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Technologia MAG SEAL bazuje na sensacyjnym oleju - specjalnym oleju magnetycznym - stworzonym przez NASA, aby ułatwić transportowanie 
paliwa do promów kosmicznych. Takiego oleju do produkcji kołowrotków nie da się tak po prostu kupić w supermarkecie -wytwarza się go w 
trakcie trudnego i skomplikowanego procesu. Dodawany do niego tlenek żelaza, który jest odpowiedzialny za działanie magnetyczne ma średnicę 
ø 1/100.000mm i jest tak mały, że powierzchnia jednej drobinki to ok. 1/10ta wielkości wirusa grypy. 

Molekuły w takim nowym metalo-oleju są w stanie się zmieniać. Poddane działaniu pola magnetycznego zmieniają się tworząc płynne 
uszczelnienie. Ten magnetyczny olej jest tak mocny, że w umieszczony w pojemniku z magnetycznymi ścianami nie wypłynąłby z niego nawet 
po usunięciu dna pojemnika. Takie uszczelnienie bazujące na koncepcji płynnego magnetycznego oleju niemal nie wytwarza tarcia, perfekcyjnie 
izoluje zapobiegając nawet przedostaniu się najdrobniejszych drobinek kurzu. 

Dużym wyzwaniem było stworzenie kołowrotka dopasowanego i optymalnie wykorzystującego koncepcję magnetycznego oleju, perfekcyjnie 
przystosowanego do wbudowania płynnej membrany zapobiegającej dostawaniu się wody do wnętrza kołowrotka. Przede wszystkim zachwyceni 
będą miłośnicy połowu morskiego, gdyż dla nich oznacza to większą żywotność, brak rdzewienia i wyższą funkcjonalność. Kiedy słona woda dostaje 
się do kołowrotka i tam wysycha, krystalizuje się korodując mechanizm i łożyska. Prostym rozwiązaniem mogłoby być zastosowanie gumowych 
uszczelek, jednakże wytwarzałyby tak duże tarcie, iż zupełnie nie spełniły by roli izolacji osi i rotora. Jedynie zastosowanie magnetycznego oleju 
daje odpowiedni efekt. Lata badać i rozwoju projektu były potrzebne, by w końcu powstało to niezwykłe rozwiązanie. 

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

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

Przypadki spowodowane 
kryształkami soli, 
zabrudzeniami itp.

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

Ilość zgłoszonych przypadków pojawienia 
się głośnej pracy mechanizmu

Kołowrotki bez 
MAG SEALED

Kołowrotki z 
MAG SEALED

Przypadki spowodowane 
niewłaściwym użytkowaniem, 
„wypadkami“  itd.

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

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

Kołowrotki bez 
MAG SEALED

Kołowrotki z 
MAG SEALED

Ilość zgłoszonych przypadków głośno 
pracującej rolki prowadzącej

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



    

8

Pod obciążeniem 10kg

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

Odporność na odkształcenia 
w porównaniu

Air Rotor

Zwyczajny rotor

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

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

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

biały: materiał bazowy
czarny: włókno węglowe

ZaionStandardowy 
materiał

ABS Magnez-Aluminium Zaion

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

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

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

Mamy idealny stop metalu, niezwykle precyzyjną technikę produkcji oraz 
wiedzę, jak stworzyć długowieczne, lekkie i precyzyjne kołowrotki.
Nazwaliśmy tą technologię HardBody-Z Concept. Ma ona obok wszystkich 
swoich technicznych zalet jeszcze jedną, niezwykle korzystną cechę: 
kołowrotki wykonane w tej technologii nie są wcale droższe od innych 
modeli najwyższej klasy, dlatego ich zakup jest podwójnie opłacalny!
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Frezowany, komputerowo zaprojektowany 
mechanizm na największe przeciążenia. 
Umieszczony w naszej aluminiowej 
obudowie Hardbody Z bezpośrednio 
przenosi energię obrotową korbki na 
rotor. Pracuje spokojnie, miękko, gładko 
i z najwyższą efektywnością, dzięki 
czemu wędkarz może skoncentrować się 
wyłącznie na łowieniu.

Inżynierowie DAIWA doprowadzili technologię 
frezowanego mechanizmu DigiGear II do 
perfekcji. Forma i powierzchnia zębatek 
umożliwia konstruowanie mechanizmów o 
zdumiewającej płynności i lekkości pracy oraz 
ekstremalnie wysokiej żywotności.

Precision

max.

Super system umożliwiający dalekie rzuty i wyraźnie zmniejszający 
skręcanie się żyłki. Schodzenie żyłki z kołowrotka podczas rzutu 
odbywa się zależnie od modelu w zwojach o różnej wielkości. 
Skręcaniu żyłki i tworzeniu się pętelek najlepiej zapobiegają bardzo 
duże zwoje. Kołowrotki DAIWA z ABS mają szpule o dużej średnicy, 
które w odróżnieniu od zwykłych szpul poszerzają się ku górze. 
Następstwem takiej konstrukcji jest fakt, że już na szpuli żyłka 
nawinięta jest w dużych zwojach. Poza tym szpula jest bardzo 
równomiernie zapełniona, gdyż dzięki poszerzającemu się ku górze 
kształtowi, nie powstają przy nawijaniu typowe dla szpul do dalekich 
rzutów stożki z żyłki. Obok znikomego ryzyka splątania żyłki osiągany 
jest jeszcze jeden efekt, a mianowicie duża odległość wyrzutu.

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

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

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

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

 

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Kołowrotki z przednim hamulcem

Nowy topowy model z japońskiego programu DAIWA. Tym kołowrotkiem 
nasi japońscy inżynierowie dobitnie pokazali, że w dziedzinie konstrukcji 
nowoczesnych maszynek najwyższej klasy wciąż jest miejsce na 
techniczne innowacje. Niepodważalnym dowodem są nasze łożyska 
MAG SEALED -odporne na słoną wodę, magnetycznie uszczelnione 
i zapewniające znacznie większą żywotność od standardowych. Oba 
łożyska MAG SEALED umieszczone są po dwóch stronach w miejscu, 
gdzie trzon korbki przechodzi przez mechanizm. W ten sposób za sprawą 
podwójnej bariery MAG SEALED przy osi korbki oraz konstrukcji MAG 
SEALED na osi głównej, mechanizm kołowrotka jest w pełni uszczelniony 
i zabezpieczony przed przedostawaniem się do niego drobinek soli i 
brudu. Ma to bezpośredni wpływ na zwiększenie jego żywotności. Rolka 
prowadząca MAG SEALED dodatkowo wpływa na płynność pracy i trwałość 
całej maszynki, gdyż jest również nie ma styczności z kryształkami soli. 
Szpula nowego MORETHAN jest perfekcyjnie przystosowana zarówno 
do łowienia cienkimi plecionkami, jak i żyłkami mono. Idealny do lekkiego 
połowu sandaczy, szczupaków, troci i okoni.
Gruby, neoprenowy pokrowiec skutecznie chroni kołowrotek w trakcie 
transportu.

Koncepcja REAL FOUR  ►
Aluminiowy korpus HardBody-Z  ►
Obudowa Mag Sealed  ►
Rolka prowadząca Mag Sealed  ►
2 Łożyska kulkowe Mag Sealed na osi  ►
Rotor Air Zaion  ►
 11 Łożysk kulkowych    ►
(w tym 5 „CRBB“ i 2 łożyska Mag Sealed)
Hamulec UTD  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

 Frezowany CNC mechanizm Hyper   ►
DigiGear
 Nawój Cross Wrap - krzyżowe    ►
nawijanie żyłki
Hamulec rotora  ►
Szpula do dalekich rzutów ABS  ►
 Korbka aluminiowa wykonana    ►
maszynowo
Kabłąk AirBail  ► ®

Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Dostarczane w neoprenoj torbie  ►
Made in Japan   ►

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

  

NEW
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EXIST
Wraz z serią EXIST DAIWA prezentuje kolejny kamień milowy w konstrukcji 
nowoczesnych kołowrotków. EXIST zawiera najbardziej wysublimowane 
dostępne rozwiązania technologiczne. Połączenie wykonanego z 
odpornego na odkształcenia materiału ZAION ultra lekkiego korpusu z osią 
uszczelnioną przy pomocy MAG SEAL gwarantuje optymalne oparcie dla 
mechanizmu oraz jego perfekcyjnie płynną pracę. Przekładnia frezowana 
CNC z jednego bloku materiału o wysokiej odporności na obciążenia. 
Rotor AIR jest o 15% lżejszy od zwykłych modeli, a zarazem znacznie 
wytrzymalszy. Spłycone szpule świetnie nadają się do stosowania cienkich 
plecionek. Ultra lekka szpula AIR dodatkowo zmniejsza masę całkowitą 
maszynki. EXIST to synonim konstrukcyjnej perfekcji!

Koncepcja REAL FOUR  ►
Konstrukcja Mag Sealed  ►
12 Łożysk kulkowych „CRBB“  ►
Obudowa Zaion  ►
Rotor Air Zaion  ►
 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

Frezowana przekładnia DigiGear-II  ►
GyroSpin  ►
Hamulec UTD  ►
Silent Oscillation  ►
Frezowana CNC aluminiowa korbka  ►
 Super lekka szpula do dalekich   ►
rzutów Air
Kabłąk AirBail  ► ®

Rolka prowadząca Mag Sealed  ►
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Made in Japan  ►

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10120-103 1003 12 4.8:1 145/0.12 59cm 155g
10120-256 2506 12 4.8:1 170/0.16 71cm 180g
10120-312 3012 12 4.8:1 200/0.23 81cm 230g

  

 

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Kołowrotki z przednim hamulcem

ROLKA 
PROWADZĄCA
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CERTATE

Kołowrotek metalowy

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10407-510 1003 10 4.8:1 150/0.11 60cm 200g
10407-525 2500 10 4.8:1 200/0.23 72cm 235g
10407-527 2506H 10 6.0:1 170/0.16 90cm 240g
10407-526 2510PEH 10 6.0:1 150/0.23 90cm 240g
10407-532 3012H 10 5.6:1 200/0.23 95cm 275g
10407-530 3000 10 4.8:1 200/0.28 81cm 270g

  

W 2 wydaniu CERTATE rewolucyjna technologia MAG SEAL dokonała 
kolejnego kroku naprzód. Do tej pory za sprawą MAG SEAL zabezpieczony 
przed przedostawaniem się wody i zanieczyszczeń był tylko korpus 
kołowrotka. Teraz technologia ta rozszerza się na rolkę prowadzącą, która 
za sprawą nanotechnologii zostaje uszczelniona w 100%. Żywotność i 
płynność pracy przekładni oraz rolki prowadzącej zwiększają się względem 
zwykłych kołowrotków bardzo wyraźnie. Dodatkowo w nowym CERTATE 
doprowadzono do zmniejszenia wagi, dzięki wykonaniu rotora w całości z 
materiału Zaion. CERTATE to technologia konstrukcji kołowrotków prosto 
z Japonii w najdoskonalszej formie.

Koncepcja REAL FOUR  ►
Obudowa Mag Sealed  ►
Rolka prowadząca Mag Sealed  ►
 10 Łożysk kulkowych    ►
(w tym 5 „CRBB“)
Aluminiowy korpus HardBody-Z  ►
Rotor Air Zaion  ►
 Przekładnia DigiGear-II    ►
frezowana CNC
Silent Oscillation  ►
GyroSpin  ►
Hamulec UTD  ►
 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

Kuta na zimno aluminiowa szpula  ►
Kabłąk AirBail  ► ®

 Sprężyna kabłąka o wydłużonej   ►
żywotności
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Made in Japan        ►

 

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Kołowrotki z przednim hamulcem

ROLKA 
PROWADZĄCA
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Legendarny kołowrotek na morskie trocie - teraz dostępny także w 
wersji z MAG SEALED. Po dużym sukcesie INFINITY Q nasi japońscy 
inżynierowie stworzyli jego wersje wyposażoną w mechanizm MAG 
SEALED. Konstrukcja MAG SEALED zapewnia nanotechnologiczne 
uszczelnienie osi kołowrotka -do wnętrza nie przedostaje się woda, a więc 
i szkodliwie działające kryształki soli. Skutkuje to trwale płynną i lekką 
pracą frezowanego CNC mechanizmu DigiGear, przystosowanego do 
największych obciążeń. Idealny kołowrotek do połowu troci i szczupaków. 
Produkowany w Japonii!

INFINITy-Q

 

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Kołowrotki z przednim hamulcem

Koncepcja REAL FOUR  ►
Obudowa Mag Sealed  ►
Aluminiowy korpus HardBody-Z  ►
Rotor Air  ►
Przekładnia DigiGear-II  ►
 8 Łożysk kulkowych (w tym    ►
3 „CRBB“)
 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

Hamulec UTD  ►
 Nawój Cross Wrap - krzyżowe   ►
nawijanie żyłki
 Korbka aluminiowa wykonana   ►
maszynowo
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Kuta aluminiowa szpula  ►
Silent Oscillation  ►
Hamulec rotora  ►
Made in Japan  ►

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10408-625 2500A 8 4.8:1 200/0.23 72cm 250g
10408-630 3000A 8 4.8:1 200/0.28 81cm 285g

  

NEW

Kołowrotek metalowy
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LUVIAS
LUVIAS urzeka kompaktowym korpusem, ekstremalnie niską wagą, jak 
i aksamitnie płynną pracą. Zastosowanie materiału ZAION pozwoliło 
na stworzenie odpornego na odkształcenia i super lekkiego korpusu. 
Perfekcyjnie pracujący hamulec świetnie współpracuje z cienkimi żyłkami 
i plecionkami.

Koncepcja REAL FOUR  ►
 7 Łożysk kulkowych (w tym 4   ►
„CRBB“)
Obudowa Zaion  ►
Konstrukcja Mag Sealed  ►
Rotor Air  ►
Frezowana przekładnia DigiGear-II  ►
Silent Oscillation  ►
GyroSpin  ►
Hamulec UTD  ►
 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

Frezowana CNC aluminiowa korbka  ►
 Super lekka szpula do dalekich   ►
rzutów Air
Kabłąk AirBail  ► ®

Rolka prowadząca Twist Buster® II  ►
Made in Japan  ►

 

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10121-101 1003 7 4.8:1 150/0.12 59cm 170g
10121-256 2506 7 4.8:1 170/0.16 71cm 205g
10121-312 3012 7 4.8:1 200/0.23 81cm 250g

  

Kołowrotki z przednim hamulcem

Kołowrotek metalowy
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Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

 

Kołowrotki z przednim hamulcem

Co do serii spiningowych kołowrotków BALLISTIC EX jesteśmy pewni, że 
zrobi prawdziwą furorę. Ten model robi niesamowite wrażenie -sportowy, 
nowoczesny design, przełomowa technologia MAG SEALED i liczne, 
ekskluzywne rozwiązania autorstwa DAIWA czynią z niego wyjątkowe 
wędkarskie narzędzie. Wysokie przełożenie sprawia, że doskonale nadaje 
się do połowu troci! Technologia MAG SEALED zapewnia spokojną, równą 
pracę  mechanizmu przez długi czas -dzięki całkowitemu wyeliminowaniu 
przenikania drobinek soli do wnętrza kołowrotka!

Obudowa Zaion  ►
Obudowa Mag Sealed  ►
Rotor Air  ►
Przekładnia DigiGear-II  ►
9 Nawój Cross Wrap - krzyżowe   ►

nawijanie żyłki
 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

Hamulec UTD  ►
Silent Oscillation  ►
 9 Łożysk kulkowych (w tym 1   ►
„CRBB“)
Kabłąk AirBail  ► ®

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

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10418-200 2000H 9 5.6:1 125/0.25 75cm 225g
10418-250 2500H 9 5.6:1 190/0.25 84cm 245g
10418-300 3000H 9 5.6:1 220/0.28 95cm 295g
10418-400 4000H 9 5.7:1 270/0.30 101cm 395g

  

NEW

BALLISTIC EX-H
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CALDIA

 

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Kołowrotki z przednim hamulcem

Koncepcja REAL FOUR  ►
Obudowa Mag Sealed  ►
Rotor Air  ►
Obudowa Zaion  ►
 5 Łożysk kulkowych    ►
(w tym 1 „CRBB“)
Przekładnia DigiGear-II  ►
 Nawój Cross Wrap - krzyżowe   ►
nawijanie żyłki
 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

Hamulec UTD  ►
Silent Oscillation  ►
Kabłąk AirBail  ► ®

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

Nowa CALDIA A bazuje na tej samej pionierskiej technologii, co CERTATE 
i jest również wyposażona w mechanizm MAG SEALED. Jest to oparta 
na nanotechnologii, olejowa bariera całkowicie uszczelniająca oś rotora. 
Zabezpiecza ona mechanizm przed przedostawaniem się do niego 
drobinek brudu oraz słonej wody, dzięki czemu kołowrotek znacznie 
dłużej będzie pracował równo i płynnie. Lekki korpus wykonany z Zaion 
gwarantuje pewne oparcie dla przekładni, niezbędne dla nienagannej, 
cichej pracy. Idealny kołowrotek do połowu troci, szczupaków i sandaczy.

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

  

NEW



    

20

Sukces aktualnej serii CALDIA stworzył duże zapotrzebowanie na specjalny 
model o podwyższonym przełożeniu. Nowa CALDIA SH to japońska 
technologia w najlepszym wydaniu połączona z wysokim przełożeniem 
-w przypadku wielkości 3000 prędkość zwijania wynosi ponad 100cm! 
Konstrukcja nowej CALDIA bazuje na tej samej nanotechnologii, co 
kołowrotki CERTATE oferując za sprawą mechanizmu MAG SEAL 
całkowite uszczelnienie korpusu zapobiegające przenikaniu do jego 
wnętrza brudu i kryształków soli. Wydłuża to bardzo wyraźnie żywotność 
oraz zwiększa płynność pracy mechanizmu. Dzięki tym rozwiązaniom jest 
to idealny kołowrotek do częstego użytkowania oraz do połowu troci w 
Morzu Bałtyckim, a także okoni i szczupaków w słodkich wodach.

 

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

CALDIA SHA

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

  

Koncepcja REAL FOUR  ►
Obudowa Mag Sealed  ►
 9 Stalowych łożysk kulkowych    ►
(w tym 5 „CRBB“)
Obudowa Zaion  ►
Rotor Air  ►
 Przekładnia DigiGear-II frezowana   ►
CNC
Silent Oscillation  ►
GyroSpin  ►
Uszczelniony przedni hamulec  ►
 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

Kuta na zimno aluminiowa szpula  ►
Kabłąk AirBail  ► ®

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

Kołowrotki z przednim hamulcem
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FREAMS A

 

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Aluminiowy korpus HardBody-Z  ►
Obudowa Mag Sealed  ►
Rotor Air  ►
Przekładnia DigiGear-II  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Hamulec UTD  ►
Silent Oscillation  ►
4 Łożyska kulkowe  ►
Kabłąk AirBail  ► ®

Frezowana CNC aluminiowa korbka  ►
Aluminiowa szpula ABS  ►
 Nawój Cross Wrap - krzyżowe    ►
nawijanie żyłki
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Aluminiowa szpula zapasowa  ►
 Sprężyna kabłąka o wydłużonej   ►
żywotności

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

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

  

Kołowrotki z przednim hamulcem

Kołowrotek metalowy

NEW
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Kołowrotki z przednim hamulcem

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10413-150 1500 4 6.0:1 140/0.20 76cm 260g
10413-300 3000 4 6.2:1 185/0.30 105cm 335g
10413-200 2000 4 6.0:1 190/0.20 80cm 260g
10413-350 3500 4 6.2:1 220/0.30 105cm 420g
10413-250 2500 4 6.0:1 190/0.25 89cm 280g
10413-400 4000 4 6.2:1 270/0.30 109cm 425g

  

Po zdobyciu w krótkim czasie dużej popularności wśród naszych stałych 
klientów i licznych wędkarzy przez ten specjalny model, postanowiliśmy 
włączyć go do naszego tradycyjnego katalogu. Poszerzamy naszą ofertę 
o serię spinningowych kołowrotków LEXA wykorzystujących nowoczesne 
technologie takie, jak uszczelnienie korpusu OIL-SEAL. Cała seria w 
wyśmienitej relacji ceny do jakości.

 Aluminiowy korpus HardBody-Z  ►
Rotor Air  ►
Korpus uszczelniony OIL Seal  ►
Przekładnia DigiGear-II  ►
Kabłąk AirBail  ► ®

 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

4 Łożyska kulkowe  ►
Uszczelniony przedni hamulec  ►
Kuta aluminiowa szpula  ►
Uchwyt korbki Soft-Touch  ►
Silent Oscillation  ►
GyroSpin  ►
 Sprężyna kabłąka o wydłużonej   ►
żywotności
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Przełożenie High-Speed  ►

LEXA

 
Kołowrotek metalowy
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EXCELER EA

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Aluminiowy korpus HardBody-Z  ►
Rotor Air  ►
 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

Hamulec UTD  ►
4 Łożyska kulkowe  ►
Kabłąk AirBail  ► ®

Frezowana CNC aluminiowa korbka  ►
Aluminiowa szpula ABS  ►
 Nawój Cross Wrap - krzyżowe   ►
nawijanie żyłki
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Aluminiowa szpula zapasowa  ►
 Sprężyna kabłąka o wydłużonej   ►
żywotności

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

Kołowrotki z przednim hamulcem

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

  

NEW

Kołowrotek metalowy
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LEGALIS HA

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Kołowrotki z przednim hamulcem

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

Aluminiowy korpus HardBody-Z  ►
Rotor Air  ►
4 Łożyska kulkowe  ►
 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

Silent Oscillation  ►
Kabłąk AirBail  ► ®

Aluminiowa szpula ABS  ►
Aluminiowa szpula zapasowa  ►
 Nawój Cross Wrap - krzyżowe   ►
nawijanie żyłki
Frezowana CNC aluminiowa korbka  ►
Hamulec rotora  ►
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
 Sprężyna kabłąka o wydłużonej   ►
żywotności nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.

10416-150 1500HA 4 6.0:1 140/0.20 77cm 240g
10416-200 2000HA 4 6.0:1 140/0.20 80cm 240g
10416-250 2500HA 4 6.0:1 190/0.25 90cm 265g
10416-300 3000HA 4 5.6:1 220/0.25 95cm 315g
10416-350 3500HA 4 5.7:1 250/0.33 101cm 385g
10416-400 4000HA 4 5.7:1 270/0.30 101cm 390g

  

NEW

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

7 Łożysk kulkowych  ►
Szybko składana aluminiowa korbka  ►
Przekładnia DigiGear  ►
GyroSpin  ►
Aluminiowa szpula do dalekich rzutów  ►
Aluminiowa szpula zapasowa  ►
Kabłąk AirBail  ► ®

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

Anti Backlash System  ► ® (ABS)
Śruby ze stali nierdzewnej  ►
 Sprężyna kabłąka o wydłużonej    ►
żywotności

PROCASTER A

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10210-151 1500A 7 5.2:1 140/0.20 67cm 270g
10210-201 2000A 7 5.2:1 125/0.25 69cm 270g
10210-251 2500A 7 5.3:1 190/0.25 79cm 305g
10210-301 3000A 7 5.3:1 220/0.30 79cm 330g
10210-351 3500A 7 5.3:1 190/0.32 91cm 400g
10210-401 4000A 7 5.3:1 240/0.32 94cm 405g

  

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

W serii PROCASTER DAIWA oferuje szeroką gamę uniwersalnych 
maszynek, które w zależności od modelu i rozmiaru nadają się do połowu 
spinningowego, matchowego oraz feederowego. Seria cechuje się 
bardzo dobrą relacją ceny do jakości i wsparta została wieloma znanymi 
innowacjami DAIWA, jak np. przekładnia DigiGear, kabłąk Airbail i system 
blokujący obroty wsteczne INFINITE.

Kołowrotki z przednim hamulcem

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

  

 

Aluminiowy korpus HardBody-Z  ►
Rotor Air  ►
 Przyjazny żyłce klips High Impact (HIP)  ►
 QUICK DRAG system hamulcowy (QD)  ►
8 Łożysk kulkowych (w tym 2 „CRBB“)  ►
Przekładnia DigiGear-II  ►
 Nawój Cross Wrap - krzyżowe    ►
nawijanie żyłki
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Silent Oscillation  ►
Kabłąk AirBail*  ►
Szybko składana korbka  ►
Aluminiowa szpula ABS  ►
Aluminiowa szpula zapasowa  ►
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II

NEW
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nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10108-051 SWE 500 1 4.9:1 180/0.14 62cm 150g
10108-101 SWE 1000 1 4.9:1 220/0.14 64cm 155g
10108-151 SWE 1500 1 5.1:1 140/0.20 70cm 215g
10108-201 SWE 2000 1 5.1:1 125/0.25 70cm 215g
10108-251 SWE 2500 1 5.1:1 190/0.25 79cm 240g
10108-301 SWE 3000 1 5.1:1 240/0.25 79cm 240g
10108-351 SWE 3500 1 5.1:1 220/0.30 90cm 320g
10108-401 SWE 4000 1 5.1:1 275/0.30 90cm 315g

  

MEGAFORCE A

Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent-Nr. EP0876760B1)

MEGAFORCE ujmuje swym niezwykle kompaktowym korpusem i ekstra 
mocnym rotorem. Design CAD pozwolił naszym japońskim konstruktorom 
dodatkowo zoptymalizować wagę i wyważenie. Dzięki szerokiej gamie 
modeli seria nadaje się do niemal każdej metody połowu. Płynna praca i 
mocny mechanizm są w tej klasie cenowej wręcz wzorowe.

5 Łożysk kulkowych  ►
Przekładnia DigiGear  ►
GyroSpin  ►
Aluminiowa korbka  ►
Aluminiowa szpula do dalekich rzutów  ►
Aluminiowa szpula zapasowa  ►
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Anti Backlash System  ► ® (ABS)
Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności  ►
Śruby ze stali nierdzewnej  ►

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10109-101 1000A 5 5.2:1 220/0.14 64cm 265g
10109-151 1500A 5 5.2:1 140/0.20 67cm 270g
10109-201 2000A 5 5.2:1 125/0.25 69cm 270g
10109-251 2500A 5 5.3:1 190/0.25 79cm 305g
10109-301 3000A 5 5.3:1 220/0.28 79cm 330g
10109-351 3500A 5 5.3:1 220/0.30 91cm 400g
10109-401 4000A 5 5.3:1 270/0.30 94cm 405g

  Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Nowy SWEEPFIRE to połączenie japońskiego Know-How ze znakomitą 
relacją ceny do jakości. Idealny sprzęt dla każdego, kto ceni niezawodność 
i solidność. Mimo bardzo korzystnej ceny nadaje się również do połowu 
cienkimi plecionkami oraz do spinningu -żyłka układana jest optymalnie, 
a miękka praca mechanizmu zapewnia niczym niezmąconą przyjemność 
z połowu. Zależnie od wielkości nadaje się do połowu szczupaków, karpi, 
pstrągów, sandaczy i wielu innych.

