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Technologia MAG SEALED bazuje na sensacyjnym oleju - specjalnym oleju magnetycznym - stworzonym przez NASA, aby ułatwić 
transportowanie paliwa do promów kosmicznych. 
Takiego oleju do produkcji kołowrotków nie da się tak po prostu kupić w supermarkecie -wytwarza się go w trakcie trudnego i skomplikowanego procesu. 
Dodawany do niego tlenek żelaza, który jest odpowiedzialny za działanie magnetyczne ma średnicę ø 1/100.000mm i jest tak mały, że powierzchnia jednej 
drobinki to ok. 1/10ta wielkości wirusa grypy.
Molekuły w takim nowym „metalo-oleju“ są w stanie się zmieniać. Poddane działaniu pola magnetycznego zmieniają się tworząc płynne uszczelnienie. 
Ten magnetyczny olej jest tak mocny, że w umieszczony w pojemniku z magnetycznymi ścianami nie wypłynąłby z niego nawet po usunięciu dna 
pojemnika. Takie uszczelnienie bazujące na koncepcji płynnego magnetycznego oleju niemal nie wytwarza tarcia, perfekcyjnie izoluje zapobiegając nawet 
przedostaniu się najdrobniejszych drobinek kurzu. Dużym wyzwaniem dla inżnierów DAIWA było stworzenie kołowrotka dopasowanego i optymalnie 
wykorzystującego koncepcję magnetycznego oleju, perfekcyjnie przystosowanego do wbudowania płynnej membrany zapobiegającej dostawaniu się 
wody do wnętrza kołowrotka.
Konstrukcja MAGSEALED bazuje na koncepcji utrzymania wody z dala od wnętrza kołowrotka. Przede wszystkim zachwyceni będą miłośnicy połowu 
morskiego, gdyż dla nich oznacza to większą żywotność, brak rdzewienia i wyższą funkcjonalność. Kiedy słona woda dostaje się do kołowrotka i tam 
wysycha, krystalizuje się korodując mechanizm i łożyska.
Prostym rozwiązaniem mogłoby być zastosowanie gumowych uszczelek, jednakże wytwarzałyby tak duże tarcie, iż zupełnie nie spełniły by roli izolacji 
osi i rotora. Jedynie zastosowanie magnetycznego oleju daje odpowiedni efekt. Lata badać i rozwoju projektu były potrzebne, by w końcu powstało to 
niezwykłe rozwiązanie.

Tą płynną izolację nazywamy MAG SEALED.
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W większości przypadków za nasilające się odgłosy podczas rotacji i utrate 
płynności pracy odpowiedzialne są kryształki soli i inne stałe cząsteczki. 
Oczywiście zdarzają się też inne „wypadki“, które mogą to powodować. Ale 
pomijając te skrajne sytuacje, ilość przypadków zwiększenia się głośności 
i pogorszenia płynności pracy jest wśród kołowrotków z MAG SEALED 
zdecydowanie zredukowana.

Przypadki spowodowane 
kryształkami soli, zabrudzeniami itp.

Porównanie kołowrotków z MAG SEALED 
oraz bez. Źródło - DAIWA Intern - wewnętrzny 
dział serwisowy.

Ilość zgłoszonych przypadków pojawienia 
się głośnej pracy mechanizmu

Kołowrotki bez 
MAG SEALED

Kołowrotki z 
MAG SEALED

Przypadki spowodowane 
niewłaściwym użytkowaniem, 
„wypadkami“  itd.

ROLKA PROWADZĄCA
Kołowrotki z rolką prowadzącą MAG 
SEALED i bez. Źródło - DAIWA Intern 
- wewnętrzny dział serwisowy.

Kołowrotki bez 
MAG SEALED

Kołowrotki z 
MAG SEALED

Ilość zgłoszonych przypadków głośno 
pracującej rolki prowadzącej

ŁOŻYSKO

Aby zapobiec przedostawaniu się wody, drobin brudu bądź kryształków soli między rotor, a obudowę kołowrotka, stworzyliśmy przy pomocy magnetycznego 
oleju nie zwiększającą tarcia barierę nieprzenikalną dla wody i żadnych niechcianych drobin. Rezultatem jej zastosowania jest aksamitnie lekka praca.

Im lżej pracuje rolka prowadząca, tym mniejsze opory 
między żyłką, a rolką. Jeśli pod rolkę dostaną się 
nawet niewielkie kryształki soli bądź drobinki brudu, 
będzie ona coraz mocniej hamowana, a tarcie wzrośnie 
dramatycznie. Nasz EXIST był pierwszym kołowrotkiem 
z rolką prowadzącą MAG SEALED. Magnetyczny olej 
MAGSEALED buduje barierę nie przepuszczającą 
wody, a więc również drobinek brudu i soli pod rolkę 
zapewniając jej nienaganną  rotację.

Technologia DAIWA w dalszym ciągu mocno kształtuje 
rynek sprzętu wędkarskiego. Nasi inżynierowie wynieśli 
koncepcję MAGSEALED na kolejny poziom. Najpierw 
uszczelniliśmy oś, później rolkę prowadzącą, a teraz 
łożysko! MAGSEALED to nowy rozdział w historii 
konstrukcji kołowrotków wędkarskich. Dzięki naszym 
badaniom udało nam się wbudować tą niesamowitą 
technologię w łożysko. Wszystko dla zwiększenia 
żywotności kołowrotka i jego trwale płynnej pracy. 
Prawdziwa rewolucja!
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Pod obciążeniem 10kg

Magnetyczna, olejowa bariera nie tylko zapobiega przedostawaniu 
się wody, lecz również znacznie poprawia płynność pracy i ogólną 
„czułość“ kołowrotka. Pozwala to na jeszcze lepszy kontakt z 
prowadzoną przynętą i jeszcze precyzyjniejsze rozpoznawanie nawet 
najdelikatniejszych brań. Do poprawy czułości kołowrotka przyczynia 
się również „Air Rotor“, który jeszcze lepiej rozkłada siły oddziałujące 
poprzez żyłkę i rolkę prowadzącą na poszczególne elementy rotora. 
Dodatkowo sam rotor jest o 15% lżejszy od normalnych modeli 
wykonanych z tego samego materiału - obniża to poziom wibracji 
i poprawia wyważenie. Jeszcze lepsze zbalansowanie rotacji 
uzyskaliśmy dzięki obniżonemu środkowi ciężkości.

Odporność na 
odkształcenia w 
porównaniu

Air Rotor

Zwyczajny rotor

Przy jednakowym obciążeniu zwykły rotor odkształca się mocniej niż Air 
Rotor, w którym siły rozkładane są równomiernie zamiast koncentrować 
się w jednym punkcie.

Zaion to fantastyczny materiał używany do budowy ram nośnych oraz 
rotorów. Kto weźmie do ręki kołowrotek wykonany z tego materiału, 
natychmiast rozpozna jedną z jego niezwykłych zalet: niewielki ciężar. 
Zaion to wyjątkowy materiał „High Density” na bazie włókien węglowych, 
stworzony z myślą o największych obciążeniach. Jego kolejnymi zaletami 
są duża żywotność oraz niewielki ciężar. Zaion umożliwia wytworzenie 
z niezwykłą precyzją obudów i rotorów, które długotrwale chronić będą 
mechanizm kołowrotka. Wytrzymałością Zaion odpowiada sile stopów 
magnezu i jest dwa razy mocniejszy od Nylon / ABS, od którego jest także 
20% lżejszy. Jest o 50% lżejszy, niż aluminium.

Porównanie Zaion ze standardowymi, 
wzmocnionymi karbonem materiałami 
używanymi do budowy korpusów i 
rotorów kołowrotków.
biały: materiał bazowy

czarny: włókno węglowe

ZaionStandardowy materiał

ABS Magnez-Aluminium Zaion

Kabłąk AirBail jest pusty w środku 
i dzięki temu ekstremalnie lekki, 
wytrzymały i odporny na wyginanie. 
Specjalna konstrukcja, pogrubiająca 
kabłąk ku rolce zapobiega plątaniu 
się przy niej żyłki, co w przeszłości 
często nękało spinningistów.

System redukujący do minimum skręcanie 
się żyłki podczas zwijania. Jedna z 
najczęstszych przyczyn plątania się żyłki 
została dzięki temu pomysłowi usunięta. 
Twist Buster 2 dodatkowo znacznie redukuje 
tarcie żyłki na rolce prowadzącej.

Kołowrotek z magnezową obudową oraz rotorem charakteryzuje się 
znacznie mniejszą wagą, w porównaniu do modeli aluminiowych. 
Nasza technologia Air Metal pozwala na obróbkę magnezu eliminującą 
rdzewienie. Bez niej w styczności ze słoną wodą nie oparł by się korozji. 
Dzięki technologii Air Metal kołowrotkami DAIWA bez obaw możecie łowić 
również w słonej wodzie.

Mamy idealny stop metalu, niezwykle precyzyjną technikę produkcji oraz 
wiedzę, jak stworzyć długowieczne, lekkie i precyzyjne kołowrotki.

Nazwaliśmy tą technologię HardBody-Z Concept. Ma ona obok wszystkich 
swoich technicznych zalet jeszcze jedną, niezwykle korzystną cechę: 
kołowrotki wykonane w tej technologii nie są wcale droższe od innych 
modeli najwyższej klasy, dlatego ich zakup jest podwójnie opłacalny!
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Inżynierowie DAIWA doprowadzili 
technologię frezowanego mechanizmu 
DigiGear II do perfekcji.
Forma i powierzchnia zębatek umożliwia 
konstruowanie mechanizmów o zdumie-
wającej płynności i lekkości pracy oraz 
ekstremalnie wysokiej żywotności.

Accuracy

max.

Dzięki specjalnemu ułożeniu i poprowadzeniu zębatek przekładni udało 
się wyraźnie wyciszyć mechanizm, który pracuje płynniej od pozostałych 
systemów o podobnej budowie.

System INFINITE
Słaby punkt wielu kołowrotków – nie-
zawodny element w kołowrotkach DAIWA. 
Wykonanie jedynie z najwyższej jakości 
idealnie dopasowanych części stalowych.

CRBB to skrót od “Corrosion Resistant 
Ball Bearing”, a znaczy tyle, co odporne 
na słoną wodę, antykorozyjne łożyska. 12 
razy odporniejsze na korozję, niż zwykłe 
łożyska.

Super system umożliwiający dalekie rzuty i wyraźnie zmniejszający 
skręcanie się żyłki. Kołowrotki DAIWA z ABS mają szpule o dużej 
średnicy, które w odróżnieniu od zwykłych szpul poszerzają się ku 
górze. Następstwem takiej konstrukcji jest fakt, że już na szpuli żyłka 
nawinięta jest w dużych zwojach.  Obok znikomego ryzyka splątania 
żyłki osiągany jest jeszcze jeden efekt, a mianowicie duża odległość 
wyrzutu.

Frezowany, komputerowo zaprojektowany 
mechanizm na największe przeciążenia. 
Miękko i niezwykle efektywnie przenosi 
energię obrotową korbki na rotor.

System hamulcowy Tournament Drag składa się z impregnowanych tarcz 
hamulcowych, ok. 30x wytrzymalszych, niż normalne tarcze. Efektywna 
siła hamowania jest wyraźnie zwiększona względem tradycyjnych 
rozwiązań tego typu. Kolejną zaletą jest szybkość działania hamulca - 
zaskakuje natychmiast po osiągnięciu ustawionej siły pracując niezwykle 
płynnie.

ATD to kolejny etap rozwoju hamulca UTD.
Hamulec ATD cechuje się jeszcze płynniejszą regulacją, dzięki czemu 
świetnie nadaje się do połowu cienkimi plecionkami. W odróżnieniu od 
UTD linka schodzi ze szpuli ekstremalnie płynnie jeszcze zanim opór 
osiągnie ustawioną siłę hamulca.

®

®
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EXIST
Okręt flagowy marki DAIWA. 15‘ Exist zawiera w sobie aktualnie kształtujące obraz rynku innowacje połączone z najnowocześniejszym designem. 
Wspaniałe narzędzie do spełniania wędkarskich snów.

Przełomowa technologia Mag Sealed w nowym Exist została zastosowana na jeszcze szerszą skalę - oprócz głównej osi dodatkowo obustronnie zabezpieczona 
została oś korbki. Dołożone po obu stronach łożyska Mag Sealed podnoszą poziom szczelności korpusu o kolejny szczebel wyżej. Rolka prowadząca, jako 
element mający najczęstszy kontakt z wodą, brudem i solą również zabezpieczona została technologią Mag Sealed. Wymienione rozwiązania skutkują 
znacznie wyższą żywotnością, poprawioną płynnością pracy oraz większą niezawodnością w porównaniu ze standardowymi kołowrotkami.
Zastosowanie ekskluzywnego kompozytu węglowego Zaion do wytworzenia rotora oraz korpusu umożliwiło stworzenie ekstremalnie lekkiego, 
nieodkształcalnego kołowrotka gwarantującego optymalną stabilność pracy mechanizmu w każdych warunkach.
Hamulec ATD gwarantuje szczególnie w trudnych momentach niezbędną pewność działania. Hamulec ATD w odróżnieniu od zwykłych systemów startuje 
bez spotykanego zazwyczaj początkowego wyższego oporu, precyzyjnie utrzymując ustawioną siłę hamowania.

Oczywiście również Exist 15‘ w całości produkowany jest w Japonii.

  ►  Oś kołowrotka zabezpieczona 
MAGSEALED®

  ►  Rolka prowadząca zabezpieczona 
MAGSEALED®

  ►  Łożyska kulkowe MAGSEALED®  
na osi korbki

  ►  12 Łożysk kulkowych (w tym  
10 “CRBB®“ i 2 MAGSEALED®) 
Obudowa ZAION®

  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 
Anti-Reverse®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ► System hamulca ATD®

  ► Silent Oscillation system
  ► Frezowana CNC korbka
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Szpula ABS® II
  ► Wyprodukowano w Japonii 
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  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10100-100 1025 12 4.8:1 100/0.12 60cm 165g
10100-250 2500 12 4.8:1 150/0.28 72cm 200g
10100-251 2510PEH 12 5.7:1 150/0.23 85cm 215g
10100-256 2506PEH 12 5.7:1 155/0.16 85cm 195g
10100-300 3000 12 4.8:1 200/0.28 81cm 235g
10100-312 3012H 12 5.6:1 200/0.23 95cm 235g

Kołowrotki z przednim hamulcem



    

12

 

MORETHAN
Absolutnie topowy model z japońskiego programu DAIWA. Tym kołowrotkiem nasi japońscy inżynierowie udowodnili dobitnie, że w dziedzinie 
konstrukcji nowoczesnych kołowrotków najwyższej klasy wciąż jest miejsce na techniczne innowacje. 

Niepodważalnym dowodem są nasze łożyska Mag Sealed -odporne na słoną wodę, magnetycznie uszczolnione i zapewniające znacznie większą żywotność 
od standardowych. Oba łożyska Mag Sealed umieszczone są po dwóch stronach w miejscu, gdzie oś korbki przechodzi przez mechanizm. W ten sposób za 
sprawą podwójnej bariery Mag Sealed przy osi korbki oraz Mag Sealed na osi głównej, mechanizm kołowrotka jest w pełni uszczelniony i zabezpieczony przed 
przedostawaniem się do niego słonej wody i brudu. Ma to bezpośredni wpływ na zwiększenie jego żywotności. Rolka prowadząca zabezpieczona Magsealed 
dodatkowo wpływa na płynność pracy i trwałość całego kołowrotka chroniąc go przed słoną wodą. Szpula Morethan jest perfekcyjnie przystosowana zarówno 
do łowienia cienkimi plecionkami, jak i żyłkami. Idalnie do połowu sandaczy, szczupaków, troci i okoni.

Gruby, neoprenowy pokrowiec skutecznie chroni kołowrotek w trakcie transportu.

  ► Aluminiowy korpus HARDBODYZ®

  ►  Oś kołowrotka zabezpieczona 
MAGSEALED®

  ►  Rolka prowadząca zabezpieczona 
MAGSEALED®

  ►  2 Łożyska kulkowe MAGSEALED® na osi 
korbki

  ► Rotor ZAION® AIR ROTOR®

  ►  11 Łożysk kulkowych (w tym 5 „CRBB®“ i  
2 łożyska MAGSEALED®) Hamulec UTD

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-
Reverse®

  ►  Frezowany CNC mechanizm  
Hyper DIGIGEAR®

  ►  Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie 
żyłki

  ► Szpula do dalekich rzutów ABS® II
  ►  Korbka aluminiowa wykonana 
 maszynowo

  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Dostarczane w neoprenowej pokrowcu
  ► Made in Japan 
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  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Kołowrotki z przednim hamulcem

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10122-251 2510PEH 11 6.0:1 150/0.23 90cm 245g
10122-312 3012 11 6.0:1 200/0.23 95cm 280g
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CERTATE
NEW

Nowego Certate udoskonaliśmy na każdej płaszczyźnie. Między innymi dzięki tak fascynującym rozwiązaniom, jak łożyska Mag Sealed, hamulec 
ATD czy rotor Zaion Air.

„Zaczyna się nowa era w konstrukcji kołowrotków“. Z tym mottem Certate w roku 2004 jako okręt flagowy kolejnej generacji wyznaczył nowe standardy. 
Każdy kolejny Certate musi wnosić na scenę nową jakość, by podołać oczekiwaniom. Wraz z nowym Certate 16‘ prezentujemy prawdopodobnie najbardziej 
zaawansowaną linię produktów, jaka kiedykolwiek pojawiła się na rynku.
DAIWA od zawsze pełniła rolę pioniera. W obszarze technologii uszczelniania kołowrotków stworzyliśmy niepowtarzalny mechanizm ochronny w postaci 
mechanizmu Mag Sealed. Sprawia on, że najważniejsze elementy niezwykle skutecznie zabezpieczone zostają przed zgubnym wpływem wody i cząsteczek 
brudu. W przypadku Certate 16‘ oprócz głównej osi za pomocą łożysk Mag Sealed uszczelniona jest również oś korbki. W ten sposób DAIWA wyeliminowała 
jedną z głównych bolączek i najczęściej spotykanych zgłoszeń serwisowych. W najnowszej serii nastąpiła kolejna optymalizacja wagi dzięki zastosowaniu 
materiału Zaion. Nowy Certate ‚16 wyoposażony został w najlżejszy rotor w historii. Poskutkowało to zmniejszeniem oporów rotacyjnych o ok. 15%. Im 
mniejsze opory, tym lepszy kontakt i czucie przynęty.
Oprócz zwiększenia efektywności pracy rotora i siły zwijania poprawione zostało również działanie hamulca. Zoptymalizowane wyważenie rotora i toważyszące 
mu zmniejszenie wibracji poprawia kontrolę nad przynętą w trakcie jej prezentacji, co idealnie sprawdza się przy wolniejszych technikach prowadzenia.
Wciąż aktualny trend polowania na kapitalne okazy coraz lżejszym i delikatniejszym sprzętem wymaga szczególnie dopieszczonego hamulca. Nowy hamulec 
DAIWA ATD w odróżnieniu od zwykłych systemów startuje bez spotykanego zazwyczaj początkowego wyższego oporu, precyzyjnie utrzymując ustawioną 
siłę hamowania. Ilość ryb spadających z haka w trakcie holu, a także zerwania żyłki zostają dzięki niemu wyraźnie zredukowane. Jednoczęściowy korpus w 
naszych modelach HD (Heavy Duty) zapewnia doskonałą stabilność. Dzięki niemu w ekstremalnych sytuacjach możecie pójść na całość. Jednoczęściowa 
konstrukcja sprawia, że obudowa i mechanizm tworzą idealną, stabilną  jedność. Korpus jest również bardziej odporny na odkształcenia od zwyczajnych 
modeli. Kolejną zaletą jest jeszcze większa szczelność obudowy. Jednoczęściowa konstrukcja umożliwiła zastosowanie powiększonego koła napędowego, 
które w porównaniu do Certate 04 poprawiło efektywność przenoszenia siły i płynność pracy pod obciążeniem o 72%.

Certate 16‘ to więcej, niż tylko kolejna generacja pewnej serii - to bezkompromisowa wizja dla jeszcze większej radości z łowienia.
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Kołowrotek metalowy

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Kołowrotki z przednim hamulcem

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10407-710 1003 10 4.8:1 150/0.11 60cm 205g
10407-725 2500 10 4.8:1 200/0.23 72cm 240g
10407-730 3000 10 4.8:1 200/0.28 81cm 265g

Certate 

Certate High Speed 

Certate High-Speed z super płytką szpulą przeznaczoną dla plecionek

  ► Korpus HARDBODYZ®

  ►  Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®

  ►  Rolka prowadząca zabezpieczona 
MAGSEALED®

  ►  Aluminiowa obudowa Monoblock (wielkości 
3500 / 4000)

  ►  10 Łożysk kulkowych (w tym 5 „CRBB®“)
  ►  Wersja HD 8 łożysk kulkowych (w tym 5 
„CRBB®“ i 2 MAGSEALED®)

  ► Rotor ZAION® AIR ROTOR®

  ► System hamulca ATD®

  ► Mechanizm Tough Drive Gear (TDG)
  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ► Silent Oscillation system
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ►  Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-
Reverse®

  ► Anti Backlash System II (ABS® II)
  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ► Made in Japan 

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10407-726 2510PE-H 10 6.0:1 150/0.23 90cm 240g

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10407-727 2506H 10 6.0:1 170/0.16 90cm 240g
10407-732 3012H 10 5.6:1 200/0.23 95cm 270g
10407-735 HD 3500H 8 5.7:1 200/0.33 97cm 405g
10407-740 HD 4000H 8 5.7:1 250/0.33 101cm 405g
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Kołowrotki z przednim hamulcem

  ►  Oś kołowrotka zabezpieczona 
MAGSEALED®

  ►  8 łożysk kulkowych 
(w tym 5 „“CRBB®“)

  ► Obudowa ZAION®

  ► AIR ROTOR®

  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ►  Blokada obrotów wstecznych  
Infinite Anti-Reverse®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ► System hamulca ATD®

  ► Silent Oscillation system
  ► Frezowana CNC korbka
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Szpula ABS® II
  ► Wyprodukowano w Japonii

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

LUvIAS

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10124-100 1003 8 4.8:1 150/0.12 60cm 175g
10124-251 2510PEH 8 5.7:1 150/0.24 84cm 205g
10124-255 2500 8 4.8:1 200/0.23 72cm 215g
10124-256 2506H 8 5.7:1 170/0.17 84cm 200g
10124-305 3000 8 4.8:1 200/0.28 81cm 245g
10124-312 3012 8 4.8:1 200/0.23 81cm 245g

Luvias charakteryzuje się niesamowicie płynną pracą i ekstremalnie niską 
wagą. Wyposażony w niemal wszystkie techniczne rozwiązania, jakich 
moglibyśmy się spodziewać po kołowrotku wyprodukowanym w Japonii. 
Wielkości 2500 i 3000 wyposażone są w aluminiową szpulę, pozostałe 
rozmiary posiadają szpule wykonane z ekstremalnie lekkiego, specjalnego 
kompozytu węglowego.
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Kołowrotki z przednim hamulcem

  ► Obudowa ZAION®

  ►  Oś kołowrotka zabezpieczona 
MAGSEALED®

  ►  9 Łożysk kulkowych 
(w tym 1 „“CRBB®“)

  ► AIR ROTOR®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  Nawój Cross Wrap® - krzyżowe 

nawijanie żyłki
  ►  Blokada obrotów wstecznych 

Infinite Anti-Reverse®

  ► Hamulec UTD
  ► Silent Oscillation system
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ► Hamulec rotora
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności BALLISTIC EXH

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Seria spinningowych kołowrotków Ballistic EX-H mimo krótkiej obecności 
na rynku zdążyła zrobić prawdziwą furorę. Ten model robi niesamowite 
wrażenie -sportowy, nowoczesny design, przełomowa technologia Mag 
Sealed i liczne, ekskluzywne rozwiązania czynią z niego wyjątkowe 
wędkarskie narzędzie. Wysokie przełożenie sprawia, że doskonale nadaje 
się do połowu troci!
Technologia Mag Sealed zapewnia spokojną, równą pracę  mechanizmu 
przez długi czas -dzięki całkowitemu wyeliminowaniu przenikania drobinek 
soli do wnętrza kołowrotka.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10418-200 2000H 9 5.6:1 125/0.25 75cm 225g
10418-250 2500H 9 5.6:1 190/0.25 84cm 245g
10418-300 3000H 9 5.6:1 220/0.28 95cm 295g
10418-400 4000H 9 5.7:1 270/0.30 101cm 395g
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Sukces serii Caldia stworzył duże zapotrzebowanie na specjalny 
model o podwyższonym przełożeniu. 

Caldia SHA to japońska technologia w najlepszym wydaniu połączona 
z wysokim przełożeniem -w przypadku wielkości 3000 prędkość 
zwijania wynosi ponad 100cm! Konstrukcja Caldi bazuje na tej samej 
nanotechnologii, co kołowrotki Certate oferując za sprawą technologi  
Mag Sealed całkowite uszczelnienie korpusu zapobiegające przenikaniu 
do jego wnętrza brudu i kryształków soli. Wydłuża to bardzo wyraźnie 
żywotność oraz zwiększa płynność pracy mechanizmu. Dzięki tym 
rozwiązaniom jest to idealny kołowrotek do częstego użytkowania, do 
połowu troci w Morzu Bałtyckim, a także okoni i szczupaków w słodkich 
wodach.

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

CALDIA SHA

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10408-520 2000 9 6.0:1 125/0.25 81cm 220g
10408-525 2500 9 6.0:1 190/0.25 90cm 245g
10408-530 3000 9 6.2:1 220/0.28 105cm 275g

  ►  Oś kołowrotka zabezpieczona 
MAGSEALED®

  ►  9 Stalowych łożysk  
kulkowych (w tym 5 „CRBB®“)

  ► Obudowa ZAION®

  ► AIR ROTOR®

  ►  Przekładnia DIGIGEAR® II 
frezowana CNC

  ► Silent Oscillation system
  ► Uszczelniony przedni hamulec
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 

Anti-Reverse®

  ► Kuta na zimno aluminiowa szpula
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 
żywotności

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II 

Kołowrotki z przednim hamulcem
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CALDIA A

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Kołowrotki z przednim hamulcem

  ►  Oś kołowrotka zabezpieczona 
MAGSEALED®

  ► Obudowa ZAION®

  ►  5 Łożysk kulkowych  
(w tym 1 “CRBB®“)

  ► AIR ROTOR®

  ► Hamulec UTD
  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 

Anti-Reverse®

  ►  Nawój Cross Wrap® - krzyżowe 
nawijanie żyłki

  ► Silent Oscillation system
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności 

Caldia A bazuje na tej samej pionierskiej technologii, co Certate i jest 
również wyposażona w mechanizm Mag Sealed. 

Jest to oparta na nanotechnologii, olejowa bariera całkowicie uszczelniająca 
oś rotora. Zabezpiecza ona mechanizm przed przedostawaniem się do 
niego drobinek brudu oraz słonej wody, dzięki czemu kołowrotek znacznie 
dłużej będzie pracował równo i płynnie. Lekki korpus wykonany z Zaion 
gwarantuje pewne oparcie dla przekładni, niezbędne dla nienagannej, 
cichej pracy. Idealny kołowrotek do połowu troci, szczupaków i sandaczy.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10412-202 2000 5 4.8:1 125/0.25 64cm 215g
10412-252 2500 5 4.8:1 190/0.25 72cm 230g
10412-258 2508 5 4.8:1 150/0.24 72cm 230g
10412-302 3000 5 4.7:1 220/0.28 79cm 260g
10412-402 4000 5 4.9:1 270/0.30 87cm 355g
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Kołowrotki z przednim hamulcem

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Nowa seria kołowrotków EXCELER, urzeka w każdym calu -ekstremalnie 
miękka, równa praca, doskonałe wyposażenie przypominające o wiele 
droższe japońskie modele. Stonowana stylistyka i znakomita relacja ceny 
do jakości dopełniają obrazu tego doskonałego kołowrotka.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10415-150 1500 4 4.8:1 140/0.20 62cm 230g
10415-250 2500 4 4.8:1 190/0.25 72cm 265g
10415-256 2506H 4 6.0:1 170/0.16 90cm 255g
10415-300 3000H 4 5.6:1 220/0.28 95cm 305g
10415-400 4000H 4 5.7:1 270/0.30 101cm 380g

Kołowrotek metalowy

EXCELER EA

  ► Aluminiowy korpus HARDBODYZ®

  ► 4 Łożyska kulkowe
  ► AIR ROTOR®

  ►  Blokada obrotów wstecznych  
Infinite Anti-Reverse®

  ► Silent Oscillation system
  ►  Nawój Cross Wrap® - krzyżowe 

nawijanie żyłki
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ►  Frezowana CNC aluminiowa  

korbka
  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności 
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FREAMS A

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

  ► Aluminiowy korpus HARDBODYZ®

  ►  Oś kołowrotka zabezpieczona 
MAGSEALED®

  ► 4 Łożyska kulkowe
  ► AIR ROTOR®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ► Hamulec UTD
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 

Anti-Reverse®

  ►  Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawija-
nie żyłki

  ► Silent Oscillation system
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności 

Inżynierom DAIWA w przypadku Freams A po raz pierwszy udało się 
zintegrować rewolucyjną technologię MAG SEALED z kołowrotkiem z 
niższego segmentu cenowego. Konstrukcja Mag Sealed w połączeniu z 
aluminiowym korpusem zapewnia doskonałe funkcjonowanie mechanizmu 
przez bardzo długi czas. Uszczelnienie osi zabezpieczające ją przed 
brudem i kryształkami soli sprawia, że w znaczący sposób wzrasta 
żywotność kołowrotka -szczególnie używanego do połowu w słonej 
wodzie. Hamulec UTD gwarantuje optymalną pewność w trakcie holu, 
zwłaszcza w przypadku cienkich plecionek.
Freams A to ultra nowoczesny kołowrotek wykonany według japońskich 
standardów w doskonałej relacji ceny do jakości.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10417-250 2500 4 4.8:1 190/0.25 72cm 265g
10417-258 2508 4 4.8:1 200/0.23 72cm 270g
10417-300 3000 4 4.7:1 220/0.28 79cm 305g
10417-351 3515PEH 4 5.7:1 150/0.24 97cm 400g
10417-400 4000 4 4.9:1 270/0.30 87cm 395g

Kołowrotek metalowy

Kołowrotki z przednim hamulcem
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Kołowrotki z przednim hamulcem

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

REvROS EA

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10221-103 1003H 4 5.6:1 100/0.14 60cm 230g
10221-150 1500 4 4.8:1 140/0.20 62cm 225g
10221-200 2000 4 4.8:1 125/0.25 65cm 225g
10221-250 2500 4 4.8:1 190/0.25 72cm 255g
10221-300 3000 4 4.7:1 220/0.28 79cm 305g
10221-312 3012H 4 5.6:1 195/0.27 79cm 305g
10221-400 4000 4 4.9:1 270/0.30 87cm 375g

Revros E robi wielkie wrażenie już przy pierwszym obrocie korbką. 
Kołowrotek ze średniego segmentu cenowego, który pracuje tak lekko i 
płynnie, jak znacznie droższe modele.

  ► 4 Łożyska kulkowe
  ► AIR ROTOR®

  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ►  Blokada obrotów wstecznych  
Infinite Anti-Reverse®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Aluminiowa korbka
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności 
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LEGALIS HA

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)

Legalis robi wrażenie swoją równą, płynną pracą i starannością wykonania. 
Seria oferuje duży wybór kołowrotków do połowu spinningowego oraz 
do łowienia metodą feeder. Aluminiowy korpus HardBody-Z zapewnia 
stabilne oparcie mechanizmowy, aby również pod dużym obciążeniem 
pracował nienagannie.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10416-150 1500 4 6.0:1 140/0.20 77cm 240g
10416-200 2000 4 6.0:1 125/0.25 80cm 240g
10416-250 2500 4 6.0:1 190/0.25 90cm 265g
10416-300 3000 4 5.6:1 220/0.25 95cm 315g
10416-350 3500 4 5.7:1 190/0.32 101cm 385g
10416-400 4000 4 5.7:1 240/0.32 101cm 390g

Kołowrotek metalowy

  ► Aluminiowy korpus HARDBODYZ®

  ► 4 Łożyska kulkowe
  ► AIR ROTOR®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 
Anti-Reverse®

  ► Silent Oscillation system
  ►  Nawój Cross Wrap® - krzyżowe 

nawijanie żyłki
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności 
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Kołowrotki z przednim hamulcem

NINJA A

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10218-100 1003 4 4.8:1 145/0.11 60cm 245g
10218-150 1500 4 4.8:1 140/0.20 62cm 240g
10218-200 2000 4 4.8:1 125/0.25 65cm 240g
10218-250 2500 4 4.8:1 190/0.25 72cm 270g
10218-300 3000 4 4.7:1 220/0.28 79cm 310g
10218-312 3012 4 4.7:1 195/0.27 79cm 320g
10218-400 4000 4 4.9:1 270/0.30 87cm 390g
10218-412 4012 4 4.9:1 195/0.27 87cm 400g

Ninja A świetnie prezentuje się zarówno od strony optycznej, jak i 
technicznej - przede wszystkim jego nienagannie płynna praca uderza, gdy 
tylko weźmiemy go do ręki. DAIWA po raz kolejny podniosła poprzeczkę 
w dziedzinie parametrów użytkowych kołowrotków w tej klasie cenowej. 
Japońscy inżynierowie w ostatnich latach poświęcili wiele czasu na pracę 
nad polepszeniem płynności rotacji w modelach ze średniego segmentu. 
Rezultatem ich starań jest seria Ninja.

  ► 4 Łożyska kulkowe
  ► AIR ROTOR®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 
Anti-Reverse®

  ►  Rolka prowadząca Twist Buster® II, 
 z tytanową powłoką

  ► Aluminiowa korbka
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności
  ► Aluminiowa szpula zapasowa 

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)
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NEW

CROSSFIRE

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10117-200 2000 3 5.3:1 125/0.25 71cm 240g
10117-250 2500 3 5.3:1 190/0.25 80cm 270g
10117-300 3000 3 5.3:1 220/0.28 82cm 270g
10117-400 4000 3 5.3:1 270/0.30 95cm 390g
10117-500 5000 3 4.6:1 430/0.35 99cm 605g

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)

NEW

  ► 3 Łożyska kulkowe
  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 

Anti-Reverse®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ► Aluminiowa korbka
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności 

Nowa seria DAIWA Crossfire urzeka nowoczesnym designem i 
doskonałym stosunkiem ceny do jakości. Przekładnia Digigear II zapewnia 
perfekcyjnie płynną pracę i dużą moc. Nawój żyłki nowego Crossfire jest 
wręcz przykładowy, dzięki czemu nadaje się również do stosowania 
cienkich plecionek. Zależnie od wielkości idealny na szczupaki, karpie, 
pstrągi i węgorze.
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  ► 1 Łożysko kulkowe
  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ►  Blokada obrotów wstecznych Multi 

Stop
  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności 

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10118-150 1500 1 5.3:1 140/0.20 68cm 230g
10118-200 2000 1 5.3:1 125/0.25 74cm 230g
10118-250 2500 1 5.3:1 190/0.25 80cm 260g
10118-300 3000 1 5.3:1 220/0.28 82cm 260g
10118-350 3500 1 5.3:1 220/0.30 92cm 370g
10118-400 4000 1 5.3:1 270/0.30 95cm 380g
10118-450 4500 1 4.6:1 320/0.32 99cm 625g
10118-500 5000 1 4.6:1 370/0.35 99cm 630g

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)

SWEEPFIRE EC
Sweepfire EC to połączenie japońskiego Know-How z doskonałą relacją 
ceny do jakości. Inżynierowie DAIWA skoncentrowali się na osiągnięciu 
ekstremalnie miękkiej i płynnej pracy - za jaką zazwyczaj trzeba było 
znacznie więcej zapłacić. Sweepfire EC cechuje się przykładnym nawojem 
żyłki, dzięki czemu doskonale nadaje się do połowu najcieńszymi żyłkami 
i plecionkami. W zależności od rozmiaru świetnie spisuje się podczas 
polowań na szczupaki, sandacze, karpie, pstrągi, a największe modele 
idealnie nadają się do łowienia dorszy i czarniaków.

Kołowrotki z przednim hamulcem
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  ► Aluminiowy korpus HARDBODYZ®

  ►  8 Łożysk kulkowych  
(w tym 2 „“CRBB®“)

  ► AIR ROTOR®

  ►  QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-

Reverse®

  ► Silent Oscillation system
  ►  Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie 

żyłki
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Szybko składana korbka
  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ►   Przyjazny żyłce klips High Impact (HIP) 

MATCH WINNER QDA
Seria Match Winner powstała z myślą o połowie matchowym oraz metodą 
feeder. Szeroka szpula ABS wraz z rolką prowadzącą Twist Buster II 
gwarantuje większe odległości wyrzutowe oraz zredukowanie plątania się 
żyłki.
Średniej głębokości szpule 3012 i 4012 idealnie nadają do łowienia cienkimi 
żyłkami i plecionkami. Nawój Cross-Wrap znacznie redukuje ryzyko splątania 
żyłki przy wyrzucie. Klips High Impact dzięki sprężynie nie uszkadza żyłki 
zaczepionej w trakcie holu bądź przy wyrzucie.
Model 4012 stworzony został z myślą o połowie metodą feeder - silna oś 
i frezowany mechanizm bez problemu wytrzymują duże obciążenia przy 
zarzucaniu ciężkimi koszykami zanętowymi, szeroka szpula zapewnia 
optymalną efektywność zwijania.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10418-312 3012 8 4.7:1 195/0.27 79cm 345g
10418-412 4012 8 4.9:1 195/0.27 86cm 445g

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Kołowrotek metalowy

Kołowrotki z przednim hamulcem
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Kołowrotki Big Pit
Kołowrotki z 
wolnym biegiem
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nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10925-025 25 6 5.3:1 270/0.35 106cm 510g

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

Kołowrotki z wolnym biegiem

Cast‘Izm BR 25A z wolnym biegiem łączy niemal wszystkie techniczne 
rozwiązania, stworzone przez DAIWA w ostatnich latach.

Posuw szpuli o zakresie 25mm w połączeniu ze zwężoną aluminiową 
szpulą do dalekich rzutów umożliwił skonstruowanie kompaktowego i 
lekkiego kołowrotka o niedużym korpusie, którego możliwości rzutowe 
są porównywalne do modeli Big Pit. Pojemność szpuli pozwalająca 
pomieścić 320m żyłki o średnicy 0,32mm stwarza wiele opcji połowu 
z większych odległości. Manualnie zatrzaskiwany kabłąk zapobiega 
przypadkowej utracie zestawu po niechcianym zatrzaśnięciu się kabłąka 
przy wyrzucie. Wolny bieg pracuje ekstremalnie lekko i posiada płynną 
regulację, pozwalającą dopasować się do panujących warunków (wiatr, 
nurt itp). Oczywiście Cast‘Izm BR wyposażony jest również w mechanizm 
Mag Sealed perfekcyjnie uszczelniający obudowę przed przedostawaniem 
się wody i zanieczyszczeń poprzez oś - idealnie, gdy łowimy w mętnej, 
pełnej dryfujących drobin i piasku wodzie. Nawet w takich warunkach i 
przy intensywnym użytkowaniu mechanizm zachowa optymalną płynność 
i lekkość pracy.

  ► 6 Łożysk kulkowych
  ► Konstrukcja MAGSEALED®

  ► AIR ROTOR®

  ►  Blokada obrotów wstecznych 
Infinite Anti-Reverse®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Hamulec UTD
  ► Klips na żyłkę HIP
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
  ► Kabłąk zamykany ręcznie

CAST‘IZM BR A
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Perfekcyjny karpiowy kołowrotek z wolnym biegiem o kompaktowej 
budowie. INFINITY X BRA to niezawodna „broń“ na duże karpie, na którą 
długo czekało wielu łowców karpi.

Dzięki szpuli TOURNAMENT QD szybko i łatwo z normalnego 
kołowrotka możecie zrobić kołowrotek Quickdrag. Pasuje do kołowrotków 
TOURNAMENT Entoh QDA.

Szpula Quickdrag TOURNAMENT QD
Szpula Quick Drag

nr. art. model
10123-500 do rozmiaru 5000
10123-550 do rozmiaru 5500

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10030-550 5500 5 4.2:1 450/0.35 100cm 795g

  ► 5 Łożysk kulkowych
  ► Szybko składana korbka
  ► Drewniany uchwyt korbki
  ► Regulowany wolny bieg szpuli
  ►  System ślimakowego posuwu szpuli 
Wormshaft

  ► Rotor GyroSpin Balanced
  ►  Blokada obrotów wstecznych 

Infinite Anti-Reverse®

  ► Anti Backlash System (ABS®)
  ► Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 
żywotności 

Kołowrotki z wolnym biegiem

INFINITY X BR
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nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10928-025 25 6 5.3:1 320/0.32 106cm 510g

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

Emblem BR 25A wyposażony został w wolny bieg najwyższej klasy! 
Koncepcja z 25mm posuwem szpuli umożliwiła stworzenie kompaktowego 
i lekkiego kołowrotka, który w dziedzinie odległości wyrzutu odznacza 
się podobnymi parametrami do modeli Big Pit. Dodatkowo dzięki 
niższej wadze daje większą kontrolę i precyzję wyrzutu! Szeroka szpula 
dodatkowo zwiększa maksymalne odległości wyrzutowe, a w połączeniu z 
przełożeniem 5.3:1 osiąga prędkości zwijania przekraczającą jeden metr!
Manualne zatrzaskiwanie kabłąka skutecznie zapobiega niechcianemu 
zatrzaśnięciu przy wyrzucie i utracie zestawu.
Wolny bieg posiada płynną i szeroką regulację, co pozwala dopasować 
się do warunków zewnętrznych takich, jak wiatr, czy nurt.

EMBLEM BR A

  ► 6 Łożysk kulkowych
  ► AIR ROTOR®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-
Reverse®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  Precyzyjna regulacja wolnego biegu szpuli
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Hamulec UTD
  ► Klips na żyłkę HIP
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
  ► Kabłąk zamykany ręcznie.
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Kołowrotki z wolnym biegiem

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10152-350 3500 7 4.6:1 250/0.28 79cm 470g
10152-400 4000 7 4.6:1 270/0.30 79cm 460g
10152-450 4500 7 4.6:1 370/0.30 86cm 490g
10152-500 5000 7 4.6:1 370/0.32 86cm 480g

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

  ► 7 Łożysk kulkowych
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ►  Blokada obrotów wstecznych 

Infinite Anti-Reverse®

  ► Aluminiowa szpula
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ►  Frezowana CNC aluminiowa 

korbka
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności 

EMCAST BR A
Świetny kołowrotek z wolnym biegiem, o wyjątkowo równej, miękkiej 
pracy i znakomitych parametrach użytkowych. Szeroki wybór wielkości 
i super precyzyjna, płynna regulacja wolnego biegu sprawia, że seria 
EMCAST BR kapitalnie nadaje się nie tylko do karpiowych zasiadek, ale 
również do połowu sandaczy oraz węgorzy. Wyposażony we frezowaną 
CNC aluminiową korbkę i zapasową podwójną korbkę, co pozwala na 
dopasowanie tego elementu do indywidualnych preferencji.
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nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10153-350 3500 3 4.6:1 220/0.30 79cm 468g
10153-400 4000 3 4.6:1 200/0.35 79cm 459g
10153-450 4500 3 4.6:1 270/0.35 86cm 487g
10153-500 5000 3 4.6:1 230/0.40 86cm 478g

  ► 3 Łożyska kulkowe
  ►  Blokada obrotów wstecznych  

Infinite Anti-Reverse®

  ► Aluminiowa szpula
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ► Aluminiowa korbka
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności 

BLACK WIDOW BR A
Kołowrotki BLACK WIDOW cechuje równie znakomita jakość i perfekcja 
wykonania, co modeli z wyższej półki cenowej. Dzięki płynnej i precyzyjnej 
regulacji wolnego biegu seria ta może być bardzo uniwersalnie stosowana. 
Świetnie nadaje się do połowu karpi, węgorzy, sandaczy, brzan i wielu 
innych gatunków ryb. Kołowrotki BLACK WIDOW BR charakteryzuje 
typowa dla DAIWA jakość zgodna z japońskimi normami oraz fenomenalna 
relacja ceny do jakości.

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)
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Kołowrotki Big Pit z 25mm 
zakresem posuwu szpuli
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  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10920-025 25 6 4.7:1 270/0.35 96cm 450g

  ►  Oś kołowrotka zabezpieczona 
MAGSEALED®

  ► Obudowa ZAION®

  ► AIR ROTOR®

  ► 25mm zakres posuwu szpuli
  ► 6 Łożysk kulkowych
  ►  QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-
Reverse®

  ► Silent Oscillation system
  ►  Aluminiowa szpula do dalekich rzutów z 
odwrotnym stożkiem

  ►  Korbka aluminiowa wykonana maszynowo
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ►  Przyjazny żyłce klips High Impact (HIP)
  ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
  ► Kabłąk zamykany ręcznie.

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

Kołowrotki Big Pit

CAST‘IZM QDA
Świeża ale już sprawdzona koncepcja. Specjalnie opracowany posuw szpuli o zakresie 25mm w połączeniu 
z dużą średnicą szpuli umożliwiło konstrukcję kompaktowej obudowy, która wraz z wydłużoną szpulą oferuje 
nam funkcjonalność klasycznego kołowrotka Big Pit przy znacznie mniejszym i lżejszym korpusie. Średnica 
szpuli została przez naszych inżynierów tak dobrana, aby przy wyrzucie żyłka stawiała możliwie minimalny 
opór na przelotkach. Dodatkowo zwężenie szpuli zostało tak obliczone, aby zminimalizować ryzyko splątania 
podczas zarzucania.
Dzięki tym cechom Cast‘Izm QDA nadaje się doskonale nie tylko do połowu karpi z dużych dystansów, ale 
również do ciężkiego spinningu i połowu metodą feeder. Mechanizm Mag Sealed gwarantuje żywotność i 
trwale nienagannie płynną pracę.
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EMCAST A

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Kołowrotki Big Pit

NEW

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10133-025 25 5 4.6:1 370/0.30 92cm 527g

  ► 5  Łożysk kulkowych
  ► 25mm zakres posuwu szpuli
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 
Anti-Reverse®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ►  Aluminiowa szpula do dalekich  

rzutów z odwrotnym stożkiem
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ► Aluminiowa korbka
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności 

Po dużym sukcesie odniesionym przez Cast‘Izm 25QDA szybko powstało 
zapotrzebowanie na kołowrotek o podobnej charakterystyce ale w 
przystępniejszej cenie. Nowy Emcast 25A pozwala korzystać z zalet 25mm 
zakresu posuwu szpuli, szerokiej szpuli do dalekich rzutów i małego, 
kompaktowego korpusu. W ten sposób otrzymujemy funkcjonalność 
kołowrotka big pit w znacznie mniejszej i lżejszej obudowie. Emcast 25A 
może być stosowany zarówno do połowu karpi, jak i do  lekkiego połowu 
„metodą“. oraz lekkiego połowu metodą.
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Kołowrotki Big Pit

blACk WidoW 25A
NEW

ShorECAST 25A
NEW

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10133-225 25 1 4.6:1 370/0.30 92cm 517g

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10133-125 25 1 4.6:1 370/0.30 92cm 541g

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)   ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)

  ► 1 Łożyska kulkowe
  ► 25mm zakres posuwu szpuli
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-

Reverse®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ►  Aluminiowa szpula do dalekich rzutów z 

odwrotnym stożkiem
  ► Aluminiowa korbka
  ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności 

Nowy Black Widow 25A o zakresie posuwu szpuli 25mm najlepiej sprawdza 
się podczas połowu karpi ze średnich i małych dystansów. Pojemność 
szpuli wynosząca 270m/0,35mm zapewnia odpowiednią rezerwą. Dzięki
wytężonej pracy inżynierów DAIWA udało nam się stworzyć wytrzymały 
kołowrotek  o dużej mocy zwijania cechujący się znakomitą relacją ceny 
do jakości.

Shorecast 25A stworzyliśmy specjalnie do lekkiego połowu z plaży oraz do 
łowienia lekkimi pilkerami. Posuw szpuli o zakresie 25mm w połączeniu z 
aluminiową, koniczną szpulą zapewniają optymalne odległości wyrzutowe 
i dużą moc zwijania - idealną do plażowego połowu zestawami do 180g. 
Rolka prowadząca Twist Buster II skutecznie zapobiega plątaniu się żyłki 
przy ściąganiu.

  ► 1 Łożyska kulkowe
  ► 25mm zakres posuwu szpuli
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ►  Aluminiowa szpula do dalekich rzutów z odwrotnym 

stożkiem
  ► Aluminiowa korbka
  ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności 
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Kołowrotki Big Pit
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  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10120-000 45 10 4.1:1 240/0.32 88cm 440g

  ►  Oś kołowrotka zabezpieczona 
MAGSEALED®

  ►  10 Łożysk kulkowych (w tym 7 „CRBB®“)
  ► Rotor ZAION®

  ► AIR METAL obudowa z magnezu
  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawija-

nie żyłki
  ►  System ślimakowego posuwu szpuli 

Wormshaft
  ►  QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
  ►  Przyjazny żyłce klips High Impact (HIP)
  ► Jednoczęściowy kabłąk AIR BAIL®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 

Anti-Reverse®

  ►  Kuta aluminiowa szpula do dalekich 
rzutów

  ►  Duża, powlekana tytanem rolka 
prowadząca

  ► Frezowana CNC korbka
  ► Uchwyt korbki z EVA
  ► Kabłąk zamykany ręcznie.
  ► Made in Japan 

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

Kołowrotek metalowy

Kołowrotki Big Pit

bASiAir Z QdA
Legendarny kołowrotek Basiair został podrasowany przez naszych 
japońskich inżynierów - teraz wyposażony w mechanizm Mag Sealed ! 
Połączenie Zaion i magnezu okazało się idealne do tworzenia ekstremalnie 
lekkich, a zarazem mocnych i odpornych na odkształcanie kołowrotków. 
Technologia Mag Sealed zapewnia całkowite uszczelnienie korpusu, a 
więc brak negatywnego wpływu czynników zewnętrznych takich, jak sól 
czy brud na mechanizm, umożliwiając jego długotrwałą, płynną pracę.
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ToUrNAMENT bASiAir Qd
Kołowrotkiem TOURNAMENT BASIAIR QD Daiwa daje przykład 
najwyższych lotów sztuki konstrukcyjnej „made in Japan“. BASIAIR QD 
demonstruje, co jest możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych 
technologii i materiałów. Magnez i ZAION to idealne tworzywa do produkcji 
dużych, stabilnych i solidnych kołowrotków, znakomicie leżących w dłoni. Ten 
kołowrotek robi wrażenie już przy pierwszym kontakcie, przy sklepowej ladzie. 
Ten kołowrotek zdążył już zrobić furorę na europejskiej scenie karpiowej!

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10120-147 45 12 4.1:1 240/0.32 88cm 440g

Kołowrotek metalowy

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

  ► 12 Łożysk kulkowych (w tym 9 „CRBB®“)
  ► AIR METAL obudowa z magnezu
  ► Rotor ZAION®

  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ► Frezowana przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  System ślimakowego posuwu szpuli 
Wormshaft

  ► QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-
Reverse®

  ► Anti Backlash System II (ABS® II)
  ► Kuta aluminiowa szpula do dalekich rzutów
  ► Rant szpuli pokryty TiN
  ► Doskonałe prowadzenie żyłki
  ►  Kabłąk AIR BAIL®, wykonany ze stali 

Stainless
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
  ► Przyjazny żyłce klips High Impact (HIP)
  ► Kabłąk zamykany ręcznie.
  ► Made in Japan 

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Kołowrotki Big Pit
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Kołowrotki Big Pit

  ► 7 Łożysk kulkowych
  ► AIR METAL obudowa z magnezu
  ► AIR METAL rotor z magnezu
  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ► Frezowana przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  System ślimakowego posuwu szpuli 
Wormshaft

  ► QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 
Anti-Reverse®

  ► Specjalna szpula do dalekich rzutów
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ►  Kabłąk AIR BAIL®, wykonany ze stali 

Stainless
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 
żywotności

  ► Przyjazny żyłce klips High Impact (HIP)
  ► Kabłąk zamykany ręcznie.
  ► Made in Japan ToUrNAMENT bASiA QdX

Tournament Basia QD w krótkim czasie zyskał opinię jednego z najlepszych 
kołowrotków karpiowych na rynku - jego następca, model Tournament 
Basia QDX jeszcze bardziej umocni pozycję tej serii. „Black Basia“, jak 
nazywają ją nasi wędkarze testowi dostarczana jest z zapasową szpulą!

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10120-146 45 7 4.1:1 240/0.32 88cm 490g

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

Kołowrotek metalowy



    

42

Kołowrotki Big Pit

ToUrNAMENT QdA

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10135-500 5000 5 4.1:1 370/0.35 83cm 610g
10135-550 5500 5 4.1:1 270/0.45 85cm 615g
10135-600 5000LD 5 4.1:1 530/0.35 83cm 615g

Kołowrotek metalowy

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Tournament QDA został uzbrojony we wszystkie najnowsze 
techniczne rozwiązania opracowane przez inżynierów DAIWA. 

Aluminiowy korpus HardBodyZ zapewnia stabilne oparcie dla mechanizmu.
Konstrukcja Mag Sealed gwarantuje optymalną ochronę przed 
przedostawaniem się wody poprzez główną oś, zapewniając długotrwałe 
zachowanie płynności pracy mechanizmu, zapobiegając jego uszkodzeniu 
bądź skorodowaniu pod wpływem wody, brudu czy też kryształków soli.
Funkcja QD pozwala na przestawienie hamulca od zera do maksimum 
zaledwie połową obrotu pokrętła -idealnie do połowu karpi.
Koniczny kształt aluminiowej szpuli umożliwia uzyskiwanie ekstremalnych 
odległości wyrzutowych. Bardzo duża pojemność pozwala na łowienie z 
dużego dystansu.

  ► 5 Łożysk kulkowych
  ► Korpus HARDBODYZ®

  ►  QUICK DRAG  
system hamulcowy (QD®)

  ► Technologia MAGSEALED®

  ► AIR ROTOR®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 
Anti-Reverse®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Klips na żyłkę HIP
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności
  ► Kabłąk zamykany ręcznie 
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Kołowrotki Big Pit

ToUrNAMENT SUrf QdA

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10136-450 4500 5 4.1:1 320/0.32 85cm 620g
10136-500 5000 5 4.1:1 370/0.35 83cm 620g

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

Kołowrotek metalowy

Tournament Surf QDA został uzbrojony we wszystkie najnowsze 
techniczne rozwiązania opracowane przez inżynierów DAIWA. 

Aluminiowy korpus HardBodyZ zapewnia stabilne oparcie dla mechanizmu, 
który bez problemu radzi sobie ze ściąganiem ze znacznych odległości 
nawet bardzo ciężkich zestawów.
Konstrukcja Mag Sealed gwarantuje optymalną ochronę przed 
przedostawaniem się wody poprzez główną oś, zapewniając długotrwałe 
zachowanie płynności pracy mechanizmu, zapobiegając jego uszkodzeniu 
bądź skorodowaniu pod wpływem wody, brudu czy też kryształków soli.
Funkcja QD pozwala na przestawienie hamulca od zera do maksimum 
zaledwie połową obrotu pokrętła -idealnie do połowu karpi.
Koniczny kształt aluminiowej szpuli umożliwia uzyskiwanie ekstremalnych 
odległości wyrzutowych. Bardzo duża pojemność pozwala na łowienie z 
dużego dystansu.

  ► 5 Łożysk kulkowych
  ► Korpus HARDBODYZ®

  ►  QUICK DRAG system hamulcowy 
(QD®)

  ► Technologia MAGSEALED®

  ► AIR ROTOR®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 
Anti-Reverse®, bezstopniowo

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Klips na żyłkę HIP
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ► Kabłąk zamykany ręcznie
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EMblEM QdA

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)

WiNdCAST QdA

Kołowrotki Big Pit

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10158-500 5000 6 4.9:1 370/0.35 106cm 630g
10158-550 5500 6 4.9:1 460/0.35 106cm 630g
10158-600 5000 LD 6 4.9:1 530/0.35 106cm 620g

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10159-550 5500 4 4.9:1 460/0.35 106cm 630g
10159-600 5000 LD 4 4.9:1 530/0.35 106cm 615g
10159-605 5000 Spod‘n‘Mark 4 5.5:1 370/0.35 120cm 630g

NEW

NEW

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Kołowrotki DAIWA Emblem od lat znane są wśród łowców karpi ze swej 
niezawodności. Nowa seria Emblem QD wpisuje się w tą linię gwarantując 
niezwykłą odporność na przeciążenia i dużą żywotność. Mechanizm 
Digigear II zapewnia idealnie płynną i spokojną pracę oraz prędkość 
zwijania powyżej 1m na każdy obrót korbką - idealną do połowu z dużych 
odległości. Hamulec QD pozwala na błyskawiczne dopasowanie się do 
każdej sytuacji w trakcie holu oraz do zmiennych warunków w łowisku. 
Klips HIP (High-Impact) chroni żyłkę i pozwala z łatwością trafiać dokładnie 
w zanęconą miejscówkę.

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

  ► 6 Łożysk kulkowych
  ►  QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
  ► AIR ROTOR®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-
Reverse®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  System ślimakowego posuwu szpuli Wormshaft
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ►  Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ► Aluminiowa korbka
  ► Klips na żyłkę HIP
  ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
  ► Kabłąk zamykany ręcznie

Windcast QDA harmonijnie łączy i wykorzystuje wszelkie innowacje 
wymagane przez nowoczesny połów karpiowy. Ponadczasowy design, 
koniczna, aluminiowa szpula zapewniająca optymalne odległości wyrzutu, 
sprężynowy klips HIP (High-Impact) chroniący żyłkę, hamulec QD dający 
możliwość dopasowania się do zmiennych warunków w łowisku oraz w 
trakcie holu. Mechanizm Digigear II gwarantuje optymalne przeniesienie 
siły i płynną, lekką pracę.
Windcast Spod‘N‘Mark QDA o przełożeniu 5,5:1 i prędkości zwijania 
wynoszącej 120cm idealnie współpracuje z ciężkimi rakietami zanętowymi.

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa 
się ręcznie.

