki PVA Mesh. Wytrzymuje 
rzut i rozpuszcza się w całości dopiero na haczyku z przynętą. Szanse na 
złapanie ryby wzrastają od razu kilkukrotnie. 

 • średnica 15 - 35 mm
• czas rozpuszczania się 60 sek (slow Melt)
• wysoka wytrzymałość podczas rzutu, duża odporność na zrywanie 
• w zestawie ciężki tłok/kompresor
• bardzo wysokiej jakości system "Cone" (lejek)
• dostarczane w wodoodpornej, zamykanej tubie
• sprawdzi się w wodzie o każdej temperaturze 

Doskonała do stingerów, ponieważ płaska taśma utrzyma kulki boilies w 
odległości od siebie nawet podczas gwałtownych rzutów. Nie trzeba jej 
wiązać. Ponieważ jest pleciona, można przebić przez nią haczyk. 

• czas rozpuszczania ok. 60 sekund

Wszystkim znany klasyk. Trzeba po prostu nawlec garść kulek na "rozpuszczalną 
nitkę dentystyczną" i zawiązać haczyk. Szanse na złapanie ryby wzrosną od razu 
do maksimum. 

• czas rozpuszczania ok. 60 sekund
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Wire Marker

Clip Back Lead System

Back Lead

Marker Lead

Back Lead

Pro Nature Casting BombPro Nature Casting Bomb

LEAD

FREE

Pro Nature Inline Crank Bomb

Spoty Spy PlumbSpoty Spy Plumb

Pro Nature Inline Crank Bomb

Posiada specjalny mechanizm zawieszania się na 
żyłce, który przytrzymuje ją przy dnie nawet na wo-
dach, na których odbywa się intesywna żegluga.

 Wytrzymały klips można dopasować do różnych 
średnic żyłki/plecionki.

Zawartość: 2/opakowanie

Tym razem mamy do czynienia z wersją z pew-
nym rodzajem konstrukcji, który odpowiednio 
dopasowuje się do prądu wody czy typu dna.

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!

Specjalny ciężarek ze wzmocnioną "cynkową gwiazdą", przy pomocy któr-
ej można sprawdzać strukturę dna: czy jest piaszczyste, kamieniste, muliste 
czy zasłane muszlami, a także usuwać roślinność z łowiska. Dzięki specjal-
niemu kształtowi kawałki roślin są odrywane/odcinane i transportowane na 
powierzchnię. 

Art.-Nr. Waga
2681 112 112 g

Art.-Nr. Waga
2410 255 55 g

2410 285 85 g

Art.-Nr. Waga
2620 040 40 g

2620 050 50 g

2620 060 60 g

2620 080 80 g

Art.-Nr. Waga.
2680 112 112 g

Art.-Nr. Waga
2680 150 50 g

2680 160 60 g

2680 180 80 g

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

Art.-Nr. Waga OZ
2692 070 70 g 2,5

2692 084 84 g 3,0

2692 098 98 g 3,5

2692 112 112 g 4,0

2692 126 126 g 4,5

2692 140 140 g 5,0

Art.-Nr. Waga OZ
2693 112 112 g 4,0

2693 140 140 g 5,5
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AT-I Cast Bomb

Crank Bomb

Gripper Nop

Feeder Lead

Inline Gripper Nop

Inline Crank Bomb

Heavy River Gripper

AT-I Cast Bomb

Inline Gripper Nop Gripper Nop

Heavy River Gripper

576576

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

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

Dzięki wypustkom 
ten ciężarek zapew-
nia perfekcyjne ut-
rzymywanie się na 
dnie nawet w najsil-
niejszych prądach. 

Aerodynamiczny i szybki ciężarek. Gumowa powierzchnia za-
pewnia optymalne utrzymywanie 
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 zasto-
sowaniu tego ciężarka rzadko kiedy trzeba długo czekać na 
branie! 

Dzięki wypustkom ten 
ciężarek zapewnia perfek-
cyjne utrzymywanie się na 
dnie nawet w najsilniejs-
zych prądach. 

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

Art.-Nr. Waga OZ
2656 244 244 g 9,0

2656 292 292 g 11,0

2656 340 340 g 13,0
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Triangle Cast

Inline Nugget

Ball Bomb

Distance Bomb

Cube

Nugget

Inline Pear Bomb

Power Cast

Inline Nugget

Triangle CastTriangle Cast

Distance Bomb

Ball BombInline Pear Bomb

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

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

Model stworzony do poko-
nywania dużych odległości. 
Trójkątny kształt zapewnia 
bardzo spokojne rzuty. 

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

Klasyczny, uniwersal-
ny ciężarek na dalekie 
rzuty.

Stożkowy kształt sprzyja sta-
bilnemu ułożeniu na dnie i 
zapewnia szybkie zacięcie. 

Kształt podobny do kropli zapewnia dobre parametry lotu i ha-
czyka, ponieważ jego punkt ciężkości leży blisko krętlika. 
Spłaszczone boki zapobiegają to-
czeniu się ciężarka po nierów-
nym podłożu. Wytrzymała 
powłoka kamu� ująca zapo-
biega odbijaniu się światła 
pod wodą. 

Kulisty kształt to klasyka wśród 
ciężarków karpiowych - i słusznie. Ten 
kształt przy najmniejszej objętości gwa-
rantuje największą wagę, a co za tym 
idzie - optymalny efekt samozacięcia. 
Wyjątkowo wytrzymała gumowa 
powłoka kamu� ująca zapobiega odbija-
niu się światła pod wodą. 

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

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
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Ground Stick

Spod Scoop 

small

large
wide

Large

Wide

Small

Leak Spod Scoop Leak Spod Scoop Leak Spod Scoop 

Spod Master ca. 50 cm

ca. 20 cm

ca. 180 cm

578578

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

• 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

łyżka zanętowa 
• 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. 

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

2215 459 Extension 1,50 m 155 cm -

Art.-Nr. Długość
2215 021 ca. 20 cm

2215 250 ca. 50 cm

2215 181 ca. 180 cm

Art.-Nr.
2280 009

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

2215 212 Large ca. 42 cm

2215 213 Wide ca. 48 cm

Art.-Nr. Model Długość Szufla
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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Made with HIGH 
GRADE Surgical 
Elastic from the

Particle BoilieDistance Boilie

Heavy Catapults

I
N
F
O

I
N
F
O

Boilie Gun X-Large

Gun Nozzle

Bait & Boat Scoop Drip Bait Scoop

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

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

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.

6 - 34 mm

4 x
wyostrzyć

Średnica wewn.: maks. ok. 34 mm 
Długość 12 cm

Do karmienia drobinami, pelletami, zanętami i kulkami prote-
inowymi. Dzięki specjalnemu kształtowi model „Large” może 
służyć również jako czerpak do łodzi.

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

Art.-Nr.
2283 991

Art.-Nr.
2283 992

Art.-Nr.
2283 990

Art.-Nr.
2230 350

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

2215 002 Large 28 x 13,5 cm

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

Art.-Nr.
2230 353
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Bomber Spod Rocket

MADE IN

NEW
2023

MADE IN

580580

• Länge: ca. 18 cm
• Gewicht: 
• Material: 

• Długość: ok. 18 cm 
• Precyzja - duża odległość wyrzutu 
• Wysokiej jakości plastik - unosi się na wodzie 
• Części metalowe zrobione są z stali  nierdzewnej

Bomber Spod Rocket jest praktycznie niezniszczalny, a doświadczeni wędkarze mogą osiągnąć odległości 160 metrów i więcej. Pod-
czas opracowywania zadbano o maksymalne dopasowanie kształtu i rozmiaru rakiety. Jednoelementowe wykonanie Bomber Spod 
Rocket zapewnia trwałość i odporność na uderzenia.

+ Anti Tangle Tube

Projekt chroniony: Numer patentowy : Nr. 007703814-0001 

Art.-Nr. Kolor
2215 111 biały

2215 112 Zielony

2215 515 fluo

580
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POPUP
FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO 
Magist

1 kg

Krill Robin Red Pellets

25 g - 10 mm

25 g - 12 mm

25 g - 14 mm

butyric acid
butyric acid Fluo Lightning

Tigernut Banana Spicy Tuna Jamaika Rum

Blue 
Muffin

Belachan
Shrimp

Strawberry 
Cream

Mulberry 
Plum

Spicy Tuna

Belachan

Spicy Tuna

Strawberry 

Spicy Tuna

Muffin Shrimp Plum

FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO 

Wyprodukowany z mączki rybnej hi-powder o bardzo dużej zawartości białka. 
Pellet docelowo na sumy i karpie, wzbogacony o ekstrakty aromatów rybnych, witaminy i 
białka. Ponieważ jest to produkt naturalny, 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 wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi 
nęcenia w wodach płynących i stojących i posiadają certy� kat bezpieczeństwa. W wodzie 
stojącej rozpuszczają się po około 24 godzinach. 

Art.-Nr. Rodzaj Kolor
2204 101 Tigernut weiß

2204 102 Banana gelb

2204 103 Spicy Tuna grün

2204 104 Jamaika Rum orange

2204 105 Blue Muffin blau

2204 106 Belachan Shrimp pink

2204 107 Strawberry Cream rot

2204 108 Mulberry Plum purple

Art.-Nr. Rodzaj Kolor
2204 121 Tigernut weiß

2204 122 Banana gelb

2204 123 Spicy Tuna grün

2204 124 Jamaika Rum orange

2204 125 Blue Muffin blau

2204 126 Belachan Shrimp pink

2204 127 Strawberry Cream rot

2204 128 Mulberry Plum purple

Art.-Nr. Rodzaj Kolor
2204 141 Tigernut weiß

2204 142 Banana gelb

2204 143 Spicy Tuna grün

2204 144 Jamaika Rum orange

2204 145 Blue Muffin blau

2204 146 Belachan Shrimp pink

2204 147 Strawberry Cream rot

2204 148 Mulberry Plum purple

Przynęty typu High Visual Floater o wyrazistych smakach - nowe 
kulki Anaconda Magist Fluo Pop Up. 
Te wypływające na powięrzchnię przynęty na haczyk słodzone 
są dihydrochalkonem neohesperydyny i uszlachetniane kwasem 
masłowym N´Bytric Acid. Od owocowych poprzez słodkie aż po 
rybne - różnorodność wariantów smakowych kulek Fluo Pop Up 
sprosta wszelkim wymaganiom.  Zastosowanie Fluo Lightning 
nadaje tej przynęcie odblaskowej poświaty. Kolory fluo mają, w 
zależności od głębokości, zróżnicowane dzialanie wizualne,  a nasz 
duży wybór kolorów - od jasnych do ciemnych - kulek serii Magist 
Fluo Pop Up odpowiada na wszystkie potrzeby nowoczesnego 
wędkarstwa karpiowego. Nieważne, czy jako pojedyncza przynęta 
na przyponie typu Chod, jako topper w zestawie typu snow man 
czy jako przynęta na haczyk w metodzie zig rig - nasze kulki Magist 
Fluo Pop Up świetnie się sprawdzą. 

Art.-Nr. Roz.
2291 402 2 mm

2291 404 4 mm

2291 406 6 mm

2291 408 8 mm gebohrt

2291 414 14 mm  gebohrt

2291 420 20 mm  gebohrt
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1 kg - 16 mm 1 kg - 24 mm

Unser Unternehmen ist

Made in G
ermany

1 kg - 24 mm1 kg - 24 mm

Nightcrawler

TigernutStrawberry CreamScopex / Vanille Tutti Frutti

Robin Red Monster Crab Salmon

1 kg - 20 mm

Spicy Shrimp 
Belachan

Potato Sweet CornSweet Corn
Belachan

1 kg - 16 mm

582582

Seria Magist Hydro Range została stworzona przez specjalistów i wyprodukowana przez ekspertów w łagodnym procesie produkcyj-
nym, aby zagwarantować maksymalny sukces nad wodą. 
Zastosowanie najnowocześniejszych i świeżych surowców, a także doskonała równowaga pomiędzy wartościami odżywczymi i 
trawieniem, a także białkiem i węglowodanami, sprawiają, że te naturalne produkty doskonale sprawdzą się przez cały rok w kra-
ju i za granicą.  Zróżnicowane warianty smakowe - od owocowych przez kremowe aż po rybne - i kolorystyczne dopasują się do 
najróżniejszych upodobań. 
Nieważne, czy na lokalnym stawie, czy na wielkich europejskich wodach, Magist Hydro Range –  to droga do sukcesu. 
Przemyślany wybór surowców jest gwarancją wystarczającej podaży białka i sprawia, że seria Magist Hydro Range jest doskonale przyj-
mowana na łowiskach. Nowoczesny proces odparowywania pozwala zachować w procesie produkcji praktycznie wszystkie składniki 
odżywcze i aminokwasy. Poza tym przynęta zachowuje swoją ponadprzeciętną atrakcyjność.  
Intensywne aromaty palonych mączek, różne świeżo mielone śruty zbożowe, słodziki NHDC i delikatne odciski na kulkach, które 
powstają podczas delikatnego procesu odparowywania: to wszystko są cechy jakości, które wyróżniają serię Magist Hydro Range. 
Źródło zrównoważonego odżywiania, doskonała przemiana materii i wysoka atrakcyjność do sekrety skuteczności MAGIST HYDRO 
RANGE!

Magist Hydro Range – równowaga między białkiem a węglowodanami.

Art.-Nr. Rodzaj
2204 161 Scopex / Vanille

2204 162 Strawberry Cream

2204 163 Tutti Frutti

2204 164 Tiger Nut

2204 165 Robin Red

2204 166 Monster Crab

2204 167 Nightcrawler

2204 168 Salmon

2204 169 Potato

2204 170 Sweet Corn

2204 171 Spicy Shrimp Bela.

Art.-Nr. Rodzaj
2204 201 Scopex / Vanille

2204 202 Strawberry Cream

2204 203 Tutti Frutti

2204 204 Tiger Nut

2204 205 Robin Red

2204 206 Monster Crab

2204 207 Nightcrawler

2204 208 Salmon

2204 209 Potato

2204 210 Sweet Corn

2204 211 Spicy Shrimp Bela.

Art.-Nr. Rodzaj
2204 241 Scopex / Vanille

2204 242 Strawberry Cream

2204 243 Tutti Frutti

2204 244 Tiger Nut

2204 245 Robin Red

2204 246 Monster Crab

2204 247 Nightcrawler

2204 248 Salmon

2204 249 Potato

2204 250 Sweet Corn

2204 251 Spicy Shrimp Bela.
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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

50 g - 16 mm 50 g - 20 mm

70 g - 16 mm 70 g - 20 mm

250 ml

Pop up‘Pop up‘ss

WafterWafter

LiquidLiquid

Made in
G

ermany

Butyric AcidButyric Acid

Butyric AcidButyric Acid

50 g - 16 mm50 g - 16 mm50 g - 16 mm 50 g - 20 mm50 g - 20 mm50 g - 20 mm50 g - 20 mm50 g - 20 mm

Mad

Art.-Nr. Rodzaj
2204 061 Scopex / Vanille

2204 062 Strawberry Cream

2204 063 Tutti Frutti

2204 064 Tiger Nut

2204 065 Robin Red

2204 066 Monster Crab

2204 067 Nightcrawler

2204 068 Salmon

2204 069 Potato

2204 070 Sweet Corn

2204 071 Spicy Shrimp Bela.