1 Łożysko kulkowe  ►
Blokada obrotów wstecznych Multi Stop  ►
System posuwu szpuli Flat Wind  ►
Aluminiowa szpula ABS do dalekich rzutów  ►
Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności  ►
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Śruby ze stali nierdzewnej  ►

Kołowrotki z przednim hamulcem

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

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

Szpula Quickdrag TOURNAMENT QD

 

Szpula Quick Drag

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

Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent-Nr. EP0876760B1)

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

  

5 Łożysk kulkowych  ►
Szybko składana korbka  ►
Drewniany uchwyt korbki  ►
Regulowany wolny bieg szpuli  ►
 System ślimakowego posuwu szpuli   ►
WormShaft
Rotor GyroSpin Balanced  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

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

Kołowrotki muchowe Flycor
Kołowrotki z wolnym biegiem
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Kołowrotki z wolnym biegiem

EMCAST BR

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

  

Świetny kołowrotek z wolnym biegiem, o wyjątkowo równej, miękkiej 
pracy i znakomitych parametrach użytkowych. Szeroki wybór wielkości 
i super precyzyjna, płynna regulacja wolnego biegu sprawia, że seria 
EMCAST BR kapitalnie nadaje się nie tylko do karpiowych zasiadek, ale 
również do połowu sandaczy oraz węgorzy. Wyposażony we frezowaną 
CNC aluminiową korbkę i zapasową podwójną korbkę, co pozwala na 
dopasowanie tego elementu do indywidualnych preferencji.

7 Łożysk kulkowych  ►
Kabłąk AirBail  ► ®

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

Aluminiowa szpula  ►
Aluminiowa szpula zapasowa  ►
Uchwyt korbki Soft-Touch  ►
Frezowana CNC aluminiowa korbka  ►
Podwójna korbka  ►
GyroSpin  ►
 Sprężyna kabłąka o wydłużonej   ►
żywotności

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 
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BLACK WIDOW BR

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10153-350 3500A 3 4.6:1 220/0.30 79cm 468g
10153-400 4000A 3 4.6:1 200/0.35 79cm 459g
10153-450 4500A 3 4.6:1 270/0.35 86cm 487g
10153-500 5000A 3 4.6:1 230/0.40 86cm 478g

  

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

3 Łożyska kulkowe  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

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

Kołowrotki z wolnym biegiem
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WINDCAST-BR LD

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Znakomity kołowrotek Big PIT z wolnym biegiem ze stajni DAIWA w 
średnim segmencie cenowym. WINDCAST BR LD bazuje na konstrukcji 
legendarnego INFINITY BR dopasowanej jednak do aktualnych 
technologicznych standardów. Wielkość korpusu oraz ciężar całego 
kołowrotka zostały zredukowane do minimum. Przełożenie 4.6:1 w 
połączeniu z dużą średnicą szpuli pozwala na prędkość zwijania żyłki 
oscylującą wokół 90cm! Kołowrotek ten z całą pewnością sprawi wiele 
radości niejednemu łowcy karpi -nie tylko za sprawą fantastycznej relacji 
ceny do jakości.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10142-450 4500LDA 4 4.6:1 450/0.30 98cm 650g
10142-550 5500LDA 4 4.6:1 670/0.30 104cm 650g

  

Kołowrotki z wolnym biegiem Big Pit

CROSSCAST-BR LD

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10143-450 4500LDA 2 4.6:1 450/0.30 98cm 610g
10143-550 5500LDA 2 4.6:1 490/0.35 104cm 610g

  

WINDCAST BR w nieco przystępniejszej dla portfela wersji. CROSSCAST 
BR LD bazuje podobnie, jak WINDCAST BR LD na legendarnym INFINITY 
BR. Kołowrotek Big Pit o wielkiej pojemności szpuli specjalnie dla łowców 
karpi. Przełożenie 4.6:1 w połączeniu z szeroką szpulą umożliwiło 
uzyskanie prędkości zwijania ok. 100cm -idealnej do połowu z dużych 
odległości! Ekstra gruba oś stworzona z myślą o największych obciążeniach 
towarzyszącym ciężkiemu łowieniu z użyciem plecionek.

4 Łożyska kulkowe  ►
Kabłąk AirBail  ► ®

Przekładnia DigiGear  ►
GyroSpin  ►
 Frezowana CNC aluminiowa   ►
korbka
 Aluminiowa szpula do   ►
dalekich rzutów
Aluminiowa szpula zapasowa  ►

 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

 Rolka prowadząca Twist   ►
Buster® II
Śruby ze stali nierdzewnej  ►
 Sprężyna kabłąka o   ►
wydłużonej żywotności

2 Łożyska kulkowe  ►
Kabłąk AirBail*  ►
Aluminiowa korbka  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Przekładnia DigiGear  ►
GyroSpin  ►
 Sprężyna kabłąka o wydłużonej   ►
żywotności
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
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Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

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

  

CAST‘IZM 25QDA
Tym kołowrotkiem do dalekich rzutów DAIWA odkrywa nowe możliwości. 
Nowo opracowany posuw szpuli o zakresie 25mm w połączeniu z dużą 
średnicą szpuli umożliwiło konstrukcję kompaktowej obudowy, która wraz 
z wydłużoną szpulą oferuje nam funkcjonalność klasycznego kołowrotka 
Big Pit przy znacznie mniejszym i lżejszym korpusie. Średnica szpuli 
została przez naszych inżynierów tak dobrana, aby przy wyrzucie żyłka 
stawiała możliwie minimalny opór na przelotkach. Dodatkowo zwężenie 
szpuli zostało tak obliczone, aby zminimalizować ryzyko splątania 
podczas zarzucania. Nasi testerzy z team KORDA w fazie testów wykonali 
setki rzutów, które pokazały, że zasięg CAST‘IZM 25QDA jest niemal 
identyczny, jak standardowych kołowrotków Big Pit. Dzięki tym cechom 
nadaje się doskonale nie tylko do połowu karpi z dużych dystansów, ale 
również do ciężkiego spinningu i połowu metodą feeder. Mechanizm MAG 
SEALED gwarantuje żywotność i trwale nienagannie płynną prace.

Obudowa Mag Sealed  ►
Obudowa Zaion  ►
Rotor Air  ►
25mm zakres szpuli  ►
6 Łożysk kulkowych  ►
 QUICK DRAG system hamulcowy (QD)  ►
Kabłąk AirBail  ► ®

Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Przekładnia DigiGear-II  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Silent Oscillation  ►
GyroSpin  ►
 Aluminiowa szpula do dalekich rzutów   ►
z odwrotnym stożkiem
 Korbka aluminiowa wykonana    ►
maszynowo
Uchwyt korbki Soft-Touch  ►
 Przyjazny żyłce klips High Impact (HIP)  ►
 Sprężyna kabłąka o wydłużonej   ►
żywotności

NEW

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.
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TOURNAMENT BASIAIR Z QDA

 

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

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10120-000 Z45 QDA 12 4.1:1 240/0.32 88cm 440g

  

Kołowrotki Big Pit

Kołowrotki Big Pit

NEW

Legendarny kołowrotek BASIAIR został podrasowany przez naszych 
japońskich inżynierów - teraz wyposażony w mechanizm MAG SEALED! 
Połączenie Zaion i magnezu okazało się idealne do tworzenia ekstremalnie 
lekkich, a zarazem mocnych i odpornych na odkształcanie kołowrotków. 
Technologia MAG SEALED zapewnia całkowite uszczelnienie korpusu, a 
więc brak negatywnego wpływu czynników zewnętrznych takich, jak sól 
czy brud na mechanizm, umożliwiając jego długotrwałą, płynną pracę.

Obudowa Mag Sealed  ►
 10 Łożysk kulkowych (w tym 7 „CRBB“)  ►
Rotor Zaion  ►
AirMetal obudowa z magnezu  ►
Przekładnia DigiGear-II  ►
 Nawój Cross Wrap - krzyżowe    ►
nawijanie żyłki
 System ślimakowego posuwu szpuli   ►
WormShaft
 QUICK DRAG system hamulcowy (QD)  ►
 Przyjazny żyłce klips High Impact (HIP)  ►
Jednoczęściowy kabłąk AirBail  ► ®

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

 Kuta aluminiowa szpula do dalekich   ►
rzutów
 Duża, powlekana tytanem rolka   ►
prowadząca
Frezowana CNC korbka  ►
Uchwyt korbki z EVA  ►
Made in Japan  ►

Magnesium Body

Zaion Rotor

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

Kołowrotek metalowy



    

33

Kołowrotki Big Pit

TOURNAMENT BASIAIR QD
Kołowrotkiem TOURNAMENT BASIAIR QD Daiwa daje przykład 
najwyższych lotów sztuki konstrukcyjnej „made in Japan“. 
BASIAIR QD demonstruje, co jest możliwe dzięki zastosowaniu 
najnowocześniejszych technologii i materiałów. Magnez i ZAION 
to idealne tworzywa do produkcji dużych, stabilnych i solidnych 
kołowrotków, znakomicie leżących w dłoni. Ten kołowrotek robi 
wrażenie już przy pierwszym kontakcie, przy sklepowej ladzie. 
Ten kołowrotek zdążył już zrobić furorę na europejskiej scenie 
karpiowej!

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

  

 

Kołowrotek metalowy

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

12 Łożysk kulkowych (w tym 9 „CRBB“)  ►
AirMetal obudowa z magnezu  ►
Rotor Zaion  ►
Frezowana CNC aluminiowa korbka  ►
Frezowana przekładnia DigiGear-II  ►
 System ślimakowego posuwu szpuli    ►
WormShaft
GyroSpin  ►
QUICK DRAG system hamulcowy (QD)  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Anti Backlash System  ► ® (ABS)
Kuta aluminiowa szpula do dalekich rzutów  ►
Rant szpuli pokryty TiN  ►
Doskonałe prowadzenie żyłki  ►
Kabłąk AirBail®, wykonany ze stali Stainless  ►
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności  ►
Przyjazny żyłce klips High Impact (HIP)  ►

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Magnesium Body
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TOURNAMENT BASIA QDX
TOURNAMENT BASIA QD w krótkim czasie zyskał opinię jednego z 
najlepszych kołowrotków karpiowych na rynku - jego następca, model 
TOURNAMENT BASIA 45QDX jeszcze bardziej umocni pozycję tej serii. 
„BLACK BASIA“, jak nazywają ją nasi wędkarze testowi dostarczana jest 
z zapasową szpulą!

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

  

 

7 Łożysk kulkowych  ►
AirMetal obudowa z magnezu  ►
AirMetal rotor z magnezu  ►
Frezowana CNC aluminiowa korbka  ►
Frezowana przekładnia DigiGear-II  ►
 System ślimakowego posuwu szpuli   ►
WormShaft
GyroSpin  ►
 QUICK DRAG system hamulcowy   ►
(QD)
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Anti Backlash System  ► ® (ABS)
Specjalna szpula do dalekich rzutów  ►
Aluminiowa szpula zapasowa  ►
 Kabłąk AirBail  ► ®, wykonany ze stali 
Stainless
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
 Sprężyna kabłąka o wydłużonej   ►
żywotności
 Przyjazny żyłce klips High Impact   ►
(HIP)

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Kołowrotki Big Pit

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
reguły odbywa się ręcznie.

Kołowrotek metalowy
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6 Łożysk kulkowych (w tym 1 „CRBB“)  ►
Szybko składana korbka  ►
Super precyzyjny przedni hamulec  ►
System Self-Centering (AutoCast)  ►
 System ślimakowego posuwu szpuli   ►
WormShaft
GyroSpin  ►
Zębatki z duraluminium  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Anti Backlash System  ► ® (ABS)

Aluminiowa szpula do dalekich rzutów  ►
Aluminiowa szpula zapasowa  ►
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ®

 Sprężyna kabłąka o wydłużonej    ►
żywotności

TOURNAMENT ENTOH QD

10 Łożysk kulkowych (w tym 1 „CRBB“)  ►
Aluminiowy korpus HardBody-Z  ►
Aluminiowa korbka  ►
Uchwyt korbki Soft-Touch  ►
System ślimakowego posuwu szpuli WormShaft  ►
QUICK DRAG system hamulcowy (QD)  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Anti Backlash System  ► ® (ABS)
Aluminiowa szpula do dalekich rzutów  ►
Aluminiowa szpula zapasowa  ►

Rolka prowadząca Twist Buster®  ►
Zębatki z duraluminium  ►
Blokada kabłąka CastLock  ►
 Sprężyna kabłąka    ►
o wydłużonej żywotności

Następca znanego na całym świecie modelu TOURNAMENT S. Ten 
kołowrotek ceniony jest na równi przez miłośników morskich połowów 
oraz łowców karpi. 

 

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
reguły odbywa się ręcznie.

Kołowrotek 
metalowy

Twist Buster  ► ® II Line roller (Patent-Nr. EP0876760B1) 

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10124-052 5000QDA 10 4.1:1 370/0.35 82cm 590g
10124-057 5500QDA 10 4.1:1 460/0.35 82cm 590g

  

 

EMBLEM PRO
Zmodyfikowana wersja EMBLEM EXCELER z innowacyjnym systemem 
Self-Centering, który utrzymuje kabłąk, rolkę prowadzącą, a więc i żyłkę 
w optymalnej pozycji do rzutu zawsze po naciśnięciu przycisku Self-
Centering. Oczywiście EMBLEM PRO wyposażony jest w blokadę obrotów 
wstecznych INFINITE i system ślimakowego posuwu szpuli Wormshaft.

System SELF-CENTERING w EMBLEM PRO

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10126-500 EMBP 5000 6 5.1:1 280/0.40 122cm 670g
10126-550 EMBP 5500 6 5.1:1 270/0.45 122cm 680g

  

Twist Buster  ► ® II Line roller (Patent-Nr. EP0876760B1) 

Kołowrotki Big Pit
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WINDCAST X

WINDCAST Z

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10122-500 WCZ 5000 8 4.9:1 370/0.35 102cm 580g
10122-550 WCZ 5500 8 4.9:1 440/0.35 102cm 580g
10122-501 5000LD 8 4.9:1 530/0.35 102cm 580g

  

 

 

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
reguły odbywa się ręcznie.

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
reguły odbywa się ręcznie.

Frezowany aluminiowy kabłąk  ►
Przekładnia DigiGear  ►
System ślimakowego posuwu szpuli WormShaft  ►
GyroSpin  ►
QUICK DRAG system hamulcowy (QD)  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

 Aluminiowa szpula do dalekich rzutów z    ►
odwrotnym stożkiem
Aluminiowa zapasowa szpula z odwrotnym stożkiem  ►
Przyjazny żyłce klips High Impact (HIP)  ►

System Line-Guard  ►
Blokada kabłąka CastLock  ►
Kabłąk AirBail  ► ®, wykonany ze stali Stainless
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ®

Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności  ►
6 Łożysk kulkowych „CRBB“  ►

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster* II (Patent nr. EP0876760B1)   ►

Znakomity przedstawiciel serii WINDCAST. Hamulec QD jest optymalnym 
rozwiązaniem dla wszystkich łowców dużych okazów, pozwala 
błyskawicznie dostosować się do zmieniającej się w trakcie holu sytuacji. 
Frezowana, nieduża aluminiowa korbka zastosowana została także modelu 
BASIAIR. Klips HIP (High Impact) Line Clip chroni żyłkę i pomaga oddawać 
precyzyjne rzuty.
Model 5000LD (Long Distance) ma pojemność jak kołowrotki w rozmiarze 
6000, choć jego korpus ma wielkość 5000. 
Idealny do połowu z ekstremalnie dużych odległości.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10129-600 WCX 5000LD 6 4.9:1 530/0.35 102cm 610g

  

8 Łożysk kulkowych „CRBB“  ►
Frezowany aluminiowy kabłąk  ►
Przekładnia DigiGear  ►
 System ślimakowego posuwu szpuli WormShaft  ►
GyroSpin  ►
 QUICK DRAG system hamulcowy (QD)  ►
 Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

 Aluminiowa szpula do dalekich rzutów z odwrotnym   ►
stożkiem
 Aluminiowa zapasowa szpula z odwrotnym stożkiem  ►

 Przyjazny żyłce klips High Impact (HIP)  ►
System Line-Guard  ►
Blokada kabłąka CastLock  ►
 Kabłąk AirBail  ► ®, wykonany ze stali Stainless
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Sprężyna kabłąka o wydłużonej żywotności  ►

Kołowrotki Big Pit

W serii WINDCAST DAIWA prezentuje 2 modele Big Pit świetnie sprawdzające się zarówno przy połowie z plaży, jak i podczas polowania na 
grubego karpia. Ekstra gruba oś i system Wormshaft zapewniają bezpieczny hol nawet przy znacznych obciążeniach. Przełożenie 4.9:1 gwarantuje 
dobre przeniesienie siły i dużą żywotność mechanizmu.
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NEW

Wyśmienity kołowrotek DAIWA Big Pit w niewiarygodnym stosunku ceny 
do jakości. Przekładnia Wormshaft gwarantuje idealne układanie żyłki i 
ekstremalną siłę zwijania. Dzięki przełożeniu 4.9:1 i szerokiemu rdzeniowi 
szpuli osiąga prędkość zwijania żyłki równą 102cm! Idealny kołowrotek do 
połowu karpi oraz do łowienia z plaży.
Wielkość 5000LD (Long Dinstance) cechuje się pojemnością szpuli równą 
modelom w rozmiarze 6000 -posiada jednak znacznie mniejszy i lżejszy 
korpus wielkości 5000.

3 Łożyska kulkowe  ►
Odporna na odkształcenia aluminiowa korbka  ►
Przekładnia DigiGear  ►
System ślimakowego posuwu szpuli WormShaft  ►
Nawój żyłki Advanced Locomotive Level Wind  ►
Nawój Cross Wrap - krzyżowe nawijanie żyłki  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

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

CROSSCAST S

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

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10128-500 CRSS 5000 3 4.9:1 280/0.40 102cm 635g
10128-600 CRSS 5000LD 3 4.9:1 310/0.45 102cm 635g

  

Kołowrotki Big Pit

 

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

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

  

4 Łożyska kulkowe ( w tym 1 „CRBB)  ►
System Super AutoCast II   ►
Blokada kabłąka CastLock  ►
System ślimakowego posuwu szpuli WormShaft  ►
Aluminiowa szpula ABS  ►
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ®

Klips na żyłkę po obu stronach  ►

Super Autocast II System

Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1)
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Kołowrotek metalowy

Wyposażony w super 
hamulec „Ultimate 

Tournament Drag“ 15kg 
max.

SALTIGA
Poprzez serię SALTIGA DAIWA prezentuje 
próbkę japońskiego mistrzostwa w projektowaniu 
kołowrotków. Stworzone do najcięższych zadań 
w połowie morskim.

Kołowrotki Morskie

Koncepcja REAL FOUR  ►
14 Łożysk kulkowych (w tym 2 „CRBB“)  ►
Hardbody-Z Metal Super aluminiowa obudowa kołowrotka i rotor  ►
Wodoszczelna aluminiowa obudowa  ►
Frezowana CNC aluminiowa korbka  ►
Super lekka alumniowa okrągła korbka kołowrotka  ►
Rotor Air Zaion  ►
Uszczelnienie Mag Sealed  ►
Frezowany CNC mechanizm Hyper DigiGear  ►
GyroSpin  ►
Silent Oscillation  ►
Wodoszczelny hamulec Tournament  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Kuta na zimno aluminiowa szpula  ►
 Hamulec rotora -zapobiega niechcianemu zatrzaskiwaniu   ►
kabłąka
Kabłąk AirBail  ► ®

Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
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Kołowrotki Morskie

 

SALTIGA 4500 / 4500H

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10305-452 SG 4500 14 4.9:1 185/0.50 94cm 585g
10305-453 SG 4500H 14 5.7:1 185/0.50 110cm 585g

  

 

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
zasady odbywa się ręcznie.

SALTIGA 3500 H
Mały, ale równie dobry przedstawiciel serii DAIWA SALTIGA. Wszystkie 
komponenty i technologiczne rozwiązania dokładnie odpowiadają wielkości 
4500 - za wyjątkiem mniejszego i lżejszego korpusu. Nowy 3500 już 
zdążył udowodnić swoją wartość podczas testowych połowów zarówno w 
tropikach, jak i w morzu Bałtyckim. Idealnie nadaje się do lekkiego połowu 
dorszy i czarniaków, a także do łowienia szczupaków. Zatrzaskiwanie 
kabłąka z reguły odbywa się ręcznie. Prawdziwy hit nowoczesnej 
technologii budowy kołowrotków !

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10305-352 3500 H 14 5.7:1 220/0.30 98cm 440g

  

 

SALTIGA 6500 H
Wielkość 6500 pierwotnie konstruowano z myślą o niezwykle silnych 
rybach żyjących w Pacyfiku i Atlantyku - choć w Europie także może liczyć 
na rosnące zainteresowanie, w końcu coraz większą popularnością cieszy 
się bardzo ciężki spinningowy połów sumów. SALTIGA 6500 stworzono by 
sprostać wymaganiom stawianym kołowrotkom podczas holu największych 
ryb -maksymalna siła hamulca wynosząca 30kg umożliwia kontrolowanie 
i utrzymanie zdobyczy nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. 
Prędkość zwijania 130cm na każdy obrót korbki daje dużo możliwości 
prowadzenia przynęty -od Speed Jiggingu po spinningowe polowanie na 
sumy. Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10305-651 SG 6500H 14 5.7:1 350/0.45 131cm 795g

  

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II  (Patent nr. EP0876760B1)

Stworzony z myślą o największych obciążeniach przy morskim połowie 
serioli (amberjack), karanksów (Giant Travelley) i tuńczyków żółtopłetwych. 
Naturalnie nadaje się również do połowu halibutów i dużych dorszy 
w Norwegii oraz Islandii. Opatentowany mechanizm MAG SEALED 
zapobiega przedostawaniu się kryształków soli przez oś do mechanizmu. 
Rotor AirMetal redukuje masę kołowrotka i zapewnia bardzo płynną pracę. 
Przekładnia frezowana CNC. 4500H dzięki wysokiemu przełożeniu ściąga 
zestaw szybko i lekko nawet z bardzo dużych głębokości.
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Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

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

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

  

NEW

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
reguły odbywa się ręcznie.

Koncepcja REAL FOUR  ►
Obudowa Mag Sealed  ►
2 Łożyska kulkowe Mag Sealed na osi  ►
Rotor Air Zaion  ►
1 Łożysko Mag Sealed w rolce prowadzącej  ►
Aluminiowy korpus HardBody-Z  ►
13 Łożysk kulkowych (w tym 2 „CRBB“ i łożyska Mag Sealed)  ►
Wodoszczelny hamulec Ultimate Tournament Drag (UTD)  ►
Frezowany CNC mechanizm Hyper DigiGear  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Korbka aluminiowa wykonana maszynowo  ►
Jednoczęściowy kabłąk AirBail  ► ®

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

Kołowrotek metalowy

Kołowrotki Morskie
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Koncepcja REAL FOUR  ►
Konstrukcja Mag Sealed  ►
Frezowany CNC mechanizm Hyper DigiGear  ►
Aluminiowy korpus HardBody-Z  ►
Wodoszczelna obudowa  ►
Rotor Air Zaion  ►
14 Łożysk kulkowych (w tym 2 „CRBB“)  ►
Kabłąk AirBail  ► ®

Kuta aluminiowa szpula  ►
Wodoszczelny hamulec Ultimate Tournament Drag (UTD)  ►
Siła hamowania 30kg  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Frezowana CNC aluminiowa korbka  ►
Super lekka alumniowa okrągła korbka kołowrotka  ►
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II
Silent Oscillation  ►
Hamulec rotora -zapobiega niechcianemu zatrzaskiwaniu kabłąka  ►
GyroSpin  ►
Made in Japan  ►

 

Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Wyposażony w hamulec 
„Ultimate Tournament 

Drag“ 30kg max.

DOG FIGHT - to nazwa, która dla wielu stała się synonimem walki z 
morskimi gigantami. Nieważne, czy polujemy na tuńczyki, tarpony, GT czy 
marliny -nowy SALTIGA DOG FIGHT poradzi sobie z każdym zadaniem. 
Model 7000 ma jeszcze większą pojemność szpuli, niż jego poprzednik 
-idealnie do ciężkiego połowu jigami i popperami na grubych plecionkach. 
Mechanizm Hyper DigiGear powstający w procesie frezowania CNC 
wytrzyma największe obciążenia połowu tropikalnego. Jak wszystkie 
kołowrotki z serii SALTIGA również jego korpus uszczelniony jest 
mechanizmem MAG SEAL. Kto chce zmierzyć się z morskimi gigantami, 
nie może przejść obok tego kołowrotka obojętnie!
Zatrzaskiwanie kabłąka z zasady odbywa się ręcznie.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10305-701 7000HDF 14 5.7:1 320/0.50 138cm 840g

  

SALTIGA 7000H DOG FIGHT

Zatrzaskiwanie kabłąka z 
reguły odbywa się ręcznie.

Kołowrotki Morskie

Kołowrotek metalowy
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Kabłąk AirBail  ► ® (Patent nr. EP1038437B1)
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II (Patent nr. EP0876760B1) 

Kołowrotki Morskie

OPUS
Klasyczny, kompaktowy kołowrotek do połowu pilkerami w Morzu  
Bałtyckim i Północnym oraz średnio ciężkiego połowu w Norwegii.

3 Łożyska kulkowe  ►
Przekładnia DigiGear  ►
GyroSpin  ►
 Aluminiowa szpula do    ►
dalekich rzutów
Szpula zapasowa  ►
Rolka prowadząca Twist Buster  ► ® II

 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

Aluminiowa korbka  ►
Śruby ze stali nierdzewnej  ►
 Sprężyna kabłąka o wydłużonej   ►
żywotności

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10800-450 4500A 3 4.9:1 240/0.35 88cm 430g
10800-500 5000A 3 4.9:1 280/0.40 95cm 430g

  

POWERCAST

1 Łożysko kulkowe  ►
GyroSpin  ►
Blokada obrotów wstecznych Multi Stop  ►

Szpula do dalekich rzutów  ►
 Sprężyna kabłąka o wydłużonej   ►
żywotności

Prosty, aczkolwiek bardzo stabilny i niezawodny kołowrotek morski. 
Dostarczany z żyłką.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm wg.
10325-502 PC 50B 1 4.6:1 230/0.40 640g

  

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

BLACK GOLD BG 90M

GOLD SILVER GS 9M

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

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

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

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

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm wg.
10800-090 BG90M 3 3.25:1 250/0.50 830g

  

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm wg.
10800-009 GS9M 2 3.25:1 200/0.55 775g

  

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

HYPER TANACOM S
Elektryczny kołowrotek z silnikiem o mocy 12V do połowów w 
Norwegii. Przełożenie 3.6:1. Prędkość ściągania ok. 160m/minutę. 
Wyposażony w elektroniczny Line Counter, w systemie metrycznym. 
Może być obsługiwany manualnie lub elektrycznie. Dostarczany z 
okablowaniem.

