
WINDY

2116   Winda elektryczna 
HIGH PERFORMANCE ProPack Tournament Series 36–60”

Cechy produktu:
v   150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala, którego długość 

po złożeniu wynosi 90 cm;
v   podświetlany, cyfrowy licznik głębokości;
v   moc mechanizmu wyciągającego pozwala zastosować obciążenia o wadze nawet 20 lb;
v   obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
v   dwa regulowane uchwyty Rocket Launcher ze stali nierdzewnej
v   w zestawie: klipsy Scotty Power Grip Plus, instrukcja obsługi, kabel zasilający z wtyczką, 

podstawa montażowa;
v   nawinięte 300 stóp (około 90 m) nierdzewnej, stalowej linki jakości premium (test 

wytrzymałości 180 lb);
v   hak do podwieszenia kuli;
v   nierdzewna konstrukcja, urządzenie przystosowane do pracy w słonej wodzie;
v   sprzęgło z hamulcem pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
v   montaż na rellingu wymaga dokupienia dodatkowej podstawy 1027.

Elektryczne windy z logiem Scotty postawiły innym producentom bardzo wysoko poprzeczkę. Zachowując umiarkowane ceny spełniają potrzeby doświad-
czonych specjalistów od trollingu morskiego. Doskonałe parametry oraz niezawodność to słowa, które padają najczęściej w ocenach elektrycznych wind Scot-
ty. Tysiące wędkarzy na całym świecie docenią prędkość wyciągania, moc i lata bezawaryjnej pracy wind Scotty. Doskonałą propozycją z szerokiej oferty elek-
trycznych wind trollingowych Scotty są modele 2116 HP oraz 1116. Wyposażone są w długi teleskopowy bom oraz dwa uchwyty na wędki. Za oceanem są to do-
wnriggery najczęściej wybierane przez jednostki czarterowe, zaprojektowane i zbudowany do ciężkiej, wielogodzinnej pracy. Główny mechanizm tych wind 
opiera się na pasku, dzięki czemu jest cichy i bardzo trwały. Oba modele są najlepiej sprzedającymi się w swoich segmentach. Cenione są w szczególności za 
prostą i trwałą konstrukcję, a także wygodę użytkowania i ciągle jeszcze dość przystępną cenę. Łowcy morskich łososi z pewnością docenią jakość i komfort 
obsługi jaki oferują elektryczne windy Scotty.

Najważniejsze hasło wpisane w filozofię firmy  SCOTTY  brzmi: „wędkarz powinien walczyć z rybą, a nie z wła-
snym sprzętem”. Lata doświadczeń udowodniły, że dokładne pozycjonowanie przynęty w pionie jest najlepszym spo-
sobem na zapewnienie dużej ilości brań i na zwiększenie przyjemności łowienia.
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Kanada

7900 zł



Windy, akcesoria trollingowe

1116   Winda elektr. DEPTHPOWER ProPack 36–60”

6400 zł

Cechy produktu:
v   150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala, którego 

długość po złożeniu wynosi 90 cm;
v   obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
v   nawinięte 250 stóp (około 75 m) nierdzewnej, stalowej linki jakości premium (test 

wytrzymałości 150 lb);
v   hak do podwieszenia kuli;
v   w zestawie: klipsy Scotty Power Grip, instrukcja obsługi, kabel zasilający 

z wtyczką, podstawa montażowa;
v   moc mechanizmu wyciągającego pozwala zastosować obciążenia o wadze na-

wet 20 lb;
v   prędkość wyciągania zależna jest od wagi obciążenia. Winda wyciąga kulę 

o wadze 3 kg z prędkością 70 m/min, kulę o wadze 7 kg z prędkością 60 m/min. 
Przy czym należy pamiętać, że cięższa kula równa się większy pobór prądu;

v   licznik głębokości;
v   nierdzewna konstrukcja, urządzenie przystosowane do pracy w słonej wodzie;
v   sprzęgło z hamulcem pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
v   montaż na rellingu wymaga dokupienia dodatkowej podstawy 1027.

1135   Zapasowe 
pokrętła gwintowane do wind
Zapasowe pokrętła gwintowane do podstaw do wind 
Scotty, opakowanie 2 sztuki.

0140   Mocowanie 
przetwornika echosondy
Zaprojektowany do stosowania w kajach i mniejszych łodziach. 
Wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działa-
nie czynników atmosferycznych – gwarantuje wieloletnie użyt-
kowanie. Długość regulowana od 30 do 45 cm, możliwość usta-
wienia pod dowolnym kątem. W komplecie podstawa 0241L, 
łącznik 0412 i dwa dyski do mikroregulacji kąta (0415).
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1158   Zestaw naprawczy 
do wind elektrycznych Depthpower
Zawiera zapasowy pasek napędowy, zestaw stoperów, agrafki 
i amortyzator kuli. Wszystko szczelnie zamknięte, zabezpieczo-
ne przed ingerencją słonej wody.

