
PLECIONKI

Plecionka RYUJIN
Momoi Ryujin wykonana jest w technologii 8-splotowej. Gęsty i ciasny 
splot niemal do zera ograniczył wchłanianie wody, dzięki czemu ple-
cionka znakomicie pracuje w niskiej temperaturze i dłużej zachowuje 
trwałość, będąc użytkowaną nawet w wodzie morskiej. Powierzchnia 
plecionki jest bardzo gładka, co przekłada się na wysoki komfort węd-
kowania i lepsze osiągi rzutowe. Oferowana już od średnicy 0,06 mm, 

Plecionka OSHIKAGE – najcieńsza plecionka świata!
Ze względu na specyfikę linki plecionej z mikrowłókien precyzyjne określenie średnicy nie jest właściwie moż-
liwe. Taka linka, nawet jeśli jest idealnie okrągła na odpowiednio nawiniętej szpuli, zawsze będzie się podczas 
pomiaru spłaszczać, ponieważ jest wtedy w mniejszym lub większym stopniu zgniatana. Część producentów 
zrezygnowała z podawania średnicy, podając tylko wytrzymałość, inni przyjęli zasadę opisywania średnicy 

co umożliwia użycie jej do ło-
wienia różnymi technikami 
spinningowymi, czemu dodat-
kowo sprzyjają kolory plecionki: 
jasnozielony – doskonale zlewa-
jący się z tonacją kolorystyczną 
wód oraz pomarańczowy – 
ułatwiający łowienie sandaczy, 
okoni i szczupaków technikami 
opadu i jerkowania. Plecionka 
Ryujin dobrze znosi przeciąże-
nia, cechuje się dużą wytrzyma-
łością liniową i na węźle. Umoż-
liwia to skuteczne wędkowanie 
w bardzo trudnych łowiskach, 
na większej głębokości i techni-
kami agresywnego prowadze-
nia ciężkich przynęt.

MOMOI FISHING MFG Co., Ltd.  to istniejąca już od 1905 roku, znana na całym świecie firma specjalizująca się 
w produkcji najwyższej klasy żyłek i plecionek. Dzięki charakterystycznemu dla Japończyków kultowi pracy i perfekcjo-
nizmowi dziś wielu fachowców z branży, szczególnie w Japonii i USA, produkty Momoi uważa za najlepsze na świecie.

w oparciu po prostu o wzrokowy odbiór grubości linki. Japońska firma MO-
MOI pogodziła jednak wszystkich. Przygotowała plecionkę Oshikage, której 
średnica jest tak niewiarygodnie mała, że różnica wobec każdej innej linki 
jest widoczna natychmiast gołym okiem. Takie średnice były dotychczas 
dostępne tylko w żyłkach nylonowych, ale oczywiście przy dużo mniejszej 
wytrzymałości. Dodając do tego bardzo precyzyjny, ciasny splot i świetną 
gładkość powierzchni wędkarz dostaje do dyspozycji produkt wręcz prze-
łomowy, pozwalający przenieść na nowy poziom lekkie spinningowanie 
w połowie takich ryb jak okoń, jaź, kleń czy pstrąg.
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 Indeks [mm] [kg] [m]
 49-04-105 0.053 1.30 / 3.0 125
 49-04-106 0.064 2.00 / 4.5 125
 49-04-107 0.074 2.70 / 6.0 125
 49-04-109 0.091 3.10 / 7.0 125
 49-04-110 0.105 3.60 / 8.0 125
 49-04-605 0.053 1.30 / 3.0 125
 49-04-606 0.064 2.00 / 4.5 125
 49-04-607 0.074 2.70 / 6.0 125
 49-04-609 0.091 3.10 / 7.0 125
 49-04-610 0.105 3.60 / 8.0 125

 Indeks [mm] [kg / lb] [m]
 49-01-406 0.06 6.00 / 14.0 150
 49-01-408 0.08 8.00 / 18.0 150
 49-01-410 0.10 9.00 / 20.0 150
 49-01-412 0.12 10.00 / 22.0 150
 49-01-414 0.14 11.00 / 23.0 150
 49-01-416 0.16 12.00 / 25.0 150
 49-01-418 0.18 13.00 / 30.0 150
 49-01-420 0.20 16.00 / 35.0 150
 49-01-423 0.23 20.00 / 45.0 150
 49-02-610 0.10 9.00 / 20.0 300
 49-02-612 0.12 10.00 / 22.0 300
 49-02-614 0.14 11.00 / 23.0 300
 49-02-616 0.16 12.00 / 25.0 300
 49-02-618 0.18 13.00 / 30.0 300
 49-02-620 0.20 16.00 / 35.0 300
 49-02-623 0.23 20.00 / 45.0 300

Japonia
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Fluorocarbon SOFLEX
v  supermocny fluorocarbon 

MIJ, produkowany w Japonii;
v  miękki i gładki;
v  znacznie zmniejszona rozcią-

gliwość – większa czułość;
v  unikalny proces wytwarza-

nia o nazwie MJS Processing;
v  specjalna technologia nawi-

jania na szpule, nie powodu-
jąca naprężeń;

v  UV Block – pełne zabezpie-
czenie przed promieniowa-
niem ultrafioletowym osła-
biającym żyłkę;

v  kolor przeźroczysty, szpule 
50 metrów.

 Indeks [mm] [kg] [m]
 39-99-011 0.117 1.20 50
 39-99-012 0.128 1.40 50
 39-99-014 0.148 1.90 50
 39-99-016 0.165 2.70 50
 39-99-018 0.185 2.90 50
 39-99-020 0.203 3.60 50
 39-99-021 0.218 4.00 50
 39-99-023 0.234 4.30 50
 39-99-024 0.245 4.70 50
 39-99-028 0.286 5.50 50
 39-99-033 0.330 6.70 50
 39-99-036 0.369 8.10 50
 39-99-040 0.405  9.10 50
 39-99-043 0.437 10.50 50
 39-99-046 0.467 11.80 50
 39-99-052 0.522 14.50 50
 39-99-057 0.570 16.90 50

Fluorocarbon SHOCK LEADER FC
Fluorocarbonowy materiał na przypony, jednocześnie mocny jak i miękki. Wytwarzany 
w technologii UR Processing z materiału o nazwie Ultra High Strength MIJ Fluorocar-

 Indeks [mm] [kg] [m]
 39-98-012 0.128 0.91 30
 39-98-014 0.148 1.36 30
 39-98-016 0.165 1.81 30
 39-98-018 0.185 2.27 30
 39-98-020 0.203 2.72 30
 39-98-021 0.218 3.18 30
 39-98-023 0.234 3.63 30
 39-98-026 0.261 4.54 30
 39-98-028 0.286 5.44 30
 39-98-033 0.330 7.26 20
 39-98-036 0.369 9.07 20
 39-98-043 0.437 11.35 15
 39-98-046 0.467 13.62 15

