
FEEDER 2 
PRZEWODNIK
CZĘŚĆ 1

DARMOWY

ŁATWY W UŻYCIU PRZEWODNIK KROK PO KROKU...
JAK PRZYGOTOWAĆ TWOJE ULUBIONE ZESTAWY DO FEEDERA
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FEEDER 2 PRZEWODNIK...
CZĘŚĆ 1
WITAMY... 
... w naszym gruntownym przewodniku po wędkarstwie 
feederowym, gdzie pokażemy Wam jak przygotować 
zestawy do feedera na każdą sytuację.  Zdradzimy również 
jak przygotowują osprzęt do feedera najlepsi wędkarze 
oraz wskażemy, jak poprawnie spakować 
i chronić Wasze wędki. 

Łowienie feederem to najszybciej rozwijająca się dziedzina 
wędkarstwa, a w drużynie Matrix znajdują się najlepsi wędkarze 
feederowi w Europie. Poprosiliśmy ich, aby podzielili się 
swoimi sekretami i pokazali nam dokładnie, w jaki sposób 
przygotowują swoje zwycięskie zestawy. W tym przewodniku 
znajdziecie także masę skutecznych porad, które z pewnością 
przyczynią się do licznych brań. 

To nie wszystko. Przygotowaliśmy także pełny przewodnik 
po naszym najbardziej popularnym sprzęcie do 
feedera - od nowych akcesoriów i koszyczków, aż po 
nasze nowe, cenione wędziska. Jeśli lubicie łowić 
feederem, to z pewnością kolejne 30 stron skłoni 
was do wyruszenia nad wodę. 

Jeśli szukacie więcej interesujących treści
od zespołu Matrix, to śledźcie nas na różnych platformach w mediach 
społecznościowych lub odwiedzajcie stronę internetową Fish Matrix. 
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SPIS TREŚCI
...... Metoda

...... Feeder w dużych rzekach

...... Feeder na leszcze

...... Feeder na małe ryby

...... Pellet Feeder

...... Przechowywanie osprzętu do feedera

...... Przechowywanie wędzisk

...... Sprzęt do feedera
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Przypon: 
Wybór przyponu o długości 10 cm 
poprawi samozacięcie zestawu.

Koszyczek do Metody: 
Zmiana wielkości koszyczka pomoże 
kontrolować ilość zanęty.

Łącznik do feedera 
Quick Change:
Pozwala na szybką wymianę 
różnych przyponów oraz 
przynęt. 

• Wędka Horizon Carp Feeder - 10, 11 lub 12 stóp
• Kołowrotek Aquos 5000
• Żyłka Carpmaster 8lb

Przewlecz żyłkę główną przez 
koszyczek, zaczynając od 
nasadki gumowej.

Otwórz łącznik do feedera 
Quick Change i nawlecz go na 
żyłkę główną.

Zawiąż część z „haczykiem” 
i zabezpiecz ją wybranym 
węzłem.

Przymocuj przypon do 
łącznika i wciśnij w dolną część 
koszyczka.

JAK...
PRZYGOTOWAĆ ZESTAW DO METODY...
NIEZBĘDNE ELEMENTY:

ZALECANY SPRZĘT:
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Aby wymienić koszyczki za 
pomocą systemu szybkiej 
wymiany, zdejmij nasadkę 
gumową.

Zsuń koszyczek z rurki i zdejmij 
go za pomocą szczeliny z tyłu.

Przesuń koszyczek na żyłkę 
i rurkę, aż zatrzaśnie się w 
miejscu.

Nałóż nasadkę gumową na 
rurkę i zestaw do Metody jest 
gotowy.

Latem koszyczek do Metody jest bez wątpienia niezwykle 
skutecznym narzędziem połowu. Gdy karpie agresywnie 

żerują, można za jego pomocą złowić bardzo dużo 
ryb. Jest prosty w stosowaniu, a jeszcze prostsze jest 

przygotowanie zestawu z takim koszyczkiem...

Kiedy pozwalają na to przepisy, 
użycie rurki z amortyzatorem 
wyeliminuje spinanie się ryb.

PORADA!
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Zapinka do feedera X-Strong: 
Wytrzymały krętlik będzie 
amortyzował obciążenia wywołane 
ściąganiem ciężkiego koszyczka
w dużej rzece.

Ciężkie koszyczki druciane: 
Mocne rzeki wymagają stosowania dużych, 
wytrzymałych koszyczków drucianych, 
które utrzymają się w silnym nurcie.

Pozostałe przedmioty: 
• Krętlik do przyponów w 

rozmiarze 16
• Koralik do ochrony krętlika
• Przypon strzałowy z żyłki 

Carpmaster o średnicy 
0.25 mm

• Gotowy przypon SW

• Wędka Horizon XD 4.3 m 150 g
• Kołowrotek Horizon 6000
• Plecionka Submerge o średnicy 0.10 mm

Na żyłkę główną lub przypon 
strzałowy o długości około 
1 metra, nawlecz koralik 
do ochrony krętlika. Będzie 
on użyty później.

Nasuń krętlik do przyponów 
na żyłkę główną lub 
przypon strzałowy, ale nie 
mocuj jeszcze przyponu.

Stwórz skręconą pętlę o 
długości około 10 cm z 
krętlikiem do przyponów na 
dole i pozostaw 35 cm 
odcinek żyłki.

Zawiąż skręconą pętlę Twoim 
ulubionym węzłem. Upewnij się, 
aby przed pełnym zaciśnięciem 
węzeł został zwilżony.

JAK... PRZYGOTOWAĆ ZESTAW DO
ŁOWIENIA FEEDEREM W RZECE...
NIEZBĘDNE ELEMENTY:

ZALECANY SPRZĘT:
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Nasuń koralik z zapinką do 
feedera na długi pozostawiony 
odcinek z żyłki ale nie 
mocuj jeszcze koszyczka.

Odmierz na żyłce głównej 
odległość 30 cm i przywiąż 
do niej podwójnym węzłem 
pozostawiony odcinek żyłki.

Odetnij pozostały odcinek 
żyłki za węzłem i przesuń w 
dół koralik do ochrony krętlika, 
aby przykrył on węzeł. 

Zestaw zakończ 
zapięciem wybranego 
koszyczka na zapince oraz 
przyponu na krętliku.

Łowienie feederem w dużej, mocnej rzece może 
zniechęcać, ale po dobraniu właściwego zestawu, 

wzrosną nasze szanse na fantastyczny połów... 

Stosuj długi, metrowy 
przypon, aby Twoja 

przynęta znajdowała się 
w dole rzeki za zanętą.

PORADA!
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Przypon:  
Haczyk ze średniej grubości drutu jak 
ten użyty w gotowych przyponach 
SP jest doskonały do łowienia
leszczy na naturalne przynęty.

Koszyczek dzwonkowy: 
Koszyczek dzwonkowy mieści 
dużo pojedynczych przynęt, co jest 
niezbędne do utrzymania stada 
głodnych leszczy.

Pozostałe przedmioty: 
Krętlik do przyponów, 
Zapinka do feedera, Koralik 
do ochrony krętlika, Duży 
gumowy stoper. 