  ► 4 Łożyska kulkowe ( w tym 1 „CRBB®“)
  ► QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
  ► AIR ROTOR®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-
Reverse®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  System ślimakowego posuwu szpuli Wormshaft
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ► Aluminiowa korbka
  ► Klips na żyłkę HIP
  ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności
  ► Kabłąk zamykany ręcznie
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Kołowrotki Big Pit

CroSSCAST QdA

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

EMblEM SPod
Ze względu na duże zapotrzebowanie wprowadziliśmy do polskiego 
programu ten legendarny kołowrotek typu spod o prędkości zwijania 
122cm/obrót korbką. Ekstremalna siła zwijania i moc to najważniejsze 
cechy tego kołowrotka. Mechanizm CastLock zapobiega przypadkowemu 
zatrzaskiwaniu kabłąka przy wyrzucie. Dwa klipsy umożliwiają precyzyjne, 
powtarzalne zarzucanie. Silny mechanizm z Wormshaft wytrzyma każde 
obciążenia podczas zarzucania ciężkimi rakietami zanętowymi.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10126-551 EMBS 4 5.1:1 280/0.35 122cm 690g

  ► 4 Łożyska kulkowe ( w tym 1 „CRBB®“)
  ► System Super AutoCast® II
  ► Blokada CastLock
  ► System ślimakowego posuwu szpuli Wormshaft
  ► Aluminiowa szpula ABS®

  ► Klips na żyłkę po obu stronach 

Super Autocast II System

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10128-505 5000 3 4.9:1 370/0.35 106cm 665g
10128-555 5500 3 4.9:1 460/0.35 106cm 665g
10128-605 5000 LD 3 4.9:1 530/0.35 106cm 650g

NEW

Nowy Crosscast QD robi niesamowite wrażenie swą nienaganną pracą 
i dużą mocą zwijania. Koniczna aluminiowa szpula pomaga posyłać 
przynętę na znaczne odległości. Hamulec QD pozwala dopasować się do 
różnej siły nurtu i dynamicznie zmieniającej się sytuacji w trakcie holu. 
Okrągły klips chroni żyłkę i przydaje się, gdy trzeba trafiać dokładnie w 
ten sam punkt łowiska. Przekładnia Digigear II gwarantuje optymalne 
przenoszenie sił w trakcie holu. Wysokiej jakości, niezwykle wytrzymały 
kołowrotek o wzorowej relacji ceny do jakości.

  ► 3 Łożyska kulkowe
  ►  QUICK DRAG system hamulcowy (QD®)
  ► AIR ROTOR®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  System ślimakowego posuwu szpuli Wormshaft
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
  ► Szpula zapasowa
  ► Aluminiowa korbka
  ► Klips na żyłkę
  ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej ywotności
  ► Kabłąk zamykany ręcznie

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.



    

46

Kołowrotki Big Pit

EMCAST

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10154-550 5500 5 4.1:1 460/0.35 85cm 660g
10154-600 5000LD 5 4.1:1 530/0.35 85cm 660g

Emcast Spod‘n‘Mark
nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10154-551 5000 Spod‘n‘Mark 5 4.9:1 370/0.35 102cm 660g

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Emcast posiada wszelkie zalety, jakich można wymagać od kołowrotka Big Pit. Optymalne właściwości wyrzutowe dzięki długiej, konicznie uformowanej 
szpuli, duża pojemność i wielka siła ściągania. 35mm posuw szpuli dodatkowo poprawia odległość wyrzutów - w zależności od modelu nowy Emcast mieści 
nawet do 530m żyłki o średnicy 0,35mm.
Emcast dostępny jest w wyjątkowo przystępnej cenie.
Kołowrotek Emcast Spod‘n Mark posiada wyższe przełożenie!

  ► Koniczna szpula do dalekich rzutów
  ► 5 Łożysk kulkowych
  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 
Anti-Reverse®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ►  Sprężyna kabłąka o wydłużonej 

żywotności
  ► Aluminiowa szpula zapasowa 

Emcast A

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10157-450 4500 5 4.1:1 320/0.32 85cm 660g
10157-500 5000 5 4.1:1 370/0.35 85cm 660g

Emcast Surf A
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Kołowrotki Big Pit

BLACK WIDOW A

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10155-550 5500 1 4.1:1 460/0.35 85cm 675g
10155-600 5000LD 1 4.1:1 530/0.35 85cm 675g

Po wielkim sukcesie kołowrotków z wolnym biegiem Black Widow DAIWA 
przedstawia Black Widow A - model Big Pit o zakresie posuwu szpuli 
35mm, który dzięki specjalnej technologii produkcyjnej oraz zastosowaniu 
odpowiednich materiałów cechuje się dużą mocą, wielką odpornością 
na obciążenia i stabilnym, nie podatnym na odkształcenia korpusem. 
Wszystko to w doskonałej relacji ceny do jakości. W zależności od modelu 
mieszczą nawet do 530m żyłki o średnicy 0,35mm!

  ► 1 Łożysko kulkowe Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
  ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ► Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności 

SHORECAST A

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10156-500 5000 1 4.1:1 370/0.35 85cm 695g
10156-550 5500 1 4.1:1 460/0.35 85cm 695g

  ► 1 Łożysko kulkowe
  ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Aluminiowa szpula do dalekich rzutów
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch 

Shorecast A to kołowrotek do połowu z plaży łączący optymalne parametry 
wyrzutowe z wielką siłą zwijania - idealną do połowu nawet 200g 
zestawami. 35mm posuw szpuli oraz konicznie ukształtowana szpula to 
jakość rzadko spotykana w tej klasie cenowej. Rolka prowadząca Twist 
Buster II zapobiega skręcaniu się żyłki przy zwijaniu.

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)
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SALTIGA H

Kołowrotek metalowy

Nazwa Saltiga to spełnienie wielu wędkarskich marzeń - ten kołowrotek ma wszystko, czego potrzeba do złowienia wyśnionego, kapitalnego okazu 
aberjack‘a, GT czy tuńczyka w tropikach, halibuta bądź czarniaka w morzach północy - kołowrotki Saltiga pozwolą nam wyjść zwycięsko z każdej 
sytuacji!

Saltiga została niemal perfekcyjnie zabezpieczona przed korozją i przedostawaniem słonej wody. Dodatkowo do znanej już konstrukcji Mag Sealed uszczelniającej 
główną oś DAIWA dołożyła po obu stronach korbki swoje ekskluzywne łożyska Mag Sealed skutecznie blokujące przedostawanie się brudu i słonej wody. Również 
rolkę prowadzącą uzbrojono w nowe łożyska wyposażone w technologię Mag Sealed, która dzięki temu mocno zyskuje na żywotności. Właśnie ten element ma 
najczęstszy kontakt ze słoną wodą i brudem - nowe łożyska Mag Sealed gwarantują długotrwałe, bezproblemowe działanie rolki.
Aluminiowy korpus HardBodyZ gwaratuje optymalne podparcie dla mechanizmu umożliwiając perfekcyjną transmisję energii w trakcie holu.
Przekładnia Hyper Digigear powstaje w czasochłonnym procesie ze specjalnego stopu zapewniającego ekstremalną żywotność i precyzję działania mechanizmu.
Rotor Zaion Air redukuje wagę kołowrotka zapewniając optymalną płynność pracy. Duża siła hamulca Saltiga 15‘ pozwala skutecznie przeciwstawić się w trakcie 
holu najsilniejszym przeciwnikom!

Hamulec ATD gwarantuje szczególnie w trudnych momentach niezbędną pewność działania. Hamulec ATD w odróżnieniu od zwykłych systemów 
startuje bez spotykanego zazwyczaj początkowego wyższego oporu, precyzyjnie utrzymując ustawioną siłę hamowania.

  ► Oś kołowrotka zabezpieczona technologią MASEALED®

  ► Łożyska kulkowe MAGSEALED® na osi korbki
  ► Łożysko kulkowe MAGSEALED® w rolce prowadzącej
  ► Aluminiowy korpus HARDBODYZ®

  ► Rotor ZAION® AIR ROTOR®

  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Wodoszczelny system hamulca ATD®

  ► Mechanizm Hyper DIGIGEAR®

  ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Frezowana aluminiowa szpula ABS® II
  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ► Silent Oscillation system
  ► Hamulec rotora
  ► Kabłąk zamykany ręcznie
  ► Made in Japan 

Kołowrotki morskie

Kołowrotki morskie
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Kołowrotki morskie

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10310-350 3500 13 5.7:1 220/0.28 98cm 455g
10310-400 4000 13 5.7:1 250/0.33 102cm 450g
10310-450 4500 13 5.7:1 270/0.37 110cm 610g
10310-500 5000 13 5.7:1 280/0.43 121cm 625g
10310-650 6500 13 5.7:1 350/0.45 131cm 835g

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.
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nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10310-800 8000 13 5.6:0 540/0.41 144cm 850g

SALTIGA DOGFIGHT H
Dog Fight - wędkarze mają wielkiego sprzymierzeńca w walce z 
morskim żywiołem -Dog Fight jest synonimem olbrzymiej mocy 
i wytrzymałości niezbędnych do mierzenia się ze słonowodnymi 
gigantmi.

Saltiga Dog Fight został dopracowany w licznych detalach, aby zapewnić 
jeszcze większą żywotność. Saltiga Dog Fight 8000 został jeszcze lepiej 
zabezpieczony przed korozją i przenikaniem słonej wody! Do znanej 
już konstrukcji Mag Sealed o uszczelnionej osi DAIWA dołożyła po obu 
stronach korbki swoje ekskluzywne łożyska Mag Sealed skutecznie 
blokujące przedostawanie się brudu i słonej wody. Łożyska wyposażone 
w technologię Mag Sealed znajdziemy również w rolce prowadzącej, 
która dzięki temu mocno zyskuje na żywotności. Właśnie ten element 
ma najczęstszy kontakt ze słoną wodą i brudem - łożyska MAg Sealed 
gwarantują długotrwałe, bezproblemowe działanie rolki.
Dodatkowo zwiększona została pojemność szpuli, aby również przy 
połowie grubymi plecionkami zapewnić niezbędną rezerwę.
Maksymalna siła hamowania równa 30kg daje nam odpowiedni argument 
w sytuacjach ekstremalnych, pozwalając zapanować nad każdym 
przeciwnikiem.

System hamulcowy ATD gwarantuje szczególnie w trudnych 
momentach niezbędną pewność działania. Hamulec ATD w 
odróżnieniu od zwykłych systemów startuje bez spotykanego 
zazwyczaj początkowego wyższego oporu, precyzyjnie utrzymując 
ustawioną siłę hamowania.

Kołowrotek metalowy

  ►  Oś kołowrotka zabezpieczona  
technologią MASEALED®

  ► Łożyska kulkowe MAGSEALED® na osi korbki
  ► Łożysko kulkowe MAGSEALED® w rolce prowadzącej
  ► Aluminiowy korpus HARDBODYZ®

  ►  13 Łożysk kulkowych (w tym 3 MAGSEALED® 

2 „CRBB®“ i 8 kulkowych)
  ► Rotor ZAION® AIR ROTOR®

  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Wodoszczelny system hamulca ATD®

  ► Mechanizm Hyper DIGIGEAR®

  ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Frezowana aluminiowa szpula ABS® II
  ► Frezowana CNC aluminiowa korbka
  ► Frezowany CNC uchwyt korbki
  ► Silent Oscillation system
  ► Hamulec rotora
  ► Kabłąk zamykany ręcznie.
  ► Made in Japan

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

Kołowrotki morskie

Dennisowi Verreet‘owi 21.07.2015 udało się ustanowić nowy rekord świata w połowie 
tuńczyka żółtopłetwego -230lbs z brzegu na przynętę powierzchniową. Kołowrotek: 
SALTIGA DogFight 8000, wędka: SALTIGA GT 86.

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.
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  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

SALTIGA EXPEDITION
Saltiga Expedition wyposażona została w najnowsze osiągnięcia 
japońskiej technologii. 

Oś korbki została z obu stron uszczelniona za sprawą dwóch łożysk 
Mag Sealed - uniemożliwia to przedostawanie się słonej wody do 
wnętrza korpusu, co wydatnie zwiększa żywotność mechanizmu, który 
pozostaje całkowicie wolny od degradującego wpływu kryształków soli. 
Koło napędowe Hyper DigiGear wycięte zostało na maszynie CNC z 
jednego bloku materiału, dzięki czemu jest w stanie wytrzymać największe 
obciążenia występujące podczas połowu oceanicznego. Nakrętka hamulca 
w serii Saltiga Expedition wykonany jest ze specjalnego kompozytu 
efektywnie odprowadzającego ciepło i nie pozwalającego na przegrzanie 
hamulca w trakcie holu.
Wielkość 5500 legitumująca się siłą hamowania równą 15kg nadaje się 
świetnie do ciężkiego połowu pilkerowego dorszy i halibutów w Norwegii 
oraz lekkiego połowu w tropikach amberjack‘ów, GT itp.
Wielkość 8000 stworzona została do ekstremalnego połowu tuńczyków, 
GT i amberjack‘ów, kiedy oprócz wielkiej siły hamowania (30kg) niezbędna 
jest również bardzo duża pojemność szpuli.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10305-550 5500 13 5.7:1 350/0.37 124cm 635g
10305-800 8000H 13 5.7:1 540/0.40 144cm 875g

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

  ► Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®

  ► 13 Łożysk kulkowych (w tym 2 „“CRBB“ i 3 łożyska MAGSEALED®)
  ► 2 Łożyska kulkowe MAGSEALED® na osi korbki
  ► 1 Łożysko MAGSEALED® w rolce prowadzącej
  ► Rotor ZAION® AIR ROTOR®

  ► Aluminiowy korpus HARDBODYZ®

  ► Wodoszczelny hamulec Ultimate Tournament Drag (UTD)
  ► Frezowany CNC mechanizm Hyper DIGIGEAR®

  ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Jednoczęściowy kabłąk AIR BAIL®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Kuta, aluminiowa szpula ABS® II
  ► Korbka aluminiowa wykonana maszynowo
  ► Frezowany CNC uchwyt korbki
  ► Silent Oscillation system
  ► Hamulec rotora -zapobiega niechcianemu zatrzaskiwaniu kabłąka
  ► Made in Japan 

Kołowrotek metalowy

Kołowrotki morskie
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SALTIST
NEW

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10430-250 2500 8 5.6:1 190/0.25 84cm 270g
10430-300 3000 8 5.6:1 220/0.28 95cm 305g
10430-350 3500 8 5.7:1 220/0.30 97cm 420g
10430-400 4000 8 5.7:1 270/0.30 101cm 425g
10430-450 4500 8 5.7:1 320/0.35 109cm 630g
10430-500 5000 8 5.7:1 430/0.35 120cm 650g
10430-650 6500 8 5.3:1 340/0.45 123cm 840g
10430-800 8000 8 5.3:1 500/0.45 135cm 850g

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)

Seria Saltist powstała specjalnie do ciężkiego połowu w słodkiej i słonej wodzie. Oddaje nam do 
dyspozycji niemal wszystkie technologiczne innowacje opracowane przez japońskich inżynierów 
DAIWA.

Technologia  Mag Sealed skutecznie zapobiega przedostawaniu się wody i drobin brudu przez główną oś do 
wnętrza korpusu zapewniając większą żywotność mechanizmu.
Korpus HardBodyZ gwaratuje optymalne podparcie dla frezowanego CNC mechanizmu Digigear II umożliwiając 
perfekcyjne przenoszenie siły w trakcie holu. Digigear II zapewnia płynną i lekką pracę oraz odporność na 
największe przeciążenia.
Hamulec ATD w odróżnieniu od zwykłych systemów startuje bez spotykanego zazwyczaj początkowego 
wyższego oporu, precyzyjnie utrzymując ustawioną siłę hamowania.
Aluminiowa szpula ABS skonstruowana została specjalnie do łowienia plecionkami. Gumowy pierścień po 
środku sprawia, że gładka plecionka nie ślizga się pod obciążeniem.
Kołowrotki Saltist wykańczane są w specjalnym procesie „no paint“, dzięki któremu nawet przy intensywnym 
użytkowaniu farba nie zacznie schodzić z korpusu.
Korbka jest mocno osadzona w korpusie, aby sprostać dużym przeciążeniom podczas morskich połowów. 
Modele od wielkości 4500 idealnie nadają się łowienia ciężkimi pilkerami oraz do polowań na sumy i tropikalne 
olbrzymy takie, jak GT, Amberjack itp.

  ►  Oś kołowrotka zabespieczona 
technologią MAGSEALED®

  ► Korpus HARDBODYZ®

  ► AIR ROTOR®

  ►  8 łożysk kulkowych (w tym 7 
„CRBB®“ i 1 MAGSEALED® )

  ► System hamulca ATD®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 

Anti-Reverse®

  ►  Nawój Cross Wrap® - krzyżowe 
nawijanie żyłki

  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ► Aluminiowa korbka
  ►  Od wielkości 4500 manualne  

zatrzaskiwanie kabłąka 

Od wielkości 4500 
zatrzaskiwanie kabłąka  z 
zasady odbywa się ręcznie.
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BG
NEW

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10460-150 1500 6 5.6:1 140/0.20 72cm 240g
10460-200 2000 6 5.6:1 125/0.25 75cm 240g
10460-250 2500 6 5.6:1 190/0.25 84cm 265g
10460-300 3000 6 5.6:1 220/0.28 95cm 305g
10460-350 3500 6 5.7:1 220/0.30 97cm 400g
10460-400 4000 6 5.7:1 270/0.30 101cm 405g
10460-450 4500 6 5.7:1 320/0.35 109cm 625g
10460-500 5000 6 5.7:1 430/0.35 120cm 640g
10460-650 6500 6 5.3:1 340/0.45 123cm 835g
10460-800 8000 6 5.3:1 500/0.45 135cm 850g

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)

Nowe kołowrotki DAIWA BG łączą w sobie niesamowicie wysoką odporność na obciążenia i siłę 
ściągania z płynnością pracy i świetnym designem. 

Nieodkształcalny korpus HardBodyZ wykonany z aluminium zapewnia doskonałą podporę dla mechanizmu 
Digigear II i optymalne przenoszenie siły w trakcie holu. Aluminiowa szpula ABS posiada gumowy pierścień po 
środku, który sprawia, że gładka plecionka nie ślizga się pod obciążeniem.
Kołowrotki BG wykańczane są w specjalnym procesie „no paint“, dzięki któremu nawet przy intensywnym 
użytkowaniu farba nie zacznie schodzić z korpusu.
Korbka jest mocno osadzona w korpusie, aby sprostać dużym przeciążeniom podczas morskich połowów.
Modele od wielkości 4500 idealnie nadają się łowienia pilkerami oraz do bezkompromisowych polowań na 
sumy.

  ► Korpus HARDBODYZ®

  ► AIR ROTOR®

  ► 6 Łożysk kulkowych
  ► System hamulca ATD®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 

Anti-Reverse®

  ► Rolka prowadząca Twist Buster®

  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ► Aluminiowa korbka
  ►  Od wielkości 4500 manualne zatrzas-

kiwanie kabłąka 

Od wielkości 4500 
zatrzaskiwanie kabłąka  z 
zasady odbywa się ręcznie.
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Kołowrotki morskie

OCEANO A

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10803-400 4000 5 5.1:1 250/0.33 93cm 430g
10803-450 4500 5 5.1:1 270/0.37 96cm 435g

Nowy DAIWA Oceano to najodpowiedniejszy sprzęt do lekkiego i średnio 
ciężkiego połowu pilkerami w Morzu Bałtyckim i Norwegii. Kompaktowy 
aluminiowy korpus zapewnia doskonałe oparcie dla mechanizmu 
umożliwiając mu swobodną pracę. Konstrukcja przekładni generuje bardzo 
dużą siłę zwijania ułatwiając wyciąganie zaciętej na dużej głębokości ryby. 
Duży, bardzo wygodny uchwyt korbki pomaga w ściąganiu ciężkich gum 
i pilkerów.
Świetny stosunek ceny do jakości!

  ► 5 Łożysk kulkowych
  ► Aluminiowy korpus HARDBODYZ®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 
Anti-Reverse®

  ► Przekładnia DIGIGEAR®

  ► Frezowana CNC korbka
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Wzmocniony uchwyt korbki 

Kołowrotek metalowy

  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II  (patent-nr. EP0876760B1)
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Sea Fishing Reel

Także ten klasyczny model metalowego kołowrotka jest wciąż bardzo 
chętnie używany. Wyposażony w manualny kabłąk Finger-Pick-Up.

BLACK GOLD BG 90M

GOLD SILvER GS 9M

  ► 3 Łożyska kulkowe
  ► Solidna metalowa konstrukcja
  ► Wzmocniona korbka
  ► Stabilna i precyzjna przekładnia

  ►  Super precyzyjny przedni 
 hamulec

  ► Aluminiowa szpula
  ► Manualne zatrzaskiwanie kabłąka

  ► 2 Łożyska kulkowe
  ► Solidna metalowa konstrukcja
  ► Szybko składana korbka
  ► Stabilna i precyzjna przekładnia

  ►  Super precyzyjny przedni hamulec
  ► Aluminiowa szpula
  ► Manualne zatrzaskiwanie kabłąka 

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm wg.
10800-090 90M 3 3.25:1 250/0.50 830g

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm wg.
10800-009 9M 2 3.25:1 200/0.55 775g

Klasyczny w całości metalowy kołowrotek morski DAIWA, wciąż chętnie 
stosowany w wielu krajach ze względu na jego niezwykłą wytrzymałość. 
Wyposażony w manualny kabłąk Finger-Pick-Up
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Multiplikatory
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TANACOM 500

Pojemność plecionki: 40lb-470m, 50lb-350m, 60lb-300m
Pojemność żyłki mono: 0,50mm-230m, 0,55mm-190m

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10806-505 500 3 2.8:1 420/0.37 46cm 750g

NEW

Mocny kołowrotek elektryczny z silnikiem 12V stworzony do połowu 
molw, karmazynów i brosm na dużych głębokościach. Wysokiej klasy 
silnik pracuje niezawodnie również pod dużym obciążeniem, dając do 
dyspozycji pokaźne rezerwy mocy. Pozwala na bezproblemowe holowanie 
dużych ryb ze znacznych głębokości. Kołowrotki elektryczne DAIWA nie 
bez przyczyny od lat uchodzą za niemal niezniszczalne, idealne do
najcięższych zadań. Prędkość ściągania wynosi ok. 130m/min.
Tanacom 500 może być obsługiwany także manualnie. Bateria 12V / 10Ah 
starcza na jeden dzień połowu.

  ► 3 Łożyska kulkowe
  ► Konstrukcja Washable
  ► Jednoczęściowa, mocna struktura
  ►  Elektroniczny licznik głębokości w systemie 

metrycznym
  ► Dźwignia Power Lever®

  ►  Wodoszczelny hamulec  
Ultimate Tournament Drag (UTD)

  ►  Precyzyjna regulacja hamulca gwiaździstego
  ► Moc hamulca 10 kg
  ► Aluminiowa szpula
  ► Duży i wytrzymały uchwyt korbki
  ► W zestawie okablowanie
  ► Made in Japan 
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nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10804-640 40H 7 6.4:1 360/0.30 120cm 585g

Multiplikator z elektronicznym licznikiem głębokości. 

Swoją prawdziwą wartość pokazuje przy ciężkim połowie halibutów i 
czarniaków w Norwegii -dzięki licznikowi możemy za każdym razem 
podawać naszą przynętę w odpowiedniej odległości od dna. Jest to 
nieoceniona zaleta szczególnie, gdy czarniaki żerują w toni. Duże 
przełożenie i duża moc mechanizmu sprawia, że nasz wabik nawet z 
dużej głębokości możemy szybko i bez większego wysiłku wyciągnąć 
na powierzchnię -przy każdym obrocie korbką zwijane jest 120 cm żyłki! 
Specjalna, lekka konstrukcja tego „młynka“ pozwala na wielogodzinne 
łowienie bez odczuwania większego zmęczenia. Maksymalna moc 
hamulca wynosząca 13kg to nawet więcej, niż potrzeba, by przeciwstawić 
się najwaleczniejszym okazom.

  ► Elektroniczny licznik głębokości
  ►  Hamulec gwiaździsty z Click-

Systemem
  ► Uszczelniony hamulec
  ►  Blokada obrotów wstecznych 

Infinite Anti-Reverse®

  ► 7 Łożysk kulkowych „CRBB®““
  ► Aluminiowa korbka
  ► Mocny uchwyt korbki
  ► Przełożenie 6.4:1
  ► Hamulec zapadkowy
  ►  Frezowana CNC aluminiowa 

szpula 

Multiplikatory

SEALINE ISHIDAI H
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Multiplikatory

SEALINE LWLA

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10805-035 30LWLA 6 6.2:1 530/0.37 100cm 710g

Sealine LWLA do propozycja od DAIWA do ciężkiego połowu dorszy, 
halibutów itp. w Norwegii. 

Specjalna konstrukcja ramy kryje wielkie rezerwy mocy, której nie jest w 
stanie przeważyć żadna ryba pływająca w norweskich wodach - w trakcie 
testów bez problemów radziliśmy sobie również ze średniej wielkości 
tuńczykami.
Automatyczny wodzik zapewnia optymalne ułożenie linki - możecie 
całkowicie skoncentrować się na łowieniu. Mocna przekładnia i przełożenie 
6.2:1 daje duże pole manewru podczas operowania przynętą na dużych 
głębokościach.

Model na lewą rękę
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Multiplikatory

  ► 3 Łożyska kulkowe
  ► Zintegrowany licznik głębokości (w stopach)
  ► Mosiężna przekładnia
  ► Aluminiowa korbka
  ► Automatyczne prowadzenie żyłki
  ► Regulowany wolny bieg szpuli
  ► Precyzyjna regulacja hamulca gwiaździstego
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Frezowana CNC aluminiowa szpula
  ► Karbonowe tarcze hamulcowe
  ► Model na lewą rękę

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10805-227 27LC3BL 3 4.2:1 410/0.32 62cm 455g
10805-247 47LC3BL 3 4.2:1 440/0.35 60cm 500g

Model na lewą rękę

SEALINE SG LC
Idealny do trollingowego połowu łososi i troci w Morzu Bałtyckim, a 
także szczupaków i sandaczy. Line Counter daje nam pewność podania 
przynęty zawsze we właściwej odległości. Świetnie spisuje się także 
podczas polowań na dorsze i czarniaki w Norwegii.
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  ► 1 Łożysko kulkowe
  ► Zintegrowany licznik głębokości (w stopach)
  ► Mosiężna przekładnia
  ► Aluminiowa korbka
  ► Automatyczne prowadzenie żyłki
  ► Regulowany wolny bieg szpuli
  ► Precyzyjna regulacja hamulca
  ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Frezowana CNC aluminiowa szpula
  ► Model na lewą rękę

Multiplikatory

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10805-030 SLW 30HL 1 4.2:1 440/0.35 62cm 455g

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10805-547 47LCBL 1 4.2:1 440/0.35 60cm 480g

  ► 1 Łożysko kulkowe
  ► Nawój żyłki Level Wind
  ► Hamulec gwiaździsty
  ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Dźwiękowa sygnalizacja brania
  ► Aluminiowa szpula
  ► Aluminiowa korbka
  ► Model na lewą rękę

Model na lewą rękę

Model na lewą rękę

Najtańszy model wśród maszynek DAIWA z licznikiem. Idealny do trollingu 
w słodkich i słonych wodach.

ACCUDEPTH PLUS LCBL SEALINE SLW HL
Multiplikator na lewą rękę z nawojem Level Wind. Doskonale sprawdza 
się zarówno podczas połowu dorszy i halibutów w Norwegii, jak i w trakcie 
łowienia szczupaków i sandaczy w słodkiej wodzie. Doskonały stosunek 
ceny do jakości!
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Kołowrotki castingowe

System T-WING rozwiązuje od dawna pojawiający się problem prowadzenia żyłki w kołowrotkach castingowych.
Prowadnica w kształcie litery T pozwala żyłce płynnie wysuwać się przez duży otwór, nie hamując jej i nie stwarzając niepotrzebnego tarcia.
Podczas zwijania żyłka porusza się przez dolny, mały kanalik, układając się niezwykle równomiernie.

Przy zwykłych wodzikach podczas wyrzutu 
przeszkadza zwiększający tarcie kąt. 
Szczególnie niekorzystny opór działa na żyłkę, 
gdy wodzik znajduje się przy jednej z krawędzi 
kołowrotka. Skutkuje to zmniejszeniem 
odległości wyrzutu. Szeroka prowadnica w 
systemie T-Wing zmniejsza powstający opór 
dzięki łagodniejszym kątom automatycznie 
wydłużając odległość wyrzutu.

Normalne prowadzenie żyłki

Prowadzenie żyłki TWS

Frezowany, komputerowo zapro-
jektowany mechanizm na największe 
obciążenia. Precyzja wykonania 
zębatek jest 10 razy wyższe, niż w 
przypadku normalnych przekładni.

Hamulec Ultimate Tournament Drag 
gwarantuje optymalną równowagę 
między kontrolą, siłą hamowania, a 
płynnym oddawaniem linki.

Speed Shaft
Specjalna konstrukcja oraz 
przemyślane zastosowanie łożysk 
znacząco redukuje rotacyjny opór 
szpuli, co skutkuje dalszymi rzutami.

Wysoce precyzyjny system kontroli 
wyrzutu zapobiegający nadmiernemu 
rozpędzaniu się szpuli. Kontroluje on 
siłę odśrodkową podczas pierwszej 
fazy wyrzutu, kiedy najczęściej 
dochodzi do wyprzedzania linki przez 
szpulę. Następnie automatycznie 
zwalnia opór umożliwiając osiągnięcie 
optymalnej odległości wyrzutu.

Klikający hamulec gwiaździsty

Nie ma chyba piękniejszego dźwięki, niż ciche, równomierne klikanie 
szpuli, gdy ryba zaczyna odjeżdżać wybierając linkę. System opracowany 
przez DAIWA nie wpływający w najmniejszym stopniu na długość rzutu.

Rama i elementy boczne trzymające 
mechanizm wykonane są z magnezu 
Air Metal dla maksymalnej stabilności, 
odporności na odkształcenia i zre-
dukowanej wagi.

Kołowrotki castingowe
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Maksymalne ustawienie hamulca - 
bardzo pomocne przy przeciwnym 
wietrze oraz podczas połowu dużymi 
przynętami. Wyklucza nadmiernemu 
rozpędzaniu się szpuli.

Zredukowana siła hamowania. 
Szpula kręci się szybciej i dłużej - 
idealne ustawienie dla normalnych 
warunków i średniego ciężaru 
przynęt.

Najmniejsza siła hamulca. Szpula 
osiąga największą prędkość. Per-
fekcyjnie sprawdza się podczas 
łowienia małymi przynętami z więk-
szych dystansów.

System MAGFORCE 3D pozwala 
decydować o odległości magnesów 
od szpuli i tym samym o sile 
hamowania. Przełącznik umożliwia 
łatwą trzystopniową regulację

• MAX BRAKE
• ALLROUND
• LONGCAST

Kołowrotki castingowe

Magnetic
Force

Magnetic
Force

Magnetic
Force

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10711-300 C 3000HL 12 6.2:1 195/0.37 73cm 390g

  ► 12 Łożysk kulkowych „CRBB®“
  ► Przełożenie 6.2:1
  ► Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Aluminiowa obudowa Monoblock
  ► Uchwyt korbki XL Soft-Touch
  ► Ekstra gruba oś
  ► Precyzyjna regulacja hamulca gwiaździstego z terkotką
  ► Węglowe tarcze hamulcowe
  ► Moc hamulca 10 kg
  ► Automatyczne prowadzenie żyłki przy zwijaniu i zarzucaniu
  ► Model na lewą rękę
  ► Wyprodukowano w Japonii

Model na lewą rękę

RYOGA SHRAPNEL C HL
Nowy Ryoga Shrapnel z japońskiego programu 
DAIWA spełnia wszelkie życzenia! 
Z założenia stworzony do połowu wężogłów w Azji, teraz zyskuje coraz 
większą popularność w Europie. Shrapnel nadaje się przede wszystkim 
do jerkowania lekkimi i średnio ciężkimi przynętami, trollingu i lekkiego 
połowu morskiego. Obudowa wykonana została z jednego bloku 
aluminium, jest nieodkształcalna dzięki czemu zapewnia idealne oparcie 
dla mechanizmu. Znaczna moc hamulca do 10kg, duża pojemność oraz 
łożyska CRBB predysponują ten niezwykle udany multiplikator do połowu 
czarniaków i rdzawców średniej wielkości wabikami.
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Kołowrotki castingowe

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10712-000 103HL 11 6.3:1 90/0.35 66cm 165g

Kołowrotek castingowy „Made in Japan“. 

Dzięki użytemu do produkcji obudowy stopowi magnezu zalicza się do najlższejszych w swojej klasie, waży 
zaledwie 165g. Specjalna konstrukcja szpuli oraz doskonały wolny bieg pozwala na łowienie ekstremalnie lekkimi 
wabikami - już od 4g ! Idealny sprzęt do finezyjnego połowu cienkimi żyłkami i niedużymi przynętami.

  ► 11 Łożysk kulkowych
  ► AIR METAL obudowa z magnezu
  ► Szpula SV
  ► Przełożenie 6.3:1
  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ► Hamulec UTD
  ► Aluminiowa korbka
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ► Model na lewą rękę
  ► Made in Japan Model na lewą rękę

STEEZ Sv HL
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Kołowrotki castingowe

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10712-010 105HSL 8 7.2:1 80/0.32 74cm 175g

  ►  8 Łożysk kulkowych (w tym 2 „“CRBB®“)
  ► Korpus HARDBODYZ®

  ► Szpula SV
  ► Przełożenie High Speed 7.2:1
  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ► Hamulec UTD
  ► Aluminiowa korbka
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ► Model na lewą rękę
  ► Made in Japan 

Model na lewą rękęSv HSL
Japoński kołowrotek z przełożeniem High-Speed do finezyjnego połowu. 
Dzięki specjalnemu systemowi wolnego biegu szpuli oraz jej specjalnej 
konstrukcji doskonale nadaje się połowu okoni, szczupaków i boleni małymi 
wabikami od 4g wagi. Prędkość zwijania wynosząca 74cm pozwala w łatwy 
sposób imitować panicznie uciekającą ofiarę. Jeśli potrzebujecie szybkiej 
maszynki, to produkowany w Japonii SV 105HSL będzie jak najbardziej 
odpowiednim wyborem.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10712-300 300HSL 6 7.1:1 260/0.32 82cm 295g
10712-400 400HSL 6 7.1:1 220/0.40 94cm 440g

Połów multiplikatorami cieszy się od 
pewnego czasu rosnącą popularnością. 

Dlatego pojawiło się duże zapotrzebowanie na lekkie castingowe modele z 
pojemnymi szpulami do nieco lżejszego połowu sumów, czarniaków, halibutów 
oraz ryb tropikalnych takich, jak amberjack, karanks, mahi mahi itp.
LEXA została skonstruowana, by zaspokoić właśnie to zapotrzebowanie. 
LEXA 300 rozmiarem korpusu porównywalna jest do normalnych kołowrotków 
castingowych -gwarantuje jednak nieporównywalną pojemność szpuli wynoszą 
220m przy grubości plecionki 0,23mm. Wielkość 400 posiada nieco większy 
korpus i świetnie nadaje się do średnio-ciężkiego połowu spinningowego 
sumów, halibutów i czarniaków. Z pojemnością szpuli wynoszącą 220m żyłki 
o średnicy 0,40mm lub ok. 350m plecionki 0,23mm należy do największych 
multiplikatorów na rynku. Maksymalna siła hamulca modelu 400 to 11kg!

LEXA HSL

  ► Aluminiowa obudowa
  ► 6 Łożysk kulkowych (w tym 2 „CRBB®“)
  ►  Blokada obrotów wstecznych  

Infinite Anti-Reverse®

  ► Aluminiowa szpula, ultra lekka
  ► Frezowany mechanizm
  ► Mechanizm szpuli Speed Shaft
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ► Hamulec UTD
  ► Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
  ► Węglowe tarcze hamulcowe
  ► Aluminiowa korbka
  ► MagForce®-Z magnetyczny hamulec
  ► Model na lewą rękę 

Model na lewą rękę
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TATULA
Wraz z multiplikatorem Tatula DAIWA wykonała kolejny krok w rozwoju technologii T-Wing System (TWS). 

Jej udoskonalona wersja zwiększa możliwości wyrzutowe w stosunku do normalnych kołowrotków castingowych 
nawet do 10%. Osiągnięcie takiego rezultatu umożliwiło zmniejszenie tarcia i związanego z nim oporu przy 
wyrzucie, dzięki zwiększeniu kąta schodzenia linki ze szpuli. Podczas zwijania wodzik w kształcie litery T składa 
się chowając częściowo w korpusie, by precyzyjnie prowadzić linkę swoją węższą, dolną częścią. Ta nowa 
generacja systemu TWS zdążyła już zrobić sporą furorę w USA. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym 
odległość wyrzutu jest ekstremalnie lekko pracująca szpula. TATULA robi wrażenie również pozostałymi detalami, 
które w tej klasie cenowej są czymś naprawdę wyjątkowym, jak choćby system Air Rotation gwarantujący wręcz 
niewiarygodną płynność i lekkość pracy mechanizmu.

  ► 7 Łożysk kulkowych
  ► T-Wing System (TWS®)
  ► Hamulec UTD
  ►  MagForce®-Z magnetyczny 

hamulec
  ►  Hamulec gwiaździsty z Click-

Systemem
  ► Przekładnia frezowana CNC
  ► Aluminiowa obudowa
  ► Aluminiowa korbka
  ► Uchwyt korbki Soft-Touch
  ► Model na lewą rękę 

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10710-220 200HSL 7 7.3:1 180/0.32 82cm 230g

TATULA 200HSL
Tatula 200HSL stworzony został, by zaspokoić zapotrzebowanie na 
multiplikator z większą pojemnością. Tatula 200SHL wielkością korpusu 
nie różni się od modeli 100HSL, jednak mieści znacznie większe ilości linki 
-idealnie do połowu crankbaitami, do którego zazwyczaj stosuje się grube 
plecionki. System TWS poprawia parametry wyrzutowe w porównaniu 
do normalnych kołowrotków castingowych o nawet 10%. Mechanizm Air 
Rotation zapewnia ekstremalnie lekką rotację szpuli, dzięki czemu jest 
niemal niewyczuwalny podczas zwijania.

Model na lewą rękę
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Kołowrotki castingowe

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10710-215 100HSL 7 7.3:1 135/0.32 77cm 210g

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10710-216 100HSL-R 7 7.3:1 135/0.32 77cm 205g

TATULA 100XSL Type R
Model Super High Speed z przełożeniem 8.1:1 i systemem TWS. Wysokie 
przełożenie skutkuje prędkością zwijania równą 86cm na każdy obrót 
korbką, co stwarza wiele nowych możliwości prezentacji przynęty.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10710-211 100XSL-R 7 8.1:1 135/0.32 86cm 220g

Model na lewą rękę

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10710-210 100HSL 7 7.3:1 135/0.32 77cm 225g

TATULA 100HSL

Model na lewą rękę

Model na lewą rękę

Model na lewą rękę

NEW

NEW

TATULA CT 100HSL
Nowy Tatula CT z przełożeniem 7,3:1 wyposażony jest w system T-Wing dla 
maksymalnych odległości wyrzutowych. Świetnie leży w dłoni, koncepcja 
konstrukcyjna CT (Compact) zapewnia optymalną ergonomię. Nieco 
spłaszczony korpus zwiększa komfort połowu nowoczesnymi technikami 
takimi, jak twitching i jerking.

  ► Hamulec gwiaździsty z materiału ZAION® z terkotką

TATULA CT 100HSL Type R
Nowy Tatula CT 100HSL Type R stworzony z myślą o oddawaniu jak 
najdalszych rzutów - system T-Wing poprawia zasięg wyrzutu do 10%. 
Wysokiej klasy mechanizm Air Rotation jest niemal niewyczuwalny podczas 
kręcenia korbką. Jego idealnie lekka i płynna praca idealnie nadaje się do 
łowienia małymi, lekkimi przynętami. Nowe modele CT (Compact) mają 
nieco spłaszczony profil i doskonale leżą w dłoni.



    

68

Kołowrotki castingowe

vIENTO HD

MEGAFORCE THSL
Zupgradowana wersja bardzo lubianego kołowrotka Twitching Bar, o 
wysokim przełożeniu 7.1:1 umożliwiającym osiągać prędkość ściągania 
ok.80cm na jeden obrót korbki -co daje to jeszcze większe pole manewru 
podczas podawania przynęty. Niezawodny mosiężny mechanizm 
umieszczony w stabilnej obudowie daje nam niezbędną przy częstym 
użytkowaniu pewność. Hamulec magnetyczny MAGFORCE-Z można 
wyłączyć całkowicie, by zoptymalizować odległość wyrzutu.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10710-155 100THSL 6 7.1:1 135/0.32 80cm 250g

System TWITCHIN’BAR
Kołowrotki castingowe DAIWA z sys-
temem Twitchin’Bar zostały stworzone 
specjalnie do połowu sandaczy, okoni 
oraz szczupaków. Idealny do jerkowania 
oraz połowu pionowego. Teraz można 
wygodnie łowić jedną ręką –po krótkim 

  ► 6 Łożysk kulkowych
  ► Obudowa wykonana z jednego kawałka
  ► Mechanizm szpuli Speed Shaft
  ► System Twitchin‘Bar®

  ► MagForce®-Z magnetyczny hamulec
  ► Przekładnia wykonana z mosiądzu
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Model na lewą rękę 

Technologia kołowrotków 
DAIWA

przytrzymaniu kciukiem drążka TwitchIn‘Bar kołowrotek ściąga przynętę ok. 
15 centymetrów lub natychmiast zwija luźną żyłkę po dotarciu przynęty na 
dno. Będąc samemu w łodzi można dzięki niemu jednocześnie manewrować 
i ściągać przynętę. Nieoceniona zaleta dająca dużą przewagę nad 
kołowrotkami typu Baitcast bez TwitchIn‘Bar.

Model na lewą rękę

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10710-010 HD 8 6.3:1 110/0.32 67cm 240g

NEW

Nowy Viento ze sprawdzoną technologią Twitchin‘Bar stwarza 
wspaniałe możliwości podczas połowu castingowego oraz wertykalnego. 
Twitchin‘Bar otwiera wiele nowych możliwości prezentacji wabika oraz 
pozwala dopasować technikę połowu do ukształtowania podłoża. Świetnie 
sprawdza się, gdy jedną ręką musimy obsługiwać silnik.
System Speed-Shaft w połączeniu z precyzyjnie regulowanym 
hamulcem magnetycznym gwarantuje duże odległości wyrzutu. Hamulec 
magnetyczny Magforce zapobiega wyprzedzaniu linki przez szpulę.

  ► 8 Łożysk kulkowych (w tym 2 „CRBB®“)
  ► System Twitchin‘Bar®

  ► Aluminiowa obudowa
  ► Hamulec magnetyczny MagForce®

  ► Aluminiowa szpula, ultra lekka
  ► Mechanizm szpuli Speed Shaft
  ► Korbka z włókna węglowego
  ► Uchwyt korbki XL Soft-Touch
  ► Pierścień przelotki wykonany z azotku tytanu
  ► Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
  ► Model na lewą rękę 

Model na lewą rękę
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19153-350 Black Widow BR 3500A aluminium
19153-400 Black Widow BR 4000A aluminium
19153-450 Black Widow BR 4500A aluminium
19153-500 Black Widow BR 5000A aluminium

19152-350 Emcast BR 3500A aluminium
19152-400 Emcast BR 4000A aluminium
19152-450 Emcast BR 4500A aluminium
19152-500 Emcast BR 5000A aluminium

19128-505 Crosscast 5000QDA aluminium
19128-555 Crosscast 5500QDA aluminium
19128-605 Crosscast 5500LD QDA aluminium

19133-025 Emcast 25A aluminium

19133-125 Shorecast 25A aluminium

19133-225 Black Widow 25A aluminium

19154-550 Emcast 5500A        aluminium
19154-600 Emcast 5000LDA        aluminium

19120-000 Tournament BasiAir Z 45QDA aluminium
19120-146 Tournament Basia 45QDX aluminium
19120-147 Tournament BasiAir 45QD aluminium

19418-312 Match Winner 3012QDA aluminium
19418-412 Match Winner 4012QDA aluminium

19416-150 Legalis 1500HA aluminium
19416-200 Legalis 2000HA aluminium
19416-250 Legalis 2500HA aluminium
19416-300 Legalis 3000HA aluminium
19416-350 Legalis 3500HA aluminium
19416-400 Legalis 4000HA aluminium

19415-150 Exceler 1500A aluminium
19415-250 Exceler 2500A aluminium
19415-256 Exceler 2506HA aluminium
19415-300 Exceler 3000HA aluminium
19415-400 Exceler 4000HA aluminium

19417-250 Freams 2500A aluminium
19417-258 Freams 2508A aluminium
19417-300 Freams 3000A aluminium
19417-351 Freams 3515PE-HA aluminium
19417-400 Freams 4000A aluminium

19408-520 Caldia 2000SHA aluminium
19408-525 Caldia 2500SHA aluminium
19408-530 Caldia 3000SHA aluminium

19412-202 Caldia 2000A aluminium
19412-252 Caldia 2500A aluminium
19412-258 Caldia 2508A aluminium
19412-302 Caldia 3000A aluminium
19412-402 Caldia 4000A aluminium

19418-200 Ballistic EX 2000H aluminium
19418-250 Ballistic EX 2500H aluminium
19418-300 Ballistic EX 3000H aluminium
19418-400 Ballistic EX 4000H aluminium

19122-251 Morethan 2510PE-H aluminium
19122-312 Morethan 3012 aluminium

19030-550 Infinity X BR 5500 aluminium

Szpule zapasowe DAIWA

Kołowrotki z przednim 
hamulcem

Kołowrotki z wolnym biegiem

KOŁOWROTKI BIG PIT

Morskie kołowrotki 
spinningowe

Kołowrotki z przednim 
amulcem

19800-090 BG 90M aluminium

19800-009 GS 9M aluminium

nr. art. do nast. kołowr. materiał
19920-025 Castizm 25 QDA aluminium

19126-551 Emblem Spod aluminium

19305-550 Saltiga 5500 EXP aluminium
19305-800 Saltiga 8000H EXP aluminium

nr. art. do nast. kołowr. materiał
19101-100 Exist 1025 Szpula AIR
19101-250 Exist 2500 Szpula AIR
19101-251 Exist 2510PE-H Szpula AIR
19101-256 Exist 2506PE-H Szpula AIR
19101-300 Exist 3000 Szpula AIR
19101-312 Exist 3012H Szpula AIR

19124-100 Luvias 1003 Szpula AIR
19124-251 Luvias 2510PE-H Szpula AIR
19124-255 Luvias 2500 Szpula AIR
19124-256 Luvias 2506H Szpula AIR
19124-305 Luvias 3000 Szpula AIR
19124-312 Luvias 3012 Szpula AIR

19221-103 Revros E 1003HA aluminium
19221-150 Revros E 1500A aluminium
19221-200 Revros E 2000A aluminium
19221-250 Revros E 2500A aluminium
19221-300 Revros E 3000A aluminium
19221-312 Revros E 3012HA aluminium
19221-400 Revros E 4000A aluminium

nr. art. do nast. kołowr. materiał
19218-100 Ninja 1003A aluminium
19218-150 Ninja 1500A aluminium
19218-200 Ninja 2000A aluminium
19218-250 Ninja 2500A aluminium
19218-300 Ninja 3000A aluminium
19218-312 Ninja 3012A aluminium
19218-400 Ninja 4000A aluminium
19218-412 Ninja 4012A aluminium

19118-150 Sweepfire E 1500C nylon
19118-200 Sweepfire E 2000C nylon
19118-250 Sweepfire E 2500C nylon
19118-300 Sweepfire E 3000C nylon
19118-350 Sweepfire E 3500C nylon
19118-400 Sweepfire E 4000C nylon
19118-450 Sweepfire E 4500C nylon
19118-500 Sweepfire E 5000C nylon

nr. art. do nast. kołowr. materiał
19925-025 Castizm BR 25A aluminium

19154-551 Emcast Spot´n´Mark       aluminium

19157-450 Emcast Surf 4500A       aluminium
19157-500 Emcast Surf 5000A       aluminium

19155-550 Black Widow BR 5500A       aluminium
19155-600 Black Widow BR 5000LDA       aluminium

19156-500 Shorecast 5000A       aluminium
19156-550 Shorecast 5500A       aluminium

19310-350 Saltiga 3500H aluminium
19310-400 Saltiga 4000H aluminium
19310-450 Saltiga 4500H aluminium
19310-500 Saltiga 5000H aluminium
19310-650 Saltiga 6500H aluminium

19310-800 Saltiga 8000H DF aluminium

19803-400 Oceano 4000A aluminium
19803-450 Oceano 4500A aluminium

19136-450 Tournament Surf 4500A        aluminium
19136-500 Tournament Surf 5000A        aluminium

19135-500 Tournament 5000QDA        aluminium
19135-550 Tournament 5500QDA        aluminium
19135-600 Tournament 5000LD QDA          aluminium

19928-025 Emblem BR 25A aluminium

19407-710 Certate 1003 aluminium
19407-725 Certate 2500 aluminium
19407-727 Certate 2506H aluminium
19407-726 Certate 2510PE-H aluminium
19407-732 Certate 3012H aluminium
19407-730 Certate 3000 aluminium
19407-740 Certate HD 4000H aluminium

  
19158-500 Emblem 5000QDA aluminium
19158-550 Emblem 5500QDA aluminium
19158-600 Emblem 5500LD QDA aluminium

19159-550 Windcast 5500QDA aluminium
19159-600 Windcast 5500LD QDA aluminium
19159-605 Windcast Spod´N´Mark aluminium

19430-250 Saltist 2500 aluminium
19430-300 Saltist 3000 aluminium
19430-350 Saltist 3500 aluminium
19430-400 Saltist 4000 aluminium
19430-450 Saltist 4500 aluminium
19430-500 Saltist 5000 aluminium
19430-650 Saltist 6500 aluminium
19430-800 Saltist 8000 aluminium

19460-150 BG 1500 aluminium
19460-200 BG 2000 aluminium
19460-250 BG 2500 aluminium
19460-300 BG 3000 aluminium
19460-350 BG 3500 aluminium
19460-400 BG 4000 aluminium
19460-450 BG 4500 aluminium
19460-500 BG 5000 aluminium
19460-650 BG 6500 aluminium
19460-800 BG 8000 aluminium

nr. art. do nast. kołowr. materiał

19117-200 Crossfire 2000 aluminium
19117-250 Crossfire 2500 aluminium
19117-300 Crossfire 3000 aluminium
19117-400 Crossfire 4000 aluminium
19117-500 Crossfire 4000 aluminium
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KOMPOZYTY WŁÓKNA WĘGLOWEGO
Największy wpływ na jakość wędki ma zastosowany kompozyt 
węglowy. W DAIWA nieustannie pracujemy nad zwiększeniem ilości 
włókien węglowych i zredukowaniu ilości żywicy. Zgodnie z mottem: 
więcej mięśni, mniej tłuszczu. To jeden z naszych sposobów dążenia 
do produkowania coraz to lepszych wędzisk.

Włókno węglowe Z-SVF
Z-SVF to najlżejszy kompozyt węglowy, jakiego 
DAIWA kiedykolwiek użyła do budowy wędzisk. 
Bardzo niewiele modeli jest konstruowanych na 
jego bazie, ponieważ jest on niezwykle trudny 
do wytworzenia, ma ekstremalnie wysoką cenę, 
a przede wszystkim niezwykle skomplikowane 
jest samo wyprodukowanie blanku.

Włókno węglowe SUPER SVF
Zawartość żywicy zredukowana do minimum 
oraz wysokomodułowe włókno węglowe. 
Ponieważ materiał ten jest bardzo drogi, 
tylko nasze najwyższe modele są z niego 
wykonane. Wędziska z kompozytu SUPER 
SVF są ekstremalnie lekkie, niezwykle czułe 
i mają ultra szybką akcję.

Włókno węglowe SVF
W porównaniu do wędek z włókna 
węglowego HVF, modele wykonane z 
kompozytu węglowego SVF o dodatkowo 
zredukowanej ilości żywicy są jeszcze 
lżejsze i jeszcze bardziej czułe. Posiadają 
ultra szybką akcję i nie "bujają się" po 
zamachu.

Włókno węglowe HVF
W przeciwieństwie do normalnych węglowych 
wędek o dużej zawartości żywicy między 
włóknami, wędziska DAIWA HV wykonane 
są z kompozytu o zmniejszonej ilości żywicy, 
zwanego HVF -dzięki czemu są lżejsze, 
wytrzymalsze, lepiej zbalansowane i posiadają 
szybszą akcję.

W standardowych kompozytach węg-
lowych zawartość żywicy jest bardzo 
wysoka, a a ilość włókien węglowych 
niewielka. Wędki są przez to ciężkie, nie 
tak dobrze wyważone i wolniejsze, niż 
nasze modele HVF lub SVF.

Normalne włókno węglowe "Pre Preg"

DAIWA prezentuje przelotki AGS (AGS = Air Guide System) z włókna 
węglowego zaczynające nowy etap w rozwoju technologii budowy 
wędzisk. Przelotki AGS posiadają ramę z włókna węglowego dzięki 
czemu są wyraźnie lżejsze, niż np. przelotki Fuji Titanium, które były 

dotąd jednymi z najlżejszych modeli na świecie. Zredukowana waga 
optymalizuje akcję wędziska, które staje się szybsze i stabilniejsze. 
Zastosowanie przelotek z włókna węglowego umożliwia również 
oddawanie celniejszych rzutów. Trzymając w dłoni wędkę z przelotkami 
AGS natychmiast dostrzeżemy, 
jaką różnicę sprawiają dla jej akcji!

Dzięki AGS szczytówka szybciej 
zatrzymuje się po wyrzucie.

AGS w porównaniu ze zwykłymi przelotkami są nawet do 40% 
lżejsze. Oznacza to mniejsze obciążenie blanku skutkujące 
poprawioną zdolnością powrotu do pozycji wyjściowej.

Konstrukcja ramy redukuje niebezpieczeństwo splątania żyłki. Szczególnie 
podczas połowu plecionkami w wietrzne dni istnieje zagrożenie zawinięcia się jej 
wokół przelotki i zerwania przynęty. Przelotki AGS umożliwiają żyłce "samodzielne 
uwolnienie się", minimalizując ryzyko utraty wabika przy wyrzucie.

Porównanie sztywności karbonu i tytanu: karbon jest ok 3x sztywniejszy od tytanu, 
co sprawia, że idealnie nadaje się do produkcji przelotek -węglowa rama AGS 
poprawia czułość blanku jak żaden inny materiał.
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Specjalny kompozyt węglowy o podwyższonej odporności na 
skręcanie. W zazwyczaj stosowanych materiałach włókna węglowe 
przebiegają pod kątem 90 stopni -w przypadku nowego materiału 
X45 kąt ten wynosi 45 stopni, co sprawia, iż wędka jest mocniejsza i 
bardziej odporna na skręcanie.

Mimo zwiększonej odporności 
na skręcanie  elastyczność 
zostaje nie zmieniona. W 
praktyce oznacza to, że wędki 
X45 są nie tylko mocniejsze 
i celniejsze podczas zarzu-
cania, pozwalają również 
wędkarzowi na lepsze wyczucie 
prowadzonej przynęty i wyższy 
poziom kontroli holowanej ryby.

X45 zapewnia optymalną równowagę między siłą, kontrolą i elastycznością.

Ułożenie włókien węglowych

Kompresja

Skręcanie
Odporność na 
zginanie

Niska elastyczność

Wysoka 
elastyczność

W przeciwieństwie do normalnych mat węglowych, które zawsze 
ułożone są dwuwymiarowo, DAIWA stworzyła trójwymiarowy kompozyt 
3DX 3D-Cross, który wyraźnie polepsza kompresję blanku.

Dzięki zastosowaniu nowego kompozytu węglowego 3DX znacznie 
polepszona została kompresja blanku, który rozkłada obciążenia 
zawsze w jednakowy sposób - niezależnie od kierunku przyłożenia siły. 
Jednocześnie wędka znacznie szybciej zatrzymuje się po wymachu, co 
dodatkowo zwiększa zasięg rzutu. Idealna struktura Hexagon (6-kątna) 
jest bardzo często spotykana w naturze i niejednokrotnie stawała się 
podstawą stworzenia znaczących technologicznych innowacji.

Normalne blanki

Blanki 3DX

Splecione włókna węglowe 3DX zostają w 
fazie produkcji zintegrowane z blankiem. 
Ten "szkielet" podwyższa kompresję, 
poprawia odporność na zginanie i 
zwiększa szybkość blanku.

V-JOINT to specjalne połączenie czopowe, w którym czop oraz fragment 
blanku wokół niego wykonane są ze specjalnego, produkowanego 
ekskluzywnie dla DAIWA kompozytu węglowego BIOS. Włókna 
węglowe przebiegają pod kątem 45 stopni zapewniając wyższą 
odporność oraz poprawiając jednocześnie krzywą ugięcia.

Głównym zamysłem technologii Nanoplus jest takie łączenie żywicy 
i włókien węglowych za pomocą nano stopu aby powstały możliwie 
najlżejsze, a zarazem mocne blanki.

NEW
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MORETHAN bRANZINO AGS
Wraz z wędkami Branzino AGS DAIWA prezentuje kolejny kamień milowy 
w dziedzinie konstrukcji wędzisk. Połączenie kompozytu węglowego 
SUPER SVF Compile-X z ultra lekkimi przelotkami AGS z włókna 
węglowego pozwoliło skonstruować ekstremalnie szybkie i wytrzymałe 
wędki, które natychmiast po wyrzucie wracają do pozycji wyjściowej, 
bez niepotrzebnych drgań. Umożliwia to osiąganie wyjątkowo dużych 
odległości wyrzutu. Nowe
Branzino AGS oferują zależnie od modelu odpowiednie parametry zarówno 
do połowu pstrągów, jak i lekkiego spinningowe łowienia gumowymi 
wabikami sandaczy, boleni oraz szczupaków.