Pojemność dla plecionek: 40lb-470m, 50lb-350m, 60lb-300m
Pojemność dla żyłek mono: 0.50mm-230m, 0.55mm-190m

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm wg.
10806-500 TCS 500 2 3.6:1 230/0.50 670g

  

2 Łożyska kulkowe  ►
Konstrukcja Washable  ►
 Elektroniczny licznik głębokości w systemie   ►
metrycznym
Jednoczęściowa, mocna struktura  ►
Duży i wytrzymały uchwyt korbki  ►
Dźwignia Power Lever  ► ®

Wzmocnione zębatki Super-Power  ►
 Wodoszczelny hamulec Ultimate Tournament Drag (UTD)  ►
Hamulec gwiaździsty  ►
Aluminiowa szpula  ►
W zestawie okablowanie  ►
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SALTIGA 2SPD LD
SALTIGA 2SPD LD stworzony jest do szeroko pojętego połowu morskiego 
- poradzi sobie zarówno z halibutami w Norwegii, jak i z amberjack‘ami, 
GT i tuńczykami w oceanie. Korpus SALTIGA 2SPD LD wycięty został z 
jednego bloku aluminium, dzięki czemu wytrzyma największe obciążenia. 
Łatwa i szybka, 10-stopniowa regulacja hamulca tarczowego za pomocą 
dźwigni ułatwia dopasowanie się do warunków stawianych przez walczącą 
rybę. 2-biegowe przełożenie umożliwia lepszą kontrolę nad przynętą i 
większe urozmaicenie jej prezentacji.

Korpus frezowany CNC  ►
 Masywna przekładnia ze stali   ►
„Stainless“ frezowana CNC
Przełożenie 2-biegowe  ►
Hamulec UTD  ►
Węglowe tarcze hamulcowe  ►
Hamulec z Click-Sound  ►
Szpula frezowana CNC  ►
6 Łożysk kulkowych „CRBB“  ►
Ekstra duży uchwyt korbki  ►
Hamulec odśrodkowy  ►
Aluminiowy uchwyt na wędkę  ►

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10408-500 50 6 6.3/3.1:1 320/0.55 116cm 730g

  

 

Multiplikatory
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SALTIST LW 30HC
SALTIST LW to doskonały multiplikator DAIWA z wodzikiem dla 
najbardziej wymagających. Nieodkształcalna aluminiowa rama wytrzymuje 
największe nawet obciążenia. Zintegrowane prowadzenie linki pozwala na 
skoncentrowanie całej swojej uwagi na prezentację przynęty. Przełożenie 
High-Speed umożliwia optymalną kontrolę nad podawanym wabikiem i 
wyśmienicie nadaje się do połowu czarniaków, rdzawców i amberjack‘ów 
metodą Speed-Jigging.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10408-300 30HC 4 6.1:1 450/0.35 88cm 540g

  

 

Multiplikatory

Aluminiowa obudowa  ►
4 Łożyska kulkowe „CRBB“  ►
 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

Aluminiowa szpula, ultra lekka  ►
Frezowany mechanizm  ►
Hamulec UTD  ►
Uchwyt korbki Soft-Touch  ►
 Pierścień przelotki wykonany z   ►
azotku tytanu
Hamulec gwiaździsty z Click-Sound  ►
Aluminiowa korbka  ►
Przełożenie 6.1:1  ►
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nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10804-640 40H 7 6.4:1 360/0.30 120cm 585g

  

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

Elektroniczny licznik głębokości  ►
 Hamulec gwiaździsty    ►
z Click-Sound
Uszczelniony hamulec  ►
 Blokada obrotów wstecznych   ►
Infinite®

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

Multiplikatory
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Multiplikatory

 

RYOGA BJ C2025PE-SHL
Nowy RYOGA BJ (BayJigger) ma wszystko, 
czego potrzeba do lekkiego połowu czarniaków, 
mintaja i dorszy. Korpus wycięty został z jednego 
bloku aluminium i jest absolutnie odporny na 
odkształcenia. Oś uszczelniają dwa nowe łożyska 
MAG SEALED chroniące mechanizm przed 
zgubnym wpływem słonej wody. Mocna korbka 
z uchwytem EVA i wytrzymałe koło napędowe 
pozwalają na bezproblemowe wyprowadzenie 
ku powierzchni każdej holowanej ryby. Wysokie 
przełożenie świetnie nadaje się do szybkiego 
prowadzenia pilkerów między 80, a 150g. Idealny 
multiplikator do połowu cienkimi plecionkami na 
głębokościach między 20, a 60m. Szpula mieści ok. 
220m/0,20mm TOURNAMENT 8 BRAID.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.  
10804-625 C2025PE-SHL 10 7.4:1 380/0.19 87cm 350g

  

Precyzyjnie frezowany korpus 
Super Metal zapewnia najwyższą 
stabilność.

NEW

Koncepcja REAL FOUR  ►
 Frezowana CNC jednoblokowa   ►
rama
Hamulec UTD  ►
Nawój żyłki Level Wind  ►
Ekstra duża zębatka  ►
Hamulec odśrodkowy  ►
Przełożenie High Speed 7.4:1  ►
 10 Łożysk kulkowych (w tym 8   ►
„CRBB“ i 2 łożyska Mag Sealed)
Frezowana CNC aluminiowa korbka  ►
 Precyzyjna regulacja hamulca   ►
gwiaździstego
Model na lewą rękę  ►
Made in Japan  ►

Model na lewą rękę
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3 Łożyska kulkowe  ►
Zintegrowany licznik głębokości (w stopach)  ►
Mosiężna przekładnia  ►
Aluminiowa korbka  ►
Automatyczne nawijanie żyłki  ►
Regulowany wolny bieg szpuli  ►
Precyzyjna regulacja hamulca gwiaździstego  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Frezowana CNC aluminiowa szpula  ►
Karbonowe tarcze hamulcowe  ►

SEALINE 47LC

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10804-247 SG 47LC3B 3 4.2:1 440/0.35 60cm 500g

  

Multiplikatory

Model na prawą rękę SG 47LC3B

Model na lewą rękę SG 47LC3BL

Model na lewą 
rękę SG 47LC3BL

Model na prawą rękę SG 47LC3B

Wersja na lewą rękę sprawdzonego i od lat cenionego multiplikatora 
SEALINE SG. Idealny do trollingowego połowu łososi i troci w Morzu 
Bałtyckim, a także szczupaków i sandaczy. Line Counter daje nam 
pewność podania przynęty zawsze we właściwej odległości. Świetnie 
spisuje się także podczas polowań na dorsze i czarniaki w Norwegii.
SEALINE SG 47LC dostępny w wersji na prawą (nr. prod. 10807-...) i na 
lewą rękę (nr. prod. 10805-...).

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

  



    

49

1 Łożysko kulkowe  ►
Zintegrowany licznik głębokości (w stopach)  ►
Mosiężna przekładnia  ►
Aluminiowa korbka  ►
Automatyczne nawijanie żyłki  ►
Regulowany wolny bieg szpuli  ►
Precyzyjna regulacja hamulca  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Frezowana CNC aluminiowa szpula  ►

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

ACCUDEPTH PLUS 47 LCB

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10804-547 47LCB 1 4.2:1 440/0.35 60cm 480g

  

Multiplikatory

SEALINE SLW 30HL

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

  

Model na prawą rękę 47LC

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

  

Model na lewą rękę 47LC

Model na prawą rękę 47LC

Model na lewą rękę 47LC

NEW

Niedrogi model wśród multiplikatorów DAIWA z licznikiem - teraz również 
w wersji na lewą rękę. Wyposażony we wszystkie rozwiązania dostępne 
w wersji na prawą rękę.

Nowy multiplikator na lewą rękę z nawojem Level Wind. Doskonale 
sprawdza się zarówno podczas połowu dorszy i halibutów w Norwegii, jak 
i w trakcie łowienia szczupaków i sandaczy w słodkiej wodzie. Doskonały 
stosunek ceny do jakości!

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

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

Model na lewą rękę
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Kołowrotki castingowe

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

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

Normalne prowadzenie żyłki

Prowadzenie żyłki TWS

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

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

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

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

Mag Force V / Z

Klikający hamulec gwiaździsty

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

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

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

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

Najmniejsza siła hamulca. Szpula osiąga 
największą prędkość. Perfekcyjnie 
sprawdza się podczas łowienia małymi 
przynętami z większych dystansów.

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

• MAX BRAKE
• ALLROUND
• LONGCAST

Mag Force 3D

DAIWA-Z 2020HL

12 Łożysk kulkowych „CRBB“  ►
Konstrukcja Washable  ►
Aluminiowa obudowa  ►
Przełożenie High Speed 6.4:1  ►
 System hamulcowy Tournament UTD    ►
Ultimate z węglowymi podkładkami hamulca
MagForce 3D hamulec magnetyczny  ►
Frezowana mosiężna przekładnia DigiGear-II  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Nadaje się do stosowania w słonej wodzie  ►
Model na lewą rękę  ►

Z 2020HL to kołowrotek castingowy „made in Japan“ o dużej pojemności 
-dzięki czemu nadaje się do używania z grubymi plecionkami oraz połowu 
ciężkimi przynętami, w tym nawet jerkami do 80g. W tym kołowrotku 
liczą się przede wszystkim moc i żywotność. Hamulec MAGFORCE 3D 
dzięki możliwości regulacji pozwala wybrać optymalne ustawienie dla 
najróżniejszych warunków, jak choćby silny wiatr, czy niewielka waga 
przynęty. MAGFORCE 3D udostępnia w sumie 60 różnych ustawień 
hamulca, abyśmy mogli dopasować się do każdej sytuacji!

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10712-202 Z2020HL 12 6.4:1 125/0.33 75cm 265g

  

 

Magnetic
Force

Magnetic
Force

Magnetic
Force

Model na lewą rękę
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TEAM DAIWA PLUTON
TD PLUTON SHL to multiplikator dla wymagających produkowany w 
Japonii zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi. Wielkość 
200 świetnie nadaje się do jerkowania przy użyciu grubych plecionek, a 
także do trollingowego połowu szczupaków i sandaczy. Korpus wycięty 
został z jednego kawałka aluminium i jest nadzwyczaj odporny na 
odkształcenia. Jako mały bonus proponujemy wygrawerowanie swojego 
imienia na obudowie kołowrotka – więcej informacji otrzymacie Państwo 
w Przedstawicielstwie pod mailem biuro@daiwa-cormoran.com.pl

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm wg.
10711-200 TDP 200SHL 8 6.2:1 230/0.25 340g

  

 

 

Kołowrotki castingowe

Koncepcja REAL FOUR  ►
8 Łożysk kulkowych „CRBB“  ►
Przełożenie High Speed 6.2:1  ►
Aluminiowa obudowa Monoblock  ►
Frezowany aluminiowy kabłąk  ►
Uchwyt korbki Soft-Touch  ►
Ekstra duża zębatka  ►
Ekstra gruba oś  ►
 Wodoszczelny hamulec Ultimate   ►
Tournament Drag (UTD)
MagForce-Z magnetyczny hamulec  ►
Hamulec gwiaździsty z Click-Sound  ►
Automatyczne nawijanie żyłki  ►
Model na lewą rękę  ►
Made in Japan  ►

Precyzyjnie frezowany 
korpus Super Metal zapewnia 
najwyższą stabilność.

Model na lewą rękę
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Kołowrotki castingowe

LIBERTO PIXY
Hit z Japonii w dziedzinie połowu castingowego, który odniósł wielki 
sukces na japońskim rynku -nowy LIBERTO PIXY 68L. Dzięki korpusowi 
wykonanemu ze stopu magnezu i masie zaledwie 160g zalicza się 
do najlżejszych kołowrotków castingowych na światowym rynku. 
Przełożenie 6.8:1 umożliwia połów wszystkimi nowoczesnymi metodami 
spinningowymi. System hamowania MAGFORCE-Z może zostać 
ustawiony na 0, co umożliwia nawet mniej wyćwiczonym wędkarzom 
na uzyskiwanie ekstremalnie dużych odległości wyrzutowych. Pixy 68L 
nadaje się znakomicie do połowu małymi oraz najmniejszymi przynętami 
sztucznymi od 5g wagi, z którymi większość kołowrotków castingowych nie 
jest w stanie sobie poradzić.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10712-100 LP 68L 8 6.8:1 100/0.24 66cm 160g

  

 

TEAM DAIWA ZILLION
Nowy kołowrotek castingowy z amerykańskiego programu DAIWA 
o ekstremalnie wysokim przełożeniu. Idealny zawsze, gdy liczy się 
prędkość. Jesteśmy pewni, że ten produkowany w Japonii model znajdzie 
wielu nabywców wśród zwolenników metody castingowej -w końcu zwija 
82cm żyłki przy każdym obrocie! Solidna konstrukcja i duża pojemność 
sprawdza się również podczas jerkowania.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10712-150 TDZ 100HSHL 11 7.3:1 155/0.30 82cm 240g

 

11 Łożysk kulkowych  ►
Przełożenie High Speed 7.3:1  ►
Aluminiowy korpus HardBody-Z  ►
Aluminiowa szpula  ►
Korbka z włókna węglowego  ►
Uchwyt korbki Soft-Touch  ►
Hamulec UTD  ►
MagForce-Z magnetyczny hamulec  ►
Precyzyjnie wykonany hamulec gwiaździsty  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Wolny bieg z Click-Sound  ►
Model na lewą rękę  ►
Made in Japan  ►

8 Łożysk kulkowych  ►
Przełożenie High Speed 6.8:1  ►
AirMetal obudowa z magnezu  ►
Korbka z włókna węglowego  ►
Uchwyt korbki Soft-Touch  ►
Prowadzenie żyłki High Speed Level wind  ►
MagForce-Z magnetyczny hamulec  ►
Frezowany aluminiowy hamulec gwiaździsty  ►
Model na lewą rękę  ►
Made in Japan   ►

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

Wraz z multiplikatorem TATULA DAIWA wykonała kolejny krok w rozwoju technologii T-Wing System (TWS). Jej 
udoskonalona wersja zwiększa możliwości wyrzutowe w stosunku do normalnych kołowrotków castingowych 
nawet do 10%. Osiągnięcie takiego rezultatu umożliwiło zmniejszenie tarcia i związanego z nim oporu przy 
wyrzucie, dzięki zwiększeniu kąta schodzenia linki ze szpuli. Podczas zwijania wodzik w kształcie litery 
T składa się chowając częściowo w korpusie, by precyzyjnie prowadzić linkę swoją węższą, dolną częścią. 
Nowa generacja systemu TWS zrobiła sporą furorę już podczas ICAST w USA, w 2013 roku. Dodatkowym 
czynnikiem zwiększającym odległość wyrzutu jest ekstremalnie lekko pracująca szpula. TATULA robi wrażenie 
również pozostałymi detalami, które w tej klasie cenowej są czymś naprawdę wyjątkowym, jak choćby system 
Air Rotation gwarantujący wręcz niewiarygodną płynność i lekkość pracy mechanizmu.

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

  

 

Kołowrotki castingowe

7 Łożysk kulkowych  ►
T-Wing System (TWS)  ►
Hamulec UTD  ►
MagForce-Z magnetyczny hamulec  ►
 Hamulec gwiaździsty    ►
z Click-Sound
Przekładnia frezowana CNC  ►
Aluminiowa obudowa  ►
Aluminiowa korbka  ►
Uchwyt korbki Soft-Touch   ►

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

  

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

  

 

 

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

NEW

Model na lewą rękę

NEW

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

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

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

Kołowrotki castingowe

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

  

 

Model na lewą rękę
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Kołowrotki castingowe

VIENTO L

MEGAFORCE 100 THSL
Zupgradowana wersja bardzo lubianego kołowrotka Twitching Bar, o 
wysokim przełożeniu 7.1:1 umożliwiającym osiągać prędkość ściągania 
ok.80cm na jeden obrót korbki -co daje to jeszcze większe pole manewru 
podczas podawania przynęty. Niezawodny mosiężny mechanizm 
umieszczony w stabilnej obudowie daje nam niezbędną przy częstym 
użytkowaniu pewność. Hamulec magnetyczny MAGFORCE-Z można 
wyłączyć całkowicie, by zoptymalizować odległość wyrzutu.

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10710-155 MF100 THSL 6 7.1:1 135/0.32 80cm 250g

  

System TWITCHIN’BAR
Kołowrotki castingowe DAIWA z 
systemem Twitchin’Bar zostały 
stworzone specjalnie do połowu 
sandaczy, okoni oraz szczupaków. 
Idealny do jerkowania oraz połowu 

6 Łożysk kulkowych  ►
Obudowa wykonana z jednego kawałka  ►
Mechanizm szpuli Speed Shaft  ►
System Twitchin‘bar  ►
MagForce-Z magnetyczny hamulec  ►
Przekładnia wykonana z mosiądzu  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

Model na lewą rękę  ►

nr. art. model łożysko przeł. m/ømm przeł. wg.
10710-105 Viento L 6 6.3:1 110/0.32 67cm 240g

  

Popularny na całym świecie multiplikator TwitchIn‘Bar w odświeżonym 
wydaniu z nową konstrukcją korbki. Najwyższej jakości kołowrotek 
castingowy wraz z naszym opatentowanym Twitchin´Bar tworzą 
wyjątkowe na skalę światową połączenie. System Speed-Shaft oraz 
precyzyjnie regulowany hamulec magnetyczny gwarantują odpowiednio 
duże odległości wyrzutowe. System MagForce zapobiega nadmiernemu 
rozpędzaniu się szpuli przy wyrzucie. TwitchIn‘Bar jest bardzo przydatny 
szczególnie podczas połowu wertkalnego.

Aluminiowa obudowa  ►
System Twitchin‘bar  ►
6 Łożysk kulkowych „CRBB“  ►
Blokada obrotów wstecznych Infinite  ► ®

7 Dużych mocnych tarcz hamulcowych  ►
Aluminiowa szpula, ultra lekka  ►
Frezowany mechanizm  ►
Mechanizm szpuli Speed Shaft  ►
Uchwyt korbki Soft-Touch  ►

Pierścień przelotki wykonany z azotku tytanu  ►
Hamulec gwiaździsty z Click-Sound  ►
Aluminiowa korbka  ►
Hamulec magnetyczny MagForce  ►
Model na lewą rękę  ►

 

TECHNOLOGIA 
KOłOWROTKóW DAIWA

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

Model na lewą rękę

Model na lewą rękę
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19128-500 Crosscast-S 5000 Aluminium
19128-600 Crosscast S 5000LD Aluminium

19129-600 Windcast X 5000LD Aluminium

19120-146 Tournament Basia 45QDX Aluminium

19120-147 Tournament BasiAir 45QD Aluminium

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

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

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

19413-150 Lexa 1500SH Aluminium
19413-200 Lexa 2000SH Aluminium
19413-250 Lexa 2500SH Aluminium
19413-300 Lexa 3000SH Aluminium
19413-350 Lexa 3500SH Aluminium
19413-400 Lexa 4000Sh Aluminium

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

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

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

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

19121-101 Luvias 1003 Szpula AIR
19121-256 Luvias 2507 Szpula AIR
19121-312 Luvias 3012 Szpula AIR

19408-625 Infinity-Q 2500A Aluminium
19408-630 Infinity-Q 3000A Aluminium

19407-510 Certate 1003 Aluminium
19407-525 Certate 2500 Aluminium
19407-527 Certate 2506H Aluminium
19407-526 Certate 2510PE-H Aluminium
19407-532 Certate 3012H Aluminium
19407-530 Certate 3000 Aluminium

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

19030-550 Infinity X BR 5500 Aluminium

19153-350 Black Widow BR 3500A Aluminium
19153-400 Black Widow BR 4000A Aluminium
19153-450 Black Widow BR 4500A Aluminium
19153-500 Black Widow BR 5000A Aluminium

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

19143-550 Crosscast BR 5500LDA Aluminium
19143-450 Crosscast BR 4500LDA Aluminium

19124-052 Tournament Entoh 5000QDA Aluminium
19124-057 Tournament Entoh 5500QDA Aluminium

Szpule zapasowe DAIWA

19122-500 Windcast-Z 5000 Aluminium
19122-550 Windcast-Z 5500 Aluminium
19122-501 Windcast Z 5000LD Aluminium

19126-500 Emblem Pro 5000 Aluminium
19126-550 Emblem Pro 5500 Aluminium

19108-051 Sweepfire E 500A Nylon
19108-101 Sweepfire E 1000A Nylon
19108-152 Sweepfire E 1500B Nylon
19108-202 Sweepfire E 2000B Nylon
19108-252 Sweepfire E 2500B Nylon
19108-302 Sweepfire E 3000B Nylon
19108-352 Sweepfire E 3500B Nylon
19108-402 Sweepfire E 4000B Nylon

19109-101 Megaforce A 1000A Aluminium
19109-151 Megaforce A 1500A Aluminium
19109-201 Megaforce A 2000A Aluminium
19109-251 Megaforce A 2500A Aluminium
19109-301 Megaforce A 3000A Aluminium
19109-351 Megaforce A 3500A Aluminium
19109-401 Megaforce A 4000A Aluminium

KOłOWROTKI Z PRZEDNIM 
HAMULCEM

KOłOWROTKI Z WOLNyM 
BIEGIEM

KOłOWROTKI BIG PIT

MORSKIE KOłOWROTKI 
SPINNINGOWE

KOłOWROTKI Z PRZEDNIM 
HAMULCEM
nr. art. do nast. kołowr. materiał
19120-103 Exist 1003 Szpula AIR
19120-256 Exist 2506 Szpula AIR
19120-312 Exist 3012 Szpula AIR

19800-090 BG 90M Aluminium

19800-009 GS9M Aluminium

19305-701 Saltiga 7000H-DF Aluminium

19305-651 Saltiga 6500H Aluminium

19305-352 Saltiga 3500H Aluminium

19305-452 Saltiga 4500 Aluminium
19305-453 Saltiga 4500H Aluminium

19800-450 Opus E 4500A Nylon
19800-500 Opus E 5000A Nylon

nr. art. do nast. kołowr. materiał  
19142-550 Windcast BR 5500LDA Aluminium
19142-450 Windcast BR 4500LDA Aluminium

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

19120-000 Basiair Z45QDA Aluminium

19126-551 Emblem Spod Aluminium

nr. art. do nast. kołowr. materiał  
19305-550 Saltiga 5500 EXP Aluminium
19305-800 Saltiga 8000H EXP Aluminium

nr. art. do nast. kołowr. materiał
19210-151 Procaster A 1500A Aluminium
19210-201 Procaster A 2000A Aluminium
19210-251 Procaster A 2500A Aluminium
19210-301 Procaster A 3000A Aluminium
19210-351 Procaster A 3500A Aluminium
19210-401 Procaster A 4000A Aluminium
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PROGRAM WĘDEK DAIWA 2015
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KOMPOZYTY WŁÓKNA WĘGLOWEGO

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

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

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

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

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

Największy wpływ na jakość wędki ma zastosowany kopozyt 
węglowy. W DAIWA nieustannie pracujemy nad zwiększeniem ilości 
włókien węglowych i zredukowaniu ilości żywicy. Zgodnie z mottem: 
więcej mięśni, mniej tłuszczu. To jeden z naszych sposobów dążenia 
do produkowania coraz to lepszych wędzisk.

Normalne włókno węglowe "Pre Preg"

DAIWA prezentuje nowe przelotki AGS (AGS = Air Guide System) z włókna węglowego 
zaczynające nowy etap w rozwoju technologii budowy wędzisk. Przelotki AGS posiadają 
ramę z włókna węglowego dzięki czemu są wyraźnie lżejsze, niż np. przelotki FUJI® 
Titanium, które były dotąd jednymi z najlżejszych modeli na świecie. Zredukowana 

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

Normal

Dzięki AGS szczytówka szybciej 
zatrzymuje się po wyrzucie.

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

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

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

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

X45 zapewnia optymalną równowagę między siłą, kontrolą i elastycznością.

Ułożenie włókien węglowych

Kompresja

Skręcanie
Biegefestigkeit

Niska 
elastyczność

Wysoka 
elastyczność

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

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

Normalne blanki

Blanki 3DX

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

V-JOINT to specjalne połączenie czopowe, w którym czop oraz 
fragment blanku wokół niego wykonane są ze specjalnego, 
produkowanego ekskluzywnie dla DAIWA kompozytu węglowego 
BIOS. Włókna węglowe przebiegają pod kątem 45 stopni zapewniając 
wyższą odporność oraz poprawiając jednocześnie krzywą ugięcia.
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MORETHAN bRANZINO AGS
Wraz z wędkami BRANZINO AGS DAIWA prezentuje kolejny kamień 
milowy w dziedzinie konstrukcji wędzisk. Połączenie kompozytu węglowego 
SUPER SVF-COMPILE-X z ultra lekkimi przelotkami AGS z włókna 
węglowego pozwoliło skonstruować ekstremalnie szybkie i wytrzymałe 
wędki, które natychmiast po wyrzucie wracają do pozycji wyjściowej, bez 
niepotrzebnych drgań. Umożliwia to osiąganie wyjątkowo dużych odległości 
wyrzutu. Nowe BRANZINO AGS oferują zależnie od modelu odpowiednie 
parametry zarówno do połowu pstrągów, jak i lekkiego spinningowe 
łowienia gumowymi wabikami sandaczy, boleni oraz szczupaków.

 Super Multi Taper – zależnie od obciążenia blank amortyzuje zrywy i   ►
ucieczki całą swoją długością od szczytówki po rękojeść
 Włókno węglowe SUPER SVF-COMPILE-X – maksymalna koncentracja   ►
włókien węglowych zapewnia szybką akcję i niewielką wagę wędki
 Połączenie czopowe V-Joint – absolutnie równomierna krzywa ugięcia,   ►
akcja jak w wędkach jednoczęściowych
 Micro-Pitch Taping – ekstremalnie gęsto nawijane maty włókna   ►
węglowego zapewniają maksymalną wytrzymałość nieszlifowanego 
blanku.
Przelotki z włókna węglowego AGS – super lekkie i wytrzymałe  ►
Podwójna omotka dla maksymalnej żywotności  ►
Gryf z japońskiego materiału Hard-EVA  ►
Wyprodukowane w Japonii  ►

Made in Japan
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WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

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

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

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

  

 

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

 

 

97ML DEMON WADING cUSTOM

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

 

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

 

87ML URbAN SIDE cUSTOM

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11105-261 2.60m 7-30g 135cm 2 135g 8  

 

Urban Side Custom 87ML stworzono z myślą o sytuacjach, gdy warunki 
zewnętrzne utrudniają oddawanie rzutów - np. w silnie zarośniętych łowiskach, 
kiedy do swobodnego oddawania różnego typu rzutów (znad głowy, rzut boczny 
itp.) potrzebna jest bardziej poręczna wędka. Ciekawym dodatkiem jest tzw. 
„Index Finger Ring“ znajdujący się nad uchwytem kołowrotka, poprzez który 
palcem wskazującym wyczuć można każdy ruch przynęty i blanku. Przelotki 
AGS z włókna węglowego czynią z tej wędki jeszcze bardziej precyzyjny i 
skuteczny instrument.