• Wędka Horizon XC 3.6 m
• Kołowrotek Super Feeder 5500
• Plecionka Submerge o średnicy 0.08 mm

Nasuń na żyłkę duży gumowy 
stoper, a następnie zapinkę 
do feedera, a na końcu koralik 
ochronny.

Nasuń na żyłkę krętlik do 
przyponów, co pozwoli na 
szybką wymianę przyponu 
podczas łowienia.

Przytrzymaj żyłkę po obu 
stronach krętlika i skręć w 
przeciwnym kierunku, aby 
utworzyć skrętkę o długości 
4-6 cm.

Zawiąż prosty węzeł, aby 
zabezpieczyć skręcony 
odcinek. Pamiętaj o zwilżeniu 
węzła przed jego zaciśnięciem. 

JAK...
PRZYGOTOWAĆ ZESTAW NA LESZCZE...
NIEZBĘDNE ELEMENTY:

ZALECANY SPRZĘT:
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Nasuń koralik do ochrony krętlika 
na węzeł, co zabezpieczy węzeł 
przed uszkodzeniem ze strony 
koszyczka podczas zarzucania.

Zamocuj wybrany koszyczek 
do zapinki. Koszyczki 
dzwonkowe są idealne, gdy 
chcemy łowić głodne leszcze.

Zamocuj przypon SP do krętlika 
do przyponów. Można go 
pozostawić o długości 1 m lub 
też w razie potrzeby skrócić.

Umieść duży gumowy stoper 
jakieś 20 cm od koszyczka, dzięki 
czemu będzie się on przesuwał 
i tworzył zestaw zacinający.

Łowienie leszczy z koszyczkiem zanętowym może być 
fantastyczną zabawą. Pokażemy jak przygotować zestaw 

do łowienia feederem na dużym, rozległym jeziorze...

Przy wietrznych warunkach 
koszyczek Horizon będzie lepiej 

przecinał powietrze i pozwoli 
uzyskać większe odległości niż 

koszyczek tradycyjny.

PORADA!
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Małe haczyki i cienka żyłka: 
Cienkie żyłki i małe haczyki 
pomogą uzyskać więcej brań.

Koszyczki Mini Swivel Cage: 
Małe ryby nie potrzebują zbyt wielu 
przynęt. Idealną taktyką jest częste 
nęcenie małymi porcjami zanęty.

Pozostałe przedmioty: 
• Krętlik z zapinką
• Krętlik do przyponów

• Wędka Horizon XS Slim 3.3 m
• Kołowrotek Aquos 4000
• Żyłka Carpmaster 0.20 mm

Nawlecz krętlik z zapinką 
na żyłkę główną, będzie on 
utrzymywać koszyczek.

Zawiąż 10 cm pętlę z krętlikiem 
z zapinką wewnątrz, ale 
pozostaw 25 cm odcinek. 

JAK... PRZYGOTOWAĆ ZESTAW DO ŁOWIENIA
FEEDEREM MAŁYCH RYB W KANALE...
NIEZBĘDNE ELEMENTY:

ZALECANY SPRZĘT:
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Przewlecz krętlik do 
przyponów na 25 cm odcinek, 
który pozostał przy pętli.

Za pomocą ulubionego węzła 
przywiąż krętlik do przyponów 
do 25 cm odcinka.

Zamocuj koszyczek Mini Swivel 
Cage lub Dome do krętlika 
z zapinką.

Zamocuj wybrany gotowy 
przypon do krętlika do 
przyponów.

Stale rośnie popularność łowienia feederem 
ryb każdej wielkości. Pokażemy Wam 

doskonały zestaw do łowienia małych 
ryb w kanale lub wodzie stojącej...

Jeśli sam wiążesz swoje przypony, 
to zachowasz je w doskonałym 

stanie, przechowując
w pudełkach na dyski EVA

PORADA!
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Przypon: 
Będziesz potrzebował 10 cm 
przypon z gumką, w którą włożysz 
pelet - najlepszą przynętę do 
koszyczków tego rodzaju.

Koszyczek do peletów: 
Wybierz odpowiednią wielkość w 
zależności od odległości, na której 
będziesz łowić.

Gumowy łącznik Quick Bead:
Pozwala na szybką 
wymianę przyponów i 
zapobiega zsuwaniu się 
koszyczka na haczyk.

• Wędka Horizon Carp Feeder - 9, 10 lub 11 stóp
• Kołowrotek Aquos 4000
• Żyłka Carpmaster 6lb 

Ściągnij gumową nasadkę 
z koszyczka do peletów i 
nawlecz ją na żyłkę główną.

Nawlecz koszyczek do peletów 
na żyłkę główną i przesuń go 
na żyłce tak, jak to potrzebne.

Otwórz i rozdziel gumowy 
łącznik Quick Bead i nawlecz 
dolną część na żyłkę. 

Przewlecz żyłkę przez 
haczykową, drugą część łącznika 
gumowego Quick Bead. 

JAK... PRZYGOTOWAĆ ZESTAW
Z KOSZYCZKIEM DO PELETÓW...
NIEZBĘDNE ELEMENTY:

ZALECANY SPRZĘT:
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Zawiąż łącznik za pomocą 
ulubionego węzła, pamiętając 
o zwilżeniu węzła przed jego 
zawiązaniem.

Zamocuj gotowy przypon, 
zaczepiając pętelkę przyponu 
za łącznik gumowy.

Połącz obie części łącznika 
razem, pamiętając o tym, aby 
pętelka przyponu pozostała na 
miejscu. 

Zsuń koszyczek do peletów 
po żyłce do łącznika 
i nasuń nasadkę gumową na 
koszyczek.

Koszyczek do peletów to doskonała alternatywa dla 
koszyczków do Metody i jest szczególnie skuteczny, 

gdy woda ochłodzi się pod koniec sezonu. Jest to 
również niezwykle prosty zestaw...

Za pomocą narzędzia 
Pellet Bander będziesz 

mógł łatwo włożyć 
twardy pelet w gumkę.

PORADA!
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Jeśli wolisz zabierać ze sobą mniejszą ilość 
sprzętu i nie zamierzasz nosić dużej liczby 
koszyczków, wówczas doskonałym  
kompromisem miedzy rozmiarem a  
pojemnością jest dwustronne pudełko na  
koszyczki i akcesoria. Jest ono także idealne 
dla wędkarzy, którzy łowią na różnych 
łowiskach i potrzebują małej ale różnorodnej 
kolekcji koszyczków.  
  

Dla miłośników łowienia feederem 
doskonałym rozwiązaniem przechowywania 
dużej liczby koszyczków jest torba Ethos Pro 
Feeder Case.  Dzięki znajdującym się w torbie 
dwóm dużym pudełkom „Stack & Store” 
możesz podzielić koszyczki według ich  
rodzajów lub rozmiarów i będą one  
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Dla wędkarzy, którzy łowią feederem 
okazyjnie i mają kilka ulubionych rodzajów 
koszyczków lub też dla tych, którzy  
dokładnie wiedzą jakich koszyczków  
potrzebują, rozwiązaniem jest torba Ethos 
Pro Accessory Hardcase Bag. Pozwoli ona 
zabrać małą kolekcję koszyczków nad 
wybrane łowisko i zabezpieczy je podczas 
transportu.  
  