  ► Włókno węglowe Super SVF® Compile-X
  ► Super Multi Taper
  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Micro-Pitch Taping
  ► Przelotki AGS® z włókna węglowego
  ►  Oryginalne przelotki Fuji® SiC  
mocowane podwójną omotką

  ► Wysokiej jakości japoński blank węglowy
  ► Made in Japan Made in Japan
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902MH-AD SHADSHAKER II
Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom o wersję Morethan Branzino 
AGS o wyższym ciężarze wyrzutu opracowaliśmy wraz z naszymi 
japońskimi inżynierami z Tokio specjalny model do połowu szczupaków 
i sandaczy przynętami z miękkiego plastiku. Wykorzystanie kompozytu 
węglowego SVF Compile-X w połączeniu z ekskluzywnymi węglowymi 
przelotkami DAIWA AGS umożliwiło stworzenie niewiarygodnie lekkich i 
szybkich wędzisk o niespotykanej jakości. Wyjątkowy "feeling" w parze 
z najlepszymi komponentami marki DAIWA ! Wędka produkowana w 
100% w Japonii.

97LML
Lekka broń na ciężkich przeciwników- tak najkrócej można by określić 
model 97LML. Kompozyt węglowy Super SVF Compile-X w połączeniu z 
nowymi jednostopkowymi przelotkami z włókna węglowego DAIWA AGS 
umożliwia konstruowanie ekstremalnie lekkich i szybkich wędzisk - 97LML 
waży przy długości niespełna 3m  jedynie 125g - kolejny kamień milowy w 
technologii wędzisk DAIWA !
Idealny do połowu troci lekkimi wahadłówkami między 15, a 20g, świetny 
również do połowu sandaczy małymi gumkami i woblerami.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11105-271 2.70m 20-60g 143cm 2 140g 8

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11105-292 2.90m 5-28g 150cm 2 125g 9

97ML DEMON WADING cUSTOM

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11105-293 2.90m 7-35g 150cm 2 130g 9

Ta wędka łączy siłę i czułość. Nieco krótszy gryf daje większą kontrolę 
podczas brodzenia - idealnie sprawdza się, gdy stoimy w głębokiej wodzie.
Mocny, sztywny blank zapewnia duży odsetek skutecznie zaciętych brań i 
całkowitą kontrolę również w trakcie holu kapitalnych okazów. Idealny do 
połowu troci. Przelotki AGS wspierają szybką akcję wędziska i zwiększają 
celność wyrzutu. Szybszego kija raczej na rynku nie znajdziecie.

11105-292

11105-271
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TOURNAMENT AGS

DAIWA prezentuje serię najwyższej jakości spinningów Tournament 
AGS wyposażonych w niewiarygodnie lekkie węglowe przelotki DAIWA 
AGS. Blanki wędzisk Tournament AGS cechują się ekstremalnie szybką 
akcją i dużą sztywnością, dzięki czemu nadają się idealnie do średnio-
ciężkiego połowu szczupaków, sandaczy i okoni gumowymi imitacjami. 

Pozwalają wyczuć strukturę dna oraz każdy najmniejszy ruch przynęty. 
Ich parametry umożliwiają niezwykle skuteczne prezentowanie woblerów 
metodą twitchingową oraz różnego typu wabików powierzchniowych. 
Zastosowanie kompozytu włókna węglowego HVF oraz konstrukcji 
X45 otworzyło drogę do stworzenia niesłychanie lekkich i odpornych na 

STEEZ AGS

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11922-225 2.25m 7-28g 183cm 2 135g 9

NEW

Nasza nowa wędka castingowa Steez AGS charakteryzuje się bardzo 
szybką akcją szczytową, doskonale nadającą się do wszystkich 
nowoczesnych stylów prowadzenia przynęty, jak choćby flipping, twitching, 
czy walk-the-dog. Oryginalne przelotki DAIWA AGS z włókna węglowego 
redukują wagę i poprawiają wyważenie wędki. Blank perfekcyjnie ładuje 
się przy zamachu zapewniając optymalne odległości wyrzutowe. Duża 
sztywność gwarantuje precyzję prezentacji przynęty i wysoką efektywność 
zacinania z dużych dystansów. Dla łatwiejszego transportu jednoczęściowy 
blank może zostać wyciągnięty z dolnika.

  ► Przelotki AGS® z włókna węglowego
  ► Przelotka szczytowa Fuji® Alconite
  ► Blank węglowy SVF®

  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ►  Ergonomiczny uchwyt kołowrotka 
DAIWA

  ► Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
  ► Ultra szybki blank
  ► Akcja szczytowa 

Przelotka 
szczytowa Alconite

smallest size allowed due to line thickness
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  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Przelotki AGS® z włókna węglowego
  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ►  Ergonomiczny uchwyt kołowrotka DAIWA
  ► Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA 

smallest size allowed due to line thickness

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11758-210 2.10m 14-42g 112cm 2 138g 9
11758-240 2.40m 14-42g 127cm 2 150g 9
11758-270 2.70m 14-42g 142cm 2 166g 9

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11759-240 2.40m 28-84g 126cm 2 160g 9
11759-259 2.60m 28-84g 163cm 2 165g 9
11759-290 2.90m 15-56g 149cm 2 195g 9

11759-259

11758-240

skręcanie blanków, które po wyrzucie natychmiast wracają do pozycji 
wyjściowej. 

W zależności od długości waga wędzisk wynosi od zaledwie 138g do 
166g! Konstrukcja X45 poprzez specjalne ułożenie włókien pod kątem 

45° redukuje jednocześnie ryzyko złamania. Wykorzystanie przelotek 
AGS zoptymalizowało wyważenie oraz dodatkowo przyspieszyło akcję 
wszystkich Tournament AGS.



    

78

Wędki Morethan z japońskiego asortymentu DAIWA łączą najnowocześniejszą 
technologię konstrukcyjną z klasycznym designem. Włókno węglowe SVF w 
połączeniu z konstrukcją X45 pozwoliło na budowę ekstremalnie lekkich, 
szybkich i odpornych na skręcanie blanków, które umożliwiają niesamowicie 
precyzyjne i dalekie zarzucanie nawet bardzo lekkimi wabikami. Micro-Pitch 
Taping zapewnia wielką rezerwę mocy. Wszystkie blanki są nie szlifowane i 
cechują się szybką akcją szczytową.

  ► Blank węglowy SVF®

  ► Tytanowe przelotki Fuji® K
  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ►  Ergonomiczny uchwyt kołowrotka 
DAIWA

  ► Rękojeść z naturalnego korka AAA
  ► Futerał transportowy

smallest size allowed due to line thickness

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11106-250 2.57m 7-30g 133cm 2 123g 8

MORETHAN MORETHAN bAY AREA cOMMANDER 85MLM
Bay Area Commander perfekcyjnie nadaje się do łowienia troci - tą wędką 
możemy bez większego zmęczenia cały dzień zarzucać wahadłówkami do 
30g wagi. Cechuje się niezwykłą elastycznością i pozwala zarzucać tak 
daleko, jak normalnie udaje się tylko znacznie dłuższymi wędkami. Wyraźna 
akcja szczytowa wsparta konstrukcją X45 perfekcyjnie amortyzuje każdy 
zryw walczącego drapieżnika. Świetnie nadaje się do lekkiego połowu 
przynętami z miękkiego plastiku okoni i sandaczy.

MORETHAN bAITcAST 73HbW
To sztywne wędzisko dopełnia program Morethan. Doskonale nadaje się do 
prezentacji nieco większych woblerów i przynęt powierzchniowych. Twardy 
blank doskonale przekazuje każdy wykonany przez nas ruch wędką na 
przynętę. Blank o półparabolicznej akcji doskonale amortyzuje nagłe zrywy 
i uderzenia głową walczącej ryby. Wyjątkowa wędka o znakomitej jakości 
wykończenia wyposażona w uchwyt kołowrotka typu Trigger.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11106-220 2.20m 10-60g 115cm 2 137g 8
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WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

MORETHAN SHOOTING cOMMANDER 88MW

MORETHAN SHORT bITE cOMMANDER 86LLX

MORETHAN JERKING cOMMANDER 87LMXW

Shooting Commander znakomicie nadaje się do lekkiego i średnio 
ciężkiego połowu szczupaków i sandaczy gumowymi imitacjami. Blank z 
włókna węglowego SVF jest super lekki, doskonale wyważony i świetnie 
leży w dłoni, dzięki czemu umożliwia wielogodzinne, wolne od zmęczenia 
łowienie. Konstrukcja X45 zapewnia ekstremalną precyzję i odległość 
wyrzutu. Dzięki wyższej zawartości włókna węglowego w kompozycie 
dokładnie wyczujemy każdy kontakt przynęty z dnem i każde nawet 
najdelikatniejsze branie. Każdy, kto szuka wyjątkowej wędki o najwyższej 
jakości wykonania, pozwalającej wykonywać ekstremalnie dalekie rzuty, 
powinien sięgnąć właśnie po tą wędkę!

Ta niezwykle czuła wędka z oryginalną, pełną węglową szczytówką DAIWA 
Megatop sygnalizuje każde, nawet najdelikatniejsze branie. Short Bite 
Commander świetnie spisuje się podczas połowu małymi gumami, jigami, 
woblerami itd. okoni i sandaczy. Zaledwie 120g umożliwia wielogodzinne 
łowienie bez odczucia zmęczenia. Mocny blank gładko paruje energiczne 
zrywy i nagłe uderzenia głową nawet najsilniejszego drapieżnika. Doskonała do 
połowu niedużymi wabikami.

Jerking Commander dzięki swym parametrom jest bardzo uniwersalny w 
zastosowaniu - doskonale spisuje się zarówno przy twitchingu małymi woblerami, 
jak i podczas łowienia sandaczy niedużymi gumowymi imitacjami. Umożliwia 
bardzo różnorodną prezentację. Jerking Commander posiada wyraźną akcję 
szczytową, która pomaga mu katapultować 20g wabiki na wyjątkowo duże 
odległości. Oryginalna, pełna, węglowa szczytówka DAIWA Megatop jest 
niesamowicie czuła, doskonale przekazuje każdy sygnał z drugiego końca żyłki. 
Wędka świetnie nadaje się również do łowienia troci małymi wahadłówkami!

11106-220

11106-250

11106-265

11106-290

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11106-255 2.59m 4-15g 134cm 2 120g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11106-265 2.61m 4-25g 135cm 2 121g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11106-260 2.65m 7-40g 136cm 2 132g 8

11106-255

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11106-290 2.92m 7-40g 150cm 2 142g 9

MORETHAN bLADE cOMMANDER 97MW
Ekstremalnie lekka i perfekcyjnie wyważona. Blank wykonany z 
kompozytu węglowego SVF jest sztywny i odznacza się wyraźnie 
zaakcentowaną akcją szczytową. Idealnie nadaje się do połowu 
sandaczy przynętami z miękkiego plastiku. Umożliwia ekstremalnie 
dalekie zarzucanie gumami w rozmiarze 7-14cm na średniej wagi 
główkach jigowych. Sztywny blank precyzyjnie sygnalizuje każdy 
kontakt wabika z dnem i nawet najsubtelniejsze skubnięcie ostrożnego 
drapieżnika. Idealna również do połowu troci wahadłówkami ok.25g!

11106-260
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NEW

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11115-240 2.40m 15-50g 126cm 2 150g 8
11115-270 2.70m 15-50g 141cm 2 160g 8
11115-241 2.40m 30-70g 126cm 2 165g 8
11115-271 2.70m 30-70g 141cm 2 175g 8

MORETHAN SHAD ATTAcK
Morethan Shad Attack wyposażony został w najlepsze dostępne na rynku 
komponenty i skonstruowany specjalnie do połowu gumowymi imitacjami. 
Ekstremalnie lekki blank z kompozytu węglowego SVF ma wyraźnie 
szczytową akcję i dużą dynamikę pomocną w osiąganiu znacznych 
odległości wyrzutowych. Stosunkowo duża sztywność sprawia, że idealnie 
wyczujemy każdy ruch przynęty i każde zetknięcie z dnem - dzięki czemu 
w każdej chwili zachowamy optymalną kontrolę. W trakcie holu ugięcie pod 
obciążeniem należałoby określić raczej jako pół-paraboliczne, co jest bardzo 
pomocne w amortyzowaniu nagłych zrywów i ucieczek walczącej ryby. Wędki 
Morethan Shad Attack wyposażone są w dodatkowe odważniki (5g/5g/10g) 
w dolniku, dzięki którym możemy nasze wędzisko idealnie zbalansować z 

kołowrotkiem - ma to duże znaczenie podczas wielogodzinnego łowienia. 
Model 15-50g doskonale nadaje się do prezentowania gumowych imitacji 
od 7 do 15cm, a model 30-70g pozwala komfortowo podawać wabiki z 
miękkiego plastiku od 12 do 18cm.

Seria świetnie wyważonych, doskonale wykonanych wędek DAIWA idealnie pasujących do super lekkiego 
kołowrotka Luvias. Blank z kompozytu SVF jest ekstremalnie lekki, charakteryzuje się bardzo szybką akcją 
szczytową i dużą sztywnością - idealne właściwości do połowu przynętami z miękkiego plastiku. Uchwyt 
kołowrotka Fuji TVS posiada wycięcia po obu stronach pozwalające wędkarzowi utrzymywać przez cały czas 
kontakt z blankiem i jeszcze lepiej wyczuwać wszelkie ruchy na drugim końcu żyłki. Konstrukcja X45 redukuje 
skręcanie blanku podczas wyrzutów znacząco zwiększając ich precyzję. Połączenie czopowe V-Joint gwarantuje 
optymalną krzywą ugięcia całego blanku. Wędki Luvias zachwycają również wyglądem łącząc klasyczny design 
z nowoczesnymi elementami.

LUVIAS
  ► Blank węglowy SVF®

  ► Przelotki Fuji® SiC K
  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Uchwyt kołowrotka Fuji® TVS
  ►  Rękojeść z naturalnego korka 

AAA 

smallest size allowed due to line thickness

Uchwyt kołowrotka FUJI

Sic
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11115-240

11915-243

11915-261

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11915-210 2.10m 0.8-7g 111cm 2 95g 9
11915-211 2.10m 5-15g 111cm 2 105g 9
11915-212 2.10m 5-28g 111cm 2 110g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11915-243 2.45m 5-15g 127cm 2 115g 10
11915-242 2.45m 5-28g 127cm 2 120g 10
11915-241 2.45m 10-40g 127cm 2 145g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11915-260 2.60m 5-28g 134cm 2 130g 10
11915-261 2.60m 10-40g 134cm 2 155g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11915-270 2.75m 5-28g 142cm 2 130g 10
11915-271 2.75m 10-40g 142cm 2 160g 10
11915-274 2.75m 15-50g 142cm 2 170g 10

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11915-300 3.05m 10-40g 158cm 2 170g 10

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11915-245 2.45m 30-70g 127cm 2 150g 8
11915-275 2.75m 30-70g 142cm 2 170g 9

11915-211
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POWERMESH LURE
Nowoczesny połów sztucznymi wabikami przy użyciu krótkich, sztywnych wędzisk nieustannie zyskuje na 
popularności. Seria Powermesh oferuje duży wybór wysokiej jakości, bardzo lekkich wędek o doskonałych 
parametrach dopasowanych do określonych obszarów zastosowania.

  ► Kompozyt węglowy HVF®

  ► Przelotki Fuji® Alconite
  ►  Ergonomiczny uchwyt kołowrotka 

DAIWA
  ► Wysokiej jakości rękojeść z EVA
  ► Bardzo nowoczesny wygląd 
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POWERMESH bAITcAST 7-28G

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11916-196 1.95m 7-28g 105cm 2 122g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11916-201 2.00m 10-35g 108cm 2 124g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11916-165 1.65m 60-120g 167cm 1 140g 8

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11917-185 1.85m 3-10g 185cm 1 126g 7

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11917-198 2.01m 5-14g 103cm 2 134g 8

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11917-210 2.10m 7-28g 112cm 2 144g 8

Klasyczna wędka castingowa o sztywnym blanku do twitchingu woblerami oraz do 
połowu zestawami typu Carolina i Texas Rig. Jej akcja perfekcyjnie nadaje się do 
prezentacji sztucznych wabików niemal wszystkimi nowoczesnymi technikami. Idealna 
do połowu woblerami między 7cm, a 12cm. Wyjątkowa w tej klasie cenowej jakość 
blanku i pozostałych komponentów. Ten model wyposażony jest w uchwyt kołowrotka 
Trigger i rozmieszczenie przelotek pod multiplikator.

POWERMESH bAITcAST 10-35G
Powermesh Baitcast 10-35g skonstruowano specjalnie do agresywnej 
i bardzo aktywnej prezentacji przynęty. Sztywny blank nadaje się do 
twitchingu małymi i średnimi woblerami 7-15cm długości. Ten model 
wyposażony jest w uchwyt kołowrotka Trigger i rozmieszczenie przelotek 
pod multiplikator. Równej długości składy ułatwiają transport.

POWERMESH SPIN 7-28G
POWERMESH JERK 60-120G      
Klasyczna wędka jerkowa o długości 1,65m, którą bardzo wygodnie obłowimy 
mocno zarośnięte brzegi. Świetna do połowu z łodzi, umożliwia znacznie 
wygodniejsze manewrowanie podczas holu oraz prezentacji przynęty, niż 
dłuższe wędziska. Ten model wyposażony jest w uchwyt kołowrotka Trigger i 
rozmieszczenie przelotek pod multiplikator.

POWERMESH SPIN 3-10G
Jednoczęściowa wędka do delikatnego, finezyjnego połowu najmniejszymi 
przynętami. Mimo niewielkiego ciężaru wyrzutowego jest względnie sztywna 
i nadaje się do łowienia małymi gumami. Gwarantowane wspaniałe doznania 
podczas połowu nawet niedużych okoni, pstrągów itp.
Wyposażona w jednostopkowe przelotki Fuji Alconite.

POWERMESH SPIN 5-14G
Powermesh 5-14g to idealna wędka do łowienia gumowymi imitacjami 
od 5 do 10cm na lekkich główkach oraz niedużymi wirówkami i 
wahadłówkami. Stosunkowo sztywny blank błyskawicznie przekazuje 
nasze ruchy przynęcie. Przy zarzucaniu nawet bardzo lekkimi wabikami 
ładuje się wzorowo pozwalając osiągać bardzo dobre odległości wyrzutu. 
Fantastyczny sprzęt do polowań na pstrągi i okonie!
Wyposażony w jednostopkowe przelotki Fuji Alconite.

11916-196

11916-201

11916-165

11917-185

11917-198

11917-210

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

Powermesh Spin 7-28g jest idealny do twitchingu z kołowrotkiem spinningowym. 
Sztywny blank umożliwia stosowanie bardzo szerokiego repertuaru technik 
prowadzenia. Najlepiej radzi sobie z woblerami wielkości 7-12cm.
Wyposażony w jednostopkowe przelotki Fuji Alconite.
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GENERATION bLAcK
Seria Generation Black oferuje wiele dobrze wyważonych specjalistycznych wędzisk do połowu wertykalnego, 
castingowego, ultra lekkiego o parametrach zoptymalizowanych pod ściśle określone obszary zastosowania. 
Inżynierowie DAIWA wykorzystali do ich stworzenia niemal wszystkie aktualne technologiczne innowacje, 
doprowadzając ich parametry użytkowe do nadzwyczaj wysokiego poziomu.

smallest size allowed due to line thickness

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Przelotki Fuji® K-Alconite
  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ►  Ekskluzywny uchwyt kołowrotka 
DAIWA®

  ► Wysokiej jakości rękojeść z EVA 
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cRAZY cRANKER

MINNOW DARTER

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-230 2.01m 15-40g 170cm 2 150g 11

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-231 2.25m 7-28g 118cm 2 135g 10

Kombinacja materiału DAIWA GlaTech z kompozytem węglowym 
HVF pozwoliła nam stworzyć bardzo lekką wędkę o półparabolicznej 
akcji, która doskonale ładuje się przy wyrzucie i umożliwia optymalną 
prezentację crankbaitów. Akcja Black Crazy Cranker świetnie radzi sobie 
z podawaniem dużych crankbaitów, które stawiają duży opór w trakcie 
prowadzenia. Jednoczęściowy blank wsuwany jest w dolnik.

Stworzona specjalnie do połowu małymi i średnimi woblerami. Sztywny 
blank umożliwia optymalną prezentację przynęty podczas twitchingu. 
Przy wyrzucie ładuje się wystarczająco dobrze, aby posłać wabik na 
odpowiednią odległość. Właściwości wyrzutowe poprawia dodatkowo jej 
długość wynosząca 2,25m -idealna do nowoczesnych technik prezentacji 
takich, jak Walk-the-Dog, Twitching itp.

11920-230

11920-231
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SHAD cASTER

VERTIcAL ATTAcKER

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-205 2.06m 5-25g 107cm 2 120g 7

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-180 1.80m 14-28g 96cm 2 115g 7

Sztywny, mocny blank Vertical Attacker umożliwia optymalną prezentację 
gumowych imitacji również na większej głębokości. Połączenie kompozytu 
węglowego HVF z konstrukcją X45 gwarantuje mimo dużej sztywności 
świetne wyczucie przynęty i struktury dna. Blank cechuje się wystarczającą 
responsywnością, by bez problemu amortyzować zrywy walczącego 
drapieżnika. Model 11920-181 wyposażony jest w uchwyt kołowrotka typu 
Trigger i przeznaczony do połowu multiplikatorami.

Spin

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-181 1.80m 14-28g 96cm 2 120g 8

Baitcast

Shad Caster wspaniale spisuje się podczas połowu okoni małymi gumami 
i jigami od 5 do 10cm. Wędka świetnie leży w dłoni, a jej sztywny blank 
pozwala na precyzyjne prowadzenie wabika. Półparaboliczna akcja 
doskonale hamuje zapędy szamoczących się ryb zapobiegając ich 
spadaniu w trakcie holu. Wędka przynosząca wiele radości z każdej 
zaciętej ryby.

TWITcHIN' STIcK

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-196 1.98m 7-28g 198cm 1 125g 8

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-197 1.98m 7-28g 198cm 1 120g 9

Wędka o sztywnym blanku pozwalającym na agresywną prezentację 
przynęty. Błyskawicznie przekazuje na wabik każdy ruch wędki. Idealna do 
twitchingu! Świetna do podawania woblerów do ok. 14cm. Model 11920-
196 przeznaczony jest do połowu z kołowrotkami spinningowymi, a model 
11920-197 z uchwytem typu Trigger pomyślany został do stosowania 
maszynek castingowych.

Spin

Baitcast
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DROP SHOT FEELING
Drop Shot Feeling to bardzo czuła i lekka wędka o parabolicznej akcji. 
Miękka szczytówka ułatwia rybie połykanie przynęty podanej na zestawie 
drop-shot oraz redukuje ryzyko utraty ryby w trakcie holu. Idealna do 
połowu okoni lekkimi i średnio ciężkimi zestawami. Pozwala czerpać 
maksimum przyjemności z każdego holu.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-240 2.40m 10-25g 126cm 2 115g 83

PELAGIc LUNKER

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-183 1.80m 10-60g 126cm 1+1 150g 9

Pelagic Lunker stworzony został do łowienia w otwartej wodzie dużych 
sandaczy i szczupaków. Wędka posiada mocny blank pozwalający 
swobodnie zarzucać gumami między 15, a 25cm na ciężkich główkach 
jigowch między 20, a 40g. Wystarczająca elastyczność ułatwia połykanie 
przynęty atakującej rybie i pozwala efektywnie amortyzować jej zrywy w 
trakcie holu. Idealna wędka na kapitalne drapieżniki!

Baitcast

11920-183Baitcast

11920-240

11920-180

11920-205

11920-196



    

88

TWO DRUNKN MONKIES

SPOTTED WIGGLER

ScRATcHY

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-200 2.08m 0.5-4g 108cm 2 120g 8

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-165 1.68m 1-5g 88cm 2 100g 8

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-185 1.80m 1-5g 110cm 2 125g 8

Lekka wędka o akcji szczytowej do łowienia małymi woblerami, wirówkami, 
wahadłówkami i gumami. Idealna do połowu pstrągów w małych rzekach 
i potokach najmniejszymi przynętami. Mimo dużej czułości posiada 
wystarczający zapas mocy do bezpiecznego holowania ryb w silnym 
nurcie. Wspaniałe wrażenia gwarantowane.

Krótka i bardzo czuła wędka o wyraźnej akcji szczytowej, którą swobodnie 
zarzucać można nawet najmniejszymi wabikami. Skrócona dolna 
część gryfu i krótkie składy predysponują do połowu w małych, mocno 
zarośniętych potokach.

Bardzo czułe wędzisko o wyraźnej akcji szczytowej do łowienia bardzo 
małymi i lekkimi przynetami pstrągów, okoni i kleni. Umożliwia komfortowe 
zarzucanie nawet najmniejszymi woblerami i jigami!
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ITcHY TWITcHY II

INSTANT NOODLE

DEEPSTRIKER

bLAcKJAcK

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-186 1.80m 1-10g 110cm 2 125g 8

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-187 1.80m 1-3g 110cm 2 120g 8

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-188 1.80m 2-14g 76cm 3 125g 8

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11920-189 1.80m 1-5g 76cm 3 125g 8

Bardzo czuła i świetnie zbalansowana wędka do ultra lekkiego połowu 
okoni, pstrągów, kleni itd. Trzyczęściowy blank idealnie nadaje się do 
zabrania w podróż. Połączenie czopowe V-Joint gwarantuje równomierną 
krzywą ugięcia, normalnie spotykaną u wędek dwu- i jednoczęściowych. 
Progresywna akcja ładująca blank przy wyrzucie aż po sam dolnik pozwala 
zarzucać najmniejszymi przynętami na duże odległości.

Idealna ultra lekka wędka podróżna. Świetna do połowu gumowymi 
imitacjami do 10cm długości, wahadłówkami do 12g i wirówkami do 
wielkości 3. Wędka super szybka, pozwala na bardzo dalekie zarzucanie. 
Połączeniu czopowemu V-Joint zawdzięcza to 3-częściowe wędzisko 
całkowicie harmonijną krzywą ugięcia. Idealna na pstrągi, okonie, klenie 
itp.

Bardzo lekka wędka do ultra lekkiego połowu najmniejszymi przynętami. 
Progresywna akcja przechodząca harmonijnie przez cały blank sprawia, że 
każdy hol jest prawdziwą wędkarską ucztą. Idealna do łowienia pstrągów i 
okoni bardzo lekkimi wabikami.

Lekkie wędki o mocno zaakcentowanej akcji szczytowej. W porównaniu 
do Scratchy jest nieco mocniejsza, dzięki czemu nadaje się do łowienia 
trochę cięższymi przynętami oraz do twitchingu małymi woblerami między 
3, a 7cm. Umożliwia dalekie zarzucanie lekkimi wabikami, dzięki dobrej 
zdolności ładowania się przy zamachu.

11920-200

11920-165

11920-185

11920-186

11920-187

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

11920-188

11920-189



    

90

STEEZ XT bAITcAST

cAST'IZM

Wędki castingowe łączące klasyczny design z najwyższej jakości 
komponentami. Doskonale wyważony blank z włókna węglowego SVF 
świetnie leży w dłoni, cechuje się wyraźną akcją szczytową. Idealne do 
twitchowania i jerkowania średnimi i małymi woblerami oraz przynętami 
powierzchniowymi. Model o ciężarze wyrzutowym 56g znakomicie nadaje 
się do połowu większymi woblerami do 15cm długości.

  ► Blank węglowy SVF®

  ► Przelotki Fuji® Alconite
  ►  Ekskluzywny uchwyt kołowrotka DAIWA® 

Baitcast
  ► Wysokiej jakości rękojeść z EVA
  ► Ultra szybki blank
  ► Akcja szczytowa 

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Wzmocniony kevlarem
  ► Przelotki Fuji® K-Alconite
  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ►  Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS  z podwójną 
nakrętką

  ► Wysokiej jakości rękojeść z korka AAA 

Uchwyt kołowrotka FUJI

smallest size allowed due to line thickness
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nr. art. dł. CW szt. wg. przelot.
11920-210 2.13m 7-28g 1 135g 9
11920-211 2.15m 7-42g 1 130g 9
11920-212 2.13m 3.5-28g 1 125g 9

bIG bAIT SPEcIAL

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11921-225 2.25m 50-165g 118cm 2 225g 7
11921-245 2.40m 50-150g 126cm 2 220g 7

TROLL & bOARD

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11921-275 2.75m 50-135g 141cm 2 275g 8
11921-305 3.05m 50-135g 157cm 2 290g 8

Wędki Cast'Izm TB stworzono specjalnie do trollingowego połowu 
szczupaków i sandaczy. Posiadają stosunkowo miękką szczytówkę i 
sztywny blank -idealne połączenie do prezentacji systemów trollingowych 
oraz dużych gumowych imitacji do 30cm. Szczytówka świetnie radzi sobie 
z neutralizowaniem oporu powstającego przez fale i na zakrętach. Mocny 
blank zapewnia dzięki kewlarowemu wzmocnieniu dużą rezerwę mocy 
pozwalającą poradzić sobie z największymi przeciwnikami. Wyposażone 
w solidny uchwyt kołowrotka z podwójną nakrętką. Wędki mogą być 
stosowane do trollingu z i bez planeboarda, do połowu ciężkimi gumami 
oraz pilkerami w Bałtyku oraz w Norwegii. Blank o akcji szczytowej 
świetnie amortyzuje agresywne zrywy walczącej ryby i zapobiega utracie 
zdobyczy w trakcie holu.

Obie wędki opracowano z myślą o coraz popularniejszego połowu dużymi 
i ciężkimi przynętami z miękkiego plastiku. Model 2,25m przeznaczony 
jest do łowienia wyjątkowo dużymi gumami o długości ponad 30cm - a 
jego niewielka długość zwiększa komfort połowu. Blank doskonale ładuje 
się przy wyrzucie umożliwiając osiąganie dobrych odległości wyrzutowych 
bez większego wysiłku. Ten model spokojnie może być używany do 
polowań na sumy. Konstrukcja blanku X45 w połączeniu z kewlarowymi 
wzmocnieniami zapewnia niezwykłe rezerwy mocy pozwalające na 
bezkompromisowe, forsowne holowanie. Model 2,40m stworzony jest 
do połowu gumowymi imitacjami i swimbaitami do ok.25cm długości, 
sprawdza się również podczas połowu pilkerami. Blank efektywnie oddaje 
energię przy wyrzucie posyłając również cięższe wabiki na odpowiednią 
odległość. Uchwyt kołowrotka Fuji z podwójną nakrętką jest niezwykle 
solidny, nie dopuszcza do poluzowania się kołowrotka mimo regularnych 
dużych obciążeń przy wyrzucie i podczas holu.

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

11920-211

11921-275

11920-225
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TEAM DAIWA LINEAR INTERLINE
W połowie morskim wędki Interline są znowu na topie - DAIWA prezentuje dwa wędziska do połowu spinningowego w słodkiej wodzie z wewnętrznym pro-
wadzeniem żyłki TEAM DAIWA Linear Interline stworzone według japońskich wzorców.
Świetne do łowienia w gęsto obrośniętych strefach przybrzeżnych, gdzie możemy przedzierać się przez krzaki nie zaczepiając co chwilę żyłki o kolejne 
gałęzie. Krzywa ugięcia wędzisk Interline jest zawsze wzorowa -dzięki czemu siły równomiernie rozkładają się na cały blank. W kwestii odległości wyrzu-

FREAMS NEW

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11517-270 2.70m 5-35g 142cm 2 135g 8
11517-290 2.90m 5-35g 149cm 2 140g 9
11517-300 3.05m 5-35g 157cm 2 155g 9

smallest size allowed due to line thickness

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ►  Ekskluzywny uchwyt kołowrotka 
DAIWA®

  ► Rękojeść z EVA
  ► Futerał transportowy

Seria Freams stworzona została specjalnie do połowu troci. Ekstremalnie 
lekki (3,05m – 155g!) i szybki blank świetnie leży w dłoni umożliwiając 
wielogodzinne, wolne od zmęczenia łowienie. Część szczytowa przy 
wyrzucie ładuje się równomiernie na całej długości posyłając wahadłówki 
od 20g do 30g na znaczne odległości. Część dolna skrywa duże rezerwy 
mocy pozwalające na forsowne holowanie dużych zdobyczy. Połączenie 
V-Joint wraz z konstrukcją X45 gwarantują nienaganną krzywą ugięcia dla 
najwyższej precyzji wyrzutu.
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  ► Blank z wysokomodułowego włókna węglowego
  ► Stworzona w Japonii konstrukcja blanku
  ► Oryginalna technologia DAIWA® Linear Interline
  ► Oryginalny uchwyt kołowrotka DAIWA®

  ► Ekstra duża przelotka prowadząca
  ► Rękojeść z naturalnego korka AAA 

LINEAR INTERLINE 
Specjalnie stworzona konstrukcja Interline - dzięki tej zmniejszającej 
tarcie wewnętrznej spiralnej konstrukcji możliwe jest uzyskiwanie 
wyjątkowych odległości wyrzutu.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg.
11816-240 2.40m 10-40g 127cm 2 135g

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg.
11816-270 2.70m 15-50g 140cm 2 125g
11816-271 2.70m 20-70g 140cm 2 160g
11816-272 2.70m 50-100g 141cm 2 165g

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg.
11816-300 3.00m 15-50g 155cm 2 170g

11816-270

11816-240

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

towych również nie mają się czego wstydzić - z przynętami odpowiedniego ciężaru zarzuca się nimi równie daleko, co wędkami z przelotkami. Specjalna 
powłoka we wnętrzu wędziska zapobiega zatrzymywaniu się w niej zanieczyszczeń. Po połowie w bardzo brudnym akwenie wystarczy przemyć ją pod 
bieżącą wodą. Dzięki nieobecności przelotek akcja wędki jest wyjątkowo szybka i zapewnia olbrzymią frajdę z każdego holu. Znakomicie nadaje się do 
połowu gumowymi imitacjami, woblerami i wahadłówkami.
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R'NESSA SPINNING

Uchwyt kołowrotka FUJI

NEW

Nowe spinningi R'Nessa zapewniają doświadczonemu wędkarzowi wszystko, czego 
mu do szczęścia potrzeba. Cienkie blanki z włókna węglowego są ekstremalnie 
lekkie, perfekcyjnie wyważone i znakomicie leżą w dłoni. Zastosowany węglowy 
kompozyt SVF pozwolił inżynierom DAIWA skonstruować smukłe, lekkie i zarazem 
wytrzymałe wędki. Ich akcje zostały zoptymalizowane pod kątek konkretnego obszaru 
zastosowania. Konstrukcja X45 gwarantuje blankom odporność na skręcanie podczas 
wyrzutu zwiększając ich precyzję. Połączenie V-Joint odpowiada za optymalną krzywą 
ugięcia pod obciążeniem. Wysokiej jakości komponenty takie, jak oryginalne przelotki 
Fuji Alconite K, czy uchwyt kołowrotka Fuji dopełniają obrazu tej serii. R'Nessa cechuje 
doskonały stosunek ceny do jakości.

  ► Blank węglowy SVF®

  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Przelotki Fuji® K-Alconite
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► Rękojeść z naturalnego korka AAA
  ► Akcja szczytowa
  ► Futerał transportowy

smallest size allowed due to line thickness
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WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11856-195 1.95m 5-12g 103cm 2 100g 7
11856-210 2.10m 2-15g 111cm 2 105g 7
11856-240 2.40m 3-18g 127cm 2 120g 8

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11857-240 2.40m 7-25g 127cm 2 130g 8
11857-270 2.70m 7-25g 142cm 2 145g 9
11857-275 2.70m 8-35g 142cm 2 160g 9

R‘NESSA JIGGERSPIN

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11858-240 2.40m 10-30g 127cm 2 140g 8
11858-241 2.40m 15-50g 127cm 2 145g 8
11858-242 2.40m 30-70g 127cm 2 160g 7
11858-243 2.40m 40-90g 127cm 2 185g 7
11858-271 2.70m 15-50g 142cm 2 175g 8
11858-272 2.70m 30-70g 141cm 2 190g 8
11858-273 2.70m 40-90g 142cm 2 210g 8

R`NESSA SPIN
Spinningi skonstruowane z myślą o połowie wabikami z miękkiego plastiku. 
Bardzo lekkie, sztywny blank o akcji szczytowej doskonale przekazuje 
każdy nasz ruch do przynęty. Umożliwia bardzo dokładne wybadanie 
ukształtowania i rodzaju podłoża oraz skuteczne zacinanie również z 
dużych odległości. Dobre wyważenie R'Nessa zwiększa komfort przy 
dłuższych wędkarskich sesjach.

Wędki Jiggerspin zbudowane są na mocnych blankach o wyraźnie 
szczytowej akcji. Świetnie leżą w dłoni i doskonale nadają się do połowu 
małymi gumami i woblerami. Wyposażone w oryginalne, jednostopkowe 
przelotki Fuji Alconite K.

R`NESSA SPIN

R`NESSA ULTRA LIGHT SPIN

11858-241

11856-195

11857-270

11858-243
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bALLISTIc X SPINNING
Seria Ballistic X daje nam duży wybór krótkich, nowoczesnych spinningów z dzielonym 
gryfem EVA, doskonale przystosowanych do konkretnych zadań. W zależności od ciężaru 
wyrzutowego świetnie nadają się do łowienia gumami (ciężar wyrzutowy od 40g), do połowu 
małymi wahadłówkami, wirówkami itd. Blank z kompozytu węglowego HVF jest dobrze 
wyważony i świetnie leży w dłoni. Wyposażenie i jakość wykonania są wyjątkowe w tym 
segmencie cenowym!

  ►  Blank z włókna  
węglowego HVF®

  ► Przelotki Fuji® O
  ► Połączenie czopowe V-Joint
  ► Węglowa konstrukcja X45
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ►  Wysokiej jakości rękojeść 

z EVA

Uchwyt kołowrotka FUJI
smallest size allowed due to line thickness
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SPIN

ULTRA LIGHT SPIN
nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11503-210 2.10m 1-10 g 111cm 2 95g 7

JIGGERSPIN
nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11503-240 2.40m 7-28g 126cm 2 120g 9
11503-270 2.70m 7-28g 141cm 2 130g 9

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

bAITcAST
nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11502-180 1.80m 7-21g 95cm 2 95g 8
11502-181 1.80m 7-28g 95cm 2 105g 8
11502-210 2.10m 7-28g 111cm 2 115g 9

11502-180

11503-180

11503-245

11503-278

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11503-180 1.80m 7-21g 95cm 2 95g 7
11503-195 1.98m 5-20g 103cm 2 100g 7
11503-216 2.10m 10-30g 111cm 2 100g 7
11503-218 2.10m 10-40g 111cm 2 105g 7
11503-212 2.10m 15-50g 111cm 2 115g 7
11503-225 2.25m 7-28g 119cm 2 105g 7
11503-248 2.40m 10-40g 126cm 2 110g 8
11503-242 2.40m 15-50g 126cm 2 125g 8
11503-245 2.40m 30-70g 126cm 2 135g 8
11503-278 2.70m 10-40g 141cm 2 125g 8
11503-272 2.70m 15-50g 141cm 2 130g 8
11503-276 2.70m 30-70g 141cm 2 145g 8

NEW
NEW

SEA TROUT

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11504-270 2.70m 10-40g 141cm 2 146g 9
11504-290 2.90m 10-40g 148cm 2 159g 9
11504-310 3.10m 10-40g 164cm 2 179g 10
11504-330 3.35m 10-40g 172cm 2 201g 10

NEW

Po dużym sukcesie serii spinningów Ballistic X DAIWA postanowiła 
poszerzyć ofertę na rok 2017 o 4 specjalne modele do połowu troci. 
Wędziska Sea Trout charakteryzuje szybka akcja szczytowa pozwalająca 
z łatwością posyłać przynęty na bardzo duże odległości. Półparaboliczne 
ugięcie pod obciążeniem skutecznie amortyzuje zrywy i nagłe szarpnięcia 
walczącej ryby. Dzięki temu Ballistic X nadaje się do używania zarówno 
z plecionkami, jak i żyłkami. Wszystkie wersje świetnie leżą w dłoni i 
wyposażone są w oryginalne przelotki i uchwyt kołowrotka Fuji. Wysokiej 
jakości komponenty w przystępnym segmencie cenowym.
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LEXA SPINNING
Projektując serię spinningów Lexa nasi inżynierowie skoncentrowali się na stworzeniu jak 
najlżejszych blanków spełniających wymagania nowoczesnego spinningisty. Model 2,40m 
o wyrzucie 30-70g waży zaledwie 145g! Wędki Lexa cechują się bardzo szybką akcją i dużą 
mocą. Perfekcyjnie współpracują z wabikami z miękkiego plastiku i woblerami. Konstrukcja 
blanku X45 przyczynia się do zwiększenia jego szybkości i stabilności. Klasyczny design 
w parze z doskonałymi parametrami użytkowymi - wszystko to w wyśmienitej relacji ceny 
do jakości.

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Ultra lekka konstrukcja blanku
  ► Przelotki Titanium Oxyd
  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
  ► Wysokiej jakości korkowa rękojeść 

Uchwyt kołowrotka FUJI
smallest size allowed due to line thickness
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LEXA SPIN LEXA JIGGERSPIN

LEXA SPIN EVA

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11111-273 2.70m 8-35g 142cm 2 140g 9
11111-274 2.70m 7-28g 142cm 2 135g 9
11111-245 2.40m 5-20g 127cm 2 120g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11111-250 2.50m 28-84g 178cm 1+1 170g 10

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11111-210 2.10m 3-15g 111cm 2 115g 8
11111-211 2.10m 5-20g 111cm 2 120g 8
11111-212 2.10m 10-30g 111cm 2 120g 8
11111-240 2.40m 5-20g 127cm 2 125g 8
11111-241 2.40m 10-30g 127cm 2 130g 8
11111-242 2.40m 15-50g 127cm 2 140g 8
11111-243 2.40m 30-70g 127cm 2 145g 8
11111-244 2.40m 50-100g 127cm 2 155g 8
11111-270 2.70m 15-50g 142cm 2 145g 8
11111-271 2.70m 30-60g 142cm 2 160g 8
11111-272 2.70m 40-80g 142cm 2 170g 8
11111-300 3.00m 30-60g 158cm 2 190g 9

Model 11111-250 wyposażony jest w gryf EVA. Wędka świetnie nadaje się 
do połowu dorszy i labraksów w morzu.

LEXA TRAVEL NEW

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11112-240 2.40m 15-40g 68cm 4 155g 8
11112-241 2.40m 30-60g 68cm 4 160g 8
11112-270 2.70m 15-50g 75cm 4 170g 8
11112-271 2.70m 30-60g 75cm 4 175g 8

11111-273

11111-243

11111-250

11112-241

Wieloczęściowe spinningi są coraz częściej używane i akceptowane 
- za sprawą wciąż udoskonalanych technologii wędki wieloskładowe 
zaczynają dorównywać pod względem krzywych ugięcia i akcji wędziskom 
dwuczęściowym. Dodatkowe koszty i utrudnienia związane z zakupem i 
transportem specjalnych tub chroniących długie segmenty tradycyjnych 
spinningów wzmacniają trend na wieloskłady. Czteroczęsciowe Lexa Travel 
oprócz lekkiego blanku wykazuje się świetnym wyważeniem i szybką akcją 
szczytową. Zastosowanie kompozytu węglowego X45 eliminuje zjawisko 
skręcania się blanku przy wyrzucie zwiększając jego maksymalny zasięg. 
Idealna wędka, gdy na wyprawę ruszamy z niewielką ilością bagażu!
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Uchwyt kołowrotka FUJI

EXcELER SPIN NEW

W serii Exceler DAIWA oferuje szeroki asortyment klasycznych spinningów oraz 
wędzisk specjalistycznych do połowu gumowymi wabikami, wahadłówkami i woblerami. 
Zastosowanie wysoko modułowego kompozytu węglowego pozwoliło skonstruować 
bardzo cienkie, mocne i stabilne blanki idealnie nadające się do prezentacji gumowych 
imitacji. Wędki Exceler cechują się wysokiej jakości komponentami oraz doskonałą relacją 
ceny do jakości.

  ►  Blank z wysokomodułowego włókna 
węglowego

  ► Mata z włókna węglowego na dolniku
  ► Wymienne szczytówki z włókna węglowego
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► Przelotki Titanium Oxyd
  ► Rękojeść z naturalnego korka AAA
  ►  Końcówka dolnika z drewna
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EXcELER SEA TROUT

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

11668-260

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11667-240 2.40m 5-25g 124cm 2 132g 8
11667-271 2.70m 5-25g 139cm 2 149g 8
11667-272 2.70m 8-35g 139cm 2 165g 8

EXcELER JIGGERSPIN

EXcELER ULTRA LIGHT JIGGERSPIN

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11668-195 1.95m 1-9g 101cm 2 107g 9
11668-210 2.10m 3-14g 109cm 2 100g 9
11668-225 2.25m 1-9g 116cm 2 102g 9
11668-240 2.40m 3-14g 124cm 2 116g 10
11668-260 2.60m 3-18g 134cm 2 123g 11
11668-280 2.80m 4-21g 144cm 2 136g 11

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11669-315 3.15m 15-45g 165cm 2 211g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11669-195 1.95m 10-25g 101cm 2 104g 8
11669-210 2.10m 10-20g 109cm 2 104g 7
11669-240 2.40m 10-40g 124cm 2 145g 8
11669-241 2.40m 15-50g 124cm 2 173g 8
11669-270 2.70m 10-40g 139cm 2 173g 8
11669-271 2.70m 20-60g 139cm 2 199g 8
11669-272 2.70m 40-80g 139cm 2 214g 8
11669-273 2.70m 50-100g 139cm 2 226g 8
11669-300 3.00m 10-40g 154cm 2 187g 8
11669-301 3.00m 30-60g 154cm 2 216g 8
11669-302 3.00m 40-80g 154cm 2 258g 8

EXcELER SPIN

11669-210

11669-240

11669-271

11669-315

Te wędki przeznaczone są do łowienia małymi i najmniejszymi przynętami. 
Idealnie spisują się podczas ultra lekkiego połowu pstrągów, okoni i 
sandaczy. Ekstremalnie lekkie blanki o szczytowej akcji gwarantują 
doskonałą czułość i dynamikę pozwalającą daleko zarzucać lekkimi 
wabikami i skutecznie zacinać każde branie. Wklejana, pełna, węglowa 
szczytówka zapewnia odpowiedni kontakt z przynętą. Wyposażone w 
przelotki jednostopkowe.

Klasyczne, czułe wędki jigowe o wyraźnie szczytowej akcji. Idealne 
do podawania małych gumek i woblerów. Blanki zapewniają dużą 
rezerwę mocy bardzo przydatną w trakcie holu. Wyposażone w przelotki 
jednostopkowe.

Cudowna wędka do polowania na trocie. Cienki blank jest świetnie 
wyważony i umożliwia wielogodzinne łowienie bez odczuwania dyskomfortu 
związanego ze zmęczeniem. Półparaboliczna akcja sprawia, że wędka 
bardzo dobrze ładuje się przy wyrzucie zapewniając doskonałe odległości 
wyrzutowe. Czuła szczytówka dobrze neutralizuje zrywy szarpiących się 
na haku ryb znacznie redukując ryzyko utraty zdobyczy. Przystosowana do 
używania zarówno żyłek, jak i plecionek. Wyposażona w jednostopkowe 
przelotki i dwustopkową przelotkę prowadzącą.

EXcELER SPIN 10-20g / 20-25g 
Lekkie i krótkie wędki Exceler idealnie nadają się do obławiania małych 
potoków oraz mocno zarośniętych odcinków brzegu, które byłyby 
nieosiągalne w przypadku dłuższych wędzisk. Ugięcie jest wyraźniej 
paraboliczne, niż u mocniejszych wędek Exceler, aby łatwiej uzyskiwać 
odpowiednie odległości wyrzutowe podczas połowu lekkimi wirówkami, 
wahadłówkami i gumowymi imitacjami. Wyposażone w przelotki 
jednostopkowe.
EXcELER SPIN 10-40g / 15-50g 
Klasyczne, uniwersalne spinningi do połowu małymi wabikami z miękkiego 
plastiku w przedziale 8-12cm, wahadłówkami i woblerami. Lekki blank o 
akcji szczytowej jest dobrze wyważony, świetnie leży w dłoni i posiada 
wystarczający zapas mocy, by sprostać także kapitalnym okazom. Idealne 
uniwersalne wędziska do łowienia  szczupaków, sandaczy, pstrągów i 
okoni. Wyposażone w przelotki jednostopkowe i dwustopkową przelotkę 
prowadzącą.
EXcELER SPIN 20-60g / 30-60g 
Klasyczny spinning do połowu szczupaków, sandaczy i okoni o doskonałym 
stosunku ceny do jakości. Idealny do podawania gumowych imitacji 
od 10-16cm i woblerów do 14cm. Stosunkowo sztywny blank zapewnia 
optymalne czucie przynęty i błyskawiczne przekazuje jej każdy nasz ruch. 
Wysokomodułowe włókno węglowe pomaga w rozpoznaniu struktury 
dna oraz gwarantuje skuteczność zacinania. Mocny blank posiada 
wystarczające rezerwy mocy, by spokojnie poradzić sobie nawet z bardzo 
okazałą rybą. Wyposażone w przelotki dwustopkowe.
EXcELER SPIN 40-80g / 50-100g 
Najmocniejsze wędki z serii Exceler świetnie nadają się do połowu dużymi 
gumowymi imitacjami do 20cm długości z ciężkimi główkami jigowymi oraz 
dużymi woblerami. Umożliwiają dalekie zarzucanie, wyposażone zostały w 
przelotki dwustopkowe.
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NINJA X SPIN NEW

Nowa seria wędek DAIWA w wyjątkowej relacji 
ceny do jakości. Smukły blank z włówkna 
węglowego High-Modulus dobrze leży w dłoni, 
jest idealnie zbalansowany i zapewnia optymalne 
czucie przynęty. Pozwala również bardzo 
dokładnie wybadać strukturę dna i rozpoznać 
każde, nawet najdelikatniejsze branie.

  ►  Blank z wysokomodułowego włókna 
węglowego

  ► Smukła, lekka konstrukcja blanku
  ► Dolnik Brading-X
  ► Aluminiowe oxydowane przelotki
  ► Futerał transportowy 



103

NINJA X  SPIN

11628-211

NINJA X JIGGER SPIN

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11628-210 2.10m 3-15g 111cm 2 115g 7
11628-211 2.10m 5-20g 111cm 2 118g 7
11628-212 2.10m 10-30g 111cm 2 125g 7
11628-240 2.40m 5-20g 127cm 2 135g 8
11628-241 2.40m 10-30g 127cm 2 155g 8
11628-242 2.40m 15-50g 127cm 2 165g 8
11628-243 2.40m 30-70g 127cm 2 190g 8
11628-244 2.40m 50-100g 127cm 2 210g 8
11628-272 2.70m 15-50g 142cm 2 180g 8
11628-270 2.70m 30-60g 142cm 2 195g 8
11628-271 2.70m 40-80g 142cm 2 210g 8
11628-300 3.00m 30-60g 158cm 2 195g 8

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11629-240 2.40m 7-28g 127cm 2 155g 8
11629-241 2.40m 8-35g 127cm 2 165g 8
11629-270 2.70m 7-28g 142cm 2 165g 8
11629-271 2.70m 8-35g 142cm 2 180g 8

11628-241

11628-270

11629-270

11629-271

Klasyczne spinningi ze szczytową akcją. Uniwersalne parametry sprawiają, 
że doskonale nadają się do połowu gumowymi imitacjami, woblerami, 
wahadłówkami i wirówkami niemal wszystkich gatunków drapieżników. 
Duża rezerwa mocy pozwala bezpiecznie wylądować każdą rybę.

Klasyczne wędki Jiggerspin o wyraźnej akcji szczytowej. Lekki i długi 
blank dobrze leży w dłoni i swobodnie posyła przynętę na duże odległości. 
Wysokomodułowe włókno węglowe, z którego jest wykonany gwarantuje 
precyzję prezentacji i wysoką skuteczność zacinania. Idealne wędki do 
łowienia małymi gumkami, wirówkami i wahadłówkami.
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cROSSFIRE SPINNING

cROSSFIRE SPIN

cROSSFIRE ULTRA LIGHT SPIN

cROSSFIRE JIGGERSPIN

cROSSFIRE SEA TROUT

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11428-150 1.50m 2-7g 77cm 2 105g 6
11428-180 1.80m 2-7g 93cm 2 115g 6
11428-210 2.10m 2-7g 109cm 2 130g 8

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11428-211 2.10m 5-25g 108cm 2 155g 8
11428-212 2.10m 10-40g 107cm 2 140g 8
11428-240 2.40m 15-40g 122cm 2 200g 8
11428-241 2.40m 20-60g 122cm 2 220g 8
11428-242 2.40m 40-100g 122cm 2 225g 8
11428-243 2.40m 50-180g 121cm 2 230g 8
11428-270 2.70m 10-30g 138cm 2 210g 8
11428-271 2.70m 15-40g 138cm 2 235g 8
11428-272 2.70m 20-60g 138cm 2 245g 8
11428-273 2.70m 40-100g 137cm 2 280g 8
11428-274 2.70m 50-180g 137cm 2 300g 8
11428-300 3.00m 10-40g 153cm 2 240g 8
11428-301 3.00m 20-60g 153cm 2 265g 8
11428-302 3.00m 40-100g 152cm 2 290g 8

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11429-240 2.40m 8-35g 123cm 2 195g 8
11429-270 2.70m 8-35g 137cm 2 225g 8
11429-245 2.40m 5-25g 123cm 2 190g 8
11429-275 2.70m 5-25g 138cm 2 210g 8

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11428-305 3.00m 10-30g 154cm 2 230g 8
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Seria Crossfire zachwyca wieloma cechami. Szeroki wybór ciężarów 
wyrzutowych i długości pozwala wybrać odpowiedni sprzęt do bardzo 
konkretnych zadań. Crossfire świetnie leżą w dłoni, mają szybką akcję i 
dużą sztywność. Akcja wędzisk od 40g wyrzutu jest idealna do połowu 
przynętami z miękkiego plastiku. Modele do 40g wyrzutu są nieco bardziej 
miękkie, świetnie spisują się podczas łowienia wahadłówkami, wirówkami 
itp. Seria odznacza się doskonałą relacją ceny do jakości. Wyposażone 
w przelotki Titanium-Oxyd, korkową rękojeść, czuły blank z włókna 
węglowego i pokrowiec transportowy.
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SILVER cREEK ULTRA LIGHT SPIN

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11430-180 1.80m 3-14g 95cm 2 90g 9
11430-200 2.05m 3-14g 107cm 2 95g 9
11430-220 2.20m 3-14g 115cm 2 100g 9
11430-230 2.35m 3-14g 122cm 2 105g 9

 

Seria Silver Creek UL oferuje ekstremalnie czułe, ultra lekkie spinningi z 
wklejaną, pełną, węglową szczytówką do połowu okoni, pstrągów i kleni. 
Idealne do prezentacji małych wabików 3-7cm.

  ►  Wysokiej jakości blank z wysokomodułowego włókna węglowego
  ► Wklejana, pełna szczytówa z włókna węglowego
  ► Przelotki Titanium Oxyd
  ► Szkieletowy uchwyt kołowrotka
  ► Wysokiej jakości korkowa rękojeść 

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW
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SWEEPFIRE SPINNING

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11418-240 2.40m 8-35g 125cm 2 170g 7
11418-270 2.70m 8-35g 141cm 2 210g 8
11418-241 2.40m 5-25g 125cm 2 160g 7
11418-271 2.70m 5-25g 139cm 2 190g 8

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11417-303 3.00m 10-30g 154cm 2 235g 9

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11417-150 1.50m 2-7g 79cm 2 90g 7
11417-180 1.80m 2-7g 94cm 2 110g 7
11417-210 2.10m 2-7g 110cm 2 130g 7

 

SWEEPFIRE SPIN

SWEEPFIRE ULTRA LIGHT SPIN

SWEEPFIRE JIGGERSPIN

SWEEPFIRE SEA TROUT

Seria Sweepfire to szeroki wybór wędzisk o różnego typu akcjach i 
długościach, które pokrywają niemal cały obszar połowu spinningowego. 
Zadziwiająco smukłe i perfekcyjnie wyważone wędki w wyjątkowo 
korzystnej cenie. Wyposażone w wysokiej jakości przelotki Aluminium-
Oxyd, mocowanie na hak przynęty i korkową rękojeść. Fantastyczny 
stosunek ceny do jakości.
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nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11417-211 2.10m 5-25g 110cm 2 140g 7
11417-212 2.10m 10-40g 109cm 2 135g 7
11417-240 2.40m 15-40g 125cm 2 190g 7
11417-241 2.40m 20-60g 124cm 2 195g 7
11417-242 2.40m 40-100g 124cm 2 220g 7
11417-243 2.40m 50-180g 124cm 2 230g 7
11417-270 2.70m 10-30g 139cm 2 210g 8
11417-271 2.70m 15-40g 139cm 2 210g 8
11417-272 2.70m 20-60g 139cm 2 235g 8
11417-276 2.70m 40-100g 139cm 2 270g 8
11417-273 2.70m 50-180g 139cm 2 270g 8
11417-300 3.00m 10-40g 154cm 2 240g 9
11417-301 3.00m 20-60g 154cm 2 260g 9
11417-302 3.00m 40-100g 154cm 2 310g 9
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WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

MEGAFORcE TRAVEL
Wędki podróżne to niezwykle praktyczny wynalazek -wieloczęściowe wędki pozwalają uniknąć taszczenia na lotnisko wielkich i często kosztownych 
tub transportowych. Rozwój technologii konstrukcji tego typu wędzisk pozwolił niemal całkowicie zlikwidować różnice między ich akcją, a akcją wędek 
dwuczęściowych. Dotychczas każde połączenie w mniejszym lub większym stopniu zakłócało akcję i burzyło krzywą ugięcia blanku. Teraz to negatywne 
zjawisko zostało prawie zupełnie wyeliminowane.
Seria MEGAFORCE TRAVEL oddaje do naszej dyspozycji wybór wędek o różnych akcjach do połowu w wodach słodkich oraz słonych. W tym asortymencie 
znajdziemy odpowiedni sprzęt do połowu pilkerami i połowu spinningowego różnego typu wabikami.

MEGAFORcE TRAVEL SPIN
W zależności od ciężaru wyrzutu wędki z tej serii nadają się do połowu 
różnych drapieżników -od okoni, przez pstrągi i sandacze po szczupaki. 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11897-240 2.40m 10-40g 66cm 4 160g 8
11897-245 2.40m 30-70g 66cm 4 180g 8
11897-270 2.70m 15-50g 74cm 4 195g 8
11897-275 2.70m 30-70g 74cm 4 210g 8

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11897-247 2.40m 100-200g 66cm 4 280g 7
11897-248 2.40m 200-400g 66cm 4 310g 7

 

MEGAFORcE TRAVEL PILK
Dwa modele wędek do większości wyzwań stojących przed wędkarzami 
podczas połowu pilkerami dorszy, czarniaków i halibutów. Wyposażone w 
dwustopkowe przelotki i rękojeść z naturalnego korka.