 

89.5MML FINGER TIP cUSTOM

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11105-268 2.65m 7-35g 138cm 2 135g 9  

 

Finger Tip Custom 89.5ML łączy mocną część dolną o dużych rezerwach 
mocy z bardzo czułą i ekstremalnie szybką częścią szczytową. Niemal 
niezniszczalna w warunkach normalnego połowu szczytówka MEGATOP 
zapewnia niezbędną do wyczuwania najdrobniejszych skubnięć czułość, 
kryjąc w sobie wystarczającą siłę, by pewnie wylądować nawet kapitalne 
okazy.
Ultra lekkie przelotki AGS z ramą z włókna węglowego dodatkowo poprawiają 
czułość wędziska. Ergonomiczna, spłaszczona rękojeść idealnie leży w dłoni 
gwarantując maksymalny komfort połowu nawet po wielu godzinach.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11105-330 3.25m 7-35g 169cm 2 155g 9  

 

 

1010MML SURF GAME POWER cUSTOM
Odległościowy specjalista z serii DAIWA MORETHAN BRANZINO 
AGS. Czuła część szczytowa w parze z mocnym dolnikiem gwarantuje 
nadzwyczajne odległości wyrzutu przynętami w klasie wagowej 15-25g. 
Dzięki zastosowaniu kompozytu węglowego Super SVF-COMPILE-X i 
ultra lekkich przelotek powstało wędzisko o super szybkiej akcji, świetnie 
leżące w dłoni i radzące sobie z najsilniejszymi przeciwnikami.

11105-268

11105-261

11105-292

11105-271
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NEW

TOURNAMENT AGS
Wraz z nową, niewielką serią AGS DAIWA prezentuje najwyższej jakości spinningi wyposażone w niewiarygodnie 
lekkie węglowe przelotki DAIWA AGS. Blanki wędzisk TOURNAMENT AGS cechują się ekstremalnie szybką 
akcją i dużą sztywnością, dzięki czemu nadają się idealnie do średnio-ciężkiego połowu szczupaków, sandaczy 
i okoni gumowymi imitacjami. Pozwalają wyczuć strukturę dna oraz każdy najmniejszy ruch przynęty. Ich 
parametry umożliwiają niezwykle skuteczne prezentowanie woblerów metodą twitchingową oraz różnego typu 
wabików powierzchniowych. 
Zastosowanie włókna węglowego HVF oraz konstrukcji X45 otworzyło drogę do stworzenia niesłychanie 
lekkich i odpornych na skręcanie blanków, które po wyrzucie natychmiast wracają do pozycji wyjściowej. W 
zależności od długości waga wędzisk wynosi od zaledwie 138g do 166g! Konstrukcja X45 poprzez specjalne 
ułożenie włókien pod kątem 45° redukuje jednocześnie ryzyko złamania. Wykorzystanie przelotek AGS  
zoptymalizowało wyważenie oraz dodatkowo przyspieszyło akcję wszystkich TOURNAMENT AGS.

Blank z włókna węglowego HVF™  ►
Przelotki AGS z włókna węglowego  ►
Węglowa konstrukcja X45  ►
Połączenie czopowe V-Joint  ►
Ergonomiczny uchwyt kołowrotka DAIWA  ►
Wysokiej jakości rękojeść z Hard-EVA  ►

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

 

 

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

 

NEW
NEW
NEW

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

 

11759-259

11758-240
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Uchwyt kołowrotka FUJI

SHOGUN
Od ponad 15 lat nazwa SHOGUN oznacza najwyższej jakości wędziska spinningowe „made in Scotland“.  
Wraz z naszymi inżynierami ze szkockiej fabryki DAIWA przygotowaliśmy nowe, przystosowane do  
potrzeb i standardów nowoczesnego połowu blanki. Przedstawiamy odnowioną, niezwykle zrównoważoną 
serię wędek stworzonych z myślą o najskuteczniejszych przynętach oraz metodach.

Konstrukcja blanku HVF™  ►
Połączenie czopowe DAIWA V-JOINT™  ►
Uchwyt kołowrotka FUJI™  ►
Przelotki Alconite K  ►
Micro-Pitch Taping na części szczytowej  ►
Rękojeść z naturalnego korka AAAA  ►
Miękki futerał transportowy  ►

Klasyczny JIGGER o akcji szczytowej i przelotkach jednostopkowych. Idealny do 
lekkiego i średnio ciężkiego połowu okoni, sandaczy i pstrągów. Dwa modele, które 
dzięki procesowi Micro-Pitch cechują się ekstremalnie szybką szczytówką, idealną 
do prezentowania małych twisterów, woblerów i wirówek.

SHOGUN 24LS / 27LS & 24MLS / 27MLS   (7-28G / 8-35G)

 
nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11756-241 2.40m 7-25g 125cm 2 150g 9  
11756-271 2.70m 7-25g 140cm 2 155g 9  
11756-242 2.40m 8-35g 125cm 2 155g 9  
11756-272 2.70m 8-35g 140cm 2 170g 9  

  

NEW

NEW

Made in UK
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24MHS / 27MHS (20-50G) & SHOGUN 24XHS / 27XHS (50-100G)

Model o ciężarze wyrzutu 15-50g to klasyczna wędka trociowa o półparabolicznej 
akcji. Przy zarzucaniu wabikami o wadze 20-30g ładuje się na całej długości blanku 
posyłając przynętę na ekstremalne odległości. Znakomicie nadaje się do stosowania 
plecionek, pozwala na skuteczne zacinanie również z dużych dystansów. Wyposażona w 
dwustopkową przelotkę prowadzącą.

SHOGUN 32 MHS (15-50G)

SHOGUN SH 30MHS to klasyczny allrounder. Progresywna akcja pozwala na skuteczne 
stosowanie woblerów, wahadłówek, wirówek oraz systemów z przynętą naturalną. Dzięki 
nieco bardziej miękkiemu blankowi nadaje się również do połowu troci.

SHOGUN 30 MHS (15-50G)

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11755-320 3.20m 15-50g 165cm 2 180g 9  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11755-300 3.00m 15-50g 155cm 2 175g 8  

 

11756-271

11755-300

11755-270

 

 

 

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11755-240 2.40m 20-50g 125cm 2 175g 7  
11755-270 2.70m 20-50g 140cm 2 180g 7  
11755-241 2.40m 50-100g 125cm 2 180g 7  
11755-271 2.70m 50-100g 140cm 2 185g 7  

  

NEW

NEW

Wysokiej klasy seria „Made in Scotland“ stworzona do połowu wabikami z miękkiego plastiku. 
Ze względu na duże zapotrzebowanie uzupełniona została o 2 dodatkowe modele długości 
2,40m -idealne do łowienia z łodzi. Specjalnie z myślą o prezentacji gumowych przynęt 
wyposażone zostały w sztywne, szybkie blanki umożliwiające optymalne prowadzenie i 
skuteczne zacinanie również z większej odległości. Doskonale wyważone wędki świetnie 
leżą w dłoni, a dzięki procesowi Micro-Pitch cechują się ekstremalnie szybką akcją 
szczytową. Wersja 20-50g świetnie nadaje się do łowienia sandaczy gumowymi przynętami 
między 8, a 15cm długości. Model 50-100g przeznaczony jest głównie do cięższego połowu 
szczupaków dużymi gumowymi imitacjami między 12, a 20cm.
Wyposażone w dwustopkową przelotkę prowadzącą FUJI®-K. Pozostałe przelotki 
jednostopkowe.
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TOURNAMENT SPINNING
Seria spinningów TOURNAMENT to bardzo wyważony asortyment najwyższej klasy, perfekcyjnie 
wykończonych wędzisk. Połączenie ekskluzywnego materiału węglowego 3DX z kompozytem HVF™ pozwoliło 
na konstrukcję lekkich i sztywnych blanków o perfekcyjnej akcji do połowu przynętami z miękkiego plastiku. 
W zależności od ciężaru wyrzutu, wędziska te pokrywają niemal pełne spektrum technik połowu gumowymi 
imitacjami we wszystkich popularnych kategoriach wagowych. Do budowy spinningów z serii TOURNAMENT 
wybrane zostały wyłącznie komponenty najwyższej klasy. Dla bezpiecznego transportu wszystkie wędziska 
dostarczane są w ochronnych futerałach Semi-Hardcase. TOURNAMENT to synonim jakości i niezawodności 
marki DAIWA. Modele JIGGER cechują się mocno zaakcentowaną akcją szczytową i wyposażone są w 
przelotki jednostopkowe.

Konstrukcja blanku HVF™  ►
 Powierzchnia z kompozytu węglowego    ►
3DX™ 3D-Cross
Przelotki FUJI  ► ® SiC K
Połączenie czopowe V-Joint  ►
Screw Down dokręcany uchyt kołowrotka  ►
 Wysokiej jakości rękojeść z naturalnego korka  ►
Rękojeść z naturalnego korka AAA  ►
Stabilna tuba do transportu wędki  ►
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nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11711-270 2.70m 7-25g 140cm 2 160g 9  
11711-271 2.70m 8-35g 140cm 2 175g 9  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11712-310 3.10m 15-45g 163cm 2 195g 9  

 

TOURNAMENT SEA TROUT to wyjątkowa wędka do połowu troci. 
Półparaboliczna akcja w połączeniu z dużą mocą blanku umożliwia 
posyłanie przynęt na ekstremalne odległości, jednocześnie dając do 
dyspozycji odpowiednie argumenty do walki i bezpiecznego lądowania 
kapitalnych okazów. Długość 3,10m i długi gryf dodatkowo zwiększają jej 
możliwości wyrzutowe. Wszyscy testujący ją wędkarze z naszego teamu 
są zgodni -jest to wędzisko spełniające najwyższe wymagania.

TOURNAMENT SEA TROUT

TOURNAMENT JIGGERSPIN

TOURNAMENT SPIN

11711-270

11712-271

11712-310

 

  

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11712-240 2.40m 15-50g 126cm 2 165g 7  
11712-270 2.70m 20-60g 141cm 2 195g 7  
11712-271 2.70m 40-90g 141cm 2 200g 7  
11712-290 2.90m 7-35g 149cm 2 170g 9  
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POWERMESH LURE
Nowoczesny połów sztucznymi wabikami przy użyciu krótki, sztywnych wędzisk nieustannie zyskuje na 
popularności. Nowa seria POWERMESH® oferuje duży wybór wysokiej jakości, bardzo lekkich wędek o 
doskonałych parametrach dopasowanych do określonych obszarów zastosowania.

Kompozyt węglowy HVF™  ►
Przelotki FUJI  ► ® Alconite
 Ergonomiczny uchwyt    ►
kołowrotka DAIWA
Wysokiej jakości rękojeść z EVA  ►
Bardzo nowoczesny wygląd  ►
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POWERMESH bAITcAST 7-28G

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

 

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

 

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

 

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

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11917-198 1.98m 5-14g 103cm 2 134g 8  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11917-210 2.10m 7-28g 112cm 2 144g 9  

 

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

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

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

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

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

11916-196

11916-201

11916-165

11917-185

11917-198

11917-196

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

POWERMESH® Spin 7-28g jest idealny do twitchingu z kołowrotkiem 
spinningowym. Sztywny blank umożliwia stosowanie bardzo szerokiego 
repertuaru technik prowadzenia. Najlepiej radzi sobie z woblerami wielkości 
7-12cm. Wyposażony w jednostopkowe przelotki FUJI® Alconite.
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GENERATION bLAcK
GENERATION BLACK to seria wędzisk castingowych i 
specjalistycznych do coraz bardziej ukierunkowanych 
nowoczesnych metod połowu ultra lekkimi przynętami 
przy użyciu kołowrotków castingowych. Każda wędka 
została idealnie dopasowana pod względem akcji i 
wyposażenia do konkretnego obszaru zastosowania.
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WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

cRAZY cRANKER 672 HRb
Poprzez zastosowanie kompozytu DAIWA GLATECH zdołaliśmy 
skonstruować bardzo lekkie wędzisko o półprabolicznej akcji, znakomicie 
ładujące się przy wyrzucie umożliwiające posyłanie przynęt na znaczne 
odległości.
Ta wędka stworzona została do połowu średnimi i dużymi crank baitami, 
których prowadzenie ułatwia miękka półparaboliczna akcja perfekcyjnie 
sprawdzająca się również podczas zacinania agresywnych brań. 
Jednoczęściowy blank wkładany zostaje w rękojeść. Wyposażona w 
przelotki FUJI® Alconite, ergonomiczny uchwyt kołowrotka DAIWA i 
wysokiej jakości gryf z EVA.

SHAD cASTER 692 MHFS 

MINNOW DARTER 762 MHFb
MINNOW DARTER 762 skonstruowano specjalnie do połowu małymi 
woblerami - stosunkowo sztywna akcja pozwala osiągać odpowiednie 
odległości wyrzutu woblerami od 7 do 10cm. Długość 2.25m również 
sprzyja oddawaniu dalekich rzutów. MINNOW DARTER nadaje się do 
wszystkich nowoczesnych metod prowadzenia, jak twitching, walk the 
dog itd. Wyposażony w przelotki FUJI® Alconite, ergonomiczny uchwyt 
kołowrotka DAIWA i wysokiej jakości rękojeść EVA.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11914-230 2.01m 15-40g 167cm 2 160g 9  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11914-205 2.06m 5-25g 107cm 2 130g 7  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11914-231 2.25m 7-28g 116cm 2 170g 10  

 

11914-230

11914-231

11914-205

Pod kołowrotek spinningowy

Pod kołowrotek castingowy

SHAD CASTER to idealna wędka do łowienia małymi gumkami i jigami 
od 5 do 10cm. Sztywna akcja umożliwia optymalne podanie przynęty i 
perfekcyjne rozpoznawanie brań. Półparaboliczna akcja płynnie amortyzuje 
uderzenia walczącej ryby. Fantastyczne wędzisko, dzięki któremu połów 
okoni i sandaczy stanie się prawdziwym przeżyciem. Dobrze wyważone, 
świetnie leży w dłoni. Wyposażone w ekstra lekkie jednostopkowe przelotki 
MINIMA®, uchwyt kołowrotka DAIWA i wysokiej jakości gryf z EVA.
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VERTIcAL ATTAcKER DROP SHOT FEELING

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11914-180 1.80m 14-28g 96cm 2 130g 7  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11914-181 1.80m 14-28g 96cm 2 135g 8  

 

Spinning

Pod kołowrotek spinningowy

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11914-225 2.25m 10-30g 118cm 2 120g 9  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11914-270 2.70m 10-25g 141cm 2 125g 10  

 

DROP SHOT bOAT

SMALL PLUGGER 762 LRS

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11914-232 2.25m 5-12g 116cm 2 120g 8  

 

11914-180

11914-181

11914-270

11914-225

11914-232

Pod kołowrotek 
spinningowy

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

TWITcHIN`STIcK 661MHF
Wędka stworzona z myślą o bardziej aktywnym, a nawet agresywnym 
prowadzeniu przynęty. Bardzo sztywny i twardy blank błyskawicznie 
przekazuje nasze ruchy przynęcie. Idealny do twitchingu. Wyposażony 
w przelotki FUJI® Alconite, ergonomiczny uchwyt kołowrotka DAIWA i 
wysokiej jakości rękojeść EVA. Ta wędka dostępna jest zarówno w wersji 
spinningowej, jak i castingowej (Art.-Nr. 11914-196).

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11914-195 1.98m 7-28g 198cm 1 130g 8  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11914-196 1.98m 7-28g 198cm 1 145g 9  

 

Pod kołowrotek spinningowy

Pod kołowrotek castingowy

11914-195

11914-196Pod kołowrotek spinningowy

VERTICAL ATTACKER to najwyższej klasy wędka do połowu pionowego 
przygotowana przez DAIWA na sezon 2013. Doskonała jakość wyposażenia i 
bardzo sztywny, czuły blank umożliwiają optymalny kontakt z przynętą i wyczucie 
nawet najdelikatniejszych brań. Jednocześnie zapewnia niesłychanie wysoką 
skuteczność zacinania. W trakcie holu wędka pracuje bardzo równo redukując 
ryzyko utraty ryby po silniejszym uderzeniu głową. Wyposażone w przelotki  
FUJI® Alconite, ergonomiczny uchwyt kołowrotka DAIWA i wysokiej jakości gryf 
EVA.
Model 11914-181 wyposażony w uchwyt Trigger do kołowrotków castingowych.

Wędka o parabolicznej akcji idealnie nadająca się do połowu metodą 
dropshot i zacinania z lekkim opóźnieniem. Paraboliczna akcja ułatwia 
wchłanianie przynęty, a w trakcie holu bezbłędnie amortyzuje wszystkie 
ucieczki. Idealna do połowu okoni lekkimi i średnio-ciężkimi wabikami 
z niedużych odległości. DROP SHOT FEELING nadaje się również do 
lekkiego połowu pstrągów. Wyposażona w przelotki FUJI® Alconite, 
ergonomiczny uchwyt kołowrotka DAIWA i wysokiej jakości rękojeść  
EVA. Wędzisko dające wiele frajdy z łowienie mniejszych i średniej 
wielkości ryb.

Krótkie wędzisko dropshotowe z czułą szczytówką i mocnym blankiem. 
Idealne na sandacze, kiedy musimy nieco mocniej zacinać, by przebić 
się przez ich twardą szczękę. Wyposażone w przelotki FUJI® Alconite, 
ergonomiczny uchwyt kołowrotka DAIWA i wysokiej jakości gryf EVA.

Bardzo czułe wędzisko do ultra lekkiego połowu. Pozwala zarzucać nawet 
najmniejszymi woblerami i gumkami na znaczne odległości. Hol każdej 
zaciętej ryby jest na tej wędce wyjątkowo ekscytującym doświadczeniem. 
Wyposażone w jednostopkowe przelotki FUJI® Alconite, ergonomiczny 
uchwyt kołowrotka DAIWA oraz wysokiej jakości rękojeść EVA.
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TEAM DAIWA LINEAR INTERLINE
W połowie morskim wędki Interline są znowu na topie - DAIWA prezentuje dwa wędziska do połowu w słodkiej wodzie z wewnętrznym prowadzeniem żyłki 
TEAM DAIWA LINEAR® INTERLINE stworzone według japońskich wzorców.
Świetne do łowienia w gęsto obrośniętych strefach przybrzeżnych, gdzie możemy przedzierać się przez krzaki nie zaczepiając co chwilę żyłki o kolejne 
gałęzie. Krzywa ugięcia wędzisk Interline jest zawsze wzorowa -dzięki czemu siły równomiernie rozkładają się na cały blank. W kwestii odległości wyrzutowych 
również nie mają się czego wstydzić - z przynętami odpowiedniego ciężaru zarzuca się nimi równie daleko, co wędkami z przelotkami. Specjalna powłoka 
we wnętrzu wędziska zapobiega zatrzymywaniu się w niej zanieczyszczeń. Po połowie w bardzo brudnym akwenie wystarczy przemyć ją pod bieżącą wodą. 
Dzięki nieobecności przelotek akcja wędki jest wyjątkowo szybka i zapewnia olbrzymią frajdę z każdego holu. Znakomicie nadaje się do połowu gumowymi 
imitacjami, woblerami i wahadłówkami.
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Blank z włókna węglowego High Modulus  ►
Blank skonstruowany w Japonii  ►
Oryginalna technologia Daiwa LINEAR  ► ® Interline
Oryginalny uchwyt kołowrotka Daiwa  ►
Ekstra duża przelotka kierująca  ►
Korkowa rękojeść AAA  ►

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

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

 

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

 

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

 

11816-270

11816-240

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW
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   R'NESSA SPINNING

Uchwyt kołowrotka FUJI

Spinningi R´Nessa w krótkim czasie wyrobiły sobie doskonałą markę - głównie za 
sprawą dopasowanych do konkretnych zadań akcji, ekstremalnie lekkich blanków i 
świetnej relacji ceny do jakości. Nowa seria R'NESSA została poszerzona o kolejne 
modele, wśród których każdy entuzjasta połowu sztucznymi przynętami będzie mógł 
znaleźć coś dla siebie. Dzięki zastosowaniu mat włókna węglowego SVF™, które 
odznaczają się znacznie wyższą zawartością włókien węglowych, niż w zazwyczaj 
stosowanych materiałach, byliśmy w stanie stworzyć ekstremalnie lekkie i mimo nie-
wielkiej średnicy bardzo sztywne i świetnie leżące w dłoni blanki. Zastosowanie kom-
pozytu 3DX w dolniku dodatkowo zwiększyło sztywność i wytrzymałość blanku. Jak 
na ekskluzywną serię ze stajni DAIWA przystało, wszystkie wędki wyposażone są w 
najwyższej jakości komponenty takie, jak oryginalne przelotki FUJI®-Alconite, uchwyt 
kołowrotka FUJI®, korkowa rękojeść AAA i solidny futerał transportowy.

Blank węglowy SVF™  ►
 Powierzchnia z kompozytu    ►
węglowego 3DX™ 3D-Cross
Połączenie czopowe V-Joint  ►
Przelotki FUJI  ► ® Alconite
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

Rękojeść z naturalnego korka AAA  ►
Futerał transportowy  ►

NEW
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11852-195

11850-274

R`NESSA SPIN

R‘NESSA JIGGERSPIN

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

R`NESSA ULTRA LIGHT SPIN
Idealne wędki do lekkiego połowu pstrągów, okoni oraz kleni niedużymi 
przynętami. Bardzo dobrze ładują się przy wyrzucie posyłając również 
lekkie wabiki na duże odległości. Wyposażone w jednostopkowe przelotki 
FUJI® Alconite Einstegringen.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11852-185 1.85m 0.5-7g 98cm 2 75g 7  
11852-195 1.95m 1-9g 103cm 2 85g 7  
11852-210 2.10m 3-15g 111cm 2 105g 7  

  

Wędki z serii Spin skonstruowane specjalnie do połowu wabikami z 
miękkiego plastiku. Sztywne blanki oraz akcja szczytowa to podstawowe 
parametry tych kijów. Pozwalają one na perfekcyjną prezentację przynęty 
również z dużej odległości, dobre wyczucie struktury dna i błyskawiczne, 
efektywne zacinanie. Modele 50-90g i 70-120g nadają się również do 
lekkiego połowu dorszy w Bałtyku.

11850-244 2.40m 70-120g 126cm 2 205g 8  
11850-274 2.70m 70-120g 141cm 2 230g 8  

  

11850-243 2.40m 50-90g 126cm 2 195g 8  
11850-273 2.70m 50-90g 141cm 2 210g 8  

11850-242 2.40m 30-70g 126cm 2 165g 8  
11850-272 2.70m 30-70g 141cm 2 190g 8  

11850-241 2.40m 20-50g 126cm 2 145g 8  
11850-271 2.70m 20-50g 141cm 2 175g 8  

11850-215 2.10m 10-30g 111cm 2 115g 7  
11850-240 2.40m 10-30g 126cm 2 135g 8  

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11850-210 2.10m 5-20g 111cm 2 110g 7  

Wędki Jiggerspin posiadają mocno zaakcentowaną akcję szczytową. Ich 
smukłe blanki bardzo dobrze leżą w dłoni. Idealnie nadają się do podawania 
małych gumowych imitacji i jigów. Wyposażone w jednostopkowe przelotki 
FUJI® Alconite.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11851-240 2.40m 7-25g 126cm 2 130g 8  
11851-270 2.70m 7-25g 141cm 2 145g 9  

11851-245 2.40m 8-35g 126cm 2 135g 8  
11851-275 2.70m 8-35g 141cm 2 165g 9  

  

R‘NESSA SEA TROUT
Klasyczne wędki do połowu troci. Blanki cechuje półparaboliczna akcja 
perfekcyjnie amortyzująca nagłe wyskoki i zrywy walczących ryb. Lekkie, 
dobrze wyważone blanki umożliwiają wielogodzinne, komfortowe łowienie. 
Idealne do połowu plecionkami. Dolnik modelu 3,15m został nieco 
wydłużony, by zoptymalizować efekt dźwigni dla zwiększenia zasięgu 
wyrzutu.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11855-290 2.90m 8-35g 149cm 2 165g 8  
11855-315 3.15m 10-45g 162cm 2 190g 9  

  

11851-240
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INFINITY Q SPINNING
Czwarta generacja popularnej serii INFINITY 
Q. Dodaliśmy nie tylko nowe długości i 
ciężary wyrzutowe, lecz przede wszystkim 
zaprojektowaliśmy od nowa wszystkie blanki i 
dopracowaliśmy najistotniejsze detale. Mimo 
niewielkiej wagi wędki z serii INFINITY Q 
dysponują wystarczającą rezerwą mocy do 
skutecznej walki z najsilniejszymi drapieżnikami. 
Specjalne połączenie czopowe V-Joint zapewnia 
wyjątkowo równomierną, porównywalną z 
wędkami jednoczęściowymi krzywą ugięcia.
Nowe wędki INFINITY Q świetnie leżą w dłoni i 
cechują się szybszą akcją i większą sztywnością, 
niż poprzednie modele.

Uchwyt kołowrotka FUJI

Kompozyt węglowy HVF™  ►
Przelotki FUJI  ► ® K-Alconite
Połączenie czopowe V-Joint  ►
Eksluzywny uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

Rękojeść z naturalnego korka AAA  ►
Futerał transportowy  ►
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11689-271

INFINITY Q SPIN INFINITY Q JIGGERSPIN

INFINITY Q ULTRA LIGHT SPIN

INFINITY Q SEA TROUT

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11689-240 2.40m 1-9g 125cm 2 154g 8  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11689-210 2.10m 10-25g 110cm 2 148g 7  
11689-241 2.40m 10-40g 125cm 2 160g 8  
11689-242 2.40m 30-70g 125cm 2 196g 8  
11689-243 2.40m 50-90g 125cm 2 292g 8  
11689-270 2.70m 15-45g 139cm 2 210g 8  
11689-271 2.70m 30-60g 141cm 2 224g 8  
11689-272 2.70m 50-120g 140cm 2 242g 8  
11689-300 3.00m 30-60g 156cm 2 228g 8  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11689-273 2.70m 40-80g 140cm 2 226g 8  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11689-211 2.10m 3-15g 110cm 2 142g 7  
11689-244 2.40m 3-15g 125cm 2 162g 8  
11689-245 2.40m 5-20g 125cm 2 168g 8  
11689-275 2.70m 7-28g 140cm 2 168g 9  
11689-276 2.70m 8-35g 140cm 2 184g 9  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11689-315 3.10m 15-45g 163cm 2 236g 9  

 

W przypadku tych wędek natychmiast dostrzeżemy różnice dzielące 
je od poprzednich modeli. Stworzone specjalnie do połowu gumowymi 
imitacjami. Sztywne blanki pozwalają wyczuć strukturę podłoża nawet z 
większych odległości oraz błyskawicznie i pewnie zacinać. Znakomicie 
amortyzują nagłe ucieczki i zrywy holowanej ryby. Oba modele 2,40m 
długości o ciężarach wyrzutu 30-70g i 50-90g idealnie nadają się również 
do łowienia z łodzi. W zależności od długości i parametrów wyrzutowych 
wędki te stosować można do wszystkich nowoczesnych metod połowu 
gumowymi imitacjami wielkości 5cm do 23cm.