Plecionka LURE SOUL CAST P.E.
8-splotowa plecionka stworzona specjalnie dla fanów castingu. Dzięki nowej tech-
nologii trójwarstwowego pokrywania powierzchni linki supercienką powłoką siliko-
nu (Triple Silicone Coating) zredukowano do zera problem spłaszczania się plecionki 
na szpuli multiplikatora i jej tzw. „wcinanie” w głębiej ułożone warstwy. W efekcie mo-
żemy oddawać dłuższe rzuty bez ryzyka splątania lub zerwania linki. Silikonowe po-

 Indeks [mm] [kg / lb] [m]
 48-05-010 0.10 4.10 / 9 150
 48-05-012 0.12 6.80 / 15 150
 48-05-014 0.14 8.10 / 18 150
 48-05-016 0.16 9.00 / 20 150
 48-05-018 0.18 11.30 / 25 150
 48-05-020 0.20 13.50 / 30 150
 48-05-023 0.23 18.00 / 40 150

krycie zmniejsza też znacząco tarcie pomię-
dzy plecionką a pierścieniami przelotek. Po-
lecamy ją zarówno do lżejszego spinningo-
wania jak i do łowienia ciężkimi Jerkami. Lu-
reSoul Cast P.E. oferowana jest w kolorze po-
marańczowym ze znacznikami, na szpulach 
po 150 metrów. Dostępny jest zakres średnic 
od 0,10 do 0,23 mm, przekładający się na wy-
trzymałości od 9 do 40 lb (4,10 do 18,00 kg).

Plecionka JIGLINE MX8
Plecionka JigLine MX8 japońskiej fir-
my Momoi zastępuje w ofercie dosko-
nale znaną od lat JigLine Takumi, oferu-
jąc, dzięki 8-splotowej konstrukcji (MX8 
New Technology), lepszą gładkość po-
wierzchni i jeszcze bardziej okrągły prze-
krój. Jest też zdecydowanie cichsza na 
przelotkach, podczas rzutu czy zwija-
nia linki. Specjalne pokrycie powierzch-
ni poprawia odporność na przecieranie. 
Te cechy przekładają się też oczywiście 
na dalsze i celniejsze rzuty. Oferowana 
w kolorze czerwonym, na szpulach po 
150 m. Zakres średnic to 0,10 do 0,23 mm, 
z wytrzymałościami od 6 do 18 kg.

 Indeks [mm] [kg] [m]
 49-06-810 0.10 6 150
 49-06-812 0.12 7 150
 49-06-814 0.14 9 150
 49-06-816 0.16 11 150
 49-06-818 0.18 12 150
 49-06-820 0.20 13 150
 49-06-822 0.22 16 150
 49-06-823 0.23 18 150

bon. Ma dużą odporność na ścieranie i nie-
wielką rozciągliwość.



Najmocniejsze i najostrzejsze haki od lat

NR czerwony nikiel

RB jasna czerwień

NI nikiel

GR zielony

CM
zielony 
kamuflażowy

GL złoty

BU ciemnoniebieski

BL czarny

BN czarny nikiel

hak przegięty

hak przegięty 
odwrotnie

ostrze needle point

  extra long

  extra short

1X extra fine

1 X 1  extra heavy

ostrze opti-angle 
needle

oczko spłaszczone

oczko przedłużone, 
spłaszczone

oczko do haków 
podwójnych

oczko wydłużone

łopatka

oczko

hak kuty

hak 
bezzadziorowy

ostrze 
zakrzywione

mikrozadzior

ostrze bezzadzioro-
we needle point
częściowo spłaszczo-
ny łuk kolankowy

BR brązowy
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Związki firmy  MUSTAD  
z polskim rynkiem wędkar-
skim trwają nieprzerwanie 
od prawie stu lat. Mustad tak 
głęboko wrósł w tradycję pol-
skiego wędkarstwa, że każdy 
kto łowił, łowi lub będzie ło-
wił ryby, na każdym kroku 
musi mieć kontakt z jego wy-
robami. Prawie co trzeci ha-
czyk albo kotwica kupowa-
ne na świecie pochodzą z fir-
my, której pełna nazwa brzmi 
O.Mustad & Son AS. Jej histo-
ria zaczęła się w 1832 roku, 
w małym miasteczku Gjøvik, 
w środkowej Norwegii. Marka 
Mustada jest dziś tak znana na 
świecie, że w wielu językach 
nie istnieje słowo „haczyk” – 
zastępuje je słowo „mustad”.

6

10650NPBLN Feeder Power
Hak karpiowy z łopatką, głównie do połowu metodą feeder, 
szeroki kąt zacięcia, bardzo mocna konstrukcja.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 4 – 14.

BN

METHOD
FEEDER

ULTRAPOINT™

2/0

0412NPBLN Catfish
Znakomity hak do połowu wielkich sumów na żywca czy kul-
ki proteinowe o mięsnym zapachu, specjalnie wzmacniany 
drut. Opakowanie: 10/0 i 8/0 – 3 szt., 6/0 i 4/0 – 5 szt., 2/0 – 7 
sztuk. Wielkości: 10/0, 8/0, 6/0, 4/0, 2/0.

3 X BN

10015NPBLN Trout Power
Mocny hak kuty o krótkim trzonku z pojedynczym zadziorem 
podtrzymującym przynętę, szczególnie przystosowany 
czerwonych robaków i dendrobeny. Opakowanie 10 sztuk. 

6
BN Wielkości: 6 – 12.

0496NPB Zander Power / Trout Power
Bardzo mocny hak kuty, o krótkim trzonku, przeznaczony głównie 
do zbrojenia przynęt zwierzęcych, znakomity w metodzie feeder.

6 BU Opakowanie: 10 sztuk.
Wielkości: 2/0 – 12

10116NPBL Chinu Black
Mocny, kuty haczyk leszczowy w maskującym kolorze czarnego 
matu, krótki trzonek i przegięte na bok ostrze.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2 – 10.

BL2

Norwegia
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CLASSIC SPORT

6

275GL Crystal
Najbardziej klasyczny model firmy Mustad, tzw. „złoty kryształek”.
Opakowanie: 10 i 50 sztuk. Wielkości: 4 – 12.

   GL

4

264 Limerick
Delikatny haczyk o krótkim trzonku i przegiętym ostrzu, polecany
do miękkiej kukurydzy konserwowej. Opakowanie: 10 i 50 sztuk. 
Wielkości: 4 – 14.

   1X GL

2

286B-BR Round
Delikatny hak do odległościówki, długi trzonek, przegięte ostrze.
Opakowanie: 10 i 50 sztuk.  Wielkości: 2 – 10 w op. 10 szt., 

   4 – 12 w op. 50 sztuk.
BR

4

209 Limerick
Delikatny haczyk o przegiętym ostrzu, znakomity do najmniej-
szych dendroben. Opakowanie: 50 sztuk. Wielkości: 4 – 10.

   1X BR
METHOD
FEEDER

4

92668NPNR
Mocny hak węgorzowy do dużych dendroben i rosówek,
dwa zadziory na trzonku.
Opakowanie: 4/0 – 5 szt.,  3/0 – 10 szt.,  2/0 – 12 szt.,
1/0, 1 – 14 szt.,  2, 4 – 15 sztuk. Wielkości: 4/0 – 4.