11897-245

11897-247
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TORNADO-Z

MEGAFORcE JIGGERSPIN
Seria MEGAFORCE JIGGER zawiera ekstremalnie czułe wędziska spinningowe do połowu najmniejszymi przynętami sztucznymi. JIGGERSPIN posiada 
wklejoną pełną węglową szczytówkę, która w normalnych warunkach jest niemal nie do złamania. Cechują się bardzo szybką szczytową akcją i sporą mocą. 
Idealne do połowu okoni i sandaczy. Rewelacyjny stosunek ceny do jakości !

NEW

TEAM DAIWA MODE XT
NEW

Trzyczęściowe Tornado Z to idealnie uniwersalne wędki do średnio 
ciężkiego połowu gruntowego i spławikowego. 3 kategorie wyrzutowe 
pokrywają niemal wszystkie warianty połowu przynętami naturalnymi 
sandaczy, karpi, szczupaków, linów i węgorzy. Blank z włókna węglowego 
High-Modulus bardzo wygodnie leży w dłoni, a za sprawą półparabolicznej 
akcji dobrze ładuje się przy zamachu wyrzucając na odpowiednią odległość 
najróżniejszego typu przynęty jak choćby ciasto czy robaki.
Wyposażone w wysokiej jakości korkową rękojeść, uchwyt kołowrotka Fuji, 
przelotki Titanium-Oxyd i futerał transportowy.

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Przelotki Fuji® SiC
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► Rękojeść z naturalnego korka AAA
  ► Futerał transportowy

Mała seria bardzo wysokiej jakości wędek opracowanych specjalnie do 
niezwykle popularnego ultra lekkiego połowu okoni, sandaczy i pstrągów.
Wędki Mode XT cechują się akcją szczytową, optymalną do podawania 
małych i najmniejszych wirówek, wahadłówek i wabików z miękkiego 
plastiku. Czuły blank efektywnie przenosi wszelkie sygnały do dolnika, a 
jednocześnie jest wystarczająco mocny, by pewnie i bezstresowo holować 
nawet kapitalne okazy.

Uchwyt kołowrotka FUJI
smallest size allowed due to line thickness
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nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11241-220 2.20m 1-9g 113cm 2 100g 8
11241-240 2.40m 2-14g 123cm 2 110g 9
11241-260 2.60m 3-18g 134cm 2 120g 11
11241-280 2.80m 4-20g 146cm 2 135g 11
11241-300 3.00m 5-21g 154cm 2 145g 11

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11796-300 3.00m 10-55g 107cm 3 198g 9
11796-330 3.30m 10-55g 118cm 3 234g 9
11796-360 3.60m 10-55g 128cm 3 247g 10
11796-390 3.90m 10-55g 138cm 3 286g 10

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11797-300 3.00m 35-95g 107cm 3 235g 9
11797-330 3.30m 35-95g 117cm 3 280g 9
11797-360 3.60m 35-95g 127cm 3 306g 10
11797-390 3.90m 35-95g 137cm 3 340g 10

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11798-300 3.00m 75-120g 107cm 3 270g 9
11798-330 3.30m 75-120g 117cm 3 315g 9
11798-360 3.60m 75-120g 127cm 3 350g 10
11798-390 3.90m 75-120g 137cm 3 386g 10

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11711-180 1.80m 1-7g 95cm 2 85g 8
11711-185 1.80m 2-8g 95cm 2 90g 8
11711-190 1.98m 2-10g 103cm 2 100g 8
11711-195 1.98m 5-12g 103cm 2 95g 8
11711-210 2.10m 1-5g 111cm 2 95g 8

11797-360

11798-360
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TEAM DAIWA TROUT 
AREA cOMMANDER

TEAM DAIWA MODE 2.0 TAIMEN
Wędki TEAM DAIWA MODE 2.0 skonstruowane zostały specjalnie 
do ciężkiego, zimowego połowu głowacic. Czuła szczytówka pozwala 
dokładnie rozpoznać strukturę dna, zapewnia doskonałą amortyzację 
zrywów najbardziej walecznych okazów, wpływając na zmniejszenie 
ilości ryb wypinających się przy powierzchni. Blank cechuje olbrzymia 
rezerwa mocy umożliwiająca bezproblemowe poprowadzenie holu nawet 

Uchwyt kołowrotka FUJI

  ► HMC+® blank z włókna węglowego
  ► Mocna akcja szczytowa
  ►  Ekstra duże przelotki odporne na zamarzanie
  ► Przelotka szczytowa 16mm
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ►  Wysokiej jakości rękojeść z naturalnego 
korka

  ► Ekskluzywny futerał transportowy 

TEAM DAIWA MODE 2.0 cATFISH
Bardzo mocne wędki do łowienia sumów. Model 2,40m znakomicie 
nadaje się do ciężkiego spinningowego połowu dużymi przynętami bądź 
w nurcie. Miękka szczytówka dobrze amortyzuje potężne uderzenia głową 
kapitalnych okazów. Te wędki pozwalają mierzyć się z najgrubszymi 
sumami. Długa górna część gryfu zapewnia optymalne działanie efektu 
dźwigni, co pozwala wywierać odpowiednio dużą presję na holowanej 
rybie.

  ► HMC+® blank z włókna węglowego
  ► Mocne dwustopkowe przelotki "Heavy Duty"
  ► Mocna konstrukcja blanku z miękką szczytówką
  ►  Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS  z podwójną 

nakrętką
  ► Wysokiej jakości rękojeść z EVA 

NEW

Wędki Trout Area Commander stworzyliśmy specjalnie do połowu okoni 
oraz pstrągów w małych potokach i stawach. Wklejane, pełne szczytówki z 
włókna węglowego są przy normalnym użytkowaniu niemal nie do złamania 
i gwarantują perfekcyjne czucie przynęty. Dzięki uchwytowi kołowrotka 
Skeletor blank jeszcze efektywniej przekazuje wszystkie drgania. Świetnie 
nadają się do łowienia małymi wabikami takimi, jak wirówki, wahadłówki, 
twistery i gumowe imitacje. Ich mocne blanki poradzą sobie z każdym 
przeciwnikiem nawet w silnym nurcie.

Uchwyt kołowrotka FUJI

  ► Przelotki Fuji® Alconite
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► Wysokiej jakości rękojeść z EVA
  ► Futerał transportowy
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nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11715-210 2.12m 30-120g 109cm 2 193g 5
11715-240 2.42m 40-150g 124cm 2 212g 6
11715-270 2.72m 40-150g 139cm 2 255g 6

 

największej głowacicy. Model 2,10m o wyrzucie do 120g przeznaczony jest 
do łowienia w niedużych rzekach, nieco mniejszymi przynętami z małych 
odległości. Modele 2,40m i 2,70m o wyrzucie do 150g to uniwersalne wędki, 
świetnie spisujące się podczas połowu w dużych rzekach. Pozwalają na 
dalekie zarzucanie ciężkimi wabikami i bezkompromisową walkę w trakcie 
holu.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11705-240 2.40m 80-250g 126cm 2 450g 8
11705-280 2.80m 150-300g 146cm 2 540g 9

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11713-180 1.80m 0.5-6g 96cm 2 69g 9
11713-200 2.00m 1-7g 104cm 2 72g 9
11713-215 2.15m 0.5-6g 110cm 2 77g 9
11713-230 2.30m 1-7g 120cm 2 82g 9
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exceler catfish

windcast deadbait

new

Mimo coraz silniejszego trendu na połów sztucznymi wabikami, połów 
naturalnymi przynętami jest wciąż bardzo popularny. Nowe Windcast 
DeadBait stworzono specjalnie do połowu na martwą rybę. Paraboliczna 

  ► Blank z włókna węglowego
  ► Paraboliczna akcja
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► Przelotki Titanium Oxyd
  ►  Wysokiej jakości korkowa 

rękojeść 

Uchwyt kołowrotka FUJI

twilight specialist coregone
Coregone new

Bardzo mocne i wytrzymałe wędki do połowu sumów w hiszpańskiej Ebro i 
włoskim Padzie. Oczywiście równie dobrze sprawdzą się w naszych rzekach.
Exceler Catfish posiadają bardzo mocne blanki, aby nie martwić się o nic 
nawet w trakcie bezkompromisowej walki z kapitalnymi wąsaczami. Układ 
przelotek przystosowany do multiplikatorów oraz kołowrotków ze stałą 
szpulą. Wszystkie przelotki specjalnie wzmocnione. Okrągły kapsel dolnika 

  ►  Blank z wysokomodułowego włókna węglowego
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
  ► Odważniki
  ► 2 Pełne szczytówki z włókna węglowego Uchwyt kołowrotka FUJI
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nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11682-300 3.00m 30-100g 157cm 2 235g 6
11682-305 3.00m 40-120g 157cm 2 265g 6
11682-360 3.60m 30-100g 184cm 2 305g 7
11682-365 3.60m 40-120g 184cm 2 350g 7

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11683-300 3.00m 10-50g 157cm 2 295g 6
11683-330 3.30m 10-50g 172cm 2 240g 6
11683-360 3.60m 10-50g 125cm 3 275g 7

 

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11818-275 2.70m 200-600g 141cm 2 375g 10
11818-305 3.00m 200-600g 154cm 2 456g 11
11818-335 3.30m 200-600g 170cm 2 505g 12

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11916-215 2.10m g 110cm 2+2 109g 10
11916-245 2.40m g 125cm 2+2 112g 11

 

Pacbay ułatwia opieranie wędki o biodro i wywieranie maksymalnej 
presji na walczącej rybie. Exceler Catfish to prawdziwy pakiet mocy do 
bezkompromisowych rozwiązań.
Wyposażone we wzmocnioną przelotkę szczytową, ekstra mocne 
dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd, solidny gryf EVA i kapsel dolnika 
Pacbay.

Nowa Twilight Specialist Coregone od DAIWA została opracowana we 
współpracy z naszymi ekspertami od połowu siei z Niemiec i Austrii. 
Powstało wędzisko lekkie i czułe, które pod obciążeniem pracuje na całej 
swojej długości, by zneutralizować energiczne szarpnięcia holowanej 
ryby. Mimo niezwykłej czułości jest bardzo szybka i umożliwia skuteczne 
zacinanie. Takie cechy są szczególnie przydatne podczas połowu sielaw 
i palii na głębokościach poniżej 20m. Wymienne szczytówki z włókna 
węglowego są niesamowicie delikatne, pokazują każde najdrobniejsze 
skubnięcie - idealne do połowu wabikami w przedziale 3 do 5g i 5 do 10g. 

Dla optymalnego zbalansowania wędki w dolniku ukryte są odważniki 
(3x5g) - pozwalają dopasować się do ciężaru kołowrotka.

akcja blanku przy wyrzucie ładuje się niemal na całej długości, zapobiegając 
uszkodzeniu przynęty.
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sweepfire t

sweepfire bolo

new

nr. art. dł. dł. transpt. szt. wg. przelot.
11418-400 4.00m 122cm 4 195g 7
11418-500 5.00m 124cm 5 280g 8
11418-600 6.00m 126cm 6 405g 9

procaster troUt
Lekka i czuła Procaster Trout idealnie nadaje się do połowu ze sbirulino 
pstrągów w wodach stojących, jak również do łowienia karpi, linów, 

pstrągów i leszczy. Wyposażona w wysokiej jakości korkową rękojeść, 
przelotki Aluminium-Oxyd i pokrowiec transportowy.

Lekka i szybka bolonka w świetnej relacji ceny do jakości. Sweepfire Bolo 
jest mocna, dynamiczna i bardzo czuła.
Wyposażona w przelotki Aluminium-Oxyd.

NINJA LAKE TROUT
Filigranowe wędki do połowu pstrągów przy pomocy sbirulino oraz bombarda 
w stawach i jeziorach. Bardzo cienki blank wygodnie leży w dłoni, zapewnia 
dobre odległości wyrzutowe i optymalną sygnalizację brań. Spore rezerwy 
mocy do wykorzystania w trakcie holu i podczas zarzucania.

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► Przelotki Titanium Oxyd
  ► Ekstra cienka średnica blanku
  ► Czuła akcja szczytowa 

Uchwyt kołowrotka FUJI
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Teleskop bez przelotek
Dzięki temu zestawowi, składającemu się z teleskopu bezprzelotkowego 
z włókna szklanego, drabinki, spławika, żyłki i haka, jesteśmy natychmiast 
gotowi do działania. Wszystkie zestawy dostarczane są w nadającym się 
do transportu pokrowcu z Header-Card i zawieszką Euroloch.

nr. art. dł. dł. transpt. szt. wg.  
11512-300 3.00m 115cm 3 250g
11512-400 4.00m 115cm 4 320g
11512-500 5.00m 115cm 5 440g

megaforce bolo
nr. art. dł. dł. transpt. szt. wg. przelot.
11419-400 4.00m 122cm 4 175g 7
11419-500 5.00m 124cm 5 250g 8
11419-600 6.00m 126cm 6 355g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11708-300 3.00m 10-35g 107cm 3 215g 7
11708-330 3.30m 10-35g 115cm 3 230g 8
11708-360 3.60m 10-35g 127cm 3 235g 8
11708-391 3.90m 10-35g 137cm 3 260g 8

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11707-305 3.00m 10-25g 107cm 3 205g 7
11707-335 3.30m 10-25g 116cm 3 215g 8
11707-365 3.60m 10-25g 127cm 3 235g 8
11707-395 3.90m 10-25g 138cm 3 265g 8

Wędka pstrągowa

Wysokiej klasy wędzisko bolognese o mocnym blanku i czułej szczytówce. 
Idealne do średnio ciężkiego połowu brzan, leszczy i pstrągów. Cienki blank 
wzorowo ładuje się przy wyrzucie oraz zapewnia odpowiednią precyzję. 
Megaforce Bolo charakteryzuje się znakomitą relacją ceny do jakości.
Wyposażone w jednostopkowe przelotki Aluminium-Oxyd.

procaster troUt ml procaster troUt m

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11518-360 3.60m 3-10g 125cm 7 125g 9
11518-390 3.90m 5-20g 127cm 8 165g 10
11518-420 4.20m 10-30g 127cm 8 205g 10
11518-425 4.20m 15-40g 126cm 8 220g 10
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toUrnament basiair carp

Wędki karpiowe

basiair z45 carp
Nazwa Basiair od lat przypisana jest w DAIWA najwyższemu segmentowi 
wędek karpiowych. Nowa Basiair Z45 nie pozostawia wiele do życzenia - 
wspólnie z naszymi europejskimi specjalistami od połowu karpi i naszymi 
japońskimi inżynierami przez 2 lata pracowaliśmy nad konstrukcją 
spełniającą technologiczne wymagania nowoczesnego połowu, zawierającą 
w swym blanku nasze najnowsze techniczne rozwiązania. Połączenie 
V-Joint zapewnia harmonijną krzywą ugięcia, powierzchnia wykończona 
włóknem węglowym 3DX redukuje drgania po wyrzucie i nadaje 
charakterystyczny rys. Konstrukcja blanku z kompozytu SVF™ gwarantuje 
optymalne odległości wyrzutu i doskonałą amortyzację zrywów walczącej 
ryby. Przelotki AGS dodatkowo zwiększają szybkość akcji i poprawiają 
celność rzutów.
Jesteśmy pewni, iż jest to najlepsza karpiowa wędka DAIWA, jaką do tej 
pory udało nam się stworzyć.

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11610-360 12'-3.60ft-m 3.00 187cm 2 325g 7
11610-390 13'-3.90ft-m 3.50 203cm 2 382g 7

 

  ►  Powierzchnia z kompozytu węglowego  
3DX® 3D-Cross

  ► Blank węglowy SVF®

  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Przelotki AGS® z włókna węglowego
  ►  Przelotki wzmocnione włóknem  

węglowym 3DX®

  ► Tytanowa przelotka szczytowa Fuji®
  ► Uchwyt kołowrotka ALPS®

  ► Uchwyt z włókna węglowego 3DX®

  ► Wyściełany usztywniony futerał transportowy 

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11611-365 12'-3.60ft-m 3.00 187cm 2 290g 7
11611-395 13'-3.90ft-m 3.50 203cm 2 345g 7

 

new

Nowa Basiair Carp cechuje się jeszcze większą mocą i zoptymalizowanymi 
parametrami wyrzutowymi. Połączenie węglowego kompozytu SVF z 
materiałem 3DX pozwoliło na skonstruowanie smukłych i szybkich blanków 
o niezwykłej precyzji wyrzutu. Węglowy materiał 3DX zwiększa stabilność 
blanku przy wyrzucie i nadaje mu charakterystyczny wygląd zbliżony do skóry 
gada. Aby w pełni dopasować wędkę do kołowrotka Baisair zastosowano 
wyłącznie komponenty z japońskiego rynku - tytanowe przelotki Fuji, 
wysokiej jakości gryf z tworzywa Air-Foam EVA, uchwyt kołowrotka z 
materiału 3DX. Wyjątkowa wędka o nadzwyczajnych rezerwach mocy 
dla pewności w trakcie holu kapitalnych okazów. Na uchwycie kołowrotka 
każdej wędki indywidualny numer seryjny.

  ► Blank węglowy SVF®

  ► Powierzchnia z kompozytu węglowego 3DX® 3D-Cross
  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Tytanowe przelotki Fuji® SiC K
  ► Rękojeść Air-Foam EVA
  ► Uchwyt z włókna węglowego 3DX®

  ► Wyściełany futerał transportowy 

smallest size allowed due to line thickness
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emblem carp

Uchwyt kołowrotka FUJI

  ► Blank z wysokomodułowego włókna węglowego
  ►  Krzyżowe ułożenie włókien węglowych na po-

wierzchni blanku
  ► Smukła, mocna konstrukcja blanku
  ► Akcja szczytowa
  ► Przelotki FUJI® Alconite
  ► Uchwyt kołowrotka FUJI®

  ► Przelotka prowadząca 50mm dla wersji 13ft
  ► Futerał transportowy

Popularne wędki karpiowe Emblem zostały przed zeszłym sezonem 
gruntownie przebudowane. Ich blanki posiadają dużą moc, która w 
połączeniu z akcją szczytową zapewnia ekstremalne odległości wyrzutu. 
Sztywny blank ładuje się przy zamachu po samą rękojeść i wspaniale 
oddaje energię posyłając zestaw w nawet najdalsze łowiska. Akcja 
blanku świetnie tłumi każde szarpnięcie holowanej ryby redukując ryzyko 
wypięcia. Emblem to doskonały wybór dla wszystkich specjalistów od 
połowu z dużego dystansu!

Emblem Spod

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11575-360 12'-3.60ft-m 3.00 186cm 2 310g 6
11575-365 12'-3.60ft-m 3.50 186cm 2 410g 6
11575-390 13'-3.90ft-m 3.50 201cm 2 490g 6
11575-395 13'-3.90ft-m 3.75 201cm 2 510g 6

 

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11575-398 13'-3.90ft-m 5.00 201cm 2 560g 6

 

Wędki karpiowe

cast'izm carp

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11914-360 12'-3.60ft-m 3.00 187cm 2 390g 6
11914-390 13'-3.90ft-m 3.50 203cm 2 450g 6

 

Wyjątkowo mocna i precyzyjna - to właściwości, które najbardziej wyróżniają 
się w nowych Cast'Izm Carp. Inżynierowie DAIWA skoncentrowali się 
podczas ich projektowania na zapewnieniu optymalnych parametrów 
wyrzutowych i dużej mocy blanku. W ten sposób powstały nieco cięższe 
wędki, umożliwiające osiąganie ekstremalnych odległości wyrzutu oraz 
gwarantujące wielką rezerwę mocy, pozwalającą kontrolować bardzo duże 
ryby również z dużej odległości. Podczas naszych testów modelem 12ft 
bez większego problemu osiągaliśmy odległości wyrzutowe powyżej 100m 
! Kostrukcja X45 zapewnia doskonałą precyzję i eliminuje skręcanie się 
blanku przy wyrzucie. Kewlarowe wzmocnienia gwarantują wielką moc i 
wytrzymałość dające niesamowite możliwości w trakcie holu. Połączenie 
czopowe V-Joint zapewnia optymalną krzywą ugięcia równomiernie 
rozkładającą obciążenia na cały blank. 50mm przelotka prowadząca 
zmniejsza opór żyłki przy wyrzucie dodatkowo zwiększając osiągane 
odległości. Cast'Izm Carp zadowoli każdego fana połowu z dużych 
dystansów.

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Wzmocniony kevlarem
  ►  Ekstremalnie mocna konstrukcja 

blanku
  ► Przelotki Fuji® K-Alconite
  ► Przelotka prowadząca 50mm
  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
  ► Futerał transportowy

Uchwyt kołowrotka FUJI
smallest size allowed due to line thickness

Kewlarowe wzmocnienie
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windcast carp
Cienkie, szybkie, o dużych rezerwach mocy - tak pokrótce scharakteryzować można tą nową serię wędzisk karpiowych marki DAIWA. Smukły blank z 
włókna węglowego "Woven" robi wrażenie nie tylko swoim wyglądem, ale także nadzwyczajnymi odległościami wyrzutu, jakie pozwala osiągnąć. Model 2lbs 
przeznaczony do tzw. "Pleasure-Fishing", czyli połowu średniej wielkości karpi 8-20lbs. Wszystkie wędki WINDCAST ® posiadają pod uchwytem kołowrotka 
specjalną świecącą w ciemności banderolę "Night-glow" ułatwiającą zacinanie w trakcie nocnych zasiadek.

new

emcast carp
Wędki karpiowe Emcast posiadają smukłe blanki o dużej wytrzymałości i wielkiej mocy, dzięki której bezpiecznie wylądujemy każdą kapitalną zdobycz. Ich 
akcja pozwala osiągać duże odległości wyrzutowe i skutecznie amortyzuje nagłe zrywy holowanych ryb zmniejszając ryzyko spadku. Obie wędki Stalker 
nadają się idealnie do łowienia blisko brzegu i wykazują półparaboliczną akcję. Wyposażone blank węglowy High-Modulus, dwustopkowe przelotki Titanium-
Oxyd, włókno węglowe Woven na gryfie o futerał transportowy.
Model 12ft/3.0Ibs nr prod. 11580-365 posiada 50mm przelotkę startową.
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nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11681-360 12‘-3.60ft-m 2.00 184cm 2 255g 6

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11681-362 12‘-3.60ft-m 2.75 184cm 2 295g 6
11681-361 12‘-3.60ft-m 3.00 184cm 2 310g 6
11681-364 12‘-3.60ft-m 3.50 184cm 2 380g 6
11681-390 13‘-3.90ft-m 3.00 200cm 2 365g 6
11681-391 13‘-3.90ft-m 3.50 200cm 2 390g 6
11681-392 13‘-3.90ft-m 3.75 200cm 2 435g 6

11681-365 12‘-3.60ft-m 3.00 125cm 3 350g 6

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11681-363 12‘-3.60ft-m 4.50 184cm 2 390g 6
11681-393 13‘-3.90ft-m 5.00 200cm 2 545g 6

windcast spod
W serii wędzisk Windcast Spod znajdziecie prawdziwy pakiet mocy dostępny w 
dwóch długościach 3,60 i 3,90m. Kij 5.0lbs dzięki specjalnej konstrukcji blanku na-
daje się optymalnie do precyzyjnego ekspediowania ciężkich rakiet zanętowych. 
Podczas naszych testów praktycznych udawało się nam uzyskiwać nawet ponad 
160 metrowe rzuty! Przelotka prowadząca 50mm.

  ► Blank z włókna węglowego
  ► Szczytówka Night-glow
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► Dwustopkowe przelotki SiC Uchwyt kołowrotka FUJI

Wędki karpiowe

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11580-300 10'-3.00ft-m 2.0 155cm 2 295g 6
11580-301 10'-3.00ft-m 3.0 154cm 2 305g 6

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11580-360 12'-3.60ft-m 2.75 186cm 2 335g 7
11580-361 12'-3.60ft-m 3.0 185cm 2 355g 7
11580-365 12'-3.60ft-m 3.0 185cm 2 355g 7
11580-366 12'-3.60ft-m 3.5 186cm 2 350g 7
11580-390 13'-3.90ft-m 3.5 200cm 2 430g 8

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11580-367 12'-3.60ft-m 4.5 185cm 2 355g 7
11580-395 13'-3.90ft-m 3.5 200cm 2 420g 7
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regal carp
Klasyczne karpiówki o szczytowej akcji i wytrzymałym blanku. Nowe Regal Carp zachwycają smukłym blankiem 
i świetnym wyważeniem. Część szczytowa bardzo dobrze ładuje się przy wyrzucie posyłając zestaw na znaczne 
odległości. Znakomity stosunek ceny do jakości!
Wyposażone w dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd, uchwyt kołowrotka Fuji, włókno węglowe Woven na 
dolniku wysokiej jakości zakończenie rękojeści EVA.
Oba modele 13ft. posiadają 50mm przelotkę prowadzącą.

Uchwyt kołowrotka FUJI

windcast tele carp

wINdcAsT sTALKER cARp
Coraz popularniejszy staje się połów krótkimi, 3m karpiowymi wędziskami w trudnych łowiskach, z niedużej odległości. Windcast Traditional Stalker 
charakteryzuje progresywna krzywa ugięcia ułatwiająca precyzyjne zarzucanie oraz niezwykle efektywnie parująca silne zrywy i ucieczki holowanej ryby. 
Blank jest wystarczająco mocny, by poradzić sobie także z wyciągnięciem z zaczepów nawet największego karpia. Model 3,00m 2,5lbs świetnie nadaje się 
do połowu karpi z łodzi. Windcast Stalker posiadają lekkie i dobrze wyważone blanki o parabolicznej akcji. Świetna relacja ceny do jakości.

Teleskopowe wędki karpiowe o wysokiej jakości wykończenia z mocnymi węglowymi blankami High-Modulus. Długość transportowa idealna na urlopowe 
wycieczki. Świetne do połowu węgorzy i sandaczy! Mocny blank bez trudności posyła ciężary między 60, a 100g na duże dystanse. Znakomita akcja 
przypomina raczej wędki składowe, niż teleskopowe.



123

windcast traditional carp

Uchwyt kołowrotka FUJI

Windcast Traditional Carp cechuje ta sama budowa oraz parametry użytkowe, co 
naszą popularną serię wędek karpiowych Windcast, jedyną różnicą jest korkowa 
rękojeść, dzięki którym zyskują bardziej klasyczny wygląd.

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11686-360 12'-3.60ft-m 3.00 188cm 2 328g 6
11686-361 12'-3.60ft-m 2.00 188cm 2 278g 6
11686-362 12'-3.60ft-m 3.50 188cm 2 364g 6
11686-390 13'-3.90ft-m 3.50 200cm 2 394g 6

  ► Blank z włókna węglowego
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► Dwustopkowe przelotki SiC
  ► Szczytówka Night-glow
  ►  Wyściełany futerał transpor-

towy 

Wędki karpiowe

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11573-360 12'-3.60ft-m 3.00 185cm 2 320g 6
11573-390 13'-3.90ft-m 3.50 200cm 2 435g 6

 

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11687-360 12'-3.60ft-m 3.00 106cm 7 350g 6
11687-390 13'-3.90ft-m 3.50 118cm 7 400g 6

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11681-300 10'-3.00ft-m 2.00 156cm 2 215g 6
11681-305 10'-3.00ft-m 2.50 156cm 2 225g 6
11681-330 11'-3.30ft-m 2.50 172cm 2 260g 6

  ►  Blank z wysokomodułowego włókna 
węglowego Woven

  ► Akcja progresywna
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► Przelotki Titanium Oxyd
  ► Wysokiej jakości korkowa rękojeść
  ► Futerał transportowy 

  ►  Wysokiej jakości blank z włókna 
węglowego

  ► Mocna konstrukcja blanku
  ► Przelotki Titanium Oxyd
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji® 

Uchwyt kołowrotka FUJI

Uchwyt kołowrotka FUJI

Carp 3-częściowa
nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11573-363 12'-3.60ft-m 3.00 127cm 3 315g 6
11573-393 13'-3.90ft-m 3.50 137cm 3 400g 6

 

Regal Carp 2-częściowy
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BLAcK wIdOw cARp

Black Widow Carp 3-częściowa

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11572-366 12'-3.60ft-m 3.00 107cm 7 290g 6
11572-396 13'-3.90ft-m 3.50 109cm 8 305g 7

Wędki karpiowe

Teleskopowa wędka karpiowa o smukłym blanku, świetnie pracującym w 
trakcie holu i z wielką łatwością posyłającym ciężary od 60g do 100g na 
spore odległości.

Black Widow Carp 2-częściowa

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11579-300 10'-3.00ft-m 2.00 157cm 2 210g 6
11579-305 10'-3.00ft-m 3.00 157cm 2 233g 6

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11579-360 12'-3.60ft-m 2.75 188cm 2 340g 6
11579-361 12'-3.60ft-m 3.00 188cm 2 355g 6
11579-362 12'-3.60ft-m 3.00 188cm 2 369g 6
11579-363 12'-3.60ft-m 3.50 188cm 2 397g 6
11579-390 13'-3.90ft-m 3.50 200cm 2 403g 6
11579-395 13'-3.90ft-m 3.75 200cm 2 455g 6

 

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11579-368 12'-3.60ft-m 3.00 128cm 3 374g 6

Black widow stalker carp

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11579-367 12'-3.60ft-m 4.00 188cm 2 392g 6

Black Widow Marker Black Widow Spod

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.
11579-396 13'-3.90ft-m 5.00 200cm 2 576g 6

BLAcK wIdOw TELE cARp

new

Nowe wędki karpiowe Black Widow bazują na tych samych blankach, co niezwykle popularna seria poprzedniczek, aczkolwiek ich design został dostosowany 
do najnowszych wymogów sceny karpiowej, a sama oferta poszerzona o kilka dodatkowych modeli. Seria Black Widow oferuje zarówno model 3,60m 3.0Ibs, 
jak i wędki typu stalker do łowienia z bliska. Dolna część wędki pod uchwytem kołowrotka pokryta jest czarną otuliną, dzięki której jest bardziej poręczna. 
Smukłe blanki cechuje duża rezerwa mocy pozwalająca posyłać zestaw na znaczną odległość oraz bezpiecznie podprowadzać nawet najgrubsze karpie 
prosto do podbieraka. Wyposażone w dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd.
Model 11579-362 posiada 50mm przelotkę prowadzącą.

Klasyczne wędki typu stalker o bardzo cienkich ale i dobrze wyważonych 
blankach. Są stosunkowo miękkie, dobrze leżą w dłoni i mają paraboliczną 
krzywą ugięcia. Umożliwiają komfortowe zarzucanie lekkimi zestawami 
i przynętami takimi, jak chleb, czy ciasto. Dolna część zapewnia 
wystarczające rezerwy mocy do walki z kapitalnymi okazami.
Model 3m - 3.0Ibs nadaje się doskonale do połowu z łodzi. Wyposażone w 
dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd.
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toUrnament feeder
Tournament Feeder to dwa wędziska z najwyższego segmentu spełniające 
najbardziej wygórowane wymagania.
Konstrukcja blanku opracowana została przez naszych inżynierów w Japo-
nii, natomiast same wędki produkowane są w naszej szkockiej fabryce, która 
od dawna uchodzi za jedną z najlepszych na świecie.
Model 3,90m to klasyczny Heavy Feeder na średnie dystanse o świetnym 
wyważeniu i ekstremalnie szybkiej akcji.
Wersja 4,20m jest nieco twardsza, gdyż pomyślana została do połowu z 
większych odległości i z ciężkimi koszykami zanętowymi w dużych rzekach 
pokroju Renu, Dunaju czy Mozy.
Wymarzone wędzisko dla zawodników i perfekcjonistów.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11755-390 3.90m do 150g 137cm 3+3 275g 13
11755-420 4.20m do 165g 151cm 3+3 300g 13

nr. art.
11755-000W Quiver W
11755-000Y Quiver Y
11755-000R Quiver R

cast'izm feeder
nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11745-335 3.30m do 120g 118cm 3+3 285g 13
11745-365 3.60m do 120g 128cm 3+3 305g 13
11745-395 3.90m do 120g 138cm 3+3 320g 14

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11746-365 3.60m do 150g 128cm 3+3 325g 13
11746-395 3.90m do 150g 138cm 3+3 350g 14
11746-425 4.20m do 150g 148cm 3+3 380g 15

Feedery Cast'Izm łączą niemal wszystkie technologiczne rozwiązania 
opracowane przez DAIWA. Konstrukcja X45 umożliwiła stworzenie 
bardzo szybkich i stabilnych blanków gwarantujących niesamowitą 
precyzję wyrzutu. Węglowy kompozyt HVF wzmocniony został 
specjalnymi kewlarowymi matami, co poskutkowało dużym skokiem 
mocy i wytrzymałości -niezbędnymi do skutecznej walki z kapitalnym 
okazem, bądź do operowania ciężkimi koszykami zanętowymi w silnym 
nurcie. Połączenie czopowe V-Joint zapewnia optymalną krzywą ugięcia. 
Oryginalne przelotki Fuji-K zmniejszają ryzyko splątania żyłki i poprawiają 
osiągalne odległości wyrzutowe.

11755-000W            W         
11755-000Y              Y           11755-390 / 420
11755-000R              R         

Numer produktu drgająca 
szczytówka

Pasuje do 
feedera
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Uchwyt kołowrotka FUJI

Feedery

  ► Blank węglowy SVF®

  ► Stworzona w Japonii konstrukcja blanku
  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► Przelotki Fuji® K-Alconite
  ► Eksluzywna rękojeść DAIWA® ArmLock
  ► Rękojeść z naturalnego korka AAA
  ► Dwuczęściowa rękojeść EVA
  ► 3 Drgające szczytówki
  ► Made in Scotland

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Wzmocniony kevlarem
  ►  Ekstremalnie mocna konstrukcja 

blanku
  ► Przelotki Fuji® K-Alconite
  ► 3 Drgające szczytówki
  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Uchwyt kołowrotka Fuji® DPS
  ► Futerał transportowy Uchwyt kołowrotka FUJI

smallest size allowed due to line thickness

Kewlarowe wzmocnienie

11746-000M Quiver M
11746-000H Quiver H
11746-000XH Quiver XH

nr. art.
11745-000L Quiver L
11745-000M Quiver M
11745-000H Quiver H

11745-000L               L         
11745-000M             M           11745-335/365/395
11745-000H              H         
11746-000M             M         
11746-000H              H           11746-365/395/425
11746-000XH          XH         

Numer produktu drgająca 
szczytówka

Pasuje do 
feedera
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aqUalite feeder
Nazwa Aqualite od lat kojarzona jest wśród łowców ryb spokojnego żeru 
z niezawodnością, optymalnymi akcjami blanków i dobrą relacją ceny 
do jakości. Najnowsza generacja feederów Aqualite zachwyca smukłymi 
blankami, niską wagą i wysokiej jakości komponentami. Wykonane z 
wysokomodułowego włókna węglowego blanki dzięki swemu przykładnemu 
wyważeniu znakomicie leżą w dłoni. Krzyżowy splot włókien na powierzchni 
blanku dodatkowo ogranicza podatność na skręcanie przy wyrzucie -co 
oczywiście poprawia celność.

team daiwa heaVY feeder
Niezwykle popularny TEAM DAIWA Heavy Feederruten doczekał się już swojej trzeciej edycji, która według naszych licznych testów jest najlepszą, jaką do 
tej pory wyprodukowaliśmy.
Cienki blank z wysokomodułowego włókna węglowego i drgająca szczytówka tworzą pod obciążeniem harmonijną krzywą ugięcia. Akcja wędziska umożliwia 
precyzyjne zarzucanie także cięższymi przynętami. Wyposażony w duże dwustopkowe przelotki Aluminium-Oxid, które dodatkowo poprawiają właściwości 
wyrzutowe. Drgające szczytówki mają ekstra duże przelotki, aby swobodnie przepuszczać węzeł przyponu strzałowego. Każda wędka dostarczana jest z 
trzema wymiennymi drgającymi szczytówkami z włókna węglowego.
Różnobarwne banderole na szczytówce pomagają w rozpoznawaniu brań w kiepskich warunkach oświetleniowych.

Uchwyt kołowrotka FUJI

  ► Blank z wysokomodułowego włókna węglowego
  ►  Krzyżowe ułożenie włókien węglowych 

wzmacniające blank
  ► Dwustopkowe przelotki Titanum Oxide
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► 2 Pełne szczytówki z włókna węglowego
  ► Gryf shrink tube
  ► Futerał transportowy 
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aqUalite feeder

aqUalite light feeder
Wędki Light Feeder cechują się nieco bardziej paraboliczną akcją w 
porównaniu do Aqualite Heavy Feeder. Świetny sprzęt do połowu metodą 
oraz do łowienia z niedużej odległości w lekkim nurcie.

Mocne feedery z dużymi przelotkami do bezkompromisowego połowu. 
Blank mimo dużej mocy bardzo dobrze leży w dłoni. Ciężar wyrzutu 180g 
pozwala na swobodne łowienie w silnym nurcie przy użyciu ciężkich 
koszyków zanętowych. Duże przelotki drgających szczytówek umożliwiają 
stosowanie przyponów strzałowych.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11775-365 3.60m do 120g 126cm 3+2 280g 13
11775-395 3.90m do 120g 137cm 3+2 300g 13

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11774-365 3.60m do 180g 126cm 3+2 300g 14
11774-395 3.90m do 180g 137cm 3+2 310g 14
11774-425 4.20m do 180g 147cm 3+2 340g 14

 

Uchwyt kołowrotka FUJI

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11744-390 3.90m do 150g 141cm 3+3 255g 8
11744-420 4.20m do 150g 151cm 3+3 340g 8

Feedery

11775-365

11774-425

nr. art.
11744-000L Quiver Light
11744-000M Quiver Medium
11744-000H Quiver Heavy

11744-000L              L         
11744-000M            M           11744-390 / 420
11744-000H             H         

Numer produktu drgająca 
szczytówka

Pasuje do 
feedera

nr. art.
11774-365G Quiver G-12HQ
11774-365R Quiver R-12HQ
11774-395G Quiver G-13HQ
11774-395R Quiver R-13HQ
11774-425G Quiver G-14HQ
11774-425R Quiver R-14HQ

11774-365G                G         
11774-365R                 R           
11774-395G                G         
11774-395R                 R           
11774-425G                G         
11774-425R                 R    
11775-365G                G         
11775-365R                 R
11775-395G                G         
11775-395R                 R       

Numer produktu 
drgająca szczytówka

Pasuje do 
feedera

11774-365
         
11774-395
        
11774-425

11775-365
        
11775-395
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BLAcK wIdOw FEEdER

powermesh feeder
Feedery Powermesh to seria wysokiej klasy wędek DAIWA o wyśmienitej 
relacji ceny do jakości. Wszystkie modele posiadają dwie różne pełne 
szczytówki z włókna węglowego.
Modele z wyrzutem 100g oraz 120g przeznaczone są do coraz 
popularniejszego połowu metodą w wodzie stojącej lub wolno płynącej. 
Lekkie i dobrze wyważone, zapewniają niezbędną rezerwę mocy w trakcie 
holu dużych ryb.

Modele Heavy Feeder o ciężarze wyrzutu 150g to klasyczne, uniwersalne 
feedery świetnie spisujące się zarówno podczas łowienia w silnym nurcie, 
jak i w wodach stojących. Mocne blanki o dużej mocy dają niezbędną 
pewność podczas holowania grubych brzan w nurcie. Duże przelotki 
drgających szczytówek umożliwiają stosowanie przyponów strzałowych.

Seria feederów Black Widow oferuje świetnie wyważone, mocne wędziska 
w świetnej relacji ceny do jakości. Smukły blank świetnie leży w dłoni, 
dobrze ładuje się przy wyrzucie umożliwiają osiąganie dużych odległości. W 
zestawie 2 różne drgające szczytówki.

BLAcK wIdOw TELE FEEdER
new

Teleskopowe feedery o mocnych blankach pracujących na całej swojej 
długości w trakcie holu. Gwarantują wielką frajdę z każdej potyczki. Wędki 
urzekają nie tylko doskonałą akcją i designem, ale również ergonomiczną, 
dzieloną rękojeścią. Świetnie nadają się do połowu Method-Feeder oraz 
do łowienia węgorzy. Wyposażone w dwustopkowe przelotki Titanium-
Oxyd i pokrowiec transportowy.
Dostarczane z dwoma drgającymi szczytówkami z włókna szklanego.
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nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11789-270 2.70m do 80g 97cm 3+2 190g 13
11789-300 3.00m do 80g 107cm 3+2 215g 14
11789-330 3.30m do 100g 117cm 3+2 255g 14
11789-360 3.60m do 150g 125cm 3+2 295g 15
11789-390 3.90m do 150g 135cm 3+2 325g 15

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11780-331 3.30m do 100g 117cm 3+2 205g 13
11780-361 3.60m do 120g 127cm 3+2 245g 14
11780-391 3.90m do 120g 137cm 3+2 270g 14
11780-365 3.60m do 150g 126cm 3+2 250g 14
11780-395 3.90m do 150g 136cm 3+2 290g 14
11780-425 4.20m do 150g 146cm 3+2 300g 14

 

11780-425

Feedery

nr. art.
11789-000Y Quiver Y-150g
11789-000R Quiver R-150g
11789-001Y Quiver Y-80/100g
11789-001R Quiver R-80/100g

11789-000Y             Y      
11789-000R             R 
11789-001Y             Y      
11789-001R             R 

Numer produktu drgająca 
szczytówka

Pasuje do 
feedera

11789-360/390

11789-270/300/330

nr. art.
11780-331R Quiver R-11MQ
11780-331Y Quiver Y-11MQ
11780-361R Quiver R-12MHQ
11780-361Y Quiver Y-12MHQ
11780-391R Quiver R-13MHQ
11780-391Y Quiver Y-13MHQ
11780-365R Quiver R-12HQ
11780-365Y Quiver Y-12HQ
11780-395R Quiver R-13HQ
11780-395Y Quiver Y-13HQ
11780-425R Quiver R-14HQ
11780-425Y Quiver Y-14HQ

11780-331R             R      
11780-331Y             Y 
11780-361R             R      
11780-361Y             Y 
11780-391R             R      
11780-391Y             Y
11780-365R             R      
11780-365Y             Y
11780-395R             R      
11780-395Y             Y
11780-425R             R      
11780-425Y             Y

Numer produktu drgająca 
szczytówka

Pasuje do 
feedera

11780-331

11780-361

11780-391

11780-365

11780-395

11780-425

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11574-330 3.30m do 100g 137cm 7+2 270g 11
11574-360 3.60m do 100g 138cm 7+2 295g 11
11574-390 3.90m do 100g 139cm 8+2 305g 12
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windcast feeder
Feedery Windcast odznaczają się bardzo cienkimi blankami i dużą mocą. Wysokomodułowe włókno węglowe gwarantuje optymalną stabilność blanku 
zwiększając precyzję i maksymalny zasięg wyrzutu. Duże dwustopkowe przelotki Titanium-Oxid umożliwiają używanie przyponów strzałowych. Idealne na 
silny nurt i ciężkie zestawy. Każdy feeder Windcast dostarczany jest z 2 drgającymi szczytówkami.

toUrnament match ags
Od lat nazwa Tournament oznacza w DAIWA najwyższą jakość i precyzję 
wykonania. Wędki Tournament wyposażone są w ekskluzywne, ultra lekkie 
przelotki DAIWA AGS z włókna węglowego. Przelotki te poprawiają akcję 
i stabilność wędziska, a konstrukcja X45 zapobiega jego skręcaniu się 
przy wyrzucie zwiększając zasięg i precyzję. Idealnie sprawdzają się jako 

wędki wyczynowe. Blank Fast Taper cechuje się szybką akcją szczytową 
pozwalającą posyłać zestaw o wadze od 10g do 30g na niesamowite 
odległości. Duży zapas mocy umożliwia bezpieczne i skuteczne holowanie 
nawet dużego karpia. Wędki Tournament posiadają odpowiednio dużą 
elastyczność, by bez trudu wylądować dużą rybę na bardzo cienkim 
przyponie. Świetne wędzisko dla miłośników metody odległościowej.

windcast method feeder
Wysokiej jakości, dobrze wyważone i lekkie feedery o smukłych blankach do połowu metodą. Półparabolicznie pracujący blank perfekcyjnie ładuje się przy 
wyrzucie i zgrabnie amortyzuje zrywy i ucieczki walczących ryb. Wyposażone w jednostopkowe przelotki Titanium-Oxyd. W zestawie 3 drgające szczytówki.
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Uchwyt kołowrotka FUJI

Feedery

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11790-300 3.00m do 100g 106cm 3+2 185g 14
11790-330 3.30m do 120g 115cm 3+2 205g 15
11790-360 3.60m do 120g 125cm 3+2 225g 15
11790-390 3.90m do 120g 135cm 3+2 255g 15

 

  ► Wysokiej jakości blank z włókna węglowego
  ► Przelotki Titanium Oxyd
  ► Mocna konstrukcja blanku
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► 2 Drgające szczytówki
  ► Wysokiej jakości rękojeść z korka AAA z zakończenie EVA nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.

11795-360 3.60m do 150g 125cm 3+2 240g 14
11795-390 3.90m do 150g 135cm 3+2 260g 14
11795-420 4.20m do 150g 145cm 3+2 290g 15

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt wg. przelot.
11109-390 3.90m 10-30g 137cm 3 230g 15
11109-420 4.20m 10-30g 147cm 3 235g 15
11109-450 4.50m 10-30g 157cm 3 260g 15

 

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Przelotki AGS® z włókna węglowego
  ► Włókno węglowe 3DX®

  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ►  Rękojeść z naturalnego 

korka AAA 

Uchwyt kołowrotka FUJI
smallest size allowed due to line thickness

nr. art.
11790-330G Quiver G-11/12-120g
11790-330R Quiver R-11/12-120g
11790-390G Quiver G-13-120g
11790-390R Quiver R-13-120g

nr. art.
11795-000G Quiver G-150g
11795-000R Quiver R-150g

11790-330G           G      
11790-330R            R 
11790-390G           G      
11790-390R            R 

11795-000G           G      
11795-000R            R

Numer produktu drgająca 
szczytówka

Pasuje do 
feedera

11790-330/360

11790-390

11795-360/390/420

nr. art.
11792-000R Quiver R-HQ
11792-000Y Quiver Y-LQ
11792-000G Quiver G-MQ

11792-000R               R         
11792-000Y               Y          11792-330/360/390
11792-000G              G         

Numer produktu drgająca 
szczytówka

Pasuje do 
feedera

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11792-330 3.30m do 80g 117cm 3+3 175g 16
11792-360 3.60m do 80g 127cm 3+3 185g 16
11792-390 3.90m do 80g 137cm 3+3 195g 16
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aqUalite new

Wędki DAIWA Aqualite przekonują bardzo małą średnicą blanków, niską wagą i wysokiej jakości komponentami. 
Są bardzo dobrze wyważone, świetnie leżą w dłoni i posyłają przynętę na duże odległości. Zastosowanie 
oryginalnego, przesuwnego uchwytu kołowrotka DAIWA w modelach Sensor Float i Power Float pozwala 
optymalnie dopasować wyważenie do swojego kołowrotka. Wędki do połowu ryb spokojnego żeru Aqualite 
cechuje znakomity stosunek ceny do jakości.
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aqUalite power match

11784-395

aqUalite power float

aqUalite sensor float

Wędki do połowu ryb spokojnego żeru

11785-395

11786-365

11787-395

aqUalite sensor float tele

nr. art. dł. dł. transpt. szt. wg. przelot.
11784-395 3.90m 135cm 3 234g 13
11784-425 4.20m 145cm 3 261g 14

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11785-365 3.60m 15-50g 126cm 3 223g 9
11785-395 3.90m 15-50g 136cm 3 245g 9
11785-425 4.20m 15-50g 146cm 3 255g 9

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11786-365 3.60m 10-35g 125cm 3 233g 9
11786-395 3.90m 10-35g 135cm 3 234g 9
11786-425 4.20m 10-35g 145cm 3 246g 9

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11787-395 3.90m 10-35g 116cm 4 226g 8
11787-455 4.50m 10-35g 131cm 4 243g 8

 

Każdy hol na tych lekkich wędkach spławikowych to każdorazowo 
wspaniałe wędkarskie wrażenia - lekki, pół-paraboliczny blank pod 
obciążeniem pracuje aż po sam dolnik amortyzując szarpnięcia walczącej 
ryby. Spora moc i wklejana, pełna szczytówka z włókna węglowego 
sprawiają, że świetnie spisują się również podczas łowienia sandaczy ze 
sbirulino. Idealnie nadają się do lekkiego połowu linów, leszczy, okoni i 
mniejszych karpi. Sprawdzają się także podczas spławikowych polowań 
na sieje.

Nowość w serii Aqualite: dwa teleskopowe modele 3,90m i 4,50m. Wędki 
o pół-parabolicznej akcji idealnie nadające się do lekkiego, spławikowego 
połowu linów, leszczy, pstrągów i okoni - miękka szczytówka pomaga 
posyłać zestaw na spore odległości i płynnie amortyzuje zrywy holowanej 
ryby. Model 4,50m bardzo dobrze nadaje się do spławikowego połowu siei 
na niedużych głębokościach.

Klasyczne wędki matchowe z gęsto rozmieszczonymi przelotkami, 
charakteryzujące się najwyższej klasy wykończeniem. Idealne do posyłania 
dużych waglerów na znaczne odległości. Posiadają wystarczającą 
moc, by spokojnie radzić sobie z dużymi leszczami i średnimi karpiami. 
Wyposażone w skręcany uchwyt kołowrotka.

Szybkie, stabilne i mocne blanki. Świetne do połowu ze stałym i 
przelotowym spławikiem. Wielkość przelotek nie przeszkadza w 
stosowaniu stoperów. Szybkie i lekkie blanki bardzo dobrze ładują się przy 
zamachu umożliwiając porządne odległości wyrzutowe. Modele Power 
Float doskonale nadają się również do połowu sandaczy przynętami 
naturalnymi.
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megaforce tele megaforce tele 40

compass mobile telepole
nr. art. dł. dł. transpt. szt. wg.
11752-300 3.00m 40cm 9 75g
11752-400 4.00m 40cm 12 135g
11752-500 5.00m 40cm 15 220g

Wędki teleskopowe z mini składami. Dzięki zaledwie 40cm długości składów 
wędki te są super wygodne do transportowania. Idealne do łowienia żywców 
i na spontaniczne wypady. Dzięki blankowi z włókna węglowego są ekstre-
malnie lekkie i dają dużo przyjemności z holu.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11496-270 2.70m 5-40g 100cm 5 180g 5
11496-300 3.00m 5-40g 102cm 5 205g 5
11496-330 3.30m 5-40g 103cm 6 240g 6
11496-360 3.60m 5-40g 103cm 6 245g 6
11496-390 3.90m 5-40g 105cm 7 330g 7
11496-420 4.20m 5-40g 105cm 7 340g 7

Megaforce Tele posiadają smukłe ale mocne blanki z włókna węglowego o 
równomiernej krzywej ugięcia oraz cechują się doskonałą relacją ceny do 
jakości. Szeroki wybór ciężarów wyrzutowych i długości pozwala każdemu 
znaleźć coś dla siebie.

Czułe wędki o akcji szczytowej do połowu spławikowego i gruntowego 
pstrągów, linów, okoni i sandaczy.
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megaforce tele 60 megaforce tele 90

megaforce tele 150
11496-270

11497-270

11498-300

11499-300

Wędki teleskopowe

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11497-270 2.70m 30-60g 100cm 5 200g 5
11497-300 3.00m 30-60g 112cm 5 220g 5
11497-330 3.30m 30-60g 104cm 6 265g 6
11497-360 3.60m 30-60g 114cm 6 275g 6

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11498-300 3.00m 40-90g 112cm 5 220g 5
11498-330 3.30m 40-90g 104cm 6 270g 6
11498-360 3.60m 40-90g 114cm 6 285g 6
11498-390 3.90m 40-90g 115cm 7 355g 7

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11499-300 3.00m 70-150g 105cm 5 250g 5
11499-360 3.60m 70-150g 106cm 6 335g 6
11499-390 3.90m 70-150g 107cm 7 400g 7

Klasyczne, uniwersalne wędki do połowu karpi, szczupaków, sandaczy, 
brzan itd. Mocny blank o czułej szczytówce.

Znakomita seria do nieco cięższego połowu szczupaków, karpi i węgorzy. 
Wielkie rezerwy mocy pozwalają na komfortowe łowienie ciężkimi 
zestawami bądź w silnym nurcie.

Bardzo mocne wędki teleskopowe do połowu ciężkimi zestawami 
gruntowymi węgorzy i szczupaków. Idealne na silny nurt.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11495-360 3.60m 100-300g 106cm 6 355g 6

megaforce tele 300
Mocne wędki do łowienia bardzo dużymi przynętami oraz w silnym nurcie. 
Również do sporadycznego połowu w morzu.

11495-360
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sea fsihing rods
TEAm dAIwA pILK
DAIWA prezentuje serię wysokiej jakości wędek morskich dostosowanych 
specjalnie do warunków połowu w Norwegii, Morzu Północnym oraz Bałtyku. 
Blanki znakomicie absorbują uderzenia zaciekle walczących dorszy i innych 
morskich drapieżców redukując ryzyko wypięcia. Smukły i lekki blank z 
włókna węglowego HVF posiada wielką rezerwę mocy pozwalającą na 
bezkompromisowe pompowanie podczas holu grubego dorsza. Specjalny 
kształt ramy przelotek Fuji-K zapobiega zaczepianiu się żyłki.
Oba modele o wyrzucie do 300g do połowu ciężkimi pilkerami i gumowymi 
imitacjami - idealne do obławiania płytkich rejonów w poszukiwaniu 
halibutów.
Model 2,70m o ciężarze wyrzutu do 100g stworzony został do połowu 
czarniaka i mintaja małymi pilkerami i gumami. Lekko paraboliczna akcja 
gwarantuje dużą przyjemność z holu także mniejszych ryb.

sealine x'treme interline 
15-30lbs / 20-50lbs
Tego klasycznego wędziska DAIWA nie trzeba specjalnie przedstawiać - w 
ciągu ostatnich lat zostały przy jego pomocy wylądowane niezliczone hali-
buty i dorsze. Kto wyholuje choć jedną rybę na  Sealine X'Treme Interline 
nie będzie chciał już jej wypuścić z rąk.
Model 20-50lbs nadaje się do ciężkiego morskiego połowu wszelkiego ty-
pu przynętami sztucznymi i naturalnymi halibutów, dorszy, molw i zębaczy. 

Uchwyt kołowrotka FUJI

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Przelotki Fuji® K-Alconite
  ► Specjalna przelotka szczytowa
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► Wysokiej jakości rękojeść z korka AAA
  ► Futerał transportowy 
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sealine x'treme interline 
15-30lbs / 20-50lbs

Czuła szczytówka idealnie pokazuje nawet delikatniejsze brania, a mocne-
mu blankowi nie sprawia problemów hol nawet 100kg olbrzyma.
Lekki model 15-30lbs jest idealny do połowu halibutów, dorszy i czarni-
aków.

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg.
11817-300 2.35m 20-50 162cm 2 415g
11817-301 2.35m 15-30 158cm 2 450g

Wędki morskie

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11881-210 2.10m 100-200g 111cm 2 255g 8
11881-211 2.10m 150-300g 111cm 2 260g 8
11881-240 2.40m 80-150g 127cm 2 260g 8
11881-241 2.40m 100-200g 127cm 2 275g 8
11881-245 2.40m 150-300g 127cm 2 300g 8
11881-275 2.70m 50-100g 142cm 2 275g 9
11881-270 2.70m 100-200g 142cm 2 305g 9
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sealine x'treme 10-15lbs
Wędki Sealine Interline zyskały w ciągu ostatnich 10 lat wśród entuzjastów 
morskich połowów wręcz legendarną sławę pomagając bez problemu 
wylądować niezliczone ilości grubych halibutów powyżej 130kg i ponad 
30kg dorszy.
Sealine X'Treme Interline 10-15lbs stworzona została z myślą o połowie 
czarniaków w Norwegii - paraboliczna akcja amortyzuje agresywne zrywy i 

sealine x'treme traVel
Wędki podróżne zyskują coraz szersze grono wielbicieli wśród entuzjastów 
łowienia w Norwegii. Nie wymagają zakupu kosztownych tub transportowych, 
gdy wybieramy się na wędkarską wyprawę drogą lotniczą. Zaawansowana 
technologicznie konstrukcja tych wędzisk sprawia, że niemal nie różnią się 
pod względem akcji od kijów dwuczęściowych. SEALINE X´treme Travel to 
nieduża seria wędek DAIWA o świetnych parametrach do nowoczesnego 
połowu dorszy, czarniaków, molw, halibutów itp. w Norwegii cechująca się 
m.in. niezwykłą niezawodnością.

sealine x'treme traVel interline 3-sect.
Stworzenie kilkuczęściowej, podróżnej wędki o konstrukcji Interline 
było nie lada wyzwaniem dla naszych japońskich inżynierów -musieli 
zachować najwyższe standardy jakości i parametry użytkowe zazwyczaj 
jednoczęściowych wędzisk Interline. Gdy po dwóch latach pracy nad 
projektem przeszliśmy do fazy testów, natychmiast stwierdziliśmy, że 
misja zakończyła się pełnym sukcesem -akcja nowej wędki jest niemal 
identyczna, jak modeli jednoczęściowych. Elastyczna szczytówka 
optymalnie amortyzuje szarpnięcia i zrywy holowanych ryb, a mocny blank 
umożliwia bezkompromisowe holowanie także grubych dorszy. Wędka 
nadaje się do połowu pilkerami między 100g, a 300g oraz gumami do 30cm 
na ciężkich główkach.

nr. art. dł. lbs dł. transpt. szt. wg.
11817-210 2.13m 30-40lbs 77cm 3 410g

 

smallest size allowed due to line thickness
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nr. art. dł. lbs dł. transpt. szt. wg. przelot.
11817-225 2.25m 10-15lbs 161cm 2 270g 2

 

szarpnięcia walczącej ryby zapewniając wspaniałe wrażenia z holu.
Idealna do połowu pilkerami do 200g i gumowymi imitacjami do 20cm 
długości. Sealine X'Treme - bezkompromisowa i niezawodna.