1091   Winda manualna Longarm 60”
Winda Scotty Longarm 1091 jest najwyższym modelem z grupy manualnych down-
riggerów. Longarm 1091 został wyposażony w teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 
cala, który umożliwia bezpieczne wyciągnięcie ramienia na długość 1,5 metra. Me-
chanizm teleskopu skonstruowany został w oparciu o specjalne nylonowe prowad-
nice, które zapewniają, płynną, cichą i bezpieczną pracę. 1091 posiada wszystkie ce-
chy windy z półki deluxe i jest idealna do profesjonalnego morskiego trollingu. Win-
da oprócz standardowego uchwytu na bomie posiada montowany do podstawy 
dual rod holder, co daje razem trzy uchwyty do wędek.
Cechy produktu:
v   150-centymetrowy, nierdzewny, teleskopowy bom o średnicy 1 1/4 cala 

(po złożeniu długość wynosi 90 cm);
v   obrotowa podstawa umożliwiająca obrót o 360 stopni oraz 16 pozycji blokady;
v   automatyczny hamulec z największym dyskiem ciernym na rynku w tej klasie;
v   sprzęgło pozwalające kontrolować prędkość opuszczania;
v   szybki nawój – 60 cm za jednym obrotem korbki;
v   200 stóp (około 60 m) nierdzewnej stalowej linki jakości premium 

(test wytrzymałości 150 lb);
v   zabezpieczony i odpowiednio nasmarowany licznik głębokości 

(odczyt w stopach);
v   pojedynczy uchwyt do wędki (0350BK);
v   w zestawie klips Scotty (nr 1170).

3600 zł

1091 Przy zakupie windy 1091 polecamy do komple-
tu podwójny uchwyt do wędzisk, o numerze ka-
talogowym 0247. Jest to praktycznie niezbędny 
element wyposażenia na każdej łodzi trollingowej.

1073DP   Winda manualna Laketroller
Lekka winda do trollingu jeziorowego, zaprojektowana do mniejszych łodzi. Zaleca-
ne obciążenie poniżej 5 lb (2.25 kg). Do montażu na płaskiej powierzchni z możliwo-
ścią obrotu windy o 360°.
Cechy produktu:
v   trwała nierdzewna konstrukcja;
v   dociskowy hamulec do opuszczania zestawu trollingowego;

820 zł

v   30 metrów nierdzew-
nej stalowej linki nawi-
niętej na szpulę windy;

v   do windy dołączony 
jest klips 1181;

v   możliwość montażu 
na podstawach Scotty: 
1010, 1015, 1021.

1050DPR   Winda manualna Depthmaster
Najpopularniejsza winda firmy Scotty cechuje się wysoką jakością i świetnymi parame-
trami. Jeden obrót korbą windy powoduje zwinięcie linki o długości jednej stopy (oko-
ło 30 cm). Windę można łatwo obsługiwać z pozycji siedzącej lewą bądź prawą ręką.
Cechy produktu:
v   licznik głębokości (pomiar w stopach);
v   przesuwany na wysięgniku windy uchwyt do wędki typu Rod Master II 0350BK;
v  nawinięte 61 metrów nierdzewnej stalowej linki,
v   wyposażona w standardowy typ mocowania 1010 typu Quick-slide, umożliwa-

jący szybki montaż;
v  wysięgnik ze stali nierdzewnej (długość 58 cm, średnica 19 mm);
v  możliwość montażu na podstawach Scotty: 1010, 1015, 1021;
v  w komplecie klips typu Power Grip 1170.

1700 zł

0459M   Przedłużacz – regulator 
zasięgu i wysokości do mocowania przetwornika
Przeznaczony do wysięgnika 0140 oraz do 
uchwytów do wędek, pozwala regulować 
wysokość ich ustawienia w zakresie 13 cm.



Akcesoria trollingowe

0241BK   Podstawa 
do montażu rod holderów
Uniwersalna podstawa do montażu uchwytów do wę-
dek i innych akcesoriów firmy Scotty. Umożliwia mon-
taż do burty łodzi na dwa różne sposoby: na boku i na 
szczycie burty.

0242BK   Mocowanie na reling
Zestaw zawiera śruby montażowe. 
Do podstawy należy dokupić produkt 
o kodzie 241, który jest przykręcany 
czterema śrubami.

0269   Uchwyt 
do montażu echosondy
Obrotowy uchwyt do montażu echosondy. Kompatybil-
ny z większością modeli Lowrance, Eagle, Humminbird 
i Garmin. Możliwość szybkiego montażu i demontażu.

0244BK 
Mocowanie na reling
Przykręcana na stałe, uniwersalna podstawa 
do montażu uchwytów na wędki i innych 
akcesoriów Scotty. Miękka zatyczka w peł-
ni odcina dostęp wody do otworu monta-
żowego. Wymiary 10 x 5 x 5 cm.

0247   Podwójny 
uchwyt do wędzisk
Podwójny uchwyt do wędzisk zaprojektowany do łącze-
nia z podstawą 1026, polecany do wind Longarm 1091.

0230BK   Uchwyt 
do wędki Powerlock
Uchwyt do wędki typu Power Lock, wyposażony w mo-
cowanie typu 241BK. Skuteczna blokada wędki, uchwyt 
do wędki typu otwartego. Wzmocnione włókno nylono-
we zapewnia wytrzymałość, odporność i niezawodność. 
Wysoka jakość za rozsądną cenę.

0250   Uchwyt do wędki Rodmaster
Uchwyt do wędki wyposażony w podstawę montażową 
241BK. Uchwyt Rodmaster nie posiada blokady wędziska 
i jest stosowany typowo do zestawu z windą.