NR

4

60151NPBLN Power Allround
Doskonały hak feederowy do połowu leszczy, mocny, 
ale wykonany z drutu o stosunkowo niewielkiej średnicy, 
dzięki czemu można nim zbroić delikatne przynęty. 
Opakowanie 10 sztuk. Wielkości: 2 – 10.

BN

METHOD
FEEDER

6

60151NPG Carp Corn
Klasyczny haczyk do połowu na kukurydzę, krótki trzonek, 
szeroki łuk kolankowy.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2 – 10.

GL

4/0

34042NPBLN Worm Hook
Bardzo wydłużony hak o wzmocnionej konstrukcji. 
Specyficznie umieszczone zadziory, jeden po wewnętrznej, 
drugi po zewnętrznej stronie trzonka, oba bardzo wysoko, 
w pobliżu oczka.
Wiele zastosowań, m.in. do połowu węgorzy na tzw.
filety i do zbrojenia dorszowych przywieszek, np. dużych 
twisterów. Odporny na działanie wody morskiej.
Opakowanie: 25 sztuk. Wielkości: 6/0 – 4/0.

BN

10837NP-BN Iseama
Ekstremalnie mocny hak karpiowy z oczkiem do połowu 
tych ryb metodą odległościową i na metodę. 
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1 – 8.

2 X BN4

METHOD
FEEDER

10750NPBLN Eyed Baitholder
Tzw. baitholder, ale o nietypowym, krótkim trzonku, zakończony 
oczkiem z dwoma dodatkowymi zadziorami. Najlepszy hak przy 
połowie na kawałki dużych przynęt zwierzęcych (największa 
dendrobena, rosówka), kiedy brania ryb są bardzo delikatne.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 4 – 10.

4

BN

10667SP-BN Maruseigo
Specjalistyczny hak leszczowy, zarówno do wędki odległo-
ściowej jak i gruntówki. Delikatny drut, skuwany na płasko, 
przegięte ostrze. Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2 – 8.8

BN

METHOD
FEEDER

10

10657NPBLN 
Carp Power
Ekstremalnie krótki 
i mocny hak feederowy 
i do metody włosowej. 
Opakowanie: 10 sztuk. 
Wielkości: 8 – 14.

BN

BN

10652NP-BN 
Eyed Maruseigo
Mocny a przy tym delikat-
ny hak z oczkiem i przegię-
tym ostrzem. Doskonały do 
method feeder i do quive-
ra, wytrzyma hol kilkukilo-
gramowego karpia nawet 
przy stosowaniu rozmiaru 
12. Opakowanie: 10 sztuk. 
Wielkości: 1 – 8.

1
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Kotwica CLASSIC SPORT

6

03674R
Podwójna kotwiczka przeznaczona do dozbrajania martwej 
rybki i dużych ripperów. Opakowanie: 25 sztuk. Wielkości: 1 – 8.

BR

2

286B-GL Round
Popularny hak leszczowy do połowu na pęczek czerwonych 
robaków. Opakowanie: 10 i 50 sztuk.
Wielkości: 2 – 10 w op. 10 szt., 4 – 12 w op. 50 szt.

GL

10

313R Limerick
Znakomity haczyk do wędkowania zimą, idealny do ochotki.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 10–16, 10–18 na przyponach.

1X 2X RB

1/0

3164E Baitholder
Klasyczny hak węgorzowy, do zbrojenia pęczka rosówek 
lub martwej rybki. Dwa zadziory po wewnętrznej i dwa 
po zewnętrznej stronie trzonka. Bardzo pewnie trzyma przynętę.
Opakowanie: 7 sztuk (3/0 – 1/0) i 5 sztuk (4/0). 
Wielkości: 4/0 – 1/0.

1 X BR

12

5712R Crystal
Superdelikatna wersja haka ochotkowego, stosowana przez 
wędkarzy wyczynowych. Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 12 – 16.

2X RB

4

31380 Crystal
Kuta wersja „złotego kryształka”, uniwersalny hak na duże ryby, 
do przynęt takich jak: ciasto, kukurydza, kawałek ziemniaka, 
groch i wielu innych. Opakowanie: 10 i 50 sztuk. Wielkości: 1 – 12.

   GL

6

92641 Beak Baitholder
Mocny hak węgorzowy i na inne ryby łowione na duże przynęty 
zwierzęce. Przegięte ostrze, wydłużony grot. Wielkość 4/0 – 4. 
Opakowanie: 10 sztuk (1 – 4), 7 sztuk (3/0 – 1/0), 5 sztuk (4/0).

BR

4

92247BR Baitholder
Mocny hak z dwoma zadziorami na długim trzonku. 
Większe rozmiary stosowane do zestawów węgorzowych, 
mniejsze – jako uniwersalny haczyk do połowu na pęczki robaków.
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 1 – 8.

BR

4

496 Round
Mocny, kuty haczyk do odległościówki przy połowie 
dużych ryb na dendrobenę, czerwone robaki czy rosówki. 
Opakowanie: 10 sztuk (rozmiar 1/0 – 7 szt.) i 50 sztuk. 
Wielkości: 1/0 – 14.

BU

METHOD
FEEDER

4

530 Round
Wzmocniona wersja haka do odległościówki, polecana 
przy połowie karpi tą metodą. Opakowanie: 10 sztuk. 
Wielkości: 2 – 10.

BR

METHOD
FEEDER

Kotwice ULTRAPOINT™
Najwyższej klasy kotwice do zbrojenia przynęt spinningowych: woblerów, błystek 
obrotowych i wahadłowych. Specjalny proces hartowania w technologii ULTRA-
POINT™ pozwolił stworzyć produkt niemający sobie równych pod względem od-
porności ostrza na uszkodzenia mechaniczne.

TG76NP-BN Kevin VanDam 
Elite Series Triple Grip®
Kotwica opracowana przy udziale Kevina VanDama, 
zdobywcy tytułu Angler Of The Year w latach 2009, 2010, 2011. 
Technologia hartowania Mustad Nor-Tempering. 
Opakowanie: 6 sztuk. Wielkości: 2/0 – 8.

6

1 X 2X BN

4

TR58NP-BN
Kotwica opracowana we współpracy z amerykańskimi 
spinningistami zawodowymi. Okrągły, kuty łuk kolankowy, 
skrócony trzonek, zastosowana technologia hartowania 
Mustad Nor-Tempering. Opakowanie: 6 sztuk. Wielkości: 2 – 8.

BN

TG78NP-BN Kevin VanDam 
Elite Series Triple Grip®
Kotwica opracowana przy udziale 
Kevina VanDama, zdobywcy tytułu 
Angler Of The Year w latach 2009, 2010, 
2011. Technologia hartowania Mustad 
Nor-Tempering. Opakowanie: 6 sztuk. 
Wielkości: 1/0 – 6.

6

1 X BN

4

36329NPBLN
Bardzo mocna kotwica typu 
O’Shaugnessy. Opakowanie: 
5 sztuk (wielkości: 3/0–1), 
6 sztuk (wielkości: 2, 4).

  BN 3 X

Kotwica polecana do zbrojenia łososiowych 
główek trollingowych do martwej rybki.