Wędki morskie

11826-236

11817-210

sealine x'treme traVel interline 4-sect.

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg.
11826-230 2.35m 10-20 65cm 4 360g
11826-231 2.35m 15-30 65cm 4 355g

 

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg.
11826-235 2.35m 10-20 65cm 4 330g
11826-236 2.35m 15-30 65cm 4 325g

 

z oryginalnym, skręcanym uchwytem kołowrotka Daiwa

ze skręcanym uchwytem kołowrotka Fuji T-DPSM

new

Wędki DAIWA Interline cieszą się znakomitą opinią, szczególnie wśród 
miłośników połowów w Norwegii - doceniana jest ich bezkompromisowa 
niezawodność. Po 3-częściowym modelu z zeszłego roku DAIWA 
prezentuje wersję 4-częściową, która zmieści się niemal do każdego 
niedużego bagażu - idealnie, gdy wybieramy się samolotem na północ. 
Stosunkowo miękka szczytówka dobrze amortyzuje silne szarpnięcia 
głową halibutów, dorszy i im podobnych oraz zapewnia optymalną 
sygnalizację brań. Duża moc pozwala na skuteczną walkę z największymi 
dorszami. Model 20Ibs świetnie nadaje się do lżejszego połowu 
czarniaków, dorszy i halibutów, swobodnie radzi sobie z operowaniem 
pilkerami do 250g i gumowymi imitacjami do 20cm długości. Model 30Ibs 
doskonale sprawdza się przy połowie na większych głębokościach molw, 
karmazynów oraz ciężkiego połowu halibutów i dorszy pilkerami do 400g i 
największymi gumowymi wabikami.

Nowe w programie Interline 2 wersje ze specjalnym uchwytem kołowrotka 
Trigger pod multiplikator. (nr prod. 11826-235 / 11826-236)
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saltiga air portable

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11870-175 1.73m 180-400g 108cm 2 405g 6
11870-240 2.44m 30-120g 93cm 3 420g 7
11870-250 2.57m 40-120g 97cm 3 460g 7
11870-255 2.57m 50-160g 97cm 3 480g 7

tanacom bUll

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11806-195 1.95m 400-1000g 132cm 1+1 495g 8
11806-210 2.10m 400-1000g 148cm 1+1 520g 9

Wędki Tanacom Bull pomyślane zostały do stosowania w połączeniu z elektrycznymi kołowrotkami - potężny 
blank pozwala na połów zestawami do 1000g - idealnie do połowu molw i karmazynów na dużych głębokościach. 
Stosunkowo miękka szczytówka pokazuje brania nawet z dużej odległości i głębokości oraz redukuje 
niebezpieczeństwo utraty ryby w trakcie holu. Blank zapewnia wystarczającą rezerwę mocy, by móc szybko 
i sprawnie wypompować nawet najgrubszą zdobycz ku powierzchni. Stworzone specjalnie do ciężkiego połowu 
przelotki ALPS nie posiadają wkładów, dzięki czemu doskonale spisują się podczas bezkompromisowej walki na 
łodzi. Aluminiowy uchwyt kołowrotka ALPS  wyposażony jest w pewnie trzymającą ciężki elektryczny kołowrotek 
podwójną nakrętkę.

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Przelotki ALPS®

  ► Uchwyt kołowrotka ALPS®

  ► Wysokiej jakości rękojeść z EVA
  ► Mocna konstrukcja blanku 

Seria Saltiga Air Portable stworzona została do coraz popularniejszego połowu w tropikach takich egzotycznych gigantów, jak GT, czerwony lucjan, Amberjack 
czy Roostery (koguty). Wieloczęściowa konstrukcja umożliwia wygodne spakowanie i zabranie ze sobą w najdalszą podróż - nie potrzebujemy żadnej 
dodatkowej, drogiej tuby transportowej. Połączenie czopowe V-Joint wraz z konstrukcją blanku X45 umożliwiło stworzenia niesamowicie wytrzymałych, 
kilkuczęściowych blanków przystosowanych do największych obciążeń. Wszystkie przelotki zostały specjalnie wzmocnione, by gwarantować maksymalną 
niezawodność również przy ekstremalnym wygięciu blanku. Mimo wielkiej mocy, szczytówka jest na tyle elastyczna, by z łatwością posyłać popper, glidery 
i stick baity na odpowiednią odległość. Długa przednia część gryfu w połączeniu z mocarnym blankiem pozwala optymalnie wykorzystać efekt dźwigni w 
trakcie bezkompromisowego holu olbrzymów pokroju GT, amberjack'ów, rooster'ów itp. Futerał transportowy Semi-Hard optymalnie chroni wędkę w czasie 
podróży. W zależności od modelu Saltia Air Portable świetnie nadają się również do połowu dorszy, czarniaków i halibutów w Norwegii.

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Przelotki Fuji® K-Alconite
  ► Kołowrotek Fuji® z podwójną nakrętką
  ► Usztywniana tuba do transportu wędki 

Uchwyt kołowrotka FUJI
smallest size allowed due to line thickness

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11870-230 2.31m 20-60g 89cm 3 380g 7
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Wędki morskie

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Przelotki ALPS®

  ► Uchwyt kołowrotka ALPS®

  ► Wysokiej jakości rękojeść z EVA
  ► Mocna konstrukcja blanku 

11870-175

11870-240

11870-230
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team daiwa seabass
Nieduża seria wędek przeznaczonych do coraz popularniejszego połowu 
labraksów w Morzu Północnym. Krótsze modele stworzone są do łowienia z 
łodzi, dłuższe wersje 3,30m i 3,60m zaprojektowane zostały do połowu z brzegu 
oraz zarzucania na bardzo duże odległości. Szczytówka jest wystarczająco 
miękka, by zdecydowanie zredukować niebezpieczeństwo wypięcia się ryby 
w trakcie holu. Wersje o długości 3,30m i 3,60m mimo wielkiej mocy świetnie 

Uchwyt kołowrotka FUJI
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BG pILK

Wędki morskie

leżą w dłoni, nie obciążając zbytnio ramion nawet podczas bardzo długiego 
łowienia.
Wyposażone w przelotki Fuji, uchwyt kołowrotka Fuji, wysokiej jakości, odporny 
na działanie słonej wody gryf EVA i praktyczny pokrowiec transportowy.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11730-330 3.30m 50-100g 170cm 2 270g 9
11730-360 3.60m 30-70g 185cm 2 282g 9
11730-361 3.60m 50-100g 185cm 2 284g 9

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11885-240 2.40m 40-100g 124cm 2 280g 7
11885-270 2.70m 40-100g 139cm 2 290g 7
11885-300 3.00m 40-100g 154cm 2 320g 7

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11885-245 2.40m 50-150 124cm 2 300g 7
11885-275 2.70m 50-150 140cm 2 320g 7
11885-305 3.00m 50-150 159cm 2 350g 7

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11886-210 2.10m 150-400g 110cm 2 265g 7
11886-240 2.40m 150-400g 125cm 2 285g 7

BG Pilk 40-100g

BG Pilk 50-150g

BG Boat 150-400g

new

DAIWA prezentuje małą serię wędek pilkerowych dopasowaną do nowej serii kołowrotków. Idealne do obławiania Bałtyku i wód Norwegii. Cechują się 
dużą mocą oraz akcją szczytową - w sam raz do podawania pilkerów i imitacji z miękkiego plastiku. Z łatwością radzą sobie z neutralizowaniem zapędów 
holowanych dorszy, czarniaków i halibutów. Uchwyt kołowrotka wyposażony jest w podwójną nakrętkę pewnie trzymającą ciężki morski kołowrotek 
eliminując uciążliwe dokręcanie uchwytu prawie po każdym cięższym holu. Wysokiej jakości oplot doskonale wpisuje się w estetykę czarno-złotego 
wędziska. Wyposażone w węglowy blank High-Modulus, przelotki dwustopkowe Titanium-Oxyd, gryf z tworzywa EVA i ozdobny, diamentowy oplot.

11885-245

11885-270
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NINJA BOAT INTERLINE

mEGAFORcE pILK

Połów morski wędkami interline zdobywa coraz więcej zwolenników 
-bezprzelotkowa konstrukcja ma w kilku dziedzinach względem 
tradycyjnych wędzisk znaczącą przewagę. Po obciążeniem siły rozkładane 
są na całym blanku równomiernie - optymalna krzywa ugięcia i perfekcyjne 
przeniesienie energii są gwarantowane. Wykluczone zostają uszkodzenia 

Wędki do połowu pilkerami Megaforce Pilk to propozycja DAIWA dla 
wszystkich miłośników wypraw do Norwegii, oraz entuzjastów połowu 
w Morzach Bałtyckim i Północnym. Wędki z włókna węglowego High-
Modulus cechują się świetnym wyważeniem. Doskonale leżą w dłoni, a 
nieco delikatniejsza szczytówka świetnie amortyzuje uderzenia walecznych 
dorszy i innych morskich drapieżców. Seria nadaje się do niemal każdej 
techniki połowu.

Uchwyt kołowrotka FUJI

Uchwyt kołowrotka FUJI

  ► Blank z wysokomodułowego włókna węglowego
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ► Odporne na słoną wodę przelotki Titanium-Oxyd
  ► Specjalna przelotka szczytowa
  ► Odporna na słoną wodę rękojeść EVA
  ► Mocny blank
  ► Futerał transportowy 
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sensor sUrf

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg.
11815-215 2.10m 100-300g 114cm 2 265g
11815-245 2.40m 100-300g 129cm 2 310g
11815-275 2.70m 100-300g 144cm 2 350g

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11896-210 2.10m 150-300g 110cm 2 260g 7
11896-225 2.25m 200-500g 117cm 2 300g 8
11896-240 2.40m 100-200g 127cm 2 280g 7
11896-245 2.40m 150-300g 127cm 2 300g 7
11896-270 2.70m 40-100g 140cm 2 280g 7
11896-275 2.70m 100-200g 140cm 2 320g 7
11896-300 3.00m 100-200g 157cm 2 340g 8

 

Model 2,25m o wyrzucie 200-500g przeznaczony jest do łowienia dorszy 
ciężkimi pilkerami na dużych głębokościach oraz połowu halibutów dużymi 
gumowymi imitacjami.
Model 2,70m to lekkie morskie wędzisko idealnie sprawdzające się przy 
prezentacji niedużych gumowych wabików i pilkerów.

pierścieni przelotek w trakcie transportu oraz uszkodzenia żyłki o reling 
podczas połowu. Jeśli mimo wszystko dojdzie do usterki pierścienia SiC w 
przelotce szczytowej, możemy ją w bardzo łatwy sposób wymienić. Wędki 
Ninja skonstruowane zostały w taki sposób, aby nadawały się do połowu 
zarówno z multiplikatorem, jak i kołowrotkiem ze stałą szpulą. Uniwersalny 
ciężar wyrzutu od 100 do 300g sprawia, że używać możemy ich do połowu 
dorszy, czarniaków, halibutów i wielu innych gatunków ryb morskich.

windcast sUrf

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11808-390 3.90m 100-200g 137cm 3 490g 8
11808-420 4.20m 100-200g 147cm 3 535g 8
11808-450 4.50m 100-200g 157cm 3 590g 8

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11807-395 3.90m 100-250g 136cm 3 730g 6
11807-425 4.20m 100-250g 146cm 3 770g 6
11807-455 4.50m 100-250g 157cm 3 810g 6

 

Wędki do połowu z plaży Windcast skonstruowane zostały specjalnie do 
połowu w Bałtyku i Morzu Północnym. Cechują się smukłym i mocnym 
blankiem zapewniającym osiąganie doskonałych odległości wyrzutowych 
oraz optymalną sygnalizację brań. Świetnie ładują się na całej długości 
podczas zarzucania przynętami od 150g do 180g.

Niedroga wędka do połowu z plaży o mocnym blanku i czułej szczytówce. 
Idealna dla początkujących oraz łowiących z plaży sporadycznie.

Wędki morskie
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exceler trolling
Specjalna wędka do połowu trollingowego z downriggerem i dipsy dive-
rem. EXCELER TROLLING opracowana została we współpracy z szwedz-
kimi doradcami DAIWA. Stworzona do połowu łososi, troci, szczupaków 
oraz dorszy. Oczywiście wyposażona w krzyżakowe zakończenie dolnika 
i chroniącą żyłkę przelotkę szczytową. Połączenie włókna węglowego z 
włóknem szklanym gwarantuje dużą wytrzymałość nawet przy ekstremal-
nych obciążeniach i dobre wyczucie przynęty.

seahUnter x new

Seahunter X to udoskonalona seria wędek morskich DAIWA. Dla 
optymalnej krzywej ugięcia wszystkie wędki posiadają połączenie 
czopowe. Wyposażone w rękojeść z wysokiej jakości naturalnego 
korka. Obrazu całości dopełniają odporne na słoną wodę, 
dwustopkowe przelotki i wyjątkowo przystępna cena.
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nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg.
11808-240 2.40m 12-20 127cm 2 280g

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg.
11808-270 2.70m 15-30 142cm 2 325g

exceler interline downrigger
Wędki Interline wypracowały sobie w ostatnich latach opinię znakomitych 
kijów trollingowych. Nowy EXCELER INTERLINE w długości 2,4m posia-
da wszystkie zalety konstrukcji Interline przydatne podczas połowu łososi, 
troci i szczupaków.

exceler interline dispY diVer
Specjalne wędzisko do połowu z dipsy diverami. Dostosowane do wszys-
tkich najpopularniejszych wielkości diverów. Mimo twardego blanku legity-
muje się wystarczającą elastycznością, by odeprzeć ucieczki energicznie 
walczących dużych łososi.

sea troUt

Wędki morskie

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11532-271 2.70m 40-120g 139cm 2 253g 8
11532-331 3.30m 40-120g 169cm 2 329g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11534-211 2.10m 100-200g 109cm 2 226g 6
11534-241 2.40m 100-200g 125cm 2 254g 6
11534-271 2.70m 100-200g 139cm 2 286g 6
11534-301 3.00m 100-200g 155cm 2 317g 7

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11533-311 3.10m 10-40g 159cm 2 227g 9

Wędki pilkerowe Seahunter X oferują duże rezerwy mocy w połączeniu ze 
względnie miękką szczytówką wyraźnie redukującą ilość ryb traconych w 
trakcie holu. Idealne do łowienia w Bałtyku i Morzu Północnym oraz nieco 
lżejszego połowu w Norwegii i Islandii.

pILK
Seahunter X to idealna wędka trociowa do połowu w Bałtyku i wodach 
Skandynawii. Smukły i lekki blank doskonale leży w dłoni i jest wystarczająco 
mocny, by pewnie doprowadzać do podbieraka każdą grubą rybę. Pół-
paraboliczna akcja pomaga posyłać wabiki na duże odległości. Szczytówka 
sprawnie amortyzuje zrywy walczącej ryby redukując ilość spadków. Idealna 
do połowu plecionkami.
Wyposażona w dwustopkową przelotkę prowadzącą Titanium-Oxyd, 
pozostałe przelotki jednostopkowe.

11534-211

11534-271

11534-301
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Żyłki DAiWA
PROGRAM ŻyłEk i PLECiONEk DAiWA 2017
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Plecionki Daiwa

MORETHAN 12 BRAiD

sALTiGA 12 BRAiD

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12700-008 0.08 5.8 13.0 135 m
12700-010 0.10 7.3 16.0 135 m
12700-012 0.12 10.2 22.0 135 m
12700-014 0.14 12.2 27.0 135 m
12700-016 0.16 14.0 31.0 135 m
12700-018 0.18 16.2 36.0 135 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12700-308 0.08 5.8 13.0 300 m
12700-310 0.10 7.3 16.0 300 m
12700-312 0.12 10.2 22.0 300 m
12700-314 0.14 12.2 27.0 300 m
12700-316 0.16 14.0 31.0 300 m
12700-318 0.18 16.2 36.0 300 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12701-314 0.14 12.2 27.0 300 m
12701-316 0.16 14.0 31.0 300 m
12701-318 0.18 16.2 36.0 300 m
12701-326 0.26 24.8 55.0 300 m
12701-330 0.30 30.7 68.0 300 m
12701-333 0.33 39.7 88.0 300 m
12701-335 0.35 45.3 100.0 300 m
12701-345 0.45 53.4 118.0 300 m
12701-355 0.55 59.1 130.0 300 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12701-614 0.14 12.2 27.0 600 m
12701-616 0.16 14.0 31.0 600 m
12701-618 0.18 16.2 36.0 600 m
12701-626 0.26 24.8 55.0 600 m
12701-630 0.30 30.7 68.0 600 m
12701-633 0.33 39.7 88.0 600 m
12701-635 0.35 45.3 100.0 600 m
12701-645 0.45 53.4 118.0 600 m
12701-655 0.55 59.1 130.0 600 m

4-Braid

8-Braid

12-Braid
Po wielkim sukcesie plecionki Tournament 8 słyszeliśmy wiele 
głosów mówiących: „lepiej się nie da“ - a jednak można jeszcze 
lepiej. Wraz z Morethan 12 Braid oraz Saltiga 12 Braid DAIWA 
przedstawia dwie plecionki najwyższej klasy. W porównaniu 
do zwykłych plecionek ich udźwig jest nawet do 20% wyższy! 
Plecione z 12 pojedynczych linek, powstają w Japonii, w trakcie 
żmudnego, czasochłonnego i skomplikowanego procesu przy 
zachowaniu rygorystycznych standardów jakościowych. 12-krotny 
splot dał niespotykane dotąd możliwości poprawy właściwości 
plecionki - jak choćby zwiększenia odporności na ścieranie, 
która względem standardowych plecionek jest wyższa nawet do 
72%. Również wytrzymałość mokrego węzła została znacząco 
podniesiona. Specjalna silikonowa powłoka zmniejsza tarcie na 
przelotkach nawet o 18% - co oczywiście bezpośrednio przekłada 
się na odległości wyrzutu, w szczególności małymi wabikami. 
Dodatkowo plecionka dużo ciszej przechodzi przez przelotki.

Kolor Morethan: limonkowo-zielona

Kolor Saltiga: multikolor

DAiWA 12 BRAiD

  ► 12-krotny splot
  ► Ekstra duża odporność na ścieranie
  ► Ekstremalny udźwig
  ► Okrągły splot
  ► Silikonowa powłoka
  ► Ekstremalnie niskie tarcie
  ► Ekstremalna wytrzymałość mokrego węzła
  ► Wyprodukowano w Japonii 
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kolor: ciemnozielony kolor: ciemnozielony kolor: ciemnozielony
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.
12780-008 0.08 4.9 10.7 135 m
12780-010 0.10 6.7 14.7 135 m
12780-012 0.12 8.6 18.8 135 m
12780-014 0.14 10.2 22.4 135 m
12780-016 0.16 12.2 26.8 135 m
12780-018 0.18 15.8 34.7 135 m
12780-020 0.20 18.0 39.7 135 m
12780-026 0.26 19.8 43.7 135 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12781-008 0.08 4.9 10.7 300 m
12781-010 0.10 6.7 14.7 300 m
12781-012 0.12 8.6 18.9 300 m
12781-014 0.14 10.2 22.4 300 m
12781-016 0.16 12.2 26.8 300 m
12781-018 0.18 15.8 34.7 300 m
12781-020 0.20 18.0 39.7 300 m
12781-026 0.26 19.8 43.7 300 m
12781-030 0.30 23.4 51.6 300 m
12781-035 0.35 35.1 77.4 300 m
12781-045 0.45 42.3 93.3 300 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12782-008 0.08 4.9 10.7 1000 m
12782-010 0.10 6.7 14.7 1000 m
12782-012 0.12 8.6 18.9 1000 m
12782-014 0.14 10.2 22.4 1000 m
12782-016 0.16 12.2 26.8 1000 m
12782-018 0.18 15.8 34.7 1000 m
12782-020 0.20 18.0 39.7 1000 m
12782-026 0.26 19.8 43.7 1000 m
12782-030 0.30 23.4 51.6 1000 m
12782-035 0.35 35.1 77.4 1000 m
12782-045 0.45 42.3 93.3 1000 m

TOURNAMENT 8 BRAiD EVO
Znana i lubiana plecionka Tournament 8 o jeszcze wyższej wytrzymałości na węźle. 
Produkowana w Japonii. Dzięki swej otulinie jeszcze swobodniej i ciszej przechodzi przez 
przelotki. Wszelkie parametry wytrzymałościowe opisano według japońskich standardów. 
Nowa 8 Braid Evo dobrze znosi intensywne użytkowanie stabilnie utrzymując swój przekrój. 
Wyjątkowa jakość prosto z Japonii.
Dostępne w kolorze ciemnozielonym, chartreuse i multikolor.

  ► 8-krotny splot
  ► Absolutnie okrągły splot
  ► Wysoki udźwig
  ► Powierzchnia powlekana
  ►  Wysoka wytrzymałość mokrego 

węzła
  ► Brak rozciągliwości
  ► Wyprodukowano w Japonii 
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kolor: chartreuse kolor: chartreuse kolor: chartreuse

kolor: multikolor kolor: multikolor

Plecionki Daiwa

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12782-108 0.08 4.9 10.7 1000 m
12782-110 0.10 6.7 14.7 1000 m
12782-112 0.12 8.6 18.9 1000 m
12782-114 0.14 10.2 22.4 1000 m
12782-116 0.16 12.2 26.8 1000 m
12782-118 0.18 15.8 34.7 1000 m
12782-120 0.20 18.0 39.7 1000 m
12782-126 0.26 19.8 43.7 1000 m
12782-130 0.30 23.4 51.6 1000 m
12782-135 0.35 35.1 77.4 1000 m
12782-145 0.45 42.3 93.3 1000 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12781-108 0.08 4.9 10.7 300 m
12781-110 0.10 6.7 14.7 300 m
12781-112 0.12 8.6 18.9 300 m
12781-114 0.14 10.2 22.4 300 m
12781-116 0.16 12.2 26.8 300 m
12781-118 0.18 15.8 34.7 300 m
12781-120 0.20 18.0 39.7 300 m
12781-126 0.26 19.8 43.7 300 m
12781-130 0.30 23.4 51.6 300 m
12781-135 0.35 35.1 77.4 300 m
12781-145 0.45 42.3 93.3 300 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12780-108 0.08 4.9 10.7 135 m
12780-110 0.10 6.7 14.7 135 m
12780-112 0.12 8.6 18.9 135 m
12780-114 0.14 10.2 22.4 135 m
12780-116 0.16 12.2 26.8 135 m
12780-118 0.18 15.8 34.7 135 m
12780-120 0.20 18.0 39.7 135 m
12780-126 0.26 19.8 43.7 135 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12780-210 0.10 6.7 14.7 150 m
12780-212 0.12 8.6 18.9 150 m
12780-216 0.16 12.2 26.8 150 m

kolor: multikolor
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.
12781-210 0.10 6.7 14.7 300 m
12781-212 0.12 8.6 18.9 300 m
12781-216 0.16 12.2 26.8 300 m
12781-220 0.20 18.0 39.7 300 m
12781-226 0.26 19.8 43.7 300 m
12781-230 0.30 23.4 51.6 300 m
12781-235 0.35 35.1 77.4 300 m
12781-245 0.45 42.3 93.3 300 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12782-210 0.10 6.7 14.7 1000 m
12782-212 0.12 8.6 18.9 1000 m
12782-216 0.16 12.2 26.8 1000 m
12782-220 0.20 18.0 39.7 1000 m
12782-226 0.26 19.8 43.7 1000 m
12782-235 0.35 35.1 77.4 1000 m
12782-245 0.45 42.3 93.3 1000 m
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kolor: ciemnozielony kolor: ciemnozielony

kolor: ciemnozielony

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12751-106 0.06 4.0 9.0 300 m
12751-110 0.10 6.0 13.0 300 m
12751-113 0.13 8.0 18.0 300 m
12751-116 0.16 9.0 20.0 300 m
12751-118 0.18 12.0 26.5 300 m
12751-120 0.20 13.0 29.0 300 m
12751-122 0.22 17.0 37.5 300 m
12751-124 0.24 18.0 40.0 300 m
12751-128 0.28 26.5 58.0 300 m
12751-135 0.35 36.0 79.0 300 m
12751-142 0.42 46.5 103.0 300 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12751-206 0.06 4.0 9.0 1500 m
12751-210 0.10 6.0 13.0 1500 m
12751-213 0.13 8.0 18.0 1500 m
12751-216 0.16 9.0 20.0 1500 m
12751-218 0.18 12.0 26.5 1500 m
12751-220 0.20 13.0 29.0 1500 m
12751-222 0.22 17.0 37.5 1500 m
12751-224 0.24 18.0 40.0 1500 m
12751-228 0.28 26.5 58.0 1500 m
12751-235 0.35 36.0 79.0 1500 m
12751-242 0.42 46.5 103.0 1500 m
12751-251 0.51 56.0 123.0 1500 m
12751-256 0.56 65.0 143.0 1500 m

J-BRAiD X8
Plecionki DAIWA J-Braid cechuje 8-krotny splot oraz harmonijne zestawienie parametrów, dzięki którym 
spełniają wymagania zarówno morskiego połowu dorszy, halibutów oraz czarniaków, jak i lekkiego 
spinningowego połowu okoni i sandaczy. W każdej sytuacji zapewniają bezpośredni kontakt z przynętą.
Seria J-Braid oferuje odpowiednią średnicę dla każdej metody połowu. W morzu, rzece czy jeziorze 
-wszędzie cechuje je ta sama bezkompromisowa siła i niezawodność. J-Braid jest jednocześnie bardzo 
miękka i gładka. Przesuwa się przez przelotki bezszelestnie i z minimalnym oporem, co pozwala osiągać 
znaczne odległości wyrzutowe także niewielkimi przynętami.
Doskonale współpracuje zarówno z kołowrotkami o stałej szpuli, jak i z multiplikatorami.
Fantastyczny stosunek ceny do jakości!

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12751-006 0.06 4.0 9.0 150 m
12751-010 0.10 6.0 13.0 150 m
12751-013 0.13 8.0 18.0 150 m
12751-016 0.16 9.0 20.0 150 m
12751-018 0.18 12.0 26.5 150 m
12751-020 0.20 13.0 29.0 150 m
12751-022 0.22 17.0 37.5 150 m
12751-024 0.24 18.0 40.0 150 m

  ► 8-krotny splot
  ► Okrągły splot
  ► Wysoki udźwig
  ► Duża wytrzymałość
  ► Brak rozciągliwości
  ► Made in Japan 
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kolor: chartreuse kolor: chartreuse

kolor: chartreuse

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12750-006 0.06 4.0 9.0 150 m
12750-010 0.10 6.0 13.0 150 m
12750-013 0.13 8.0 18.0 150 m
12750-016 0.16 9.0 20.0 150 m
12750-018 0.18 12.0 26.5 150 m
12750-020 0.20 13.0 29.0 150 m
12750-022 0.22 17.0 37.5 150 m
12750-024 0.24 18.0 40.0 150 m
12750-028 0.28 26.5 58.0 150 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12750-106 0.06 4.0 9.0 300 m
12750-110 0.10 6.0 13.0 300 m
12750-113 0.13 8.0 18.0 300 m
12750-116 0.16 9.0 20.0 300 m
12750-118 0.18 12.0 26.5 300 m
12750-120 0.20 13.0 29.0 300 m
12750-122 0.22 17.0 27.5 300 m
12750-124 0.24 18.0 40.0 300 m
12750-128 0.28 26.5 58.0 300 m
12750-135 0.35 36.0 79.0 300 m
12750-142 0.42 46.5 103.0 300 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12750-206 0.06 4.0 9.0 1500 m
12750-210 0.10 6.0 13.0 1500 m
12750-213 0.13 8.0 18.0 1500 m
12750-216 0.16 9.0 20.0 1500 m
12750-218 0.18 12.0 26.5 1500 m
12750-220 0.20 13.0 29.0 1500 m
12750-222 0.22 17.0 37.5 1500 m
12750-224 0.24 18.0 40.0 1500 m
12750-228 0.28 26.5 58.0 1500 m
12750-235 0.35 36.0 79.0 1500 m
12750-242 0.42 46.5 103.0 1500 m
12750-251 0.51 56.0 123.0 1500 m
12750-256 0.56 65.0 143.0 1500 m

kolor: multikolor
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.
12755-006 0.06 4.0 9.0 150 m
12755-010 0.10 6.0 13.0 150 m
12755-013 0.13 8.0 18.0 150 m
12755-016 0.16 9.0 20.0 150 m
12755-018 0.18 12.0 26.5 150 m
12755-020 0.20 13.0 29.0 150 m
12755-022 0.22 17.0 37.5 150 m

kolor: multikolor
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.
12755-110 0.10 6.0 13.0 300 m
12755-113 0.13 8.0 18.0 300 m
12755-116 0.16 9.0 20.0 300 m
12755-118 0.18 12.0 26.5 300 m
12755-120 0.20 13.0 29.0 300 m
12755-122 0.22 17.0 37.5 300 m
12755-124 0.24 18.0 40.0 300 m
12755-128 0.28 26.5 58.0 300 m
12755-135 0.35 36.0 79.0 300 m
12755-142 0.42 46.5 103.0 300 m
12755-151 0.51 56.0 123.0 300 m

kolor: multikolor

Plecionki Daiwa

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12755-206 0.06 4.0 9.0 1500 m
12755-210 0.10 6.0 13.0 1500 m
12755-213 0.13 8.0 18.0 1500 m
12755-216 0.16 9.0 20.0 1500 m
12755-218 0.18 12.0 26.5 1500 m
12755-220 0.20 13.0 29.0 1500 m
12755-222 0.22 17.0 37.5 1500 m
12755-224 0.24 18.0 40.0 1500 m
12755-228 0.28 26.5 58.0 1500 m
12755-235 0.35 36.0 79.0 1500 m
12755-242 0.42 46.5 103.0 1500 m
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wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12741-007 0.07 2.6 5.5 135 m
12741-010 0.10 3.8 9.0 135 m
12741-013 0.13 5.9 13.0 135 m
12741-015 0.15 6.9 15.0 135 m
12741-017 0.17 8.4 19.0 135 m
12741-019 0.19 10.2 23.0 135 m
12741-021 0.21 12.4 27.0 135 m
12741-025 0.25 14.4 32.0 135 m
12741-029 0.29 18.6 41.0 135 m
12741-033 0.33 22.4 50.0 135 m

kolor: ciemnozielony

kolor: ciemnozielony
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.
12741-107 0.07 2.6 5.5 270 m
12741-110 0.10 3.8 9.0 270 m
12741-113 0.13 5.9 13.0 270 m
12741-115 0.15 6.9 15.0 270 m
12741-117 0.17 8.4 19.0 270 m
12741-119 0.19 10.2 23.0 270 m
12741-121 0.21 12.4 27.0 270 m
12741-125 0.25 14.4 32.0 270 m
12741-129 0.29 18.6 41.0 270 m
12741-133 0.33 22.4 50.0 270 m

kolor: ciemnozielony
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.
12741-207 0.07 2.6 5.5 2700 m
12741-210 0.10 3.8 9.0 2700 m
12741-213 0.13 5.9 13.0 2700 m
12741-215 0.15 6.9 15.0 2700 m
12741-217 0.17 8.4 19.0 2700 m
12741-219 0.19 10.2 23.0 2700 m
12741-221 0.21 12.4 27.0 2700 m
12741-225 0.25 14.4 32.0 2700 m
12741-229 0.29 18.6 41.0 2700 m
12741-233 0.33 22.4 50.0 2700 m

NEW

J-BRAiD X4
Nowa plecionka J-Braid o poczwórnym splocie to najwyższa jakość w jak najbardziej przystępnej cenie. Produkowana zgodnie z najsurowszymi japońskimi 
standardami, bardzo ciasno pleciona, cechuje się niezwykle wyśrubowanymi parametrami. Dostępne średnice pokrywają niemal wszystkie metody połowu od 
ultra lekkiego łowienia okoni po ciężkie, morskie polowania na halibuty, dorsze itp.

  ► 4-krotny splot
  ► Wysoki udźwig
  ► Niezwykła wytrzymałość węzła
  ► Duża wytrzymałość
  ► Brak rozciągliwości
  ► Wyprodukowano w Japonii 
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kolor: żółty
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.
12740-007 0.07 2.6 5.5 135 m
12740-010 0.10 3.8 9.0 135 m
12740-013 0.13 5.9 13.0 135 m
12740-015 0.15 6.9 15.0 135 m
12740-017 0.17 8.4 19.0 135 m
12740-019 0.19 10.2 23.0 135 m
12740-021 0.21 12.4 27.0 135 m
12740-025 0.25 14.4 32.0 135 m
12740-029 0.29 18.6 41.0 135 m
12740-033 0.33 22.4 50.0 135 m

kolor: żółty
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.
12740-107 0.07 2.6 5.5 270 m
12740-110 0.10 3.8 9.0 270 m
12740-113 0.13 5.9 13.0 270 m
12740-115 0.15 6.9 15.0 270 m
12740-117 0.17 8.4 19.0 270 m
12740-119 0.19 10.2 23.0 270 m
12740-121 0.21 12.4 27.0 270 m
12740-125 0.25 14.4 32.0 270 m
12740-129 0.29 18.6 41.0 270 m
12740-133 0.33 22.4 50.0 270 m

kolor: żółty
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.
12740-207 0.07 2.6 5.5 2700 m
12740-210 0.10 3.8 9.0 2700 m
12740-213 0.13 5.9 13.0 2700 m
12740-215 0.15 6.9 15.0 2700 m
12740-217 0.17 8.4 19.0 2700 m
12740-219 0.19 10.2 23.0 2700 m
12740-221 0.21 12.4 27.0 2700 m
12740-225 0.25 14.4 32.0 2700 m
12740-229 0.29 18.6 41.0 2700 m
12740-233 0.33 22.4 50.0 2700 m

sUPER sHiNOBi

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12901-014 0.14 1.9 4.3 150 m
12901-016 0.16 2.5 5.5 150 m
12901-018 0.18 3.1 6.9 150 m
12901-020 0.20 3.9 8.6 150 m
12901-023 0.23 5.4 11.9 150 m
12901-026 0.26 6.2 13.7 150 m
12901-028 0.28 7.2 16.0 150 m
12901-031 0.31 8.2 18.1 150 m
12901-034 0.34 10.8 23.8 150 m
12901-037 0.37 12.1 26.8 150 m
12901-040 0.40 13.5 29.9 150 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12901-314 0.14 1.9 4.3 3000 m
12901-316 0.16 2.5 5.5 3000 m
12901-318 0.18 3.1 6.9 3000 m
12901-320 0.20 3.9 8.6 3000 m
12901-323 0.23 5.4 11.9 3000 m
12901-326 0.26 6.2 13.7 3000 m
12901-328 0.28 7.2 16.0 3000 m
12901-331 0.31 8.2 18.1 3000 m
12901-334 0.34 10.8 23.8 3000 m
12901-337 0.37 12.1 26.8 3000 m
12901-340 0.40 13.5 29.9 3000 m

Od lat Super Shinobi należy do ulubionych żyłek 
łowców troci. Teraz przygotowaliśmy Super Shinobi 
o zoptymalizowanym współczynniku rozciągliwości i 
zwiększonej wytrzymałości na węźle. Specjalna powłoka 
zmniejszająca tarcie przy wyrzucie umożliwia oddawanie 
ekstremalnie dalekich rzutów.
Kolor: zielono-przezroczysty

  ► Bardzo wysoki udźwig
  ► Bardzo duża wytrzymałość mokrego węzła
  ► Duża elastyczność
  ► Powierzchnia powlekana
  ► Made in Japan 

Plecionki Daiwa
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TEAM DAiWA TD sUPER sOfT

kolor: zielony kolor: zielony

kolor: przezroczysty kolor: przezroczysty

kolor: zielony

kolor: przezroczysty

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12852-014 0.14 2.0 4.4 135 m
12852-016 0.16 2.5 5.5 135 m
12852-018 0.18 3.1 6.8 135 m
12852-020 0.20 3.8 8.5 135 m
12852-023 0.23 4.9 10.8 135 m
12852-026 0.26 6.2 13.6 135 m
12852-030 0.30 8.6 18.9 135 m
12852-033 0.33 9.6 21.1 135 m
12852-036 0.36 11.1 24.5 135 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12852-114 0.14 2.0 4.4 270 m
12852-116 0.16 2.5 5.5 270 m
12852-118 0.18 3.1 6.8 270 m
12852-120 0.20 3.8 8.5 270 m
12852-123 0.23 4.9 10.8 270 m
12852-126 0.26 6.2 13.6 270 m
12852-130 0.30 8.6 18.9 270 m
12852-133 0.33 9.6 21.1 270 m
12852-136 0.36 11.1 24.5 270 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12852-314 0.14 2.0 4.4 3000 m
12852-316 0.16 2.5 5.5 3000 m
12852-318 0.18 3.1 6.8 3000 m
12852-320 0.20 3.8 8.5 3000 m
12852-323 0.23 4.9 10.8 3000 m
12852-326 0.26 6.2 13.6 3000 m
12852-330 0.30 8.6 18.9 3000 m
12852-333 0.33 9.6 21.1 3000 m
12852-336 0.36 11.1 24.5 3000 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12853-014 0.14 2.0 4.4 135 m
12853-016 0.16 2.5 5.5 135 m
12853-018 0.18 3.1 6.8 135 m
12853-020 0.20 3.8 8.5 135 m
12853-023 0.23 4.9 10.8 135 m
12853-026 0.26 6.2 13.6 135 m
12853-030 0.30 8.6 18.9 135 m
12853-033 0.33 9.6 21.1 135 m
12853-036 0.36 11.1 24.5 135 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12853-114 0.14 2.0 4.4 270 m
12853-116 0.16 2.5 5.5 270 m
12853-118 0.18 3.1 6.8 270 m
12853-120 0.20 3.8 8.5 270 m
12853-123 0.23 4.9 10.8 270 m
12853-126 0.26 6.2 13.6 270 m
12853-130 0.30 8.6 18.9 270 m
12853-133 0.33 9.6 21.1 270 m
12853-136 0.36 11.1 24.5 270 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12853-314 0.14 2.0 4.4 3000 m
12853-316 0.16 2.5 5.5 3000 m
12853-318 0.18 3.1 6.8 3000 m
12853-320 0.20 3.8 8.5 3000 m
12853-323 0.23 4.9 10.8 3000 m
12853-326 0.26 6.2 13.6 3000 m
12853-330 0.30 8.6 18.9 3000 m
12853-333 0.33 9.6 21.1 3000 m
12853-336 0.36 11.1 24.5 3000 m

TEAM DAIWA Super Soft stanowi optymalną kombinację elastyczności, wytrzymałości węzła i rozciągliwości. 
Żyłka wytwarzana jest w Japonii, dzięki swej miękkości ułatwia wiązanie również przy grubszych średnicach. 
Jej rozciągliwość umożliwia skuteczne zacinanie z dużych odległości, a jednocześnie zapewnia odpowiednią 
amortyzację podczas holu na krótkiej żyłce.

  ► Miękka struktura
  ► Wysoki udźwig
  ► Niezwykła wytrzymałość węzła
  ► Duża wytrzymałość
  ► Made in Japan 
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ŻYŁKI MONO DAIWA

  ► Wysoki udźwig
  ► Optymalna wytrzymałość mokrego węzła
  ► Kolor żyłki dopasowany do konkretnego gatunku ryby
  ► Made in Japan 

sAMURAi

BiAłA RyBA

PsTRĄG

sANDACZ

sZCZUPAk

WĘGORZ

sUM

PiLk/BOAT

PLAŻA

kARP

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12810-015 0.15 1.7 3.8 500 m
12810-018 0.18 2.5 5.6 500 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12811-025 0.25 5.2 11.4 500 m
12811-030 0.30 7.2 15.9 450 m
12811-035 0.35 10.1 22.3 350 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12812-016 0.16 2.1 4.7 500 m
12812-018 0.18 2.5 5.6 500 m
12812-020 0.20 3.1 7.0 500 m
12812-022 0.22 4.5 9.8 500 m
12812-025 0.25 5.2 11.4 500 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12813-050 0.50 19.3 42.6 180 m
12813-060 0.60 26.6 58.6 135 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12814-030 0.30 7.2 15.9 450 m
12814-035 0.35 10.1 22.3 350 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12815-020 0.20 3.2 7.0 500 m
12815-025 0.25 5.2 11.4 500 m
12815-030 0.30 7.2 15.9 450 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12816-030 0.30 7.2 15.9 450 m
12816-035 0.35 10.1 22.3 350 m
12816-040 0.40 12.4 27.3 250 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12817-040 0.40 12.4 27.3 250 m
12817-045 0.45 16.0 25.2 200 m
12817-050 0.50 19.3 42.6 200 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12818-030 0.30 7.2 15.9 400 m
12818-035 0.35 10.1 22.3 300 m

Popularne żyłki DAIWA do połowu selektywnego produkowane są w Japonii zgodnie 
z tamtejszymi rygorystycznymi standardami jakościowymi. Przedstawiamy kolejne 
dzieło naszej tokijskiej centrali - znakomitą żyłkę w wyśmienitej relacji ceny do jakości.
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TOURNAMENT fC

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12955-016 0.16 1.9 4.0 50m
12955-018 0.18 2.3 5.0 50m
12955-020 0.20 2.9 6.0 50m
12955-023 0.23 4.3 8.0 50m
12955-026 0.26 5.2 10.0 50m
12955-030 0.30 6.3 12.0 50m
12955-033 0.33 7.4 14.0 50m
12955-035 0.35 8.1 16.0 50m
12955-040 0.40 11.4 20.0 50m
12955-045 0.45 12.6 25.0 30m
12955-050 0.50 14.4 30.0 30m

TOURNAMENT FC to materiał 
fluorokarbonowy prosto z Japonii 
cechujący się wysoką odpornością 
na ścieranie i dużą elastycznością. 
Idealny na przypony zarówno do 
połowu słodko, jak i słonowodnego.
Kolor: przezroczysty

  ► Wysoki udźwig
  ►  Niezwykła wytrzymałość  

węzła
  ►  Extremalna odporność  

na ścieranie
  ► Szybko tonący
  ► Made in Japan 

iNfiNiTy fLOORiT sUPER sOfT

EXCELER
Wysokiej jakości uniwersalna żyłka na 
szpulach 1/4 lbs. EXCELER posiada 
stosunkowo niewielką rozciągliwość i 
wysoką wytrzymałość mokrego węzła. 
Świetny stosunek ceny do jakości.
Kolor: przezroczysty

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12885-025 0.25 5.2 11.5 1850m
12885-028 0.28 6.3 13.9 1540m
12885-031 0.31 7.2 15.9 1210m
12885-035 0.35 10.1 22.3 840m
12885-040 0.40 12.4 27.4 740m
12885-050 0.50 19.3 42.6 450m

  ► Niezwykła wytrzymałość węzła
  ► Mała rozciągliwość
  ► Duża wytrzymałość
  ► Made in Japan 

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12989-126 0.26 4.7 8.0 1000 m
12989-128 0.28 5.5 10.0 1000 m
12989-130 0.30 6.0 12.0 1000 m
12989-133 0.33 6.9 15.0 1000 m
12989-135 0.35 8.0 18.0 1000 m
12989-139 0.39 9.4 20.0 1000 m

Nowa Iinfinity Floor IT to miękka, szybko tonąca żyłka fluorokarbonowa, która idealnie układa się na podłożu. Dzięki 
swoim wyjątkowym parametrom doskonale nadaje się jako linka główna.
Kolor: przezroczysty

  ► 100% fluorokarbon
  ► Wysoki udźwig
  ►  Extremalna odporność  

na ścieranie
  ► Szybko tonący
  ► Prawie niewidoczny w wodzie
  ► Made in Japan 
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ŻYŁKI MONO DAIWA

iNfiNiTy DUO CAMO

Infinity Duo Carp w wydaniu Camouflage to ulubiona 
żyłka wielu karpiarzy. Pomogła wylądować niezliczonej 
ilości pięknych okazów!
Kolor: zielono czarny

iNfiNiTy DUO CARP
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.
12981-027 0.27 6.5 14.3 1670m
12981-031 0.31 7.6 16.8 1210m
12981-033 0.33 8.6 18.9 1060m
12981-036 0.36 10.7 23.6 840m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12981-327 0.27 6.5 14.3 3000m
12981-331 0.31 7.6 16.8 3000m
12981-333 0.33 8.6 18.9 3000m
12981-336 0.36 10.7 23.6 3000m

iNfiNiTy sENsOR
DAIWA Infinity Sensor to japońska wyczynowa 
żyłka do połowu karpi oferująca połączenie dużej 
odporności na zerwanie i elastyczności.
Kolor: brązowy

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12986-127 0.27 5.4 11.9 1790m
12986-131 0.31 7.5 16.5 1300m
12986-133 0.33 8.6 19.0 1060m
12986-136 0.36 10.5 23.1 900m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12986-327 0.27 5.4 11.9 3000m
12986-331 0.31 7.5 16.5 3000m
12986-333 0.33 8.6 19.0 3000m
12986-336 0.36 10.5 23.1 3000m

  ► Duża wytrzymałość
  ► Duża wytrzymałość na węźle
  ► Wysoki udźwig
  ► Optymalna rozciągliwość
  ► Made in Japan 

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12988-127 0.27 6.5 14.3 1670 m
12988-131 0.31 7.6 16.8 1210 m
12988-133 0.33 8.6 18.9 1060 m
12988-136 0.36 10.7 23.6 840 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12988-327 0.27 6.5 14.3 3000 m
12988-331 0.31 7.6 16.8 3000 m
12988-333 0.33 8.6 18.9 3000 m
12988-336 0.36 10.7 23.6 3000 m

Żyłka Infinity od lat jest jedną z najpopularniejszych żyłek 
mono na scenie karpiowej. Infinity Duo Camo posiada 
dwie zmieniające się na przemian barwy matowo-
brązową i matowo-zieloną. Dzięki temu jest praktycznie 
niedostrzegalna dla ryb. Duża wytrzymałość mokrego 
węzła oraz umiarkowana rozciągliwość redukuje ryzyko 
wypięcia w trakcie holu, a zarazem umożliwia skuteczne 
zacinanie z dużych odległości.
Kolor: brązowo zielony

  ► Optymalna rozciągliwość
  ► Wysoki udźwig
  ► Duża wytrzymałość
  ► Wysoka wytrzymałość mokrego węzła
  ► Made in Japan 

  ► Optymalna rozciągliwość
  ► Bardzo wysoki udźwig
  ► Extremalna odporność na ścieranie
  ►  Bardzo duża wytrzymałość mokrego węzła
  ► Made in Japan
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TOURNAMENT s.W. 
sHOCkLEADER TyPE f
Nowy materiał przyponowy TOURNAMENT S.W. to 
najwyższej jakości fluorokarbon prosto z Japonii. Średnice 
dobrano z myślą o połowie morskim halibutów, dorszy i 
czarniaków, a także o bardziej tropikalnych zdobyczach 
takich, jak GT, amberjack itp. Konfekcjonowanie materiału 
na dużej, szerokiej szpuli pozwala zachować jego 
parametry praktycznie eliminując efekt skręcania, co 
pozwala na wydzielanie idealnie prostych przyponów.

  ► Wysoki udźwig
  ►  Niezwykła wytrzymałość  

węzła
  ►  Ekstremalna odporność  

na ścieranie
  ► Szybko tonący
  ► Duża średnica szpuli
  ► Made in Japan 

TOURNAMENT s.W. 
sHOCkLEADER TyPE N
Nowy nylonowy materiał TOURNAMENT S.W. idealny 
na przypony do połowu morskiego. Niezwykle miękki, 
mimo dużej średnicy wiązanie węzłów nie sprawia 
najmniejszych problemów. Konfekcjonowanie materiału 
na dużej, szerokiej szpuli pozwala zachować jego 
parametry praktycznie eliminując efekt skręcania.

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12956-060 0.60 22.4 50.0 50 m
12956-070 0.70 27.1 60.0 50 m
12956-080 0.80 35.0 80.0 50 m
12956-090 0.90 42.5 90.0 50 m
12956-100 1.00 54.9 120.0 50 m

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.
12957-060 0.60 23.9 50.0 50 m
12957-070 0.70 30.6 70.0 50 m
12957-080 0.80 40.3 90.0 50 m
12957-090 0.90 49.4 110.0 50 m
12957-100 1.00 63.4 140.0 50 m

  ► Wysoki udźwig
  ► Duża wytrzymałość na węźle
  ► Duża wytrzymałość
  ► Duża średnica szpuli
  ► Made in Japan 
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  ► Wysoki udźwig
  ►  Niezwykła wytrzymałość  

węzła
  ►  Ekstremalna odporność  

na ścieranie
  ► Szybko tonący
  ► Duża średnica szpuli
  ► Made in Japan 

PROGRAM TOURNAMENT
Nazwa TOURNAMENT to od lat synonim najwyższej jakości i niezawodności marki 
DAIWA. W nowym programie akcesoriów DAIWA TOURNAMENT znajdziecie wie-
le przemyślanych i wypróbowanych produktów stworzonych we współpracy z naszym  
macierzystym japońskim oddziałem w Tokio -sporo z nich wytwarzanych jest bezpośrednio 
w Japonii! Naszym celem było stworzenie szerokiej gamy niezawodnych akcesoriów 
wędkarskich różnorodnego zastosowania. Wszystkie produkty zostały bardzo dokładnie 
przetestowane pod kątem ergonomii, skuteczności i niezawodności przez wędkarzy z 
naszego teamu w wodach całej Europy i Japonii.

AkCEsORiA DAiWA
PROGRAM AkCEsORióW DAiWA 2017
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Woblery TOURNAMENT to ekskluzywne, wyjątkowe produkty z japońskiego programu DAIWA. W ostatnich latach tego typu wysokiej jakości 
woblery regularnie zyskiwały na popularności, dlatego we współpracy z naszymi japońskimi produkt managerami wybraliśmy pewien sortyment 
woblerów z japońskiego programu spełniający wysokie wymaganie odnośnie najwyższej klasy wykonania. Wszystkie woblery są w 100% produ-
kowane i lakierowane w Japonii. Do ich wytworzenia używane są japońskie kółka łącznikowe i japońskie haki. Wszystkie są indywidualnie testo-
wane pod kątem optymalnej pracy. Woblery TOURNAMENT to w kwestii prowadzenia i łownośći naprawdę wyjątkowe przynęty, które także w 
mocno obławianych wodach uzyskują niesamowite rezultaty.

WOBLERy TOURNAMENT

TOURNAMENT MEGA sCOUTER

16600-101    ghost perchNr.Art. 16600-103    chartreuseNr.Art.

16600-104    lazer ayuNr.Art. 16600-105    firetigerNr.Art.

16600-107    platynowy złotyNr.Art. 16600-110    rusty ayuNr.Art.

nr. art. dł. wg.
16600-1.. 6.8cm 14.0g

68mm Mega Scouter to bardzo aktywnie pracujący, pływający wobler 
poruszający się krótkimi, nerwowymi ruchami, który dzięki dużemu sterowi 
szybko się zanurza. Grzechotki w korpusie wysyłają silne sygnały, które w 
trakcie prowadzenia czujemy nawet na wędce. Zazwyczaj dźwięki „aktywują“ 
nawet nie żerujące, ospałe drapieżniki zwiększając ilość drgań. Obciążniki 
we wnętrzu przynęty są tak umieszczone, że przy mocniejszym szarpnięciu 
wędką przesuwają się do przodu umożliwiając zanurzanie pod jeszcze 
ostrzejszym kątem, by szybciej docierać do maksymalnej głębokości.
Głębokość schodzenia podczas spinningu 2,5-3,5m, w trollingu wobler 
może zanurkować poniżej 5m.

16600-111    matowy ayuNr.Art. 16600-112    lime okońNr.Art.
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TOURNAMENT XL sHiNER 130f
XL SHINER 130F to wyjątkowy wobler na szczupaki i sandacze. 13cm 
wersja stworzona jest do połowu na średnich głębokościach między 1,50m, 
a 2,50m -idealnie, gdy latem ryby przebywają w płytszych rejonach lub w 
toni. System G.O.S. Balancer umożliwia bardzo dalekie zarzucanie. Wobler 
typu „silent“ -bez grzechotki, perfekcyjny na silnie obławiane wody. Dzięki 
jego wyporności dużo łatwiej jest poprowadzić go ponad znajdującymi się 
na jego trasie zawadami -wystarczy zrobić krótką przerwę i poczekać, aż 
wynurzy się powyżej poziomu wodnej roślinności bądź innych zaczepów. 
Specjalna konstrukcja steru sprawia, że XL SHINER nadaje się również 
do twitchingu. Oczywiście ten wobler z serii TOURNAMENT również 
produkowany jest w Japonii.

16700-701    ghost perchNr.Art. 16700-711   matowy ayuNr.Art.

16700-732    matt shinnerNr.Art. 16700-733   3D inakkoNr.Art.

16700-737    perłowy chartreuseNr.Art. 16700-738    kibinago Nr.Art.

16700-739    lazer sayori Nr.Art.
nr. art. dł. wg.
16700-7… 13.0 cm 22.5 g

Woblery TOURNAMENT

TOURNAMENT BABy ViB

16700-401    ghost perchNr.Art. 16700-411    matowy ayuNr.Art.

16700-426    midnight sunNr.Art.16700-424    mglisty omarańczowyNr.Art.

16700-427    abaloneNr.Art.

nr. art. dł. wg.
16700-4... 4.7cm 5.5g

Silnie wibrujący wobler bez grzechotek do połowu okoni, pstrągów i boleni. 
Idealna przynęta na mocno obławiane wody, w których grzechotki mają 
raczej odstraszające działanie. Niewielka waga pozwala na powolne 
prowadzenie wabika na stałej głębokości - idealnie do połowu w płytkiej 
wodzie oraz nad poletkami roślinności. Świetny do ultra lekkiego połowu. 
Dostępny w naturalnych, a także bardziej jaskrawych barwach. Tonący.
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TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH 60
Double Clutch dostępny również w wersji 60mm. W Japonii seria Double 
Clutch cieszy się olbrzymią popularnością za sprawą swojej skuteczności 
w połowie największych drapieżników. Praca modelu Suspending 60-SP 
pozwala zarówno na podawanie go różnymi technikami spinnigowymi, 
jak i na skuteczną prezentację w trollingu. Opatentowany system G.O.S. 
Balancer sprawia, że mimo niedużej wagi woblerami bardzo dobrze się 
zarzuca.
Double Clutch 60SP świetnie spisuje się w zbiornikach poddawanych 
silnej wędkarskiej presji. Wyjątkowo skuteczny na okonie i pstrągi. 
Wyposażony w japońskie kotwice SaqSas!
Głębokość schodzenia: ok. 60-90cm, podczas  trollingu do 1,50m

16700-901    ghost perchNr.Art. 16700-911    matowy ayu Nr.Art.

16700-917    ghost wakasagiNr.Art. 16700-932    matt shinnerNr.Art.

16700-933   3D inakko Nr.Art. 16700-934   lazer smeltNr.Art.

16700-935   red yamameNr.Art. 16700-936    3D iwashiNr.Art.nr. art. dł. wg.
16700-9... 6.0 cm 3.6 g

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH 75
Double Clutch 75 to jeden z najskuteczniejszych woblerów Japonii, gdzie 
był sprawcą wielu wyjątkowych połowów. Podczas testów w Niemczech 
nawet przy jednostajnym zwijaniu udawało nam się skusić szczupaki i 
okonie do ataku. Smukły korpus perfekcyjnie imituje małą rybę np. ukleję. 
Double Clutch to suspender, którym bardzo dokładnie obłowić można 
konkretne głębokości. 

Doskonale nadaje się do jerkowania i twitchowania.
Głębokość schodzenia: ok 1,0m - w trollingu niecałe 2m.

16600-701    ghost perchNr.Art. 16600-704    lazer ayuNr.Art.

16600-705    firetigerNr.Art. 16600-708    niebieski smeltNr.Art.

16600-710    rusty ayuNr.Art.

nr. art. dł. wg.
16600-7.. 7.5cm 5.0g

16600-711    matowy ayuNr.Art.

16600-712    lime okońNr.Art. 16600-716    platynowo zielonyNr.Art.

16600-718    real ayuNr.Art. 16600-719    real wakasagiNr.Art.

驚異の貫通力
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Woblery TOURNAMENT

nr. art. dł. wg.
16700-8... 8.8cm 11.5g

TOURNAMENT sCUBA

16700-801    ghost perchNr.Art. 16700-811    matowy ayuNr.Art.

16700-825    mglisty neonNr.Art.16700-824   mglisty pomarańczowyNr.Art.

16700-827    abaloneNr.Art. 16700-828   ogniowa reakcjaNr.Art.

16700-829   niebieski iwashiNr.Art.

Uniwersalny wobler Tournament Scuba do połowu okoni, sandaczy 
i szczupaków. Dzięki długiemu sterowi szybko schodzi na właściwą 
głębokość - idealny do prowadzenia ze sporadycznymi dotknięciami dna 
podczas łowienia sandaczy. Dzięki smukłym kształtom idealnie imituje 
drobną rybę. Scuba świetnie nadaje się do metody twitchingowej, przy 
której bardzo mocno odbija na boki imitując chorą rybę. System G.O.S. - 
Gravity Oscillation System umożliwia oddawanie bardzo dalekich rzutów 
oraz dzięki bardzo małym kulkom wytwarza dużo subtelniejsze dźwięki 
podczas prowadzenia. Neutralny.
Głębokość schodzenia ok. 2,00m -w trollingu nieco ponad 3,00m.

TOURNAMENT DOUBLE CLUTCH 95
Duży brat wersji 75mm. Double Clutch to jeden z najskuteczniejszych 
woblerów na japońskim rynku. Smukły korpus perfekcyjnie imituje małą 
rybkę np. ukleję. Double Clutch to suspender, którym bardzo dokładnie 
można obłowić konkretne głębokości. Krótkie, mocne pociągnięcia 
nadadzą Double Clutch 95 bardzo nęcące ruchy, którym nie oprze się 
żaden drapieżnik.
Dzięki opatentowanemu systemowi „Silent Gravity Oscillating System“ 
osiągać można bardzo dobre odległości wyrzutowe. Świetnie nadaje się 
na silnie obławiane wody.
Głębokość schodzenia: 1,5m - w trollingu ok. 2,5m.

nr. art. dł. wg.
16700-2.. 9.5cm 12.0g

16700-201    ghost perchNr.Art. 16700-211    matowy ayuNr.Art.

16700-213    fioletowy okońNr.Art.

16700-216    platynowo zieloNr.Art.

16700-212  lime okońNr.Art.

116700-219    real wakasagiNr.Art.

16700-214   darknight trout Nr.Art.