JAK... 
PRZECHOWYWAĆ OSPRZĘT DO FEEDERA...
PRZECHOWYWANIE  
KOSZYCZKÓW:
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Podczas wyprawy na ryby ważne jest, aby 
osprzęt do feedera był przechowywany 

w sposób uporządkowany i zachowany w 
doskonałym stanie. Bycie zorganizowanym 

nie tylko ułatwia odnalezienie odpowiedniego 
sprzętu, ale pozwala również złowić więcej ryb.

Dłuższe przypony do feedera wymagają 
innego sposobu przechowywania. Dyski 
EVA znajdujące się w pudełku na dyski EVA 
pozwalają na nawinięcie przyponu o dowolnej 
długości. Przypony do feedera SP i SW są już 
nawinięte na dyski, więc można je po prostu 
wyjąć z opakowania i włożyć bezpośrednio 
do pudełka.

Jeśli łowisz intensywnie koszyczkami do 
peletów lub Metody, to musisz zabierać ze 
sobą różnorodne krótkie przypony. Mogą to być 
przypony gotowe, kupione w sklepie lub też 
zawiązane samodzielnie. Podstawową sprawą 
dotyczącą wszystkich przyponów jest ich ochrona 
przed czynnikami atmosferycznymi, które 
powodują najwięcej uszkodzeń - promieniami 
UV i wilgocią. Pudełka na przypony HLR zostały 
zaprojektowane aby chronić przypony przed 
oboma czynnikami. Sztywna obudowa chroni 
przed szkodliwymi promieniami UV, a uszczelka 
chroni przed niepożądaną wilgocią.  

Pudełka na przypony HLR można przechowywać 
w etui na przypony Ethos Pro, które zapewniają 
dodatkową ochroną podczas transportu i 
pomagają w lepszym uporządkowaniu sprzętu 
nad wodą. 

PRZECHOWYWANIE 
PRZYPONÓW:
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Ochraniacze Tip and Butt: 
Utrzymują razem złożone 
segmenty wędki włożonej 
do pokrowca i zapewniają 
dodatkową ochronę delikatnej 
szczytówce.

Ochronny pokrowiec na wędki: 
Sztywny pokrowiec na wędki 
pomoże chronić Twoje wędki podczas 
transportu. Występuje on w wersji na 
2 i 4 wędki.

Ściągnij przypon i koszyczek 
z żyłki głównej i włóż do 
odpowiednich pudełek na 
koszyczki oraz przypony.

Zwiń pozostały zestaw, 
pozostawiając 75 mm odcinek od 
końca szczytówki. Należy uważać, 
aby nie zwinąć końcowej części 
zestawu przez przelotki szczytówki.

JAK... BEZPIECZNIE PRZECHOWYWAĆ 
WĘDKĘ DO FEEDERA...
NIEZBĘDNE ELEMENTY:
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Rozłóż dwie części wędki i złóż 
je obok siebie w przeciwnym 
kierunku tak, aby szczytówka 
znajdowała się obok grubego 
dolnika wędziska.

Umieść szczytówkę i dolnik 
wędki w ochraniaczu dolnika 
i zabezpiecz go zapinając 
mocno pasek z rzepem.

Umieść ochraniacz szczytówki 
na drugim końcu wędki. 
Sprawdź czy obie części znajdują 
się wewnątrz ochraniacza i 
zabezpiecz go. 

Umieść wędkę wewnątrz 
pokrowca i za pomocą pasków 
z rzepami w pokrowcu, 
przymocuj wędkę. 

Wszyscy wydajemy dużo pieniędzy na nasze 
wędki, więc ważną rzeczą jest ochrona 

takiej inwestycji. Pokażemy jak bezpiecznie 
spakować i przechowywać wędziska pomiędzy 

wyprawami na ryby...

Podczas pakowania wędzisk koszyczki 
oraz przypony można łatwo i prosto 

zdjąć dzięki zastosowaniu krętlików do 
przyponów oraz zapinek. 

PORADA!
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METALOWE KOSZYCZKI DO METODY 
• Dostępne w 6 rozmiarach: Small 15 g i 25 g, Medium 30 g i 40 g, Large 30 g i 45 g
• W zestawie nowy łącznik Feeder Quick Change
• Nowy system szybkiej wymiany oraz wyjmowany spód
• Całkowicie odlewana, metalowa konstrukcja dla lepszego rozłożenia masy
• Bardzo niski profi l
• Pasują do foremek do Metody Matrix
• Przesunięty do przodu środek ciężkości dla dokładnych rzutów
• Rurki z amortyzatorem dostępne osobno  

METALOWE OTWARTE KOSZYCZKI DO METODY 
• Dostępne w 6 rozmiarach: Small 15 g i 25 g, Medium 30 g i 40 g, Large 30 g i 45 g 
• W zestawie nowy łącznik Feeder Quick Change
• Nowy system szybkiej wymiany
• Całkowicie odlewana, metalowa konstrukcja dla lepszego rozłożenia masy
• Przeznaczone do szybkiego i łatwego podania przynęt
• Przesunięty do przodu środek ciężkości dla dokładnych rzutów
• Podniesiony przód chroni przed wypadnięciem przynęty po uderzeniu o wodę
• Rurki z amortyzatorem dostępne osobno 

KOSZYCZKI DO PELETÓW EVOLUTION®
• Całkowicie przelotowe i przyjazne dla ryb
• Cechuje się unikalnym systemem szybkiej wymiany Evolution
• Otwarta łyżeczka ze ściętym pod właściwym kątem tyłem łatwo uwalnia pelety
• Zmniejsza ilość otarć o żyłkę i aktywność małych ryb
• Utrzymuje pelety aż do opadnięcia na dno
• Dostępne w dwóch wielkościach;

Small 15 g i 25 g oraz
Medium 25 g i 35 g

KOSZYCZKI DO PELETÓW 
IN-LINE MK2 EVOLUTION®
• Dostępne w dwóch wielkościach;

Small 15 g i 25 g oraz
Medium 25 g, 35 g i 45 g

RURKI Z AMORTYZATOREM 
• Opracowane pod kątem nowego systemu 

szybkiej wymiany
• Dostępne w 2 wielkościach Medium i Large
• Wykonane z użyciem wysokiej jakości amortyzatora 

pustego w środku
• Służą do eliminowania spinania się ryb
• Powlekany pierścień dla zabezpieczenia przed korozją
• 2 rurki w opakowaniu

KOSZYCZKI IN-LINE CAGE
• Pozwalają utrzymać nęcenie na minimalnym poziomie
• Idealne do łowienia w zimowe miesiące
• Idealne do dużych ziaren, jak słodka kukurydza
• Umożliwiają łowienie na większe

przynęty niż w przypadku koszyczków
do metody

• Dostępne w trzech wielkościach
o wadze do 40 g

FOREMKA DO METODY
• Do używania ze wszystkimi koszyczkami do Metody Matrix
• Pasuje także do wielu innych koszyków do Metody
• Większa głębokość pozwala napełnić koszyczek do Metody 

większą ilością zanęty niż w zwykłych foremkach
• Miękki, elastyczny materiał ułatwia wyjmowanie koszyczka
• Dostępne w 3 wielkościach: Small, Medium & Large

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

KOSZYCZKI
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KOSZYCZKI
Aby łowić ryby należy dobrać odpowiedni koszyczek. Dlatego 
poświeciliśmy wiele czasu i wysiłku na opracowanie tak różnorodnej 
oferty. Koszyczki dzwonkowe to nowy punkt odniesienia dla 
konstrukcji koszyczków, a nasze koszyczki metalowe są doskonałym 
narzędziem dla wędkarzy łowiących na wodach komercyjnych. 