Art.-Nr. Rodzaj
2204 021 Scopex / Vanille

2204 022 Strawberry Cream

2204 023 Tutti Frutti

2204 024 Tiger Nut

2204 025 Robin Red

2204 026 Monster Crab

2204 027 Nightcrawler

2204 028 Salmon

2204 029 Potato

2204 030 Sweet Corn

2204 031 Spicy Shrimp Bela.

Art.-Nr. Rodzaj
2204 261 Scopex / Vanille

2204 262 Strawberry Cream

2204 263 Tutti Frutti

2204 264 Tiger Nut

2204 265 Robin Red

2204 266 Monster Crab

2204 267 Nightcrawler

2204 268 Salmon

2204 269 Potato

2204 270 Sweet Corn

2204 271 Spicy Shrimp Bela.

Art.-Nr. Rodzaj
2204 221 Scopex / Vanille

2204 222 Strawberry Cream

2204 223 Tutti Frutti

2204 224 Tiger Nut

2204 225 Robin Red

2204 226 Monster Crab

2204 227 Nightcrawler

2204 228 Salmon

2204 229 Potato

2204 230 Sweet Corn

2204 231 Spicy Shrimp Bela.

Art.-Nr. Rodzaj
2204 051 Scopex / Vanille

2204 052 Strawberry Cream

2204 053 Tutti Frutti

2204 054 Tiger Nut

2204 055 Robin Red

2204 056 Monster Crab

2204 057 Nightcrawler

2204 058 Salmon

2204 059 Potato

2204 080 Sweet Corn

2204 081 Spicy Shrimp Bela.
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55 g - 9 x 10 mm

55 g - 11 x 12 mm

55 g - 14 x 15 mm

55 g - 16 x 17 mm

Spicy - Scopex Robin Red - Shellfish

Citrus - Krill Peanut - Creme

Strawberry - Monster Crab GLM - Silkworm

 Wild - Tuna

Spicy - Scopex

Citrus - Krill Peanut - Creme

Strawberry - Monster Crab

Citrus - Krill Peanut - Creme

Strawberry - Monster Crab GLM - Silkworm

Peanut - Creme

Strawberry - Monster CrabStrawberry - Monster Crab

 Wild - Tuna

Strawberry - Monster Crab GLM - Silkworm

 Wild - Tuna Wild - Tuna

Sweetner
NHC

butyric acid
butyric acid

55 g - 9 x 10 mm

 Wild - Tuna Wild - Tuna Wild - Tuna

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

14

15
mm

x

1 1

12
mm

x

16

17
mm

x

9

10
mm

x

584584

Art.-Nr. Rodzaj
2204 401 Spicy - Scopex

2204 402 Robin Red - Shellfish

2204 403 Citrus - Krill

2204 404 Peanut - Creme

2204 405 Strawb. - Monster Crab

2204 406 GLM - Silkworm

2204 407  Wild - Tuna

Art.-Nr. Rodzaj
2204 411 Spicy - Scopex

2204 412 Robin Red - Shellfish

2204 413 Citrus - Krill

2204 414 Peanut - Creme

2204 415 Strawb. - Monster Crab

2204 416 GLM - Silkworm

2204 417  Wild - Tuna

Art.-Nr. Rodzaj
2204 421 Spicy - Scopex

2204 422 Robin Red - Shellfish

2204 423 Citrus - Krill

2204 424 Peanut - Creme

2204 425 Strawb. - Monster Crab

2204 426 GLM - Silkworm

2204 427  Wild - Tuna

Art.-Nr. Rodzaj
2204 431 Spicy - Scopex

2204 432 Robin Red - Shellfish

2204 433 Citrus - Krill

2204 434 Peanut - Creme

2204 435 Strawb. - Monster Crab

2204 436 GLM - Silkworm

2204 437  Wild - Tuna
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Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

55 g - 9 mm

55 g - 12 mm

55 g - 14 mm

55 g - 16 mm

 Strawberry
Silkworm

 Robin Red
Banana

 Lemon
Shellfish

  Tigernuts
Coco

 Krill
Caramel

 Frutti 
Salmon

 Monster
Squid

Sweetner
NHC

butyric acid
butyric acid

Silkworm Banana

Coco Caramel Salmon

Squid

Sweetner

butyric acid
butyric acid
butyric acid
butyric acid
butyric acid
butyric acid
butyric acid
butyric acid

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

9
mm

12
mm

14
mm

16
mm

Art.-Nr. Rodzaj
2204 301  Strawberry - Silkworm

2204 302  Robin Red - Banana

2204 303  Lemon - Shellfish

2204 304   Tigernuts - Coco

2204 305  Krill - Caramel

2204 306  Frutti - Salmon

2204 307  Monster - Squid

Art.-Nr. Rodzaj
2204 311  Strawberry - Silkworm

2204 312  Robin Red - Banana

2204 313  Lemon - Shellfish

2204 314   Tigernuts - Coco

2204 315  Krill - Caramel

2204 316  Frutti - Salmon

2204 317  Monster - Squid

Art.-Nr. Rodzaj
2204 321  Strawberry - Silkworm

2204 322  Robin Red - Banana

2204 323  Lemon - Shellfish

2204 324   Tigernuts - Coco

2204 325  Krill - Caramel

2204 326  Frutti - Salmon

2204 327  Monster - Squid

Art.-Nr. Rodzaj
2204 331  Strawberry - Silkworm

2204 332  Robin Red - Banana

2204 333  Lemon - Shellfish

2204 334   Tigernuts - Coco

2204 335  Krill - Caramel

2204 336  Frutti - Salmon

2204 337  Monster - Squid

Candy – tu chodzi o kolor! 
Dzięki naszym dwukolorowym wafterom i wielokolorowym kulkom 
pop up z serii Candy Cracker oferujemy szerokie spektrum przynęt 
na haczyk do wszystkich odmian wędkarstwa karpiowego. Sub-
telne kombinacje kolorystyczne oraz wyraziste struktury kolorów 
dają możliwość reagowania na wszelakie warunki na wodzie i za-
prezentowania optymalnego połączenia koloru, rozmiaru, kształtu 
i technicznego zachowania przynęty. Świadomie zdecydowaliśmy 
się zróżnicowane kształty pop up i wafter, bo aż zbyt dobrze wiemy, 
że kształt przynęty często decyduje o powodzeniu lub jego braku. 
Przynęt Candy można używać zarówno jako single - hook, jak i w 
kombinacji z przynętami gruntowymi w klasycznych montażach typu 
Snowman, aby osiągnąć maksimum efektu wabiącego.  Oczywiście 
nasze przynęty Candy produkowane są z ilością atraktorów i stymu-
lantów wystarczającą do osiągnięcia pożądanego rezultatu. 
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Babycorn Pellets

1 kg

Power Carp Mix

Green Betain

Natural

Robin Red

Schellfish

Hemp

Crushed Boilie

Particle Pellet

Green Betain

Crunch Black

Robin Red Fish

Green Tiger

586586

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.

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.  

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.  

Art.-Nr. Rodzaj
2292 201 Natural

2292 202 Robin Red

2292 203 Shellfish

2292 204 Konopia

2292 205 Green Betain

Art.-Nr.
2292 111

Art.-Nr.
2292 112

Art.-Nr.
2292 113

Art.-Nr.
2292 114

Art.-Nr.
2292 115

Art.-Nr.
2292 116
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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%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%

Hook-proof mesh

UNCLE FRANKS BIG FISH SCOOP

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

Art.-Nr. dł. ramion elem. dł. trans. Długość gł. szer. oczek
7155 141 105 cm / 42“ 1 180 cm 285 cm 100 cm 6 mm PVC - rubber coated 
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Nighthawk FS-1

588588

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

zawiera 
pokrowiec

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

magnetyczny
uchwyt

metalowa 
głowica

ekstra duży
50‘‘ 

Art.-Nr. dł. ramion elem. Długość gł. szer. oczek.
7152 183 110 cm 3 112 cm 100 cm 15 x 8 mm

Art.-Nr. dł. ramion elem. Długość gł. szer. oczek.
7150 201 107 cm / 42“ 1 180 cm 100 cm 2 + 5 mm PE

7150 202 127 cm / 50“ 1 180 cm 100 cm 2 + 5 mm PE
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Camou Grabber

Float Trap 42“
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Podbierak ten jest nie tylko super funkcjonalny, ale jest również nowoczesnym kamuflażu. Siatka podbieraka pokryta jest zamon-
towane są pływaki. 

Szeroko rozstawione ramiona. Ekstremalna 
stabilność oraz najwyższa jakość to jest włąsnie 
Float Trap 42“ od Anacondy. 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

• bezpośrednio instalowane pływaki „Net Floats”
• torba transportowa 210D
• metalowa głowica 
• wyjątkowo stabilny uchwyt z włókna węglowego / kompo-
zytowa rękojeść. 

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

589



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

Magist Boat & Bank Carp Net 42

Magist Boat & Bank Carp Net Pole
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Carp Catcher Head TC-42 / TC-50

I
N
F
O

Floating Scoop Head

Carp Catcher Head TC-42 / TC-50

Floating Scoop Head

590590

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

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

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

drążek 
teleskopowy

drążek 
teleskopowy

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

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

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

Art.-Nr. dł. ram. 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

Art.-Nr. dł. ram. 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
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Magist Carp Net 42
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Magist Carp Net 42

Skimmi Scoop

Rookie Carp Trap

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

• 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. 

• 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. 

Art.-Nr. Długość dł. trans. szer. oczek. gł. siatki
7150 225 2,25 m 140 cm 15 mm 80 x 80 cm

Art.-Nr.
7152 187

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

Stainless Steel Net Block

Carp Scoop Net Carp Catcher Net 42/50

592592

Net Sleeve to prosty, ale bardzo praktyczny po-
krowiec. 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

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

Ten adapter jest wyjątkowo wytrzymały i pasuje do większości 
dostępnych na rynku prętów siatek. Oba ramiona mogą być 
pojedynczo odkręcane. 

• średnica wew.: co 1,3 cm
• głęb. co 3,1 cm

Zapasowa siatka do podbieraków, pasuje na wszystkie 
dostępne podbieraki karpiowe z V-blokiem. 

• wytrzymały materiał
• szybkoschnąca siatka
• rozmiar 42` dla podbieraków z rączką do 110 cm
• rozmiar 50´ dla podbieraków z rączką do 125 cm
• głębokość światki 100 cm
• szerokość oczek:  6 mm
• materiał: 100 % poliester

• bardzo wytrzymała
• szybko schnąca
• rozmiar 42´ + 50‘
• głębokość siatki: 
   100 cm
• siatka 6 mm Army + 
   3 mm Black Mesh

Art.-Nr.
7140 006

Art.-Nr.
7141 607

Art.-Nr.
2280 050

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

7150 050 6 - 8 mm

Art.-Nr. Roz.
7151 942 42‘

7151 950 50‘
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Credenza Carrier

Vario Gentle Credenza Mat

VERSTELLBAR

A
D

JU
STA

BLE

Carp Minnow

VERSTELLBAR

A
D

JU
STA

BLE
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Credenza Carrier został specjalnie zaprojektowany do przewożenia w samochodzie maty Cre-
denza i 4 mokrych worków do ważenia.
• Material: Heavy Duty PVC
• Wymiary: 155 x 68 cm
• duże zapięcie na rzep do mocowania

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

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

nastawny

Art.-Nr.
7140 077

Art.-Nr.
7140 111

Art.-Nr.
7140 071
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Floating Mat

Rollmop

Rookie MatRookie Mat

Safe Zone

I
N
F
O

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

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

Art.-Nr.
7140 031

Art.-Nr.
7141 915

Art.-Nr.
7140 640

Art.-Nr.
7140 665

• delikatna przestrzeń wewnętrzna dla ryb dzięki 4 uszczel-
nionym ścianom z pianki
• ochrona kolan
• paski do noszenia/uchwyty do transportu
• zintegrowany odpływ wody 80x28cm
• wymiary 120 x 70 x 27 cm
• wymiary transportowe: 60 x 27 x 20 cm
• waga 2,6 kg
• 4 pętle na szpilki do mocowania (szpilki nie wchodzą w   
  skład zestawu)

Nadchodzi Anaconda Safe Zone, przenośna mata do odhaczania z kilkoma świetnymi funkcjami. Szybko się rozkłada, można ją bezpi-
ecznie przymocować do podłoża za pomocą dodatkowych szpilek. Wokół przymocowana jest wodoodporna, uszczelniona wyściółka 
z pianki, która amortyzuje wszelkie wstrząsy  żywej ryby. Mata Safe Zone posiada bardzo dobry odpływ wody.  Pomyślano również o 
przykryciu i nakolanniku, co gwarantuje bezpieczną sesję zdjęciową. W sumie bardzo przyjazny rybom wszechstronny talent.

NEW
2023
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Travel Weigh Sling Weigh Sling Carrier

Carp Carrier Sling

Relax Weigh Sling 3

• 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.

Weigh Sling Carrier umożliwia przenie-
sienie 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 

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 zawies-
za 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 dla szybkiego odnajduwania torby w nocy w wodzie
•  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 ro-
zpórki 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 dla szybkiej lokalizacji nocą w wodzie
• wszyte metalowe pierścienie zapobiegające wyślizgiwaniu 
   się ryby podczas ważenia
• przechodząca, miękka siateczka dla dobrej 
   cyrkulacji tlenu

Art.-Nr.
7140 070

Art.-Nr.
7142 056

Art.-Nr.
7140 401

Art.-Nr.
7140 373
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Relax Weigh Sling

Carp Sack Extension Clip

Carp Sack Carrier

Carp Cage

Carpsack Light

Battery

Inclusive

Fully Scale

NEW
2023

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 

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

2 zamki błyskawiczne gwarantują bardzo prostą obsługę. Dodat-
kowo worek posiada 2 szlufki do ważenia.  Wersja Light dostar-
czana jest z torbą transportową wykonaną z materiału 600D.

• wymiary: 120 x 90 cm
•  inkl. Transporttasche aus 600D Polyester

Art.-Nr.
7140 366

Art.-Nr.
7141 460

Art.-Nr.
7142 050

Art.-Nr.
2230 042

Art.-Nr.
7140 014

Art.-Nr.
2283 252 10 g - 50 kg

Ultraprecyzyjne i profesjonalne ważenie wymarzonych ryb z dokładnosćia do 10 gramów. 
Nowa waga Anaconda Fully Scale umożliwia precyzyjne ważenie ryb do 50 kg i posiada 
wszystkie funkcje, jakie powinno posiadać profesjonalne urządzenie.