Idealne wędzisko do połowu małymi woblerami, wirówkami, wahadłówkami 
itp. Półparaboliczna akcja pozwala na osiąganie zadowalających odległości 
wyrzutowych nawet najmniejszymi przynętami. W trakcie holu blank pracuje 
aż po rękojeść gwarantując świetną zabawę nawet po zacięciu niedużego 
okazu. Wyposażone w jednostopkowe przelotki FUJI® Alconite.

Idealny sprzęt do polowań na trocie przy użyciu wahadłówek między 
25g, a 35g. Dzięki doskonale ładującemu się przy wyrzucie blankowi 30g 
wahadłówkę bez problemu poślemy na odległość ponad 70m! W trakcie 
holu idealnie amortyzuje ucieczki i energiczne zrywy walczącej ryby 
zmniejszając ryzyko wypięcia podczas połowu plecionkami. Wydłużona 
rękojeść pozwala na lepsze wykorzystanie efektu dźwigni przy dalekich 
wyrzutach. Spora sztywność blanku i stosunkowo miękka szczytówka 
sprawiają, że wędka świetnie współpracuje z cienkimi plecionkami.

11689-243

11689-211

11689-276

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

INFINITY Q Jigger wykazuje wyraźnie zaakcentowaną akcję szczytową, 
nadaje się idealnie do podawania niedużych gumek 5-12cm, woblerów, 
wirówek oraz wahadłówek do 30g wagi. Smukłe blanki są świetnie 
wyważone i znakomicie leżą w dłoni. Jednocześnie dają nam do 
dyspozycji wystarczającą rezerwę mocy, by móc nieco ostrzej powalczyć 
również z silniejszymi przeciwnikami. Idealne wędzisko na okonia, pstrąga 
i sandacza. Wyposażone w jednostopkowe przelotki FUJI® Alconite.
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Uchwyt kołowrotka FUJI

LEXA
Podczas pracy nad nową serią LEXA priorytetem było dla nas stworzenie ultra-lekkich blanków z najlepszych 
dostępnych kompozytów cechujących się technologicznie maksymalną możliwą zawartością włókna 
węglowego. Efektem naszych starań są wędki o niespotykanych dotąd w tej klasie cenowej parametrach. Wersja 
o długości 2,70m i ciężarze wyrzutu 30-60g waży zaledwie 160 gramów! Konstrukcja X45 wyraźnie poprawia 
akcję i wytrzymałość blanku. W wersji Spin modele powyżej 50g wyrzutu są sztywniejsze specjalnie z myślą 
o skutecznym prezentowaniu cięższych gumowych wabików. Wersje Jigger mają szybszą akcję szczytową. 
Dla maksymalnej redukcji wagi zrezygnowaliśmy z niepotrzebnych metalowych dodatków i kosmetycznych 
dekoracji, koncentrując się wyłącznie na najistotniejszych parametrach. LEXA to klasyczny design blanków 
połączony ze smukłymi rękojeściami z wysokiej jakości naturalnego korka.
Model 11110-250 wyposażony jest w rękojeść z EVA oraz mocno zróżnicowaną długość składów. Ta wędka 
wyśmienicie nadaje się również do połowu dorszy oraz labraksów.

 Ekstremalnie lekka konstrukcja blanku  ►
Węglowa konstrukcja X45  ►
 Jednostopkowe przelotki Titanum Oxide  ►
 Wysokiej jakości rękojeść z korka AA  ►
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

Klasyczny Design  ►

smallest size allowed due to line thickness
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LEXA SPIN
nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11110-210 2.10m 3-15g 111cm 2 115g 8  
11110-211 2.10m 5-20g 111cm 2 120g 8  
11110-212 2.10m 10-30g 111cm 2 120g 8  
11110-240 2.40m 5-20g 127cm 2 125g 8  
11110-241 2.40m 10-30g 127cm 2 130g 8  
11110-242 2.40m 15-50g 127cm 2 140g 8  
11110-243 2.40m 30-70g 127cm 2 145g 8  
11110-244 2.40m 50-100g 127cm 2 155g 8  
11110-270 2.70m 15-50g 142cm 2 145g 8  
11110-271 2.70m 30-60g 142cm 2 160g 8  
11110-272 2.70m 40-80g 142cm 2 170g 8  
11110-300 3.00m 30-60g 158cm 2 170g 9  

 

LEXA JIGGERSPIN
nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11110-245 2.40m 5-20g 127cm 2 120g 8  
11110-273 2.70m 8-35g 142cm 2 140g 9  
11110-274 2.70m 7-28g 142cm 2 135g 9  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11110-250 2.50m 28-84g 178cm 1+1 170g 10  

 

Model 11110-250 wyposażony jest w rękojeść z EVA oraz mocno 
zróżnicowaną długość składów. Ta wędka wyśmienicie nadaje się również 
do połowu dorszy oraz labraksów.

LEXA SPIN Z RĘKOJEścIą EVA

11110-210

11110-273

11110-211

11110-250

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW
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EXcELER SPINNING

Uchwyt kołowrotka FUJI

W serii EXCELER oferujemy szeroki 
wybór klasycznych spinningów 
oraz wędzisk specjalistycznych dla 
zaangażowanych wędkarzy. 
Dzięki użyciu wysokomodułowych 
włókien węglowych udało nam się 
skonstruować niesamowicie smukłe 
i mocne blanki o szybkiej szczytowej 
akcji.

Blank węglowy High Modulus  ►
 Ekstremalnie smukła i lekka konstrukcja   ►
blanku
Szybka akcja szczytowa  ►
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

 Mata węglowa Woven pokrywająca gryf  ►
Przelotki Titanium-Oxyd  ►
 Wysokiej jakości rękojeść z naturalnego   ►
korka
 Ozdobne drewniane zakończenie dolnika  ►

EXcELER UL JIGGER
Nowe modele EXCELER to 
lekki sprzęt do połowu pstrągów, 
okoni i sandaczy. Ekstremalnie 
lekkie blanki o akcji szczytowej 
i wysokiej czułości umożliwiają 
wielogodzinne łowienie bez 
odczucia zmęczenia. Niezwykle 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11665-195 1.95m 1-9g 101cm 2 100g 9  
11665-210 2.10m 3-14g 109cm 2 110g 9  
11665-225 2.25m 1-9g 116cm 2 110g 9  
11665-240 2.40m 3-14g 124cm 2 120g 10  
11665-260 2.60m 3-18g 134cm 2 125g 11  
11665-280 2.80m 4-21g 144cm 2 130g 11  

  

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

wytrzymała wklejona, pełna szczytówka z włókna węglowego zapewnia doskonały kontakt z przynętą.
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EXcELER SPIN 10-20G / 10-25G

EXcELER SPIN 10-40G / 15-50G

EXcELER SPIN 20-60G / 30-60G

EXcELER SPIN 40-80G / 50-100G

EXcELER ULTRA LIGHT SPIN

EXcELER JIGGERSPIN

EXcELER SEA TROUT

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11663-180 1.80m 5-15g 95cm 2 100g 7  
11663-190 1.95m 1-9g 102cm 2 100g 7  
11663-191 1.95m 2-10g 102cm 2 100g 7  
11663-210 2.10m 2-10g 111cm 2 120g 7  
11663-240 2.40m 2-10g 125cm 2 140g 8  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11661-240 2.40m 5-25g 124cm 2 135g 8  
11661-270 2.70m 3-18g 139cm 2 145g 8  
11661-271 2.70m 5-25g 139cm 2 150g 8  
11661-272 2.70m 8-35g 139cm 2 155g 8  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11660-190 1.95m 10-25g 101cm 2 110g 7  
11660-210 2.10m 10-20g 108cm 2 115g 7  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11660-240 2.40m 10-40g 124cm 2 150g 8  
11660-241 2.40m 15-50g 124cm 2 165g 8  
11660-270 2.70m 10-40g 139cm 2 175g 8  
11660-300 3.00m 10-40g 154cm 2 190g 8  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11660-271 2.70m 20-60g 139cm 2 190g 8  
11660-301 3.00m 30-60g 154cm 2 215g 8  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11660-272 2.70m 40-80g 139cm 2 210g 8  
11660-273 2.70m 50-100g 139cm 2 220g 8  
11660-302 3.00m 40-80g 154cm 2 260g 8  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11662-315 3.15m 15-45g 165cm 2 205g 9  

 

Bardzo czułe, lekkie wędki do coraz popularniejszego połowu spinningowego małymi 
i najmniejszymi przynętami sztucznymi. EXCELER ULTRA LIGHT SPIN pozwalają 
czerpać maksimum przyjemności z holu każdego nawet niedużego drapieżnika. 
Idealne na pstrągi, okonie i klenie. Wyposażone w przelotki jednostopkowe.

Wędki EXCELER SPIN są idealne do polowań na okonie, oraz do połowu 
w silnie zarośniętych obszarach przybrzeżnych, niedostępnych dla 
dłuższych wędzisk. Ekstremalnie lekki i czuły blank - idealny również na 
każdy pstrągowy staw ! Wyposażone w jednostopkowe przelotki.

Bardzo czułe wędziska o akcji szczytowej i sporych rezerwach mocy. 
Idealne do połowu małymi woblerami i gumkami. Wyposażone w lekkie 
jednostopkowe przelotki.

Klasyczne, lekkie spinningi do łowienia gumowymi wabikami długości 
8-12cm, wahadłówkami i woblerami. Smukły blank bardzo dobrze leży w 
dłoni, jest świetnie wyważony i wystarczająco mocny, by bez problemu 
mierzyć się z największymi szczupakami, sandaczami i pstrągami. 
Wyposażone w dwustopkową przelotkę prowadzącą.

Uniwersalne wędzisko do połowu gumowymi imitacjami między 10, a 
16cm oraz średniej wielkości woblerami. Stosunkowo duża sztywność 
blanku High Modulus zapewnia optymalne wyczucie przynęty także z 
większych odległości. Świetnie nadaje się do połowu w nurcie - zapewnia 
pełną kontrolę w trakcie holu najsilniejszych rzecznych drapieżców. 
Wyposażone w dwustopkowe przelotki.

Klasyczne spinningi do ciężkiego połowu szczupaków i sandaczy. Bez 
problemu radzą sobie z zarzucaniem i optymalnym prezentowaniem 
gumowych imitacji długości 15-20cm na ciężkich główkach. Sztywny, 
mocny blank wyposażony w dwustopkowe przelotki.

Wspaniałe wędzisko do połowu troci. Długość 3,15m pozwala na osiąganie 
bardzo dużych odległości wyrzutu. Półparaboliczna akcja znacząco 
redukuje ryzyko wypięcia się ryby w trakcie holu. Nadaje się do połowu 
plecionkami oraz żyłkami mono. Wyposażone w dwustopkową przelotkę 
prowadzącą.

11663-210

11661-240

11660-210

11660-271

11662-315

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

11665-260
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PROcASTER SPINNING
Nowa seria spinningów PROCASTER od DAIWA 
łączy najnowsze technologiczne osiągnięcia w 
dziedzinie konstruowania nowoczesnych wędek, 
nietuzinkowy design oraz fantastyczny stosunek 
ceny do jakości. Modele z tej serii spełniają 
wymagania niemal wszystkich technik połowu 
spinningowego. Smukłe, bardzo lekkie blanki z 
włókna węglowego High-Modulus zapewniają 
fenomenalną czułość, nieocenioną podczas 
połowu twisterami i innymi gumowymi imitacjami. 
Wszystkie blanki dysponują dużymi rezerwami 
mocy niezbędnej w trakcie holu kapitalnych 
okazów.

NEW

Blank z wysokomodułowego włókna węglowego  ►
Smukła, lekka konstrukcja blanku  ►
Dolnik Brading-X  ►
Frezowana CNC aluminiowa nakrętka  ►
Korkowa rękojeść  ►
Futerał transportowy  ►
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PROcASTER SPIN
Klasyczne spinningi o akcji szczytowej. Modele o ciężarach wyrzutu 
od 60g stworzone zostały do połowu wabikami z miękkiego plastiku i 
cechują się znaczną sztywnością. Wyposażone w dwustopkowe przelotki 
Aluminium-Oxyd i wysokiej jakości korkową rękojeść. Wędki o wyrzucie 
do 50g posiadają przelotki jednostopkowe i są nieco bardziej miękkie od 
wyżej opisanych modeli.

11625-244 2.40m 50-100g 127cm 2 175g 8  
  

11625-271 2.70m 30-60g 142cm 2 200g 8  
11625-300 3.00m 30-60g 158cm 2 225g 8  

11625-242 2.40m 15-50g 127cm 2 170g 8  
11625-270 2.70m 15-50g 142cm 2 180g 8  

11625-210 2.10m 10-30g 111cm 2 115g 8  
11625-241 2.40m 10-30g 127cm 2 165g 8  

11620-211 2.10m 5-20g 111cm 2 110g 8  
11625-240 2.40m 5-20g 127cm 2 150g 8  

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11620-210 2.10m 3-15g 111cm 2 105g 8  

11625-243 2.40m 30-70g 127cm 2 170g 8  

11625-275 2.70m 40-80g 142cm 2 205g 8  

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11621-241 2.40m 7-28g 127cm 2 140g 8  
11621-270 2.70m 7-28g 142cm 2 180g 9  

11621-240 2.40m 8-35g 127cm 2 150g 8  
11621-271 2.70m 8-35g 142cm 2 185g 9  

  

PROcASTER JIGGERSPIN
Klasyczne wędki Jiggerspin o wyraźnej akcji szczytowej. Idealne do 
łowienia małymi gumowymi imitacjami, twisterami i jigami. Wyposażone w 
30mm przelotkę prowadzącą.
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SWEEPFIRE SPINNING

SWEEPFIRE JIGGERSPIN

SWEEPFIRE SPIN

SWEEPFIRE ULTRA LIGHT SPIN

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11416-150 1.50m 2-7g 79cm 2 100g 7  
11416-180 1.80m 2-7g 94cm 2 124g 7  
11416-210 2.10m 2-7g 110cm 2 144g 7  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11416-244 2.40m 8-35g 125cm 2 176g 7  
11416-274 2.70m 8-35g 139cm 2 272g 8  
11416-275 2.70m 5-25g 139cm 2 264g 8  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11416-303 3.00m 10-30g 154cm 2 252g 9  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11416-211 2.10m 5-25g 110cm 2 148g 7  
11416-212 2.10m 10-40g 110cm 2 164g 7  
11416-245 2.40m 5-25g 125cm 2 168g 7  
11416-240 2.40m 15-40g 125cm 2 199g 7  
11416-241 2.40m 20-60g 125cm 2 210g 7  
11416-242 2.40m 40-100g 125cm 2 218g 7  
11416-243 2.40m 50-180g 125cm 2 234g 7  
11416-270 2.70m 10-30g 139cm 2 196g 8  
11416-271 2.70m 15-40g 139cm 2 224g 8  
11416-272 2.70m 20-60g 139cm 2 236g 8  
11416-276 2.70m 40-100g 139cm 2 268g 8  
11416-273 2.70m 50-180g 139cm 2 285g 8  
11416-300 3.00m 10-40g 154cm 2 244g 9  
11416-301 3.00m 20-60g 154cm 2 250g 9  
11416-302 3.00m 40-100g 154cm 2 316g 9  

 

SWEEPFIRE SEA TROUT

Nowa seria spinningów ze stajni DAIWA markowana nazwą SWEEPFIRE® 
oferuje szeroki asortyment wędzisk o różnych parametrach użytkowych. 
Jesteśmy pewni, iż każdy spinningista znajdzie tutaj coś dla siebie. 
Wszystkie modele cechują się niezwykle smukłym blankiem i perfekcyjnym 
wyważeniem. Wyposażone w wysokiej jakości przelotki Aluminium-
Oxyd, oczko do zaczepiania haka oraz korkową rękojeść. Nowe wędki 
SWEEPFIRE® zachwycają niespotykaną relacją ceny do jakości.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11416-246 2.40m 10-40g 125cm 2 181g 8  

 

SWEEPFIRE JIGGER
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WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW

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

NEW

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

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

  

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

  

MEGAFORcE TRAVEL PILK
Dwa modele wędek do większości wyzwań stojących przed wędkarzami 
podczas połowu pilkerami dorszy, czarniaków i halibutów. Wyposażone w 
dwustopkowe przelotki i rękojeść z naturalnego korka.
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LAGUNA 
Lekkie i czułe wędki do połowu pstrągów, linów, leszczy itd.

LAGUNA SPIN
Lekkie i dobrze wyważone wędki do połowu pstrągów, linów, leszczy itp. 
Półparaboliczna akcja pomaga zarzucać również lekkie zestawy na duże 
odległości. Jednocześnie redukuje niebezpieczeństwo wypięcia się ryby w 
trakcie holu. Wędziska umożliwiają bardzo skuteczne zacinanie i całkiem 
precyzyjne zarzucanie. Nadają się wyśmienicie do połowu ze sbirulino 
bezbłędnie pokazując każdy nawet najdrobniejszy kontakt.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11390-301 3.00m 8-28g 154cm 2 208g 8  
11390-331 3.30m 8-28g 115cm 3 224g 9  
11390-361 3.60m 8-28g 125cm 3 238g 9  
11390-391 3.90m 8-28g 135cm 3 264g 11  
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LAGUNA qUIver
Lekkie i bardzo czułe wędki z wymiennymi drgającymi szczytówkami. 
Stworzone specjalnie do lekkiego połowu w wodach stojących. Niezwykle 
czułe szczytówki perfekcyjnie sygnalizują nawet najdelikatniejsze brania. 
Świetnie ładują się przy wyrzucie, a zestawem ze sbirulino umożliwiają 
oddawanie ekstremalnie dalekich rzutów. W trakcie holu idealnie 
amortyzują wszystkie zrywy i ucieczki walczącej ryby -co jest nieocenioną 
zaletą podczas łowienia bardzo cienkimi żyłkami. Oczywiście drgające 
szczytówki LAGUNA rewelacyjnie nadają się do połowu linów, leszczy i 
okoni. Model 2.40m to znakomity kij do obławiania niedużych stawów.

LAGUNA teLe
Wysokiej jakości, lekkie i bardzo szybkie wędki do połowu pstrągów, linów, 
leszczy itp. Stosunkowo długie składy pozwoliły skonstruować wyważone 
i szybkie wędki o bardzo smukłych blankach umożliwiających niezwykle 
celne zarzucanie. Wędki LAGUNA bardzo dobrze spisują się również w 
trakcie łowienia w pstrągowych stawach oraz przy połowie ze sbirulino.

nr. art. dł. dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11390-240 2.40m 123cm 2+2 148g 11  
11390-270 2.70m 139cm 2+2 172g 12  
11390-300 3.00m 154cm 2+2 210g 13  
11390-330 3.30m 114cm 3+2 208g 14  
11390-360 3.60m 125cm 3+2 224g 15  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11390-302 3.00m 8-35g 112cm 3 184g 6  
11390-332 3.30m 8-35g 113cm 4 204g 8  
11390-362 3.60m 8-35g 113cm 4 214g 8  
11390-392 3.90m 8-35g 113cm 4 226g 8  

 

11390-361

11390-330

11390-362

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

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

 

WĘDKI DO POŁOWU DRAPIEŻNIKÓW



92

PrOCASter trOUt
Super lekkie wędki o smukłych blankach i akcji szczytowej - idealne 
do połowu pstrągów w stawach i jeziorach. Dzięki dużej czułości 
PROCASTER TROUT  sprawdza się zarówno w trakcie łowienia ze 
sbirulino, jak i podczas zasiadek na liny, leszcze i małe karpie. Wędki 
te charakteryzuje fantastyczna relacja ceny do jakości! Wyposażone w 
wysokiej jakości korkową rękojeść, cienki blank z włókna węglowego i 
dwustopkowe przelotki Aluminium-Oxyd.

teAM dAIwA MOde 3.0 UL JIGGer
Mała seria delikatnych wędek do lekkiego połowu okoni, sandaczy i 
pstrągów, charakteryzujących się ekstremalnie niską wagą, znakomitą 
jakością komponentów ogromną czułością. Wyposażone w bardzo 
wytrzymałą, pełną szczytówkę z włókna węglowego. Blank pozwala 

New

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

New

Uchwyt kołowrotka FUJI

HMC+ blank z włókna węglowego  ►
Pełna szczytówka z włókna węglowego  ►
Oryginalne przelotki FUJI  ► ® K
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

Korkowy wkład w uchwycie kołowrotka  ►
Nakrętka z włókna węglowego  ►
Rękojeść z naturalnego korka AAA  ►
Ekskluzywny futerał  ►

Uchwyt kołowrotka FUJI

HMC+ blank z włókna węglowego  ►
Akcja szczytowa i mocny blank  ►
 Ekstra duże przelotki odporne na zamarzanie  ►
Przelotka szczytowa 16mm  ►
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

 Wysokiej jakości rękojeść z naturalnego   ►
korka
Ekskluzywny futerał  ►
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nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11708-300 3.00m 10-35g 107cm 3 215g 7  
11708-330 3.30m 10-35g 115cm 3 230g 8  
11708-360 3.60m 10-35g 127cm 3 235g 8  
11708-391 3.90m 10-35g 137cm 3 260g 8  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11710-195 1.98m 1-8g 104cm 2 97g 9  
11710-210 2.12m 3.5-21g 110cm 2 107g 9  
11710-225 2.26m 0.5-9g 117cm 2 105g 9  
11710-240 2.42m 3.5-21g 124cm 2 118g 9  

  

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11715-210 2.12m 30-120g 109cm 2 193g 5  
11715-240 2.42m 40-150g 124cm 2 212g 6  
11715-270 2.72m 40-150g 139cm 2 255g 6  

  

bardzo dokładnie wyczuć wszystkie ruchy przynęty, a w trakcie holu  
zapewnia odpowiednią rezerwę mocy. Idealne do łowienia małymi 
twisterami, wirówkami i najmniejszymi wahadłówkami.

nawet największej głowacicy. Model 2.10m o wyrzucie do 120g 
przeznaczony jest do łowienia w niedużych rzekach, nieco mniejszymi 
przynętami z małych odległości. Modele 2.40m i 2.70m o wyrzucie do 
150g to uniwersalne wędki, świetnie spisujące się podczas połowu w 
dużych rzekach. Pozwalają na dalekie zarzucanie ciężkimi wabikami i 
bezkompromisową walkę w trakcie holu.

Wędki pstrągowe
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SweePFIre t
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Wędki teleskopowe
Teleskop bez przelotek
Dzięki temu zestawowi, składającemu się z teleskopu bezprzelotkowego z włókna 
szklanego, drabinki, spławika, żyłki i haka, jesteśmy natychmiast gotowi do działania. 
Wszystkie zestawy dostarczane są w nadającym się do transportu pokrowcu z Header-
Card i zawieszką Euroloch. Zestawy cechuje znakomita relacja cenowo jakościowa.

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

 

exCeLer CAtFISh

Wędki sumowe

Bardzo solidne i mocne wędki do połowu sumów w dużych rzekach w Polsce, a 
także w takich wodach, jak Pad, czy Ebro o wystarczającej mocy, by forsownym 
holem zmusić do wypłynięcia na powierzchnię nawet kapitalne okazy wąsatego 
drapieżnika. Rozłożenie przelotek przystosowane zarówno do multiplikatorów, 
jak i kołowrotków ze stałą szpulą. Z myślą o ekstremalnych obciążeniach 
wszystkie przelotki wzmocnione dodatkową omotką podkładową. Wędki 
posiadają specjalne idealnie przenoszące siły w trakcie holu rękojeści oraz 
krzyżakowe zakończenie dolnika. Model 2.7m świetnie nadaje się do połowu 
z łodzi przy użyciu kwoka. Oba dłuższe modele przeznaczone są do łowienia 
z bojami oraz do połowu gruntowego. Wyposażone w dwustronną przelotkę 
szczytową, ekstra mocne dwustopkowe przelotki i solidny gryf EVA.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11818-270 2.70m 200-600g 139cm 2 410g 10  
11818-300 3.00m 200-600g 153cm 2 485g 11  
11818-330 3.30m 200-600g 168cm 2 515g 12  

 

twILIGht SPeCIALSt COrreGONe
Wraz z naszymi specjalistami od połowu siei i sielaw skonstruowaliśmy 3 
wędziska do niezwykle pasjonującego połowu hegenami (imitacjami larw) 
w alpejskich jeziorach i głębokich jeziorach zaporowych. Ich koncepcja 
jest prosta, duża czułość i zdolność płynnego amortyzowania zrywów 
walczącej ryby całym blankiem. Jednocześnie wędki te cechują się 
dużą szybkością umożliwiającą bardzo skuteczne zacinanie. Ich akcja 
sprawdza się znakomicie przy połowie sielaw i palii na głębokościach 
powyżej 20m. Obie wymienne szczytówki z włókna węglowego są bardzo 
czułe i pokazują najdrobniejsze dotknięcia przynęty. Wszystkie wędziska 

Wędki do połowu siei

nr. art. dł. dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11916-180 1.80m 95cm 2+2 92g 10  
11916-210 2.10m 110cm 2+2 98g 10  
11916-240 2.40m 126cm 2+2 104g 11  

 

wyposażone są w wysokiej jakości rękojeści z naturalnego korka, uchwyt 
kołowrotka i końcówkę dolnika z prawdziwego drewna oraz 2 wymienne, 
węglowe szczytówki.
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tOUrNAMeNt BASIAIr CArP
Po dużym sukcesie kołowrotka DAIWA BASIAIR postanowiliśmy 
skonstruować pasującą do niego wędkę -oczywiście zgodnie z 
japońskimi standardami. Po 2 latach pracy nad projektem i niezliczonych 
testach przedstawiamy wędzisko BASIAIR, optymalne dopełnienie dla 
kołowrotka pod tą samą nazwą. Połączenie włókien węglowych SUPER 
SVF Graphite™ i 3DX™ umożliwiło skonstruowanie smukłego blanku 
o wyjątkowo szybkiej akcji. Materiał 3DX™ na powierzchni blanku 
harmonizuje jego pracę przy wyrzucie i nadaje oryginalny wygląd. Także 
pozostałe elementy wyposażenia BASIAIR nie pozostawiają wiele do 
życzenia - wybrane zostały wyłącznie spośród najlepszych japońskich 
komponentów.