KOSZYCZKI DZWONKOWE
• Dostępne w 4 rozmiarach: Small 17 g i 24 g, Medium 30 g i 40 g
• Podwójna forma tworzy bardzo aerodynamiczny kształt, pozwala na płynne 

zwijanie zestawu i doskonale uwalnia przynęty
• Przesunięty do przodu środek ciężkości dla dokładnych rzutów
• Mocowany na górze krętlik dla redukcji splątań
• Doskonałe do nęcenia dużą ilością ziaren z niewielką ilością zanęty sypkiej

NOWOŚĆ

KOSZYCZKI DOMED CAGE
• Idealne koszyki do nęcenia dużą ilością przynęt, w tym

pociętymi robakami i kasterami.
• Sztywny łącznik na krętliku zapobiega splątaniom
• Swobodny przepływ wody szybko uwalnia przynęty
• Idealne do nęcenia dużą ilością przynęt
• Mogą być szybko i skutecznie

napełnione jedną ręką
• Występują w wersji Small

i Medium o wadze do 50 g

KOSZYCZKI OTWARTE
• Wykonane z wytrzymałego plastiku
• Dostępne w trzech wielkościach

i gramaturze do 60 g
• Wtopiony krętlik, zmniejszający

możliwość splątań

KOSZYCZKI ZE SZKRZYDEŁKAMI
• Specjalne skrzydełka spowalniają opad 

w wodzie
• Podczas ściągania szybciej unoszą się z dna
• Wykonane z wytrzymałego plastiku
• Dostępne w trzech wielkościach i gramaturze 

do 60 g
• Wtopiony krętlik zmniejsza liczbę splątań

KOSZYCZKI DRUCIANE
• Wykonane z 4 mm siatki drucianej
• Dostępne w czterech wielkościach 

i gramaturze do 80 g
• Wtopiony krętlik zmniejsza

liczbę splątań

KOSZYCZKI DRUCIANE ZE STALI 
NIERDZEWNEJ
• Wykonane z mocnej 6 mm

siatki ze stali nierdzewnej
• Wtopiony krętlik zmniejsza

liczbę splątań
• Dostępne w czterech wielkościach

i gramaturze do 80 g

KOSZYCZKI HORIZON®
• Przeznaczone do dalekiego łowienia
• Obciążenie z przodu zapewnia daleki rzut i stabilność w locie
• Czarna siatka ze stali nierdzewnej
• Dostępne w trzech wielkościach do 80 g

KOSZYCZKI MINI SWIVEL CAGE
• Małe rozmiary idealne do łowienia w łowiskach 

naturalnych i komercyjnych
• Sztywny łącznik na krętliku chroni przed splątaniem
• Dostępne w trzech wielkościach 18 g, 23 g, 30 g
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KRĘTLIKI BARYŁKOWE  
• Bardzo wytrzymałe krętliki 

wyczynowe
• Powłoka odporna na korozję
• Bardzo płynna praca
• Dostępne w 4 rozmiarach

12, 14, 16 i 18
• 10 sztuk w opakowaniu

KRĘTLIKI Z ZAPINKĄ   
• Bardzo wytrzymałe krętliki z zapinką
• Powłoka odporna na korozję
• Bardzo płynna praca
• Gładkie krawędzie zapobiegają 

uszkodzeniu żyłki
• Dostępne w 4 rozmiarach

10, 12, 14 i 16
• 10 sztuk w opakowaniu

KRĘTLIKI DO PRZYPONÓW 
• Bardzo wytrzymałe
• Powłoka odporna na korozję
• Gładkie krawędzie zapobiegają uszkodzeniu żyłki
• Gumowa nasadka pozwala na łatwe ściągnięcie przyponu
• Wbudowany krętlik zapobiega skręceniu żyłki przy zwijaniu zestawu
• Dostępne w 4 rozmiarach 14, 16, 18 i 20
• 7 sztuk w opakowaniu

ZAPINKI Z KORALIKIEM DO FEEDERA 
• Bardzo wytrzymałe krętliki z zapinką
• Powłoka odporna na korozję
• Bardzo płynna praca
• Wtopiony koralik dla płynnej pracy
• Dostępne w 2 rozmiarach 12 i 14
• 10 sztuk w opakowaniu

ZAPINKI Z KORALIKIEM DO FEEDERA X-STRONG
• Bardzo wytrzymałe krętliki z zapinką
• Powłoka odporna na korozję
• Wtopiony koralik dla płynnej pracy
• Przeznaczone do rzutów ciężkimi koszyczkami na większe odległości
• Dostępne w 2 rozmiarach 10 i 12
• 10 sztuk w opakowaniu

KRĘTLIKI Z KORALIKIEM 
• Bardzo wytrzymałe krętliki 

wyczynowe
• Powłoka odporna na korozję
• Bardzo płynna praca
• Wtopiony koralik dla płynnej pracy
• Dostępne w 2 rozmiarach 12 i 16
• 10 sztuk w opakowaniu

KORALIKI DO OCHRONY KRĘTLIKA 
• Bardzo wytrzymała konstrukcja z silikonu
• Przeznaczone do mocowania na oczku krętlika dla ochrony żyłki przed 

uszkodzeniem
• Zaokrąglony kształt chroni przed utkwieniem w krętliku 
• Dostępne w 2 rozmiarach: 
• 9 sztuk w opakowaniu

STOPERY GUMOWE NA ŻYŁKĘ  
• Bardzo wytrzymała konstrukcja z termoplastycznej gumy
• Mocno trzymają się żyłki, co zapobiega ich zsuwaniu
• Zaokrąglony kształt chroni przed utkwieniem w krętliku
• Szybkie i proste zakładanie
• Dostępne w 2 wielkościach Medium i Large
• 18 sztuk w opakowaniu

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ

AKCESORIA
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AKCESORIA
Jesteśmy przekonani, że każdy element wyposażenia 
wędkarskiego jest równie ważny - zarówno droga tyczka, jak 
i krętlik. Wszystkie akcesoria z oferty Matrix są produkowane 
z najwyższej jakości materiałów, aby Twój zestaw nie miał 
żadnych słabych ogniw.