0210   Klips 
do mocowania siatki podbieraka
Klips do mocowania siatki podbieraka, którego 
zadaniem jest przytwierdzenie siatki podbiera-
ka do sztycy. Zaprowadza porządek na łodzi. 
Sprawdza się szczególnie w przypadku transpor-
tu dużych podbieraków łososiowych i szczupa-
kowych, gdy szybkie przeloty między łowiska-
mi lub silny wiatr podczas trollingu powodują 
nadmuchanie i falowanie czaszy podbieraka.
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0278F   Wysięgnik do kotwicy
Wysięgnik do kotwicy montowany na stałe. Sys-
tem blokady kotwicy dla mniejszych łodzi przezna-
czonych do łowienia na wodach stojących. Szybka 
możliwość blokady i zwolnienia kotwicy. Do użytku 
z linami o średnicy nieprzekraczającej 1/2 cala (oko-
ło 13 mm). Bardzo wytrzymała konstrukcja. Rolko-
we łożysko zapewnia ciche i niezawodne działanie.

0276 i 0277   Obrotowe wysięgniki do kotwicy
Wysięgniki do kotwicy z możliwością szybkiego demontażu. Na podstawie 241 (wy-
sięgnik 0276) z możliwością montażu na boku i na szczycie burty oraz na podstawie 
244 (wysięgnik 0277), wyłącznie do montażu poziomego.

0276 0277

0280BK   Uchwyt 
do wędki baitcaster/spinnning
Uchwyt do wędki z kołowrotkiem typu multiplikator 
lub kołowrotkiem o stałej szpuli, standardowo z moco-
waniem typu 241. Utrzymuje multiplikator w miękkim 
gnieździe. Wcięcie w przedniej części uchwytu umoż-
liwia bezpieczne trzymanie kołowrotka spiningowego 
o stałej szpuli. Taki rodzaj uchwytu do wędki umożliwia 
zwijanie żyłki bez konieczności wyjęcia wędki z uchwytu.

0151 01520150

Wysięgniki obrotowe na złączu kulowym
Nowy system montażowy SCOTTY Ball Mounting System jest kompatybilny z bar-
dzo wieloma akcesoriami tej firmy. Złącze kulowe daje nieograniczone możliwości 
regulacji, w dowolnym położeniu i pod dowolnym kątem. Pełne zabezpieczenie an-
tykorozyjne wszystkich elementów.
0150  Podstawa kwadratowa, 2 1/4 cala (57 mm), długość 17 cm.

0151   Owalna podstawa, głowica do montażu akcesoriów, 
długość 23 cm. 

0152   Podstawa do montażu na burcie z boku lub w pionie, 
głowica do montażu 
akcesoriów, długość 27 cm.

0163   Podstawa 
na złączu kulowym 1 1/2 cala
Uchwyt z uniwersalną podstawą montażową 2 ¼ cala 
i podstawą do montażu echosondy. Średnica kuli 1 ½ 
cala zapewnia solidne zamocowanie sprzętu, ważne 
przy większych i cięższych akcesoriach. Długość 17 cm.

0173   Podstawa 
na złączu kulowym 
2 1/4 cala
Stabilna podstawa do dużych ploterów o przekątnej 
ekranu 10-12 cali. Złącze kulowe o średnicy 2 1/4 cala 
z podstawą montażową o szerokości 3 ¼ cala.



Akcesoria trollingowe
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0281BK   Uchwyt 
do wędki baitcaster/spinnning
Uchwyt typu baitcaster, do wędki z multiplikatore, z moż-
liwością włożenia wędki z kołowrotkiem o stałej szpu-
li. W komplecie z mocowaniem typu 244. Multiplikator 
utrzymywany jest w miękkim gnieździe a z kolei wcię-
cie w przedniej części uchwytu umożliwia bezpieczne 
zamocowanie kołowrotka spiningowego o stałej szpuli. 
Umożliwia zwijanie żyłki bez konieczności wyjęcia węd-
ki z uchwytu.

0282BK   Uchwyt do 
wędki baitcaster/spinnning
Uchwyt typu baitcaster, do wędki z multiplikatore, z moż-
liwością włożenia wędki z kołowrotkiem o stałej szpuli. 
W komplecie z mocowaniem typu 438 i szyną montażo-
wą 440-4 Low-Pro Track. Multiplikator utrzymywany jest 
w miękkim gnieździe, a z kolei wcięcie w przedniej części 
uchwytu umożliwia bezpieczne zamocowanie kołowrot-
ka spiningowego o stałej szpuli. Umożliwia zwijanie żyłki 
bez konieczności wyjęcia wędki z uchwytu.

0350BK   Uchwyt 
do wędki Rod Master II
Uchwyt do wędki typu Rod Master II, wyposażony 
w mocowanie typu 241. Ośmiocalowy (około 20 cm), 
owalny uchwyt do wędki, pełen zakres regulacji kąta 
pochylenia.

0287   Podstawa 
do mocowania na reling 7/8”
Doskonale sprawdza się na łodziach o ograniczonej po-
wierzchni montażowej. Pasuje do wszystkich systemów 
mocowań Scotty.

0449   Przenośna 
podstawa do rodholderów
Przenośna podstawa do montażu uchwytów do 
wędzisk, kompatybilna z mocowaniem uchwy-
tów typu 241.

2401K   Stalowa 
linka trollingowa 180 lb
Wzmocniona plecionka stalowa całko-
wicie zabezpieczona przed korozją. Na 
szpuli 300 stóp (91 metrów) linki o wy-
trzymałości 180 funtów (81 kg). W kom-
plecie zestaw zakończeniowy z agrafką.