SLOW DEATH

DROPSHOT

33862BER Slow Death

2

Sposób poruszania się w wodzie 
przynęty na haku Slow Death.

RB

33862BR Slow Death

2

BR

10548NP-RB Double Wide 
Fine Wire Live Bait / KVD Dropshot
Hak dropshotowy Mustada, z bardzo krótkim trzonkiem 
i szerokim łukiem kolankowym. Ulubiony model samego 
Kevina VanDama. Opakowanie: 2/0 i 1/0 – 7 szt., 1 – 8 – 10 sztuk. 
Wielkości: 2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6, 8.1/0

RB

O 20% szerszy łuk 
kolankowy

<<

<<
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BN

10546NP-BN Dropshot
Haki dropshotowe do mniejszych przynęt. 
Opakowanie: 10 sztuk. Wielkości: 2, 4, 6.

2

3254NP-BN Long Shank Aberdeen
Haki okoniowe do bocznego troka i do połowu 
z małymi główkami wymiennymi. Opakowanie: 10 sztuk. 
Wielkości: 1, 2, 4, 6.

3X BN

1

Przynętę na haku Slow Death mon-
tuje się na bocznym troku o długo-
ści 100–180 cm, wykonanym najlepiej 
z fluorocarbonu. Odpowiednie do ło-
wiska obciążenie montowane jest do 
głównej linki. Twister (lub dżdżownicę) 
należy zakładać tak, aby w końcowym 
efekcie przynęta była wygięta w spo-
sób dokładnie odwzorowujący kształt 
haka, wystawać poza łuk kolankowy 
może maksymalnie 20 mm przynęty, 
czyli bardzo niewielki ogonek. Stąd do 
tej metody najlepsze są twistery o dłu-
gim korpusie i krótkim ogonku.



SWIMBAIT

1/0

3261NP-BN Aberdeen
Haki do połowu z główkami wymiennymi, bardzo wygodne 
pod względem sposobu zbrojenia gumy. Dzięki prostemu 
trzonkowi umożliwiają wprowadzenie w gumę od strony 
ogona w kierunku przedniej części przynęty. 
Opakowanie: 7 sztuk dla wielkości 1/0, 2/0, 3/0 
oraz 5 sztuk dla wielkości 4/0, 5/0, 6/0.

1 X BN

38101W116, 38101W18, 
38101W14 KVD Grip-Pin®
Hak offsetowy z własnym obciążeniem, wzmacniany 
drut. Kolor: czarny nikiel. Opakowanie: 3 sztuki. Wielkości 
3/0, 4/0 i 5/0 z obciążeniem 1/16 oz. (2 g), 3/0, 4/0, 5/0 i 6/0 
z obciążeniem 1/8 oz. (3,5 g) oraz 5/0 i 6/0 z obciążeniem 
1/4 oz. (7 g).

1 X GP BN

3/0

1X BN

32807NP-BN 
Aberdeen Flippin’ Hook
Haki do połowu z główkami wymiennymi, bardzo wygodne 
pod względem sposobu zbrojenia gumy. Dzięki prostemu 
trzonkowi umożliwiają wprowadzenie w gumę od strony 
ogona w kierunku przedniej części przynęty. Wyposażone 
w delikatne mikro zadziory poprawiające trzymanie przynęty. 
Opakowanie: 7 sztuk dla wielkości 2/0, 3/0 oraz 5 sztuk dla 
wielkości 4/0, 5/0.

2/0

38101NP-BN 
Kevin Vandam Grip-Pin®
Opakowanie: 10 sztuk.
Wielkości: 2/0 – 6/0.

2/0

1 X GP BN

1/0

91768S18 Power Lock Plus™

BN Opakowanie: 10 sztuk.
Wielkości: 1/0 – 5/0.
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BN

37177NP-BN 
Megabite Worm

1/0

Hak offsetowy bez obciążenia. 
Kolor: czarny nikiel i jasna 
czerwień. Opakowanie: 7 sztuk dla 
wielkości 1/0, 2/0 i 3/0 oraz 5 sztuk 
w rozmiarze 4/0 (BN i RB) i 5/0 
(tylko BN).

RB

37177NP-RB 
Red Megabite

1/0

1792023 2023

Haczyki

System ruchomego obciążenia pozwala łatwo zmieniać 
prezentację przynęty.

1 2

Obrócić obciążenie 
kilkukrotnie.

1 2

Przesunąć obciążenie do 
żądanego położenia.

1 2

Unikalny kształt zaczepu, 
pewnie trzymający przynętę, 

łatwy w użyciu.

1/0

91768KH 
Impact Soft Bait Spike Swimbait
Kolor haka: czarny nikiel. Opakowanie: 3 sztuki. 
Wielkość: 1/0, 2/0.

BN

1/0

91768UB18 
Power Lock Plus™ Swimbait 
z przesuwanym obciążeniem
Kolor haka: czarny nikiel. 
Opakowanie: 3 sztuki. 
Wielkość: 1/0 – 5/0. 
Obciążenie 1/8 oz. (ok. 3.6 g).

BN

1X BN

38106NP-BN 
Light Wire Soft Plastic
Hak offsetowy bez obciążenia. Kolor: 
czarny nikiel. Opakowanie: 7 sztuk 
dla wielkości 1/0, 2/0 i 3/0, 5 sztuk 
w rozmiarze 4/0 i 5/0.

1/0

1 X BN

38104NP-BN Tube
Hak offsetowy bez obciążenia, wzmacniany drut. Kolor: 
czarny nikiel. Opakowanie: 7 sztuk dla wielkości 1/0, 2/0 
i 3/0, 5 sztuk w rozmiarze 4/0, 5/0 i 6/0, 3 sztuki 8/0.

2/0



ULTRA POINT™

 Waga hak
 [g] 5/0 6/0 7/0 8/0 10/0 12/0
 7.5 x x    
 10 x x x x x 
 15 x x x x x x
 20 x x x x x x
 25 x x x x x x
 35 x x x x x x
 50   x x x x
 75   x x x 
 100   x x x 

Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 

proste.

Trzy pierścienie 
pewnie trzymające 

przynętę.

Łuk kolankowy 
okrągły (tzw. Aberdeen), 

hak kuty.

BIG GAME  (typ 90)
Seria Big Game skonstruowana została w oparciu o specjalnie dla niej zaprojektowane, 
ekstremalnie mocne haki typu 3X STRONG, wykonane z drutu HeavyDUTY™, ostrzone 
w technologii ULTRAPOINT™ i pokrywane policeramiczną powłoką BK1 BenchKote. Każ-
dy hak dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości został silnie spłaszczony bocznie na 
całym odcinku łuku kolankowego (tzw. forged hook – hak kuty). System talerzowego mo-
cowania przynęty został przygotowany specjalnie dla serii Big Game i wzmocniony tak, 
aby w czasie rzutu niezawodnie blokował na haku nawet największych rozmiarów przy-

BENCH
KOTE

ULTRA POINT

BK1

nęty gumowe. Główki jigowe serii Big Game prze-
znaczone są do połowu największych ryb drapież-
nych: sumów, szczupaków i sandaczy, a także do 
łowienia wielu gatunków ryb morskich. Ze względu 
na swoją konstrukcję są praktycznie nieodkształcal-
ne, a przy tym równie ostre i chwytne jak modele 
wykonane z cieńszego drutu. Nadają się do zbro-
jenia wszystkich rodzajów miękkich przynęt spin-
ningowych w rozmiarach od 7 do 25 centymetrów.