Uchwyt kołowrotka FUJI 

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11611-360 12‘-3.60ft-m 3.0 187cm 2 270g 7  
11611-390 13‘-3.90ft-m 3.5 204cm 2 320g 7  

 

Wędki karpiowe

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

New

 
nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11610-360 12-3.60ft-m 3.00 187cm 2 190g 7  
11610-390 13-3.90ft-m 3.50 203cm 2 205g 7  

  

 Powierzchnia z kompozytu węglowego   ►
3DX™ 3D-Cross
Blank węglowy SVF™  ►
Połączenie czopowe V-Joint  ►
Przelotki AGS z włókna węglowego  ►
 Przelotki wzmocnione włóknem   ►
węglowym 3DX
Tytanowa przelotka szczytowa FUJI  ► ® 
Uchwyt kołowrotka ALPS™  ►
Gryf z włókna węglowego 3DX  ►
Podszyty futerał transportowy  ►

Uchwyt kołowrotka FUJI
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eMBLeM CArP

Uchwyt kołowrotka FUJI

Blank z wysokomodułowego włókna węglowego  ►
 Krzyżowe ułożenie włókien węglowych na    ►
powierzchni blanku
Smukła, mocna konstrukcja blanku  ►
Akcja szczytowa  ►
Przelotki FUJI  ► ® Alconite
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

Przelotka prowadząca 50mm dla wersji 13ft  ►
Ekskluzywny futerał  ►

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

New

Wędka spod

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11575-360 12-3.60ft-m 3.0 186cm 2 310g 6  
11575-365 12-3.60ft-m 3.5 186cm 2 410g 6  
11575-390 13-3.90ft-m 3.5 201cm 2 490g 6  
11575-395 13-3.90ft-m 3.75 201cm 2 510g 6  

  

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11575-398 13-3.90ft-m 5.0 201cm 2 560g 6  

  

tOUrNAMeNt CArP

 

Nazwa TOURNAMENT od lat budzi podziw na scenie karpiowej - 
utożsamiana jest z najwyższą jakością i niezawodnością. Szczególnie w 
trakcie dłuższych wędkarskich wypraw musimy mieć pełne zaufanie do 
naszego sprzętu, bo inaczej nawet najlepiej zaplanowany wypad może 
okazać się niewypałem. Nowe wędki karpiowe TOURNAMENT dadzą 
Wam właśnie tą niezbędną pewność, iż sprostają każdemu wyzwaniu. 
Zastosowanie kompozytu węglowego SVF sprawiło, że mimo dużej 
mocy są świetnie wyważone i doskonale leżą w dłoni. Wytrzymałe blanki 
pozwalają zachować kontrolę nad holowanym grubym karpiem nawet na 
dużej odległości. Część szczytowa bardzo dobrze ładuje się przy wyrzucie 
posyłając zestaw na znaczne odległości. Wykorzystanie nowych przelotek 
FUJI® K dodatkowo redukuje ryzyko splątania zestawu przy wyrzucie.

Blank węglowy SVF™  ►
Węglowa konstrukcja X45  ►
Połączenie czopowe V-Joint  ►
Przelotki FUJI  ► ® Alconite
 Ekskluzywny, ergonomiczny uchwyt kołowrotka DAIWA ze śrubą   ►
FUJI®

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11555-360 12'-3.60ft-m 3.00 188cm 2 328g 6  
11555-390 13'-3.90ft-m 3.50 203cm 2 384g 7  

 

smallest size allowed due to line thickness

Wędki karpiowe
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Uchwyt kołowrotka FUJI
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Blank z wysokomodułowego włókna węglowego  ►
Ekstremalnie cienka i szybka konstrukcja blanku  ►
Połączenie czopowe V-Joint  ►
Przelotki FUJI  ► ® Alconite
Ekskluzywny uchwyt kołowrotka DAIWA  ►
Laserowo wycięte na blanku logo  ►
Torba wyściełana tkaniną "De Luxe"  ►

Najwyższej klasy wędki karpiowe o nowoczesnym designie - teraz również 
w zestawie. Inżynierowie z firmy DAIWA spełnili oba główne żądania 
wędkarzy z naszego teamu -skonstruowali ekstremalnie cienkie blanki 
o dużej mocy i szczytowej akcji. Wykonane z włókna węglowego High 
Modulus posiadają ogromne rezerwy mocy. Hol kapitalnego karpia nawet 
z bardzo dużej odległości nie stanowi dla nich najmniejszego kłopotu.

 

rYUKON CArP

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11685-366 12‘-3.60ft-m 3.00 186cm 2 280g 7  
11685-396 13‘-3.90ft-m 3.50 202cm 2 350g 7  

 

2er SET

wINdCASt CArP

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11681-360 12‘-3.60ft-m 2.00 184cm 2 255g 6  

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

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11681-362 12‘-3.60ft-m 2.75 184cm 2 295g 6  
11681-361 12‘-3.60ft-m 3.00 184cm 2 310g 6  
11681-364 12‘-3.60ft-m 3.50 184cm 2 380g 6  
11681-390 13‘-3.90ft-m 3.00 200cm 2 365g 6  
11681-391 13‘-3.90ft-m 3.50 200cm 2 390g 6  
11681-392 13‘-3.90ft-m 3.75 200cm 2 435g 6  
11681-365 12‘-3.60ft-m 3.00 125cm 3 350g 6  

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

 

wINdCASt SPOd 13ft 5Ibs
Ze względu na dużą ilość zapytań o super mocne wędzisko typu SPOD, teraz 
w serii WINDCAST znajdziecie prawdziwy pakiet mocy dostępny w dwóch 
długościach 3,60 i 3,90m. Kij 5.0lbs dzięki specjalnej konstrukcji blanku nadaje 
się optymalnie do precyzyjnego ekspediowania ciężkich rakiet zanętowych. 
Podczas naszych testów praktycznych udawało się nam uzyskiwać nawet 
ponad 160 metrowe rzuty! Przelotka prowadząca 50mm.

Wędki karpiowe
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reGAL CArP
Klasyczne karpiówki o szczytowej akcji i wytrzymałym blanku. Nowe REGAL CARP zachwycają smukłym 
blankiem i świetnym wyważeniem. Część szczytowa bardzo dobrze ładuje się przy wyrzucie posyłając zestaw 
na znaczne odległości. Wyposażone w dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd, uchwyt kołowrotka FUJI®, 
włókno węglowe Woven na dolniku wysokiej jakości zakończenie rękojeści EVA. Oba modele posiadają 50mm 
przelotkę prowadzącą. Znakomity stosunek ceny do jakości!

New

Uchwyt kołowrotka FUJI
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wINdCASt trAdItIONAL CArP

BLACK wIdOw CArP

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11571-365 12‘-3.60ft-m 3.00 128cm 3 310g 6  

 

Uchwyt kołowrotka FUJI

Carp 3-częściowa

Carp 3-częściowy

Wędka typu spod
nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11571-393 13'-3.90ft-m 5.00 200cm 2 570g 6  

 

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11571-360 12‘-3.60ft-m 2.75 184cm 2 295g 6  
11571-361 12‘-3.60ft-m 3.00 184cm 2 310g 6  
11571-363 12‘-3.60ft-m 3.50 184cm 2 330g 6  
11571-367 12‘-3.60ft-m 4.00 184cm 2 390g 6  
11571-391 13‘-3.90ft-m 3.50 200cm 2 390g 6  
11571-392 13‘-3.90ft-m 3.75 200cm 2 420g 6  

 

Po licznych zapytaniach ze strony naszych klientów, postanowiliśmy przygotować w serii 
popularnych wędek karpiowych WINDCAST również wersje z korkową rękojeścią.

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

 

 Blank z włókna węglowego   ►
Woven
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

Dwustopkowe przelotki SiC  ►
Szczytówka Night-glow  ►
Podszyty futerał transportowy  ►

Wędki karpiowe

Poszerzona seria BLACK WIDOW bazuje na blankach swoich poprzedniczek. Cienkie, wytrzymałe i dobrze wyważone to obok niskiej wagi ich najistotniejsze 
zalety. Duże dwustopkowe przelotki Titanium-Oxyd,  szybka szczytowa akcja oraz zdolność perfekcyjnego ładowania się przy wyrzucie umożliwiają  
osiąganie bardzo dużych odległości wyrzutowych. Cała seria charakteryzuje się fantastyczną relacją ceny do jakości!

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

  

nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11573-363 12-3.60ft-m 3.00 127cm 3 315g 6  
11573-393 13-3.90ft-m 3.50 137cm 3 400g 6  
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tOUrNAMeNt Feeder
Nazwa TOURNAMENT to od lat synonim najwyższej jakości i niezawodności 
marki DAIWA. TOURNAMENT HEAVY FEEDER to dwa wędziska z 
najwyższego segmentu spełniające najbardziej wygórowane wymagania. 
Konstrukcja blanku opracowana została przez naszych inżynierów w Japonii, 
natomiast same wędki produkowane są w naszej szkockiej fabryce, która od 
dawna uchodzi za jedną z najlepszych na świecie. Model 3,90m to klasyczny 
Heavy Feeder na średnie dystanse o świetnym wyważeniu i ekstremalnie 
szybkiej akcji. Wersja 4,20m jest nieco twardsza, gdyż pomyślana została 
do połowu z większych odległości i z ciężkimi koszykami zanętowymi w 
dużych rzekach pokroju Renu, Dunaju czy Mozy. Wymarzone wędzisko dla 
zawodników i perfekcjonistów.

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

 

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

 

 

ShOGUN heAvY Feeder
nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11743-390 3.90m do 175g 137cm 3+3 305g 11  
11743-420 4.20m do 175g 147cm 3+3 315g 12  

 

DAIWA prezentuje feederowe wędzisko dla najbardziej wymagających o 
nazwie SHOGUN HEAVY FEEDER. Zastosowanie kompozytu węglowego 
SVF™ High Modulus oraz wysokiej jakości komponentów FUJI pozwoliło 
naszym japońskim inżynierom zoptymalizować akcję oraz zbalansowanie 
wędki, dzięki czemu nawet przy długościach 3,90m bądź 4,20m 
manewrowanie nimi to czysta przyjemność. Cienki blank po wymachu 
natychmiast wraca do pozycji wyjściowej zwiększając celność rzutu. Pod 
obciążeniem blank oraz szczytówka quiver tworzą harmonijną linię ugięcia 
perfekcyjnie amortyzując ucieczki holowanych brzan, leszczy itp. Drgające 
szczytówki mają ekstra duże przelotki dla łatwiejszego przechodzenia węzła 
przyponu strzałowego.

 

 
nr. art.  
11743-000L Quiver L  
11743-000S Quiver S  
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Uchwyt kołowrotka FUJI

Feedery

Uchwyt kołowrotka FUJI

Blank węglowy SVF™  ►
Stworzona w Japonii konstrukcja blanku  ►
Połączenie czopowe V-Joint  ►
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

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

Blank węglowy SVF™  ►
Stworzona w Japonii konstrukcja blanku  ►
Połączenie czopowe V-Joint  ►
Przelotki FUJI  ► ® K-Alconite
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

Końcówka dolnika z włókna węglowego Woven  ►
Rękojeść z naturalnego korka AAA  ►
3 Drgające szczytówki  ►
Stabilna tuba do transportu wędki  ►
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Aq
UA

LI
te AqUALIte Feeder

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

New

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

Blank z wysokomodułowego włókna węglowego  ►
 Krzyżowe ułożenie włókien węglowych   ►
wzmacniające blank
Dwustopkowe przelotki Titanum Oxide  ►
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

2 Pełne szczytówki z włókna węglowego  ►
Gryf shrink tube  ►
Futerał transportowy  ►

Uchwyt kołowrotka FUJI
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AqUALIte FeederAqUALIte LIGht Feeder
Wędki Light Feeder cechują się nieco bardziej paraboliczną akcją w 
porównianiu do AQUALITE Heavy Feeder. Świetny sprzęt do połowu 
metodą oraz do łowienia z niedużej odległości w lekkim nurcie.

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

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

  

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11774-365 3.60m do 180g 126cm 3+3 300g 14  
11774-395 3.90m do 180g 136cm 3+3 310g 14  
11774-425 4.20m do 180g 147cm 3+3 340g 14  

  

Uchwyt kołowrotka FUJI

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

 

Feedery

11775-365

11774-425



108

wINdCASt Feeder

wINdCASt PICKer
Bardzo lekka wędka pilkerowa o ekstremalnie smukłym blanku. Idealna do 
połowu karpi, leszczy i płoci w wodach stojących. W sprzedaży z 2 różnymi 
drgającymi szczytówkami z włókna węglowego.

nr. art. dł. dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11783-270 2.70m 141cm 2+2 160g 7  
11783-300 3.00m 156cm 2+2 180g 8  

 

Dostarczane z 3 różnymi drgającymi szczytówkami z włókna węglowego. Z 
uchwytem kołowrotka FUJI® i wysokiej jakości rękojeść z naturalnego korka.

POwerMeSh Feeder

11781-... /11782-...

11783-...

Uchwyt kołowrotka FUJI

Feedery POWERMESH to seria wysokiej klasy wędek DAIWA 
przygotowanych na sezon 2015 o wyśmienitej relacji ceny do jakości. 
Wszystkie modele posiadają dwie różne pełne szczytówki z włókna 
węglowego.
Modele z wyrzutem 100g oraz 120g przeznaczone są do coraz 
popularniejszego połowu metodą w wodzie stojącej lub wolno płynącej. 
Lekkie i dobrze wyważone, zapewniają niezbędną rezerwę mocy w trakcie 

New
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wINdCASt heAvY Feeder
Wysokiej jakości feeder cechujący się mocnym, dobrze zbalansowanym 
blankiem wykonanym z wysokomodułowego włókna węglowego. Umożliwia 
bardzo precyzyjne rzuty, których długość dodatkowo poprawiają przelotki 
Aluminium-Oxyd. WINDCAST HEAVY FEEDER perfekcyjnie spisuje się 
podczas połowu w silnym nurcie oraz ciężkimi przynętami.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11781-360 3.60m do 150g 127cm 3+3 250g 7  
11781-390 3.90m do 150g 137cm 3+3 275g 8  
11781-420 4.20m do 150g 147cm 3+3 320g 8  

 

wINdCASt Feeder
Seria WINDCAST FEEDER oprócz świetnego wyważenia charakteryzuje 
się ekstremalnie cienkimi blankami o półparabolicznej akcji i wysokiej 
czułości. Idealne feedery do łowienia w lekkim nurcie oraz do połowu 
pelletem.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11782-330 3.30m do 120g 117cm 3+3 200g 8  
11782-360 3.60m do 120g 127cm 3+3 220g 9  
11782-390 3.90m do 120g 137cm 3+3 255g 10  

 

11781-... /11782-...

11783-...

Feedery

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11780-331 3.30m do 100g 117cm 3+2 205g 13  
11780-361 3.60m do 120g 127cm 3+2 245g 14  
11780-391 3.90m do 120g 137cm 3+2 270g 14  
11780-365 3.60m do 150g 126cm 3+2 250g 14  
11780-395 3.90m do 150g 136cm 3+2 290g 14  
11780-425 3.20m do 150g 146cm 3+2 300g 14  

  

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

11780-425
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WędkI do połoWU ryb 
SpokoJnEgo żErU AQUALITE

POwerMeSh FLOAt

Uchwyt kołowrotka FUJI

Wędki AQUALITE urzekają swym smukłym blankiem, niską wagą i wysokiej jakości komponentami.  
Niezwykle komfortowo leżą w dłoni, a modele SENSOR FLOAT i POWER FLOAT dzięki ekskluzywnemu 
przesuwnemu uchwytowi kołowrotka DAIWA pozwalają na optymalne dopasowanie wyważenia do  
zakładanej maszynki.

POWERMESH FLOAT to nieduża seria wysokiej jakości wędek do lekkiego i średnio ciężkiego połowu 
linów, karpi, leszczy itd. Przy ich tworzeniu postawiliśmy na maksymalną przyjemność z holu. Smukłe blanki 
o parabolicznej akcji wyginają się do samej rękojeści już podczas holowania niedużego lina, bądź leszcza 
perfekcyjnie amortyzując wszystkie zrywy i nagłe ucieczki. Duże przelotki pozwalają na stosowanie stoperów. 
Podczas naszych testów wędziska te świetnie spisywały się również podczas połowu pstrągów w wodach 
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AqUALIte POwer MAtCh

11785-390

11786-390

11784-390

AqUALIte POwer FLOAtAqUALIte SeNSOr FLOAt

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11785-360 3.60m 15-50g 126cm 3 170g 9  
11785-390 3.90m 15-50g 136cm 3 225g 9  
11785-420 4.20m 15-50g 146cm 3 240g 9  

 
nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11786-360 3.60m 10-35g 125cm 3 260g 9  
11786-390 3.90m 10-35g 135cm 3 220g 9  
11786-420 4.20m 10-35g 145cm 3 235g 9  

 

nr. art. dł. dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11784-390 3.90m 135cm 3 240g 13  
11784-420 4.20m 145cm 3 250g 14  

 

Te wędki charakteryzują się ekstremalnie cienkimi, lekkimi blankami oraz 
niemal niezniszczalnymi pełnymi węglowymi szczytówkami. Idealnie nadają 
się do lekkiego połowu linów, okoni, leszczy i niedużych karpi. Miękka 
szczytówka w połączeniu ze stosunkowo mocnym blankiem świetnie spisuje 
się również podczas łowienia ze sbirulino.
Pełna szczytówka znakomicie absorbuje uderzenia walczącej ryby redukując 
ryzyko wypięcia. Perfekcyjne wędki do połowu spławikowego siei!

Lekkie i wyważone wędki o półparabolicznej akcji. Idealne do łowienia 
ze stałym i przelotowym spławikiem. Przelotki o średnicy umożliwiającej 
swobodne przechodzenie stoperów. AQUALITE POWER FLOAT świetnie 
nadają się również do połowu sandaczy przynętami naturalnymi.

Znakomite, klasyczne wędki matchowe cechujące się doskonałym 
wykończeniem i gęstym rozmieszczeniem przelotek. Idealne do zarzucania 
ciężkimi waglerami na duże odległości. Uchwyt kołowrotka Screw-Down. 
Blanki o wystarczającej rezerwie mocy do walki z dużymi leszczami i 
średnimi karpiami.

stojących. POWERMESH FLOAT wyposażone są w uchwyt kołowrotka 
FUJI®, rękojeść z naturalnego korka AA oraz lekkie, wysokiej jakości 
przelotki Titanium-Oxyd.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11787-360 3.60m 15-35g 125cm 3 240g 9  
11787-390 3.90m 15-35g 135cm 3 260g 9  
11787-420 4.20m 15-35g 145cm 3 290g 10  

 

Wędki do połowu ryb spokojnego żeru
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MeGAFOrCe teLe 40MeGAFOrCe teLe

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11396-270 2.70m 5-40g 100cm 5 190g 5  
11396-300 3.00m 5-40g 102cm 5 205g 5  
11396-330 3.30m 5-40g 102cm 6 245g 6  
11396-360 3.60m 5-40g 103cm 6 265g 6  
11396-390 3.90m 5-40g 105cm 7 320g 7  
11396-420 4.20m 5-40g 105cm 7 345g 7  

 

Seria MEGAFORCE® oferuje wędki o smukłych blankach z harmonijną 
krzywą ugięcia w niesamowitej relacji ceny do jakości. Szeroki wybór 
ciężarów wyrzutowych oraz długości pozwala każdemu wędkarzowi 
znaleźć odpowiedni dla siebie model.

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

 

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

Czułe wędki do gruntowego i spławikowego połowu pstrągów, linów, 
okoni i sandaczy.
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MeGAFOrCe teLe 60 MeGAFOrCe teLe 90

MeGAFOrCe teLe 300

MeGAFOrCe teLe 150

11396-270

11397-270

11398-390

11399-300

11340-330

Idealne wędki do polowania na karpie, szczupaki i sandacze. Duży wybór 
modeli pozwala znaleźć odpowiedni sprzęt na każdą wodę.

Idealne wędki do nieco cięższego połowu szczupaków, karpi i węgorzy. 
Posiadają wystarczająco mocny blank, by z łatwością poradzić sobie z 
zarzucaniem ciężkimi zestawami i dużymi przynętami.

Mocne wędki do ekstra ciężkiego połowu szczupaków dużymi przynętami 
oraz do super ciężkich zestawów gruntowych. Nadają się również do 
łowienia w morzu.

Mocne wędki teleskopowe do ciężkiego połowu szczupaków. Świetnie 
spisują się także w czasie łowienia węgorzy w silnym nurcie.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11397-270 2.70m 30-60g 100cm 5 195g 5  
11397-300 3.00m 30-60g 112cm 5 210g 5  
11397-330 3.30m 30-60g 104cm 6 265g 6  
11397-360 3.60m 30-60g 114cm 6 270g 6  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11398-300 3.00m 40-90g 112cm 5 225g 5  
11398-330 3.30m 40-90g 104cm 6 275g 6  
11398-360 3.60m 40-90g 114cm 6 280g 6  
11398-390 3.90m 40-90g 115cm 7 345g 7  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11399-300 3.00m 70-150g 105cm 5 245g 5  
11399-360 3.60m 70-150g 106cm 6 340g 6  
11399-390 3.90m 70-150g 107cm 7 410g 7  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11340-360 3.60m 100-300g 106cm 6 365g 6  

 

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

SeALINe x'treMe INterLINe
Tego klasycznego wędziska DAIWA nie trzeba specjalnie przedstawiać - 
w ciągu ostatnich lat zostały przy jego pomocy wylądowane niezliczone 
halibuty i dorsze. Kto wyholuje choć jedną rybę na  SEALINE X'TREME 
INTERLINE nie będzie chciał już jej wypuścić z rąk. Model 30-50lbs nadaje 
się do każdego typu ciężkiego morskiego połowu przynętami sztucznymi i 

Uchwyt kołowrotka FUJI

Blank z włókna węglowego HVF™  ►
Przelotki FUJI  ► ® K-Alconite
Specjalna przelotka szczytowa  ►
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

Wysokiej jakości rękojeść z korka AAA  ►
Futerał transportowy  ►

New
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naturalnymi halibutów, dorszy, molw i zębaczy. Czuła szczytówka idealnie 
pokazuje nawet delikatniejsze brania, a mocnemu blankowi nie sprawia 
problemów hol nawet 100kg okazu. Nowością w programie jest lekki model 
15-30lbs -idealny do połowu halibutów, dorszy i czarniaków.

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

 

Wędki morskie

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

New

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

New

SeALINe x'treMe trAveL BOAt
Wędki do ciężkiego połowu z łodzi halibutów, dorszy i molw. Lekkie 
blanki echują się akcją szczytową i ogromną mocą dolnika. Wyposażone 
w przelotki FUJI® Alconite, uchwyt kołowrotka FUJI® Heavy-Duty, 
połączenie czopowe V-Joint i wysokiej jakości rękojeść EVA. Wędki 
dostarczane są futerale transportowym perfekcyjnie chroniącym je  
w czasie transportu.

SeALINe x'treMe trAveL PILK
SEALINE X'TREME TRAVEL to dwa modele wędzisk do łowienia 
pilkerami. Elastyczna szczytówka optymalnie amortyzuje szarpnięcia i 
zrywy holowanych ryb, a mocny blank pozwala skuteczne przeciwstawić 
się także silniejszym przeciwnikom. Wyposażone w przelotki FUJI® 
Alconite, uchwyt kołowrotka FUJI®, połączenie czopowe V-Joint i wysokiej 
jakości korkową rękojeść. Wędki dostarczane są futerale transportowym 
perfekcyjnie chroniącym je w czasie transportu.

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

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11810-210 2.13m 200-400g 77cm 3 325g 9  
11810-215 2.13m 250-600g 77cm 3 340g 9  

  

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

  

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11810-240 2.44m 100-200g 66cm 4 265g 8  
11810-245 2.13m 150-300g 76cm 3 260g 7  

  

Uchwyt kołowrotka FUJI

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

  

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

Wędki morskie

11817-210

11810-210

11817-240
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SALtIGA SPIN
SALTIGA® od wielu lat symbolizuje najwyższą jakość o wytrzymałości 
pozwalającą mierzyć się z morskimi i oceanicznymi gigantami, jak halibuty, GT, 
amberjacki itp.
Spinningi SALTIGA stworzono z myślą właśnie o tych drapieżnikach - 
specjalna konstrukcja blanku stworzyła możliwość skonstruowania optymalnie 
wyważonych wędzisk będących w stanie sprostać największym obciążeniom, 
a zarazem odznaczających się dużą czułością i świetnie leżących w dłoni. 
Szczytówka z bardziej miękką końcówką perfekcyjnie amortyzuje nawet 
najagresywniejsze zrywy i uderzenia głową dużych drapieżników holowanych 
na plecionce, minimalizując ryzyko wypięcia. Dzięki specjalnej konstrukcji 
blanku X45 wędki te są w stanie wytrzymać najbardziej ekstremalne obciążenia. 

SALtIGA BOAtKonstrukcja GlaTech  ►
Ekstra mocny uchwyt FUJI  ► ®

Ekstra mocne przelotki FUJI  ► ®

Aluminiowa zaślepka dolnika  ►

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

Uchwyt kołowrotka FUJI

Uchwyt kołowrotka FUJI

Na sezon 2014 DAIWA prezentuje nową, wykonaną z najlepszych 
komponentów wędkę do ciężkiego połowu z łodzi SALTIGA® BOAT. 
Stworzona specjalnie do łowienia bardzo dużymi gumowymi wabikami 
halibutów w Norwegii, a także molw przynętami naturalnymi. Połączenie 
kompozytu węglowego DAIWA HVF z niemal niemożliwą do złamania 
konstrukcją z włókna szklanego GLATECH pozwoliło stworzyć dobrze 
wyważoną wędkę, której nie sposób złamać w trakcie holu nawet 
największego słonowodnego potwora. Szczytówka również ze znacznych 
odległości bezbłędnie pokazuje każdy kontakt z przynętą, a w czasie holu 
gładko tłumi wszystkie zrywy i ucieczki, minimalizując ryzyko wypięcia 
się ryby. Jednocześnie pozwala zachować kontrolę nad wydarzeniami od 

Kompozyt węglowy HVF™  ►
Węglowa konstrukcja X45  ►
Przelotki FUJI  ► ® K-Alconite
Wzmocnione przelotki  ►
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ® z frezowaną CNC nakrętką
Spacer z włókna węglowego Woven  ►

Uchwyt kołowrotka FUJI

smallest size allowed due to line thickness
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nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11899-210 2.10m 50-135g 160cm 2 274g 7  
11899-211 2.10m 70-185g 160cm 2 288g 7  
11899-240 2.40m 50-135g 127cm 2 302g 7  
11899-241 2.40m 70-185g 127cm 2 320g 7  

 

nr. art. dł. dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11825-210 2.10m 148cm 2 460g 9  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11730-270 2.70m 50-100g 140cm 2 252g 8  
11730-300 3.00m 15-50g 155cm 2 248g 8  
11730-331 3.30m 15-50g 170cm 2 268g 9  
11730-330 3.30m 50-100g 170cm 2 270g 9  
11730-360 3.60m 30-70g 185cm 2 282g 9  
11730-361 3.60m 50-100g 185cm 2 284g 9  

 

momentu zacięcia do samego lądowania zdobyczy w podbieraku. Idealnie 
spisuje się podczas połowu halibutów dużymi i ciężkimi gumowymi 
imitacjami w Norwegii. Spokojnie radzi sobie z wabikami do 600g i 
obciążnikami do 1,50kg wagi.