0370   Izolator kuli
Izolator kuli, montowany pomiędzy linką z windy a kulą. Jego zadaniem jest amorty-
zacja uderzeń kuli o dno lub zaczepy, zapobieganie wytwarzaniu się pola elektrycz-
nego i ograniczanie wpadania kuli w zaczepy. Łatwy w użyciu.
UWAGA! Kula ołowiana nie jest dołączona do amortyzatora.

1000K i 1001K 
Stalowe linki trollingowe
Stalowa, nierdzewne linki plecione (1x6) do windy Scotty.
1000K: długość 200 ft / 61 m, wytrzymałość 150 lb / 67,5 kg).
1001K: długość 300 ft / 91 m, wytrzymałość 150 lb / 67,5 kg).
W kartoniku zestaw zakończeniowy z agrafką.

0378
0376

0376 i 0378   Linki stopujące 
do downriggerów elektrycznych 60”
Automatycznie zatrzymują pracę elektrycznych downriggerów po wyciągnięciu ca-
łego zapasu linki stalowej z wody. Specjalna pleciona linka daje pewny uchwyt przy 
podnoszeniu zestawu do łodzi. Izolator w modelu 0378 absorbuje wstrząsy i szarp-
nięcia, zapewnia izolację elektryczną i ogranicza ilość zaczepów. Końcowy fragment 
plecionki zabezpieczony silikonową tubą co wydłuża jego żywotność chroniąc przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.

0367   Podstawa 
do montażu 
echosondy do 9”
Podstawa do montażu średnich echosond z ekranami 
o przekątnych 7-9 cali. Złącze pasuje do wszystkich akce-
soriów Scotty. Konstrukcja z możliwością obracania o 360°.

0290   Euniwersalny 
uchwyt do wędzisk R-5 
z podstawą 0241
Uchwyt przeznaczony do wszystkich typów wędzisk. 
W zestawie podstawa montażowa Scotty 0241.



1180 i 1183 
Klipsy Mini Power Grip
Kompaktowe klipsy Mini Power, mocowa-
ne do linki downriggera, z agrafką samo-
blokującą się na lince, umożliwiającą szyb-
kie podpięcie drugiego zestawu. Przypon 
o długości 45 cm w modelu 1180 i 75 cm 
w modelu 1183.

1181   Klips Mini Power Grip
Kompaktowy klips Mini Power na przyponie 
45 cm, z agrafką do bezpośredniego monta-
żu do kuli trollingowej.

1177   Klips Power Grip
Klips Power Grip mocowany do linki planer 
board’a, o zwiększonej mocy ścisku.

1171, 1172, 1173 
Klipsy Power Grip
Klipsy Power Grip o zwiększonej mocy ścisku, 
montowane do linki downriggera, przeznaczo-
ne do cięższych zestawów. Trzy wersje z różnej 
długości przyponem: 1171 (45 cm), 1172 (75 cm) 
oraz 1173 (120 cm), wykonanym z grubej żyłki, 
z agrafką samoblokującą się na lince, umożliwia-
jącą szybkie podpięcie drugiego zestawu.

3025   Smycz linki downriggera
Smycz linki downriggera to pomocny gadżet, pozwalają-
cy ściągnąć kulę do łodzi bez wychylania się przez burtę.

1170   Klips Power Grip
Klips Power Grip mocowany do kuli trollingo-
wej, o zwiększonej mocy ścisku, przeznaczony 
do cięższych zestawów. Przypon długości 45 cm 
z grubej żyłki, z agrafką typu Duo Lock.

1182   Klips Mini Power Grip
Kompaktowe klipsy Mini Power do mocowa-
nia na lince planera. W opakowaniu 4 sztuki.
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1017   Kula ołowiana
Obciążenie w formie ołowianej kuli ze statecznikiem 
(waga 3 lb).

1155   Agrafka samoblokująca 
na linkę downriggera
Duża, wytrzymała agrafka trollingowa, służąca do umiej-
scowienia zestawu na lince downriggera. Dwie sztuki.

1161   Agrafka 
do „wolnego” flashera
Agrafka do wolnego flashera, mocowana bezpośred-
nio do linki downriggera. Dwie sztuki w zestawie.

1009   Hak z krętlikiem 
do montażu kuli
Hak z krętlikiem do montażu kuli 
(2 sztuki + rurki montażowe).

1039   Stoper 
do agrafek trollingowych
Do montażu na lince downriggera. 
Opakowanie zawiera 4 sztuki



Marka  RHYS DAVIS  to nowa pozycja w naszej 
ofercie trollingowej. Ich główki uznawane są dziś na ryn-
ku amerykańskim za najskuteczniejsze do zbrojenia mar-
twych rybek w trollingu łososiowym. Przeznaczone są do 
średniego rozmiaru przynęt i nadają im ruch perfekcyjnie 
imitujący zachowanie zranionej, osłabionej ofiary. Pracę 
można modyfikować w pewnym zakresie poprzez zmianę 
położenia kotwiczki. Występują w wielu wariantach barw-
nych nakładanych na bazę w kolorze chromu, pokrycia UV, 
glow oraz przeźroczystego.