CLASSIC  (typ 24)
Klasyczna seria główek jigowych oparta na najwyższej jakości hakach ULTRAPOINT™, po-
krywanych policeramiczną powłoką BK1 BenchKote. Jego cechy to okrągły łuk kolan-
kowy typu Aberdeen i długie, proste ostrze. W celu zwiększenia wytrzymałości, środko-

 Waga hak
 [g] 1 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0
 3 x x x x x x x
 5 x x x x x x x
 7.5 x x x x x x x
 10 x x x x x x x
 12.5 x x x x x x x
 15 x x x x x x x
 17.5    x x x x
 20  x x x x x x
 25    x x x x
 30    x x x x
 35      x x

wa część trzonka oraz łuk kolankowy zostały 
spłaszczone bocznie (tzw. semi-forged hook, 
czyli hak częściowo odkuwany). W konstrukcji 
główki zastosowano najnowocześniejszy obec-
nie system talerzowego blokowania przynęty, 
który w stu procentach zabezpiecza przynę-
tę przed zsuwaniem się w czasie rzutu. Głów-
ki CLASSIC nadają się do zbrojenia wszelkiego 
rodzaju przynęt gumowych w rozmiarach 4–15 
centymetrów. W przypadku tych największych 
zaleca się stosowanie dwuhaczykowej kotwicz-
ki typu 3674R, jako tzw. dozbrojki.

Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 

proste.

Łuk kolankowy 
okrągły 

(tzw. Aberdeen), 
hak częściowo 

odkuwany.Dwa lub trzy pierścienie 
pewnie trzymające 

przynętę.

BENCH
KOTE

ULTRA POINT

BK1
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Informacja zakodowana w indeksie 
na opakowaniu:

sposób konfekcjonowania
7 –  pakowane po 3 sztuki,  8 –  pakowane po 20 sztuk

typ główki
tu: główka typ 26 
czyli Anti-Snag

waga 
główki
tu: 10 g

wielkość 
haka

tu: 2/0

7 26 100 020

Dwa lub trzy 
pierścienie pewnie 

trzymające przynętę.

Łuk kolankowy 
okrągły 

(tzw. Aberdeen), 
hak częściowo 

odkuwany.

Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 

proste.

Antyzaczep 
ze sprężystego drutu.

ANTI-SNAG  (typ 26)
Specjalistyczna seria główek jigowych Anti-Snag wykonana została w opar-
ciu o identyczne założenia, co seria główek Classic. Do ich budowy uży-
to tego samego rodzaju haka Classic ULTRAPOINT™, pokrywanego poli-
ceramiczną powłoką BK1 BenchKote, o okrągłym łuku kolankowym ty-
pu Aberdeen i długim, prostym ostrzu. Środkowa część trzonka i łuk ko-
lankowy zostały spłaszczone bocznie w celu zwiększenia ich wytrzyma-
łości (semi–forged hook, hak częściowo odkuwany). Podobnie jak w in-
nych konstrukcjach Mustada, zastosowano talerzowy system blokowania 

 Waga hak
 [g] 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0
 3 x x x   
 5 x x x x x x
 7.5 x x x x x x
 10  x x x x x
 12.5   x x x x
 15   x x x x

BENCH
KOTE

ULTRA POINT

BK1

przynęty. Specjalna, antyzaczepo-
wa konstrukcja z bardzo elastycz-
nego drutu umożliwia zastoso-
wanie główek do łowienia okoni 
i sandaczy w zbiornikach zaporo-
wych, czy innych łowiskach o du-
żej ilości zaczepów. Można za ich 
pomocą zbroić większość przynęt 
gumowych w rozmiarach 4–12 cm.

BENCH
KOTE

ULTRA POINT

BK1

Łuk kolankowy 
o idealnym kształcie 

ułatwiającym 
zbrojenie przynęty 

i uniemożliwiającym 
jej zsuwanie.

Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 

proste.

MICRO  (typ 29)
Seria główek jigowych dla specjalistów w łowieniu na „paprochy”, zaprojekto-
wana na bazie doświadczeń czołowych zawodników polskich. Niewielki ha-
czyk z cienkiego, ale bardzo mocnego i sprężystego drutu, delikatne docią-
żenie i przede wszystkim dwa mikroskopijne zadziory umieszczone po prze-
ciwnych stronach trzonka haczyka, uniemożliwiające przynęcie zarówno zsu-
wanie się, jak i obracanie wokół osi haka. Samo ostrze ULTRAPOINT™ Micro, 
pokrywane policeramiczną powłoką BK1 BenchKote, jest jednym z cudów 
współczesnej technologii – maszynowo cięte, a następnie chemicznie ostrzo-
ne i dodatkowo utwardzane. Kropelkowe, lekko spłaszczone ołowiane docią-
żenie jest tak ustawione w stosunku do trzonka haczyka, aby nawet najlżejsze 
szarpnięcie wywoływało natychmiastowy ruch małej przynęty. Pozycja oczka 
zaczepowego zapewnia osiągnięcie optymalnego kąta skuteczności zacięcia.

 Waga hak
 [g] 6 4 2 1
 0.8 x x  
 1.5 x x x x
 2.5 x x x x
 4 x x x x
 5.5   x x

Dwa mikrozadziory 
pewnie trzymające 

przynętę.

handmade in Poland

Uwaga! Główki jigowe Mustad Micro 
mogą być z powodzeniem wykorzy-
stywane jako mormyszki w łowieniu 
podlodowym.

1812023 2023
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MTB003 
Nożyczki do plecionki
Uniwersalne, kompaktowe 
nożyczki w rozmiarze 11 cm, 
przeznaczone do cięcia plecionki.

MT024  Nożyczki do plecionki
11,5-centymetrowe nożyczki ze stali nie-
rdzewnej z plastikowymi uchwytami. 
Znakomicie tną każdą plecionkę, a tak-
że, co oczywiste, żyłkę czy fluorocarbon.

MTB007  Szczypce do zakładania 
kółek łącznikowych z cążkami do plecionki
Małe, 12,5-centymetrowe, bardzo poręczne szczypce z wysokiej klasy stali nierdzew-
nej. Bardzo ostre cążki, wygodny, gumowy uchwyt. Zamykana blokada chroniąca 
przed przypadkowym otwieraniem się podczas łowienia.

MTB007  (5” – 12,5 cm)
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PRZYNĘTY SPINNINGOWE, AKCESORIA

MT092 / MT093 / MT094  Noże do filetowania
Noże o długości 17,5 cm, 20 cm oraz 22,5 cm, wyprodukowane z wysokiej jakości nie-
mieckiej stali nierdzewnej. Miękki uchwyt antypoślizgowy, eleganckie opakowanie.