ŁĄCZNIKI DO FEEDERA QUICK CHANGE 
• Opracowane pod kątem nowego systemu 

szybkiej wymiany
• Wydłużona rurka tworzy efekt mini zacięcia
• Pozwalają na łatwą i szybką wymianę przyponów
• 5 sztuk w opakowaniu

GUMOWE  ŁĄCZNIKI 
QUICK BEAD
• Gumowy koralik z zaczepem
• do szybkiej wymiany
• Idealne do koszyczków Evolution In-Line Method
• 5 sztuk w opakowaniu

ŁĄCZNIKI
EVOLUTION® SNAP LINK & SLEEVE
• Pozwala na szybką wymianę koszyczków podczas łowienia zestawem 

helikopterowym lub paternoster
• Nasadka tworzy płynne przejście, co chroni przed splątaniem
• Może być stosowana z ciężarkami Matrix oraz koszyczkami 
• Opakowanie zawiera 5 łączników i nasadek

KLIPS EVOLUTION®
QUICK CHANGE
• Klips systemu szybkiej wymiany Evolution
• Specjalne nacięcie umożliwia wymianę klipsa na koszyczek w ciągu paru sekund
• W zestawie nasadki
• Opakowanie zawiera 5 klipsów i 5 nasadek

NASADKI EVOLUTION® PROTECTOR
• Chronią żyłkę główną w trakcie rzutów ciężkimi koszyczkami
• Przeznaczone do zestawów przelotowych
• Tworzą prosty zestaw antysplątaniowy 
• Można stosować z krętlikami Protector Snap Swivels
• Dostępne w dwóch wielkościach:
• Standard - z normalnymi krętlikami, 

Small - z krętlikami potrójnymi Super
• 5 sztuk w opakowaniu

NASADKI
GUMOWE EVOLUTION® XT
• Zapasowe nasadki gumowe  do stosowania z koszyczkami lub klipsami
• Bardziej wytrzymałe 
• 10 sztuk w opakowaniu

OSŁONY NA KOSZYCZKI
• Termokurczliwe osłony na koszyczki Horizon
• Kurczą się pod wpływem gorącej wody lub pary
• Spowalniają wydobywanie się zanęty z koszyczka
• Idealne, kiedy łowimy otwartymi koszyczkami w głębokiej wodzie

BOILIE SPIKES
• Przeznaczone do zakładania twardych kulek
• Wiązane bezpośrednio do włosa
• Przyspieszają zakładanie przynęty
• 10 sztuk w opakowaniu

NOWOŚĆ
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BAIT BANDER
• Łatwy w użyciu przyrząd od zakładania peletów
• W zestawie dodatkowe gumki
• Działa z gumkami lateksowymi oraz pozycjonerami Bait Aligna

IGŁA SUPER STOP
• Igła przeznaczona do stosowania ze stoperami Super Stop
• Duży, łatwy do trzymania uchwyt
• Pasują do stoperów Micro i Large

IGŁA PULLER BAIT
• Igła z cienkiego drutu z wygiętym końcem
• Idealna do naciągania gumek na miękkie przynęty

GUMKI LATEKSOWE 
DO PRZYNĘT
• Idealne do zakładania peletów 

i dumbeli
• Idealne do stosowania na włos
• Dostępne trzy wielkości: 

Small, Medium i Large
• Opakowanie zawiera 100 gumek

BAIT ALIGNAS
• Do używania z twardymi peletami
• Tworzy idealny kąt prezentujący pelet przynętowy
• Dostępne w dwóch wielkościach: Small oraz Large do większych przynęt
• Szybkie i proste w użyciu

X-STRONG SUPER STOPS  
• Dostępne w dwóch wielkościach - 

Small i Large
• Bardzo wytrzymały materiał 
• Nowa, bardzo mocna konstrukcja 
• Powiększony otwór na żyłkę
• Pozwalają szybko założyć przynętę

OPASKI NA WĘDKI
• Idealne do połączenia ze

sobą dwóch części wędki
• Mogą także służyć do zamocowania

w miejscu ciężarka lub koszyczka, 
co ochroni blank przed uderzeniem

• Wykonane z neoprenu, zapinane 
na rzepy

• Opakowanie zawiera 2 opaski

AKCESORIA I AKCESORIA DO SIEDZISK

OCHRANIACZE TIP & BUTT
• Zapewniają ochronę podczas transportu
• Idealnie chronią miękkie szczytówki feederów przed uszkodzeniem
• Poręczny kształt pewnie utrzymuje wędziska
• Wykonane z neoprenu
• Paski zabezpieczające z rzepami
• Opakowanie zawiera 1 parę

NOWOŚĆ
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AKCESORIA DO SIEDZISK
Wyjątkowe akcesoria do siedzisk 3D zostały zaprojektowane 
tak, aby można było ich używać z siedziskami. których okrągłe 
nogi mają średnice - 25 mm, 30 mm, 32 mm lub 36 mm.

SKŁADANA BOCZNA TACKA + 2 NOGI
• Mocowania 3D pasują do nóg o średnicy 25 mm, 30 mm i 36 mm
• W zestawie dwie teleskopowe nogi wspierające o średnicy 25 mm
• Sztywne, w pełni regulowane wieko, które można 

zablokować w dowolnej pozycji 
• Podwójne rozpórki dla większej stabilności
• Składane, materiałowe dno ułatwia przechowywanie 
• Wykonana z wytrzymałego i wodoodpornego materiału 
• Mieści 6 dużych pojemników na przynęty (3.3 pinty)
• Idealna dla ochrony Twoich przynęt przed deszczem i słońcem

ROZKŁADANA TACKA BOCZNA 
ZE WSTAWKAMI
• Duża rozkładana tacka wygodnie mieści 8 pudełek o objętości 3 pinty 
• Uniwersalny kształt będzie pasował do większości siedzisk z okrągłymi nogami 
• Mocowana do 3 nóg dla większej stabilności 
• W zestawie 2 teleskopowe nogi 25 mm ze stopkami
• Uniwersalne mocowanie 3D Snag-Free - pasuje do nóg o średnicy 

25 mm, 30 mm i 36 mm
• Może być także zamocowana z tyłu siedziska jako tacka na akcesoria 
• Szerokość 42 cm, Długość 53-81 cm

PODPÓRKA 3D MEGA FEEDER
• Uniwersalne mocowanie 3D Snag-Free
• Regulacja długości 116 cm - 200 cm
• Bardzo stabilna nawet z ciężkimi feederami
• Pełna regulacja na rzeki i wody stojące
• Wygięty koniec utrzymuje żyłkę z dala od ramienia
• Mocowania na zawiasach zmniejszają możliwości przesuwania się

PODPÓRKA
3D EVA BUTT REST
• Uniwersalne mocowanie 3D Snag-Free
• Pokryta ochronną pianką EVA
• Płaski profi l pozwala na 

szybkie ustawienie

PODPÓRKA SLICK FEEDER
• Żeberkowany rękaw z pianki umożliwia ułożenie wędki

za każdym razem we właściwym miejscu 
• Dołączone pierścienie ‘O’ umożliwiają dokładne dopasowanie
• Końcową blokadę można odkręcić i zamocować po drugiej stronie

SZTYWNE RAMIĘ DO FEEDERA MATRIX
• Sztywna konstrukcja eliminuje ruchy wędziska
• Regulacja wysokości za pomocą podpórki 25 mm z uniwersalnym gwintem
• Dostosowane do łowienia w łowiskach komercyjnych i naturalnych
• Uniwersalne mocowania 3D Snag-Free –pasują do

okrągłych nóg o średnicy 25 mm, 30 mm i 36 mm
• Długość 75 cm - Wysokość 0-41 cm
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HACZYKI
Poświęciliśmy wiele godzin na opracowanie oferty 
haczyków, którym można całkowicie zaufać. Ponadto 
w oparciu o nasze dwa najbardziej popularne haczyki 
stworzyliśmy, zgodnie z dokładnymi wytycznymi naszych 
konsultantów, gotowe przypony na nowych dyskach EVA.  