Do zbrojenia martwej rybki TEAM DRAGON poleca kotwi-
ce Mustad UltraPOINT™ o symbolu 36329NPBLN, w rozmia-
rach od 1 do 4, zależnie od wielkości przynęty.
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skala 1:1

RD-ASCRPUGD-UR
Chrome Purple Gold

RD-ASCL-UR 
Clear

RD-ASGL-UR 
Glow

GLOWS
DARK

in the

RD-ASGLWM-UR 
Glow Watermelon

GLOWS
DARK

in theRD-ASCRGLGR-UR 
Chrome Glow Green

GLOWS
DARK

in the

RD-ASUVMG-UR 
UV Magna Green

GLOWS
DARK

in theRD-ASCRHA-UR 
Chrome Herring Aid

GLOWS
DARK

in the

RD-ASCRPUGD-UR 
Chrome Purple Gold

RD-ASUVPH-UR 
UV Purple Haze

UV
visible

RD-ASGLPRL-UR 
Glow Pearl

GLOWS
DARK

in the
RD-ASCLUVCHFL-UR 
Clear UV Chart Flash

UV
visible

RD-ASGL-SPLGR-UR 
Glow Splatter Green

GLOWS
DARK

in the

ASCRBLGR-UR 
Chrome Blue Green

U.S.A.
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POLECA

Główki trollingowe

Główki do zbrojenia martwej rybki



FLASHERY

Flashery trollingowe 
KINGFISHER II, BIG SHOOTER
Zostały zaprojektowane tak, żeby wabić duże ryby, przypominając 
błyskami ławicę drobnicy. Są zabójczo efektywne w przyciąganiu 
troci i łososi. Za oceanem stosowane są również z powodzeniem 
do trollingu jeziorowego ukierunkowanego na sandacza i pstrą-
ga. Konstrukcja flashera umożliwia charakterystyczne kolebanie się 
wokół własnej osi, co wywołuje nie tylko błyski, ale również wibra-
cje, które wzbudzają dodatkowe zainteresowanie drapieżników.
Wahadłowy ruch flashera wywołuje szarpnięcia i pulsacje, któ-
re poprzez przypon przekazywane są na przynętę, co znacz-
nie uatrakcyjnia jej pracę. Szeroka paleta kolorów, folii odblasko-
wych, a także wersje glow (fluorescencyjne), pozwalają dopaso-
wać flashera do warunków na łowisku i do głębokości trollingu, 
bez względu na to, czy łowimy na naturalną, czy sztuczną przy-
nętę. Ciekawostką są wersje UV (ultrafioletowe), których widzial-
ność znacznie wzrasta na dużych głębokościach.
Oferujemy 2 rodzaje flasherów O’Ki:
Big Shooter – 28 cm x 9 cm,
Kingfisher II – 32 cm x 8,2 cm.

Kanada

Kingfisher II
skala 1:2

32 x 8,2 cm
FKF-JFBGM

FKF-JFBGM
jelly fish 

blue green mist

FKF-JFGH
jelly fish 

green haze

FKF-JFPH
jelly fish 

pink haze

FKF-JFYGM
jelly fish 

yellow green mist

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

TACKLE
MANUFACTURING LTD.

FKF-50EMB
embossed

FKF-99BA
blue angel

FKF-80GATOR
green gato

FKF-99KERMIT
kermit

FKF-80FROG
green frog

FKF-99GLDRET
golden retrieve

FKF-80MAMBA
black mamba

FKF-99PURON
purple onion/glow

tył tył

tył

GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the

O’KI TACKLE to kanadyjska firma od 
kilkudziesięciu lat wytwarzająca doskonałe 
flashery do zestawów łososiowych. Przez wie-
lu wędkarzy jej produkty uważane są za naj-
skuteczniejsze spośród dostępnych na rynku.
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Flashery
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Big 
Shooter

skala 1:2
28 x 9 cm

FBS-JFYGM

FBS-85BETSY
betsy

FBS-90PLDBETSY
plaid betsy

FBS-99BGM
blue/green mist

FBS-99GMP
green monkey puke

FBS-99WATMEL
watermelon

FBS-90BETSY
betsy

tył

FBS-90SPRBETSY
super betsy

FBS-JFGHGSP
jelly fish green haze 
green stripe plaid

UV
visible

FBS-JFMAV
jelly fish 
maverick

UV
visible

FBS-JFPH
jelly fish pink 

haze

UV
visible

FBS-JFYGM
jelly fish yellow 

green mist

UV
visible

FBS-83MIDMST
midnight mist

UV
visible

GLOWS
DARK

in the

FBS-85PLDBETSY
plaid betsy

GLOWS
DARK

in the

FBS-85SPRBETSY
super betsy

tył

GLOWS
DARK

in the



FLASHERY

Założycielem i do dziś główną postacią w fińskiej firmie  VK  jest Vesa Kääriäinen, znakomity 
wędkarz, obdarzony przy tym talentem konstruktora i designera. Skuteczność jego flasherów 
jest wręcz legendarna i są one na pewno najpopularniejszymi wabikami 
trollingowymi na Bałtyku.

Flasher SALMON
Zabójczy wabik na łososie, ale też trocie. Je-
go konstrukcja determinuje dość wolne ruchy, 
obraca się od 12 do 36 razy na minutę, zależ-
nie od długości przyponu i prędkości trollin-
gu. Akcję tego flashera można łatwo modyfiko-
wać, dopasowując ją do stosowanej przynęty.