16700-218    real ayu Nr.Art.

16700-225    ghost wakasagiNr.Art.16700-220    laser wakasagiNr.Art.
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Klasyczny wobler w formie Minnow. Tą przynętę można prowadzić na 
wszelkie możliwe sposoby. Wykonując nerwowe zmiany kierunków łatwo 
imituje zdezorientowaną rybkę, płynącą do dna. Dzięki długości 60mm 
i smukłej budowie nadaje się do połowu prawie wszystkich gatunków 
słodkowodnych drapieżników. 
Głębokość schodzenia przy spinniningu ok. 1,5m, w trollingu do 2,5m.

TOURNAMENT sHiNER

16600-501   ghost perchNr.Art. 16600-504    lazer ayuNr.Art.

16600-505    firetigerNr.Art. 16600-508    niebieski smeltNr.Art.

16600-509    phantomNr.Art. 16600-510    rusty ayuNr.Art.nr. art. dł. wg.
16600-5... 6.0cm 5.5g

16600-515    thread fin shadNr.Art.16600-511    matowy ayuNr.Art.

Nr.Art. 16600-516   platynowo zielony 

TOURNAMENT BABy MiNNOW

16700-611    matowy ayuNr.Art. 16700-623   ghost shadNr.Art.

16700-625   mglisty neonNr.Art.16700-624    mglisty pomarańczowyNr.Art.

16700-626    midnight sunNr.Art. 16700-627    abaloneNr.Art.

16700-630 metallic wakasagiNr.Art.

nr. art. dł. wg.
16700-6... 6.0cm 3.5g

Klasyczny neutralny wobler typu Minnow perfekcyjnie nadający się do 
połowu okoni, pstrągów i boleni. Nieruchomy obciążnik zamocowany we 
wnętrzu zapewnia stabilny środek ciężkości i sprawia, że wabik świetnie 
spisuje się podczas łowienia w nurcie. Brak grzechotki natomiast powoduje, 
że wobler optymalnie nadaje się do stosowania w silnie obławianych 
wodach, gdzie przynęty z grzechotką mają raczej odstraszające, niż 
wabiące działanie. Neutralny.
Głębokość schodzenia ok. 0,50m.
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Najmniejszy w naszej ofercie - Baby Crank wysyła już przy lekkim 
pociągnięciu silne wibracje. Cienki ster wykonany jest z bardzo solidnego 
tworzywa sztucznego i szybko sprowadza przynętę na właściwą 
głębokość. Urozmaiconym prowadzeniem możecie w szczególności 
okonie doprowadzić do szaleństwa, prowokując je do agresywnych 
ataków. Dobrze nadaje się do opuszczania z nurtem pod wiszące nad 
wodą krzaki i korzenie w poszukiwaniu pstrągów.
Głębokość schodzenia: ok 0,5-1,2m.

TOURNAMENT BABy CRANk

16600-401    ghost perchNr.Art. 16600-402    czerwony crawNr.Art.

16600-403    chartreuseNr.Art. 16600-404    lazer ayuNr.Art.

16600-407    platynowy złotyNr.Art. 16600-408    niebieski smeltNr.Art.

16600-410    rusty ayuNr.Art.

nr. art. dł. wg.
16600-4.. 3.5cm 3.5g

16600-411    matowy ayuNr.Art.

16600-414    darknight troutNr.Art.

TOURNAMENT sPikE 53sP
Spike jest dziełem współpracy najbardziej znanego w Japonii łowcy okoni 
Toshi Namiki oraz firmy DAIWA. Koncepcja jego działania opiera się na 
szybkim osiągnięciu średnich głębokości, aby wobler jak najdłużej poruszał 
się w najłowniejszych rejonach. Świetnie nadaje się między innymi do 
obławiania głębokich obszarów przybrzeżnych.
Specjalna konstrukcja i kompaktowy kształt umożliwiają osiąganie dużych 
odległości wyrzutowych - idealnie dla kołowrotka castingowego ! SPIKE 
jest znakomity do połowu okoni, boleni i sandaczy.
Głębokość schodzenia: ok. 2,0m -w trolingu do ok. 2,5m.

nr. art. dł. wg.
16700-1.. 5.3cm 5.0g

16700-101    ghost perchNr.Art. 16700-111    matowy ayuNr.Art.

16700-114    darknight troutNr.Art.

16700-121    złoto-zielonyNr.Art.

16700-112    lime okońNr.Art.

16700-122    laser hot tigerNr.Art.

16700-120    laser wakasagi Nr.Art.

16600-431    ST witchNr.Art.

Woblery TOURNAMENT
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TOURNAMENT ROLLiNG CRANk DR-f
Rolling Crank DR znakomicie nadaje się do połowu okoni, pstrągów i kleni. 
Model DR zanurza się błyskawicznie po rozpoczęciu zwijania i porusza 
się kolebiącymi ruchami. Rolling Crank DR równie dużą skutecznością 
wykazuje się przy jednostajnym ściąganiu, jak i podczas twitchingu.
Głębokość schodzenia: ok.1,50m

16701-040  matowe pestki arbuzaNr.Art. 16701-041   matowy brązowoielony Nr.Art.

16701-042  matowy karmelowyNr.Art. 16701-043   matowy hot chart Nr.Art.

16701-044   matowy tamamushi Nr.Art. 16701-045   matowy perła/pomarańcz pellet Nr.Art.

驚異の貫通力

TOURNAMENT ROLLiNG CRANk JR. MR-f

nr. art. dł. wg.
16702-04... 2.7 cm 1.8 g

nr. art. dł. wg.
16701-04... 3.2 cm 3.6 g

16702-040  matowe pestki arbuzaNr.Art. 16702-041  matowy brązowo zielony Nr.Art.

16702-042   matowy karmelowyNr.Art. 16702-043    matowy hot chartNr.Art.

16702-045   matowy perła/pomarańcz pellet Nr.Art. 16702-046  metallic green goldNr.Art.

驚異の貫通力

Bardzo mały mini-crank do połowu okoni, pstrągów, kleni i boleni. Model MR (Medium Deep Runner) szybko schodzi na głębokość docelową i wytwarza silne 
wibracje. Rolling Crank JR. MR dużą skuteczność wykazuje zarówno podczas jednostajnego ściągania, jak i lekkiego podszarpywania. Uzbrojony w kotwice 
na ogonie - w razie potrzeby można dołożyć dodatkową kotwicę na brzuchu.
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TOURNAMENT CURRENT MAsTER sR
Current Master SR przeznaczony jest do przeszukiwania górnych warstw 
wody i jest znakomitą boleniową przynętą ! Dzięki konstrukcji korpusu i 
steru może być prowadzony bardzo szybko. W trakcie ściągania odbija 
na boki. Przy urozmaiconym prowadzeniu pokazuje swój pełny potencjał. 
Tańczący prawie w miejscu Current Master doprowadzi niejednego 
drapieżnika do ostateczności.
Typ: suspending. Głębokość schodzenia: ok 0,5-1,5m.

16600-801    ghost perchNr.Art. 16600-804    lazer ayuNr.Art.

16600-805    firetigerNr.Art. 16600-807    platynowy złoty Nr.Art.

16600-808    niebieski smelt Nr.Art. 16600-810    rusty ayuNr.Art.nr. art. dł. wg.
16600-8.. 9.3cm 12.0g

16600-811    matowy ayu Nr.Art. 16600-812    lime okoń Nr.Art.

16600-813    fioletowy okoń Nr.Art. 16600-816    platynowo zielony Nr.Art.

TOURNAMENT CURRENT MAsTER DR
Ten 93mm neutralny wobler to prawdziwa tajemna broń na sandacze, 
okoni i bolenie. Model DR przeznaczony jest do średnich głębokości. 
Opatentowany „Mag Lock Silent Weight Oscillation System“ pozwala 
osiągnąć bardzo przyzwoite odległości wyrzutowe. Nadaje się do połowu 
w silnym nurcie dzięki specjalnej konstrukcji korpusu i steru.
Current Master cechuje się mocno kolebiącą akcją, świetnie nadaje się do 
prowadzenia metodą Stop-and Go oraz do twitchingu.
Głębokość schodzenia przy połowie spinningowym ok.1,5-2,0m, w trollingu 
do ok.2,50m

16600-901    ghost perchNr.Art. 16600-904    lazer ayuNr.Art.

16600-905    firetigerNr.Art. 16600-908    niebieski smelt Nr.Art.

16600-909    phantomNr.Art.

nr. art. dł. wg.
16600-9.. 9.3cm 12.0g

16600-911    matowy ayuNr.Art. 16600-912    lime okoń Nr.Art.

16600-913    fioletowy okoń Nr.Art. 16600-920    laser wakasagiNr.Art.

16600-910    rusty ayuNr.Art.
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Doskonały wobler do ultra lekkiego połowu. Wise Minnow stosunkowo 
szybko się zanurza, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdza się przy 
obławianiu dołków i uskoków w rzekach i potokach. Wbudowane 
obciążenie sprawia, iż także w silnym nurcie porusza się stabilnie. Wise 
Minnow to prawdziwy magnes na pstrągi i okonie.

TOURNAMENT WisE MiNNOW 50

16700-001    ghost perchNr.Art. 16700-004    lazer ayuNr.Art.

16700-005    firetigerNr.Art. 16700-007    platynowy złoty Nr.Art.

16700-008    niebieski smelt Nr.Art. 16700-010    rusty ayuNr.Art.nr. art. dł. wg.
16700-0.. 5.0cm 5.0g

16700-011    matowy ayu Nr.Art. 16700-012    lime okoń Nr.Art.

16700-013    fioletowy okoń Nr.Art. 16700-016    platynowo zielony Nr.Art.

TOURNAMENT WisE MiNNOW 70

nr. art. dł. wg.
16703-0... 7.0 cm 9.0 g

16703-001  ghost perchNr.Art. 16703-020  lazer wakasagiNr.Art.

16703-030  metallic wakasagiNr.Art. 16703-047  yamameNr.Art.

16703-049  wise chartNr.Art.

16703-050  metallic through ayuNr.Art.

Tonący model umożliwiający dalekie zarzucanie, pozwala precyzyjnie 
obłowić konkretne warstwy wody -co jest szczególnie ważne jesienią, gdy 
normalne woblery pływające docierają do granic swoich możliwości. Wise 
Minnow daje możliwość dokładnego przeszukania warstw wody tuż przy 
dnie. Wolframowe obciążenie umocowane na stałe w korpusie zapewnia 
stabilność pracy również w silnym nurcie.

16703-048  wise purpleNr.Art.
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PRZyNĘTy Z MiĘkkiEGO PLAsTikU TOURNAMENT

nr. art. dł. pak./szt.
1650...-...08 7.5cm 10szt
1650...-...10 10.0cm 7szt

TOURNAMENT D‘fiN
Gumowa imitacja z klasycznym kopytem. Nawet bez główki porusza 
się bardzo nęcąco - w trakcie testów we Francji okazał się prawdziwym 
ulubieńcem okoni i sandaczy. Specjalna mieszanka gumy sprawia, że 
spokojnie można nią łowić bez główki jigowej. Świetnie nadaje się do 
podawania na haku offsetowym -na przykład w mocno obrośniętych 
miejscówkach. Mieszanka gumy zawiera również aromat dodatkowo 
zwiększający atrakcyjność przynęty. Modele w różnych kolorach mogą być 
przechowywane razem bez obawy zafarbowania. Dostępne w długościach 
7.5cm i 10cm. Produkowane w Japonii.

16500-008    motor oil ayu
16500-010    motor oil ayu

Nr.Art.

16500-208    chartreuse ayu
16500-210    chartreuse ayu

Nr.Art.

16500-408    perłowy
16500-410    perłowy

Nr.Art.

16500-608    orange shiner
16500-610    orange shiner

Nr.Art.

16501-208   solid lemon
16501-210   solid lemon

Nr.Art.

16501-408   rainbow shad
16501-410    rainbow shad

Nr.Art.

16500-108    zielono/perłowy 
16500-110    zielono/perłowy

Nr.Art.

16500-308    chartreuse
16500-310    chartreuse

Nr.Art.

16500-508    ayu
16500-510    ayu

Nr.Art.

16500-808    fioletowo/perłowy 
16500-810    fioletowo/perłowy

Nr.Art.

16501-108    pumpkin
16501-110    pumpkin

Nr.Art.

16501-308    roach
16501-310    roach

Nr.Art.

16501-008   niebieski pro
16501-010    niebieski pro

Nr.Art.

Przynęty z miękkiego plastiku TOURNAMENT
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D‘sWiM 14cm
Jego uniwersalne gabaryty sprawiają, że stanowi łakomy kąsek nie tylko 
dla szczupaków i sandaczy, ale i dużych okoni. Materiał, z jakiego został 
wykonany został wzbogacony aromatem z kalmara, który podczas 
licznych testów okazał się skuteczny również na ryby słodkowodne. 
Wabiki nie farbują, dzięki czemu możemy przechowywać razem 
różnokolorowe modele. Kolor „Pro Green“ posiada dodatkowe drobinki 
fluo, które zwiększają atrakcyjność przynęty w mętnej wodzie. D-Swim 
wytwarzane są w Japonii.

D‘sWiM 11,50cm, 9cm & 6cm
Niezwykle łowny D‘Swim dostępny jest również w mniejszych wersjach 
11,50cm, 9cm i 6cm. Ponieważ te wielkości przeznaczone są głównie do 
połowu okoni i sandaczy, wykonane zostały z odrobinę bardziej miękkiego 
materiału, aby ułatwić połykanie wabika drapieżnikom. Oczywiście oba 
mniejsze warianty podobnie, jak model 14cm wzbogacone są aromatem 
z kalmara. Produkowane w Japonii.

TOURNAMENT D‘sWiM

16506-006    motor oil/ayu
16506-008    motor oil/ayu
16506-011    motor oil/ayu
16506-014    motor oil/ayu

Nr.Art. 16506-106    pro green
16506-108    pro green
16506-111    pro green
16506-114    pro green

Nr.Art.

16506-206    chartreuse/ayu
16506-208    chartreuse/ayu
16506-211    chartreuse/ayu
16506-214    chartreuse/ayu

Nr.Art. 16506-306    chartreuse/silver
16506-308    chartreuse/silver
16506-311    chartreuse/silver
16506-314    chartreuse/silver

Nr.Art.

16506-406    perłowy 
16506-408    perłowy 
16506-411    perłowy
16506-414    perłowy

Nr.Art.

16506-808    rainbow shad
16506-811    rainbow shad
16506-814    rainbow shad

Nr.Art. 16506-906    pumpkin
16507-908    pumpkin
16507-918    pumpkin
16506-918    pumpkin

Nr.Art.

16507-906    mahi-mahi
16507-998    mahi-mahi
16507-919    mahi-mahi
16506-919    mahi-mahi

Nr.Art.

nr. art. dł. pak./szt.
16506-...06 6.0 cm 8 szt
16506-...08 9.0 cm 5 szt
16506-...11 11.5 cm 4 szt
16506-...14 14.0 cm 4 szt

16506-606    pomarańczowy/złoty Nr.Art.

TOURNAMENT D‘sWiM fAT
16503-012  motor oil/ayuNr.Art.

nr. art. dł. pak./szt.
16503-...12 13.0 cm 4 szt

16503-212  chartreuse/ayuNr.Art.

16503-412  pearl shadNr.Art. 16503-512  mahi-mahiNr.Art.

16503-812  hot chartNr.Art.

D‘Swim Fat w wersji 13cm to uniwersalna przynęta, która wykazuje dużą 
skuteczność w połowie okoni, szczupaków i przede wszystkim sandaczy. 
Ekstra miękka mieszanka gumy ułatwiania drapieżnikom połykanie wabika, 
a zawartość aromatu kałamarnicy znacząco zwiększa ilość brań oraz 
jednocześnie redukuje ilość pustych brań, gdyż ryba trzyma taką przynętę 
w paszczy odrobinę dłużej, niż inne wabiki, co daje nam więcej czasu na 
skuteczne zacięcie.
D‘Swim Fat kolibie się nęcąco już przy niewielkiej prędkości zwijania. 
Dzięki smukłemu kształtowi doskonale sprawdza się w trakcie połowu w 
nurcie na lekkich główkach jigowych 5g do 20g.
D‘Swim Fat jest w 100% produkowany w Japonii.

UV 
active

UV 
active

UV 
active

UV 
active

UV 
active

UV 
active

UV 
active

UV 
active

16503-312  lime shadNr.Art.

16503-912  pumpkinNr.Art.

16503-112  green shadNr.Art.
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Przynęty z miękkiego plastiku TOURNAMENT

DUCkfiN LiVEsHAD

bleak
nr. art. dł. pak./szt.
16705-016 10.0 cm 3 szt

gudgeon
nr. art. dł. pak./szt.
16705-017 10.0 cm 3 szt

mahi-mahi
nr. art. dł. pak./szt.
16705-001 10.0 cm 3 szt
16705-101 15.0 cm 2 szt
16705-201 20.0 cm 2 szt

UV pearl
nr. art. dł. pak./szt.
16705-002 10.0 cm 3 szt
16705-102 15.0 cm 2 szt
16705-202 20.0 cm 2 szt

pomarańczowo/perłowy 

nr. art. dł. pak./szt.
16705-003 10.0 cm 3 szt
16705-103 15.0 cm 2 szt
16705-203 20.0 cm 2 szt

fioletowy duch 

nr. art. dł. pak./szt.
16705-005 10.0 cm 3 szt
16705-105 15.0 cm 2 szt
16705-205 20.0 cm 2 szt

ayu
nr. art. dł. pak./szt.
16705-006 10.0 cm 3 szt
16705-106 15.0 cm 2 szt
16705-206 20.0 cm 2 szt

cytrynowa perła 

nr. art. dł. pak./szt.
16705-007 10.0 cm 3 szt
16705-107 15.0 cm 2 szt
16705-207 20.0 cm 2 szt

żywa płoć 

nr. art. dł. pak./szt.
16705-108 15.0 cm 2 szt
16705-208 20.0 cm 2 szt

live perch
nr. art. dł. pak./szt.
16705-109 15.0 cm 2 szt
16705-209 20.0 cm 2 szt

live brown trout
nr. art. dł. pak./szt.
16705-110 15.0 cm 2 szt
16705-210 20.0 cm 2 szt

live rainbow trout
nr. art. dł. pak./szt.
16705-111 15.0 cm 2 szt
16705-211 20.0 cm 2 szt

live pike
nr. art. dł. pak./szt.
16705-112 15.0 cm 2 szt
16705-212 20.0 cm 2 szt

Natychmiast po otrzymaniu pierwszych prototypów wędkarze z naszego teamu testerów DAIWA wiedzieli, że nowe Duckfin Live Shad to wyjątkowe przynęty 
- już przy pierwszych krótkich próbach złowili mnóstwo okoni i szczupaków. Nagroda EFTTEX 2015 dla najlepszej gumowej przynęty na sezon 2016 tylko 
potwierdziłą tą opinię.
Dostępna paleta rozmiarów od 10cm do 20cm pokrywa niemal pełny zakres standardowego połowu szczupaków, sandaczy i okoni. Wersje 20cm świetnie 
sprawdzają się także podczas połowu dorszy i czarniaków w Norwegii. Live Shad otwiera niemal nieograniczone możliwości zastosowania - nawet w 
systemach trollingowych spisuje się bardziej, niż przyzwoicie.
Budowa korpusu wzorowana jest na uklei - ulubionej ofierze sandaczy i okoni. Duckfin Live Shad nęcąco kolibie się na boki już przy niewielkiej prędkości 
ściągania!
Rozpiętość kolorystyczna od barw stonowanych po jaskrawe pozwala dobrać odpowiedni wariant na niemal każdy odcień wody, a dzięki naturalnemu 
designowi (pstrąg potokowy, tęczowy, płoć, okoń i szczupak) oraz nowoczesnej technologii obróbki Duckfin Live Shad mocno wyróżnia się na wśród 
dostępnych na rynku wabików, brylując skutecznością w każdych warunkach.
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DUCkfiN sHAD

UV chartreuse
nr. art. dł. pak./szt.
15600-006 6.0 cm 9 szt
15600-009 9.0 cm 7 szt
15601-013 13.0 cm 5 szt

spotted mullet
nr. art. dł. pak./szt.
15600-106 6.0 cm 9 szt
15600-109 9.0 cm 7 szt
15601-113 13.0 cm 5 szt

UV pearl
nr. art. dł. pak./szt.
15600-206 6.0 cm 9 szt
15600-209 9.0 cm 7 szt
15601-213 13.0 cm 5 szt

wakasagi
nr. art. dł. pak./szt.
15600-306 6.0 cm 9 szt
15600-309 9.0 cm 7 szt
15601-313 13.0 cm 5 szt

burning perch
nr. art. dł. pak./szt.
15600-406 6.0 cm 9 szt
15600-409 9.0 cm 7 szt
15601-413 13.0 cm 5 szt

kibinago
nr. art. dł. pak./szt.
15600-506 6.0 cm 9 szt
15600-509 9.0 cm 7 szt
15601-513 13.0 cm 5 szt

roach
nr. art. dł. pak./szt.
15600-706 6.0 cm 9 szt
15600-709 9.0 cm 7 szt
15601-713 13.0 cm 5 szt

gudgeon
nr. art. dł. pak./szt.
15600-806 6.0 cm 9 szt
15600-809 9.0 cm 7 szt
15601-813 13.0 cm 5 szt

pike
nr. art. dł. pak./szt.
15600-914 6.0 cm 9 szt
15601-914 9.0 cm 7 szt
15600-917 13.0 cm 5 szt

brown trout
nr. art. dł. pak./szt.
15600-915 6.0 cm 9 szt
15601-915 9.0 cm 7 szt
15600-918 13.0 cm 5 szt

rainbow trout
nr. art. dł. pak./szt.
15600-916 6.0 cm 9 szt
15601-916 9.0 cm 7 szt
15600-919 13.0 cm 5 szt

Duckfin Shad z japońskiego programu zachwyca swoją akcją 
i jakością mieszanki. Nadaje się do połowu na główce jigowej, 
metodą drop shot, do podawania na przyponie Carolina-Rig oraz na 
haku offsetowym. Długość 9cm to jeden z najczęściej używanych 
rozmiarów przynęty, pozwalający na połów zarówno okoni, jak i 
sandaczy. Przynęta zaczyna żywo pracować już przy niewielkich 
prędkościach prowadzenia. Świetnie nadaje się do obławiania 
płytkich rejonów oraz do podawania na haku offsetowym.
Dostępne kolory pozwalają na znalezienie odpowiedniego 
rozwiązania zarówno na przejrzystą, klarowną wodę, jak i na 
bardziej mętne rzeki i jeziora.

urume
nr. art. dł. pak./szt.
15608-106 6.0 cm 9 szt
15608-109 9.0 cm 7 szt
15608-113 13.0 cm 5 szt

katakuchi
nr. art. dł. pak./szt.
15608-206 6.0 cm 9 szt
15608-209 9.0 cm 7 szt
15608-213 13.0 cm 5 szt

chiayu
nr. art. dł. pak./szt.
15608-306 6.0 cm 9 szt
15608-309 9.0 cm 7 szt
15608-313 13.0 cm 5 szt

inakko
nr. art. dł. pak./szt.
15608-006 6.0 cm 9 szt
15608-009 9.0 cm 7 szt
15608-013 13.0 cm 5 szt
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DUCkfiN sHAD 20

Przynęty z miękkiego plastiku

UV pearl
nr. art. dł. pak./szt.
15600-220 20.0 cm 2 szt

wakasagi
nr. art. dł. pak./szt.
15600-320 20.0 cm 2 szt

burning perch
nr. art. dł. pak./szt.
15600-420 20.0 cm 2 szt

fioletowy duch
nr. art. dł. pak./szt.
15600-520 20.0 cm 2 szt

cytrynowa perła
nr. art. dł. pak./szt.
15600-620 20.0 cm 2 szt

roach
nr. art. dł. pak./szt.
15600-720 20.0 cm 2 szt

gudgeon
nr. art. dł. pak./szt.
15600-820 20.0 cm 2 szt

pike
nr. art. dł. pak./szt.
15600-920 20.0 cm 2 szt

brown trout
nr. art. dł. pak./szt.
15600-921 20.0 cm 2 szt

urume
nr. art. dł. pak./szt.
15600-922 20.0 cm 2 szt

chiayu
nr. art. dł. pak./szt.
15600-923 20.0 cm 2 szt

katakuchi
nr. art. dł. pak./szt.
15600-924 20.0 cm 2 szt

Niewielkie imitacje insektów/małych raczków idealne nadają się do 
ultra lekkiego połowu z małymi główkami jigowymi bądź metodą drop 
shot. Pływająca mieszanka tworzyw nasączona jest zwiększającym jej 
skuteczność aromatem. Już przy niewielkim ruchu zaczyna poruszać 
się bardzo nęcąco. Specjalny kształt korpusu wydłuża czas opadania, 
dodatkowo zwiększając ilość brań następujących w tej fazie. Idealne na 
okonie.

DUCkfiN BUG

nr. art. dł. pak./szt.
16508-9...0 5.0 cm 10 szt

16508-910    pomarańczowy/złoty Nr.Art. 16508-920  greenpum/glitterNr.Art.

16508-930   burning czerwony Nr.Art. 16508-940  czarno/niebieski Nr.Art.

Popularny i niezwykle łowny Duckfin teraz także 
w 20cm wersji XL - soczysty kąsek dla dużych 
szczupaków!
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B-sHRiMP
Gumowa krewetka z domieszką aromatu. Bubble Shrimp wykonany jest 
z pływającego materiału - dzięki temu pod wodą porusza się bardziej 
naturalnie podnosząc odnóża. Idealne do zestawów Texas Rig. Specjalna, 
matowa powierzchnia sprawia, że nie zatrzymują się na niej bąbelki 
powietrza, które zakłócały by jej pracę.

  ► Pływający materiał
  ► Matowa struktura powierzchni
  ► „Handpoured“ -odlewane ręcznie
  ► Szczelina na hak offsetowy
  ► Zawiera aromat Shrimp-Flavour

16508-005   arbuzNr.Art. 16508-010    america zariganiNr.Art.

nr. art. dł. pak./szt.
16508-0... 12.5cm 7szt
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Przynęty z miękkiego plastiku

HYDRO HAND to niesamowita gumowa przynęta prosto z Japonii -małe frędzle żywo poruszają się już przy niewielkiej 
prędkości prowadzenia bądź w znikomym nurcie. Miękka mieszanka gumy pozwala drapieżnikom na łatwe połykanie 
przynęty.
Doskonała przynęta do połowu okoni metodą drop shot lub przyponem carolina rig. Idealna na mocno obławiane wody 
-czegoś takiego drapieżniki jeszcze nie widziały.

HyDRO HAND

Mała imitacja z mikro-ogonem w kształcie szufelki. Idealna do prezentacji 
na małej główce oraz do połowu metodą drop shot. Korpus wytwarza 
silne wibracje. Szczególnie w silnie obławianych wodach mogą okazać się 
kluczem do sukcesu.

skiNNy kiCk

15604-006    blackNr.Art.

15604-106    moebi

15604-206 watermelon seedNr.Art.

15604-306   green pumpkin

15604-406   niebieski proNr.Art.

nr. art. dł. pak./szt.
15604-...06 6.0 cm 10 szt

15604-506    summer crawNr.Art.

15604-606    green weenieNr.Art.

nr. art. dł. pak./szt.
15603-...06 6.5 cm 12 szt
15603-...10 10.0 cm 10 szt

15603-106   niebieski pro 
15603-110   niebieski pro 

Nr.Art.

15603-206    skappanon
15603-210    skappanon

Nr.Art. 15603-406    green weenie
15603-410    green weenie

Nr.Art.

15603-306    summer craw
15603-310    summer craw

Nr.Art. 15603-506    rainy goby
15603-510    rainy goby

Nr.Art.

Nr.Art.

Nr.Art.
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D-fROG
Żaby szczególnie latem zaliczają się do najłatwiejszych ofiar 
szczupaków, sumów i boleni. Nowy D-Frog może być bardzo efektywnie 
prezentowany na powierzchni m.in. techniką „Dog-Walk“. Specjalna 
konstrukcja uniemożliwia przedostawanie się wody do wnętrza wabika. 
Mocny podwójny hak umocowany jest w korpusie w taki sposób, iż nawet 
w mocno zarośniętych miejscówkach nie zbiera zbyt wiele „zielska“.

15605-006    brązowyNr.Art.

15605-206    yellow toadNr.Art. Nr.Art. 15605-306    black poison
nr. art. dł. pak./szt.
15605-...06 6.0 cm 1 szt

Wyjątkowa przynęta, która swoje mocne strony pokazuje w płytkiej wodzie 
i silnym nurcie. D-Popper Frog może być prowadzony bardzo powoli, a 
krótkie szarpnięcia wędką wywołają charakterystyczne, nęcące dźwięki. 
Idealny wabik na lato, kiedy drapieżniki żerują aktywnie przy powierzchni. 
Mocny podwójny hak przylega do korpusu, co pozwala na prowadzenie 
przez mocno zarośnięte miejscówki. Specjalna tunelowa konstrukcja 
zapobiega przedostawaniu się wody do głównej komory przez trzonek 
haka.

D-POPPER fROG

nr. art. dł. pak./szt.
15602-...08 6.5 cm 1 szt 15602-208    yellow toadNr.Art. 15602-308    black poisonNr.Art.

15602-408    albinoNr.Art.

15602-108    green-tNr.Art.15602-008    brązowy mad Nr.Art.

15605-106    green-tNr.Art.
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Przynęty z miękkiego plastiku

DAiWA sPiNTAiL sHAD

15607-010   bleak 
15607-012   bleak

Nr.Art.

DAIWA Spintail Shad to przynęta z metalu i miękkiego plastiku, na którą wspaniale reagują przede wszystkim szczupaki. Wirujący listek wytwarza silne 
wibracje i odblaski świetlne. Po zarzuceniu wabik dobrze jest opuszczać na napiętej żyłce -w tej fazie następuje większość brań. Listek obracający się wokół 
własnej osi jest często elementem prowokującym drapieżniki do ataku. Optymalną efektywność osiągniemy pozwalając przynęcie opaść za każdym razem, 
gdy podprowadzimy ją bliżej powierzchni. Niesamowicie skuteczna w letnich miesiącach.
Dostępna w 2 wielkościach.

15607-110    gudgeon 
15607-112    gudgeon

Nr.Art.

15607-210    kibinago 
15607-212    kibinago

Nr.Art.

15607-310    albino 
15607-312    albino

Nr.Art.

15607-510    UV pearl
15607-512    UV pearl

Nr.Art.

15607-610   orange gold/pearl 
15607-612  orange gold/pearl

Nr.Art.

TOURNAMENT RUBBER JiG ss RH
„Skirted Jigs“ mogą być stosowane zarówno w połączeniu z małymi 
gumowymi imitacjami, jak i z robakami. Podczas opracowywania Skirted 
Jigs koncentrowaliśmy się na specyfice europejskich wód. Połączyliśmy 
nieco cięższe główki 7g i 10g ze stosunkowo niewielkimi hakami 2/0, 
ponieważ u nas często okonie, szczupaki i sandacze łowi się też w 
nieco głębszych miejscówkach oraz w nurcie. Japońskie haki SaqSas 
zapewniają minimalną ilość pustych brań. Ich specjalna powłoku redukuje 
opór przy wbijaniu się o 40%. 5 różnych farb pozwala dobrać odpowiedni 
model na każde łowisko.

nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt..
15610-...07 7.0g 2/0 1 szt
15610-...10 10.0g 2/0 1 szt

nr. art. dł. wg.
15607-...10 10.0 cm 24.0 g
15607-...12 12.5 cm 40.0 g

15610-007 zielony-żółty-pomarańczowy 
15610-010 zielony-żółty-pomarańczowy 

Nr.Art.

15610-107 biały-brązowy/żółty 
 15610-110 biały-brązowy/żółty 

Nr.Art. 15610-207    pomarańczowy-biały 
15610-210    pomarańczowy-biały 

Nr.Art. 15610-307    jasno brązowy/żółty
15610-310    jasno brązowo-zielony 

Nr.Art. 15610-407    pumpkin-smoke-grey 
15610-410    pumpkin-smoke-grey

Nr.Art.

驚異の貫通力

15607-410    mahi-mahi
15607-412    mahi-mahi

Nr.Art.
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„Skirted Jigs“ okazały się szczególnie skuteczne na okonie. Mogą być 
stosowane w połączeniu z gumową imitacją oraz bez dodatku. Idealnie 
współpracują z Skinny Kick oraz małym 6cm Duckfin Shad.
Haki SaqSas gwarantują znakomitą skuteczność zacinania. Mała 
wolframowa główka zapewnia znikomy opór i redukuje ryzyko zaczepu.
Idealne do lekkiego, finezyjnego połowu.

sMALL RUBBER JiG ss

15602-001    watermelonNr.Art. 15602-002    green pumpkin

nr. art. wg. pak./szt.
15602-00... 2.6 g 1 szt

WAHADłóWki DAiWA

siLVER CREEk CNk

nr. art. dł. wg.
16530-...10 5.3 cm 10.0 g

16530-010    czarny metal ayuNr.Art. 16530-110    chart yamameNr.Art. 16530-210   CP yamameNr.Art. 16530-310    blue yamame HNr.Art.

16530-410   albino tigerNr.Art. 16530-510    FRSNr.Art. 16530-610    sunny sideNr.Art. 16530-710    shell pearlNr.Art.

Mała, kompaktowa mini wahadłówka o długości 53mm. Umożliwia bardzo dalekie zarzucanie. Zagięta do wewnątrz blacha w kształcie łyżki wytwarza 
podczas prowadzenia bardzo silne, odczuwalne z daleka fale. Szeroki wybór kolorów pozwala dobrać odpowiednią wersję do niemal każdego odcienia 
wody. Świetnie nadaje się do połowu w szybko płynących wodach.
Wyposażone w wysokiej jakości kotwice Mustad.

驚異の貫通力
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siLVER CREEk CsD

16531-007    czarny metal ayuNr.Art. 16531-107   chart yamameNr.Art. 16531-207    pink pearl SNr.Art. 16531-307    zebraNr.Art.

16531-407    FOSNr.Art. 16531-507    blue pinkNr.Art. 16531-607    silverNr.Art. 16531-707    copperNr.Art.

siLVER CREEk ADM

16532-002    manhattanNr.Art. 16532-102    green yamameNr.Art. 16532-202   W greenNr.Art. 16532-302    orange gold WNr.Art.

16532-402    choco eggNr.Art. 16532-502    nightmareNr.Art. 16532-602    pearl whiteNr.Art. 16532-702    chart gun metalNr.Art.

nr. art. dł. wg.
16532-...02 2.6 cm 2.2 g

Bardzo lekka, niewielka 
wahadłówka o doskonałej jakości 
wykonania. Idealna do lekkiego 
połowu pstrągów, okoni, jazi i 
kleni. Specjalny kształt skutkuje 
szerokimi ruchami wabika. 
Uzbrojona w pojedynczy hak 
SaqSas bez zadziora.

nr. art. dł. wg.
16531-...07 4.0 cm 7.0 g

Mała wahadłówka w klasycznej 
formie. Idealna do polowań na 
pstrągi, okonie i klenie. Szeroki 
wybór kolorów pozwala dobrać 
odpowiednią wersję do niemal 
każdego odcienia wody. Doskonała 
zarówno do połowu w wodach 
stojących, jak i płynących.
Wyposażona w wysokiej jakości 
kotwicę Mustad.
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PROGRAM AkCEsORióW TOURNAMENT

TOURNAMENT  
TUNGsTEN BULLETs

nr. art. wg. pak./szt.
16525-005 5.3g 4szt
16525-007 7.0g 3szt
16525-010 10.5g 2szt
16525-014 14.0g 2szt

TOURNAMENT  
TUNGsTEN NAiL siNkER

nr. art. wg. pak./szt.
16525-113 1.3g 5szt
16525-118 1.8g 4szt
16525-122 2.2g 3szt

„Wolframowe pociski“ Tungsten 
Bullets stawiają w wodzie znacznie 
mniejszy opór, niż ołów. Dzięki 
mniejszej powierzchni również 
parametry wyrzutowe są lepsze, 
niż w przypadku tej samej wagi 
ciężarków ołowianych. Również w 
trakcie wchłaniania przynęty przez 
rybę wyczuwany przez nią opór 
jest mniejszy. Kompaktowy kształt 
obciążnika redukuje jednocześnie 
ryzyko zaczepu.

  ► Duża gęstość
  ►  Wyraźnie mniejsza 

powierzchnia, niż ołowiu
  ► Mniej zaczepów
  ► Zwiększona odległość wyrzutu
  ► Lepsze rozpoznawanie brań
  ►  Wewnętrzna rurka chroniąca 

żyłkę
  ►  Powierzchnia Camouflage, 

matowo-zielona

Przy pomocy Tungsten Nail 
Sinker optymalnie zbalansujecie 
swoje wabiki. Poza zwiększeniem 
odległości wyrzutu ten specjalny 
obciążnik umożliwia nadanie 
przynęcie niepowtarzalnej pracy (np. 
w połączeniu z hakiem offsetowym) 
- takie urozmaicenie niejednokrotnie 
decyduje o skuteczności połowu.
Duża gęstość i niewielka powierzchnia 
sprawia, że nie niszczymy miękkiej 
przynęty w takim stopniu, jak ma to 
miejsce przy dociążaniu ołowiem. 

Zadziory zapewniają pewne 
trzymanie. W ofercie znajdziecie 
wszystkie najbardziej przydatne 
wielkości. Produkt zaciągnięty z 
Japońskiego programu akcesoriów.

  ►  Znacznie mniejsza 
powierzchnia, niż ołów

  ► Nie uszkadza przynęty
  ►  Zadziory dla lepszego 

trzymania w przynęcie
  ► Idealny do Soft-Jerków itp.

TOURNAMENT DROP sHOT RiG WOs

nr. art. rozm. Haka ømm
16510-730 WOS 3/0 0.35
16510-710 WOS 1/0 0.28
16510-702 WOS 2 0.25

nr. art. rozm. Haka ømm
16510-804 FNN 4 0.20
16510-802 FNN 2 0.22

Ten specjalny Drop-Shot Rig daje możliwość szybkiej zmiany odległości haka od dna. Wędkarze z naszego 
teamu wymyślili specjalny węzeł, który pozwala na zmianę pozycji haka na przyponie. Dzięki temu możemy 
błyskawicznie dopasować się do aktualnych preferencji ryb oraz do ukształtowania podłoża. Dociskając węzeł 
z dwóch stron uzyskujemy możliwość przesunięcia haka na przyponie, zaciskając węzeł mocujemy hak na 
sztywno w danej pozycji dla skutecznego zacinania. Dodatkowo hak cały czas może luźno okręcać się na 
oczku, co dodatkowo redukuje skręcanie żyłki. Wyposażony w offsetowy hak z powłoką SaqSas dla optymalnej 
skuteczności zacinania.
Zawartość opakowania: 2 gotowe przypony

Ten przypon Drop-Shot stworzono specjalnie do prezentowania małych 
i najmniejszych wabików. Ekstra ostry hak FFN z powłoką SaqSas 
nie zakłóca pracy niewielkich przynęt i umożliwia bardzo skuteczne 
zacinanie. Idealnie spisuje się w połączeniu z nowymi wabikami D-BUG 
i DS-35.
Zawartość opakowania: 2 gotowe przypony

TOURNAMENT DROP sHOT RiG ffN

驚異の貫通力

驚異の貫通力



185

BAssERs
JiGHEAD ss 90
Specjalna wolframowa główka 
jigowa do finezyjnego połowu 
małymi i najmniejszymi wabikami. 
Zastosowanie wolframu umożli-
wiło skonstruowanie niewielkich 
główek o dużym ciężarze 
właściwym. Są znacznie bardziej 
przyjazne środowisku od główek 
ołowianych oraz stawiają 
stosunkowo mniejszy opór w 
wodzie. Wyposażone w japońskie 
haki SaqSas z powłoką ułatwiającą 
wkłuwanie nawet o 40%! Główki 
Bassers idealnie nadają do 
zbrojenia wabików z miękkiego 
plastiku takich, jak np. D-BUG.

nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt.
16508-726 2.6g 2 3 szt
16508-722 2.2g 2 3 szt
16508-718 1.8g 2 3 szt

D-Jigheads to seria różnych główek 
jigowych DAIWA o ekstremalnie 
wysokiej jakości wykonania, 
pokrywająca niemal wszystkie 
obszary połowu gumowymi 
imitacjami. Specjalny uchwyt 
na trzonku haka pewnie trzyma 
przynętę, nie uszkadzając jej tak 
mocno przy częstym zmienianiu, 
jak normalnie stosowane zadziory.

TOURNAMENT 
D‘JiG HEAD ss RD

Klasyczna okrągła główka - chyba 
najpopularniejsza forma stosowana 
w Europie. Wyposażona w ekstra 
ostry i mocny hak minimalizujący 
opór wbijania. Doskonała jakość w 
przystępnej cenie.

DAiWA D‘JiG
ROUND JiGHEAD

Kształt przypominający piłkę do 
futbolu amerykańskiego ożywia pracę 
i wzmacnia wytwarzane drgania. 
Wyposażone w ekstremalnie ostry i 
mocny hak redukujący opór wbijania.

DAiWA D‘JiG
fOOTBALL JiGHEAD

Główka Darting sprawdza się przy 
wielu technikach połowu okoni, 
które często lepiej reagują na 
przynętę szybko prowadzoną na 
średniej głębokości, niż obijaną 
o dno. Główka Darting świetnie 
sprawdza się przy aktywnej 
prezentacji i ożywia również wabiki 
nie pracujące zbyt energicznie. 
Idealne do gumowych imitacji 
różnego typu.

DAiWA D‘JiG
DARTiNG JiGHEAD

16515-810 10.0g 8/0 4 szt
16515-815 15.0g 8/0 4 szt
16515-820 20.0g 8/0 3 szt
16515-825 25.0g 8/0 3 szt

16515-610 10.0g 6/0 4 szt
16515-615 15.0g 6/0 4 szt
16515-620 20.0g 6/0 3 szt
16515-625 25.0g 6/0 3 szt

16515-405 5.0g 4/0 4 szt
16515-407 7.5g 4/0 4 szt
16515-410 10.0g 4/0 4 szt
16515-415 15.0g 4/0 4 szt
16515-420 20.0g 4/0 3 szt

nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt.
16515-205 5.0g 2/0 4 szt
16515-207 7.5g 2/0 4 szt
16515-210 10.0g 2/0 4 szt
16515-215 15.0g 2/0 4 szt
16515-220 20.0g 2/0 3 szt

16524-405 5.0g 4/0 3 szt
16524-407 7.5g 4/0 3 szt
16524-410 10.0g 4/0 3 szt
16524-415 15.0g 4/0 3 szt
16524-420 20.0g 4/0 2 szt
16524-430 30.0g 4/0 2 szt

nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt.
16524-205 5.0g 2/0 3 szt
16524-207 7.5g 2/0 3 szt
16524-210 10.0g 2/0 3 szt
16524-215 15.0g 2/0 3 szt
16524-220 20.0g 2/0 2 szt
16524-230 30.0g 2/0 2 szt

16511-421 21.0g 4/0 3 szt
16511-428 28.0g 4/0 3 szt

nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt.
16511-210 10.0g 2/0 3 szt
16511-214 14.0g 2/0 3 szt nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt.

16516-107 7.0g 1/0 3 szt
16516-110 10.0g 1/0 3 szt
16516-114 14.0g 1/0 3 szt

驚異の貫通力
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kółkA łĄCZNikOWE 
TOURNAMENT
Najwyższej jakości, niezawodne 
kółka łącznikowe ze stali Stainless 
o dużym udźwigu. W tym zestawie 
znajdziecie właściwy rozmiar na 
każdą okoliczność. Produkowane 
w Japonii!

TOURNAMENT 
8-sNAP
Specjalny kształt pozwala na 
szybką zmianę przynęty. Łącznik 
zapewnia absolutnie pewne 
mocowanie wabika, także  w trakcie 
holu. Nadaje się do stosowania z 
ultra lekkimi przynętami. Dostępny 
w 2 grubościach. Lekka wersja 
doskonale nadaje się do streamerów.

TOURNAMENT 
D-sNAP
Najwyższej jakości karabińczyk ze 
stali sprężynowej do główek jigowych 
i woblerów. Szeroki łuk umożliwia 
swobodną pracę woblera. Dostępny w 
3 wielkościach.

TOURNAMENT 
sW-sNAP
Ekstremalnie mocny karabińczyk z 
zapięciem Cross-Lock. SW-SNAP 
to jeden z najmocniejszych modeli 
na rynku. Idealny do woblerów i 
jerkbaitów. Szeroki łuk umożliwia 
swobodną pracę woblera. Dostępny 
w 2 wielkościach.

nr. art. ømm wytrzym pak./szt.
16520-001 4.70 5.4kg 20
16520-002 5.40 8.8kg 18
16520-003 6.10 12.6kg 16
16520-004 7.10 27.9kg 14
16520-005 8.40 59.8kg 12
16520-006 10.40 64.9kg 10

nr. art. rozm. pak./szt.
16510-000 F (fine) 10
16510-001 T (tough) 10

nr. art. rozm. pak./szt.
16512-000 S 10
16512-001 M 10
16512-002 L 10 nr. art. rozm. pak./szt.

16512-100 T1 10
16512-103 T4 10

Bardzo mocny karabińczyk ze stali 
sprężynowej z szerokim łukiem. 
Idealny do stosowania z woblerami 
i główkami jigowymi. Szeroki 
łuk umożliwia swobodną pracę 
woblerów. Wielkość L świetnie 
nadaje się do jerkowania i trollingu 
dużymi woblerami. Dostępny w 3 
wielkościach.

TOURNAMENT 
W-sNAP

nr. art. rozm. wytrzym pak./szt.
16512-200 S/9mm 9.0 kg 10 szt
16512-201 M/12mm 20.0 kg 10 szt
16512-202 L/16mm 32.0 kg 10 szt

TOURNAMENT 
D-sNAP sWiVEL D

TOURNAMENT 
D-sNAP sWiVEL sW

nr. art. rozm. wytrzym pak./szt.
16513-000 7 13.0 kg 7
16513-001 5 20.0 kg 7
16513-002 4 25.0 kg 7

nr. art. rozm. wytrzym pak./szt.
16513-100 4 29.0 kg 7
16513-103 5 34.0 kg 7

nr. art. rozm. wytrzym pak./szt.
16513-200 7 9.0 kg 7
16513-201 5 20.0 kg 7
16513-202 4 32.0 kg 7

TOURNAMENT 
D-sNAP sWiVEL W

kRĘTLiki Z kARABińCZykAMi TOURNAMENT

Popularny karabińczyk D-Snap ze stali Stainless w wersji z krętlikiem. 
Idealny do mocowania woblerów i główek jigowych. Szeroki łuk umożliwia 
woblerom swobodną pracę.
Dostępny w 3 rozmiarach.

Teraz ekstremalnie mocny karabińczyk W-Snap ze stali Stainless 
dostepny również w wersji z krętlikiem. Szeroki, zaokrąglony łuk idealnie 
współpracuje z woblerami i główkami jigowymi nie zakłucając swobody ich 
pracy.
Dostępny w 3 rozmiarach.

Ekstremalnie mocny karabińczyk DAIWA SW-Snap ze stali Stainless 
teraz również z krętlikiem. Idealny do połowu woblerami, wahadłówkami, 
wirówkami. Nie rozgina się nawet pod bardzo dużym oporem. Szeroki łuk 
umożliwia optymalną pracę woblerom.
Dostępny w dwóch rozmiarach.
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Akcesoria Tournament

sTALki TOURNAMENT

nr. art. wytrzym dł. rozm. Haka
15505-008 8.0kg 5.0cm 6
15505-012 12.0kg 8.0cm 4
15505-017 17.0kg 12.0cm 2

nr. art. wytrzym dł. rozm. Haka
15520-008 8.0kg 50cm 4
15520-012 12.0kg 50cm 2
15520-017 17.0kg 50cm 1

TOURNAMENT AssisT HOOk

AGRAfkA TOURNAMENT W-sNAP

sTALkA Z kOTWiCĄ TOURNAMENT

Ilość: 2 szt.

Ilość: 2 szt.

Ilość: 2 szt. Ilość: 2 szt.

Zawartość: 1szt.

Kiedy ryby biorą ostrożnie, dodatkowa kotwica wyraźnie zmniejsza ilość pustych brań. Nowe 
DAIWA ASSIST HOOKS pokrywają wszystkie najpopularniejsze wielkości przynęt.

Stalki DAIWA to połączenie najlepszych dostępnych komponentów z cienkim, 
elastycznym drutem 1x19 „made in USA“. Dzięki specjalnie oznaczonym tulejom 
zaciskowym nawet po wyciągnięciu z opakowania bez problemu rozpoznamy jaką 
wytrzymałość ma dana stalka.
Zależnie od wytrzymałości stalki stosowane są karabińczyki TOURNAMENT D-Snaps 
lub SW-Snaps. Do stalek uzbrojonych zakładane są wysokiej jakości kotwice DT-
4600.

• niebieski: 5kg / 10Ibs

• zielony: 8kg /15Ibs

• czerwony: 12kg / 25Ibs

• czarny: 17kg / 35Ibs

 5cm – do gumowych imitacji długości 8-12cm
  8cm – do gumowych imitacji długości 12-16cm
12cm – do gumowych imitacji długości 16-20cm

nr. art. wytrzym dł.
15515-005 5.0 kg 15.0 cm
15515-008 8.0 kg 15.0 cm
15515-012 12.0 kg 15.0 cm
15515-017 17.0 kg 15.0 cm

nr. art. wytrzym dł.
15516-005 5.0 kg 20.0 cm
15516-008 8.0 kg 20.0 cm
15516-012 12.0 kg 20.0 cm
15516-017 17.0 kg 20.0 cm

nr. art. wytrzym dł.
15517-005 5.0 kg 25.0 cm
15517-008 8.0 kg 25.0 cm
15517-012 12.0 kg 25.0 cm
15517-017 17.0 kg 25.0 cm

nr. art. wytrzym dł.
15518-005 5.0 kg 30.0 cm
15518-008 8.0 kg 30.0 cm
15518-012 12.0 kg 30.0 cm
15518-017 17.0 kg 30.0 cm

Ilość: 2 szt.
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HAki Z PRZyPONAMi TOURNAMENT

nr. art. rozm. Haka ømm
14450-001 1 0.33
14450-002 2 0.30
14450-004 4 0.25
14450-006 6 0.25
14450-008 8 0.23

nr. art. rozm. Haka ømm
14452-001 1 0.35
14452-002 2 0.35
14452-004 4 0.33
14452-006 6 0.30
14452-008 8 0.25
14452-010 10 0.25

nr. art. rozm. Haka ømm
14456-004 4 0.23
14456-006 6 0.20
14456-008 8 0.20
14456-010 10 0.18
14456-012 12 0.16

nr. art. rozm. Haka ømm
14457-010 10 0.14
14457-012 12 0.14
14457-014 14 0.12
14457-016 16 0.10
14457-018 18 0.10

Długość przyponu: 60cm 
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 60cm 
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 70cm
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 40cm
Ilość: 10 haków

HAk kARPiOWy

HAki WĘGORZOWE HAki LEsZCZOWE

HAk MATCHOWy

TOURNAMENT to kompletny program haków do połowu selektywnego i haków 
z przyponami prosto z Japonii. W trosce o utrzymanie najwyższych standardów 
jakościowych wszystkie gotowe przypony są indywidualnie sprawdzane. Do 
ich wiązania stosowane są wyłącznie najwyższej jakości japońskie materiały. 
Prawdziwy produkt premium marki DAIWA!

nr. art. rozm. Haka ømm
14453-001 1 0.35
14453-002 2 0.35
14453-004 4 0.33
14453-006 6 0.30
14453-008 8 0.25
14453-010 10 0.25

nr. art. rozm. Haka ømm
14458-010 10 0.16
14458-012 12 0.14
14458-014 14 0.12
14458-016 16 0.10

Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

HAki NA 
CZERWONEGO ROBAkA 

HAki NA BiAłĄ RyBĘ

nr. art. rozm. Haka ømm
14454-001 1 0.33
14454-002 2 0.30
14454-004 4 0.25
14454-006 6 0.25
14454-008 8 0.23

nr. art. rozm. Haka ømm
14455-004 4 0.23
14455-006 6 0.23
14455-008 8 0.20
14455-010 10 0.18
14455-012 12 0.18

Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 80cm
Ilość: 10 haków

HAki fEEDER

HAki DO kUkURyDZy
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nr. art. rozm. Haka ømm
14461-002 2 0.25
14461-004 4 0.23
14461-006 6 0.20
14461-008 8 0.20
14461-010 10 0.18

nr. art. rozm. Haka ømm
14462-200 2/0 0.33
14462-100 1/0 0.30
14462-001 1 0.30
14462-002 2 0.25
14462-004 4 0.23

nr. art. rozm. Haka ømm
14463-010 10 0.16
14463-012 12 0.14
14463-014 14 0.12
14463-016 16 0.10

nr. art. rozm. Haka ømm
14464-004 4 0.23
14464-006 6 0.23
14464-008 8 0.20
14464-010 10 0.20
14464-012 12 0.18

Długość przyponu: 250cm 
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 70cm 
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 50cm
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 70cm
Ilość: 10 haków

HAki sBiRULiNO

HAki sANDACZOWE  

HAki NA BiAłEGO 
OBAkA 

HAki fEEDER

nr. art. rozm. Haka ømm
14460-002 2 0.25
14460-004 4 0.25
14460-006 6 0.23
14460-008 8 0.20
14460-010 10 0.18

Długość przyponu: 120cm 
Ilość: 10 haków

HAki PsTRĄGOWE

nr. art. rozm. Haka ømm
14459-002 2 0.25
14459-004 4 0.25
14459-006 6 0.23
14459-008 8 0.20
14459-010 10 0.18

Długość przyponu: 60cm 
Ilość: 10 haków

HAki PsTRĄGOWE

DAiWA TREBLE DT 4600

nr. art. rozm. Haka pak./szt.
14600-001 1 6szt
14600-002 2 6szt
14600-004 4 7szt
14600-006 6 7szt
14600-008 8 7szt
14600-010 10 7szt

Kotwica Black-Chrome z cienkiego 
drutu o prostych ostrzach. 
Idealna do wszystkich obszarów 
połowu słono i słodkowodnego. 
Chemicznie ostrzone.

Wysokiej jakości kotwice, 
produkowane w Japonii należące 
do najostrzejszych dostępnych na 
światowych rynkach. Japońskie 
haki SaqSas zapewniają minimalną 
ilość pustych brań. Ich specjalna 
powłoka redukuje opór przy wbijaniu 
się o 40%. Idealne do dozbrajania 
gumowych imitacji lub tuningowania 
woblerów.

DAiWA DRiLLiNG        
D-TREBLE ss 3R

nr. art. rozm. Haka pak./szt.
14605-001 1 6 szt
14605-002 2 6 szt
14605-004 4 7 szt
14605-006 6 7 szt
14605-008 8 7 szt
14605-010 10 7 szt

驚異の貫通力

Nowe haki Saltiga Assist z 
powłoką SaqSas cechują się 
dużą uniwersalnością. Spisują 
się doskonale podczas ciężkiego 
połowu sumów, przy połowie molw, 
halibutów i dorszy, a także podczas 
polowań na tropikalne olbrzymy 
takie, jak tuńczyk, seriola, GT itp. 
Specjalna powłoka redukuje opór 
przy wbijaniu się haka o 40!
Wszystkie haki Saltiga prod-
ukowane są w Japonii przy 
zachowaniu najwyższych standardów 
jakościowych.

sALTiGA HAkEN
AssisT HOOk ss

nr. art. rozm. Haka pak./szt.
16522-020 2/0 8 szt
16522-030 3/0 7 szt
16522-040 4/0 6 szt
16522-050 5/0 3 szt

nr. art. rozm. Haka pak./szt.
16511-506 6 5szt
16511-504 4 5szt
16511-502 2 5szt
16511-501 1 5szt
16511-510 1/0 5szt
16511-520 2/0 5szt
16511-530 3/0 5szt

DAiWA LURE HOOk
Pojedynczy hak z ekstra dużym 
oczkiem do mocowania kółka 
łącznikowego. Idealny do zbrojenia 
wahadłówek i woblerów. Nowy 
DAIWA Single Lure Hook jest 
niezwykle ostry i wykonany ze 
stosunkowo grubego drutu -nie 
rozegnie go nawet najgrubszy 
drapieżnik. Dobrze zacięta ryba na 
pojedynczym haku spada rzadziej, 
niż z kotwicy!

驚異の貫通力
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nr. art. rozm. Haka pak./szt.
16509-050 5/0 4szt
16509-040 4/0 4szt
16509-030 3/0 5szt
16509-020 2/0 5szt
16509-001 1/0 6szt
16509-100 1 6szt
16509-200 2 6szt

Nowa technologia ostrzenia haków wędkarskich. Dzięki fluorkowej powłoce niemal 
całkowicie wyeliminowane zostały wszelkie nierówności powierzchni - hak staje 
się ostrzejszy. Wiąże się to z szybszym i lżejszym wbijaniem się, a więc i wyższą 
skutecznością zacięć. Testy przeprowadzone w Japonii wykazały, że SaqSas wbijają 
się o 40% łatwiej, niż zwykłe haki ! Oczywiście wszystkie haki SaqSas wytwarzane są 
w Japonii.

sAqsAs WORMHOOks

BAssERs WORMHOOk
WOs
WOS – Wide Off-Set Hook. Do 
wszystkich metod, w których 
przydaje się szerokie, duże 
kolanko. Idealny do „grubszych“ 
przynęt. Ultra ostry dzięki nowej 
technologii SaqSas.

BAssERs WORMHOOk
SoS

BAssERs WORMHOOk
ffN

BAssERs WORMHOOk
Wky

SOS – Slim Off-Set Hook. 
Kolanko węższe, niż w modelu 
WOS. Idealne na bardziej smukłe 
przynęty. Ultra ostry dzięki nowej 
technologii SaqSas.

FFN – Fine Finesse. Bardzo lekki 
hak z cienkiego drutu. Idealne gdy 
liczy się niska waga. Idealny do 
łowienia okoni metodą drop shot. 
Ultra ostry dzięki nowej technologii 
SaqSas.