• materiał ABS + stal nierdzewna o wysokiej wytrzymałości
• bateria 2 x 1,5V AAA
• wymiary produktu 89 x 23 x 137 mm
• waga 150g
• maksymalny udźwig 50kg, kroki 10g
• jednostka kg/funt/g
• Niebieskie światło ekranu LCD
• wbudowana taśma 1 m
• funkcja tarowania / automatycznego wyłączania po 60 
  sekundach czuwania / funkcja hold
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Heavy Scale
Weigh Finder 50 kg

Fully Scale Bar 50kg Digi Fish Scale 50kg

Battery

Inclusive

Battery

Inclusive

Battery

Inclusive

• pomiary w lbs albo Kg
• stylowy czarno-biały design
• precyzyjne pomiary
• zakres: - 50 kg
• zaw. torbę transportową
• pokrowiec z poliestru 600 D

• 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

• 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

Art.-Nr.
2283 150

Art.-Nr. Waga
9735 201 - 50 kg mit Tasche

Art.-Nr. Waga
2283 050 10 g - 50 kg

Art.-Nr. Waga
2283 155 10 g - 50 kg
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Weigh Finder Pouch Scale Protector Bag

Made in G
ermany

Scale StationAqua Scope

Heavy Weigh Bar First Aid Spray

I
N
F
O

Weigh 
Finder

• 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

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

Maßband 2,0m

Spray służy do leczenia zranień 
powstałych w wyniku ukłuć haczy-
kami 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

• Korpus wykonany z odpornego na uderzenia 
   tworzywa ABS
• Taśma miernicza z włókna szklanego

Art.-Nr.
2283 159

Art.-Nr.
7141 107

Art.-Nr.
7150 006

Art.-Nr.
7154 960

Art.-Nr.
7140 065

Art.-Nr.
2210 999

Art.-Nr. Długość
2280 502 2 m



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 599599

I
N
F
O

Chest 2 Chest 3 Chest 4 Chest 6 Chest 8

I
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Tackle Chest

Tackle Chest XXL Kit

ST-Chest

Rig Carrier

Medium

Large

XXL

7 Boxes

incl.
pins

• 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.  

Kompletny zestaw naszych organizerów, zawierający: 

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

• Dostarczane bez zawartości!

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

• Dostarczane bez zawartości

Art.-Nr.
7151 099

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

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 inkl. 30 Pins
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Rig Pegs

18
 m

m

10 mm

Walker Tackle Box

Session Tackle Box

I
N
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Incl. 6 x 
St-Chest

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

• 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 

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

Organizer do profesjonalnego przechowywania przyponów. 
Na specjalnie wykonanych tablicach zmieszczą się łącznie 32 
przypony. Przy pomocy szpilek można je w optymalny sposób 
zabezpieczyć i przechowywać. W 6 małych organizerach z prze-
grodami 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

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.
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Lady Team Zipper Hoodie Lady Team T-ShirtLady Team Zipper Hoodie Lady Team T-Shirt

Urban Zipper Hoodie Team Zipper HoodieTeam Zipper HoodieTeam Zipper HoodieUrban Zipper HoodieUrban Zipper HoodieUrban Zipper Hoodie

Team T-ShirtTeam T-Shirt Team T-Shirt

• 100 % bawełna• 70 % bawełna
• 30 % poliester

• 70 % bawełna
• 30 % poliester• 70 % bawełna

• 30 % poliester

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. 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.
7144 211 S

7144 212 M

7144 213 L

7144 214 XL

7144 215 XXL

7144 216 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 -

• 100 % bawełna

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.
7156 602 L

7156 603 XL

7156 604 XXL

7156 605 XXXL

Materiał 
100 % Baweły
Color: czarny
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Team Mesh Cap Team Cap

Team Towel

Team Shower Towel

Carp Bottle OpenerCarp Bottle Opener

Anaconda Carp
Anaconda Carp

Made in G
ermany

Team Shower Towel

Materiał Bawełna/ Polyester Mesh • 100 % bawełna

Art.-Nr.
0125 926

Art.-Nr.
0125 932

• 80 %  Polyester + 20 % Nylon• 80% poliester + 20% nylon
• Mikrofibra
• szybkoschnąca
• lekki + wytrzymały

Art.-Nr. Roz.
0125 050 30 x 50 cm

0125 100 50 x 100 cm

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

Art.-Nr.
0125 911

Naklejka

Art.-Nr.
0040 321

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

Flaga

Art.-Nr. motyw
0125 960 Anaconda

0125 967 Frank Schmidt

Art.-Nr.
0125 280

• Rozmiar: 210 x 148mm
• 8 różnych naklejek
• Wyprodukowane w Niemczech

• Rozmiar: 80x200cm
• 100% mikrofibra
• szybkoschnąca
• lekki + wytrzymały

NEW
2023
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Fresh´n Rigs 

Beauty Carp Opener

Art.-Nr. Kolor Flavour
2444 001 green Cytrynowy

2444 002 yellow Ananas

2444 003 blue Borówka amerykańska

2444 004 red Truskawka

2444 005 black nowy samochód

2444 006 white orzech kokosowy

2444 007 yellow wanilia

2444 008 black Skunks-ryba

Art.-Nr.
0125 905

Art.-Nr.
0125 999

"must have" każdego karpiarza, którego nie powinno zabraknąć w żadnym 
namiocie lub samochodzie.
Realistycznie wyglądające  przypony rozprowadzają świeży i przyjem-
ny zapach w Twoim samochodzie, kamperze lub biwaku. Dostępne w 
następujących świeżych zapachach:

Dipslay:
• Display z podwójnym haczykiem
• dla 3 otwieraczy
• Dostarczany bez otwieraczy

• Długość: ok. 13 cm bez łańcuszkaekran

NEW
2023

NEW
2023

NEW
2023
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Carabiner Mug

 Cutlery Single SetBlAXX

 Cutlery Twin Set

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

Carabiner Mug
• zawartość: 300 ml
• materiał: Stal nierdzewna
• nie nadaje się do mycia w zmywarce

Art.-Nr.
0125 944

Art.-Nr. Inhalt
0125 111 4 Stück

Art.-Nr. Inhalt
0125 112 8 Stück

Spraw, aby Twoja wyprawa wędkarska/na kempingu stała się nieza-
pomnianym przeżyciem i wzbogać ją o zestaw sztućców ANACONDA 
Blaxx. Te sztućce będą również elegancko przyciągać wzrok w domu na 
Twoim stole. Odporna na korozję stal nierdzewna 410 została poddana 
specjalnemu procesowi metalizacji próżniowej, a następnie czarnemu 
polerowaniu bluntray, które oprócz wzmocnienia optycznego nadaje 
materiałowi atrakcyjny wygląd. specjalny połysk i rodzaj uszczelnienia 
powierzchni. Ponadto sztućce dostarczane są w eleganckiej, czarnej 
neoprenowej torbie.
• w zestawie: nóż, widelec, łyżka i łyżeczka
• odporny na korozję materiał ze stali nierdzewnej 410
• metalizacja próżniowa z Black Bluntray Polishing
• logo laserowe - można myć w zmywarce
• w komplecie wysokiej jakości torba neoprenowa (Materiał: 100% poliester)

NEW
2023
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Survival Cook Set

Uncle Frank‘s Pan

Art.-Nr.
7150 562

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. wymiary
7150 565 28 x 22 x 55 cm

Zestaw Anaconda Survival Cook Set to specjalny zestaw do gotowania na kuchence ga-
zowej, w którym przemyślano wszystkie ważne szczegóły, aby stworzyć pyszny posiłek.
Patelnia, garnek i czajnik do herbaty są wykonane z wysokiej jakości anodowanego alu-
minium, dzięki czemu zapewniają absolutną trwałość. Nie tylko są odporne na wysokie 
temperatury, ale również szybko odprowadzają ciepło do smażenia i gotowania po-
traw w krótkim czasie. Za pomocą uniwersalnego chwytaka możesz w mgnieniu oka 
zamienić konwencjonalny garnek w patelnię i łatwo manewrować gorącymi naczynia-
mi. Pasek zabezpieczający umożliwia płynny transport.

Zawartość:
• 1 x garnek 1,6 l Ø 18 cm x 8 cm wysokości
• 1 x czajnik 0,8 l Ø 13 cm x 8 cm wysokości
• 1 x patelnia Ø 19 cm x 4 cm wysokości
• 1 x chwytak uniwersalny
• 1x transportowy pas bezpieczeństwa
• 1 x siatkowa torba ze 100% poliestru
• materiał: lekkie anodowane aluminium
• waga całkowita: 485g

NEW
2023
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Grand StoveGiant Stove

I
N
F
O

3800W

Portable Stove W-3500

I
N
F
O

3500W3500W

Wysokiej jakości, składana do bardzo małych wymi-
arów kuchenka gazowa, którą można przechowywać 
w dołączonym pokrowcu. Grand stove wyposażona 
jest w funkcję regulacji wielkości płomienia, która 
umożliwia bardzo precyzyjny dobór temperatury. 
Wbudowany zapłon eliminuje konieczność korzysta-
nia z zapalniczki i znacznie zwiększa bezpieczeństwo 
użytkowania. 

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.
2281 957

Art.-Nr.
2281 958

Art.-Nr.
2281 935

Przenośna kuchenka Anaconda W-3500 to, jak sama nazwa wskazuje, mała, przenośna kuchenka ga-
zowa, która jest dostarczana w odpornym na wstrząsy etui transportowym i można ją rozstawić w 
mgnieniu oka. Wyposażony w zapłon piezoelektryczny.

•  rozmiar kuchenki gazowej : Ø160x93 mm / złożona Ø80x80 mm
•  skrzynka transportowa 90x90 mm
•  waga: 260 g
•  moc: 3500 W
•  nośność do: 12 kg
•  zawór śrubowy na gwint EN417
•  Zapłon piezoelektryczny
•  wykonany ze stopu aluminium i stali nierdzewnej

NEW
2023
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Illuminated Bivvy Table

Travel Desk

I
N
F
O

Travel Desk Cover

LED
Light

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)

LED‘s

Ten aluminiowy, składany stolik ANACONDA jest regulowany i można dostosować jego wysokość do własnych potrzeb. Dzięki temu 
jest idealnym 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

Pasujący do stołu na kółkach "Anaconda Travel Desk" pokrowiec 
przeciwdeszczowy z gumką. Zastosowany materiał jest wyjątkowo 
odporny i ochroni stół przed uszkodzeniami wywołanymi przez 
deszcz i grad. 

• pasujący do stołu na kółkach "Anaconda Travel Desk" 
• przeciwdeszczowy pokrowiec z gumką 
• można go używać także jako obrusu, żeby 
małe akcesoria nie wpadały w rowki 
• Material: 210D Polyester/Nylon

Art.-Nr.
7152 001

Art.-Nr.
7150 045

Art.-Nr.
7152 022
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Breakdown Bivvy Table

Bivvy Table

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

Art.-Nr.
7150 005

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

Art.-Nr. Opis Wymiary
 7150 000 Bivvy Table I 39 x 24 x 18 cm

7150 002 Bivvy Table II 50 x 34 x 17-24 cm
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RS-Series - Rod Sleeve

BUCKET-Series

Bucket Transformer

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

• wiadro dostępne w wersji 5 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 

The Bucket Transformer sprawia, że twoje wiadro (pasujące tylko do 20 cm ANACONDA 
Freelancer Bucket) zamienia się w wielofunkcyjną kieszeń z siedzeniem w mgnieniu oka. 
Genialnie przemyślany, zajmujący niewiele miejsca wynalazek!
• 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. 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 l

Art.-Nr. Zaw.
2200 417 17 l

Art.-Nr. Zaw.
2200 420 20 l

Art.-Nr. Zaw.
2200 411 10 l

Art.-Nr. Wymiary
7140 066 16 x 9 x 10 cm
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MRP-Series - Multi Rod Protector

MRP-C - Multi Rod Protector CarrierMRP-C - Multi Rod Protector Carrier

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

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 zabezpieczenie 
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 stojaka 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 rozmiarach (9 - 13 ft) 
z najnowszej serii Freelancer MRP.Pokrowce MRP Sin-
gle Jackets mocuje się do stojaka przy pomocy systemu 
klipsów, które znajdują się zawsze na tej samej wysokości, 
niezależnie od długości pokrowca. Koncówki pokrow-
ców są doskonale dopasowane do stojaka, co tworzy 
spójną i funkcjonalną całość. Stojak 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. 

• stojak 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
   70cm x 14cm
• stojak na 6 pokrowców Freelancer MRP Single Jackets (9-13 ft)
• wzmacniane szwy, zmywalne wnętrze
• wykonany z 600 / 450 D
• stylistyka Freelancer

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
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SP-Series - Six Pack

ca
. 6

5 
cm

BR-C - Bait Rocket Carrier

NEW
2020
NEWNEWNEW
2020

Freelancer Sixpack to, jak wskazuje nazwa, futerał na 6 wędek (3 zmontowane i 3 bez zesta-
wu). 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 Freelancer 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

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

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.
7158 020
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6 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen

incl.

SIT-2 - Slide In Tray

 Boxen

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

TL-GB - Tab Lock Gear Bag

5 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen

incl.

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

•  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. 

Art.-Nr.
7158 004

Art.-Nr.
7158 034
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TT-XL - Tackle Treasure XLarge 

 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible 613

TT-L - Tackle Treasure Large 
Torba karpiowa w stylistyce Freelancer Camo - albo może lepiej byłoby powiedzieć "skrzynia"? Nie tylko boczne ściany torby Freelancer 
Tackle Treasure Large  są usztywnione, ale również i jej pokrywa została wykonana z twardego materiału i sprawia wrażenie skrzyni. W 
przedniej kieszeni zmieści się organizer 
Tackle Chest M. Torba Freelancer Tackle Treasure L posiada dodatkowe kieszenie zewnętrzne, a komorę główną mnożna indywidu-
alnie organizować przy pomocy ścianek działowych z rzepami. Oprócz tego torba została wyposażona w znajdujące się po bokach 
uchwyty, główny uchwyt i pasek na ramię. 
• wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 78 × 37 × 36 cm
• twarda pokrywa, której można używać jako stolika
• 8 ścianek działowych na rzepy do organizacji wnętrza torby
• materiał: poliester 600D 
• wodoodporna powłoka PVC
• nowoczesny design Freelancer Camo

Torba karpiowa w stylistyce Freelancer Camo - albo może lepiej byłoby powiedzieć 
"skrzynia"? Nie tylko boczne ściany torby Freelancer Tackle Treasure XLarge  są usz-
tywnione, ale również i jej pokrywa została wykonana z twardego materiału i sprawia 
wrażenie skrzyni. W przedniej kieszeni zmieszczą się organizery 
Tackle Chest M i Tackle Chest L. Torba Freelancer Tackle Treasure XL posiada dodat-
kowe kieszenie zewnętrzne, a komorę główną mnożna indywidualnie organizować 
przy pomocy ścianek działowych z rzepami. Oprócz tego torba została wyposażona w 
znajdujące się po bokach uchwyty, główny uchwyt i pasek na ramię. 

• wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 90 × 42 × 39 cm
• twarda pokrywa, której można używać jako stolika
• 8 ścianek działowych na rzepy do organizacji wnętrza torby
• materiał: poliester 600D 
• wodoodporna powłoka PVC
• nowoczesny design Freelancer Camo

Art.-Nr.
7158 056

Art.-Nr.
7158 055
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GB-S - Gear Bag Small

GB-M - Gear Bag Medium

WP-1 - Work Pouch

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

5 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen
 Boxen

incl.

• 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 

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

Art.-Nr.
7158 001

Art.-Nr.
7158 002

Art.-Nr.
7158 025
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CP-45 - Climber Pack

REELANCETL-P - Tab Lock Pouch

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

• 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

Art.-Nr.
7158 031

Art.-Nr.
7158 045
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PS-H 20 - Prime Survival Hopper

P-TW - Prime TablewareP-TW - Prime Tableware

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

Freelancer Prime Tableware Bag: ta torba wyposażona jest w kompletny zestaw sztućców ze stali sz-
lachetnej, który znacznie zwiększa jej wartość. W jej wnętrzu znajdują się 2 talerze ze stali szlachetnej, 
noże, widelce, łyżeczki i kubki do kawy. Ponadto w zestawie znajdują się pojemniki na cukier i mleko 
(po jednym), a także ręcznik. Wszystko zapakowane w sztywną torbę utrzymaną w stylistyce Freelan-
cer Camo, w której łatwo utrzymać porządek. 

komplet naczyń ze stali szlachetnej: 
• 2 talerze i 2 komplety sztućców
• 2 pojemniki na cukier i mleko
• 2 kubki do kawy
• 2 łyżeczki
• 1 ręcznik
• szlachetny design Freelancer Camo 
• odporna na uderzenia, sztywna torba
• nowe suwaki Anaconda z logo
• materiał: 600D Nylon

Seria plecaków Freelancer przewyższa wszystko, co do tej pory było dostępne. Oprócz wysokiej jakości 
designu Freelancer-Camo i doskonałego wykonania torby, szczególną uwagę należy zwrócić m.in. na 
zestaw naczyń, w całości wykonany ze stali szlachetnej. W plecakuFreelancer Prime Survival Hopper 
znalazły się więc 2 widelce ze stali szlachetnej, 2 noże ze stali szlachetnej, 2 łyżeczki ze stali szlachetnej 
+ ręcznik. Łącznie 2 komory chłodzące (dolna i górna) dobrze chłodzą żywność i przynęty dzięki gru-
bej warstwie izolacyjnej. Wyściełane plecy i uchwyt, a także dodatkowa wyściółka na wysokości nerek 
zapewniają najwyższy komfort podczas noszenia. 

• łączne wymiary: 40 x 30 x 20 cm
• sztućce ze stali szlachetnej w przedniej kieszeni (2 talerze, 2 noże, 2 widelce, 2 łyżeczki + 1 ręcznik) 
• główna komora chłodząca: 25 x 20 x 30 cm
• nakładana torba: 25 x 20 x 8 cm (mała komora chłodząca)
• wyściełane uchwyty, funkcja pasa na brzuch z zapięciem i ekstra wyściółka po bokach 
• wyściełane plecy dla przyjemnego transportu
• nylon 600D z wodoodporną powłoką
• wzmacniane, wodoodporne dno
• uchwyt 

Art.-Nr.
7158 220

Art.-Nr.
7158 051
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PS-C - Prime Survival Carrier

PC-B - Prime Catering Bag

Najważniejszym elementem Freelancer Prime Survival Carrier jest bezsprzecznie zestaw naczyń, wy-
konany w całości ze stali szlachetnej. W dwóch przednich kieszeniach torby znajdują się 2 widelce 
ze stali szlachetnej, 2 noże ze stali szlachetnej, 2 solniczki/pieprzniczki, 2 talerze ze stali szlachetnej, 
1 ręcznik i 1 deska do krojenia. W głównej komorze z ekstra grubą izolacją, można przechowywać w 
chłodzie żywność i przynęty. 
• łącznie wymiary: 60 x 36 x 36 cm 
• wymiary głównej komory (chłodzącej): 37 x 30 x 30 cm
• wymiary pokrywy: 48 x 30 x 5 cm 
• sztućce ze stali szlachetnej w przednich kieszeniach (2 widelce, 2 noże, 2 solni-
czki/pieprzniczki, 2 talerze, 1 ręcznik i 1 deska do krojenia
• materiał: wodoodporny poliester 600D 
• ekstra wzmacniane dno 

Seria toreb Freelancer Catering Bag przewyższa wszystko, co było dotychczas dostępne na rynku. 
Obok wysokiej jakości designu Freelancer Camo i powłoki hardcase, zawierającej uchwyt na napój 
i komórkę, najważniejszym elementem tej torby jest zestaw naczyń, wykonany w całości ze stali sz-
lachetnej. W torbie Freelancer Prime Catering Bag znalazły się 4 widelce ze stali szlachetnej, 4 noże 
ze stali szlachetnej, 4 łyżeczki ze stali szlachetnej, 4 talerze ze stali szlachetnej + ręcznik. Regulowany 
pasek transportowy jest ekstra grubo wyściełany, aby umożliwić wygodny transport ciężkiej, wypako-
wanej torby. Po obu strona znajdują się kieszenie chłodzące na żywność i przynęty. Dno torby zostało 
ekstra wzmocnione i powleczone materiałem odpornym na wodę i zanieczyszczenia. 
• łączne wymiary: 60 x 35 x 35 cm
• Hardcase-Cover 40 x 35 cm z uchwytem 
   na napój i komórkę
•  w przedniej kieszeni zastawa ze stali szlachetnej (4 
talerze, 4 noże, 4 widelce, 4 łyżeczki + 1 ręcznik) 
• uchwyty
• 1 ekstra wyściełany pasek na ramię
•  kieszeń chłodząca z boku (20 x 25 x 10 cm)
• 1 Anaconda Rig Carrier ze wzmacnianym, wodoo-
dpornym dnem
• materiał: wodoodporny poliester 600D 
• ekstra wzmacniane dno powleczone materiałem 
odpornym na wodę i zanieczyszczenia (PVC) 

Art.-Nr.
7158 053

Art.-Nr.
7158 054
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LP-4 - Lead Pocket

SB-L - Sponge Bag Large

BC - Bait Cooler

SP-5 - Slingshot Protector Sleeve

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!

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

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

Freelancer Slingshot Protector Sleeve to idealne miejsce do 
przechowywania proc zanętowych, kiedy akurat nie są one w 
użyciu. Elastyczny neoprenowy case posiada uchwyt i dzięki 
temu jest łatwy w transporcie i przechowywaniu.

• transport i przechowywanie proc zanętowych
• materiał: 100% neopren
• wymiary: 24 x 18 x 12 cm
• uchwyt

Art.-Nr.
7158 026

Art.-Nr.
7158 023

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

7158 130 30 Litr 40 x 30 x 30 cm

Art.-Nr.
7158 052
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C-9 - Cool Case

C-24 - Cool Case

BP-L - Boilie Packer Large

 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible 619

Art.-Nr.
7158 109

Art.-Nr.
7158 124

Art.-Nr.
7158 037

Torby chłodzące Freelancer Cool Case to bardzo wytrzymałe, wodoodporne torby termoizolacyjne z pianki EVA z wyjątkowo szczelną 
warstwą izolacyjną w ścianach.
Wodoszczelny zamek błyskawiczny zabezpiecza pokrywę o grubości 5 cm, naciskając na ścianki boczne, tworząc hermetyczne uszczel-
nienie dla maksymalnej wydajności chłodzenia. Za pomocą uchwytów do przenoszenia i regulowanego paska na ramię gwarantowa-
ny jest doskonały transport oraz komfort.

•  wysokiej jakości zamki z logo anakondy
•  wytrzymałe poliestrowe uchwyty do przenoszenia
•  regulowany pasek na ramię z klipsem
•  wodoodporny zamek błyskawiczny
•  pokrowiec o grubości 5 cm, w pełni izolujący
•  wysokiej jakości ubarwienie Freelancer Camou
•  wymiary zewnętrzne: 40x35x31cm
•  wymiary wewnętrzne (cool box): 37x30x25cm
•  warstwa izolacyjna: 2,5cm
•  waga: 2,14kg

Torby chłodzące Freelancer Cool Case to bardzo wytrzymałe, wodoodporne torby termoizolacyjne z pianki EVA z wyjątkowo szczelną 
warstwą izolacyjną w ścianach.
Wodoodporny zamek błyskawiczny zabezpiecza pokrywę o grubości 4 cm naciskając na boczne ścianki, tworząc hermetyczne uszczel-
nienie dla maksymalnej wydajności chłodzenia. Za pomocą uchwytów do przenoszenia i regulowanego paska na ramię gwarantowa-
ny jest doskonały transport oraz komfort.

•  wysokiej jakości zamki z logo anakondy
•  wytrzymałe poliestrowe uchwyty do przenoszenia
•  regulowany pasek na ramię z klipsem
•  wodoodporny zamek błyskawiczny
•  pokrowiec o grubości 4 cm, 
   w pełni izolujący
•  wysokiej jakości ubarwienie 
   Freelancer Camou
•  wymiary zewnętrzne: 27x23x30cm
•  wymiary wewnętrzne: 22x18x24cm
•  warstwa izolacyjna: 2,5cm
•  Waga: 1,22 kg

Boiliepacker Large to idealna wodoodporna torba na ramię do kulek. Koniec ze schylaniem się 
do wiadra, kulki są od razu "gotowe do strzału". Przezroczysty pokrowiec i wysokiej jakości zamek 
błyskawiczny nadają BP-L ostateczny szlif.

•  Wymiary: 28x14cm
•  wzmocniony PVC (wodoodporny)
•  stabilny uchwyt do przenoszenia
   / pasek na ramię

NEW
2023

NEW
2023

NEW
2023
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Ti-Lite BD-HC - Heat Control

kg

5,65,6

50
 c

m155 kg

50 cm

62
 c

m

TI - LITE FRAME 

CONSTRUCTION

Ten fotel rozgrzeje nie tylko serca - wbudowany mechanizm ogrzeje nogi, siedzenie i plecy. Ogrzewaniem steruje się poprzez złącza 
USB przy pomocy power banka (przenośnej baterii). Jeśli chodzi o materiał stelaża, to w serii Freelancer Ti-Lite zastosowaliśmy ekstra 
lekki i jednocześnie stabilny materiał. Stabilny stelaż jest o 36% lżejszy od aluminium i o 77% lżejszy od standardowego stalowe-
go stelaża. Oprócz tego nowy materiał absorbuje 50% więcej wibracji, co nadaje mu niewiarygodnej stabilności i elastyczności 
(odporność na wstrząsy). W nowym fotelu Anaconda Freelancer Ti-Lite Big Daddy Heat Control maksymalny komfort siedzenia gwa-
rantuje przepuszczająca powietrze, oddychająca tkanina, która dodatkowo bardzo szybko schnie. Oparcie można regulować do kąta 
45 stopni przy pomocy tzw. Snap Popper szybko i pewnie przez naciśnięcie guzika dzięki innowacyjnej technologii "Quick-Push". Ta 
nowa technika została zastosowana także do regulacji wysokości nóg. 

• wbudowana funkcja ogrzewania w siedzisku, obsługiwania i zasilana przy pomocy power banka (niedołączony do zestawu)
• przyjemne ciepło w zimne jesienne i zimowe dni w obszarze pleców, nóg i siedziska
• w zestawie 2 kable USB i boczna kieszeń na power bank
• wymiary bocznych kieszeni: 2 wydzielone po 10 x 14 x 5 cm  
• najlższejsza seria foteli karpiowych (materiał Ti-Lite)
• 36% lżejszy od aluminium i 77% lżejszy od stali
• ekstra lekka konstrukcja Ti-Light ze stopu magnezu
• technologia "Quick-Push" do prostej regulacji oparcia (Snap Popper)
• technologia "Quick-Push" do prostej regulacji nóg (Snap Popper)
• wysokość siedziska: 40-55 cm ; powierzchnia siedziska: 50 x 50 cm; oparcie 62 cm
• materiały: 100% poliester, neopren,  konstrukcja stelażu Ti Lite 
• szpilki do mocowania nóg, aby zagwarantować stabilność 
• ekstra szerokie podłokietniki 50 cm x 6 cm; ekstra szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się fotela w podłoże
• wymiary transportowe 80 x 62 x 20 cm
• maksymalne obciążenie 155 kg
• nowoczesna stylistyka Freelancer
• waga: 5,6 kg

• wysokość siedziska: 40-55 cm ; powierzchnia siedziska: 50 x 50 cm; oparcie 62 cm
NEW
2023
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6S-PC - Ti-Lite 6 Season Prime Chair

TI - LITE FRAME 

CONSTRUCTION

kg

5,65,6

50
 c

m155 kg

50 cm

62
 c

m

TI - LITE FRAME 

CONSTRUCTION

Quick-Push-Technologie
Quick-Push-Technologie

Seria Anaconda Freelancer Ti-Lite w "ekstra lekkim" wydaniu. Wyjątkowo stabilny stelaż jest o 36% lżejszy niż aluminium i o 77% 
lżejszy od typowych stelaży stalowych. Materiał absorbuje ponadto o 50% więcej wibracji, co gwarantuje niezwykle wysoką stabilność 
i elastyczność (odporność na wstrząsy). 
W przypadku nowego fotela AANACONDA Freelancer Ti-Lite 6 Season Prime Chair maksymalny komfort siedzenia zapewniony jest 
dzięki przepuszczającej potwierze i oddychającej tkaninie, która poza tym szybko schnie. Oparcie można wyregulować do kąta 45 
stopni, dzięki innowacyjnej technologii "Quick Push" z zatrzaskami tzw. snap popper, obsługiwanej szybko wciśnięciem guzika. Ta 
technologia wbudowana została także w mechanizm regulacji wysokości nóg.  
• najlżejsza seria foteli karpiowych (materiał Ti-Lite)
• 36 % lżejszy niż aluminium i 77 % lżejszy niż stal
• ekstra lekka konstrukcja Ti-Light ze stopu magnezu
• technologia "Quick Push" do łatwej regulacji oparcia (zatrzaski snap 
popper)
• technologia "Quick Push" do łatwej regulacji nóg (zatrzaski snap pop-
per)
• wysokość siedziska: 40-55 cm ; powierzchnia siedziska 50 x 50 cm; op-
arcie 62 cm

• materiały: 100% poliester, neopren, stelaż Ti Lite
• szpilki do mocowania nóg dla zapewnienia stabilności 
• ekstra szerokie podłokietniki 50 cm x 6 cm; ekstra szerokie stopki 
zapobiegające zapadaniu się
• wymiary transportowe: 80 x 62 x 20 cm
• wytrzymałość na obciążenia do 155 kg
• nowoczesna stylistyka Freelancer
• waga: 5,6 kg

Art.-Nr. roz. opak.
7158 677
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CS - Ti-Lite Carp Seat

TI - LITE FRAME 

CONSTRUCTION

kg

4,84,8

50
 c

m150 kg

50 cm

80
 c

m

A-CS - Ti-Lite Adjustable Carp Seat

TI - LITE FRAME 

CONSTRUCTION
kg

3,7

40
 c

m150 kg

46 cm

50
 c

m

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

kgkgkgkg

3,73,7

150150150 kg kg kg

46 cm

• 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, 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 
optymalnym miejscem do przechowywania napojów czy różnych akcesoriów. 