198 2023 2023

Flasher SALMON   6”

Finlandia

MADE IN FINLAND

skala 1:2
6” – 15 cm

F1-6-VK006S

F1-6-VK011S
CHROME/blue/
green/yellow

F1-6-VK080S
CLEAR/pink

F1-6-VK301S
CHARTREUSE/
crushed pearl

F1-6-VK030S
CLEAR/silver

F1-6-VK224S
WHITE/glow 

pearl

F1-6-VK310S
CHARTREUSE/

green/
chartreuse

F1-6-VK025S
CLEAR/gold/

silver

F1-6-VK090S
CLEAR/coho 

blue

F1-6-VK302S
CHARTREUSE/
rainbow/pearl

F1-6-VK035S
CLEAR/purple/

red

F1-6-VK280S
WHITE/glow/
crushed ice

GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the

F1-6-VK350S
CHARTREUSE/

gold/silver

F1-6-VK680S
GLOW/blue/

silver

F1-6-VK692S
GLOW/Swedish 

flag

F1-6-VK411S
BLUE/rainbow/

pearl

F1-6-VK690S
GLOW/

watermelon

F1-6-VK727S
RED/crushed 

pearl

F1-6-VK381S
CHARTREUSE/

blue/green/yellow

F1-6-VK688S
GLOW/orange/

black

F1-6-VK726S
RED/rainbow/

pearl

F1-6-VK630S
GLOW/blue/
chartreuse

F1-6-VK691S
GLOW/popcorn

GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the

F1-6-UV050S
UV/purple/silver

F1-6-UV100S
UV/blue/

chartreuse

F1-6-VK005S
CHROME/
rainbow

F1-6-UV080S
UV/blue/silver

F1-6-VK003S
CHROME/coho 

blue

F1-6-VK007S
GOLD/pink/gold

F1-6-UV060S
UV/green/silver

F1-6-VK002S
CHROME/

purple/silver

F1-6-VK006S
GOLD/green/

chartreuse

F1-6-UV090S
UV/green/
chartreuse

F1-6-VK004S
CHROME/gold/

silver

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

F1-6-UV020S
UV/pearl

F1-6-UV040S
UV/pink/silver

F1-6-UV030S
UV/silver

UV
visible

UV
visible

UV
visible



Flashery
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Flasher SALMON   8”

skala 1:2
6” – 15 cm

F1-8-VKH025

F1-8-VK630
GLOW/blue/
chartreuse

F1-8-VK692
GLOW/Swedish 

flag

F1-8-VKH030
CLEAR/silver

F1-8-VK688
GLOW/orange/

black

F1-8-VK727
RED/crushed 

pearl

F1-8-VK680
GLOW/blue/

silver

F1-8-VK726
RED/rainbow/

pearl

F1-8-VK691
GLOW/popcorn

F1-8-VKH025
CLEAR/gold/

silver

F1-8-UV100
UV/blue/

chartreuse

F1-8-VK005
CHROME/
rainbow

F1-8-VK003
CHROME/coho 

blue

F1-8-VK007
GOLD/pink/gold

F1-8-VK002
CHROME/

purple/silver

F1-8-VK006
GOLD/green/

chartreuse

F1-8-VK004
CHROME/gold/

silver

F1-8-VK011
CHROME/blue/
green/yellow

F1-8-UV090
UV/green/
chartreuse

F1-8-UV020
UV/pearl

F1-8-UV060
UV/green/silver

F1-8-UV040
UV/pink/silver

F1-8-UV030
UV/silver

F1-8-UV080
UV/blue/silver

F1-8-UV050
UV/purple/silver

F1-8-VKH035
CLEAR/purple/

red

F1-8-VKH280
WHITE/glow/
crushed ice

F1-8-VKH090
CLEAR/coho 

blue

F1-8-VKH080
CLEAR/pink

F1-8-VKH301
CHARTREUSE/
crushed pearl

F1-8-VKH224
WHITE/glow 

pearl

F1-8-VKH302
CHARTREUSE/
rainbow/pearl

F1-8-VKH411
BLUE/rainbow/

pearl

F1-8-VKH350
CHARTREUSE/

gold/silver

F1-8-VKH310
CHARTREUSE/

green/chartreuse

F1-8-VKH690
GLOW/

watermelon

F1-8-VKH381
CHARTREUSE/

blue/green/yellow

GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the

GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the

GLOWS
DARK

in the

GLOWS
DARK

in the

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible



Flashery

Flasher SALMON 2
Samon 2 powstał, żeby wabić łososie i trocie jak żaden inny flasher. W testach przedprodukcyjnych udowodnił swoją skuteczność w szokujący sposób. Jest to pierwszy 
na świecie dwuczęściowy flasher o nieregularnej akcji, a dzięki zmianom pozycji agrafek zapiętych po obu stronach wabika można tę akcję w dowolny sposób zmieniać.