MT092  (7” – 17,5 cm)

MT093  (8” – 20 cm)

MT094  (9” – 22,5 cm)

MTB001  Nóż do filetowania
Klasyczny, najbardziej uniwersalny nóż do filetowania z ostrzem 6 cali (15 cm). 
Miękki uchwyt antypoślizgowy, eleganckie opakowanie.

MTB001  (6” – 15 cm)

MTB002  Nóż do cięcia przynęt
10-centymetrowy nóż z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Miękki uchwyt antypośli-
zgowy, eleganckie opakowanie.

MTB002  (4” – 10 cm)

BURPY POPPER

AKCESORIA

MLBP65F-RBT

skala 1:1

AYU 
AYU

FT 
Fire Tiger

GHA 
Ghost AYU

PS 
Pearl Spots

GS 
Gold Scales

RBT 
Rainbow Trout

OT 
Orange Tiger

RH 
Readhead

PPC 
Black Peacock

CPB 
Chrome Purple Back

   rozmiar
 Indeks typ [cm / g]

 MLBP65-AYU floating 6.5 / 6.3
 MLBP65-CPB floating 6.5 / 6.3
 MLBP65-FT floating 6.5 / 6.3
 MLBP65-GHA floating 6.5 / 6.3
 MLBP65-GS floating 6.5 / 6.3
 MLBP65-OT floating 6.5 / 6.3
 MLBP65-PPC floating 6.5 / 6.3
 MLBP65-PS floating 6.5 / 6.3
 MLBP65-RBT floating 6.5 / 6.3
 MLBP65-RH floating 6.5 / 6.3

Nowość

Popper posiada kulki pełniące ro-
lę zarówno grzechotki jak i będą-
ce częścią systemu rzutowego, 
poprawiającego celność i lotność 
przynęty. Niewielki „kielich” z przo-
du sprawia, że przynęta ta, nie sta-
wia dużego oporu w wodzie, dzię-
ki czemu nie wymaga stosowania 
mocnego wędziska, aby nadać mu 
atrakcyjną dla drapieżników pracę.
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Akcesoria

MT098 / MT099 / MT100  Noże do filetowania
Noże o długości 17,5 cm, 20 cm oraz 22,5 cm, wyprodukowane z wysokiej jakości nie-
mieckiej stali nierdzewnej o zwiększonej elastyczności. Nowy, super miękki uchwyt 
antypoślizgowy, eleganckie opakowanie.

MT098  (7” – 17,5 cm)

MT099  (8” – 20 cm)

MT100  (9” – 22,5 cm)

MT112  Ząbkowane nożyczki do plecionki
Wyprodukowane z ultra lekkiego aluminium. 
Miękki, bardzo wygodny uchwyt.

MT112  (3,5” – 9 cm)

MT104  Szczypce z wygiętymi końcówkami
Mocne szczypce ze stali wysokowęglowej, całkowicie zabezpieczone przed 
korozją. Wygodny uchwyt i długość (28 cm) pozwalająca 
na bezpieczne wyhaczanie dużych drapieżników.

MT104  (11” – 28 cm)

MTP004-BU-S-1 / MTP005-BU-L-1 
Elastyczne, siatkowe pokrowce na wędki

„Rękawy” ochronne 
na różne typy wędzisk.

MTP004-BU-S-1 
wędziska castingowe 
1,98 do 2,30 m,

MTP005-BU-L-1: 
wędziska spinningowe 
1,85 do 2,45 m.

MT114  (7” – 17,5 cm)

MT114 / MT115  Szczypce
Szczypce ze stali nierdzewnej (typ 420) z dużą zawartością chromu, pokryte antyko-
rozyjną warstwą niklu. Przeznaczone do cięcia drutu, zaciskania przyponów, zakła-
dania kółek a także do wyhaczania przynęt. Dwa rozmiary (17,5 cm i 20 cm), nowy, 
super miękki uchwyt antypoślizgowy.

MT115  (9” – 22,5 cm)

MT125  Zwijana miara, 120 cm
Profesjonalna miara o długości 120 cm z wygodnym uchwytem i zapięciem na rzep.

MT125

MT106 / MT108  Szczypce
Proste szczypce ze stali wysokowęglowej, pokryte antykorozyjną warstwą teflonu. 
Przeznaczone do cięcia drutu, zaciskania przyponów, zakładania kółek, a także do wy-

MT106  (7” – 17,5 cm)

haczania przynęt. Dwa rozmiary (17.5 cm i 20 cm), 
wygodny, miękki uchwyt.

MT108  (8” – 20 cm)

MT117  Szczypce
Klasyczne, proste szczypce ze stali nierdzewnej (typ 420) z dużą zawartością chromu, 
pokryte antykorozyjną warstwą niklu. Nowy, super miękki uchwyt antypoślizgowy.

MT117  (8” – 20 cm)



LIVE TARGET  to kanadyjska marka uzupełniająca naszą ofertę przynęt w sezonie 2023. Producent ten, znany 
z wysokiej jakości i skuteczności swoich produktów, słynie z nowatorskiego i skrupulatnego podejścia do ich projekto-
wania, stąd np. większość modeli to wierne imitacje żywych organizmów. W opakowaniach znajdują się szczegółowe 
instrukcje pokazujące w jaki sposób prowadzić dany wabik, aby wykorzystać jego maksimum możliwości.
Spośród bogatej oferty marki Live Target wybraliśmy pozycje, które najbrdziej pasują do charakteru naszych rodzimych 
łowisk oraz poławianych gatunków ryb. Oczywiście wybrane przez nas modele z powodzeniem sprawdzą się na wielu 
łowiskach europejskich.
Trzon oferty przygotowanej przez nas na nadchodzący sezon tworzą głównie przynęty powierzchniowe (poppery, wa-
biki typu ,,walking dog”, gumowe imitujące żab oraz myszy). Nie zapomnieliśmy również o miłośnikach łowienia pstrą-
gów, których powinien zainteresować niewielki wobler - wierna imitacja pstrąga, który można wykorzystać również 
w technice twitchingowej
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WOBLERY

THE NATURE OF COMPETITION

Kanada

TROUT JERKBAIT
Niewielka, wolno tonąca imitacja pstrąga, doskonale sprawdzająca się 
na niewielkich rzekach. Idealna do twitchingu jak i klasycznego pro-
wadzenia z prądem i pod prąd.

   rozmiar
 Indeks typ [cm / g]

 TF50S900 sinking 5 / 3
 TF50S901 sinking 5 / 3
 TF50S903 sinking 5 / 3

900 
Rainbow Ttrout

901 
Brown Ttrout

903 
Brook Ttrout

TF50S900

skala 1:1

FROG POPPER
Popper z szerokim kielichem, 
który umożliwia wygenerowa-
nie naprawdę głośnego, głębo-
kiego dźwięku. Ogonowa kotwi-
ca udekorowana solidnie zawią-
zanym chwostem z piór z dodat-
kiem flasha .

   rozmiar
 Indeks typ [cm / g]

 FGP65T500 floating 6.5 / 7
 FGP65T502 floating 6.5 / 7
 FGP65T503 floating 6.5 / 7
 FGP65T512 floating 6.5 / 7
 FGP65T500 floating 7.5 / 14
 FGP65T502 floating 7.5 / 14
 FGP65T503 floating 7.5 / 14
 FGP65T512 floating 7.5 / 14