 

 

Wędki morskie

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

Wszystkie przelotki zostały dodatkowo wzmocnione podwójną omotką. 
Wysokiej klasy przelotki FUJI®-K są super wytrzymałe i zapobiegają plątaniu 
linki przy wyrzucie. Ciężary wyrzutu 50-135g i 70-185g znakomicie nadają się 
do lekkiego i średnio-ciężkiego połowu gumami i pilkerami dorszy w Bałtyku 
lub Oceanie Atlantyckim. Oba modele 2,10m posiadają jednoczęściowe blanki 
wkładane w dolnik. Wersje 2,40m są dzielone na dwa równe składy.
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SALtISt hALIBUt SPeCIAL
Celowy połów halibutów wciąż zyskuje na popularności - z odrobiną 
wytrwałości i w odpowiednim miejscu można osiągnąć doskonałe rezultaty. 
Nowoczesne metody połowu wabikami z miękkiego plastiku są bardzo 
często kluczem do sukcesu.
Nowe DAIWA SALTIST HALIBUT SPECIAL skonstruowane zostały 
specjalnie do połowu średnimi i dużymi gumowymi imitacjami -elastyczna 
szczytówka redukuje ilość pustych brań, a mocny blank pozwala bez 
obaw mierzyć się z każdym kapitalnym okazem. Jednoczęściowa budowa 
sprawia, że nie występuje słabszy punkt w postaci łączenia. Krótki dolnik 
zapewnia optymalne działanie efektu dźwigni w trakcie holu. Dostępne 
w wersjach pod multiplikator oraz kołowrotek ze stałą szpulą. W obu 
zastosowane zostały identyczne blanki.

NewHMC+ blank z włókna węglowego  ►
Przelotki FUJI  ► ® Alconite
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

Specjalna przelotka szczytowa  ►
Mocna konstrukcja blanku  ►
Wysokiej jakości rękojeść z EVA  ►
Ekskluzywny futerał  ►

Uchwyt kołowrotka FUJI
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MeGAFOrCe SOLId tIP
Specjalna konstrukcja blanku z pełną szczytówką z włókna szklanego wklejoną w blank z włókna węglowego doskonale sprawdza się podczas połowu 
morskiego. Elastyczna szczytówka jest niesamowicie odporna i w znaczący sposób zmniejsza ryzyko wypięcia się ryby w trakcie holu. Lekkie, dobrze 
wyważone wędki o dużych rezerwach mocy.

MeGAFOrCe SOLId tIP PILK
Mała seria do pilkerowych polowań w Bałtyku, Morzu Północnym, a także 
Norwegii. Pełna szczytówka z włókna szklanego zapobiega wypinaniu 
się ryb podczas holu, a mocny blank pozwala bez problemu wyholować 
każdego morskiego mocarza.

MeGAFOrCe SOLId tIP BOAt
Model stworzony specjalnie do połowu z multiplikatorem. Ciężar wyrzutu w 
zakresie 200-500g sprawia, że nadaje się do bardzo wielu zadań. Idealny 
zarówno do łowienia dorszy i halibutów, jak i do połowu molw na dużych 
głębokościach. Blank o wielkiej mocy.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11539-210 2.10m 80-200g 109cm 2 310g 8  
11539-215 2.10m 100-300g 109cm 2 360g 8  
11539-240 2.40m 80-200g 125cm 2 360g 9  
11539-245 2.40m 100-300g 125cm 2 410g 9  

  

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11539-225 2.25m 200-500g 167cm 2 410g 9  

  

New

SALtISt hALIBUt BOAt
Z mniejszymi przelotkami do połowu multiplikatorem. Wędka nadaje się 
świetnie również do trollingowego połowu halibutów gumami i dużymi 
woblerami.

SALtISt hALIBUt SPIN
Z dużymi przelotkami do połowu z kołowrotkami spinningowymi. Idealna 
do połowu gumowymi imitacjami na głębokościach między 10m a 20m. 
Wystarczające rezerwy mocy do spokojnego holu grubszych drapieżników.

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11545-225 2.25m 200-400g 172cm 2 345g 10  

  

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.    
11545-226 2.25m 200-400g 172cm 2 350g 8  

  

Wędki morskie

11545-225

11545-226

11539-245

11539-225
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NINJA BOAt INterLINe

MeGAFOrCe PILK

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

New

New

Wędki do połowu pilkerami MEGAFORCE to propozycja DAIWA na sezon 
2015 dla wszystkich miłośników wypraw do Norwegii, oraz entuzjastów 
połowu w Morzach Bałtyckim i Północnym. Wędki z włókna węglowego 
High-Modulus cechują się świetnym wyważeniem. Doskonale leżą w 
dłoni, a nieco delikatniejsza szczytówka świetnie amortyzuje uderzenia 
walecznych dorszy i innych morskich drapieżców. Seria nadaje się do 
niemal każdej techniki połowu.

Blank z wysokomodułowego włókna węglowego  ►
Uchwyt kołowrotka FUJI  ► ®

Odporne na słoną wodę przelotki Titanium-Oxyd  ►
Specjalna przelotka szczytowa  ►
Odporna na słoną wodę rękojeść EVA  ►
Mocny blank  ►
Futerał transportowy  ►

Uchwyt kołowrotka FUJI

Uchwyt kołowrotka FUJI
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SeNSOr SUrF

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11807-390 3.90m 100-250g 137cm 3 760g 6  
11807-420 4.20m 100-250g 146cm 3 810g 6  
11807-450 4.50m 100-250g 157cm 3 865g 6  

 

Niedrogie kompozytowe wędki do połowu z plaży o charakterystycznym, nowoczesnym designie. Idealne dla początkujących adeptów i wędkarzy okazjonalnych, 
którzy nie za często wybierają się nad wodę.

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

  

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

  

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

pierścieni przelotek w trakcie transportu oraz uszkodzenia żyłki o reling 
podczas połowu. Jeśli mimo wszystko dojdzie do usterki pierścienia SiC w 
przelotce szczytowej, możemy ją w bardzo łatwy sposób wymienić. Wędki 
NINJA® skonstruowane zostały w taki sposób, aby nadawały się do połowu 
zarówno z multiplikatorem, jak i kołowrotkiem ze stałą szpulą. Uniwersalny 
ciężar wyrzutu od 100 do 300g sprawia, że używać możemy ich do połowu 
dorszy, czarniaków, halibutów i wielu innych gatunków ryb morskich.
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Seria SEAHUNTER-X to wysokiej klasy wędki z włókna węglowego o 
fantastycznej relacji ceny do jakości. Wszystkie wędziska cechuje idealna 
krzywa ugięcia, połączenie czopowe i świetnej jakości gryf z naturalnego 
korka. Odporne na słoną wodę, solidne dwustopkowe przelotki dopełniają 
całości obrazu wyjątkowego w tej klasie cenowej wyposażenia.

exCeLer trOLLING
Specjalna wędka do połowu trollingowego z downriggerem i dipsy diverem. 
EXCELER TROLLING opracowana została we współpracy z szwedzkimi 
doradcami DAIWA. Stworzona do połowu łososi, troci, szczupaków oraz 
dorszy. Oczywiście wyposażona w krzyżakowe zakończenie dolnika i 
chroniącą żyłkę przelotkę szczytową. Połączenie włókna węglowego 
z włóknem szklanym gwarantuje dużą wytrzymałość nawet przy 
ekstremalnych obciążeniach i dobre wyczucie przynęty.

SeAhUNter x
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nr. art. dł. lb dł. transpt. szt. wg.  
11808-240 2.40m 12-20 127cm 2 280g  

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

exCeLer INterLINe dOwNrIGGer
Wędki Interline wypracowały sobie w ostatnich latach opinię znakomitych 
kijów trollingowych. Nowy EXCELER INTERLINE w długości 2,4m posiada 
wszystkie zalety konstrukcji Interline przydatne podczas połowu łososi, 
troci i szczupaków.

exCeLer INterLINe dISPY dIver
Specjalne wędzisko do połowu z dipsy diverami. Dostosowane do 
wszystkich najpopularniejszych wielkości diverów. Mimo twardego blanku 
legitymuje się wystarczającą elastycznością, by odeprzeć ucieczki 
energicznie walczących dużych łososi.

SeABASS

SeA trOUtPILK

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11532-270 2.70m 40-120g 139cm 2 245g 8  
11532-330 3.30m 40-120g 169cm 2 325g 9  
11532-300 3.00m 15-50g 154cm 2 225g 9  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11533-310 3.10m 10-40g 159cm 2 225g 9  

 

nr. art. dł. CW dł. transpt. szt. wg. przelot.  
11534-210 2.10m 100-200g 109cm 2 215g 6  
11534-240 2.40m 100-200g 123cm 2 225g 6  
11534-270 2.70m 100-200g 139cm 2 270g 6  
11534-300 3.00m 100-200g 154cm 2 305g 6  

 

SEAHUNTER X SEABASS stworzone zostały specjalnie do połowu 
labraksów u wybrzeży Holandii oraz do połowu z łodzi. Model 3,00m 
idealny do łowienia z brzegu lekkimi jigami, pilkerami i wahadłówkami.

Idealna wędka do połowu troci u wybrzeży Bałtyku, Morza Północnego i 
w Skandynawii. Dzięki półparabolicznej akcji wędzisko znakomicie ładuje 
się przy wyrzucie pozwalając na osiąganie znacznych odległości. Smukły, 
bardzo lekki blank jest perfekcyjnie wyważony i świetnie leży w dłoni. 
Posiada zarazem wystarczającą rezerwę mocy do walki z kapitalnymi 
okazami. Wyposażony w dwustopkową przelotkę prowadzącą.

Ta seria wędek pilkerowych cechuje się dużą mocą blanków i stosunkowo 
dużą miękkością szczytówek wyraźnie zmniejszającą ryzyko wypięcia się 
ryby podczas holu na plecionce. Idealnie nadają się do połowu w morzach 
Północnym oraz Bałtyckim, a także do obławiania wód Norwegii i Islandii.

11532-270

11533-320

11534-210

Wędki morskie
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DAIWA LINE RANGE 2015
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wytrzym
nr. art. ø mm kg lb poj.  
12705-008 0.08 4.9 10.0 135m   
12705-010 0.10 6.6 15.0 135m   
12705-012 0.12 8.9 20.0 135m   
12705-014 0.14 10.8 25.0 135m   
12705-016 0.16 13.7 30.0 135m   
12705-018 0.18 16.5 35.0 135m   
12705-020 0.20 18.8 40.0 135m   
12705-026 0.26 24.0 50.0 135m   

  ► 8-krotny splot
Absolutnie okrągły  ►
Powlekana powierzchnia  ►
Bardzo duża wytrzymałość  ►
 Duża wytrzymałość mokrego   ►
węzła
Brak rozciągliwości  ►

Plecionka marki DAIWA - made in Japan. 
TOURNAMENT 8 Braid to wysokiej jakości 
linka o świetnych parametrach, okrągło 
pleciona z 8 nici -bardziej okrągłego splotu, 
niż w TOURNAMENT nie znajdziecie. Dzięki 
specjalnie powleczonej powierzchni plecionka 
lekko i cicho zsuwa się ze szpuli i przemyka 
przez przelotki. Łatwa w wiązaniu, gdyż 
węzły nie ześlizgują się. Udźwig mierzony wg 
japońskich standardów. Plecionka nie strzępi 
się przy częstym użytkowaniu i zachowuje 
średnicę. Dostarczana na specjalnej szpuli do 
bezpośredniego nawijania na kołowrotek. 

TOURNAMENT 8 BRAID

Kolor: ciemnozielony Kolor: ciemnozielony Kolor: ciemnozielony

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12705-108 0.08 4.9 10.0 1355m   
12705-110 0.10 6.6 15.0 135m   
12705-112 0.12 8.9 20.0 135m   
12705-114 0.14 10.8 25.0 135m   
12705-116 0.16 13.7 30.0 135m   
12705-118 0.18 16.5 35.0 135m   
12705-120 0.20 18.8 40.0 135m   
12705-126 0.26 24.0 50.0 135m   
12705-130 0.30 29.0 60.0 135m   

Kolor: chartreuse Kolor: chartreuse Kolor: chartreuse

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12707-008 0.08 4.9 10.0 1000 m   
12707-010 0.10 6.6 15.0 1000 m   
12707-012 0.12 8.9 20.0 1000 m   
12707-014 0.14 10.8 25.0 1000 m   
12707-016 0.16 13.7 30.0 1000 m   
12707-018 0.18 16.5 35.0 1000 m   
12707-020 0.20 18.8 40.0 1000 m   
12707-026 0.26 24.0 50.0 1000 m   
12707-030 0.30 29.0 60.0 1000 m   
12707-035 0.35 40.0 85.0 1000 m   
12707-045 0.45 45.0 100.0 1000 m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12707-108 0.08 4.9 10.0 1000 m   
12707-110 0.10 6.6 15.0 1000 m   
12707-112 0.12 8.9 20.0 1000 m   
12707-114 0.14 10.8 25.0 1000 m   
12707-116 0.16 13.7 30.0 1000 m   
12707-118 0.18 16.5 35.0 1000 m   
12707-120 0.20 18.8 40.0 1000 m   
12707-126 0.26 24.0 50.0 1000 m   
12707-130 0.30 29.0 60.0 1000 m   
12707-135 0.35 40.0 85.0 1000 m   

NEW

NEW

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12706-008 0.08 4.9 10.0 300 m   
12706-010 0.10 6.6 15.0 300 m   
12706-012 0.12 8.9 20.0 300 m   
12706-014 0.14 10.8 25.0 300 m   
12706-016 0.16 13.7 30.0 300 m   
12706-018 0.18 16.5 35.0 300 m   
12706-020 0.20 18.8 40.0 300 m   
12706-026 0.26 24.0 50.0 300 m   
12706-030 0.30 29.0 60.0 300 m   
12706-035 0.35 40.0 85.0 300 m   
12706-045 0.45 45.0 100.0 300 m   

NEW

NEW

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12706-108 0.08 4.9 10.0 300 m   
12706-110 0.10 6.6 15.0 300 m   
12706-112 0.12 8.9 20.0 300 m   
12706-114 0.14 10.8 25.0 300 m   
12706-116 0.16 13.7 30.0 300 m   
12706-118 0.18 16.5 35.0 300 m   
12706-120 0.20 18.8 40.0 300 m   
12706-126 0.26 24.0 50.0 300 m   
12706-130 0.30 29.0 60.0 300 m   
12706-135 0.35 40.0 85.0 300 m   

NEW

NEW
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TOURNAMENT BRAID
sUpER sINKING

TOURNAMENT 8 BRAID
AccUDEpTh MULTIcOLOR

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12705-208 0.08 4.9 10.0 135 m   
12705-210 0.10 6.6 15.0 135 m   
12705-212 0.12 8.9 20.0 135 m   
12705-214 0.14 10.8 25.0 135 m   
12705-216 0.16 13.7 30.0 135 m   
12705-218 0.18 16.5 35.0 135 m   
12705-220 0.20 18.8 40.0 135 m   
12705-226 0.26 24.0 50.0 135 m   

kolor: różowy
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.  
12707-208 0.08 4.9 10.0 1000 m   
12707-210 0.10 6.6 15.0 1000 m   
12707-212 0.12 8.9 20.0 1000 m   
12707-214 0.14 10.8 25.0 1000 m   
12707-216 0.16 13.7 30.0 1000 m   
12707-218 0.18 16.5 35.0 1000 m   
12707-220 0.20 18.8 40.0 1000 m   
12707-226 0.26 24.0 50.0 1000 m   
12707-230 0.30 29.0 60.0 1000 m   
12707-235 0.35 40.0 85.0 1000 m   
12707-245 0.45 45.0 100.0 1000 m   

kolor: różowy

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12708-310 0.10 6.6 15.0 300 m   
12708-320 0.20 18.8 40.0 300 m   
12708-326 0.26 24.0 50.0 300 m   
12708-335 0.35 40.0 85.0 300 m   
12708-345 0.45 45.0 100.0 300 m   

kolor: multi colour

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12708-110 0.10 6.6 15.0 1000 m   
12708-120 0.20 18.8 40.0 1000 m   
12708-126 0.26 24.0 50.0 1000 m   
12708-135 0.35 40.0 85.0 1000 m   
12708-145 0.45 45.0 100.0 1000 m   

kolor: multi colour

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12709-117 0.17 6.8 15.0 150 m   
12709-120 0.20 8.2 18.0 150 m   
12709-123 0.23 11.3 25.0 150 m   
12709-127 0.27 13.6 30.0 150 m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12709-217 0.17 6.8 15.0 2000 m   
12709-220 0.20 8.2 18.0 2000 m   
12709-223 0.23 11.3 25.0 2000 m   
12709-227 0.27 13.6 30.0 2000 m   

kolor: brązowy

kolor: brązowy

Od 2014 roku popularna plecionka TOURNAMENT 8 
BRAID dostępna jest również w wersji multicolor (niebieski, 
pomarańczowy, zielony, czerwony, fioletowy). Zmienne barwy 
pomagają łatwo i bez żadnych dodatkowych środków określić 
odległość do przynęty. Idealne rozwiązanie, gdy ryby żerują 
na jednej głębokości, lub kiedy podczas trollingu chcemy 
utrzymać równy dystans od wabika. Najcieńsza dostępna 
grubość 0,10mm nadaje się również do połowu sielaw i palii. 
Zmiana barwy co 10m. Dodatkową pomocą w określeniu ilośći 
plecionki, jaka zeszła ze szpuli jest pojawiające się co 5 metrów 
20cm żółte oznaczenie. Wielobarwne plecionki zyskują coraz 
większą popularność nie tylko wśród miłośników połowu dorszy 
i czarniaków.

8-krotny splot  ►
Absolutnie okrągły splot  ►
Powierzchnia powlekana  ►
Bardzo wysoki udźwig  ►
Brak rozciągliwości  ►

Zmiana koloru co 10m  ►
Żółty marker co 5m  ►
 Co metr czarno-żółto-czarne   ►
oznaczenie
Made in Japan  ►

Tonące plecionki stają się coraz popularniejsze, szczególnie 
wśród miłośników połowu metodą matchową oraz feeder, a 
także wśród łowców karpi.
Nowa TOURNAMENT Super Sinking dzięki ciężarowi 
właściwemu wynoszącemu 1,4 szybko tonie i dobrze 
wpasowuje się w strukturę podłoża. TOURNAMENT Super 
Sinking to jedna z najszybciej tonących plecionek dostępnych 
na rynku. Specjalna powłoka zwiększa jej odporność na 
ścieranie. Kolor: brązowy

Bardzo szybko tonąca  ►
Ciężar właściwy 1,4  ►
Miękka i elastyczna  ►

Okrągły splot  ►
W  ► ysoka odporność na ścieranie
Made in Japan  ►

Teraz TOURNAMENT 8-Braid dostępna również w 
kolorze „pink“.

Plecionki Daiwa
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Daiwa prezentuje równi i gęsto plecioną 
Shinobi. Plecionka wysokiej jakości 
do połowu w słodkiej i słonej wodzie. 
Produkowana jest w Japonii, wykonana 
w 100% z włókien Dyneema. Specjalna 
powłoka na jej powierzchni zapobiega 
wchłanianiu brudu i redukuje ścieranie. 
Powłoka ta wyraźnie zmniejsza również 
tarcie na przelotkach umożliwiając dalsze 
rzuty i cichsze spinningowanie. Specjalny 
kształt szpulki wydatnie ułatwia nawijanie 
na szpulę kołowrotka. Dostępna w kolorze 
ciemnozielonym i fluo-żółtym.

shINOBI BRAID
Okrągły splot  ►
Duży udźwig  ►
 Duża wytrzymałość mo-  ►
krego węzła
 Duża wytrzymałość na   ►
zerwanie
Znikoma rozciągliwość  ►
Made in Japan  ►

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12716-012 0.12 5.0 10.0 135m   
12716-014 0.14 7.5 15.0 135m   
12716-016 0.16 10.0 20.0 135m   
12716-018 0.18 12.3 25.0 135m   
12716-020 0.20 14.8 30.0 135m   
12716-024 0.24 18.5 40.0 135m   
12716-028 0.28 24.5 50.0 135m   
12716-030 0.30 29.7 60.0 135m   
12716-035 0.35 34.7 70.0 135m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12716-112 0.12 5.0 10.0 270m   
12716-114 0.14 7.5 15.0 270m   
12716-116 0.16 10.0 20.0 270m   
12716-118 0.18 12.3 25.0 270m   
12716-120 0.20 14.8 30.0 270m   
12716-124 0.24 18.5 40.0 270m   
12716-128 0.28 24.5 50.0 270m   
12716-130 0.30 29.7 60.0 270m   
12716-135 0.35 34.7 70.0 270m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12716-212 0.12 5.0 10.0 3000m   
12716-214 0.14 7.5 15.0 3000m   
12716-216 0.16 10.0 20.0 3000m   
12716-218 0.18 12.3 25.0 3000m   
12716-220 0.20 14.8 30.0 3000m   
12716-224 0.24 18.5 40.0 3000m   
12716-228 0.28 24.5 50.0 3000m   
12716-230 0.30 29.7 60.0 3000m   
12716-235 0.35 34.7 70.0 3000m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12715-012 0.12 5.0 10.0 135m   
12715-014 0.14 7.5 15.0 135m   
12715-016 0.16 10.0 20.0 135m   
12715-018 0.18 12.3 25.0 135m   
12715-020 0.20 14.8 30.0 135m   
12715-024 0.24 18.5 40.0 135m   
12715-028 0.28 24.5 50.0 135m   
12715-030 0.30 29.7 60.0 135m   
12715-035 0.35 34.7 70.0 135m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12715-112 0.12 5.0 10.0 270m   
12715-114 0.14 7.5 15.0 270m   
12715-116 0.16 10.0 20.0 270m   
12715-118 0.18 12.3 25.0 270m   
12715-120 0.20 14.8 30.0 270m   
12715-124 0.24 18.5 40.0 270m   
12715-128 0.28 24.5 50.0 270m   
12715-130 0.30 29.7 60.0 270m   
12715-135 0.35 34.7 70.0 270m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12715-212 0.12 5.0 10.0 3000m   
12715-214 0.14 7.5 15.0 3000m   
12715-216 0.16 10.0 20.0 3000m   
12715-218 0.18 12.3 25.0 3000m   
12715-220 0.20 14.8 30.0 3000m   
12715-224 0.24 18.5 40.0 3000m   
12715-228 0.28 24.5 50.0 3000m   
12715-230 0.30 29.7 60.0 3000m   
12715-235 0.35 34.7 70.0 3000m   

Kolor: fluo-żółty Kolor: fluo-żółty Kolor: fluo-żółty

Kolor: ciemnozielony Kolor: ciemnozielony Kolor: ciemnozielony
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sUpER shINOBI

Nowoczesna spinningowa żyłka mono TEAM 
DAIWA prosto z Japonii. Jej cechą szczególną 
jest znikoma rozciągliwość pozwalająca 
utrzymać ciągły kontakt z prowadzoną 
przynętą i zwiększająca skuteczność 
zacinania. Wada mało rozciągliwych żyłek 
-mała wytrzymałość mokrego węzła została 
w TEAM DAIWA całkowicie wyeliminowana. 
Tym parametrem niemal nie odróżnia się 
od mocno rozciągliwych żyłek. Idealna do 
połowu z dużego dystansu oraz w bardzo 
przejrzystej wodzie.
Kolor: zielony

TEAM DAIWA T.D. LINE

Ekstremalnie niewielka rozciągliwość  ►
Duży udźwig  ►
Ekstremalna wytrzymałość mokrego węzła  ►
Ekstremalnie wysoka odporność na zerwanie  ►
Odporna na promieniowanie UV  ►
Made in Japan  ►

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12961-020 0.20 3.4 7.0 270m   
12961-023 0.23 4.5 9.5 270m   
12961-026 0.26 5.5 12.0 270m   
12961-030 0.30 7.9 17.0 270m   
12961-033 0.33 8.8 19.0 270m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12960-018 0.18 3.0 6.0 135m   
12960-020 0.20 3.4 7.0 135m   
12960-023 0.23 4.5 9.5 135m   
12960-026 0.26 5.5 12.0 135m   
12960-030 0.30 7.9 17.0 135m   
12960-033 0.33 8.8 19.0 135m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12962-018 0.18 3.0 6.0 3000m   
12962-020 0.20 3.4 7.0 3000m   
12962-023 0.23 4.5 9.5 3000m   
12962-026 0.26 5.5 12.0 3000m   
12962-030 0.30 7.9 17.0 3000m   
12962-033 0.33 8.8 19.0 3000m   

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

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12901-314 0.14 1.9 4.3 3000 m   
12901-316 0.16 2.5 5.5 3000 m   
12901-318 0.18 3.1 6.9 3000 m   
12901-320 0.20 3.9 8.6 3000 m   
12901-323 0.23 5.4 11.9 3000 m   
12901-326 0.26 6.2 13.7 3000 m   
12901-328 0.28 7.2 16.0 3000 m   
12901-331 0.31 8.2 18.1 3000 m   
12901-334 0.34 10.8 23.8 3000 m   
12901-337 0.37 12.1 26.8 3000 m   
12901-340 0.40 13.5 29.9 3000 m   

Od lat SUPER SHINOBI należy do 
ulubionych żyłek łowców troci. 
Na sezon 2014 przygotowaliśmy nową 
żyłkę o zoptymalizowanym współczynniku 
rozciągliwości i zwiększonej wytrzymałości 
na węźle. Specjalna powłoka zmniejszająca 
tarcie przy wyrzucie umożliwia oddawanie 
ekstremalnie dalekich rzutów. 
Kolor: zielono-przezroczysty

Bardzo wysoki udźwig  ►
Bardzo wysoka wytrzymałość mokrego węzła  ►
Ekstremalna elastyczność  ►
 Specjalne powlekanie    ►
powierzchni
Made in Japan  ►

ŻYŁKI MONO DAIWA
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MEGAFORcE
Wysokiej jakości żyłka rodem z Japonii 
do uniwersalnego zastosowania. MEGA-
FORCE oferuje właściwą kombinację 
elastyczności i wysokiej wytrzymałości 
zarówno do spinningu, jak i połowu metodą 
feeder oraz matchową.
Kolor: przezroczysto-szary

Wysoki udźwig  ►
Mała rozciągliwość  ►
Wysoka odporność na zerwanie  ►
Spec  ► jalne wykończenie powierzchni
Made in Japan  ►

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12851-012 0.12 1.5 3.4 135m   
12851-014 0.14 2.0 4.4 135m   
12851-016 0.16 2.5 5.6 135m   
12851-018 0.18 2.9 6.3 135m   
12851-020 0.20 3.6 8.0 135m   
12851-022 0.22 4.7 10.4 135m   
12851-025 0.25 5.7 12.6 135m   
12851-028 0.28 6.6 14.6 135m   
12851-030 0.30 8.1 18.0 135m   
12851-035 0.35 8.8 19.4 135m   

INFINITY FLOOR IT
Coraz częściej wędkarze poszukują tonących żyłek mono do połowu 
karpi. INFINITY FLOOR IT to szybko tonąca fluorocarbonowa żyłka 
o miękkiej  strukturze idealnie nadająca się do nawijania na szpulę 
jako żyłkę główną.
Kolor: przezroczysty / matowo-zielony

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12987-527 0.27 4.7 10.0 500m   
12987-529 0.29 5.0 12.0 500m   
12987-531 0.31 5.8 14.0 500m   
12987-533 0.33 6.5 16.0 500m   
12987-537 0.37 7.9 20.0 500m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12987-127 0.27 4.7 10.0 1000m   
12987-129 0.29 5.0 12.0 1000m   
12987-131 0.31 5.8 14.0 1000m   
12987-133 0.33 6.5 16.0 1000m   
12987-137 0.37 7.9 20.0 1000m   

EXcELER
Wysokiej jakości uniwersalna żyłka na 
szpulach 1/4 lbs. EXCELER posiada 
stosunkowo niewielką rozciągliwość i 
wysoką wytrzymałość mokrego węzła. 
Świetny stosunek ceny do jakości.
Kolor: przezroczysty

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12885-025 0.25 5.2 11.5 1850m   
12885-028 0.28 6.3 13.9 1540m   
12885-031 0.31 7.2 15.9 1210m   
12885-035 0.35 10.1 22.3 840m   
12885-040 0.40 12.4 27.4 740m   
12885-050 0.50 19.3 42.6 450m   

Szybko tonąca  ►
Optymalne maskowanie  ►
 Bardzo wysoka odporność na   ►
zerwanie
 Wysoka wytrzymałość    ►
mokrego węzła
Wysoki udźwig  ►
Made in Japan   ►

 Duża wytrzymałość mokrego   ►
węzła
Niewielka rozciągliwość  ►
Duża wytrzymałość na zerwanie  ►
Made in Japan  ►
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INFINITY DUO cAMO

TOURNAMENT Fc

INFINITY DUO w designie Camouflage to ulubiona 
żyłka wielu karpiarzy. Pomogła wylądować niezliczo-
nej ilości pięknych okazów!