Flasher SALMON 2   6,5”

200 2023 2023

skala 1:2
6,5” – 16,5 cm
F2-6-VK2861S

F2-6-UV2170S
UV/green/

green-chart

F2-6-UV2262S
UV/crushed 

pearl

F2-6-UV2260S
UV/pearl

F2-6-UV2803S
UV/chartreuse/

silver

F2-6-UV2241S
UV/silver

F2-6-UV2802S
UV/pink/silver

F2-6-UV2261S
UV/rainbow/

pearl

F2-6-UV2804S
UV/blue/silver

F2-6-UV2806S
UV/purple/silver

F2-6-VK2503S
RED/purple/pink

F2-6-UV2813S
UV/rainbow 

trout

F2-6-VK2551S
GOLD/purple/

silver

F2-6-UV2810S
UV/green/
chartreuse

F2-6-VK2550S
GOLD/green/

yellow

F2-6-VK2180S
CLEAR/coho 

blue

F2-6-VK2553S
GOLD/silver/
blue/purple

F2-6-VK2603S
PURPLE/gold

F2-6-VK2700S
WHITE/glow 
crushed ice

F2-6-VK2656S
CHROME/
rainbow

F2-6-VK2655S
CHROME/coho 

blue

F2-6-VK2657S
CHROME/blue/
green/yellow

F2-6-VK2822S
CLEAR/gold/

silver

F2-6-VK2848S
CHARTREUSE/

blue/green/yellow

F2-6-VK2840S
CHARTREUSE/

green/chartreuse

F2-6-VK2832S
CLEAR/pink/

gold

F2-6-VK2844S
CHARTREUSE/

blue/chartreuse

F2-6-VK2861S
BLUE/crushed 

pearl

F2-6-VK2901S
GLOW/pop corn

F2-6-VK2864S
GLOW/blue/
chartreuse

F2-6-VK2863S
GLOW/blue/

silver

F2-6-VK2880S
PEARL/glow 
crushed ice

GLOWS
DARK

in the

GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible

UV
visible



Flashery
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skala 1:2
9,5” – 24 cm
F2-9-UV2241

Flasher SALMON 2   9,5”

F2-9-VK2822
CLEAR/gold/

silver

F2-9-VK2848
CHARTREUSE/

blue/green/yellow

F2-9-VK2840
CHARTREUSE/

green/chartreuse

F2-9-VK2863
GLOW/blue/

silver

F2-9-VK2880
PEARL/glow 
crushed ice

F2-9-VK2832
CLEAR/pink/

gold

F2-9-VK2861
BLUE/crushed 

pearl

F2-9-VK2844
CHARTREUSE/

blue/chartreuse

F2-9-VK2864
GLOW/blue/
chartreuse

F2-9-VK2901
GLOW/pop corn

F2-9-VK2180
CLEAR/coho 

blue

F2-9-VK2553
GOLD/silver/
blue/purple

F2-9-VK2550
GOLD/green/

yellow

F2-9-VK2655
CHROME/coho 

blue

F2-9-VK2657
CHROME/blue/
green/yellow

F2-9-VK2503
RED/purple/pink

F2-9-VK2603
PURPLE/gold

F2-9-VK2551
GOLD/purple/

silver

F2-9-VK2656
CHROME/
rainbow

F2-9-VK2700
WHITE/glow 
crushed ice

GLOWS
DARK

in the

GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the
GLOWS
DARK

in the

F2-9-UV2170
UV/green/

green-chart

UV
visible

F2-9-UV2262
UV/crushed 

pearl

UV
visible

F2-9-UV2802
UV/pink/silver

UV
visible

F2-9-UV2803
UV/chartreuse/

silver

UV
visible

F2-9-UV2804
UV/blue/silver

UV
visible

F2-9-UV2806
UV/purple/silver

UV
visible

F2-9-UV2810
UV/green/
chartreuse

UV
visible

F2-9-UV2813
UV/rainbow 

trout

UV
visible

F2-9-UV2241
UV/silver

UV
visible

F2-9-UV2260
UV/pearl

UV
visible

F2-9-UV2261
UV/rainbow/

pearl

UV
visible



Flashery

Flasher 
SALMON 3   8”
Flasher VK o kształcie ryby, ale 
w przeciwieństwie do modelu 
SALMO 2, zbudowany z jedne-
go kawałka plastiku. Zmienna ak-
cja zależnie od sposobu monta-
żu na przyponie.

F3-8-VK3301
Chart

F3-8-VK3302
Chart

F3-8-VK327
UV

UV
visible

F3-8-VK328
UV

UV
visible

F3-8-VK3303
Chart

F3-8-VK3304
Chart

F3-8-VK325
UV

UV
visible

F3-8-VK326
UV

UV
visible

F3-8-VK341
Clear

F3-8-VK3305
Chart

F3-8-VK343
Clear

F3-8-VK345
Clear

F3-8-VK342
Clear

F3-8-VK3306
Chart

F3-8-VK344
Clear

F3-8-VK346
Clear

F3-8-VK321
UV

UV
visible

F3-8-VK322
UV

UV
visible

F3-8-VK323
UV

UV
visible

F3-8-VK324
UV

UV
visible
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skala 1:2
8” – 20 cm

F3-8-VK321UV



AKCESORIA  A.F.W., Hi-Seas, Boomerang

2032023 2023

Agrafki, krętliki, kółka łącznikowe, zaciski, stopery,  szczypce  A.F.W., HI-SEAS

Krętliki łożyskowane 
– stal nierdzewna skala 1:1

Stworzone do walki z najwięk-
szymi rybami, polecane do 
wędkarstwa morskiego, pop-
pingu i innych metod poło-
wu wielkich drapieżników na 
sztuczne przynęty. 27 mm/152 kg