Seria Anaconda Freelancer Ti-Lite w "ekstra lekkim" wydaniu. Wyjątkowo stabilny stelaż jest o 36% lżejszy niż aluminium i o 77% 
lżejszy od typowych stelaży stalowych. Materiał absorbuje ponadto o 50% więcej wibracji, co gwarantuje niezwykle wysoką stabilność 
i elastyczność (odporność na wstrząsy). 
W przypadku nowego Freelancer Ti-Lite Adjustable Carp Seat mamy do czynienia z ekstra lekkim (3,7 kg) i wyjątkowo poręcznym 
krzesłem, który mimo niewielkich wymiarów zapewnia maksymalny komfort siedzenia. Podłokietniki są wyściełane, a siedzisko i opar-
cie ekstra wzmocnione, co definitywnie wychodzi na dobre wygodzie fotela. Nowoczesny design w stylu Freelance dopełnia całości. 

• najlżejsza seria foteli karpiowych (materiał Ti-Lite)
• 36 % lżejszy niż aluminium i 77 % lżejszy niż stal
• ekstra lekka konstrukcja Ti-Light ze stopu magnezu
• wysokość siedziska: 30-40 cm ; powierzchnia siedziska 46 x 40 cm;
   oparcie 50 cm
• materiały: 100 % poliester, neopren, Ti Lite Konstrukcja stelaża
• wyściełane podłokietniki
• ekstra szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się
• wymiary transportowe: 86 x 55 x 15 cm
• maksymalne obciążenie do 150 kg
• nowoczesny design Freelancer
• waga: 3,7 kg

Art.-Nr. roz. opak.
7158 555 88 x 22 x 65 cm

Art.-Nr. roz. opak.
7158 544
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HOLY-S - Holy Seat
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BDM-XL - Big Daddy Carp Emotion

kg

8,98,9

50
 c

m170 kg

68 cm

70
 c

m

kg

7,27,2

54
 c

m170 kg

53 cm

85
 c

m

PREIS

SENKUNG!

•   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 

 •    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 70 cm
 •    wysokość siedziska: 40–50 cm
 •    wymiary transportowe: 80 x 80 x 20 cm
 •    ekstra szerokie podłokietniki z metalu 
 •    aluminiowy system zabezpieczający 
      krzesło przed składaniem
 •    gwarantowane maksymalne obciążenie 155 kg

Art.-Nr. roz. opak.
7158 515 97 x 23 x 68 cm

Art.-Nr. roz. opak.
7158 511 82 x 23 x 82 cm

stolik chowany w 
oparciu
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DCM-L - Daddy Carp Emotion

kg

7,9

52
 c

m165 kg

50 cm

65
 c

m

TCR - Traditional Carp Recliner

7,97,9

TCR - Traditional Carp Recliner

kg

8,58,5

52
 c

m175 kg

52 cm

65
 c

m

RCS-1 - Recliner Carp Seat

kg

5,45,4

47
 c

m175 kg

53 cm

70
 c

m

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

 •    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: 50 x 52 cm
 •    oparcie: 50x65cm
 •    wysokość siedziska: 35–50 cm
 •    wymiary transportowe: 75 x 65 x 23 cm
 •    podłokietniki z metali  
•     aluminiowy mechanizm zabezpieczający 
     przed składaniem się krzesła
 •   gwarantowane maksymalne obciążenie 135 kg

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

• wysokość siedziska bezstopniowo regulowana od 40 do 60 cm 
• siedzisko: 50 x 36 cm - oparcie: 50 x 65 cm
• podłokietniki: 46 cm
• 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!

Art.-Nr. roz. opak.
7158 505 80 x 23 x 67 cm

Art.-Nr. roz. opak.
7158 504 75 x 21 x 65 cm

Art.-Nr. roz. opak.
7158 501 88 x 18 x 70 cm
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Cluster

55
 c

m135 kg

60 cm

kg

7,17,1

Ø100 cm

CM-1 - Carp Emotion

kg

6,46,4

50
 c

m155 kg

48 cm

60
 c

m

VCR - Visitor Carp Recliner

kg

5,95,9

35
 c

m145 kg

47 cm

55
 c

m

Wymiary:
• łączna szerokość: 100 cm
• powierzchnia siedziska: 60 x 55 cm
• oparcie:  66 cm
• wymiary transportowe: 110 x 30cm
• wszyta wyściółka zagłówka
• waga: 7,1 kg

Art.-Nr. roz. opak.
7158 144 110 x 27 x 32 cm

• 6,4 kg wagi
• powierzchnia siedziska: 50 x 48 cm
• oparcie: 48 x 60 cm
• wysokość siedziska: 35–50 cm
• wymiary transportowe: 70 x 65 x 20 cm
• gwarantowane maksymalne obciążenie: 115 kg
   położenia oparcia
• materiał: poliester 600D 

Art.-Nr. roz. opak.
7158 500 72 x 18 x 65 cm

•   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. roz. opak.
7158 502 63 x 18 x 58 cm
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VRS-6 - Vagabond Rack System 6

-10° C

210 cm

80
 c

m 175175 kg kg

kg

10,810,8

I
N
F
O

ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

Freelancer Vagabond Rack System to system do spania o doskonałej płaskiej konstrukcji. Wysokiej jakości śpiwór jest bezpośrednio 
wbudowany 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, a warstwy dobrze przepuszczają powietrze i wodę.  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

Art.-Nr. roz. opak.
7158 526 89 x 34 x 82 cm
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K-BC Ti-Lite

TI - LITE FRAME 

CONSTRUCTION

205 cm

10
5 

cm 200200 kg kg

kg

10,5

KCR-8 - Kingsize Carp Rack

200 cm

10
5 

cm 205205 kg kg
kg

11,211,2

ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

Art.-Nr. roz. opak.
7158 680

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

Art.-Nr. roz. opak.
7158 808 107 x 31 x 87 cm

Fotel Freelancer Ti-Lite King Size to komfort XXL i maksymalny luksus nad 
wodą. Więcej nie jest potrzebne.  Poznaj wysokiej jakości fotel karpiowy 
klasy ekstra w formacie XXL, na którym z łatwością możesz spędzić noc 
we dwoje. Pomimo dużych gabarytów seria Freelancer Ti-Lite jest „ekstra 
lekka”. Niezwykle stabilna rama jest o 36% lżejsza od aluminium i o 77% 
lżejsza od zwykłej stalowej ramy. Co więcej, nowy materiał pochłania o 
50% więcej drgań, co daje mu niewiarygodnie wysoki poziom stabilności 
i elastyczności (odporność na wstrząsy). Materac zoptymalizowany pod 
kątem wentylacji jest również wodoodporny, dzięki czemu nic nie stoi na 
przeszkodzie spokojnego snu nad wodą.
• 36% lżejsze niż aluminium i 77% lżejsze niż stal
• bardzo lekka konstrukcja Ti-Light wykonana ze stopu magnezu
• pokrycie materiałowe: 100% poliester, neopren
• powierzchnia do leżenia: ca. 205x105 cm,
• wysokość leżenia: 35 - 50 cm, wymiary transportowe: 110 cm x 85 cm x 35 cm
• waga: ok. 10,5 kg - 8 bezstopniowo regulowanych nóg z bardzo dużymi stopkami
• neoprenowe poduszki z wyjmowaną wyściółką wewnętrzną
• mechanizm blokujący nóżki zapobiegający ich 
   niezamierzonemu złożeniu

NEW
2023
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TCR-6 - Traditional Carp Rack

202 cm

84
 c

m 205205 kg kg
kg

11,511,5

ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

CBC-6 Ti-Lite

TI - LITE FRAME 

CONSTRUCTION

205 cm

95
 c

m 160160 kg kg

kg

8,7

ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

• Niezwykle wytrzymała stalowa rama malowana proszkowo
• 6 bezstopniowo regulowanych nóg z błotnymi stopkami
• Mechanizm blokujący wykonany z aluminium
• Wysokość stopy regulowana w zakresie 30 - 50 cm
• Powierzchnia do leżenia: około. 202x84 cm
• Wymiar transportowy: 84 x 82 x 30 cm - waga ok. 11,5 kg

• Nośność do 205 kg
• Pokrowiec odporny na zabrudzenia i wodę
• Materiał: nóżki stalowe / aluminiowe
• pokrycie: 100% poliester (tj. Alcantara & Peach Skin),
Zagłówek 100% neopren, wodoodporny

Art.-Nr. roz. opak.
7158 506 83 x 24 x 85 cm

Art.-Nr. roz. opak.
7158 600

Dzięki materacowi o zoptymalizowanej wentylacji, Freelancer Ti-Lite Carp Bed Chair 6 gwarantuje najwyższy komfort leżenia i jest 
szybki w montażu. Seria Freelancer Ti-Lite jest zatem „ekstra lekka”. Niezwykle stabilna rama jest o 36% lżejsza od aluminium i o 77% 
lżejsza od zwykłej stalowej ramy. Co więcej, nowy materiał pochłania o 50% więcej drgań, co daje mu niewiarygodnie wysoki poziom 
stabilności i elastyczności (odporność na wstrząsy).

• 36% lżejsze niż aluminium i 77% lżejsze niż stal
• bardzo lekka konstrukcja Ti-Light wykonana ze stopu magnezu
• pokrycie materiałowe: 100% poliester, neopren
• powierzchnia do leżenia: ca. 205x95cm,
• wysokość leżenia: 34 - 45 cm,
• wymiary transportowe: 95 x 85 x 30 cm
• waga: ok. 8,7 kg

• 6 regulowanych bezstopniowo nóg z bardzo dużymi stopkami
• poduszki neoprenowe z wyjmowaną wyściółką wewnętrzną,
   urządzenie blokujące nogi, aby zapobiec ich przypadkowemu
   złożeniu;
• nowoczesny wygląd freelancera
• zdejmowana torba wędkarska z boku
• nośność do 160 kg

NEW
2023
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CRC-L - Carrier Large CRC-XXL - Carrier XXLarge

RC-L - Recliner Carrier Large RC-XXL - Recliner Carrier XXL

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

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

Art.-Nr.
7158 116

Art.-Nr.
7158 118

Art.-Nr.
7158 110

Art.-Nr.
7158 112
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NW-7 - Night Warrior

NEW
2019
NEWNEW
2019

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

REELANCE

Freelancer Vagabond 2-S

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

-10° C

-10° C

Kids

I
N
F
O

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

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

2-warstwy

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

Art.-Nr.
7158 707 

Art.-Nr.
7158 701

Art.-Nr.
7158 702

Art.-Nr.
7158 721 
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Freelancer Vagabond 2

Freelancer Vagabond 3

I
N
F
O

I
N
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O

631631631 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible  Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible  Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible 

-15° C

-5° C

3-warstwy

2-warstwy

Seria Freelancer Vagabond to zupełnie 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: 100% 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)

Art.-Nr.
7158 722

Art.-Nr.
7158 733
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Freelancer Vagabond 4

I
N
F
O

Freelancer Vagabond Oversize

I
N
F
O

REELANCE
-15° C

-20° C

4-warstwy

3-warstwy

Śpiwór XXL, pasujący do krzesła-łóżka ANACONDA KCR-8! Seria Freelancer Vagabond to 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: 215 x 110 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 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 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)

Art.-Nr.
7158 744

Art.-Nr.
7158 737
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Triple Jacket

I
N
F
O
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O

3 Section Travel 
Rod System

Quattro Rod System

Travel Rod System
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

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

• 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. 

Skonstruowany jak Travel Rod System, jednak z przeznaczeniem 
3-częściowe wędki karpiowe.
• Materiał: poliester 600 D z wodoodporną powłoką PVC

3-częściowa 
aluminiowa 

sztyca

Art.-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

Art.-Nr. dł. wędek
7141 220 11-13 ft

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

7141 215 2,20 m 13 ft

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

7141 145 1,45 m 13 ft
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3 Section Rod Sleeve

Single Jacket

Double Rod Sling

Eco Double Rod Sleeve

PREIS

SENKUNG!

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)

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.

Pojedyncza torba transportowa z ekstra grubą wyściółką dookoła - dla bezpiecznego transportu pojedynczo zmon-
towanych 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

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

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

7151 211 2,10 m 13 ft

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

7140 140 142 cm 13 ft

Art.-Nr. Długość 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

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

7140 212 2,10 m 13 ft
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Protector Cases Unlimited Sleeves

Vario Holdall

 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible 635635635

Reel Sleeve

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

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 mo-
cowania 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 ko-
morze 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

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. Długość dł. wędek
7152 192 1,90 m 12 ft

7152 212 2,10 m 13 ft

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

7154 165 1,60 m 10 ft

7154 170 1,70 m 11 ft

7154 190 1,90 m 12 ft

7154 210 2,10 m 13 ft

Art.-Nr. dł. wędek
7154 200 13 ft

Art.-Nr.
7140 046
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Transformer

Tab Lock Case

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

Reel CarrierTwin Spool Case

Etui Anaconda Tab Lock to torba z wieloma przydatnymi funkcjami.  Z przodu 
znajduje się komora, w której można schować kilka drobiazgów. 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

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

Art.-Nr.
7140 035

Art.-Nr.
7141 358

• 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. Wymiary
7140 033 24 x 20 x 8 cm

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

• 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 

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

Art.-Nr.
7140 002

Art.-Nr.
7141 400

Art.-Nr.
7141 500

Art.-Nr.
7154 300
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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

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.
7154 350

Art.-Nr.
7150 807
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Medium

Large

Extra Large

Climber Packs

Mud Hopper

1 Box
1 Box Box Box Box

incl.

- Pokrywa Hard-Case może służyć jako blat

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.

• 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 -

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

Art.-Nr.
7154 720

Art.-Nr.
7154 710

Art.-Nr.
7154 730

Art.-Nr.
7154 726
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Bait Provider I Bait Provider II

Dip & Bait BagCooler Series

Clear Bait Box

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

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

• 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. Wymiary
7141 510 33 x 24 x 26 cm

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

Art.-Nr.
7140 030

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

7140 410 10 l 30 x 21 x 23 cm

7140 420 20 l 38 x 28 x 30 cm
Art.-Nr. Kolor.
7141 498 Clear
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Acure Basket Large

Bait Bucket

Boilie Bag II

WC Bag

Rod Pod Carrier

Stick Provider

PREIS

SENKUNG!

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

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

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)

Wysokiej jakości pokrowiec na rod pody.  Grubo wyściełany, wyposażony 
w 2 wewnętrzne kieszenie, które służą do przymocowania i ochrony buz-
zer barów. Uchwyt i wyściełany pasek na ramię ułatwiają transport. kom-
plettes Rod Pod. Ein Tragegriff und ein gepolsterter Schultergurt erleich-
tern den Transport.