PRZYPONY I HACZYKI

4” PRZYPONY BAIT BAND METHOD 
• Przeznaczone do koszyczków do Metody lub peletów
• Średniej wielkości, bardzo wytrzymałe gumki lateksowe
• Silikonowe nasadki na haczyki dla lepszej prezentacji
• Idealne do łowienia na pelety i dumbele
• Zawiązane tak, aby pasowały do pudełka na przypony HLR
• 8 sztuk w opakowaniu

BEZZADZIOROWE
• Wykonane z żyłki Matrix Power Micron i haczyków Carp Rigger
• Dostępne w 4 rozmiarach: 14, 16, 18 i 20

Z ZADZIOREM
• Wykonane z żyłki Matrix Power Micron i haczyków Feeder Rigger
• Dostępne w 4 rozmiarach: 12, 14, 16 i 18

4” PRZYPONY SUPER STOP METHOD   
• Przeznaczone do koszyczków do Metody lub peletów
• Wytrzymałe stopery X-strong Super Stop w rozmiarze Large
• Silikonowe nasadki na haczyki dla lepszej prezentacji
• Idealne do łowienia na kulki proteinowe, kukurydze i mielonkę
• Zawiązane tak, aby pasowały do pudełka na przypony HLR
• 8 sztuk w opakowaniu

BEZZADZIOROWE
• Wykonane z żyłki Matrix Power Micron i haczyków Carp Rigger
• Dostępne w 4 rozmiarach: 14, 16, 18 i 20

Z ZADZIOREM
• Wykonane z żyłki Matrix Power Micron i haczyków Feeder Rigger
• Dostępne z haczykami w 4 rozmiarach: 12, 14, 16 i 18

6” PRZYPONY BAIT BAND PELLET 
• Zaprojektowane jako przypony do tyczki lub feedera
• Średniej wielkości, bardzo wytrzymałe gumki lateksowe
• Silikonowe nasadki na haczyki dla lepszej prezentacji
• Idealne do łowienia na pelety i dumbele
• Zawiązane tak, aby pasowały do pudełka na przypony HLR
• 8 sztuk w opakowaniu

BEZZADZIOROWE
• Wykonane z żyłki Matrix Power Micron i haczyków Carp Rigger
• Dostępne w 4 rozmiarach: 14, 16, 18 i 20

Z ZADZIOREM
• Wykonane z żyłki Matrix Power Micron i haczyków Feeder Rigger
• Dostępne w 4 rozmiarach: 12, 14, 16 i 18

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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SUPER MATCH
• Haczyki z zadziorem 

zakończone łopatką,
szerokie kolanko

• Połączenie kolanka
okrągłego z typem crystal

• Średniej grubości drut z 
niklowaną czarną powłoką

• Przeznaczony do łowienia
na spławik i feeder

CARP RIGGERS
• Bezzadziorowe haczyki

z oczkiem i wygiętym do 
środka ostrzem

• Połączenie kolanka 
okrągłego z typem crystal

• Mocny drut z brązową 
powłoką

• Idealne do wiązania węzłem 
bez węzła

FEEDER RIGGERS
• Haczyki z mikro zadziorem  

zakończone oczkiem
i wygiętym do środka
ostrzem

• Połączenie kolanka
okrągłego z typem crystal

• Średniej grubości drut
z brązową powłoką

• Idealne do feedera

CARP BANDERS
• Bezzadziorowe haczyki

z oczkiem i wygiętym do 
środka ostrzem

• Połączenie kolanka 
okrągłego z typem crystal

• Proste oczko tworzące 
agresywny kąt zacięcia

SW FEEDER 
• Haczyki z zadziorem, 

zakończone łopatką
i hybrydowym kolankiem

• Specjalnie spłaszczona 
część kolanka zwiększa 
wytrzymałość i utrzymuje 
przynętę

• Średniej grubości drut, 
powłoka brązowa

ALL ROUND 
• Haczyki z zadziorem, 

zakończone łopatką
i okrągłym kolankiem

• Średniej grubości drut, 
powłoka niklowana

• Idealne do wielu różnych 
metod

• Dostępne w pięciu rozmiarach: 12, 14, 16, 18 i 20 • Dostępne w czterech rozmiarach: 14, 16, 18 i 20

• Dostępne w czterech rozmiarach: 12, 14, 16 i 18 • Dostępne w pięciu rozmiarach: 12, 14, 16, 18 i 20

• Dostępne w sześciu rozmiarach: 10, 12, 14, 16, 18 i 20 • Dostępne w pięciu rozmiarach: 12, 14, 16, 18 i 20

PRZYPONY SW I SP FEEDER 1M
• Opracowane jako tradycyjne przypony do feedera 
• Przypon 1 m może być docięty do potrzebnej długości
• Bardzo ostre, wykonane w Japonii haczyki przeznaczone do łowienia feederem
• Wykonane z żyłki Matrix Power Micron oraz haczyków SW Feeder
• Nawinięte na dysk EVA Matrix
• Dyski EVA pasują do wewnętrznej tacki EVA oraz pudełka na dyski EVA
• Dostępne w sześciu rozmiarach: 10, 12, 14, 16, 18 i 20

PRZYPONY SW FEEDER
• Idealne do łowienia dużych ryb - karpi, leszczy i linów
• Idealne do łowienia na kukurydzę, dżdżownice, kastery i białe robaki
• Wykonane z żyłki Matrix Power Micron i haczyków SW Feeder

PRZYPONY SP FEEDER
• Idealne do łowienia mniejszych ryb - płoci, hybryd i krąpi
• Idealne do łowienia na dżdżownice, kastery, białe robaki i pinkę
• Wykonane z żyłki Matrix Power Micron i haczyków Super Pole
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ŻYŁKI I PRZECHOWYWANIE 
PRZYPONÓW

TONĄCA ŻYŁKA  CARPMASTER®
• Idealna żyłka do feedera, łowienia na spławik oraz na grunt z ciężarkiem
• Bardzo wytrzymała
• Dobrze tonie
• Doskonała do łowienia z daleka
• Wysoka wytrzymałość na węźle, odporność na przetarcia

• Dostępne rozmiary: 0.18 mm, 0.20 mm, 0.23 mm, 0.25 mm, 0.28 mm

POWER MICRON
• Żyłka przyponowa o dokładnej średnicy
• Bardzo mocna i miękka, dla lepszej prezentacji zestawów
• Duża wytrzymałość na węźle
• Wszystkie popularne średnice
• Mało widoczna, przezroczysta
• Idealna do łowienia feederem i na tyczkę
• Szpulki o pojemności 100 m