5

FW
V0

5B
-A

20 mm/91 kg

3

FW
V0

3B
-A

17 mm/50 kg

1

FW
V0

1B
-A

Krętliki MIGHTY-MINI TM – stal nierdzewna
Wyprodukowane w 100% ze stali nierdzewnej, trzykrotnie mocniejsze od podobnej 
wielkości tradycyjnych krętlików. Niezawodny element solidnego przyponu karpio-
wego czy sumowego zestawu gruntowego.

skala 1:1

19 mm/232 kg

1/0

FW
SS

1/
0B

-A

13 mm/82 kg

7

FW
SS

07
B-

A

11,5 mm/60 kg

10

FW
SS

10
B-

A

9,5 mm/45 kg

12

FW
SS

12
B-

A

7,5 mm/35 kg

14

FW
SS

14
B-

A

18 mm/186 kg

1

FW
SS

01
B-

A

16 mm/141 kg

3

FW
SS

03
B-

A

14 mm/100 kg

5

FW
SS

05
B-

A

Wyprodukowane w 100% ze stali nierdzewnej, trzykrotnie mocniejsze 
od podobnej wielkości tradycyjnych agrafek. 
Niezawodny element supermocnego 
przyponu spinningowego czy 
łososiowego zestawu do trollingu.

Agrafki MIGHTY-MINI TM z krętlikami – stal nierdzewna

39 mm/54 kg

5

FT
SS

12
0B

-A

49 mm/77 kg

3
FT

SS
17

0B
-A

55 mm/122 kg

2

FT
SS

27
0B

-A

60 mm/145 kg

1

FT
SS

32
0B

-A

33 mm/32 kg

FT
SS

07
0B

-A

6

skala 1:1

Kółka łącznikowe MIGHTY-MINI TM – stal nierdzewna
Kółka łącznikowe o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości w stosunku do średnicy i gru-
bości drutu. Wyprodukowane w 100% z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dzięki 
czemu przewyższają mocą inne produkty oferowane na rynku.

skala 1:1

7 6 58

FSRSS08B-A
105 kg,  3 szt.

FSRSS07B-A
90 kg,  4 szt.

FSRSS06B-A
55 kg,  6 szt.

FSRSS05B-A
35 kg,  6 szt.

FSRSS04B-A
40 kg,  6 szt.

FSRSS03B-A
25 kg,  7 szt.

FSRSS02B-A
18 kg,  7 szt.

FSRSS01B-A
11 kg,  8 szt.

4 3 2 1

Zaciski podwójne  A.F.W.  HI-SEAS
Miedziane zaciski do montażu przyponów szczupakowych i linek do klipsów trollin-
gowych z najgrubszych średnic fluorocarbonu, od 0,90 mm do 1,50 mm.

skala 1:1  Indeks wielkość [mm] opak. [szt.]
 MDS-BK-B/100 1.6 100
 MDS-BK-C/100 1.3 100
 MDS-BK-D/100 1.0 100MDS-BK-B MDS-BK-C MDS-BK-D

®

Cążki do plecionki The Snip / Long Snip 
BOOMERANG TOOL COMPANY
Wytwarzane przez amerykańską firmę Boomerang Tool 
Company. Model Long Snip (BTC223) wyposażony jest 
w wydłużone ostrza, trzykrotnie powiększające szkło oraz 
igłę do przepychania oczek haków muchowych.

Long Snip
BTC223

The Snip
BTC203

Stoper silikonowy fluo  A.F.W.  HI-SEAS

Fluroscencyjne koraliki silikonowe o średnicy 2,4 mm (S) stoso-
wane jako dodatkowy element wabiący w przyponach trollin-
gowych. Opakowanie 10 sztuk. HA-BD-SGR

skala 2:1

ECO
TPCRPHD-ECONO

25,5 cm

TPCRP6.0
15,2 cm

Hi-Seas PRO
HT-250-4-PRO

25,5 cm

Szczypce do montażu 
przyponów stalowych  A.F.W.  HI-SEAS
Narzędzi do własnoręcznego zaciskania tulejek metalowych przy samodzielnym 

montażu przyponów. Wysoka jakość materiału i szeroki zakres 
zastosowania do różnych grubości linek.

Krętliki łożyskowane

FW
BB

07
B-

A

FWBB07B-A

7

FW
BB

06
B-

A

FWBB06B-A

6

FW
BB

05
B-

A

FWBB05B-A

5

FW
BB

04
B-

A

FWBB04B-A

4

FW
BB

03
B-

A

FWBB03B-A

3

FW
BB

02
B-

A

FWBB02B-A

2

Najwyższej klasy mosiądz i świetne łożyska ze stali nierdzewnej 
zapewniają rotację z minimalnym oporem i dużą 
wytrzymałość na zrywanie, która 
przewyższa znacznie 
produkty innych firm.

skala 1:1



DESIGN FISHING  Sp. z o.o.
ul. Szubińska 2, Kruszyn Krajeński, 86-005 Białe Błota

tel. 52 326 80 00
www.dragon-fishing.com

e-mail: biuro@firmadragon.pl Fo
t. 
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AFW

AQUATEKO

BFT

CUDA

CWC

DRAGON

FISHTANK

FLYING FISHERMAN

LIVE TARGET

MAXEL

MEGA BAITS

MEIHO

MOMOI

MUSTAD

OKI TACKLE

PAFEX

RHYS DAVIS

RYOBI

SCOTTY

STRIKE PRO

TORAY

VERSUS

VK