• Materiał: powłoka 600D

Anaconda Stick Provider to nic innego jak wygodny podczas transportu futerał na banksticki, na których równie 
dobrze zamontowane mogą być sygnalizatory brań. Łącznie można przetransportować w nich 8 podpórek, które 
wcześniej mocuje się na rzep. 

• wymiary zewnętrzne: 90 x 24 x 8 cm
•  materiał: poliester 600D z wodoodporną powłoką PVC
•  2 rozkładane komory w zestawie ze ścianką działową 
•  pomieści łącznie 8 banksticków + sygnalizatory brań
•  ogumowany uchwyt do transportu

Art.-Nr.
7140 022

Art.-Nr.
7140 021

Art.-Nr.
7140 000

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

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

Art.-Nr.
7140 055



 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack642642 Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack

Workshop

Stiff Rig Wallet I

Rig Pocket

Stiff Rig Wallet II

Rig Away Bag

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

• 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

• 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!

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

Organizacja przyponów w wersji deluxe! Dzięki sprytnej torbie Anaconda Rig Away 
Bag od razu znajdą państwo pasujący do danej sytuacji przypon. W pierwszej z trzech 
kieszeni znajduje się duża tablica Rig Board z tworzywa EVA z dołączonymi 10 szpil-
kami, w drugiej duży organizer Tackle Box (Tackle Chest L) do porządkowania małych 
akcesoriów, a w trzeciej - 10 przezroczystych koszulek do przechowywania w forma-
cie A4 zamykanych na suwak. Dzięki uchwytowi torba jest bardzo wygodna podczas 
transportu. 
• wymiary zewnętrzne: 38 x 30 x 15 cm
•  materiał: poliester  600D Pz wodoodporną powłoką PVC
•  3 rozkładane kieszenie
•  w zestawie tablica na przypony Rig Board z tworzywa EVA i 10 szpilek
•  w zestawie organizer Tackle Box (Tackle Chest L)
•  w zestawie 10 przeroczystych woreczków/koszulek zapinanych na suwak

Art.-Nr.
7140 012

Art.-Nr.
7140 004

Art.-Nr.
7140 025

Art.-Nr.
7140 371

Art.-Nr.
7140 049
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Lead Pocket Lead Container

Sight Gear Pocket

Tableware Bag

PREIS

SENKUNG!

Bardzo wytrzymały Lead Pocket, 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!

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

• wymiary zewn. (szer x gł x wys): 
  33 x 27 x 12 cm
• Materiał 600D Nylon

Anaconda Sight Gear Pocket M to uniwersalna torba na małe akcesoria, wyposażona w wodoodporne przezroczyste okienko.

• wymiary: ok. 20 x 14 x 6 cm 
• idealna na małe akcesoria
• wodoodporna powłoka PVC
• wodoodporne przezroczyste okienko
• materiał 600 x 450D 

Art.-Nr. Model Wymiary
7140 047 M 20 x 14 x 6 cm

7140 048 L 26 x 18 x 4 cm

Art.-Nr.
7140 040

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

Art.-Nr.
7141 103
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Survival Bag

Camp Locker

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

Art.-Nr.
7142 010

Camp Locker umożliwi Państwu zaprowadzenie porządku w namiocie. Dzięki dość niewielkim wymiarom transportowym łatwo go 
przewieźć, a następnie rozłożyć w namiocie (dodatkowy zatrzask zabezpieczający), gdzie będzie pełnił funkcję szafki nocnej koło łóżka. 

• łączne wymiary: 49 x 35 x 60 cm
• wymiary górnej komory:  50 x 35 x 35 cm
• wymiary dolnej komory: 50 x 35 x 25 cm 
• szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się dla ekstra stabilności
• ogumowane neoprenowe uchwyty
• zwijane okna ze ściągaczem
• wysokiej jakości zamki błyskawiczne Anaconda
• mechanizm składania dla mniejszych wymiarów transportowych
• wymiary transportowe: 49 x 35 x 49 cm
• materiał:  nylon 600D 
• waga 6,3 kg

Art.-Nr. roz. opak.
9734 610 53 x 41 x 50 cm
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Airtight Sling Carrier 10

Airtight Hopper 30

Airtight Hopper 60

Airtight Hopper 90

Airtight Hopper 130Airtight Hopper 130Airtight Hopper 130

Tank M-30

Tank L-50

Pull Up Bucket 17Pull Up Bucket 17
30 litrów pojemności

50 litrów pojemności

6m Rope  
17 litrów pojemności

Ta 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 uchwyta-
mi do przenoszenia i zapięciami na rzepy.
Torba Pull Up Bucket posiada w komplecie  line.

Wzmocnione PCV (wodoodporne)
-stabilny uchwyt do przenoszenia / pasek na ramię
Jednostka pomiarowa: zintegrowana taśma pomiarowa 35cm

Seria Anaconda Airtight Hopper została stworzona z myślą o całkowicie wodoodpornym transporcie ubrań, żywności i techni-
cznych 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

Ta mała torba została stworzona z myślą o całkowicie wodoodpornym transporcie różnych akcesoriów. 
Dzięki paskowi o regulowanej długości można tę poręczną torbę bez problemu nosić na ramieniu.
•  100% wodoszczelna
•  materiał HD• PVC
•  regulowany pasek na ramię
•  klips do zamykania głównej przegrody

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

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

Art.-Nr. Wymiary
7150 101 45 x 25 x 27 cm

Art.-Nr. Wymiary
7150 102 50 x 30 x 34 cm

Art.-Nr. Wymiary
7150 110 26 x 26 cm
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54
 c

m170170 kg kg

53 cm

85
 c

m

Moon Breaker Carp Chair

kg

7,27,2

Incl. Neopren Sleeves

Prime Carp Chair

46
 c

m170 kg

52 cm

70
 c

m

kg

8,08,0

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

PREIS

SENKUNG!

•   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

Krzesło karpiowe Prime Carp Chair oferuje Państwu najwyższy komfort podczas siedzenia i dużą solidność dzięki swojej stabilnej kon-
strukcji.  Nogi regulować można w szybki i pewny sposób dzięki innowacyjnej technologii Quick Push przy pomocy przycisków Snap 
Popper. Dzięki temu krzesło będzie stabilne praktycznie na każdym podłożu. Wyściełane siedzisko i oparcie z regulacją kąta nachylenia 
schludnie dopełniają całości.
• ekstra duże stopki zapobiegające zapadaniu się w błocie z bezstopniową regulacją
• materiał: konstrukcja stalowe
• regulacja wysokości siedziska od ok. 38 - 52 cm (przyciski Snap Popper)
• powierzchnia siedziska: ok. 52 (szer.) x 46 (gł.) cm
• oparcie (regulacja): 70 cm
• podłokietniki: 46 x 4 cm
• zabezpieczenie mocowania nóg z aluminium 
• wyściełany zagłówek
• wymiary transportowe: 85 x 64 x 20 cm
• waga: 8,00 kg
• wykonany z poliestru 600 D 
• maksymalne obciążenie do 170 kg

Art.-Nr. roz. opak.
9734 745 96 x 23 x 68 cm

Art.-Nr. roz. opak.
9734 606
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Carp Chair II
54

 c
m165 kg

54 cm

67
 c

m

kg

7,07,0

Rock Hopper Chair

kg

6,36,3

50
 c

m170 kg

50 cm

60
 c

m

PREIS

SENKUNG!

PREIS

SENKUNG!

Push Up Chair

54
 c

m175 kg

50 cm

68
 c

m

kg

5,85,8
• "Quick-Push-Technology" 

•   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 

•   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

Art.-Nr. roz. opak.
9734 505 75 x 21 x 65 cm

Art.-Nr. roz. opak.
9734 230 78 x 22 x 66 cm

Art.-Nr. roz. opak.
9734 525

• maksymalny komfort siedzenia dzięki dobremu wyściełaniu 
• technologia "Quick Push" do prostej regulacji oparcia 
  (zaciski Snap Popper)
• technologia "Quick Push" do prostej regulacji nóg 
  (zaciski Snap Popper)
• wysokość siedziska: 37-52 cm ; powierzchnia siedziska 
  54 x 50 cm; oparcie 68 cm
• materiały: 100% poliester, stelaż aluminiowy 
• szpilki do mocowania nóg, zapewniające stabilność
• ekstra szerokie podłokietniki 49 cm x 6 cm; ekstra szerokie
  stopki zapobiegające zapadaniu się w błocie
• wymiary transportowe: 80 x 65 x 22 cm
• maksymalne obciążenie do 175 kg
• waga 5,8 kg

NEW
2023



 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack648648

Magist Chair

48
 c

m155 kg

50 cm

60
 c

m

kg

6,86,8

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

Visitor Chair

kg

4,74,7

42
 c

m130 kg

47 cm

47
 c

m

Nighthawk Vi-HCR

40
 c

m150 kg

52 cm

75
 c

m kg

6,86,8

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

•   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

Nighthawk Vi-High Carp Rack to doskonały fotel karpiowy z legen-
darnym systemem Vi-Lock. Ekstra szerokie podłokietniki, długie 
oparcie i doskonale wyściełane siedzisko sprawią, że to wspaniały 
fotel do wypoczynku. 

• System Vi-Lock (szybkiego zamykania)
• obicie odporne na zabrudzenia i wodę
• ekstra szerokie podłokietniki (6 cm) 
• oparcie: 75 x 52 cm
• regulacja wysokości siedziska od ok. 40 - 50 cm 
• powierzchnia siedziska: ok. 40 x 52 cm 
• wyścielany zagłówek i obszar na wysokości nerek
• wymiary transportowe: 75 x 65 x 20 cm
• ekstra szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się
• bezstopniowo regulowane nogi
• stabilna konstrucja aluminiowo-stalowa
• wykonany z wodoodpornego poliestru 600D 
• waga: 6,8 kg

Art.-Nr. roz. opak.
9734 471 72 x 20 x 65 cm

Art.-Nr. roz. opak.
7154 527 63 x 18 x 60 cm

Art.-Nr. roz. opak.
9734 016 78 x 21 x 65 cm
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Chill Zone

170170 kg kg

50
 c

m

50 cm

kg

7,37,3

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

Lounge Chair XT-6

LC Xtension

I
N
F
O

Lounge Chair XT-6
 + LC-Xtension

44
 c

m130130 kg kg

50 cm

70
 c

m

kg

7,27,2

kg

2,42,4

Ø 90Ø 90 cm cm

PREIS

SENKUNG!

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 zapada-
niu się, krzesło to można postawić praktycznie na każdym terenie. 

• średnica: 90 cm
• wymiary transportowe: 90 cm
• nogi z aluminium
• 4 szerokie stopki zapobiegające zapadaniu się
• wyściełany zagłówek 36 x 15 x 8 cm
• materiał: poliester 100 % 
• siedzisko: ca. 50 x 50 cm
• wysokość siedziska: 23-30 cm
• waga: 7,23 kg

• 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 x 15 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

Art.-Nr. roz. opak.
9734 484 95 x 12 x 90 cm

Art.-Nr. roz. opak.
9734 011 90 x 18 x 65 cm

Art.-Nr.
9734 012



 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack650650

5-Season Bed Chair

220 cm

80
 c

m 160160 kg kg
kg

14,114,1

I
N
F
O -10° C

ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

w tym 
śpiwór

Łożko/fotel 5-Season Bedchair to nie tylko super wygodne łóżko z 8 nogami o dopracowanej, płaskiej kontrukcji, ale także spryt-
nie pomyślany system do spania ze zintegrowanym śpiworem, który, w zależności od pory roku, można odpiąć przy pomocy zamka 
błyskawicznego. Dolna część śpiwora wyposażona została w zmywalny nylon 210D. To doskonały system do spania na wszystkie pory 
roku! 
Ponadto zajmuje mało miejsca w transporcie i można go bardzo szybko rozłożyć nad wodą. 

• wysokiej jakości łóżko/fotel z 8 nogami, o płaskiej konstrukcji
• bardzo stabilny stalowy stelaż dla maksymalnych obciążeń
• aluminiowe nogi z ekstra szerokimi stopkami zapobiegającymi zapadaniu się
• ogumowane mocowanie dla nóg dla lepszego transportu
• niewzykle wygodny materac z polarową powłoką, "memory foam" i wszytą poduszką 
• wysokość łożka 45 - 60 cm (bezstopniowa regulacja)
• wymiary łóżka : 220 x 80 cm 
• wymiary transportowe: 92 x 90 x 42 cm
• waga łączna 14,1 kg (ze śpiworem)
• klips do zabezpieczenia podczas transportu
• obicie: 90 % poliester 10 % nylon
• gwarantowana wytrzymałość do 160 kg

Śpiwór:
• 220 x 90 cm 
• do -10 stopni Celsjusza
• 5-centrymetrowy, dwuwarstwowy śpiwór na zimne wiosenne i jesienne noce i lodowate zimowe dni  
• możliwość odpięcia przy pomocy zamka błyskawicznego
• zamki błyskawiczne zabezpieczone przed wiatrem
• materiał wewnętrzny: 100 % Fleece (polar), materiał zewnętrzny: 100 % poliester (Peach Skin) 
• wodoodporny
• 2-warstwowy

Art.-Nr. roz. opak.
7151 615 86 x 35 x 82 cm
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4-Season S-Bed Chair

170 cm

70
 c

m 110110 kg kg
kg

11,311,3

-10° C

I
N
F
O

Kids

ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

w tym 
śpiwór

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

Art.-Nr. roz. opak.
7151 617 79 x 33 x 71 cm
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ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

Kingsize Bed Chair

205 cm

99
 c

m 205205 kg kg

kg
11,611,6

Prime Bed Chair

200 cm

80
 c

m 175 kg

kg
11,111,1

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack652652652

200 cm

80
 c

m 175175175175175175175175175175175175175175 kg kg kg kg

ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

•   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

Anaconda Prime Bed Chair oferuje Państwu najwyższy komfort podczas leżenia i dużą solidność dzięki swojej stabilnej konstrukcji. 
Nogi regulować można w szybki i pewny sposób dzięki innowacyjnej technologii Quick Push przy pomocy przycisków Snap Popper. 
Dzięki temu łożko będzie stabilne praktycznie na każdym podłożu.  Wyściełana poduszka i wygodny, a jednocześnie wodoodporny 
materac schludnie dopełniają całości. 