• Dostępne rozmiary:
0.07 mm, 0.08 mm, 0.09 mm,  0.105 mm, 0.115 mm, 0.125 mm, 0.135 mm
0.145 mm, 0.165 mm, 0.18 mm, 0.20 mm, 0.234 mm, 0.261 mm

PLECIONKA DO FEEDERA SUBMERGE
• Tonąca plecionka o gładkiej powierzchni
• Przeznaczona do bardzo dalekich rzutów 
• Mała średnica z dużą wytrzymałością na węzł ach
• Ciemny, neutralny kolor

• Dostępne rozmiary:  0.08 mm, 0.10 mm

ŻYŁKI I PLECIONKI
Żyłki i plecionki do wszelkich zastosowań wędkarskich. Power 
Micron to bardzo mocna i cienka żyłka do przyponów oraz budowy 
zestawów. Carpmaster Mono jest idealna do łowienia feederem 
na bliskich i średnich odległościach. Plecionka Submerge Feeder 
przeznaczona jest do łowienia feederem na dużych dystansach.  
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PUDEŁKO NA DYSKI EVA
• Mieści 24 dyski z pianki EVA na przypony Matrix 
• Wytrzymałe uchwyty do bezpiecznego mocowania 

dysków z pianki EVA
• 2 poduszeczki z pianki do przechowywania 

nieużywanych szpilek
• Magnetyczne zamknięcie 
• Gumowa uszczelka chroni przed wilgocią 
• Trwałe wykończenie, które chroni przed UV 
• W zestawie 24 dyski Matrix EVA i bardzo cienkie szpilki
• Poręczne rozmiary D 34 cm x S 12 cm x W 4 cm

DYSKI EVA NA PRZYPONY  (X6)
• Miękki materiał EVA chroni ostrza haczyków 
• Służą do ochrony żyłki przed zagnieceniem 

lub uszkodzeniem 
• Na jednej szpulce można zmieścić wiele 

przyponów 
• Pozwalają na bezpieczne przechowywanie 

długich przyponów
• Nadruk z przodu pozwala w łatwy sposób 

rozpoznać rodzaj przyponu
• W zestawie 10 bardzo ostrych szpilek 

zabezpieczających Matrix 
• Dyski EVA pasują do wewnętrznej tacki EVA 

oraz pudełka na dyski EVA

PRZECHOWYWANIE PRZYPONÓW
W tym roku przedstawiamy nowy zestaw pudełek na przypony, 
które pozwolą bezpiecznie przechować przypony każdego 
rodzaju - od tych kilkucentymetrowych, aż po ponad metrowe. 
Niezależnie więc od stylu łowienia, znajdziecie tutaj 
odpowiednie pudełko na Wasze przypony.   

PUDEŁKO NA PRZYPONY HLR (DUŻE)
• Mieści ponad 200 przyponów
• Wytrzymałe zaczepy na pętelki umieszczone na

10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm i 30 cm 
• Magnetyczne zamknięcie 
• Gumowa uszczelka chroni przed wilgocią 
• Zaczepy pomiarowe
• 50 etykiet do oznaczania przyponów
• 20 wytrzymałych zaczepów, z których każdy mieści 10+ haczyków
• Trwałe wykończenie, które chroni przed UV 
• Poręczne rozmiary D 34 cm x S 12 cm x W 3.5 cm

PUDEŁKO NA PRZYPONY HLR (MAŁE)
• Mieści ponad 200 przyponów
• Wytrzymałe zaczepy na pętelki umieszczone na 10 cm i 15 cm 
• Magnetyczne zamknięcie 
• Gumowa uszczelka chroni przed wilgocią 
• Zaczepy pomiarowe
• 30 etykiet do oznaczania przyponów
• 20 wytrzymałych zaczepów, z których każdy mieści 10+ haczyków
• Trwałe wykończenie, które chroni przed UV 
• Poręczne rozmiary D 18.5 cm x S 12 cm x W 3.5 cm

TACKA Z DYSKAMI EVA
DO PŁYTKIEJ SZUFLADY
• Tacka przeznaczone do bezpiecznego 

przechowywania 10 dysków EVA na 
przypony Matrix

• Pasuje do płytkiej lub głębokiej szufl ady Matrix 
• W głębokiej szufl adzie Matrix można zmieścić 

dwie tacki
• Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu, co 

zapobiega odkształcaniu
• Odpowiednie poduszeczki służą do 

przechowywania nieużywanych szpilek
• W zestawie 10 szpulek EVA i 15 bardzo cienkich 

szpilek Matrix 
• Możliwość dokupienia zapasowych dysków EVA
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WĘDKI I KOŁOWROTKI DO FEEDERA

HORIZON®  XD CLASS
• Przeznaczone do łowienia feederem na dużych odległościach
• Najwyższej jakości wysokomodułowy blank węglowy
• Wydłużone łączenia typu spigot dla zwiększenia siły rzutu
• Powiększone przelotki dla poprawy rzutu
• Wąski, silnie zbieżny blank o szybkiej akcji
• W zestawie dwie szczytówki 2.5 oz i 4 oz
• Rękojeść z wysokiej jakości korka i pianki EVA 
• Dostępne 4 wędziska: 4.0 m – 100 g, 4.0 m – 130 g, 4.3 m – 150 g i 4.5 m – 160 g

HORIZON®  XC CLASS
• Najwyższej jakości wysokomodułowy blank węglowy 
• Powiększone przelotki dla poprawy rzutu
• Wąski, silnie zbieżny blank o szybkiej akcji
• W zestawie dwie szczytówki 
• Rękojeść z wysokiej jakości korka i pianki EVA
• Dostępne 3 wędziska: 3.6 m – 60 g, 3.8 m – 70 g i 4.0 m – 80 g

HORIZON®  XS SLIM FEEDER
• Najwyższej jakości wysokomodułowy blank węglowy
• Wąski, silnie zbieżny blank o szybkiej akcji
• Miękka akcja przeznaczona do łowienia mniejszych ryb
• W zestawie dwie szczytówki 
• Rękojeść z wysokiej jakości korka i pianki EVA
• Maksymalny ciężar wyrzutowy 40 g
• Dostępne 3 wędziska: 3.3 m, 3.5 m i 3.7 m 

HORIZON®  CARP FEEDER
• Najwyższej jakości wysokomodułowy blank węglowy
• Dwuczęściowy skład z równych części
• Powiększone przelotki dla poprawy rzutu
• Wąski, silnie zbieżny blank o szybkiej akcji
• W zestawie trzy szczytówki (1 oz, 1.5 oz, 2 oz)
• Rękojeść z wysokiej jakości korka i pianki EVA
• Dostępne w 4 długościach: 9 ft (2.7 m), 10 ft (3.0 m), 11 ft (3.3 m) i 12 ft (3.6 m)

FEEDERY HORIZON®
Przez ponad rok opracowaliśmy ofertę wędzisk, która przeszła 
nasze najśmielsze oczekiwania. Każdy szczegół został dokładnie 
przemyślany i wykonany z najwyższą starannością. Jesteśmy 
pewni, że seria Horizon wspięła się na kolejny poziom.  
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HORIZON®  6000
• 5 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
• Przełożenie 4.6:1
• Mechanizm przekładni Mesh-Tech
• Wąska rączka
• Mikro regulacja nawoju żyłki
• Klipsy na szpuli w kolorze srebrnym i niebieskim
• Rolka zabezpieczająca przed skręcaniem się żyłki