WKY – Wacky. Świetny do zestawów 
Wacky i Texas Rig. Bardzo mocny 
hak sprawdza się znakomicie 
przy cięższym połowie. Idealny na 
szczupaki i sandacze. Ultra ostry 
dzięki nowej technologii SaqSas.

nr. art. rozm. Haka pak./szt.
16509-140 4/0 5szt
16509-130 3/0 5szt
16509-120 2/0 5szt
16509-101 1 6szt

nr. art. rozm. Haka pak./szt.
16509-202 2 10szt
16509-204 4 10szt nr. art. rozm. Haka pak./szt.

16509-302 2 9szt
16509-304 4 10szt

Haki SaqSas

Nasze dotychczasowe haki

Haki SaqSas
Nasze dotychczasowe haki

驚異の貫通力

PRZyRZĄD DO WiĄZANiA sOkkOU

nr. art.
15800-205

SOKKOU – po japońsku oznacza „szybko i łatwo“ - dokładnie tak 
określić należy działanie tego urządzenia. Przy pomocy SOKKOU w 
kilka sekund możemy stworzyć pewne połączenie między przyponem z 
żyłki mono, a plecionką. Po niedługim czasie będzie nam to wychodziło 
nawet po ciemku lub z zawiązanymi oczami. Normalnie łączenie 
przyponu z żyłki z plecionką przy niskiej temperaturze lub silnym wietrze 
jest dosyć problematycznym zadaniem, a w miarę sprawne wykonanie 
go wymaga sporej wprawy. Przy pomocy SOKKOU Tool nie stanowi to 
żadnego kłopotu. Przystosowane do żyłek o średnicy do 0,40mm oraz 
plecionek do ok. 0,25mm. Dokładna instrukcja obsługi z tyłu opakowania 
(lub w internecie w formie filmu). To urządzenie jest już standardowym 
elementem wyposażenia każdego wędkarza z naszego teamu.
Szybko - łatwo - sprawnie - SOKKOU!
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Wysokiej jakości szczypce z aluminium. Doskonałe wykonanie i duża 
żywotność. Idealne dla każdego, kto szuka niezawodnego sprzętu.

  ► Ultra lekka i mocna aluminiowa konstrukcja
  ► Ergonomiczne rękojeści Soft-Touch
  ►  Przecinak do żyłek i plecionek Tungsten Carbide  

Cutter (nie nadaje się do cięcia stalek)
  ►  Kieszonka do mocowania na pasie i sprężyna z 

karabińczykiem w zestawie

Akcesoria Tournament

ALUMiNiOWE sZCZyPCE DAiWA DAsP-300 

ALUMiNiOWE sZCZyPCE DAiWA DAP-305 

sZCZyPCE DAiWA DMsP-100 

nr. art.
16510-100

nr. art.
16510-300

nr. art.
16510-305

MiARkA DAiWA ROLL-UP 

nr. art.
15809-155 Miarka z przyciskiem i skalą w dwóch jednostkach -centymetrach i 

calach. Długość: 150cm/60cali. Powłoka z wodoszczelnego materiału.
Materiał: 100% PVC

METRóWkA 15809-000

nr. art.
15809-000

Wysokiej klasy, ultra lekkie, aluminiowe szczypce do kółek łącznikowych. 
Do małych i średnich kółek. Doskonała jakość wykonania, żywotność i 
niezawodność, przydatne w różnych sytuacjach.

  ► Ultra lekka i mocna aluminiowa konstrukcja
  ► Ergonomiczne rękojeści
  ► Do kółek łącznikowych od 5mm do 15mm
  ►  Przecinak do żyłek i plecionek Tungsten Carbide Cutter 

(nie nadaje się do cięcia stalek)
  ►  Kieszonka do mocowania na pasie i sprężyna z 

karabińczykiem w zestawie

Idealne do małych i średnich kółek łącznikowych. Szczególnie w przypadku 
najmniejszych woblerów i wahadłówek normalne szczypce okazują się za 
grube do drobnych kółek. Szczypce DAIWA Mini eliminują ten problem, gdyż 
są wyjątkowo smukłe.

Praktyczna rozwijana miarka Roll-Up. Skala do 150cm. Zajmuje niewiele 
miejsca, szybka i łatwa w użyciu. Idealna do łodzi.
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PUDEłkA DAiWA 
MULTi CAsE

nr. art. rozm.
15805-210 21x14.5x2.5 cm

nr. art. rozm.
15805-211 21x14.5x3.5 cm

nr. art. rozm.
15805-212 21x14.5x3.5 cm

MODEL 210N

MODEL 210T

MODEL 210f

MODEL 255ND

MODEL 232M

nr. art. rozm.
15807-255 25.5x19.0x6.0 cm

nr. art. rozm.
15807-232 23.2x12.7x3.4 cm

POkROWiEC 
OCHRONNy DAiWA 

nr. art. rozm.
15839-002 170.0 cm

nr. art. rozm.
15839-006 190.0 cm

Praktyczna osłona na wędkę 
ochroni drogocenny sprzęt przed 
uszkodzeniami i zadrapaniami w 
trakcie transportu. Nasuwamy na 
wędkę od góry i gotowe. Idealnie 
zabezpiecza przelotki oraz blank. 
Materiał nie wchłania wilgoci i jest 
łatwy do czyszczenia.

nr. art. rozm. Teile wg.
11920-360 3.60m 10 510g
11920-420 4.20m 7 530g
11920-535 5.35m 9 590g

sZTyCE 
TELEskOPOWE 
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DAIWA Skrzynki i pudełka

MODEL 232N

MODEL 205ND

MODEL 205MD

MODEL 205MJ

MODEL 122MD

MODEL 122ND

MODEL

MODEL 97ND

nr. art. rozm.
15807-233 23.2x12.7x3.4 cm

nr. art. rozm.
15807-205 20.5x14.5x4.0 cm

nr. art. rozm.
15807-206 20.5x14.5x4.0 cm

nr. art. rozm.
15807-207 20.5x14.5x2.8 cm

nr. art. rozm.
15807-122 12.2x9.7x3.4 cm

nr. art. rozm.
15807-123 12.2x9.7x3.4 cm

nr. art. rozm.
15807-097 9.7x6.4x2.0 cm

nr. art. rozm.
15807-098 9.7x6.4x3.0 cm
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Duża torba Carryall o pojemności 48l. Wykonana z wodoszczelnego 
materiału. Idealna do przechowywania różnego typu większego i 
mniejszego sprzętu. Duża przednia kieszeń dobrze nadaje się do 
chowania dokumentów itp. Specjalna warstwa izolacyjna sprawia, że 
torba świetnie nadaje się do transportu artykułów spożywczych oraz 
złowionych ryb. Wnętrze bardzo łatwo wyczyścić można przy pomocy 
wody i szczotki.
Materiał: 100% nylon

TORBA CHłODZĄCA CARRyALL 
MODEL 15809-350

nr. art. rozm.
15809-350 48x28x36 cm

Mała saszetka z wodoszczelnego materiału do przechowywania i 
wygodnego transportu niedużych akcesoriów oraz przynęt. Główna 
komora i przednia kieszeń zamykane na zamek. Dodatkowa komora na 
kleszcze.
Materiał: 100% PVC

sAsZETkA MODEL 15809-060

nr. art. rozm.
15809-060 20x8x12 cm

Ochronne etui z wysokiej jakości neoprenu do przechowywania 
smartphone-òw. Zapobiega zarysowaniom i zamoczeniu. Z klipsem do 
zawieszania przy torbie wędkarskiej, bądź na pasie. Zamykane na linkę.
Materiał: 90% neopren 10% nylon

ETUi NA sMARTPHONE MODEL 15809-001

nr. art. rozm.
15809-001 13x7.5 cm

PLECAk MODEL 15821-050
Tarpaulin to materiał, który skutecznie zabezpieczy nasz sprzęt przed 
wilgocią. Nowy plecak DAIWA w 100% odporny na przenikanie wody z 
zewnątrz. Miękko podszyte paski i tył plecaka dla optymalnego komfortu 
również podczas transportu cięższego ładunku. Klapa zwijana przy 
zamykaniu i zabezpieczana rzepem. Idealny do zabierania do łodzi!
Materiał: 100% PVC

Art.-Nr. rozm
15821-050 30.5x72x12.5
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Program toreb i futerałów DAIWA

nr. art. rozm.
15820-000 9.5x15x4.5 cm

ETUi NA sMARTPHONE Z ZAMkiEM MODEL 15820-000
Dzięki pokrowcowi na smartphone DAIWA skutecznie ochronimy swój telefon przed deszczem i przypadkowym 
ochlapaniem podczas połowu z łodzi. Specjalna powierzchnia frontu pozwala na używanie smartphona znajdującego 
się wewnątrz. Pokrowiec może zostać przymocowany do pasa lub torby wędkarskiej za pomocą karabińczyka. Mały 
karabińczyk wewnątrz przydaje się do mocowania kluczy.
Materiał: 97% PVC, 3% neopren

ETUi NA PRZyPONy 
MODEL 15800-001
Z wyjmowanymi zakładkami. Na przypony morskie, stalki itp.
Materiał: 100% PVC

nr. art. rozm.
15800-001 5x16x17cm

ETUi NA WOBLERy i WAHADłóWki 
MODEL 15800-010/-020

nr. art. rozm.
15800-010 18x8.5x5cm
15800-020 22.5x16.5x4.5cm

Pas walki DAIWA nadający się zarówno do połowu morskiego, jak i do 
łowienia sumów -dzięki swojej konstrukcji może być stosowany ze wszyst-
kimi rodzajami wędzisk -nie wymaga specjalnego mocowania. Bardzo lekki 
i łatwy do złożenia -idealny do podróży lotniczych.
Materiał: 100% PVC / Torba transportowa: 100% Nylon

nr. art. rozm.
15800-005 17x21x7cm

PAs WALki MODEL 15800-005

Nowoczesne etui z wodoszczelnego materiału wykończonego na 
podobieństwo do włókna węglowego, do przechowywania woblerów i 
wahadłówek. Przynęty wkładane w piankowe wypełnienie nie zaczepiają 
się o siebie ułatwiając wkładanie i wyjmowanie. Idealne również na główki 
jigowe, haki stingery itp.
Materiał: 100% PVC
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fUTERAł NA WĘDki MODEL 15811-1.. 
Grubo wyściełany futerał z solidnymi zamkami i pasem transportowym. Dno PVC zapobiega przenikaniu wilgoci. 
Niezwykle pewna ochrona cennego sprzętu. Wędki mogą być w nim przenoszone bez demontowania kołowrotka.
Materiał: 95% poliester, 5% PVC

nr. art. rozm.
15811-125 125 cm
15811-145 145 cm
15811-157 157 cm

nr. art. rozm.
15811-325 125 cm
15811-345 145 cm
15811-357 157 cm

fUTERAł NA WĘDki MODEL 15811-3.. 
Klasyczny, grubo wyściełany futerał z trzema osobnymi komorami. Umożliwia transport wędek z kołowrotkami. 
Ekstra duże zamki i regulowany pas. Dno PVC zapobiega przenikaniu wilgoci. Trzy modele na wędki o długościach 
2,40m, 2,70m i 3,00m.
Materiał: 95% poliester, 5% PVC
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Program toreb i futerałów DAIWA

POkROWiEC NA WĘDki CAsTiNGOWE MODEL 15800-195 
W tym obszytym futerale bezpiecznie transportować można jedną zmontowaną wędkę castingową. 
Neoprenowy kołnierz w górnej części pozwala na zmianę długości z 6ft na 6,6ft.
Materiał: 100% Nylon.

nr. art. rozm.
15800-195 204cm

Wysokiej jakości, pół-twardy pokrowiec z wodoszczelnego materiału do bezpiecznego transportowania jednej uzbrojonej w kołowrotek wędki. 
Zamykany na zamek, wyposażony w kieszeń na odzież i akcesoria. Z tyłu znajduje się uchwyt na sztycę podbieraka bądź parasol. Ekstra szeroki, 
miękki pas na ramię. Utwardzone, odporne na przenikanie wilgoci dno. W zależności od modelu umożliwia przechowywanie wędzisk od 2,10m do 
3,10m.
Materiał: 100% PVC

fUTERAł NA WĘDki MODEL 15809-2../-3.. 

nr. art. rozm.
15809-240 127 cm
15809-270 145 cm
15809-300 157 cm
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fUTERAł MODEL 15801-200

nr. art. rozm.
15801-200 145 cm

fUTERAł MODEL 15801-1..
nr. art. rozm.
15801-125 125 cm
15801-145 143 cm
15801-155 157 cm

Wysokiej jakości, bardzo lekki futerał transportowy na 2 zmontowane 
wędki. Usztywniona konstrukcja optymalnie chroni cenny sprzęt przed 
czynnikami zewnętrznymi. Ekstra szeroki pas na ramię.
Materiał: 100% PVC

Wyściełany pokrowiec na jedną wędkę z kołowrotkiem. Idealnie chroni 
cenny sprzęt podczas transportu. Wygodny pas na ramię.
Materiał: 97% poliester, 3% PVC

Praktyczny, niedrogi, otwarty futerał transportowy na dwuczęściowe wędki. 
Umożliwia łatwe i szybkie spakowanie sprzętu. Składy nie obijają się o siebie, 
dzięki czemu nie mogą się wzajemnie uszkodzić. Nad wodą futerał możemy 
zwinąć w niewielkich rozmiarów rolkę. Wykonany z neoprenu.
Materiał: 90% neopren 10% nylon

fUTERAł
TRANsPORTOWy

nr. art. rozm.
15809-010 78 cm
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TORBA EVA MULTi LOADER MODEL 15850-050

nr. art. rozm.
15850-050 40.5x32.5x15 cm

TORBA EVA MULTi LOADER MODEL 15850-100

TORBA EVA MULTi LOADER MODEL 15850-150 
TORBA EVA MULTi LOADER MODEL 15850-200

nr. art. rozm.
15850-100 36x24x25 cm

nr. art. rozm.
15850-150 40x26x45 cm

nr. art. rozm.
15850-200 45x29x28 cm

Multi-Loader XL idealnie nadaje się do transportowania pudełek, drobnych 
akcesoriów, ryb i wielu innych rzeczy. Materiał w 100% wodoszczelny. 
Torbę można złożyć do bardzo niewielkich rozmiarów. Wyposażona w 
mocny uchwyt i zapinaną przednią kieszeń na dokumenty, szczypce itp.
Materiał: 100% PVC

Ekstra wysoka, składana torba z EVA. Świetnie nadaje się do schowania 
mokrych, zabłoconych butów, woderów, odzieży. W razie potrzeby 
możemy w niej transportować również złowione ryby. Wyposażona w 
mocny, wygodny uchwyt.
Materiał: 100% PVC

Multi-Loader L nadaje się do transportowania pudełek, drobnych 
akcesoriów, ryb i wielu innych rzeczy. Materiał w 100% wodoszczelny. 
Torbę można złożyć do bardzo niewielkich rozmiarów. Wyposażona w 
mocny uchwyt.
Materiał: 100% PVC

Mała składana torba z wodoszczelnego EVA. Idealna do transportu 
pudełek i drobnych akcesoriów. W 100% wodoszczelna. Wyposażona w 
solidny uchwyt.
Materiał: 100% PVC
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NEOPRENOWE 
PAsy NA sZPULĘ 
MODEL 15806-0..
Miękkie neoprenowe opaski do 
ochrony żyłki na szpuli. Szczegól-
nie w przypadku stosowania grubych 
lub długich przyponów fluorocarbo-
nowych zdarza się, iż nie mieszczą 
się do klipsa i zeskakują ze szpu-
li. Opaski neoprenowe likwidują ten 
kłopot. Rozmiar S na szpule 1500 i 
2000, M na 2500 i 3000, L na 3500 
i 4500.
Materiał: 90% Neopren, 10% Nylon

NEOPRENOWE 
PAsy NA WĘDkĘ 
MODEL 15806-0..
Wysokiej jakości elastyczne neo-
prenowe opaski do zabezpieczania 
wędek. By nie zsuwały się wystarczy 
założyć je nacięciem na przelotkę. 
Wielkość S na wędki spinningowe, 
matchowe oraz feedery, wielkość M 
na karpiówki i wędziska morskie.
Materiał: 90% Neopren, 10% Nylon

nr. art. rozm.
15806-005 S
15806-010 M
15806-015 L

nr. art. rozm.
15806-030 20.0cm
15806-050 32.0cm

TORBA NA RAMiE D-VEC 
MODEL 15810-050
Nowoczesna, wysokiej jakości torba. Niezwykle funkcjonalna i komfortowa. 
Sprawdza się nie tylko jako torba wędkarska -zabrać możemy ją na zakupy, 
spakować się na trening, bądź schować w niej laptop. Wodoodporny 
materiał świetnie się prezentuje i jest bardzo łatwy do czyszczenia.
Materiał: 100% PVC

nr. art. rozm.
15810-050 50x36x16 cm

TORBA D-VEC MODEL 15810-100
Duża uniwersalna torba do transportu sprzętu wędkarskiego i ubrań. 
Sportowy design predysponuje ją do używania nie tylko jako torby 
wędkarskiej ale również jako podróżnej bądź treningowej. Dwie duże 
boczne kieszenie i jedna przednia dodatkowo zwiększają jej pojemność 
-idealna nie tylko na wędkarski urlop.
Materiał: 100% PVC

nr. art. rozm.
15810-100 60x33x30.5 cm

NEOPRENOWE 
PAsy NA WĘDkĘ 
MODEL 15801-000 

nr. art.
15801-000

Wysokiej jakości neoprenowe kapturki 
chroniące szczytówkę. Idealne do 
bezpiecznego transportu cennych 
wędzisk.
Materiał: 100% neopren
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OCHRONNA NARZUTA MODEL 15805-109 ETUi NA sZPULE MODEL 15805-250/-400/-650

NEOPRENOWy POkROWiEC NA 
kOłOWROTEk MODEL 15805-1..
Wysokiej jakości etui na kołowrotki spinningowe z 3mm, elastycznego neoprenu. 
Może zostać nałożony na zamontowany na wędce kołowrotek -idealna ochrona 
w trakcie transportu. Małe etui na kołowrotki wielkości 1500 do 2500, średnie na 
rozmiary 3000 do 4000, a duże na 4000 do 6000. Model 15805-101 przeznaczony 
do kołowrotków castingowych.
Materiał: 90% Neopren, 10% Nylon

Etui Hardcase na szpule zapasowe. Wielkość S na szpule 1500 i 2500, wielkość 
M na 3000 do 4000 i L na 5000 do 6500.
Materiał: 100% PVC

Przydatny gadżet pozwalający utrzymać w czystości siedzenie w samochodzie. 
Bardzo pomocna, gdy często zmieniamy łowiska np. podczas połowu pstrągów 
-nie musimy ściągać spodniobutów za każdym razem, kiedy chcemy podjechać 
kawałek autem. Ochronną narzutę mocujemy po prostu na zagłówku.
Materiał: 100% Nylon

nr. art. rozm.
15805-100 17x28cm
15805-105 19x32cm
15805-110 23x34cm
15805-101 12x26cm

nr. art. rozm.
15805-250 6.5x11.5x7.0cm
15805-400 7.0x12.5x7.5.0cm
15805-650 9.0x17.0x9.0cmnr. art. rozm.

15805-109 157.0cm

Do mocowania wędki do relingu. Bardzo pomocne przy zmianie 
miejscówki, kiedy chcemy wędkę bezpiecznie unieruchomić, by uchronić 
ją przed uszkodzeniem.
Materiał: 100% nylon

MOCOWANiE NA RELiNG MODEL 15809-005

nr. art. rozm.
15809-005 20x15 cm
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łóŻkO iNfiNiTy XL 
MODEL 18700-200

łóŻkO iNfiNiTy NA 6 NOGACH MODEL 18700-300

nr. art. rozm.
18700-200 212x90x46cm

nr. art. rozm.
18700-300 206x82x38cm

Ekstra szerokie, bardzo solidne aluminiowe łóżko karpiowe na 6 nogach. 
Oparcie z miękkim wypełnieniem na wysokości głowy obszyte neoprenem, 
wodoszczelne obszycie dołu łóżka. Szeorkie stopki stabilnie stoją również 
na miękkim podłożu.
Materiał obszycie: 100% poliester 600D pokryty PVC. 
Waga: ok. 8,50 kg.

Aluminiowe łóżko karpiowe z programu INFINITY, lekkie i niesłychanie 
komfortowe. Dodatkowa, miękka, super wygodna mata w razie potrzeby 
może zostać zdjęta. Świetne na dłuższe wyprawy. Wyposażone w płynnie 
regulowane nogi z szerokimi stopkami, bardzo stabilnymi również na 
miękkim podłożu.
Materiał: 100% poliester (600D pokryty PVC)
Waga: ok.8,50 kg (bez materaca).
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DAIWA Infinity Fotele karpiowe

TORBA Z siATki iNfiNiTy BOiLiE 
MODEL 18700-006

nr. art. rozm.
18700-006 45x45cm

nr. art. rozm.
18700-008 118x48x34cm

Bezpieczny worek XL do ważenia ryb z szybkoschnącego materiału. 
Wielkość worka pozwala na zważenie każdej kapitalnej zdobyczy. 
Możliwość złożenia usztywniających aluminiowych szyn dla łatwiejszego 
transportu. INFINITY Weigh Sling dostarczany jest w nylonowej torbie 
transportowej.
Materiał: 100% poliester.

UsZTyWNiANA MATA DO 
WAŻENiA iNfiNiTy WEiGH sLiNG 
MODEL 18700-00

fOTEL iNfiNiTy sPECiALisT 
MODEL 18700-150

ALUMiNiOWy fOTEL kARPiOWy iNfiNiTy 
MODEL 18700-100

nr. art. rozm.
18700-100 62x54x35/103cm nr. art. rozm.

18700-150 54x53x37/103cm

Klasyczna, solidna torba siatkowa do przechowywania kulek proteinowych 
w domu i nad wodą. Uchwyty obszyte neoprenem.
Materiał: 100% poliester pokryty PVC.

Szeroki i lekki aluminiowy fotel z regulowanym oparciem i miękką 
poduszką obszytą neoprenem. Szerokie stopki płynnie regulowanych nóg 
zapewniają optymalną stabilność również na miękkim podłożu.
Waga: ok. 5,50kg.
Materiał obszycie: 100% poliester (600D, pokryty PVC).

Lekki aluminiowy fotel z podłokietnikami i wysokim, regulowanym 
oparciem. Szerokie stopki zapewniają optymalną stabilność również na 
bardziej grząskim podłożu, nogi posiadają płynną regulację wysokości. 
Mały stolik z boku z możliwością obracania.
Waga: ok. 6kg.
Materiał obszycie: 100% poliester (600D, pokryty PVC).
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nr. art. rozm.
18700-015 63x34x31cm

nr. art. rozm.
18700-016 47x32x40cm

TORBA iNfiNiTy COOL & GLUG 
CARRyALL MODEL 18700-016

Duża solidna torba chłodząca z kompletnym zestawem piknikowym dla  
2 osób. W jego skład wchodzą 2 talerze, 2 widelce, 2 noże, 2 łyżki, 
solniczka i pieprzniczka, 2 kubki, 2 zamykane pojemniki oraz 2 ręczniki. 
Idealny na dłuższe zasiadki.
Materiał torba: 100% poliester (600D, pokryty PVC)

Perfekcyjne połączenie torby chłodzącej z torbą na przynęty. Dostarczana 
z 6 pojemnikami na aromaty, lub kulki proteinowe w osobnej komorze. Trzy 
dodatkowe kieszenie z zamkiem z przodu i po bokach na drobne akcesoria 
i dokumenty.
Materiał: 100% poliester (600D pokryty PVC)

TORBy kARPiOWE DAiWA iNfiNiTy

TORBA iNfiNiTy DiNNER COOL BAG
MODEL 18700-015
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nr. art. rozm.
18700-020 60x25x34cm

Torby karpiowe DAIWA Infinity

iNfiNiTy CARRyALL MODEL 18700-020

nr. art. rozm.
18700-018 45x30x32cm

TORBA iNfiNiTy sPECiAL CARRyALL 
MODEL 18700-018

nr. art. rozm.
18700-050 45x30x70/50cm

PLECAk iNfiNiTy 
MODEL 18700-050

Torba Carryall o pojemności 50l do przechowywania niezbędnych nad 
wodą akcesoriów. Świetna na kilkudniowe wypady. 4 duże kieszenie 
z przodu i po bokach na sygnalizatory itp. Dwie dodatkowe siatkowe 
kieszenie z zamkiem na dokumenty. Wyposażona w wygodny podszyty 
pas na ramię. Ogumowane dno zapobiegające przedostawaniu się wilgoci 
do wnętrza.
Materiał: 100% poliester (600D, pokryty PVC)

Bardzo praktyczne połączenie przemyślanego designu i wielu specjalnie 
skonstruowanych rozwiązań. Ten wysokiej jakości 50l plecak z serii 
INFINITY cechuje się wyjątkową funkcjonalnością. Grubo obszyte plecy 
i paski gwarantują optymalny komfort noszenia. Główna komora dla 
łatwiejszego załadunku/rozładunku otwierana jest od przodu zamkiem 
błyskawicznym. Duża boczna kieszeń zamykana zamkiem i 2 dodatkowe 
kieszenie do przechowywania sygnalizatorów, statywów Buzzer Bar 
itp. Podwójne szwy dla zwiększenia wytrzymałości. Ogumowane dno 
zapobiegające przedostawaniu się wilgoci do wnętrza.
Materiał: 100% poliester (600D, pokryty PVC)

Pojemna torba Carryall z 2 dużymi plastikowymi pudełkami na różnego 
typu akcesoria w głównej komorze. 2 duże dodatkowe kieszenie po 
bokach i 1 z przodu na drobny sprzęt. Kieszeń górna dla bezpiecznego 
przechowywania dokumentów i innych papierów. Ogumowane dno 
zapobiegające przedostawaniu się wilgoci do wnętrza. Grubo obszyty 
uchwyt i pas na ramię.
Materiał: 100% poliester (600D, pokryty PVC)
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nr. art. rozm.
18700-003 30x27cm

WiADRO NA ZANĘTĘ iNfiNiTy MODEL 18700-003

nr. art. rozm.
18700-060 55x39x31cm

TORBA iNfiNiTy COMPLETE CARRyALL & BAiT 
TABLE MODEL 18700-060

nr. art. rozm.
18700-005 29x14x4cm

nr. art. rozm.
18700-010 31x12x6cm

PióRNik iNfiNiTy
RiG WALLET 
MODEL 18700-005 

PióRNik iNfiNiTy RiG 
WALLET MODEL 18700-010

nr. art. rozm.
18700-009 29x20x11cm

ETUi iNfiNiTy RiG & TACkLE CARRyALL 
MODEL 18700-009

INFINITY Complete Carryall & Bait Table to znakomicie przemyślana 
torba karpiowa z dużą ilością miejsca na niezbędne akcesoria. W zakresie 
dostawy znajdują się 4x pojemniki na aromaty w bocznych kieszeniach, 1x 
Rig Board w przedniej kieszeni, 1x pudełko karpiowe (34,50cm x 23,50cm 
x 5,50cm) w głównej komorze oraz 3 mniejsze pudełka. Wzmocniony 
dekiel może służyć jako podpórka bądź niewielki stolik. Ogumowane dno 
znakomicie chroni przed wilgocią.
Materiał: 100% poliester (600D, pokryty PVC)

Lekkie składane wiaderko z twardym dnem do mieszania Stick-Mixu itp. 
Dekiel wygodnie zamykany zamkiem błyskawicznym, zabezpiecza przed 
wysychaniem zanęty.
Materiał: 100% poliester(600D, pokryty PVC)

Etui na gotowe przypony włosowe oraz wszelkie niezbędne do ich 
montażu elementy INFINITY Rig & Tackle Carryall. Etui składa się z  
2 części - po jednej stronie znajdziemy wyjmowany Rig Board, zakładki 
z PVC na drobne akcesoria i materiał przyponowy, po drugiej pudełko z  
18 przegrodami na haki, krętliki itp.
Materiał: 100% poliester (600D, pokryty PVC)

Idealny do przechowywania 
gotowych przyponów, haków itp.
Materiał: 100% poliester (600D, 
pokryty PVC)

Duży Rig Board z dwoma rodzajami 
mocowań. Idealny do wszystkich 
rodzajów przyponów włosowych i 
nie tylko. Materiał: 100% poliester 
(600D, pokryty PVC)
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nr. art. rozm.
18700-112 195cm
18700-113 210cm

POkROWiEC iNfiNiTy ROD sLEEVE MODEL 18700-112/-113

POkROWiEC iNfiNiTy MODEL 18700-012/-013

Torby karpiowe DAIWA Infinity

Dzięki tej torbie bezpiecznie przetransportujemy nie tylko zmontowane wędziska, ale i znaczną ilość drobniejszego sprzętu. Wnętrze miękko obszyte 
na całej długości. Wersja 12ft. nadaje się do przechowywania 3 wędek z kołowrotkami i 3 zapasowych kijów. Wersja 13ft. pomieści 4 zmontowane 
i 4 zapasowe wędziska. 2 duże kieszenie zewnętrzne na parasol, podpórki itp. Solidny uchwyt i pas z miękkim obszyciem umożliwiają komfortowe 
przenoszenie nawet do pełna załadowanej torby. Wszystkie szwy podwójnie obszyte, dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości.
Materiał: 100% poliester (600D, pokryty PVC)

Wysokiej klasy pokrowiec transportowy na jedno karpiowe wędzisko z kołowrotkiem. Grubo obszyty, z dużą 
komorą na kołowrotek i pasem do noszenia na ramieniu. Dostępne modele 12ft i 13ft.
Materiał: 100% poliester (600D, pokryty PVC)

nr. art. rozm.
18700-012 200x32cm
18700-013 210x45cm
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BLACk WiDOW

POkROWiEC BLACk WiDOW MODEL 18705-012/-013
Wysokiej jakości, wyściełany futerał na 3 wędki (wersja 12ft.) lub 4 wędki 
(wersja 13ft.) z kołowrotkami. Dodatkowo pomieści także 3 lub 4 wędki 
zapasowe. Futerał przystosowany jest do transportu wędzisk z 50mm 
przelotką prowadzącą. Duża kieszeń na podbierak lub podpórki.
Materiał: 100% poliester

TORBA BLACk WiDOW CARRyALL MODEL 18705-040/-070
Praktyczna wszechstronna torba na sprzęt i wszelkie akcesoria, które 
potrzebujemy zabrać na kilkudniową wyprawę. Zewnętrzne kieszenie 
pomieszczą liczne drobiazgi takie, jak wskaźniki brań, szpule itp. 
Ogumowane dno nie przepuszcza wilgoci od podłoża. Dostępna w 
wersjach 40l i 70l.
Materiał torba: 100% poliester
Materiał dno: 100% PVC

nr. art. rozm.
18705-012 200x40 cm
18705-013 210x48 cm

nr. art. rozm.
18705-040 50x25x30 cm
18705-070 60x32x40 cm
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fOTEL kARPiOWy BLACk WiDOW 
MODEL 18705-120
Niedrogi fotel karpiowy z miękko wyściełanym oparciem. Szerokie stopki 
zapewniają optymalną stabilność również na nierównym podłożu. Waga: 
ok.4,9kg, dopuszczalne obciążenie: 135kg.
Materiał obszycie: 100% poliester

PióRNik NA PRZyPONy BLACk WiDOW 
MODEL 18705-005
Klasyczna torba do przechowywania przyponów 
włosowych, haków itp. Materiał: 100% poliester

WOREk DO WAŻENiA BLACk WiDOW MODEL 18705-010
Przyjazny rybom worek do ważenia 
w rozmiarze XL. Szybko wysycha i 
jest bardzo łatwy do czyszczenia.
Materiał: 100% poliester

MATA DO WyHACZANiA BLACk WiDOW MODEL 18705-100
Niedroga ale solidna mata do 
wyczepiania. Zrolowana zajmuje 
bardzo niewiele miejsca podczas 
transportu.
Materiał: 100% poliester

nr. art. rozm.
18705-120 43x47x51.5 cm

nr. art. rozm.
18705-005 29x37x4.8 cm

nr. art. rozm.
18705-010 115x70 cm

nr. art. rozm.
18705-100 106x64 cm
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Daiwa D-Pod to kolejny hit dla wszystkich łowców karpi szukających 
inteligentnych rozwiązań.
Wykonany w całości z aluminium, czarne wykończenie -niemal niewidoczny 
z dystansu.
Do rozbudowy D-Pod używane są standardowe podpórki, dlatego oferuje 
wiele możliwości indywidualnej modyfikacji konstrukcji. Kąt nachylenia 
nóg regulowany w 30° przesunięciach. Możliwość wydłużania wszystkich 
elementów pozwala na dopasowanie się do wszelkich panujących nad 
wodą warunków.
Podpórki Buzzerbar przystosowane do podtrzymywania 3 wędzisk 
bardzo łatwe i szybkie do składania. Po wymianie dwóch dolnych prętów 
mocujących na podpórki mogą być używane osobno.
Buzzerbary dostępne są również w wersji na 4 wędki.

  ► Wykonany z aluminium
  ► Główne elementy regulowane w zakresie 116cm - 200cm
  ► 4 Podpórki (regulacja 48cm – 75cm i 66cm -105cm)
  ► 2 Buzzerbary o szerokości 42,5cm z oparciem dla 3 wędzisk
  ► W zestawie torba transportowa z poliestru 600D
  ► Wymiary transportowe: ok. 117 x 12 x 12cm
  ► Masa: 3,50kg

nr. art.
18800-950

DAiWA D-POD
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Buzzerbar na 2 wędki, regulowany

nr. art.
18800-951

iNfiNiTy BOAT POD
Wysokiej jakości przenośna podpórka do rod-poda z masywnej 
stali Stainless. Dzięki INFINITY Boat Pod możecie umocować na 
rod podzie do 3 wędek i łowić z elektronicznymi sygnalizatorami. 
Kąt nachylenia może zostać błyskawicznie zmieniony przy pomo-
cy pojedynczej śruby w zakresie do 90 stopni, by w zależności od 
potrzeb łowić z wędkami skierowanymi szczytówkami w dół lub ku 
górze. Cała podpórka może zostać obrócona wokół swojej osi o 
360 stopni. INFINITY Boat Pod nadaje się do mocowania np. na 
pomostach lub na łodzi dzięki możliwości pionowego i poziome-
go ustawiania uchwytu. Klamra o maksymalnym rozwarciu 68mm.
Materiał torba do transportu: 100% Poliester

nr. art.
18800-900

Buzzerbar na 4 wędki

nr. art. dł.
18800-952 26,8 - 41,9cm

nr. art. dł.
18800-953 26,7 - 44,4cm

Buzzerbar na 3 wędki, regulowany

DAIWA PODY

DAiWA D-POD BUZZERBAR
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ODZIEŻ DAIWA

  ► Ekstra lekki i miękki materiał
  ► Wytrzymały i łatwy do czyszczenia
  ► Polarowy kołnierz dla optymalnej izolacji i komfortu
  ► Usztywniony, podszyty kaptur z elastycznym ściągaczem
  ► Neoprenowe ściągacze rękawów
  ► Wzmocnienia na łokciach
  ► Wzmocnienia na kolanach
  ► Folia odblaskowa na ramionach, nadgarstkach i nogawkach
  ► Różne kieszonki na drobne akcesoria
  ► Podszyta kieszeń do ogrzewania dłoni
  ► Wysokiej jakości zamki YKK
  ► Nogawki zapinane na rzep
  ► Gwizdek ratunkowy
  ► Torba do transportu TEAM DAIWA
  ► Certyfikat EN 393

We współpracy z wiodącym Angielskim producentem kombinezonów i 
odzieży ratunkowej skonstruowaliśmy pływający kombinezon, spełniający 
wysokie wymagania jakościowe i normy bezpieczeństwa dla połowu w Nor-
wegii i Islandii, świetnie chroniący również przed ciężkimi warunkami w trak-
cie połowu zimowego.
Kombinezon TEAM DAIWA uderza komfortem i jakością wykonania. Materiał 
wierzchni Nylon 210D jest wyjątkowo miękki i wytrzymały , w żaden sposób 
nie ogranicza ruchów. Pływający kombinezon TEAM DAIWA jest oczywiście 
absolutnie wodo- i wiatroodporny (wodoodporność 10.000). Dzięki spec-
jalnemu materiałowi wypełnienia Taslon kombinezon gwarantuje idealną 
izolację i pełnię komfortu nawet w bardzo niskich temperaturach. Wszystkie 
kieszenie tak skonstruowane, by nie dostawała się do nich woda deszczowa 
ani śnieg. Oczywiście pływające kombinezony TEAM DAIWA odpowiadają 
wszystkim europejskim normom konstrukcyjnym dla tego typu odzieży. Kom-

TEAM DAiWA PłyWAJĄCy kOMBiNEZON, 2-CZĘśCiOWy

nr. art. rozm.
18510-110 S
18510-120 M
18510-130 L
18510-140 XL
18510-150 XXL
18510-160 XXXL

DWUCZęŚCIOWY

binezon TEAM DAIWA dostarczany jest z torbą do transportu.
Materiał wierzchni: 100% nylon
Izolacja: 100% poliester
Torba do transportu: 100% poliester 
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nr. art. rozm.
18292-020 M
18292-030 L
18292-040 XL
18292-050 XXL

nr. art. rozm.
18292-120 M
18292-130 L
18292-150 XXL
18292-140 XL

DAiWA D-VEC 
kOsZULkA POLO 
Materiał: 100% Poliester

Kolor: biały/czarny

Kolor: czarny/biały

Materiał: 100% bawełna

CZAPkA DAiWA 
D-VEC

Art.-Nr. rozm.
18205-001 uniwersalny rozmiar

Odzież DAIWA

CZAPkA 
DAiWA D-VEC 

CZAPkA Z 
DAsZkiEM DAiWA 

nr. art. rozm.
18205-005 uniwersalny rozmiar

nr. art. rozm.
18205-006 uniwersalny rozmiar

CZAPkA Z 
DAsZkiEM DAiWA 

nr. art. rozm.
18205-007 uniwersalny rozmiar

Materiał: 100% bawełna

Materiał: 100% bawełna
Materiał: 100% bawełna
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średnio ciepłe

średnio ciepłe
nr. art. rozm.
18896-120 M
18896-130 L
18896-140 XL
18896-150 2XL
18896-160 3XL
18896-170 4XL

nr. art. rozm.
18896-020 M
18896-030 L
18896-040 XL
18896-050 2XL
18896-060 3XL
18896-070 4XL

Bluza z długim rękawem i okrągłym kołnierzem. Specjalny materiał Breath-
Magic odprowadza wilgoć na zewnątrz wytwarzając izolującą poduszkę 
termiczną na skórze. Specjalna struktura włókien zatrzymuje ciepłotę ciała 
optymalizując efekt termoizolacji.
Bardzo miękki i wygodny materiał posiada również funkcję antybakteryjną 
i antystatyczną. Bluza nadaje się do noszenia jesienią, wiosną oraz zimą.
Kolor: czarny
Materiał: 43% akryl, 21% poliester, 19% wiskoza, 10% nylon, 7% Eks® 
(akryl)

BLUZA BREATH MAGiC COOL NECk 
MODEL DU-3204s

kALEsONy BREATH MAGiC
MODEL DU-3404P
Długie spodnie z elastycznym ściągaczem w pasie. Specjalny materiał 
Breath-Magic odprowadza wilgoć na zewnątrz wytwarzając izolującą 
poduszkę termiczną na skórze. Specjalna struktura włókien zatrzymuje 
ciepłotę ciała optymalizując efekt termoizolacji.
Bardzo miękki i wygodny materiał posiada również funkcję antybakteryjną 
i antystatyczną. Spodnie nadają się do noszenia w zimnych jesiennych, 
wiosennych i zimowych miesiącach.
Kolor: czarny
Materiał: 43% akryl, 21% poliester, 19% wiskoza, 10% nylon, 7% Eks® 
(akryl)

Odprowadzanie wilgoci

wilgoć

Skóra

dyfuzja

Powietrzna 
poduszka 
zatrzymująca 
ciepło
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Odzież DAIWA

BLUZA BREATH MAGiC COOL NECk 
MODEL DU-3004s

kALEsONy BREATH MAGiC 
MODEL DU-3104P

bardzo ciepłe

bardzo ciepłe

nr. art. rozm.
18895-220 M
18895-230 L
18895-240 XL
18895-250 2XL
18895-260 3XL
18895-270 4XL

Gruba bluza z długim rękawem i okrągłym wycięciem. Specjalny materiał 
Breath-Magic odprowadza wilgoć na zewnątrz wytwarzając izolującą 
poduszkę termiczną na skórze. Specjalna struktura włókien zatrzymuje 
ciepłotę ciała optymalizując efekt termoizolacji.
Bardzo miękki i wygodny materiał posiada również funkcję antybakteryjną i 
antystatyczną. Bluza nadaje się do noszenia w najzimniejszych miesiącach, 
świetnie sprawdza się w czasie długich zimowych zasiadek oraz podczas 
jesiennych polowań z łodzi. Idealna, gdy temperatury spadają poniżej zera!
Kolor: czarny
Materiał: 68% akryl, 18% poliester, 7% wiskoza, 7% Eks® (akryl)

Długie spodnie z elastycznym ściągaczem w pasie. Specjalny materiał 
Breath-Magic odprowadza wilgoć na zewnątrz wytwarzając izolującą 
poduszkę termiczną na skórze. Specjalna struktura włókien zatrzymuje 
ciepłotę ciała optymalizując efekt termoizolacji.
Bardzo miękki i wygodny materiał posiada również funkcję antybakteryjną 
i antystatyczną.
Spodnie nadają się do noszenia w najzimniejszych miesiącach.Idealne, 
gdy temperatury spadają poniżej zera!
Kolor: czarny
Materiał: 68% akryl, 18% poliester, 7% wiskoza, 7% Eks® (akryl)

Odprowadzanie wilgoci

wilgoć

Skóra

dyfuzja

Powietrzna 
poduszka 
zatrzymująca 
ciepło

nr. art. rozm.
18895-030 L
18895-040 XL
18895-050 2XL
18895-060 3XL
18895-070 4XL
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sTANOWiskO WĘDkARskiE 
TOURNAMENT 500 sEAT BOX 
MODEL 15811-500/-
Tournament 500 to jedno z najbardziej uniwersalnych 
modułowych stanowisk. Wyposażone w system 
„One-Touch“ do otwierania i zamykania szuflad. 
Teleskopowo regulowane nogi. Możliwe zastosowanie 
kaset 20mm. Solidna, dobrze zaprojektowana rama, 
Top Box możemy dowolnie konfigurować. Pozwala 
ustawić się na nierównym podłożu. Stanowisko 
Tournament 500 dostarczane jest z systemem 
transportowym, z oponami pneumatycznymi.

  ► System „One-Touch“ Clip (OTC)
  ► Solidna aluminiowa rama
  ► Zintegrowany rozsuwany podest
  ► 6x modułów 20mm (wewnętrzna wysokość 17mm) plus kaseta u podstawy i dekiel
  ► 1x podwójna kaseta
  ► 2x szuflady z drabinkami w 2 rozmiarach (w sumie 50 drabinek)
  ► 1x darmowa, głęboka centralna szuflada (22x26x4,5cm) na większe akcesoria
  ► Komfortowe, ergonomiczne pokrętła do regulacji
  ► Regulowany, miękki pas na ramię
  ► Dostępne w 2 kolorach (niebiesko-czarnym i czerwono-czarnym)

nr. art.
15811-500
15811-501
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sTANOWiskO WĘDkARskiE DAiWA 300 
sEAT BOX MODEL 15811-530 
Stanowiska DAIWA 300 to idealny wybór dla doświadczonych entuzjastów 
połowu spławikowego i matchowego. Górna część regulowana dla 
maksymalnego komfortu. Zintegrowany podest i 6 teleskopowych nóg 
umożliwiających stabilność również na nierównym gruncie. W górnej 
części znajdują się 2 boczne kasety i 2 płaskie szuflady.
Szybki i łatwy dostęp do zestawów i akcesoriów umożliwia wyjmowany 
system kasetowy w podstawie z płytką kasetą i dwoma przednimi 
szufladami. Stanowisko wędkarskie 300 w komplecie posiada system 
transportowy.

  ► Regulowana wysokość górnej części
  ►  Wyjmowany system kasetowy z 4 przednimi szufladami i jedną 

główną komorą.
  ► Śruby z uchwytami Soft-Grip
  ► Funkcja szybkiego uwalniania opon
  ► W zestawie system transportowy
  ► Teleskopowo regulowane nogi ze stabilnymi stopami
  ► Grubo wyściełane siedzisko
  ► Miękki pas na ramię

nr. art.
15811-530
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sTANOWiskO WĘDkARskiE DAiWA 100 
sEAT BOX MODEL 15811-510 
Stanowisko DAIWA 100SB cechuje się doskonałą funkcjonalnością i 
wzorową relacją ceny do jakości. Zastosowanie aluminium oraz stali 
sprawia, że jest nie tylko lekkie, ale i bardzo solidne. Zapewnia dużą ilość 
miejsca na różne akcesoria. Wymienne szuflady umożliwiają dostęp z 
obu stron.

  ► Szuflady z dostępem z obu stron
  ► Odłączane nogi
  ► 5 magnetycznie zamykanych szuflad
  ► Płytka komora u podstawy
  ► Ruchome stopki
  ► Zintegrowany podest na nogi
  ► Siedzisko z uchwytem na dolnik

nr. art.
15811-510

sTANOWiskO WĘDkARskiE DAiWA 50 
sEAT BOX MODEL 15811-550 
Stanowisko wędkarskie DAIWA 50SB na aluminiowej ramie z 4 
odłączanymi nogami i ruchomymi stopkami dostosowującymi się 
do kształtu terenu. Wyciągany system kasetowy wyposażony jest 
w płytką komorę, dwie boczne szuflady i dwie przednie szuflady. 
Bardzo komfortowe, wyściełane siedzisko. Dwa ramiona po bokach do 
podwieszania siatki itp.

  ►  Wyjmowana kaseta z jedną komorą, dwoma bocznymi i dwoma przednimi 
szufladami.

  ► Wygodne siedzisko z mocowaniem na dolnik
  ► Regulowane nogi
  ► Miękki pas na ramię
  ► Ruchome, stabilne, antypoślizgowe stopki

nr. art.
15811-550

sTANOWiskO WĘDkARskiE DAiWA 40 
sEAT BOX MODEL 15811-540 
Stanowisko DAIWA 40SB wyposażone jest w aluminiową ramę i 
wysuwane nogi dla optymalnej stabilności. Wyciągany system kasetowy 
zawiera boczną szyfladę i płytką komorę.

  ► Wyjmowana kaseta z szufladą z boku
  ► 1 płytka komora na drabinki
  ► Regulowane nogi
  ► Mocowanie na blank
  ► Wyściełane siedzisko
  ► Miękki pas na ramię

nr. art.
15811-540
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DTsB1  

DTAA-s  

DTAA-M

DTAA-L

DTfA1

DTAA1 DTkA1

skRZyNiA TEAM DAiWA MODEL 15811-600/-605 
Solidne siedzisko TEAM DAIWA. Zapewnia dużą ilość miejsca na 
akcesoria i sprzęt. Miękki pas na ramię.

nr. art.
15811-600
15811-605

TEAM DAiWA 
TACkLE TROLLEy
Mocny, solidny wózek transportowy 
z kołami wypełnionymi pianką. 
Idealny do przewożenia ciężkich 
sprzętów. Boczne stabilizatory 
mogą być rozsunięte do 48cm, 
przednie podpórki do 45cm.

nr. art.
15811-700

AkCEsORiA D-TACH 
Akcesoria DAIWA D-Tatch przeznaczone 
do mocowania do okrągłych nóg (do 25cm 
średnicy). Bardzo poręczne i łatwe w obsłudze. 
Wystarczy umieścić w wybranej pozycji i 
dokręcić śrubę.

 

 

 

nr. art.
15811-701 DTAA-S
15811-702 DTAA-M
15811-703 DTAA-L
15811-704 DTKA1
15811-705 DTFA1
15811-707 DTSB1
15811-708 DTAA1
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PROREX XR SPIN

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10603-250 2500RA 8 5.6:1 190/0.25 84cm 285g
10603-320 3020PEA 8 5.6:1 195/0.27 95cm 320g

NEW

Nowe kołowrotki Prorex XR pozwolą Wam zapanować nad każdą 
sytuacją w trakcie holu. Wyposażone w najlepsze rozwiązania 
technologiczne prosto z DAIWA Japan.

Konstrukcja Mag Sealed zapobiega przedostawaniu się wody i szkodliwych 
drobin poprzez główną oś do wnętrza korpusu - idealnie do połowu w 
słonej wodzie.
Mag Sealed zapewnia większą żywotność kołowrotka - także pod 
ekstremalnymi obciążeniami. Przekładnia Diggigear II wraz z 8 łożyskami 
CRBB gwarantuje idealnie płynną pracę i najwyższą odporność na 
przeciążenia w trakcie holu. Specjalne wykończenie powierzchni „No 
Paint“ zapobiega korozji i odpryskom nawet przy bardzo intensywnym 
użytkowaniu. Opatentowany rotor Air redukuje początkowe opory przy 
kręceniu korbką, optymalizuje wyważenie i zmniejsza masę całkowitą 
kołowrotka. Nowy hamulec ATD zapewnia stałą siłę hamowania i eliminuje 
spotykany zazwyczaj początkowy wyższy opór. Gumowy pierścień 
na aluminiowej szpuli sprawia, że gładka plecionka nie ślizga się pod 
obciążeniem.
Wielkość 3020 skonstruowana specjalnie do połowu plecionkami - płytka 
szpula mieści 200m PE 2.0 (0,20mm J-Braid).

Wielkość 2500 budowana była z zamysłem zwiększenia efektywności 
wykorzystania energii podczas kręcenia korbką - przy czym wykorzystano 
korpus z modelu 3000, a rotor i szpulę z wielkości 2500. Większa 
przekładnia rozwija większą moc, niż standardowe młynki wielkości 2500. 
Siła ściągania zostaje w ten sposób zwiększona o 40% ! 

Aluminiowa korbka jest mocno osadzona w korpusie, co gwarantuje 
odpowiednią stabilność.
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  ►  Oś kołowrotka zabezpieczona MAGSEALED®

  ► Aluminiowy korpus HARDBODYZ®

  ► AIR ROTOR®

  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► 8 Łożysk kulkowych „“CRBB®“
  ► System hamulca ATD®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Węglowe tarcze hamulcowe
  ►  Nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ► Aluminiowa szpula zapasowa
  ► Aluminiowa korbka
  ► Uchwyt korbki z EVA 

Kołowrotek metalowy
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Nowy kołowrotek spinningowy z asortymentu Prorex daje do 
dyspozycji doświadczonym wędkarzom mnogość technicznych 
innowacji ułatwiających bezkompromisowy połów drapieżników.

Aluminiowy korpus zapewnia stabilność i nieodkształcalność, stanowiąc 
optymalną podporę dla mechanizmu pozwalając mu rozwijać maksymalną 
siłę ściągania. Konstrukcja DAIWA Diggigear II gwarantuje trwałą, 
nienaganną pracę kołowrotka i doskonały nawój żyłki, a również cienkich 
plecionek.
Opatentowany rotor Air redukuje początkowe opory przy kręceniu korbką, 
optymalizuje wyważenie i zmniejsza masę całkowitą kołowrotka. Nowy 
hamulec ATD zapewnia stałą siłę hamowania i eliminuje spotykany 
zazwyczaj początkowy wyższy opór -sprawdza się wyśmienicie w każdej 
ekstremalnej sytuacji w czasie holu!
Gumowy pierścień na aluminiowej szpuli sprawia, że gładka plecionka nie 
ślizga się pod obciążeniem.
Wielkość 3020 skonstruowana specjalnie do połowu plecionkami - płytka 
szpula mieści 200m PE 2.0 (0,20mm J-Braid).
Wielkość 2500RA budowana była z zamysłem zwiększenia efektywności 

PROREX SPIN

  ► Kabłąk Air Bail® (patent-nr. EP1038437B1)
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II (patent-nr. EP0876760B1)

NEW

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10600-250 2500RA 8 5.6:1 190/0.25 84cm 285g
10600-320 3020PEA 8 5.6:1 195/0.27 95cm 320g

wykorzystania energii podczas kręcenia korbką - przy czym wykorzystano 
korpus z modelu 3000, a rotor i szpulę z wielkości 2500. Większa 
przekładnia rozwija większą moc, niż standardowe młynki wielkości 2500. 
Siła ściągania zostaje w ten sposób zwiększona o 40% !

Z kołowrotkiem DAIWA Prorex pokonacie każdego potwora!
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Kołowrotek metalowy

  ► Aluminiowy korpus HARDBODYZ®

  ► AIR ROTOR®

  ► Kabłąk AIR BAIL®

  ► 8 Łożysk kulkowych
  ► System hamulca ATD®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite 
Anti-Reverse®

  ► Węglowe tarcze hamulcowe
  ►  Nawój Cross Wrap® - krzyżowe  

nawijanie żyłki
  ► Rolka prowadząca Twist Buster® II
  ► Aluminiowa szpula ABS® II
  ► Aluminiowa korbka 
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PROREX XR BAITCAST
NEW

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10605-300 300L 6 6.3:1 170/0.32 73cm 295g
10605-301 300R 6 6.3:1 170/0.32 73cm 295g

Szczególnie podczas połowu dużymi i ciężkimi przynętami kołowrotki 
castingowe dzięki lepszemu, bezpośredniemu przeniesieniu siły 
spisują się o wiele lepiej, niż kołowrotki ze stałą szpulą. 

Multiplikatory Prorex XR to optymalny wybór do polowań na drapieżniki 
dużymi przynętami. Korpus wielkości 300 zapewnia niezbędną stabilność i 
wyważenie do stosowania z mocnymi wędkami castingowymi i operowania 
ciężkimi przynętami. Dzięki dużej pojemności szpuli kołowrotek bez problemu 
może być używany do łowienia bardzo grubymi plecionkami.

Aluminiowy, odporny na odkształcenia korpus zapewnia optymalne oparcie 
dla mechanizmu gwarantując wykorzystanie jego maksymalnej mocy. 
System hamulcowy Magforce daje wysoką pewność wyrzutu i może być 

dopasowany do wielkości przynęty. Jeśli planujecie zapolować na naprawdę 
grubą rybą, multiplikator Prorex XR będzie doskonałym wyborem.

Dostępny w wersji na prawą i lewą rękę.
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  ► Aluminiowa obudowa
  ► 6 Łożysk kulkowych
  ► Hamulec magnetyczny MagForce®

  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite Anti-Reverse®

  ► Aluminiowy hamulec gwiaździsty z terkotką
  ► Uchwyt korbki z EVA

Model na lewą rękę
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PROREX BAITCAST
NEW

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10605-100 100HSLA 5 7.3:1 135/0.32 77cm 215g
10605-101 100HSA 5 7.3:1 135/0.32 77cm 215g
10605-200 200HLA 5 6.3:1 180/0.32 71cm 225g
10605-201 200HA 5 6.3:1 180/0.32 71cm 225g

Model na lewą rękę

W nowoczesnym połowie drapieżników kołowrotki castingowe dają 
pewne korzyści względem kołowrotków stałoszpulowych.

Szczególnie podczas łowienia ciężkimi wabikami zapewniają lepszą 
kontrolę przynęty i większą siłę ściągania. Nowe Prorex Baitcast to 
najlepsze rozwiązanie do polowań na drapieżniki. Aluminiowa, odporny 
na odkształcenia korpus zapewnia optymalne oparcie dla mechanizmu 
gwarantując wykorzystanie jego maksymalnej mocy. 5 łożysk kulkowych 
odpowiada za płynność pracy i odpowiednie odległości wyrzutowe, a 
system hamulcowy Magforce daje niezbędną pewność wyrzutu. Wysokie 
przełożenie mechanizmu wynoszące odpowiednio 7.3:1 (#100) i 6.3:1 
(#200) umożliwia stosowanie niemal wszystkich istniejących metod 
prezentacji. Hamulec ATD zapewnia stałą siłę hamowania i eliminuje 
spotykany zazwyczaj początkowy wyższy opór. Ekstra duży uchwyt korbki 
i wydłużone ramię dodatkowo zwiększają siłę zwijania.

Obie wielkości dostępne są zarówno w wersji na lewą, jak i na prawą 
rękę.
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  ► Aluminiowa obudowa
  ► 5 Łożysk kulkowych
  ► Hamulec magnetyczny MagForce®

  ► System hamulca ATD®

  ► Przekładnia DIGIGEAR® II
  ►  Blokada obrotów wstecznych Infinite  

Anti-Reverse®

  ► Hamulec gwiaździsty z Click-Systemem
  ► Uchwyt korbki Soft Touch

*wielkość 100: Hamulec magnetyczny Magforce-Z
*wielkość 200: Hamulec magnetyczny Magforce

Model na lewą rękę
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PROREX AGS

smallest size allowed due to line thickness

  ► Blank węglowy SVF®

  ► Włókno węglowe Nanoplus
  ► Przelotki AGS® z włókna węglowego
  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Ergonomiczny uchwyt kołowrotka DAIWA
  ► Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA
  ► Zdejmowane mocowanie na hak
  ► Ekskluzywny futerał transportowy 

NEW

W nowym programie do połowu drapieżników DAIWA prezentuje serię 
absolutnie pierwszoklasowych spinningów wyposażonych w niemal 
wszystkie technologiczne innowacje stworzone przez DAIWA Japan. 

Wędki Prorex AGS cechuje zadziwiająco niska waga, sztywny blank o akcji 
szczytowej i duża czułość. Materiał SVF Nanoplus zapewnia niską masę, 
wysoką sztywność i stabilność. Zastosowanie nanotechnologii do konstrukcji 
blanku umożliwiło istotne wyśrubowanie parametrów. Blank błyskawicznie 
przekazuje każdy ruch z drugiego końca żyłki do rękojeści, dzięki czemu 
wyczujemy najdelikatniejsze brania. Konstrukcja blanku X45 redukuje 

skręcanie przy wyrzucie znacznie zwiększając celność. Połączenie czopowe 
V-Joint optymalizuje krzywą ugięcia gwarantując absolutnie harmonijną 
akcję. Kolejnym wartym wzmianki rozwiązaniem jest zastosowanie 
ekskluzywnych, węglowych przelotek DAIWA AGS - są znacznie lżejsze od 
zwykłych modeli i bardzo korzystnie wpływają na akcję i czułość wędki. 