• łożko z 6 nogami i ekstra dużymi stopkami zapobiegającymi zapadaniu się w błocie, z bezstopniową regulacją
• materiał: konstrukcja stalowe
• regulacja wysokości łóżka od ok. 30 - 40 cm (przyciski Snap Popper)
• zabezpieczenie mocowania nóg z aluminium 
• wyściełany zagłówek
• wymiary transportowe: 84 x 80 x 25 cm
• waga: 11,05 kg
• wykonane z poliestru 600 D 
• maksymalne obciążenie do 175 kg

Art.-Nr. roz. opak.
9734 733 95 x 30 x 85 cm

Art.-Nr. roz. opak.
9734 504 82 x 22 x 85 cm
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 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible 653653

Nighthawk VR-6

ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

200 cm

90
 c

m 175175 kg kg

kg

10,910,9

Lounge Bed Chair

ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

kg

9,29,2

205 cm

88
 c

m 170170 kg kg

• 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

Art.-Nr. roz. opak.
9734 406 85 x 30 x 85 cm

• 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. roz. opak.
9734 055 86 x 25 x 84 cm



 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack654654

kg
10,910,9

200 cm

85
 c

m 170170 kg kg

Carp Bed Chair II

Nighthawk CVR-6

170 cm

75
 c

m 175175 kg kg

kg

9,59,5

ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

Kids

• 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

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% 
gwarantowany, 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

Art.-Nr. roz. opak.
9734 605 85 x 21 x 83 cm

Art.-Nr. roz. opak.
9734 461 78 x 26 x 71 cm
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4-Season

Level 4.2

WASSERSÄULE

10.000MST

I
N
F
O

-25° C

-15° C

Art.-Nr.
7152 505

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)
w zestawie torba transportowa z poliestru 600

4-warstwy

Art.-Nr.
7152 742

Prawdziwa oaza dobrego samopoczucia. Ładny, 3-warstwowy śpiwór odporny na warunki atmosferyczne, który zapewni Państwu 
przyjemne ciepło przy bardzo niskich temperaturach panujących na zewnątrz. Wodoodporny Peach Skin, grzejąca polarowa 
wyściółka oraz wysokiej jakości i nieprzepuszczające wiatru zamki błyskawiczne zadbają o to, żeby nawet w przypadku brania będą 
woleli Państwo nadal leżeć, niż biec do wędki. Trzecią warstwę śpiwora można w miesiącach letnich odpiąć przy pomocy zamka 
błyskawicznego. Aby śpiwór nie przesuwał się na łóżku, oprócz paska zamontowano na śpiworze także specjalny rękaw, który pewnie 
go przymocuje. 

• torba transportowa z poliestru 600D
• wodoodporny, oddychający materiał zewnętrzny
• na zimne jesienne noce i zimowe dni 
• rękawy w części przy stopach i przy głowie
• pasek z klipsem zabezpieczający przed przesuwaniem się śpiwora na łóżku
• mini-karabińczyki po obu stronach, które zapobiegają niepożądanemu rozpinaniu się głównych zamków 
błyskawicznych
• 2-stronny, zielony polar na powierzchni do leżenia i do przykrywania 
• wysokiej jakości zamki błyskawiczne zabezpieczające przed przenikaniem wiatru chłodu
• boczna kieszeń z siatki na komórkę / odbiornik radiowy: 30 x 20 cm 
• wymiary: 215 x 90 cm
• wymiary transportowe: 60 x 40 cm
• materiał wewnętrzny: polar
• waga: 5,4 kg
• do -15 stopni Celsjusza
• 3-warstwowy

NEW
2023



 Farb- und technische Änderungen vorbehalten - Color and technical variations possible Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack656656

Sleeping Cover SC-4

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack656656656
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 3-Season

-10° C

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 
• wymiary: 210 x 130 cm

Art.-Nr.
7152 716

Art.-Nr.
7152 503

Ten śpiwór zagwarantuje Państwu komfortowy sen, bo jest przytulnie ciepły i posiada wodoodporny, oddychający materiał zewnętrzny 
(Peach Skin). Dzięki wszytej poduszce pod głową, rekawom w części przy głowie i przy stopach, paskom do mocowania, a nawet 
zewnętrznej kieszeni z zamkiem błyskawicznym, o których pomyślano, Anaconda Nighthawk 3-Season to wielofunkcyjny multitalent. 

• szybkie zamki błyskawiczne z klapami zapinanymi na rzepy po obu stronach
• kieszeń z suwakiem na komórkę / sprzęt  (15 x 10 cm)
• torba transportowa z poliestru 600D
• wodoodporny, oddychający materiał zewnętrzny 
• na zimne wiosenne i jesienne noce, a także łagodniejsze zimowe dni
• wszyta poduszka:  40 x 30 cm
• rękawy w części przy głowie i przy stopach
•  pasek z klipsem zapobiegający przesuwaniu się śpiwora na łóżku
• wymiary: 210 x 90 cm
• wymiary transportowe: 50 x 30 cm
• materiał wewnętrzny: polar
• waga: 3,5 kg
• do -10 stopni Celsjusza
• 2-warstwowy 

NEW
2023



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 657657

Chair Shield

Carp Chair Rain Sleeve

Chair Butler Space Cube

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!

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 

Tacka na przybory, mocowana przy pomocy mechanizmu zacis-
kowego. Pasuje do prawie wszystkich krzeseł karpiowych. 

•  aluminium
•  wymiary: 40 x 18 cm
•  waga: ok. 0,45 kg

Praktyczny  blat  do  odkładania  kluczy,  papiero-
sów 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.
7152 571

Art.-Nr.
9734 550

Art.-Nr.
9734 620

Art.-Nr.
9734 622
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Tablet Holder

Carp Chair Bag & Bed Chair Bag XXL

Handy CompressorHandy Compressor

I
N
F
O

Single Support Leg

Chair Tackle Bag I Chair Organizer

•  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

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

stopka z 
przegubem 
kulkowym

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

• 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 

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

Art.-Nr.
7151 675

Art.-Nr.
7151 676

Art.-Nr.
9734 999

Art.-Nr.
9734 655

Art.-Nr.
7141 629

Art.-Nr. Model Wymiary ok.
9734 501 Carp Chair Bag 75 x 71 x 20 cm

9734 602 Bed Chair Bag XXL 89 x 89 x 28 cm
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ACHTUNG

Gurtmaßzuschlag pro Artikel von 14,00 €.
Ab VE=5 entfällt der Gurtmaßzuschlag.

Truck 2

• Trolleybags: 
1 pcs. 50 x 32 x 25 cm
2 pcs. 35 x 14 x 23 cm
1 pcs. 60 x 15 x 25 cm

Single Trailer

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 

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. roz. opak.
7141 906 110 x 80 x 21 cm

Art.-Nr. roz. opak.
7154 800 78 x 66 x 24 cm
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Pick Up Trolley

I
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O

Nubrolly 

Big Square Brolly

PREIS

SENKUNG!

Wózek ten jest świety do przetransportowania wielu sprzętów.
Po złożeniu wózek mieści się w najmniejszym rogu, wykonany jest ze stali lakiero-
wano 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 ...

Art.-Nr. roz. opak.
7141 310 67 x 30 x 56 cm

To parasol, którego wnętrze pokryte jest woskiem (nie przepuszcza więc 
wody), adodatkowo zabezpieczone jest przed pleśnią i posiada właściwości 
antybakteryjne i oddychające. Bardzo wytrzymały stelaż aluminiowy 
wyposażony został w system mocowania. 
Dostarczany z torbą transportową Anaconda.

• Materiał 210D Polyester

zaw. 
pokrowiec

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

Art.-Nr. Ø Waga rozpiętość
9749 300 ok. 245 cm ok. 5,0 kg ok. 3,05 m

Art.-Nr. Ø Waga rozpiętość
7152 210 ok. 180 cm 2,5 kg ok. 2,10 m
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Big Square Brolly

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

Solid Nubrolly

Oval 345 Solid Nubrolly
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

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  -

Art.-Nr. Ø rozpiętość
7152 345 260 cm 305 x 345 cm

Art.-Nr. Ø rozpiętość
7152 250 ca. 220 cm ca. 2,60 m

7152 300 ca. 245 cm ca. 3,05 m
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SN-300 

SO-345 

blockiert
Licht

re�ecktiert
Licht

absorbiert
Wärme

blockiert
Licht

Re�ex
Coating

Carbon
Coating

Shading
Coating

Top
Coating

TECHNOLOGIE

PROTECTION
-50

PROTECTION
-50

Materiał:
 poliester 210D FDY z 4- warstwowym specjalnym materiałem zewnętrznym Hi- Trox (1 x 

odbijanie światła, 2 x blokada światła, 1 x absorpcja ciepła) dla maksymalnej ochrony wnętrza 
namiotu przed promieniowaniem UV i gwarancji chłodnego klimatu wewnątrz

- sztyca z aluminium  -

Art.-Nr. rozpiętość
7154 345 305 x 345 cm

Art.-Nr. Ø rozpiętość
7154 303 245 cm 305 cm

Hi-TroX Solid Nubrolly nie nosi swojej nazwy bez ważnego powo-
du, ponieważ ten parasol stoi jak skała  przy każdej pogodzie!
Aby parasol był całkowicie niezniszczalny, nie tylko śrubę blokującą 
do regulacji wysokości wykonaliśmy z metalu (mosiądz), ale także 
samą sztycę  z litego aluminium. Do tego rewelacyjny, nowy 
materiał wierzchni z tzw. technologią Hi Trox. Technologia Hi-Trox 
ma następującą strukturę: Łącznie 4 warstwy (2 x odbicie światła, 
1 x blokada światła, 1 x pochłanianie ciepła) zapewniają, że żadne 
promienie UV nie przedostaną się przez parasol i dlatego zawsze 
pozostaje tam stosunkowo chłodno, nawet latem .
•  sztyca z litego aluminium, śruba do regulacji wysokości z mosiądzu
•  maksymalna wysokość: 250 cm
•  rozpiętość łuku 305 cm (średnica 245 cm).
•  materiał: poliester 210D FDY z 4• warstwowym specjalnym 
   materiałem zewnętrznym Hi• Trox (2 x odbicie światła, 1 x blokada 
   światła, 1 x pochłanianie ciepła) dla maksymalnej ochrony UV
•  w tym torba transportowa wykonana z wysokiej jakości specjalnego 
   materiału zewnętrznego Hi• Trox
•  rozmiar transportowy: 170 cm
•  waga: 5,9 kg

Anaconda Hi-TroX SO-345 to najlepszy para-
sol XL.
Począwszy od woskowego uszczelnienia 
wnętrza, poprzez solidny aluminiowy pręt 
i mosiężną główkę z mosiężną podkładką 
do bezproblemowej i bezpiecznej regu-
lacji wysokości, ten wyjątkowo duży pa-
rasol oferuje nam możliwość rozłożenia  
pod nim 8-nożnego łóżka dzięki owalne-
mu kształtowi. Do tego rewelacyjny, nowy 
materiał wierzchni z tzw. technologią Hi 
Trox. Technologia Hi-Trox ma następującą 
strukturę: Łącznie cztery warstwy (2 x odbicie 
światła, 1 x blokada światła, 1 x pochłanianie 
ciepła) zapewniają, że żadne promienie UV 
nie przedostaną się przez parasol i dlatego 
zawsze pozostaje tam stosunkowo chłodno, 
nawet latem
•  miejsce dla 1 osoby / 1 łóżko 
   (dzięki owalnemu kształtowi)
•  maksymalna wysokość: 260cm
•  rozpiętość łuku: 305 x 345 cm
•  sztycaz litego aluminium, śruba do regulacji 
   wysokości z mosiądzu
•  materiał: poliester 210D FDY z 4 - warstwowym specjalnym materiałem 
   zewnętrznym Hi -Trox (2 x odbicie światła, 1 x blokada światła, 
   1 x   pochłanianie ciepła) dla maksymalnej ochrony UV
•  w tym torba transportowa wykonana z wysokiej jakości specjalnego 
   materiału zewnętrznego Hi - Trox
•  rozmiar transportowy: 180cm - waga: 6,8 kg

NEW
2023

NEW
2023
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Bivvy Pegs Hammer

US Hammer Guard

Storm Kit

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

Gumowy młotek przeznaczony do wbijania śledzi, bez ich uszkad-
zania. Dostarczany z nylonowym pokrowcem. 

• materiał: poliester 600D
• wodoodporna powłoka PVC

Użyteczny dodatek, który umożliwia ope-
rowanie podpórkami w twardym podłożu 
bez  uszkadzania gwintów. 

Art.-Nr. Model Długość
7140 302 small 27 cm

7140 402 big 31 cm

Art.-Nr.
7141 430

Art.-Nr.
2281 183

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
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Storm Cap Swivel

Storm Swivel Caps

I
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Black Storm Pole

Nubrolly Rack

Storm Swivel Caps Black Storm Pole

Magnet Tent HookTurn Over Magnet Tent Hook

MAGNETIC

MAGNETIC

Storm Cap Swivel zakłada się na sztycę pa-
rasola albo namiotu/parasola, co umożliwia 
przykręcenie dodatkowej sztycy i poprawę 
stabilności.

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

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. 

Ten krętlik Storm Cap jest po prostu wsuwany na druty parasola 
lub namiotu parasolowego. W ten sposób można zastosować 
dodatkowy odciąg sztormowy i zwiększyć stabilność. 

Art.-Nr. Inhalt
2281 087 2

Art.-Nr. Ilość
2410 025 2

Art.-Nr. Długość
7150 902 100 - 180 cm

Art.-Nr. Länge
9749 001 42 cm

Dzięki magnetycznemu hakowi do namiotu firmy Anaconda 
stworzysz porządek w namiocie.
Uchwyt magnetyczny jest dostarczany z płytą kontrującą, dzięki 
czemu można go szybko przymocować do sufitu namiotu.
Niezależnie od tego, czy jest to odbiornik, latarka czołowa, pęka 
kluczy czy ręcznik - teraz wszystko jest pod ręką. 

Art.-Nr. wymiary
2410 020 32 mm

Art.-Nr.
2410 021
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Tentacle

WASSERSÄULE

5.000WS

1 PERSON

WASSERSÄULE

5.000WS

QUICK
BUILDING

TENT SYSTEM

Nowy namiot Anaconda Tentacle dzięki 8-żebrowej konstrukcji jest stabilny niczym skała. Trzy łuki z przodu służą do napinania nami-
otu podczas rozkładania i stabilizują dach w obszarze wejścia. Kompaktowa konstrukcja i mega stabilny stelaż sprawiają, że Tentancle 
sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych. Dzięki naszemu innowacyjnemu systemowi zatrzasków  "Tentacle Lock" składanie i 
rozkładanie namiotu jest niezwykle szybkie.  To idealne rozwiązanie, aby oszczędzać cenny czas. Dwa ładne, duże okna z moskitierą w 
tylnej cześci namiotu zapewnią optymalną cyrkulację powietrza także latem. 

•  odporna na warunki pogodowa 8-żebrowa konstrukcja, z wbudowaną stabilizacją dachu z 3 łuków 
•  materiał: poliester 210D  / 100% nylon z wodoodporną powłoką PVC 
•  wymiary namiotu/parasola Brolly: 185 x 250 x 135 cm  (dł. x szer. x wys.)
•  wymiary plandeki PVC na podłogę: 185 x 245 cm (dł. x szer.)

specyfikacja & parametry:
•  1 okno z moskitierą z przodu + przezroczyste okno przypinane na rzepy 70 x 50 cm 
•  2 okna z moskitierą w tylnej części namiotu 70 x 70 cm 
•  wymiary wejścia: 135 x 110 cm
•  wypinany front (mocowanie na zamek) 
•  ultraszybkie rozkładanie dzięki systemowi Tentacle Lock (system szybkich zatrzasków)
•  wysokiej jakości dwustronne zamki błyskawiczne 
•  wymiary transportowe: 140 x 30 cm
•  słup wody: 5000 mm
•  2 siatki do przechowywania (ok. 24 x 23 cm) 
•  13 śledzi Anaconda Metal• End Tent Pegs
•  waga 7,00 kg
•   w zestawie 2 odciągi burzowe "Stormpoles" do stabilizacji frontu
•  w zestawie torba transportowa

Precyzyjnie wykonana, idealnie pasująca narzuta winterskin do na-
miotu karpiowego Anaconda "Tentacle".