500 
Green / Yellow

502 
Tan / Brown

503 
Brown / Black

512 
Floroscent Green / Yellow

FGP65T500

skala 1:1
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WOBLERY PRZYNĘTY MIĘKKIE

FREESTYLE FROG
Silikonowa imitacja żaby, przypominająca budową duży twister z podwójnym 
ogonkiem. Duża masa własna umożliwia dalekie rzuty i zbrojenie w hak offseto-
wy bez dodatkowego obciążenia. Idealnie sprawdza się również podczas łowie-
nia w toni, uzbrojona np. w klasyczną główkę jigową.

   rozmiar
 Indeks typ [cm]

 FSF75T500 slow sinking 7.5
 FSF75T502 slow sinking 7.5
 FSF75T516 slow sinking 7.5
 FSF75T517 slow sinking 7.5
 FSF75T519 slow sinking 7.5
 FSF75T524 slow sinking 7.5
 FSF90T500 slow sinking 9
 FSF90T502 slow sinking 9
 FSF90T516 slow sinking 9
 FSF90T517 slow sinking 9
 FSF90T519 slow sinking 9
 FSF90T524 slow sinking 9
 FSF100T500 slow sinking 10
 FSF100T502 slow sinking 10
 FSF100T516 slow sinking 10
 FSF100T517 slow sinking 10
 FSF100T519 slow sinking 10
 FSF100T524 slow sinking 10

500 
Green / Yellow

517 
Black / Black

519 
Emerald / Red

524 
Fire Tip Orange

502 
Tan / Brown

516 
Albino / White

FSF90T500

skala 1:1

FROG WALKING BAIT
Kolejna imitacja „żaby”, ale tym razem 
w wersji ,,walk the dog”. Podczas szarp-
nięć wykazuje tendencje do odjazdów 
na boki. Lotna, o bardzo atrakcyjnej pra-
cy, którą bardzo lubią ryby, a w szczegól-
ności szczupaki.

   rozmiar
 Indeks typ [cm / g]

 FGW105T500 floating 10.5 / 18
 FGW105T502 floating 10.5 / 18
 FGW105T503 floating 10.5 / 18
 FGW118T500 floating 12 / 25
 FGW118T502 floating 12 / 25
 FGW118T503 floating 12 / 25

500 
Green / Yellow

502 
Tan / Brown

503 
Brown / Black

   rozmiar
 Indeks typ [cm / g]

 MHB60T400 floating 6 / 11
 MHB60T401 floating 6 / 11
 MHB60T402 floating 6 / 11
 MHB60T403 floating 6 / 11
 MHB60T404 floating 6 / 11
 MHB70T400 floating 7 / 14
 MHB70T401 floating 7 / 14
 MHB70T402 floating 7 / 14
 MHB70T403 floating 7 / 14
 MHB70T404 floating 7 / 14
 MHB70T400 floating 9 / 28
 MHB70T401 floating 9 / 28
 MHB70T402 floating 9 / 28
 MHB70T403 floating 9 / 28
 MHB70T404 floating 9 / 28

400 
Brown / White

401 
Grey / White

402 
White / White

403 
Black / White

404 
Black / Black

MHB70T401

skala 1:1

HOLLOW BODY MOUSE
Gumowa imitacja myszy. Pusta w środku, uzbrojona w po-
dwójną nielutowaną kotwicę, przylegającą ostrzami do kor-
pusu. Absolutnie bezzaczepowa, można ją wrzucić w naj-
większy gąszcz roślinności i poprowadzić po leżących na po-
wierzchni liściach. 

FGW105T500

skala 1:1



PAFEX to francuska firma założona w 1978 roku w Roussas. Do dziś pro-
dukuje najwyższej klasy podbieraki we Francji. Każdy produkt otrzymuje 
5-letnią gwarancję, co jest absolutnym ewenementem w tej grupie produk-
tów. Podbieraki tej firmy są lekkie, eleganckie, funkcjonalne, przemyśla-
ne w każdym detalu. Wszystkie oferowane w Polsce modele wyposażone 
są w miękkie, pokryte gumą siatki. Serie FLYNET mają grafitowe rękojeści.

Podbierak krótki na łódź – okrągły jednoczęściowy 
Okrągły podbierak z dużym koszem, przeznaczony dla spinningistów wędkujących 
z łodzi.

Podbierak muchowy – owalny, jednoczęściowy 
Duży podbierak muchowy, z bardzo drobną, delikatną i miękką siatką.

 Indeks kostrukcja wielkość [cm] głębokość [cm] długość [cm]
 EPE100R-FL 1-częściowy, okrągły 55 x 55 50 115

 Indeks kostrukcja wielkość [cm] głębokość [cm] długość [cm]
 EPE050R-C 1-częściowy, owalny 45 x 40 40 60

EPE100R-FL

EPE050R-C
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Podbieraki uniwersalne – trójkątne, dwuczęściowe
Najbardziej klasyczne i uniwersalne w całej ofercie, lubiane przez większość wędkarzy 
podbieraki z dwuczęściową, teleskopową rękojeścią i trójkątnym, skłądanym koszem.

Podbieraki muchowe – owalne, jednoczęściowe
Seria podbieraków dla muszkarzy i spinningistów łowiących pstrągi, rękojeść grafi-
towa z korkowym uchwytem.

 Indeks kostrukcja wielkość [cm] głębokość [cm] długość [cm]
 FLYNET-M15VLE-C4 1-częściowy, owalny 35 x 27 25 55
 FLYNET-M15VLE-C5 1-częściowy, owalny 50 x 40 40 65
 FLYNET-M15VLE-C6 1-częściowy, owalny 55 x 50 55 75

 Indeks kostrukcja wielkość [cm] głębokość [cm] długość [cm]
 EP140TNR 2-częściowy, trójkątny 65 x 50 60 140
 EP190TNR 2-częściowy, trójkątny 65 x 50 60 190
 EP230TNR 2-częściowy, trójkątny 65 x 50 60 230

FLYNET-M15VLE-C5

EP190TNR

FLYNET-M25RME-C5

 Indeks kostrukcja wielkość [cm] głębokość [cm] długość [cm]
 FLYNET-M25RME-C4 1-częściowy, owalny 35 x 27 25 65
 FLYNET-M25RME-C5 1-częściowy, owalny 45 x 40 40 80
 FLYNET-M25RME-C6 1-częściowy, owalny 55 x 50 50 85

Podbieraki muchowe – owalne, jednoczęściowe
Seria podbieraków dla muszkarzy i spinningistów łowiących pstrągi, rękojeść grafi-
towa, wydłużona.
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AKCESORIA

18096  Szczypce
Przeznaczone do użycia w słodkiej wodzie, 
wyjątkowo wytrzymałe i wygodne szczyp-
ce dzięki, którym wyhaczysz każdą rybę.  
Wykonane ze stali węglowej.

18112  8” Szczypce
8” szczypce wykonane ze sta-
li nierdzewnej. Wyposażone 
w rozginacz do kółek i przeci-
nak do żyłki.