Spinningi Prorex są ekstremalnie szybkie i stabilne - prawie wcale 
nie odbijają po wyrzucie, co zwiększa nie tylko zasięg, ale i precyzję 
wyrzutu.
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nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11290-245 2.40m 7-28g 127cm 2 125g 8
11290-275 2.70m 7-28g 142cm 2 140g 8

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11290-240 2.40m 10-30g 127cm 2 120g 8
11290-241 2.40m 14-42g 127cm 2 135g 8
11290-243 2.40m 30-70g 127cm 2 145g 8
11290-270 2.70m 10-30g 142cm 2 135g 8
11290-271 2.70m 14-42g 142cm 2 150g 8
11290-273 2.70m 30-70g 142cm 2 165g 8

PROREX AGS JIGGERSPINPROREX AGS SPIN

11290-240

11290-243

11290-245
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PROREX XR

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Włókno węglowe Nanoplus
  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Przelotki Fuji® K-Alconite
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji® TVS
  ►  Wysokiej jakości rękojeść z  

Hard-EVA
  ► Ekskluzywny futerał transportowy 

Uchwyt kołowrotka FUJI
smallest size allowed due to line thickness

NEW

Spinningi DAIWA Prorex XR reprezentują zaawansowaną sztukę 
budowy wędzisk i najbardziej ekskluzywne technologie DAIWA! 

Lekkie i ekstremalnie szybkie blanki są doskonale wyważone, świetnie 
leżą w dłoni i umożliwiają wielogodzinne komfortowe łowienie. Zapewniają 
perfekcyjne czucie przynęty, a jednocześnie bardzo zgrabnie neutralizują 
zrywy i szarpnięcia głową holowanej ryby minimalizując ryzyko spadku. 
Zastosowanie materiału węglowego HVF nanoplus pozwoliło uzyskać 
sztywne, dynamiczne blanki o szybkiej akcji szczytowej. Dzięki 

nanotechnologii w matach włókna węglowego możliwe było zbudowanie 
lżejszych blanków o jeszcze większej rezerwie mocy. Konstrukcja X45 
uodparnia wędkę na zjawisko skręcania się banku przy wyrzucie skutkując 
zwiększeniem zasięgu i precyzji. Połączenie czopowe V-Joint zapewnia 
równomierną krzywą ugięcia pod obciążeniem. Oryginalny uchwyt 
kołowrotka Fuji TVS dodatkowo poprawia kontakt z przynętą. 

Spinningi Prorex XR cechuje znakomity stosunek ceny do jakości!
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PROREX XR SPIN

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11305-240 2.40m 7-21g 127cm 2 115g 8
11305-241 2.40m 10-30g 127cm 2 120g 8
11305-242 2.40m 15-50g 127cm 2 130g 8
11305-243 2.40m 30-70g 127cm 2 160g 8
11305-244 2.40m 40-90g 127cm 2 170g 8
11305-245 2.40m 70-135g 127cm 2 190g 7
11305-270 2.70m 5-30g 142cm 2 135g 8
11305-271 2.70m 15-50g 142cm 2 150g 9
11305-272 2.70m 30-70g 142cm 2 175g 9
11305-273 2.70m 40-90g 142cm 2 185g 8
11305-300 3.00m 14-56g 157cm 2 170g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11306-181 1.80m 8-35g 96cm 2 125g 8
11306-213 2.10m 14-42g 111cm 2 135g 9

PROREX XR BAITCAST

PROREX XR JERK

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11306-197 1.95m 40-120g 104cm 2 135g 9

11305-241

11306-197

11305-245
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PROREX

  ► Blank z włókna węglowego HVF®

  ► Węglowa konstrukcja X45®

  ► Połączenie czopowe V-Joint®

  ► Przelotki Titanium Oxyd
  ► Uchwyt kołowrotka Fuji®
  ►  Wysokiej jakości rękojeść z korka 

i EVA
  ► Futerał transportowy 

NEW

Uchwyt kołowrotka FUJI

smallest size allowed due to line thickness

W procesie tworzenia serii wędzisk Prorex nasi inżynierowie 
koncentrowali się na redukcji wagi i zwiększeniu szybkości blanku. 

Ich akcja została zoptymalizowana pod kątem wymagań nowoczesnych 
metod spinningowego połowu gumowymi imitacjami i woblerami. Wędki te 
cechują się dużą sztywnością i ugięciem przechodzącym pod obciążeniem 
aż po rękojeść. Blank z kompozytu węglowego HVF jest dobrze wyważony, 
dzięki czemu komfortowo leży w dłoni. Doskonale ładuje się przy zamachu 

umożliwiając osiąganie znacznych odległości wyrzutowych. Konstrukcja 
X45 stabilizuje cały blank wyraźnie zwiększając celność wyrzutu. 
Połączenie czopowe V-Joint optymalizuje krzywą ugięcia.

Seria wędek Prorex skutecznie łączy najnowsze technologie 
konstrukcyjne z klasycznym wyglądem - na dodatek w wyjątkowo 
korzystnej relacji ceny do jakości.
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nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11298-210 2.10m 7-21g 111cm 2 125g 8
11298-242 2.40m 7-21g 126cm 2 135g 8
11298-240 2.40m 10-30g 126cm 2 150g 8
11298-241 2.40m 15-50g 126cm 2 160g 7
11298-243 2.40m 30-70g 126cm 2 165g 7
11298-244 2.40m 40-90g 126cm 2 175g 7
11298-246 2.40m 50-110g 126cm 2 190g 7
11298-270 2.70m 5-30g 141cm 2 175g 8
11298-271 2.70m 15-50g 141cm 2 175g 8
11298-273 2.70m 30-70g 141cm 2 185g 8
11298-274 2.70m 40-90g 141cm 2 190g 8
11298-300 3.00m 10-40g 157cm 2 185g 9

PROREX SPIN PROREX BAITCAST

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11299-180 1.80m 8-35g 96cm 2 140g 9

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.
11299-195 1.95m 40-120g 104cm 2 150g 9

PROREX JERK

11298-270

11298-273

11299-180



236

PRZYNĘTY SZTUCZNE
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PROREX MERMAID SHAD DF

UV chartreuse
nr. art. dł. pak./szt.
15207-001 7.5 cm 7 szt
15210-001 10.0 cm 6 szt
15212-001 12.5 cm 5 szt
15215-001 15.0 cm 4 szt

spotted mullet
nr. art. dł. pak./szt.
15207-002 7.5 cm 7 szt
15210-002 10.0 cm 6 szt
15212-002 12.5 cm 5 szt
15215-002 15.0 cm 4 szt

UV pearl
nr. art. dł. pak./szt.
15207-003 7.5 cm 7 szt
15210-003 10.0 cm 6 szt
15212-003 12.5 cm 5 szt
15215-003 15.0 cm 4 szt

burning perch
nr. art. dł. pak./szt.
15207-004 7.5 cm 7 szt
15210-004 10.0 cm 6 szt
15212-004 12.5 cm 5 szt
15215-004 15.0 cm 4 szt

inakko
nr. art. dł. pak./szt.
15207-005 7.5 cm 7 szt
15210-005 10.0 cm 6 szt
15212-005 12.5 cm 5 szt
15215-005 15.0 cm 4 szt

urume
nr. art. dł. pak./szt.
15207-006 7.5 cm 7 szt
15210-006 10.0 cm 6 szt
15212-006 12.5 cm 5 szt
15215-006 15.0 cm 4 szt

chiayu
nr. art. dł. pak./szt.
15207-007 7.5 cm 7 szt
15210-007 10.0 cm 6 szt
15212-007 12.5 cm 5 szt
15215-007 15.0 cm 4 szt

ayu
nr. art. dł. pak./szt.
15207-008 7.5 cm 7 szt
15210-008 10.0 cm 6 szt
15212-008 12.5 cm 5 szt
15215-008 15.0 cm 4 szt

holo orange
nr. art. dł. pak./szt.
15207-009 7.5 cm 7 szt
15210-009 10.0 cm 6 szt
15212-009 12.5 cm 5 szt
15215-009 15.0 cm 4 szt

reaction orange
nr. art. dł. pak./szt.
15207-010 7.5 cm 7 szt
15210-010 10.0 cm 6 szt
15212-010 12.5 cm 5 szt
15215-010 15.0 cm 4 szt

UV chartreuse

spotted mullet

UV pearl

burning perch

innako

urume

chiayu

ayu

holo orange 

reaction orange

NEW

Znany i lubiany DuckFin Shad teraz dostępny w wariancie Low-Action. 
Marmaid Shad nadaje się do jigowania przy dnie, obławiania średnich 
warstw wody oraz połowu wertykalnego z łodzi. Wielką zaletą Marmaid 
Shad jest możliwość dowolnego dopasowania się do indywidualnych 
potrzeb poprzez przycięcie wabika w okolicy ogona - pozostawiając go w 
oryginalnym stanie, już przy delikatnych podbiciach szczytówką zaczyna 
poruszać się bardzo nęcącymi falującymi ruchami. Poprzez przycinanie 
możemy uzyskać co najmniej trzy różne typy pracy - klasyczny V-Tail, 
Pintail lub Forktail (odcięcie tylko wewnętrznej membrany). Idealny do 
połowu sandaczy i okoni. Świetnie sprawdza się przy połowie metodą 
drop-shot.

Porównanie rozmiarów
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PROREX LIVE TROUT SWIMBAIT DF

nr. art. dł. wg.
15430-...18 18.0 cm 90.0 g
15430-...25 25.0 cm 230.0 g

NEW

Podczas tworzenia tych przynęt staraliśmy się jak najlepiej odwzorować naturę. Już przy pierwszym spojrzeniu 
uderza podobieństwo do prawdziwego pstrąga. Zastosowanie druku 3D polegającego na nadrukowaniu obrazu 
prawdziwej ryby na korpus wabika umożliwia uzyskanie ekstremalnie realistycznych barw i efektu nieosiągalnego 
w żaden inny sposób.
Prorex Live Trout Swimbait jest dzięki temu idealną przynętą na duże szczupaki, które wyspecjalizowały się w 
polowaniu na pstrągi. Live Trout sprawdza się przy szybkim i wolnym prowadzeniu, porusza się kolebiącymi 
ruchami - niezwykle podobnymi do żywego pstrąga. Oryginalny ogon DUCKFIN wytwarza przy tym silne fale, 
rozchodzące się w wodzie na znaczne odległości. W zależności od szybkości ściągania płetwy brzuszne i 
grzbietowe wibrują z większą lub mniejszą częstotliwością zapewniając dodatkowe nęcące bodźce.
Live Trout wyposażony został w dwa oczka montażowe, aby dać jeszcze więcej możliwości prezentacji - po 
zamocowaniu za górne oczko przynęta schodzi nieco głębiej i porusza się energiczniej, mocowanie za oczko w 
paszczy wabik pracuje trochę spokojniej i płycej.
Prorex Live Trout Swimbait dostarczany jest jako przynęta gotowa do łowienia z założonym dozbrojeniem - 
wystarczy wyciągnąć z opakowania i założyć na koniec przyponu. Kotwica stanowiąca dozbrojenie umocowana 
jest na stalce 60Ibs aby zminimalizować ryzyko utraty kapitalnego okazu poprzez zaczepienie się stalki o kółko 
łącznikowe. Live Trout został wyróżniony na Efttex 2016 jako najlepszy nowy wabik z miękkiego silikonu na  
rok 2017!
Głębokość schodzenia: 18cm - ok. 2,00m, 25cm - ok. 3,50m
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live rainbow trout
nr. art.  15430-018
nr. art.  15430-025

live brown trout
nr. art.  15430-118
nr. art.  15430-125

live gold trout
nr. art.  15430-218
nr. art.  15430-225

live char
nr. art.  15430-318
nr. art.  15430-325

firetiger
nr. art.  15430-418
nr. art.  15430-425

18cm

25cm

Porównanie rozmiarów
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PROREX CLASSIC SHAD DF

  7.5cm -     3g
10.0cm -     6g
12.5cm -   12g
15.0cm -   24g
20.0cm -   50g
25.0cm - 100g

Firetiger

ghost perch

ghost orange

chartreuse perl

ghost ayu

metallic ayu

motor oil

holo orange

rainbow trout

blue metallic pearl

NEW

Nowy PX Classic Shad już w trakcie pierwszych testów zrobił na wędkarzach 
z naszego teamu ogromne wrażenie - w krótkim czasie pozwolił wylądować 
niezliczoną ilość szczupaków i sandaczy. PX Classic Shad zachwyca 
wieloma detalami. Ogon DuckFin zapewnia silne wibracje i przyczynia się 
do atrakcyjnej, kołyszącej pracy. Smukły korpus redukuje wagę przynęty 
i stabilizuje jej ruchy. Żeberka na końcu ułatwiają pochłanianie wabika 
drapieżnikom, a jednocześnie zapewniają dobre miejsce do zakrapiania 
aromatów, które w załamaniach znacznie dłużej utrzymują się pod wodą. 
Przynęta nadaje się tak do szybkiego, jak i wolnego prowadzenia - w obu 
przypadkach pracuje stabilnie i równie atrakcyjnie.



241

firetiger
nr. art. dł. pak./szt.
16740-000 7.5 cm 6 szt
16741-000 10.0 cm 5 szt
16742-000 12.5 cm 4 szt
16743-000 15.0 cm 3 szt

ghost perch
nr. art. dł. pak./szt.
16740-001 7.5 cm 6 szt
16741-001 10.0 cm 5 szt
16742-001 12.5 cm 4 szt
16743-001 15.0 cm 3 szt

ghost orange
nr. art. dł. pak./szt.
16740-002 7.5 cm 6 szt
16741-002 10.0 cm 5 szt
16742-002 12.5 cm 4 szt
16743-002 15.0 cm 3 szt

chart pearl
nr. art. dł. pak./szt.
16740-003 7.5 cm 6 szt
16741-003 10.0 cm 5 szt
16742-003 12.5 cm 4 szt
16743-003 15.0 cm 3 szt

ghost ayu
nr. art. dł. pak./szt.
16740-004 7.5 cm 6 szt
16741-004 10.0 cm 5 szt
16742-004 12.5 cm 4 szt
16743-004 15.0 cm 3 szt

metallic ayu
nr. art. dł. pak./szt.
16740-005 7.5 cm 6 szt
16741-005 10.0 cm 5 szt
16742-005 12.5 cm 4 szt
16743-005 15.0 cm 3 szt

motor oil
nr. art. dł. pak./szt.
16740-006 7.5 cm 6 szt
16741-006 10.0 cm 5 szt
16742-006 12.5 cm 4 szt
16743-006 15.0 cm 3 szt

holo orange
nr. art. dł. pak./szt.
16740-007 7.5 cm 6 szt
16741-007 10.0 cm 5 szt
16742-007 12.5 cm 4 szt
16743-007 15.0 cm 3 szt

rainbow trout
nr. art. dł. pak./szt.
16740-008 7.5 cm 6 szt
16741-008 10.0 cm 5 szt
16742-008 12.5 cm 4 szt
16743-008 15.0 cm 3 szt

blue metallic pearl
nr. art. dł. pak./szt.
16740-009 7.5 cm 6 szt
16741-009 10.0 cm 5 szt
16742-009 12.5 cm 4 szt
16743-009 15.0 cm 3 szt

fire tiger
nr. art. dł. pak./szt.
16730-000 20.0 cm 2 szt
16731-000 25.0 cm 2 szt

Blister

ghost perch
nr. art. dł. pak./szt.
16730-001 20.0 cm 2 szt
16731-001 25.0 cm 2 szt

chart pearl
nr. art. dł. pak./szt.
16730-003 20.0 cm 2 szt
16731-003 25.0 cm 2 szt

ghost ayu
nr. art. dł. pak./szt.
16730-004 20.0 cm 2 szt
16731-004 25.0 cm 2 szt

metallic ayu
nr. art. dł. pak./szt.
16730-005 20.0 cm 2 szt
16731-005 25.0 cm 2 szt

motor oil
nr. art. dł. pak./szt.
16730-006 20.0 cm 2 szt
16731-006 25.0 cm 2 szt

holo orange
nr. art. dł. pak./szt.
16730-007 20.0 cm 2 szt
16731-007 25.0 cm 2 szt

rainbow trout
nr. art. dł. pak./szt.
16730-008 20.0 cm 2 szt
16731-008 25.0 cm 2 szt

blue metallic pearl
nr. art. dł. pak./szt.
16730-009 20.0 cm 2 szt
16731-009 25.0 cm 2 szt

fire tiger
nr. art. dł. pak./szt.
16720-000 7.5 cm 35 szt
16721-000 10.0 cm 30 szt
16722-000 12.5 cm 30 szt
16723-000 15.0 cm 20 szt
16724-000 20.0 cm 15 szt
16725-000 25.0 cm 12 szt

ghost perch
nr. art. dł. pak./szt.
16720-001 7.5 cm 35 szt
16721-001 10.0 cm 30 szt
16722-001 12.5 cm 30 szt
16723-001 15.0 cm 20 szt
16724-001 20.0 cm 15 szt
16725-001 25.0 cm 12 szt

ghost orange
nr. art. dł. pak./szt.
16720-002 7.5 cm 35 szt
16721-002 10.0 cm 30 szt
16722-002 12.5 cm 30 szt
16723-002 15.0 cm 20 szt
16724-002 20.0 cm 15 szt
16725-002 25.0 cm 12 szt

chart pearl
nr. art. dł. pak./szt.
16720-003 7.5 cm 35 szt
16721-003 10.0 cm 30 szt
16722-003 12.5 cm 30 szt
16723-003 15.0 cm 20 szt
16724-003 20.0 cm 15 szt
16725-003 25.0 cm 12 szt

ghost ayu
nr. art. dł. pak./szt.
16720-004 7.5 cm 35 szt
16721-004 10.0 cm 30 szt
16722-004 12.5 cm 30 szt
16723-004 15.0 cm 20 szt
16724-004 20.0 cm 15 szt
16725-004 25.0 cm 12 szt

metallic ayu
nr. art. dł. pak./szt.
16720-005 7.5 cm 35 szt
16721-005 10.0 cm 30 szt
16722-005 12.5 cm 30 szt
16723-005 15.0 cm 20 szt
16724-005 20.0 cm 15 szt
16725-005 25.0 cm 12 szt

motor oil
nr. art. dł. pak./szt.
16720-006 7.5 cm 35 szt
16721-006 10.0 cm 30 szt
16722-006 12.5 cm 30 szt
16723-006 15.0 cm 20 szt
16724-006 20.0 cm 15 szt
16725-006 25.0 cm 12 szt

holo orange
nr. art. dł. pak./szt.
16720-007 7.5 cm 35 szt
16721-007 10.0 cm 30 szt
16722-007 12.5 cm 30 szt
16723-007 15.0 cm 20 szt
16724-007 20.0 cm 15 szt
16725-007 25.0 cm 12 szt

rainbow trout
nr. art. dł. pak./szt.
16720-008 7.5 cm 35 szt
16721-008 10.0 cm 30 szt
16722-008 12.5 cm 30 szt
16723-008 15.0 cm 20 szt
16724-008 20.0 cm 15 szt
16725-008 25.0 cm 12 szt

blue metallic pearl
nr. art. dł. pak./szt.
16720-009 7.5 cm 35 szt
16721-009 10.0 cm 30 szt
16722-009 12.5 cm 30 szt
16723-009 15.0 cm 20 szt
16724-009 20.0 cm 15 szt
16725-009 25.0 cm 12 szt

metallic ayu

motor oil

holo orange

rainbow trout

blue metallic pearl

ghost orange
nr. art. dł. pak./szt.
16730-002 20.0 cm 2 szt
16731-002 25.0 cm 2 szt

Zapinane opakowanie

Luźne w pudełku
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PROREX HYBRID SWIMBAIT

nr. art. dł. wg.
15418-00... 18.0 cm 50.0 g
15425-00... 25.0 cm 125.0 g

NEW

Nowy Prorex Hybrid Swimbait od DAIWA to najwyższa jakość i wielka skuteczność w ektremalnie korzystnej relacji ceny do jakości. Ta przynęta 
charakteryzuje się doskonałą akcją, niezwykle zbliżoną do rzeczywistych ruchów żywej ryby. 

Przy jednostajnym zwijaniu co rusz lekko odbija na boki imitując zranioną małą rybę. Prorex Hybrid Swimbait dostarczany jest jako przynęta gotowa do 
łowienia z założonym dozbrojeniem - wystarczy wyciągnąć z opakowania i założyć na koniec przyponu. Kotwica dozbrajająca umocowana jest na stalce 
60Ibs aby zminimalizować ryzyko utraty kapitalnego okazu poprzez zaczepienie się stalki o kółko łącznikowe. Specjalna głowa została tak skonstruowana, 
by wytrzymać ekstremalne obciążenia podczas połowu dużych szczupaków, sumów i sandaczy - nawet po bardzo licznych braniach i wylądowanych
drapieżnikach nie pęka zaczynając przez to nabierać wody. Prorex Hybrid Swimbait świetnie spisuje się podczas wolnego, jak i bardzo szybkiego 
prowadzenia (2,5km/h – 5km/h) zachowując stabilność pracy.
Konstrukcja Silent (bez grzechotki) sprawdza się wyjątkowo dobrze w silnie obławianych wodach.
Duży wybór kolorów pozwala dobrać odpowiedni model na niemal każdy typ łowiska. Jeśli korpus z miękkiego plastiku po wielu braniach szczupaków 
jest już zniszczony, w ofercie dostępne są niedrogie wymienne ogony, które dzięki specjalnej konstrukcji bardzo łatwo mogą zostać wymienione poprzez 
doklejenie do głowy (polecamy klej Loctite 406). Głębokość schodzenia modelu Slow Floating: 18cm - ok 2,00m, w trollingu ok 3,50m, 25cm - ok 2,50m, w 
trollingu ok 4,00-5m.

18cm

25cm

Porównanie rozmiarów
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Zapasowe ogony 
do Hybrid Swimbait 18cm

firetiger
nr. art.  15418-001
nr. art.  15425-001

golden shiner
nr. art.  15418-002
nr. art.  15425-002

swedish blue
nr. art.  15418-003
nr. art.  15425-003

ghost ayu
nr. art.  15418-004
nr. art.  15425-004

ghost purple ayu
nr. art.  15418-005
nr. art.  15425-005

pike
nr. art.  15418-006
nr. art.  15425-006

rainbow trout
nr. art.  15418-007
nr. art.  15425-007

brown trout
nr. art.  15418-008
nr. art.  15425-008

artic char
nr. art.  15418-009
nr. art.  15425-009

ayu
nr. art.  15418-010
nr. art.  15425-010

nr. art. rozm.
15418-101 firetiger
15418-102 golden shiner
15418-103 swedish blue
15418-104 ghost ayu
15418-105 ghost purple ayu
15418-106 pike
15418-107 rainbow trout
15418-108 brown trout
15418-109 artic char
15418-110 ayu

nr. art. rozm.
15425-101 firetiger
15425-102 golden shiner
15425-103 swedish blue
15425-104 ghost ayu
15425-105 ghost purple ayu
15425-106 pike
15425-107 rainbow trout
15425-108 brown trout
15425-109 artic char
15425-110 ayu

Zapasowe ogony 
do Hybrid Swimbait 25cm

Po 1 sztuce w blistrzePo 1 sztuce w blistrze
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PROREX HYBRID CRANK 140

nr. art. dł. wg.
15413-0... 14.0 cm 30.0 g

firetiger
nr. art.  15413-001

golden shiner
nr. art.  15413-002

swedish blue
nr. art.  15413-003

ghost ayu
nr. art.  15413-004

pike
nr. art.  15413-006

rainbow trout
nr. art.  15413-007

brown trout
nr. art.  15413-008

ayu
nr. art.  15413-010

NEW

Nowy Hybrid Crank łączy zalety woblera z zaletami gumowej imitacji. Korpus z miękkiego silikonu wytwarza w wodzie wibracje znacznie bardziej zbliżone 
do tych wywoływanych przez żywe ryby. Dodatkowo przy braniu jest to często decydujący moment o dłuższym trzymaniu przez drapieżnika, co zwiększa 
prawdopodobieństwo skutecznego zacięcia. Dzięki długiemu sterowi wabik błyskawicznie zaczyna pracować na odpowiedniej głębokości. Gumowy korpus 
porusza się w niezwykle atrakcyjny sposób również podczas bardzo powolnym prowadzniu. Prorex Hybrid Crank udowadnia swoją skuteczność w niemal 
każdej technice prezentacji - sprawdza się w trakcie twitchingu, jerkowania i jednostajnego ściągania.
Konstrukcja Silent (bez grzechotki) szczególnie dobre rezultaty przynosi w mocno obławianych wodach. Wielkość 14cm nadaje się do połowu sandaczy,
szczupaków. Konstrukcja Hybrid Crank umożliwia szybką wymianę zniszczonego licznymi ataki szczupaków miękkiego korpusu - wystarczy nałożyć od 
góry na sztywną podstawę wabika. Hybrid Crank sprzedawany jest z dodatkowym ogonem.
Model floating - głębokość schodzenia: 2,00m - 3,00m
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PROREX HYBRID MINNOW 135

firetiger
nr. art.  15414-001

golden shiner
nr. art.  15414-002

swedish blue
nr. art.  15414-003

ghost ayu
nr. art.  15414-004

pike
nr. art.  15414-006

rainbow trout
nr. art.  15414-007

brown trout
nr. art.  15414-008

ayu
nr. art.  15414-010

nr. art. dł. wg.
15414-0... 13.5 cm 18.0 g

NEW

Nowy Hybrid Minnow od DAIWA łączy zalety woblera z zaletami gumowej imitacji. Korpus z miękkiego silikonu wytwarza w wodzie wibracje znacznie bardziej 
zbliżone do tych wywoływanych przez żywe ryby. Dodatkowo przy braniu jest to często decydujący moment o dłuższym trzymaniu przez drapieżnika, co 
zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego zacięcia.
Hybrid Minnow najlepiej nadaje się do bardziej aktywnych metod prezentacji, mało który drapieżnik jest w stanie oprzeć się temu wabikowi podczas 
twitchingu lub jerkowania. Konstrukcja Silent (bez grzechotki) szczególnie dobre rezultaty przynosi w mocno obławianych wodach.
Konstrukcja Hybrid Minnow umożliwia szybką wymianę zniszczonego licznymi ataki szczupaków miękkiego korpusu - wystarczy nałożyć od góry na 
sztywną podstawę wabika. Hybrid Minnow sprzedawany jest z dodatkowym ogonem. Model Floating - głębokość schodzenia: 1,00m - 2,00m.
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PROREX JOINT BAIT BT

nr. art. dł. wg.
15201-10... 10.0 cm 12.0 g
15201-15... 15.0 cm 37.0 g
15201-20... 20.0 cm 78.0 g

firetiger
nr. art.  15201-100
nr. art.  15201-150
nr. art.  15201-200

gold perch
nr. art.  15201-101
nr. art.  15201-151
nr. art.  15201-201

ayu
nr. art.  15201-102
nr. art.  15201-152
nr. art.  15201-202

setsuki ayu
nr. art.  15201-103
nr. art.  15201-153
nr. art.  15201-203

live rainbow trout
nr. art.  15201-105
nr. art.  15201-155
nr. art.  15201-205

live perch
nr. art.  15201-106
nr. art.  15201-156
nr. art.  15201-206

live pike
nr. art.  15201-107
nr. art.  15201-157
nr. art.  15201-207

live orange bleak
nr. art.  15201-108
nr. art.  15201-158
nr. art.  15201-208

live brown trout
nr. art.  15201-109
nr. art.  15201-159
nr. art.  15201-209

NEW

Nowa, trzyczęściowa przynęta z serii Prorex cechuje się doskonałą pracą. 
Joint Bait już przy ekstremalnie wolnym prowadzeniu porusza się bardzo 
nęcąco. Po krótkich, lekkich szarpnięciach szczytówką przynęta będzie 
odbijać na boki ściągając na siebie uwagę drapieżników. W trakcie przerw w 
prowadzeniu powoli zmierza w kierunku dna utrzymując stabilną, poziomą 
pozycję. Ta cecha sprawia, że doskonale spisuje się również w bardzo 
płytkich zbiornikach oraz w trakcie łowienia ponad wodną roślinnością. 
Świetna przynęta na cały sezon, sprawdza się zarówno przy wolnym, jak i 
szybkim prowadzeniu.
Zastosowanie specjalnego druku 3D sprawia, że wabiki wyglądają 
niesamowicie realistycznie, co jest nieocenioną zaletą w czystej, 
przejrzystej wodzie oraz w wodach poddawanych silnej presji wędkarskiej. 
Konstrukcja Silent (bez grzechotki) jest kolejnym czynnikiem zwiększającym 
efektywność przynęty w mocno obławianych zbiornikach. 3 rozmiary: 
10cm, 15cm i 20cm pokrywają większość potrzeb spinningowego połowu 
szczupaków, sandaczy i okoni. Powoli tonące.

20cm

15cm

10cm

Porównanie rozmiarów
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PROREX CRANKBAIT DR

nr. art. dł. wg.
15205-80... 8.0 cm 24.0 g

firetiger
nr. art.  15205-800

gold perch
nr. art.  15205-801

ayu
nr. art.  15205-802

setsuki ayu
nr. art.  15205-803

live rainbow trout
nr. art.  15205-805

live perch
nr. art.  15205-806

live pike
nr. art.  15205-807

live orange bleak
nr. art.  15205-808

live brown trout
nr. art.  15205-809

PROREX BABY CRANK MR

nr. art. dł. wg.
15206-40... 4.0 cm 3.0 g

firetiger
nr. art.  15206-400

gold perch
nr. art.  15206-401

ayu
nr. art.  15206-402

setsuki ayu
nr. art.  15206-403

live rainbow trout
nr. art.  15206-405

live perch
nr. art.  15206-406

live pike
nr. art.  15206-407

live orange bleak
nr. art.  15206-408

live brown trout
nr. art.  15206-409

NEW

NEW

Kompaktowy 80mm Crankbait, który zmusza do działania nawet 
najbardziej leniwe drapieżniki! Prorex Crank dzięki długiemu sterowi 
błyskawicznie znajduje się na właściwej głębokości i zaczyna 
wytwarzać silne fale. Zintegrowane grzechotki zapewniają dodatkowe 
bodźce. Równie skuteczny podczas szybkiego, jak i powolnego 
prowadzenia. W czasie niskiej aktywności ryb właśnie ta przynęta 
może zrobić różnicę. Idealny wabik na szczupaki, sandacze i okonie. 
Pływający.
Głębokość schodzenia: ok. 2,50m - 3,00m

Mini wobler świetnie nadający się do połowu niemal wszystkich 
drapieżników od pstrągów po okonie i sandacze. Prorex Baby Crank 
żywo porusza się w trakcie prowadzenia, doskonale imitując małą 
rybę. Specjalna konstrukcja steru sprawia, że można podawać go 
zarówno w wodzie stojącej, jak i płynącej. Pływający. Konstrukcja 
Silent - bez grzechotek.
Głębokość schodzenia: 0,60m - 1,00m
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PROREX MINNOW SR

nr. art. dł. wg.
15202-12... 12.0 cm 17.0 g
15202-16... 16.0 cm 42.0 g

firetiger
nr. art.  15202-120
nr. art.  15202-160

gold perch
nr. art.  15202-121
nr. art.  15202-161

ayu
nr. art.  15202-122
nr. art.  15202-162

setsuki ayu
nr. art.  15202-123
nr. art.  15202-163

live rainbow trout
nr. art.  15202-125
nr. art.  15202-165

live perch
nr. art.  15202-126
nr. art.  15202-166

live pike
nr. art.  15202-127
nr. art.  15202-167

live orange bleak
nr. art.  15202-128
nr. art.  15202-168

live brown trout
nr. art.  15202-129
nr. art.  15202-169

PROREX DIVING MINNOW DR

nr. art. dł. wg.
15203-80... 8.0 cm 8.0 g
15203-12... 12.0 cm 26.0 g

firetiger
nr. art.  15203-800
nr. art.  15203-120

gold perch
nr. art.  15203-801
nr. art.  15203-121

ayu
nr. art.  15203-802
nr. art.  15203-122

setsuki ayu
nr. art.  15203-803
nr. art.  15203-123

live rainbow trout
nr. art.  15203-805
nr. art.  15203-125

live perch
nr. art.  15203-806
nr. art.  15203-126

live pike
nr. art.  15203-807
nr. art.  15203-127

live orange bleak
nr. art.  15203-808
nr. art.  15203-128

live brown trout
nr. art.  15203-809
nr. art.  15203-129

NEW

NEW

Klasyczny kształt minnow od wielu lat doskonale sprawdza się w połowie 
drapieżników - imitując ich ulubione ofiary. Prorex Minnow SR stworzony 
został do łowienia w górnych warstwach wody i cechuje się bardzo 
żywą pracą. Już przy niskiej prędkości prowadzenia kołysze się na 
boki, świetnie nadaje się do twitchingu i jerkowania. Model 16cm ma na 
brzuchu dodatkowe, trzecie oczko, do którego w razie potrzeby można 
przymocować kolejną kotwicę. Pływający. Głębokość schodzenia: 12cm - 
ok. 0,60m - 1,20m, 16cm - ok. 0,80m - 1,40m

Nowy wobler Prorex w kształcie banana szybko nurkuje na odpowiednią 
głębokość i porusza się silnie kolebiącymi ruchami imitując ranną rybę. 
Skuteczny zarówno przy wolnym, jak i szybkim prowadzeniu. Świetnie 
spisuje się także podczas twitchingu. Prawdziwy sandaczowy magnes! 
Dostępny w dwóch wielkościach: 8cm i 12cm. Pływający. Konstrukcja Silent 
- bez grzechotek. Nadaje się również do trollingu. Głębokość schodzenia: 
8cm - ok.1,20m -1,60m, 12cm - ok.2,00m - 3,00m

8cm

12cm

Porównanie rozmiarów
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PROREX FLAT BAIT MR

nr. art. dł. wg.
15204-10... 10.0 cm 21.0 g
15204-15... 15.0 cm 60.0 g

firetiger
nr. art.  15204-100
nr. art.  15204-150

gold perch
nr. art.  15204-101
nr. art.  15204-151

ayu
nr. art.  15204-102
nr. art.  15204-152

setsuki ayu
nr. art.  15204-103
nr. art.  15204-153

live rainbow trout
nr. art.  15204-105
nr. art.  15204-155

live perch
nr. art.  15204-106
nr. art.  15204-156

live pike
nr. art.  15204-107
nr. art.  15204-157

live orange bleak
nr. art.  15204-108
nr. art.  15204-158

live brown trout
nr. art.  15204-109
nr. art.  15204-159

NEW

Prorex Flat Bait cechuje kompaktowy, wysoki korpus stanowiący 
szczególnie dla szczupaków nieodpartą pokusę. Wabik szeroko 
wychyla się na boki w trakcie prowadzenia wytwarzając silne 
podwodne fale, które drapieżniki wyczuwają z dużych odległości. 
Flat Bait już przy ekstremalnie niskiej prędkości ściągania prezentuje 
pełnię swoich możliwości, co jest szczególnie przydatne w przypadku 
ospałych drapieżników i w zimnej wodzie. Idealny do połowu ponad 
wodną roślinnością. Dostępny w 2 wielkościach: 10cm i 15cm. 
Pływający. Głębokość schodzenia: 10cm - ok. 1,00m-1,40m, 15cm - 
ok.1,40m-1,80m

15cm

10cm

Porównanie rozmiarów
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Akcesoria
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SYSTEM PROREX SCREW-IN
NEW

WKRĘCANA SPIRALA 
PROREX SCREW-IN

ODWAŻNIKI PROREX 
SCREW-IN

DOZBROJENIE 
PROREX SCREW-IN

GRZECHOTKA PROREX 
SCREW-IN

nr. art. rozm. pak./szt.
15411-000 3.0cm 8 szt
15411-005 5.0cm 8 szt

nr. art. wg. pak./szt.
15411-104 4.0 g 4 szt
15411-106 6.0 g 4 szt
15411-108 8.0 g 3 szt

nr. art. dł. rozm. Haka pak./szt.
15411-010 7.0cm 1/0 1 szt
15411-020 8.5cm 2/0 1 szt

nr. art. ø mm pak./szt.
15411-203 3.00 mm 6 szt
15411-205 5.00 mm 6 szt
15411-207 7.00 mm 5 szt

NEW

NEW

NEW
NEW

Ten wkręcany system pozwala w bardzo prosty sposób dozbroić gumową 
przynętę. Spiralę wkręcamy w głowę wabika, a za pomocą kółka 
łącznikowego zakładamy system z dwoma kotwicami, które mocujemy do 
korpusu wbijając w niego po jednym  z haków. W ten sposób otrzymujemy 
przynętę, którą prowadzić możemy ekstremalnie płytko i powoli. Aby 
zwiększyć głębokość schodzenia wystarczy wkręcić w gumowy korpus 
odważnik Prorex Screw-In Weight Balancer. Idealny na okres po tarle 
szczupaków, kiedy żerują w płytkich wodach.

System dozbrajający z dwoma 
kotwicami do dużych przynęt z 
miękkiego silikony. System # 1/0 
do zbrojenia gumowych imitacji 
od 18cm do 25m. Wielkość 2/0 
do wabików od 23cm do 30cm. 
Wysokiej jakości stalka 50Ibs 
wytrzyma liczne brania.

Bazą systemu Screw-In wkręcana 
spirala dostępna w 2 wielkościach.
Spirala L / 5cm: do przynęt od 20 
do 30cm
Spirala M / 3cm: do przynęt od 
15cm do 23cm.

Wkręcany odważnik, który wystarczy
umocować na podbrzuszu przynęty 
z miękkiego silikonu.. Pozwala 
regulować wyważenie i głębokość 
schodzenia przynęty. Idealny w 
połączeniu z wkręcanym system 
Prorex Screw-In.

Grzechotki mogą być umieszczone 
w dowolnej przynęcie z miękkiego 
silikonu. Małe stalowe kulki w szklanej 
fiolce wytwarzają ciche stuknięcia, 
które w pewnych sytuacjach wywołują 
u drapieżników instynktowny odruch, 
skłaniając do agresywnego ataku.
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PRZYPON TYTANOWY PROREX SZPULA

nr. art. wytrzym dł.
17925-712 12.0 kg 20.0 cm
17925-718 18.0 kg 20.0 cm
17925-725 25.0 kg 20.0 cm

Zawartość: 1szt.

17925-812 12.0 kg 30.0 cm
17925-818 18.0 kg 30.0 cm
17925-825 25.0 kg 30.0 cm

nr. art. wytrzym dł.
17925-912 12.0 kg 3.0m
17925-918 18.0 kg 3.0m
17925-925 25.0 kg 3.0m
Zawartość: 1szt.

nr. art. wytrzym dł. rozm. Haka
17925-205 7.0 kg 5.0 cm 6
17925-207 10.0 kg 7.0 cm 4
17925-209 14.0 kg 9.0 cm 2
17925-211 18.0 kg 11.0 cm 2

STALKA Z KOTWICĄ PROREX 7X7

Ilość: 2 szt.

NEW

PRZYPON FLUOROKARBONOWYPROREX

nr. art. wytrzym dł.
17925-622 22.0 kg 30.0 cm
17925-631 31.0 kg 30.0 cm
17925-636 36.0 kg 30.0 cm
Zawartość: 1szt.

NEW

Mocny i odporny na ścieranie 
przypon fluorokarbonowy. Wyposa- 
żony w ekstra mocny krętlik i agrafkę 
Prorex. Doskonały do połowu w 
czystej, przejrzystej wodzie. Wysoki 
udźwig i  odporność na ścieranie 
sprawiają, że jest odporny również 
na zęby szczupaka.

Tytanowy przypon w odróżnieniu od zwykłych stalowych przyponów nie załamuje się, dzięki czemu ma znacznie 
większą żywotność, niż stalowy drut 1x7 lub 7x7. Dodatkowo jest on stabilniejszy podczas wyrzutu i w trakcie 
energicznego prowadzenia, dzięki czemu znacznie rzadziej się plącze. Wyposażony w ekstremalnie mocne krętliki 
Prorex. Idealny do twitchingu i jerkowania woblerami.

STALKA PROREX 7X7 SZPULA

nr. art. wytrzym dł.
17925-005 5.0 kg 20.0 cm
17925-007 7.0 kg 20.0 cm
17925-010 10.0 kg 20.0 cm
17925-015 15.0 kg 20.0 cm
17925-018 18.0 kg 20.0 cm

17925-105 5.0 kg 30.0 cm
17925-107 7.0 kg 30.0 cm
17925-110 10.0 kg 30.0 cm
17925-115 15.0 kg 30.0 cm
17925-118 18.0 kg 30.0 cm
Ilość: 2 szt.

nr. art. wytrzym dł.
17925-505 5.0 kg 5.0m
17925-507 7.0 kg 5.0m
17925-510 10.0 kg 5.0m
17925-515 14.0 kg 5.0m
17925-518 18.0 kg 5.0m
Zawartość: 1szt.

NEW

Stalowy drut Prorex 7x7 wyposażony w wysokiej jakości, bardzo mocne krętliki i agrafki Prorex. Brązowy kolor 
doskonale maskuje stalkę pod wodą i redukuje refleksy świetlne. Niemal całkowicie niewidoczna.

• Stalowy drut 7x7
• Ekstremalna elastyczność
• Brązowa kamuflująca barwa
• Bardzo wysoki udźwig
• Ekstra mocne agrafki i krętliki 

Prorex

Dozbrojenie w tylnej części wabika 
znacznie redukuje ilość pustych 
brań. Szczególnie, kiedy ryby biorą 
bardzo ostrożnie, łapiąc przynętę 
delikatnie i szybko wypluwając. 
Wykonane z wysokiej jakości, 
elastycznego drutu 7x7.

NEW
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TULEJE PROREX

nr. art. rozm. wytrzym pak./szt.
15408-000 16 9.0 kg 10
15408-001 12 18.0 kg 10
15408-002 6 24.0 kg 10
15408-004 4 32.0 kg 10

nr. art. rozm. wytrzym pak./szt.
15408-100 16/8 9.0 kg 10
15408-101 12/6 18.0 kg 10
15408-102 6/2 24.0 kg 10
15408-104 4/2 32.0 kg 10 nr. art. ø mm pak./szt.

15408-200 0,84mm 50 szt
15408-201 1,04mm 50 szt
15408-202 1,40mm 50 szt
15408-204 1,80mm 50 szt

nr. art. ø mm pak./szt.
15408-300 1,0mm 30 szt
15408-301 1,3mm 30 szt
15408-302 1,9mm 30 szt

OBCIĄŻNIK DO METODY DROP-SHOT PROREX

Bez ołowiu

nr. art. wg. pak./szt.
15407-007 7.0 g 4 szt
15407-014 14.0 g 3 szt
15407-021 21.0 g 2 szt
15407-028 28.0 g 2 szt

nr. art. wg. pak./szt.
15407-107 7.0 g 4 szt
15407-114 14.0 g 3 szt
15407-121 21.0 g 2 szt
15407-128 28.0 g 2 szt

MINI GŁÓWKI JIGOWE 
PROREX 

srebrnematowo pomarańczowe
nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt.
15405-601 1.0g 6 5 szt
15405-602 2.0g 6 5 szt
15405-402 2.0g 4 5 szt
15405-403 3.0g 4 5 szt
15405-203 3.0g 2 5 szt
15405-404 4.0g 4 5 szt
15405-204 4.0g 2 5 szt
15405-205 5.0g 2 5 szt

nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt.
15406-601 1.0g 6 5 szt
15406-602 2.0g 6 5 szt
15406-402 2.0g 4 5 szt
15406-403 3.0g 4 5 szt
15406-203 3.0g 2 5 szt
15406-404 4.0g 4 5 szt
15406-204 4.0g 2 5 szt
15406-205 5.0g 2 5 szt

AGRAFKA 
PROREX

NEW

NEW

NEW

NEW
Klasyczny obciążnik drop shot w formie walca. Ten kształt umożliwia 
uzyskiwanie dużych odległości wyrzutowych i minimalizuje ryzyko zaczepu. 
Odległość od przynęty można bardzo łatwo wyregulować karabińczykiem. 
Dostępny w dwóch wariantach (ołowiany i bezołowiowy).

Ultra lekki połów spinningowy wciąż 
zyskuje na popularności - dzięki tym 
główkom będziemy mogli bardzo 
skutecznie łowić okonie i sandacze 
małymi oraz najmniejszymi 
przynętami z miękkiego silikonu.. 
Idealna na ciepłe, letnie miesiące, 
kiedy woda jest pełna drobnicy.

Nowe agrafki Prorex Snaps 
(karabińczyki) wykonane z grubej i 
mocnej stali „Stainless Steel“. Cechują 
się wyjątkową wytrzymałością. Nie 
rozginają się nawet pod największym 
obciążeniem gwarantując optymalną 
pewność w trakcie holu. Matowo 
czarna powierzchnia redukuje od-
blaski, które mogłyby spłoszyć ryby. 
Dostępne w 4 rozmiarach.

Nowe krętliki z agrafkami Prorex 
wykonane są z ekstra grubej i mocnej 
stali „Stainless Steel“. Cechują 
sięwyjątkowo wysokim udźwigiem. 
Karabińczyki nie rozginają się nawet 
pod największym obciążeniem 
gwarantując optymalną pewność w 
trakcie holu. Matowo czarna powier-
zchnia redukuje odblaski, które 
mogłyby spłoszyć ryby. Dostępne w 4 
rozmiarach.

Bardzo dobrej jakości, grubościenne i zarazem miękkie tuleje zaciskowe do 
montażu przyponów różnego typu. Miękki mosiężny materiał minimalizuje 
ryzyko uszkodzenia przyponu podczas zaciskania tulei.
Podwójne tuleje nadają się do grubego drutu, przyponów hard-mono oraz 
fluorokarbonowych.

KRĘTLIK Z 
AGRAFKĄ 
PROREX

NEW
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nr. art. dł. pak./szt.
15409-005 14.0 cm 1 szt

nr. art. dł. pak./szt.
15409-020 29.0 cm 1 szt

OBCĘGI PROREX
NEW

SZCZYPCE DO TULEJEK 
ZACISKOWYCH  PROREX

CHWYTEK PROREX 
„FISH LIP“

NEW

NEW

NEW

Wysokiej jakości, małe szczypce boczne 
do obcinania stalowego drutu i grubych 
żyłek. Teflonowa powłoka redukuje 
ryzyko korozji. Oba końce uchwytów 
pokryte jaskrawym, fluorescencyjnym 
materiałem ułatwiającym odszukanie 
szczypiec po ciemku.

Nowy chwytak do podbierania ryb 
Prorex nadaje się do lądowania 
sandaczy, okoni i szczupaków. 
Wystarczy złapać chwytakiem 
dolną szczękę, odłożyć wędkę i 
drugą ręką wyciągnąć rybę z wody. 
Chwytak wyposażony jest w wagę 
sprężynową o zakresie do 13kg. 
Lekka aluminiowa konstrukcja, 
kompaktowe, poręczne wymiary.

Wysokiej jakości obcęgi do różnej 
wielkości tulejek zaciskowych. 
Pięć punktów nacisku zapewniają 
optymalną stabilność i precyzję 
zaciskania oraz zapobiegają 
uszkodzeniom stalki. Obie strony 
uchwytów pokryte jaskrawym, 
fluorescencyjnym materiałem 
ułatwiającym odszukanie obcęg po 
ciemku.

nr. art. dł. pak./szt.
15409-025 14.0 cm 1 szt

SZCZYPCE BOCZNE 
PROREX 



255

SZCZYPCE DO ODCZEPIANIA
PROREX, ZAGIĘTE

nr. art. dł. pak./szt.
15409-010 28.0 cm 1 szt

nr. art. dł. pak./szt.
15409-015 28.0 cm 1 szt

nr. art. dł. pak./szt.
15409-030 23.0 cm 1 szt

nr. art. dł. pak./szt.
15409-035 20.0 cm 1 szt

nr. art. dł. pak./szt.
15409-040 20.0 cm 1 szt

WYPYCHACZ PISTOLE-
TOWY PROREX

PROSTE SZCZYPCE DO
ODCZEPIANIA PROREX

ZAGIĘTE SZCZYPCE DO
ODCZEPIANIA PROREX

SZCZYPCE 
MULTIFUNKCYJNE PROREX

SZCZYPCE DO ODCZEPIANIA
PROREX, PROSTE

NEW NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

Pistoletowy wypychacz doskonale 
nadaje się do wydobywania głęboko 
tkwiących wabików. Konstrukcja 
ułatwia szybkie i bezpieczne 

Ekstra długie i solidne szczypce 
do wypychania ze stali Stainless. 
Idealne do usuwania głęboko 
tkwiących wabików bądź haków. 
Teflonowa powłoka redukuje 
ryzyko korozji. Wyposażone w 
ergonomiczne, antypoślizgowe 
uchwyty.

Ekstra długie, solidne, zagięte 
szczypce do wypychania ze stali 
Stainless. Idealne do usuwania 
głęboko tkwiących wabików 
bądź haków. Teflonowa powłoka 
redukuje ryzyko korozji.
Wyposażone w ergonomiczne, 
antypoślizgowe uchwyty.

Nowe multifunkcyjne szczypce 
Prorex idealne do rozwierania 
kółek łącznikowych od 5mm do 
12mm. Umożliwiają przecinanie 
stalek i grubych żyłek. 
Niezwykle przydatne narzędzie 
do montowania zestawów. 
Zintegrowane punkty nacisku 
ułatwiają zaciskanie tulejek. 
Teflonowa powłoka redukuje 
ryzyko korozji. Wyposażone w 
ergonomiczne, antypoślizgowe 
uchwyty.

Wysokiej jakości szczypce do 
wyczepiania haków. Dzięki 
zatrzaskowi z łatwością usuniecie 
głęboko tkwiące przynęty nie 
raniąc niepotrzebnie ryby.

Wysokiej jakości zagięte szczypce 
do wyczepiania haków. Dzięki 
zatrzaskowi z łatwością usuniecie 
głęboko tkwiące przynęty nie 
raniąc niepotrzebnie ryby.

nr. art. dł. pak./szt.
15409-000 24.0 cm 1 szt

usunięcie haka. Bez problemu radzi 
sobie również z małymi hakami. 
Teflonowa powłoka redukuje ryzyko 
korozji. Oba końce uchwytów pokryte 
jaskrawym, fluorescencyjnym ma-
teriałem ułatwiającym odszukanie 
wypychacza po ciemku.
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PODBIERAK DO BRODZENIA PROREX

PODBIERAK PROREX

nr. art. rozm. cłk. dł. dł. transpt. gł.
15809-745 55x45 cm 98 cm 82 cm 40 cm

nr. art. rozm. cłk. dł. dł. transpt. gł.
15809-775 70x50 cm 137 cm 72 cm 30 cm

NEW

NEW

Wysokiej klasy podbierak do brodzenia z ekstra miękką i lekką siatką powlekaną silikonem. Wymiary 55x45x40cm wystarczą do podebrania również
dużych ryb. Ekstremalnie miękka silikonowa powłoka doskonale chroni powłokę śluzową ryb, nie wchłania wilgoci ani zapachu i jest bardzo łatwa do 
czyszczenia. Dodatkowo siatka powlekana silikonem jest znacznie lżejsza od zwykłych siatek z powłokami gumowymi!
Nowy podbierak do brodzenia Prorex zachwyca licznymi przemyślanymi detalami. Specjalny uchwyt na rękojeści pozwala łatwo i szybko przymocować go 
do paska lub spodniobutów by nie przeszkadzał przy zarzucaniu bądź przemieszczaniu się. Elastyczny pasek mocujący zabezpiecza przed zgubieniem 
podbieraka.
Gryf w razie potrzeby może zostać teleskopowo wydłużony - idealnie, gdy łowimy nieco dłuższą wędką np. podczas połowu troci.

Podbierak zapewnia optymalną ochronę złowionej ryby. Siatka wykonana z miękkiej, elastycznej, gumowej mieszanki zapobiegającej nadmiernemu 
ścieraniu warstwy śluzowej ryby. Dodatkowo redukuje ryzyko zaczepienia się haka. Nie wchłania wilgoci i jest niezwykle łatwa do czyszczenia. Wydłużany 
teleskopowo gryf ułatwia lądowanie.
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SKŁADANY PODBIERAK DO ŁODZI PROREX

PODBIERAK DO ŁODZI PROREX

nr. art. rozm. cłk. dł. dł. transpt. gł.
15809-570 70x60 cm 230 cm 110 cm 55 cm
15809-580 80x70 cm 240 cm 110 cm 60 cm

nr. art. rozm. cłk. dł. dł. transpt. gł.
15809-680 80x70 cm 220 cm 120 cm 70 cm
15809-610 100x90 cm 200 cm 120 cm 70 cm

NEW

NEW

Wysokiej jakości, składany podbierak do łodzi. Wygodna długość transportowa. Sprawdza się w sytuacji, gdy nie zostaje na łodzi i często jest przenoszony. 
Aluminiowa, teleskopowa sztyca o zwiększonej grubości ścianki dla maksymalnej wytrzymałości. Na podbieraku wygrawerowana 70cm miarka. Głęboka 
siatka posiada specjalną, hydrofobową, silikonową powłokę, która nie wchłania zapachu i jest wyraźnie gładsza i lżejsza od zwykłych gumowych powłok. 
Dużo lepiej chroni ona powłokę śluzową ryby i zmniejsza ryzyko zaczepienia się w siatkę haka. Zakończenie gryfu ergonomicznym uchwytem z tworzywa 
EVA, przy uchwycie zabezpieczająca pętla na nadgarstek.
Dostępny w dwóch rozmiarach: 70x60cm i 80x70cm

Ekstremalnie mocny i wytrzymały podbierak do łodzi z super solidną ramą z frezowanego aluminium. Specjalnie wzmocniona sztyca o długości 1,20m 
posiada wygrawerowaną 70cm miarkę.
Głęboka siatka posiada specjalną, hydrofobową, silikonową powłokę, która nie wchłania zapachu i jest wyraźnie gładsza i lżejsza od zwykłych gumowych 
powłok. Oprócz tego dużo lepiej chroni powłokę śluzową ryby i zmniejsza ryzyko zaczepienia się w siatkę haka. Zakończenie gryfu ergonomicznym uchwytem 
z tworzywa EVA, przy uchwycie zabezpieczająca pętla na nadgarstek. Duża czasza 100x90cm nadaje się idealnie do podbierania łososi. Dostępny w dwóch 
rozmiarach: 80x70cm i  100x90cm.
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nr. art. rozm.
15809-400 39x25x26 cm

nr. art. rozm.
15809-410 46x34x27 cm

Torba na ramię na drobne akcesoria, dokumenty itp. W komplecie dwa 
duże pudełka 36x22,5x5,5cm do transportu i przechowywania przynęt 
sztucznych. Ogumowane dno skutecznie zabezpiecza torbę przed 
wilgocią. Dwie przednie kieszenie na mniejsze pudełka, narzędzia itp. 
Miękko obszyty pas transportowy zapewnia duży komfort przenoszenia 
również mocno obciążonej torby. Wodoodporny materiał wierzchni chroni 
zawartość przed krótkim deszczem bądź ochlapaniem.

Materiał wierzchni: 100% poliuretan (pokryty PVC)
Podszycie: 100% Poliester 

Torba na ramię dla spinningistów do przechowywania przynęt sztucznych 
i drobnych akcesoriów. Torba dostarczana jest z 3 dużymi pudełkami 
36x22,5x5,5cmn a wabiki. Ogumowane dno skutecznie zabezpiecza torbę 
przed wilgocią. Dwie przednie kieszenie na mniejsze pudełka, narzędzia 
itp. Miękko obszyty pas transportowy zapewnia duży komfort przenoszenia 
również mocno obciążonej torby. Wodoodporny materiał wierzchni chroni 
zawartość przed krótkim deszczem bądź ochlapaniem.

Materiał wierzchni: 100% poliuretan (pokryty PVC)
Podszycie: 100% Poliester

NEW NEW

TORBA NA RAMIĘ PROREX TORBA NA PRZYNĘTY SZTUCZNE POREX
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nr. art. rozm.
15809-420 46x34x27 cm

nr. art. rozm.
15809-425 46x35x33 cm

nr. art. rozm.
15809-451 36x22.5x8.5 cm
15809-452 36x22.5x5.5 cm

NEW Jeśli często polujecie na kapitalne drapieżniki dużymi sztucznymi 
przynętami jak woblery i swimbaity, powinniście sięgnąć po naszą nową 
dużą torbę wędkarską PROREX XL3, która bez problemu pomieści 
wszystkie Wasze wabiki XL. Dostarczana wraz z 3 dużymi i głębokimi 
pudełkami na przynęty sztuczne 36x22,5x8,5cm - idealnymi na jerki, duże 
gumy, wahadłówki, które trudno zmieścić w mniejszym pudełku. Duża 
przednia kieszeń i dwie boczne kieszenie na mniejsze pudełka, akcesoria 
i narzędzia wędkarskie. Ogumowane dno zapobiega przedostawaniu 
się wilgoci od spodu. Wodoodporny materiał wierzchni chroni zawartość 
przed krótkim deszczem bądź ochlapaniem. Główna komora na większe 
akcesoria może zostać podzielona na mniejsze części przy pomocy 
przegródek na rzep. Miękko obszyty pas transportowy zapewnia optymalny 
komfort przenoszenia również mocno obciążonej torby.
Idealna torba do łodzi!

Materiał wierzchni: 100% poliuretan (pokryty PVC)
Podszycie: 100% poliester

NEW

PUDEŁKO NA PRZYNĘTY PROREX 
NEW

Duża torba na przynęty sztuczne i akcesoria, bardzo pojemna. 
Dostarczana z dwoma dużymi  pudełkami 36x22,5x5,5cm na wabiki i 
jednym ekstra głębokim pudełkiem 36x22,5x8,5cm. Zapewnia miejsce 
na duże przynęty, nie mieszczące się do mniejszych pudełek. Idealna 
do łodzi. Ogumowane dno zapobiega przedostawaniu się wilgoci od 
spodu. Dwie przednie kieszenie na mniejsze pudełka, narzędzia itp. 
Miękko obszyty pas transportowy zapewnia duży komfort przenoszenia 
również mocno obciążonej torby. Główna komora na większe akcesoria 
może zostać podzielona na mniejsze części przy pomocy przegródek na 
rzep. Wodoodporny materiał wierzchni chroni zawartość przed krótkim 
deszczem bądź ochlapaniem. 

Materiał wierzchni: 100% poliuretan (pokryty PVC)
Podszycie: 100% poliester

 TOPLOADER  TOPLOADER

TORBA NA PRZYNĘTY SZTUCZNE PROREX 

TORBA NA PRZYNĘTY SZTUCZNE PROREX
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