•  materiał: poliester 200D/ 100 % nylon z wodoodporną powłoką PVC
parametry: 
•  wejście: 120 x 95 (dł. x szer.) cm 
•  z tyłu 2 okna z moskitierą : 70 x 70 cm 
•  wymiary transportowe: 50 x 20 cm
•  słup wody: 5000 mm
•  w zestawie śledzie Anaconda Metal End Tent Pegs
•  waga 2,9 kg
•  w zestawie torba transportowa

Art.-Nr. Bezeichnung Packmaß
7151 250 Tentacle

7151 251 Tentacle Winterskin

NEW
2023
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Tentacle

1 PERSON

Nowy namiot ANACONDA Hi-TroX Tentacle jest dzięki swojej innowacyjnej 8-żebrowej konstrukcji nie tylko stabilny niczym skała, ale 
dzięki innowacyjnemu materiałowi zewnętrznemu "Hi-TroX" wnosi też rewolucyjny i doskonale przemyślany koncept materiałowy. 
Technologia Hi-Trox skontruowana jest w następujący sposób: łącznie 4 warstwy (2 x odbijanie światła, 2 x blokada światła, 1 x ab-
1orpcja ciepła) dbają o to, aby do wnętrza namiotu nie przedostały się żadne promienie UV, dzięki czemu pozostaje ono przyjemnie 
chłodne również latem. Szlachetny wygląd namiotu uzupełnia stabilna, chroniąca przed cierniami plandeka na podłogę Heavy Duty. 
Trzy łuki z przodu służą do napinania namiotu podczas rozkładania i stabilizują dach w obszarze wejścia. Kompaktowa konstrukcja i 
mega stabilny stelaż sprawiają, że Hi-Trox Tentancle sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych. Dzięki naszemu innowacyjnemu 
systemowi zatrzasków  "Tentacle Lock" składanie i rozkładanie namiotu jest niezwykle szybkie.  To idealne rozwiązanie, aby oszczędzać 
cenny czas. Dwa ładne, duże okna z moskitierą w tylnej cześci namiotu zapewnią optymalną cyrkulację powietrza także latem. 

•  odporna na warunki pogodowa 8- żebrowa konstrukcja, z wbudowaną stabilizacją dachu z 3 łuków 
•  materiał: poliester 210D FDY z 4 - warstwowym specjalnym materiałem zewnętrznym Hi -Trox (2 x odbijanie światła, 1 x 
blokada światła, 1 x absorpcja ciepła) dla maksymalnej ochrony wnętrza namiotu przed promieniowaniem UV i gwarancji 
chłodnego klimatu wewnątrz
•  wymiary namiotu/parasola Brolly: 190 x 250 x 135 cm  (dł. x szer. x wys.)
•  wymiary plandeki Heavy Duty na podłogę: 185 x 245 cm (dł. x szer.)

specyfikacja & parametry:
•  1 okno z moskitierą z przodu + przezroczyste okno przypinane na rzepy 70 x 50 cm 
•  2 okna z moskitierą w tylnej części namiotu 70 x 70 cm 
•  wymiary wejścia: 135 x 110 cm
•  wypinany front (mocowanie na zamek) 
•  ultraszybkie rozkładanie dzięki systemowi Tentacle Lock (system szybkich zatrzasków)
•  wysokiej jakości dwustronne zamki błyskawiczne 
•  wymiary transportowe: 140 x 30 cm
•  słup wody: 10000 mm
•  2 siatki do przechowywania (ok. 24 x 23 cm) 
•  13 śledzi Anaconda Metal• End Tent Pegs
•  waga 7,00 kg
•   w zestawie 2 odciągi burzowe "Stormpoles" do stabilizacji frontu
•  w zestawie torba transportowa

Art.-Nr. Bezeichnung Packmaß
7154 410 Hi-TroxTentacle

7154 411 Hi- Trox Tentacle Winterskin

NEW
2023
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blockiert
Licht

re�ecktiert
Licht

absorbiert
Wärme

blockiert
Licht

Re�ex
Coating

Carbon
Coating

Shading
Coating

Top
Coating

TECHNOLOGIE

PROTECTION
-50

QUICK
BUILDING

TENT SYSTEM

Precyzyjnie wykonana, idealnie pasująca narzuta winterskin do namiotu karpiowego Anaconda "Hi-TroX Tentacle".

parametry: 
•  wejście: 120 x 95 (dł. x szer.) cm 
•  z tyłu 2 okna z moskitierą : 70 x 70 cm 
•  wymiary transportowe: 50 x 20 cm
•  słup wody: 10000 mm
•  w zestawie śledzie Anaconda Metal• End Tent Pegs
•  waga 4,1 kg
•  w zestawie torba transportowa

Materiał:
 poliester 210D FDY z 4- warstwowym specjalnym materiałem zewnętrznym Hi-Trox (1 x odbijanie światła, 21 x 
blokada światła, 1 x absorpcja ciepła) dla maksymalnej ochrony wnętrza namiotu przed promieniowaniem UV i 

gwarancji chłodnego klimatu wewnątrz

NEW
2023
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Headquarter

2 PERSONEN

WASSERSÄULE

8.000WS

Art.-Nr. Opis roz. opak.
7152 855 Headquarter

Bądź szefem i miej wszystko pod kontrolą - dzięki ANACONDA Headquarter staje się to możliwe. 
Ten wielofukcyjny namiot w mgnieniu oka zmieni się z przestronnego brolly w dwuosobowy namiot karpiowy z długą dostawką z za-
daszeniem i frontem. Mamy tu więc do czynienia z namiotem/parasolem, którego front można odpiąć i wielokrotnie powiększyć przy 
pomocy środowego elementu przypominającego tunel. Słup wody 8000 zatrzyma wiatr i niepogodę na zewnątrz i zmieni namiot w 
strefę dobrego samopoczucia. 

namiot/parasol o stabilnej konstrukcji z przedłużką składającej się z parasola (brolly), 
środkowego elementu i elastycznego, odpinanego frontu. 

materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
wymiary Brolly: 220 x 250 x 140 cm  (dł. x szer. x wys.)
wymiary z przedłużką: 370 x 250 x 140 cm (dł. x szer. x wys.)

parametry odpinanego frontu:
2 boczne okna (moskitiera) + przezroczyste okno (na rzep)
1x okno z przodu z moskitierę 110 x 70 cm 
wymiary wejścia: 140 x 110 cm (2 uchwyty na wędkę z zapięciem na rzep) 

parametry elementu środkowego:
wymiary: 145 x 240 x 140 cm 

parametry brolly: 
z tyłu 2 zamykane okna z moskitierą: 90 x 80 cm 

ogólne wymiary i parametry: 
wymiary transportowe: 180 x 30 cm
słup wody: 8000 mm
4 odciągi burzowe do montażu odpornego na niepogodę
2 uchwyty z siatki (ok. 50 cm x 20 cm) do przechowywania małych częśco po wewnętrznej stronie parasola 
wysokiej jakości plandeka na podłogę Heavy Duty PVC (245 x 220 cm)
16 śledzi Anaconda Metal-End Tent Pegs
 w zestawie sztyca do naciągania parasola (pomoc przy rozkładaniu)
waga 13,2 kg
w zestawie 2 odciągi burzowe Stormpoles & 3 wsporniki do namiotu Tent Supports
w zestawie torba transportowa

NEW
2023
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Cusky Prime Dome 190

2 PERSONEN WASSERSÄULE

8.000WS

Winterskin

300 cm
320 cm

190 cm

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

Art.-Nr. Opis roz. opak.
7152 190 Cusky Prime Dome 190 130 x 25 x 25 cm

7152 195 Cusky Prime Dome 190 WS -
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Cusky Prime Dome 190 Lounge Cap

WASSERSÄULE

8.000WS

170 cm 360 cm

ca. 480 cm

Cusky Prime Dome 190

compatible to Cusky Domecompatible to Cusky Dome

Art.-Nr. Opis roz. opak.
7152 199 Lounge Cap

Lounge Cap to dodatkowy modul Cusky Prime Dome 190. Nieistotne, czy chcieliby Państwo wygodnie schronić się z przyjaciółmi 
przed deszczem, czy też stworzyć sobie dodatkowe, bezpieczne miejsce do spania -  Cusky Prime Dome 190 Lounge Cap rozkłada się w 
mgnieniu oka. Ten moduł pozwoli Państwu rozszerzyć namiot Prime Dome o pokaźną długość 480 cm.  Posiada on frontowe wejście z 
dodatkowym wbudowanym oknem z moskitierą i przezroczystym frontem, a także duże, oddzielnie zamykane boczne wejście. 
• długość: 150 cm x 320 cm x 190 cm (dł. x szer. x wys.)
• w zestawie worek transportowy
• wejście z moskitierą i przezroczystym frontem
• boczne wejście: 120 cm x120 cm
• w zestawie 4 podpórki Spacer (Tent Support)
• w zestawie plandeka na podłogę Groundsheet
• w zestawie 2 odciągi burzowe 
• moduł powiększający do namiotu Prime Dome o łącznej długości 480 cm
• słup wody: 8000 mm
• wymiary transportowe: 125 cm x 20 cm
• materiał: poliester 210D z wodoodporną powłoką PVC
• w zestawie śledzie Anaconda Bivvy Tent Pegs
• w zestawie plandeka na podłogę Groundsheet
• waga: 7,6 kg

NEW
2023
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Canteeny

300 cm

32
0 c

m

190 cm

2 PERSONENWASSERSÄULE

8.000WS

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 deszczem i wilgocią. Przy wejściu znajduje się składane zadasze-
nie, 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)

Art.-Nr. Opis roz. opak.
7157 335 Canteeny 86 x 25 x 26 cm
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Carp Barrack

WASSERSÄULE

8.000WS

1 PERSON

Drip Stop

Art.-Nr. Opis roz. opak.
7141 666 Carp Barrack

Parasol-namiot brolly w wersji "all inclusive" wykonany z ekstra grubego, zaciemniającego materiału z ekstra funkcją Drip Stop 
zapobiegającą skraplaniu się wody - to nowy   ANACONDA Carp Barrack. Brolly dostarczany jest w zestawie ze sztycą do rozkładania 
parasola oraz posiada nowy mechanizm zabezpieczający przed niespodziewanym zamykaniem się parasola w ekstremalnych wa-
runkach pogodowych. Dodatkową bardzo przydatną i oszczędzającą czas funkcją są cztery odciągi burzowe na magnes. Szerokie i 
zamykane okno z tyłu namiotu-parasola dopełnia ten perfekcyjny brolly Carp Barrack. 

• ekstra zaciemniający 100% poliester 150D Rip-Stop 100%, z powłoką PU Cube Finish
• stelaż na wysokie obciążenia z 8 żebrami 
• w zestawie plandeka na podłogę Groundhseet z  tworzywa PE 
• odpinany Drip Stop z poliestru 190T zatrzymuje skraplającą się wodę 
• długość: 220 cm x 240 cm x 130 cm (dł. x szer. x wys.)
• w zestawie torba transportowa z poliestru 210D 
• w zestawie 11 śledzi Anaconda Bivvy Tent Pegs
• słup wody: 8000 mm
• w zestawie sztyca do napinania parasola i śruba do mocowania
• w zestawie 2 krótkie i 2 długie odciągi burzowe z mocowaniem na magnes
• wypinany front / dodatkowa poprzeczna sztyca z prozdu dla wzmocnienia
• wzmacniane i laminowane szwy parasola
• wymiary transportowe: 160 cm x 25 cm
• waga: 9,8 kg
• okno z tyłu 80 x 60 cm
• wejście 90 x 120 cm (szer. x wys.) + przezroczyste okno
• kieszenie z siatki po bokach 

NEW
2023
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Moon Breaker 3.2 Extension

Extended

Winterskin

300 cm
300 cm

15
0 

cm

2 PERSONEN WASSERSÄULE

8.000WS

Extended
1 PERSON

2 PERSONEN

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

Art.-Nr. Opis roz. opak.
7151 322 Moon Breaker 3.2 Extension 186 x 31 x 20 cm

7151 323 Moon Breaker 3.2 Extension WS -
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Moon Breaker 3.1

Winterskin

1 PERSON

WASSERSÄULE

8.000WS

300 cm
240 cm

150 cm

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 

Art.-Nr. Opis roz. opak.
7151 331 Moon Breaker 3.1 185 x 25 x 20 cm

7151 332 Moon Breaker 3.1 WS -
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2 PERSONENWASSERSÄULE

8.000WS

Dawn Breaker II

Winterskin
PREIS

SENKUNG!

Bivvy Carrier

Alle Preise per Stück oder per SB - All prices per piece or per pack676676676

• wymiary: ok. 280 x 310 x 140 cm  • wysokość wejścia: 110 cm 
Zestaw: • 13 śledzi Anaconda Metal Tent Pegs
• waga:  10 kg
• podłoga z PVC
• zaw. torbę transportową wykonaną z nylonu 600 D z wodoodporną powłoką PVC
• hydrostatyczny słup wody: ok. 5000 mm
• boczne okna z moskitierami/ 2 małe okienka z tyłu
• wymiary transportowe: 105 x 24 x 24 cm

Ten 2-osobowy namiot jest stosunkowo lekki i łatwy w transporcie, 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. 

Art.-Nr. Opis roz. opak.
7151 855 Dawn Breaker II 116 x 23 x 26 cm

7151 856 Dawn Breaker II Winterskin -

Art.-Nr. Opis
7151 551 Bivvy Carrier

Dzięki temu pokrowcowi łatwo przetransportują Państwo namiot. 

•  łączna długość: 170 x 25 cm 
•  wodoodporny nylon 600D
•  pasek na ramię i uchwyty
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Pop Up Shelter

235 cm 175 cm

12
0 

cm

WASSERSÄULE

5.000WS

1 PERSON

Shelter

WASSERSÄULE

8.000WS

PREIS

SENKUNG!

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

Art.-Nr. Opis roz. opak.
7150 155 Pup Up Shelter 77 x 7 x 78 cm

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  -

Art.-Nr. roz. opak.
7151 305 172 x 15 x 16 cm
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Bodenroder Weg 10 - 14
D-35647 Waldsolms / Germany
Telefon: +49 (0) 60 85 / 98 13 - 0
Fax: +49 (0) 60 85 / 98 13 - 50
E-Mail: info@saenger-tts.com
Internet: www.saenger-tts.de
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