18831  6” Nóż do filetowania
Precyzyjny nóż do filetowania o pewnym uchwycie. 
Stal nierdzewna.

18834  2,5” Nóż do przynęt
2,5 calowy, lekki nóż przeznaczony do cię-
cia przynęt.

18853  4” Nóż do filetowania
Mały i poręczny nożyk do filetowania. Wykonany ze 
stali nierdzewnej.

18832  9” Nóż do filetowania
Precyzyjny nóż do filetowania o pewnym uchwycie. 
Stal nierdzewna.

18205  6,5” Nóż do filetowania składany

Składany, pokryty tytanem 6,5” calowy nóż do fileto-
wania to idealne rozwiązanie dla tych, którzy mają ma-
ło miejsca. Wbudowana blokada uniemożliwiająca za-
mknięcie się noża w trakcie pracy.

18099  Nóż z ząbkami i coverem

3” calowy, ząbkowany nóż 
uniwersalny. W zestawie 
z pochwą.

CUDA  to amerykański producent akcesoriów wędkarskich z ponad 40-letnią tradycją. Fir-
ma od lat specjalizuje się w wytwarzaniu najwyższej jakości noży, szczypiec i kleszczy. Infor-
mujemy, że Dragon jest wyłącznym dystrybutorem marki Cuda na terenie Polski. 

Full tang – określenie wskazujace, iż trzpień noża, czy innego narzędzia jest rozciągnięty na całą rękojeść. Okładki z mi-
carty czy wzmocnionego tworzywa szcztucznego montowane są do niego w sposób bezpośredni, dzięki temu znacz-
nie wzrastają właściwości odpornościowe, na wszelkie materiałowe lub mechaniczne uszkodzenia.

FULL 
TANG

Titanium bonded – Warstwa tytanu, która pokryto narzedzie wzmacnia wytrzymałość i odporność ostrza na korozję.Ti
BONDED

18127  9” Profesjonalny nóż do filetowania 
z rękojeścią wykonaną z micarty
Profesjonalna linia noży do filetowania. Nóż o elastycznym ostrzu wykonanym z nie-
rdzewnej stali USA 40A. Pozwala to na pracę z wyjątkową precyzją. Znakomicie trzy-
mająca sią dłoni rękojeść z micarty.

FULL 
TANGTi

BONDED

18125  6” Profesjonalny nóż do filetowania 
z rękojeścią wykonaną z micarty

Profesjonalna linia noży do filetowania. Nóż o elastycznym ostrzu wykonanym 
z nierdzewnej stali USA 40A. Pozwala 
to na pracę z wyjątkową 
precyzją. Znakomicie 
trzymająca się dłoni 
rękojeść z micarty.

FULL 
TANGTi

BONDED

FULL 
TANGTi

BONDED

FULL 
TANGTi

BONDED

FULL 
TANGTi

BONDED

FULL 
TANGTi

BONDED

FULL 
TANGTi

BONDED

FULL 
TANGTi

BONDED

FULL 
TANGTi

BONDED

FULL 
TANGTi

BONDED

18090  Nóż do filetowania
Znakomity nóż do filetowania wszystkich gatunków ryb. Nóż wykona-
no z niemieckiej stali nierdzewnej 4116. Wzmocniony grzbiet ostrza. 

FULL 
TANGTi

BONDED

18120  10” Szeroki nóż do filetowania
Nóż przeznaczony do naprawdę ciężkiej pracy. Idealny do filetowania dużych gatun-
ków ryb. Specjalnie poszerzone ostrze ułatwia prowadzenie noża a gumowana rącz-
ka zapewnia pewny chwyt. Stal nierdzewna.

FULL 
TANGTi

BONDED

18124  7” Nóż do filetowania z coverem
Precyzyjny nóż do filetowania o pewnym uchwycie. W zesta-
wie z pochwą. Stal nierdzewna.

FULL 
TANGTi

BONDED
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Akcesoria

18097  Ostrzałka do noży, obcinaczek i haków
Rewelacyjna ostrzałka za pomocą której z łatwością naostrzysz swoje akcesoria. Ma-
ły rozmiar sprawia, że jest częścią obowiązkowego wyposażenia każdej wędkarskiej 
torby.

18839  Ostrzałka do noży
Wygodna i łatwa w użyciu ostrzałka do noży i nożyczek.

18198  Szczypce do kółek łącznikowych
Precyzyjne i wygodne szczypce do pracy z kółkami łączniko-
wymi. Nadają się row-
nież do cięcia plecion-
ki. Wykonane ze stali 
nierdzewnej.

FULL 
TANGTi

BONDED

18825  8” Nożyce
Najwyższej jakości nożyce przeznaczone do za-
dań specjalnych. Z łatwo-
ścią poradzą sobie z linka-
mi, plecionkami, ale również 
i z cumami od łodzi.

FULL 
TANGTi

BONDED

18836  Szczypce do zaciskania przyponów

11” calowe, wygodne szczypce do zaci-
skania przyponów. 

FULL 
TANGTi

BONDED

18838  Szczypce do kółek łącznikowych

Małe i wygodne szczypce do kółek 
łącznikowych, wyposażo-
ne w przecinak do zyłki.

FULL 
TANGTi

BONDED

18117  Rozwieracz szczupakowy
Innowacyjny rozwieracz szczupakowy z wygodnym, gu-
mowanym uchwytem. Specjalnie skonstruowany czubek 
rozwieracza ulatwia dostanie sie do szczęki każdej ryby.

FULL 
TANGTi

BONDED

18114  Kleszcze
Wygodne kleszcze służą-
ce do precyzyjnego odha-
czania ryb. Wykonane ze 
stali nierdzewnej, gumo-
wany, wygodny uchwyt. 

FULL 
TANGTi

BONDED

18827  Szczypce do cięcia drutu

Specjalne szczypce służące do cięcia 
drutu, fluorocarbonu i żyłki. Wygodny 
gumowany uchwyt. FULL 

TANGTi
BONDED

18828  Szczypce 8,25”
Szczypce o pewnym chwy-
cie, służące do wyhaczania 
ryb. Wykonane ze stali nie-
rdzewnej.

FULL 
TANGTi

BONDED

18362  Nożyczki do plecionki

Nożyczki do plecionki 
wykonane ze stali nie-
rdzewnej, lekkie i ostre.

FULL 
TANGTi

BONDED

18826  3” Nożyczki micro
Nożyczki w rozmiarze XS do plecionek, li-
nek i żyłek. Wygodny gumowany uchwyt.

FULL 
TANGTi

BONDED

18854  Rozkładane nożyczki do płetw
Wygodne w czyszczeniu, rozkłada-
ne nożyczki do płetw wykonane 
z wysokiej jakości stali nie-
rdzewnej.

FULL 
TANGTi

BONDED

2882699  Zestaw nóż 18099 i nożyczki 18826
FULL 
TANGTi

BONDED

18113  10” Szczypce
Duże szczypce o pewnym chwycie, które sprawdzą 
się przy najwięk-
szych okazach. Wy-
konane ze stali nie-
rdzewnej.

FULL 
TANGTi

BONDED
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