Przedni hamulec i ochrona przeciwpyłowa
• System ochrony przed zakleszczeniem żyłki
• Ochrona żyłki na rotorze
• Powiększona szpula
• Wolna oscylacja
• Przeznaczone do dalekiego łowienia

SUPER FEEDER 5500
• Średniej wielkości kołowrotek do dalekich rzutów
• 8 łożysk ze stali nierdzewnej
• 1 łożysko oporowe
• Lekka, wytrzymała grafi towa obudowa
• Płytka aluminiowa szpula do stosowania z plecionką
• Hamulec rotora zatrzymuje rotor po otworzeniu kabłąka
• W zestawie zapasowa szpula
• 80 cm nawój na jeden obrót korbką
• Waga: 400 g
• Przełożenie: 4.9:1 - 80 cm na obrót korbką
• Pojemność: 0.26 mm/150 m

AQUOS®  4000 & 5000
• Przeznaczone do feedera
• 5 łożysk ze stali nierdzewnej
• Lekka, aluminiowo-grafi towa obudowa
• Wyważony rotor
• Zaawansowany kształt kabłąka przyspiesza zbieranie żyłki 
• Wielotarczowy hamulec przedni ułatwiający hol ryb
• Przełożenie: 5.1:1 
• Dostępne dwa modele: 4000 i 5000
• Nawój: 4000 - 74 cm, 5000 - 77 cm na jeden obrót korbką
• Waga: 4000 - 370 g, 5000 - 370 g
• Pojemność: 0.25mm/150m

KOŁOWROTKI
Nasze kołowrotki zostały zaprojektowane specjalnie 
do łowienia feederem i oferują walory użytkowe, 
których można oczekiwać w kołowrotkach dwu,
a nawet trzykrotnie droższych. 
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POKROWIEC  ETHOS® PRO 4 ROD RUCK SLEEVE 1.85M 
• Mieści wygodnie 4 uzbrojone wędki
• Zewnętrzna kieszeń na sztyce do podbieraka i akcesoria
• System pomiaru odległości S.M.S (Smart Mark System)
• W zestawie 2 sztyce pomiarowe
• Zewnętrzna kieszeń na sztyce pomiarowe
• Paski na rzepy wewnątrz do bezpiecznego mocowania wędzisk
• Zamek na całej długości
• Rączka transportowa
• Podwójne, wygodne i regulowane paski na ramię pozwalają nosić 

pokrowiec jak plecak
• Materiał zewnętrzny: 100 % poliester, podszycie: 100 % poliester
• Wypełnienie: 100 % polietylen
• Spód: 100 % polichlorek winylu (PVC)

POKROWCE  ETHOS®  PRO 4 ROD COMPACT CASE 
• Wystarczająca ilość miejsca na 4 uzbrojone wędki 
• Bardzo sztywna wstawka ochronna z PE
• System pomiaru odległości S.M.S (Smart Mark System)
• W zestawie 2 sztyce pomiarowe
• Przymocowany, miękki separator wewnątrz
• Paski na rzepy wewnątrz do bezpiecznego mocowania wędzisk
• Regulowany, wygodny pasek na ramię oraz rączka transportowa
• Wykonane z bardzo wytrzymałego poliestru 800D pokrytego PVC 
• Materiał zewnętrzny: 100 % poliester, podszycie: 100 % poliester
• Spód: 100 % polichlorek winylu (PVC)

TORBY I POKROWCE
POKROWCE NA WĘDKI I POJEMNIKI
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TORBY I POKROWCE DO FEEDERA
Torby i pokrowce z serii Ethos Pro pojawiły się na rynku w 
ubiegłym roku i spotkały się z fantastycznym przyjęciem. Każdy 
produkt wykonany jest zgodnie z najwyższymi standardami, 
a nazwa Ethos jest synonimem jakości i wytrzymałości.

SZTYWNA TORBA NA AKCESORIA ETHOS® PRO  
• Przeznaczona do przechowywania akcesoriów i koszyczków
• Przezroczyste wieko ułatwia ocenę zawartości
• Rączka transportowa EVA 
• W zestawie wyjmowana wstawka
• Wieczko: 100 % PVC, Materiał: 100 % Poliester, Podszycie: 100 % Poliester
• Wypełnienie: 100 % Poliuretan
• Długość 24 cm x Szerokość 16 cm x Wysokość 11 cm

TORBY NA AKCESORIA ETHOS® PRO  
• Przeznaczone do przechowywania akcesoriów i koszyczków
• Przezroczyste wieko ułatwia ocenę zawartości
• Rączka transportowa EVA 
• Wieczko: 100 % PVC, Materiał: 100 % Poliester 

Podszycie: 100 % Poliester
• Wypełnienie: 100 % Poliuretan
• Dostępne w dwóch wielkościach
• Small Długość 

16 cm x Szerokość 13 cm x Wysokość 8 cm
• Medium Długość 

30 cm x Szerokość 13 cm x Wysokość 8 cm

DUŻY POJEMNIK ETHOS® PRO   
• Mieści dużą ilość koszyczków zanętowych 

lub akcesoriów
• Przezroczyste wieko ułatwia ocenę zawartości
• Rączki transportowe EVA   
• W zestawie 2 duże pudełka „Stack & Store”
• Wzmocniony spód dla większej wytrzymałości
• Wieczko: 100 % PVC

Materiał: 100 % Poliester
Podszycie: 100 % Poliester

• Wypełnienie: 100 % Poliuretan

DWUSTRONNE PUDEŁKO NA KOSZYCZKI I AKCESORIA
• Dwustronne pudełko wędkarskie przeznaczone do

przechowywania koszyczków zanętowych 
• Zostało tak wykonane, aby zabezpieczyć koszyczki

w miejscu i chronić je przed uszkodzeniem
• Przeznaczone zarówno do koszyczków na łowiska komercyjne, jak i naturalne
• Specjalne miejsce na foremki lub akcesoria
• Bezpieczne klipsy chronią przed wysypaniem się zawartości z pełnego pudełka
• Mocna konstrukcja pozwala przenosić ciężkie koszyczki rzeczne
• Dwa pudełka mieszczą się w głębokiej kasecie 90 mm

ETUI NA PRZYPONY ETHOS® PRO 
• Dostępne w 2 wielkościach Small i Large
• Mieszczą 3 pudełka na przypony Matrix HLR
• Wieczko z przezroczystego PVC ułatwia 

rozpoznanie zawartości
• Rączka z pianki EVA
• Wykonane z bardzo wytrzymałego poliestru 

800D pokrytego PVC
• Materiał zewnętrzny: 100 % poliester, 

podszycie: 100 % poliester

NOWOŚĆ
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Egzemplarz darmowy – nieprzeznaczony do sprzedaży.
Firma Fox International zastrzega sobie prawo do zmian cen lub 
opisów produktów bez wcześniejszego powiadamiania.
Dane techniczne i opisy były poprawne w dniu oddania katalogu do druku.
Wszystkie wagi i wymiary są orientacyjne.
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