Optymalna rozciągliwość  ►
Bardzo wysoki udźwig  ►
Extremalna odporność na ścieranie  ►
Bardzo duża wytrzymałość mokrego węzła  ►
Made in Japan  ►

INFINITY DUO cARp
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.  
12981-027 0.27 6.5 14.3 1670m   
12981-031 0.31 7.6 16.8 1210m   
12981-033 0.33 8.6 18.9 1060m   
12981-036 0.36 10.7 23.6 840m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12981-327 0.27 6.5 14.3 3000m   
12981-331 0.31 7.6 16.8 3000m   
12981-333 0.33 8.6 18.9 3000m   
12981-336 0.36 10.7 23.6 3000m   

INFINITY sENsOR
DAIWA INFINITY SENSOR to japońska 
wyczynowa żyłka do połowu karpi oferująca 
połączenie dużej odporności na zerwanie i 
elastyczności.
Kolor: brązowy

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12986-127 0.27 5.4 11.9 1790m   
12986-131 0.31 7.5 16.5 1300m   
12986-133 0.33 8.6 19.0 1060m   
12986-136 0.36 10.5 23.1 900m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12986-327 0.27 5.4 11.9 3000m   
12986-331 0.31 7.5 16.5 3000m   
12986-333 0.33 8.6 19.0 3000m   
12986-336 0.36 10.5 23.1 3000m   

Wysoka odporność na zerwanie  ►
Bardzo wysoka wytrzymałość mokrego węzła  ►
Wysoki udźwig  ►
Optymalna rozciągliwość  ►
Made in Japan  ►

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12955-016 0.16 1.9 4.0 50m   
12955-018 0.18 2.3 5.0 50m   
12955-020 0.20 2.9 6.0 50m   
12955-023 0.23 4.3 8.0 50m   
12955-026 0.26 5.2 10.0 50m   
12955-030 0.30 6.3 12.0 50m   
12955-033 0.33 7.4 14.0 50m   
12955-035 0.35 8.1 16.0 50m   
12955-040 0.40 11.4 20.0 50m   
12955-045 0.45 12.6 25.0 30m   
12955-050 0.50 14.4 30.0 30m   

TOURNAMENT FC to materiał fluorokarbonowy prosto z 
Japonii cechujący się wysoką odpornością na ścieranie i dużą 
elastycznością. Idealny na przypony zarówno do połowu słodko, jak 
i słonowodnego.
Kolor: przezroczysty

Wysoki udźwig  ►
Znakomita wytrzymałość na węźle  ►
Bardzo duża odporność na ścieranie  ►
Szybko tonąca  ►
Made in Japan  ►

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12988-127 0.27 6.5 14.3 1670 m   
12988-131 0.31 7.6 16.8 1210 m   
12988-133 0.33 8.6 18.9 1060 m   
12988-136 0.36 10.7 23.6 840 m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12988-327 0.27 6.5 14.3 3000 m   
12988-331 0.31 7.6 16.8 3000 m   
12988-333 0.33 8.6 18.9 3000 m   
12988-336 0.36 10.7 23.6 3000 m   

Żyłka INFINITY od lat jest jedną z najpopularniejszych 
żyłek mono na scenie karpiowej. INFINITY DUO Camo 
posiada dwie zmieniające się na przemian barwy 
matowo-brązową i matowo-zieloną. Dzięki temu jest 
praktycznie niedostrzegalna dla ryb. Duża wytrzymałość 
mokrego węzła oraz umiarkowana rozciągliwość 
redukuje ryzyko wypięcia w trakcie holu, a zarazem 
umożliwia skuteczne zacinanie z dużych odległości.

Optymalna rozciągliwość  ►
Wysoki udźwig  ►
Duża wytrzymałość  ►
Wysoka wytrzymałość mokrego węzła  ►
Made in Japan  ►

ŻYŁKI MONO DAIWA
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Wysoki udźwig  ►
Optymalna wytrzymałość mokrego węzła  ►
Kolor żyłki dopasowany do konkretnego gatunku ryby  ►
Made in Japan  ►

sAMURAI

BIAŁA RYBA

PSTRĄG

sANDAcZ

sZcZUpAK

WĘGORZ

sUM

pILK/BOAT

PLAŻA

KARp

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12810-015 0.15 1.7 3.8 500 m   
12810-018 0.18 2.5 5.6 500 m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12811-025 0.25 5.2 11.4 500 m   
12811-030 0.30 7.2 15.9 450 m   
12811-035 0.35 10.1 22.3 350 m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12812-016 0.16 2.1 4.7 500 m   
12812-018 0.18 2.5 5.6 500 m   
12812-020 0.20 3.1 7.0 500 m   
12812-022 0.22 4.5 9.8 500 m   
12812-025 0.25 5.2 11.4 500 m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12813-050 0.50 19.3 42.6 180 m   
12813-060 0.60 26.6 58.6 135 m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12814-030 0.30 7.2 15.9 450 m   
12814-035 0.35 10.1 22.3 350 m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12815-020 0.20 3.2 7.0 500 m   
12815-025 0.25 5.2 11.4 500 m   
12815-030 0.30 7.2 15.9 450 m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12816-030 0.30 7.2 15.9 450 m   
12816-035 0.35 10.1 22.3 350 m   
12816-040 0.40 12.4 27.3 250 m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12817-040 0.40 12.4 27.3 250 m   
12817-045 0.45 16.0 25.2 200 m   
12817-050 0.50 19.3 42.6 200 m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12818-030 0.30 7.2 15.9 400 m   
12818-035 0.35 10.1 22.3 300 m   

LABRAKs
wytrzym

nr. art. ø kg lb poj.  
12819-027 0.27 6.3 13.9 500 m   
12819-030 0.30 7.2 15.9 450 m   
12819-035 0.35 10.1 22.3 350 m   
12819-040 0.40 12.4 27.3 250 m   
12819-045 0.45 16.0 35.2 200 m   
12819-050 0.50 19.3 42.6 200 m   

Popularne żyłki DAIWA do połowu selektywnego produkowane są w Japonii zgodnie z 
tamtejszymi rygorystycznymi standardami jakościowymi. Przedstawiamy kolejne dzieło 
naszej tokijskiej centrali - znakomitą żyłkę w wyśmienitej relacji ceny do jakości.
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TOURNAMENT s.W. 
shOcKLEADER TYpE F
Nowy materiał przyponowy TOURNAMENT S.W. 
to najwyższej jakości fluorokarbon prosto z Japonii. 
Średnice dobrano z myślą o połowie morskim 
halibutów, dorszy i czarniaków, a także o bardziej 
tropikalnych zdobyczach takich, jak GT, amberjack 
itp. Konfekcjonowanie materiału na dużej, szerokiej 
szpuli pozwala zachować jego parametry praktycznie 
eliminując efekt skręcania, co pozwala na wydzielanie 
idealnie prostych przyponów.

100% fluorokarbon  ►
Wysoki udźwig  ►
Wysoka wytrzymałość na węźle  ►
Ekstremalnie wysoka odporność na ścieranie  ►
Szybko tonący  ►
Duża średnica szpuli  ►
Made In Japan  ►

TOURNAMENT s.W. 
shOcKLEADER TYpE N
Nowy nylonowy materiał TOURNAMENT S.W. idealny 
na przypony do połowu morskiego. Niezwykle miękki, 
mimo dużej średnicy wiązanie węzłów nie sprawia 
najmniejszych problemów. Konfekcjonowanie materiału 
na dużej, szerokiej szpuli pozwala zachować jego 
parametry praktycznie eliminując efekt skręcania.

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12956-060 0.60 22.4 50.0 50 m   
12956-070 0.70 27.1 60.0 50 m   
12956-080 0.80 35.0 80.0 50 m   
12956-090 0.90 42.5 90.0 50 m   
12956-100 1.00 54.9 120.0 50 m   

wytrzym
nr. art. ø kg lb poj.  
12957-060 0.60 23.9 50.0 50 m   
12957-070 0.70 30.6 70.0 50 m   
12957-080 0.80 40.3 90.0 50 m   
12957-090 0.90 49.4 110.0 50 m   
12957-100 1.00 63.4 140.0 50 m   

ŻYŁKI MONO DAIWA

Wysoki udźwig  ►
Bardzo wysoka wytrzymałość na węźle  ►
Wysoka odporność na ścieranie  ►
Duża średnica szpuli  ►
Made in Japan  ►
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pROGRAM AKcEsORIÓW DAIWA 2015
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pROGRAM TOURNAMENT
Nazwa TOURNAMENT to od lat synonim najwyższej jakości i niezawodności marki DAIWA. 
W nowym programie akcesoriów DAIWA TOURNAMENT znajdziecie wiele przemyślanych i 
wypróbowanych produktów stworzonych we współpracy z naszym macierzystym japońskim 
oddziałem w Tokio -sporo z nich wytwarzanych jest bezpośrednio w Japonii! 
Naszym celem było stworzenie szerokiej gamy niezawodnych akcesoriów wędkarskich 
różnorodnego zastosowania. Wszystkie produkty zostały bardzo dokładnie przetestowane 
przez wędkarzy z naszego teamu w wodach całej Europy i Japonii.
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Woblery TOURNAMENT to ekskluzywne, wyjątkowe produkty z japońskiego programu DAIWA. W ostatnich latach tego typu wysokiej 
jakości woblery regularnie zyskiwały na popularności, dlatego we współpracy z naszymi japońskimi produkt managerami wybraliśmy pewien  
sortyment woblerów z japońskiego programu spełniający wysokie wymaganie odnośnie najwyższej klasy wykonania. Wszystkie woblery są w  
100%  pro-dukowane i lakierowane w Japonii. Do ich wytworzenia używane są japońskie kółka łącznikowe i japońskie haki. Wszystkie są indywidualnie  
testowane pod kątem optymalnej pracy. Woblery TOURNAMENT to w kwestii prowadzenia i łownośći naprawdę wyjątkowe przynęty, które  
także w mocno obławianych wodach uzyskują niesamowite rezultaty.

WOBLERY TOURNAMENT



139

TOURNAMENT XL shINER 130F
XL SHINER 130F to wyjątkowy wobler na szczupaki i sandacze. 13cm 
wersja stworzona jest do połowu na średnich głębokościach między 
1,50m, a 2,50m -idealnie, gdy latem ryby przebywają w płytszych 
rejonach lub w toni. System G.O.S. Balancer umożliwia bardzo dalekie 
zarzucanie. Wobler typu „silent“ -bez grzechotki, perfekcyjny na silnie 
obławiane wody. Dzięki jego wyporności dużo łatwiej jest poprowadzić 
go ponad znajdującymi się na jego trasie zawadami -wystarczy zrobić 
krótką przerwę i poczekać, aż wynurzy się powyżej poziomu wodnej 
roślinności bądź innych zaczepów. Specjalna konstrukcja steru sprawia, 
że XL SHINER nadaje się również do twitchingu. 

Oczywiście ten wobler z serii TOURNAMENT również produkowany jest 
w Japonii.

16700-701    ghost perch Nr.Art. 16700-711    matt ayu Nr.Art.

16700-732    matt shinner Nr.Art. 16700-733    3D inakko Nr.Art.

16700-737    pearl chartreuse Nr.Art. 16700-738    kibinago Nr.Art.

16700-739    lazer sayori Nr.Art.nr. art. dł. wg.  
16700-7… 13.0 cm 22.5 g   

Woblery Tournament

TOURNAMENT ROLLING cRANK DR-F
TOURNAMENT ROLLING CRANK DR znakomicie nadaje się do połowu 
okoni, pstrągów i kleni. Model DR zanurza się błyskawicznie po rozpoczęciu 
zwijania i porusza się kolebiącymi ruchami. Rolling Crank DR równie dużą 
skutecznością wykazuje się przy jednostajnym ściąganiu, jak i podczas 
twitchingu. 

Głębokość schodzenia: ok.1,50m

NEW

nr. art. dł. pak./szt.  
16701-04... 3.2 cm 1 szt   

16701-040  matt water melon seed Nr.Art. 16701-041   matt brown greenNr.Art.

16701-042  matt caramel sauceNr.Art. 16701-043   matt hot chartNr.Art.

16701-044   matt TamamushiNr.Art. 16701-045 matt pearl/orange pellet Nr.Art.

驚異の貫通力
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TOURNAMENT DOUBLE cLUTch 60
Od roku 2014 DOUBLE CLUTCH dostępny jest również w wersji 60mm. 
W Japonii seria DOUBLE CLUTCH cieszy się olbrzymią popularnością 
za sprawą swojej skuteczności w połowie największych drapieżników. 
Praca modelu Suspending 60-SP pozwala zarówno na podawanie go 
różnymi technikami spinnigowymi, jak i na skuteczną prezentację w 
trollingu. Opatentowany system G.O.S. Balancer sprawia, że mimo 
niedużej wagi woblerami DOUBLE CLUTCH zarzucać możemy bardzo 
daleko. Głębokość schodzenia podczas połowu spinningowego to ok. 
60cm-90cm, a podczas trollingu do 1,50m. DOUBLE CLUTCH 60SP 
świetnie spisuje się w zbiornikach poddawanych silnej wędkarskiej 
presji. 

Wyjątkowo skuteczny na okonie i pstrągi. Wyposażony w japońskie 
kotwice SaqSas!

16700-901    ghost perch Nr.Art. 16700-911    matt ayu Nr.Art.

16700-917    ghost wakasagi Nr.Art. 16700-932    matt shinner Nr.Art.

16700-933    3D inakko Nr.Art. 16700-934    lazer smelt Nr.Art.

16700-935    red yamame Nr.Art. 16700-936    3D iwashi Nr.Art.
nr. art. dł. wg.  
16700-9... 6.0 cm 3.6 g   

TOURNAMENT DOUBLE cLUTch 75
Double Clutch to jeden z najskuteczniejszych woblerów Japonii, gdzie był 
sprawcą wielu wyjątkowych połowów. Podczas testów w Niemczech nawet 
przy jednostajnym zwijaniu udawało nam się skusić szczupaki i okonie do 
ataku. Smukły korpus perfekcyjnie imituje małą rybkę np. ukleję. DOUBLE 
CLUTCH to suspender, którym bardzo dokładnie obłowić można konkretne 
głębokości. Dobrze nadaje się do jerkowania. 

Głębokość schodzenia: ok 1,0m - w trollingu niecałe 2m.

16600-701    ghost perchNr.Art. 16600-704    lazer ayuNr.Art.

16600-705    firetigerNr.Art. 16600-708    blue smeltNr.Art.

16600-710    rusty ayuNr.Art.

nr. art. dł. wg.  
16600-7.. 7.5cm 5.0g   

16600-711    matt ayuNr.Art.

16600-712    lime perchNr.Art. 16600-716    platinum greenNr.Art.

16600-718    real ayuNr.Art. 16600-719    real wakasagiNr.Art.

驚異の貫通力
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Woblery Tournament

nr. art. dł. wg.  
16700-8... 8.8cm 11.5g   

TOURNAMENT scUBA

16700-801    ghost perch Nr.Art. 16700-811    matt ayu Nr.Art.

16700-825    hazy neon Nr.Art.16700-824    hazy orangeNr.Art.

16700-827    abaloneNr.Art. 16700-828    fire reactionNr.Art.

16700-829 blue IwashiNr.Art.

Uniwersalny wobler TOURNAMENT SCUBA do połowu okoni, sandaczy 
i szczupaków. Dzięki długiemu sterowi szybko schodzi na właściwą 
głębokość - idealny do prowadzenia ze sporadycznymi dotknięciami dna 
podczas łowienia sandaczy. Dzięki smukłym kształtom idealnie imituje 
drobną rybę. SCUBA świetnie nadaje się do metody twitchingowej, przy 
której bardzo mocno odbija na boki imitując chorą rybę. System G.O.S. - 
Gravity Oscillation System umożliwia oddawanie bardzo dalekich rzutów 
oraz dzięki bardzo małym kulkom wytwarza dużo subtelniejsze dźwięki 
podczas prowadzenia. Neutralny. 

Głębokość schodzenia ok. 2,00m -w trollingu nieco ponad 3,00m.

TOURNAMENT DOUBLE cLUTch 95
Duży brat wersji 75mm. DOUBLE CLUTCH to jeden z najskuteczniejszych 
woblerów na japońskim rynku. Smukły korpus perfekcyjnie imituje małą 
rybkę np. ukleję. Double Clutch to suspender, którym bardzo dokładnie 
można obłowić konkretne głębokości. Krótkie, mocne pociągnięcia 
nadadzą DOUBLE CLUTCH 95 bardzo nęcące ruchy, którym nie oprze się 
żaden drapieżnik.
Dzięki opatentowanemu systemowi „Silent Gravity Oscillating System“ 
osiągać można bardzo dobre odległości wyrzutowe. Świetnie nadaje się 
na silnie obławiane wody.

Głębokość schodzenia: 1,5m - w trollingu ok. 2.5m.

nr. art. dł. wg.  
16700-2.. 9.5cm 12.0g   

16700-201    ghost perch Nr.Art. 16700-211    matt ayu Nr.Art.

16700-213    purple perchNr.Art.

16700-216    platinum green Nr.Art.

16700-212    lime perchNr.Art.

16700-219    real wakasagi Nr.Art.

16700-214    darknight trout Nr.Art.

16700-218    real ayu Nr.Art.

16700-225    ghost wakasagi Nr.Art.16700-220    lazer wakasagi Nr.Art.
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Klasyczny wobler w formie Minnow. Tą przynętę można prowadzić na 
wszelkie możliwe sposoby. Wykonując nerwowe zmiany kierunków łatwo 
imituje zdezorientowaną rybkę, płynącą do dna. Dzięki długości 60mm 
i smukłej budowie nadaje się do połowu prawie wszystkich gatunków 
słodkowodnych drapieżników. 

Głębokość schodzenia przy spinniningu ok. 1,5m, w trollingu do 2,5m.

TOURNAMENT shINER

16600-501    ghost perchNr.Art. 16600-504    lazer ayuNr.Art.

16600-505    firetigerNr.Art. 16600-508    blue smeltNr.Art.

16600-509    phantomNr.Art. 16600-510    rusty ayuNr.Art.
nr. art. dł. wg.  
16600-5... 6.0cm 5.5g   

16600-511    matt ayuNr.Art. 16600-515    thread fin Nr.Art.

16600-516    platinum green Nr.Art.

TOURNAMENT BABY MINNOW

16700-611    matt ayu Nr.Art. 16700-623    ghost shad Nr.Art.

16700-625    hazy neon Nr.Art.16700-624    hazy orangeNr.Art.

16700-626    midnight sunNr.Art. 16700-627    abaloneNr.Art.

16700-630 metallic WakasagiNr.Art.

nr. art. dł. wg.  
16700-6... 6.0cm 3.5g   

Klasyczny neutralny wobler typu Minnow perfekcyjnie nadający się do połowu 
okoni, pstrągów i boleni. Nieruchomy obciążnik zamocowany we wnętrzu 
zapewnia stabilny środek ciężkości i sprawia, że wabik świetnie spisuje się 
podczas łowienia w nurcie. Brak grzechotki natomiast powoduje, że wobler 
optymalnie nadaje się do stosowania w silnie obławianych wodach, gdzie 
przynęty z grzechotką mają raczej odstraszające, niż wabiące działanie. 
Neutralny. 

Głębokość schodzenia ok. 0,50m.
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Najmniejszy w naszej ofercie - Baby Crank wysyła już przy lekkim 
pociągnięciu silne wibracje. Cienki ster wykonany jest z bardzo solidnego 
tworzywa sztucznego i szybko sprowadza przynętę na właściwą 
głębokość. Urozmaiconym prowadzeniem możecie w szczególności 
okonie doprowadzić do szaleństwa, prowokując je do agresywnych ataków. 
Dobrze nadaje się do opuszczania z nurtem pod wiszące nad wodą krzaki i 
korzenie w poszukiwaniu pstrągów. 

Głębokość schodzenia: ok 0,5-1,2m.

TOURNAMENT BABY cRANK

16600-401    ghost perchNr.Art. 16600-402    red crawNr.Art.

16600-403    chartreuseNr.Art. 16600-404    lazer ayuNr.Art.

16600-407    platinum goldNr.Art. 16600-408    blue smeltNr.Art.

16600-410    rusty ayuNr.Art.

nr. art. dł. wg.  
16600-4.. 3.5cm 3.5g   

16600-411    matt ayuNr.Art.

16600-414    darknight troutNr.Art.

TOURNAMENT spIKE 53sp
SPIKE jest dziełem współpracy najbardziej znanego w Japonii łowcy 
okoni oraz firmy DAIWA. Koncepcja jego działania opiera się na szybkim 
osiągnięciu średnich głębokości, aby wobler jak najdłużej poruszał się w 
najłowniejszych rejonach. Świetnie nadaje się między innymi do obławiania 
głębokich obszarów przybrzeżnych.
Specjalna konstrukcja i kompaktowy kształt umożliwiają osiąganie dużych 
odległości wyrzutowych - idealnie dla kołowrotka castingowego ! SPIKE 
jest znakomity do połowu okoni, boleni i sandaczy.

Głębokość schodzenia: ok. 2.0m -w trolingu do ok. 2.5m.

nr. art. dł. wg.  
16700-1.. 5.3cm 5.0g   

16700-101    ghost perch Nr.Art. 16700-111    matt ayu Nr.Art.

16700-114    darknight trout Nr.Art.

16700-121    gold green Nr.Art.

16700-112    lime perchNr.Art.

16700-122    lazer hot tiger Nr.Art.

16700-120    lazer wakasagi Nr.Art.

16600-431    ST witch Nr.Art.

Woblery Tournament
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SCOUTER porusza się energicznymi ruchami, wytwarzając silne fale, które 
docierają do drapieżników z dużych odległości. Dzięki wysyłaniu silnych 
sygnałów świetnie sprawdza się także w mętnej wodzie, gdy drapieżniki 
lokalizują swoje ofiary głównie przy pomocy linii bocznej. Kompaktowa 
budowa pozwala na bardzo dalekie rzuty. Ten pływający wobler jest idealny 
do połowu dużych okoni i sandaczy. 

Głębokość schodzenia: ok. 1,5m - w trollingu do 3m.

TOURNAMENT scOUTER

16600-201    ghost perchNr.Art. 16600-203    chartreuseNr.Art.

16600-204    lazer ayuNr.Art. 16600-205    firetigerNr.Art.

16600-208    blue smeltNr.Art. 16600-209    phantomNr.Art.

16600-210    rusty ayuNr.Art.

nr. art. dł. wg.  
16600-2.. 6.0cm 10.0g   

16600-211    matt ayuNr.Art.

16600-212    lime perchNr.Art. 16600-213    purple perchNr.Art.

TOURNAMENT MEGA scOUTER

16600-101    ghost perchNr.Art. 16600-103    chartreuseNr.Art.

16600-104    lazer ayuNr.Art. 16600-105    firetigerNr.Art.

16600-107    platinum goldNr.Art. 16600-110    rusty ayuNr.Art.
nr. art. dł. wg.  
16600-1.. 6.8cm 14.0g   

68mm MEGA SCOUTER to bardzo aktywnie pracujący, pływający wobler 
poruszający się krótkimi, nerwowymi ruchami, który dzięki dużemu sterowi 
szybko się zanurza. Grzechotki w korpusie wysyłają silne sygnały, które 
w trakcie prowadzenia czujemy nawet na wędce. Zazwyczaj dźwięki 
„aktywują“ nawet nie żerujące, ospałe drapieżniki zwiększając ilość drgań. 
Obciążniki we wnętrzu przynęty są tak umieszczone, że przy mocniejszym 
szarpnięciu wędką przesuwają się do przodu umożliwiając zanurzanie 
pod jeszcze ostrzejszym kątem, by szybciej docierać do maksymalnej 
głębokości. 

Głębokość schodzenia podczas spinningu 2,5-3,5m, w trollingu wobler 
może zanurkować poniżej 5m.

16600-111    matt ayuNr.Art. 16600-112    lime perchNr.Art.
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Woblery Tournament

TOURNAMENT cURRENT MAsTER sR
CURRENT MASTER SR przeznaczony jest do penetrowania górnych 
warstw wody i jest znakomitą boleniową przynętą ! Dzięki konstrukcji 
korpusu i steru może być prowadzony bardzo szybko. W trakcie ściągania 
odbija na boki. Przy urozmaiconym prowadzeniu pokazuje swój pełny 
potencjał. Tańczący prawie w miejscu CURRENT MASTER doprowadzi 
niejednego drapieżnika do ostateczności. Konstrukcja: suspending. 

Głębokość schodzenia: ok 0,5-1,5m.

16600-801    ghost perchNr.Art. 16600-804    lazer ayuNr.Art.

16600-805    firetigerNr.Art. 16600-807    platinum goldNr.Art.

16600-808    blue smeltNr.Art. 16600-810    rusty ayuNr.Art.
nr. art. dł. wg.  
16600-8.. 9.3cm 12.0g   

16600-811    matt ayuNr.Art. 16600-812    lime perchNr.Art.

16600-813    purple perchNr.Art. 16600-816    platinum greenNr.Art.

TOURNAMENT BABY vIB

16700-401    ghost perch Nr.Art. 16700-411    matt ayu Nr.Art.

16700-426    midnight sun Nr.Art.16700-424    hazy orangeNr.Art.

16700-427    abaloneNr.Art.

nr. art. dł. wg.  
16700-4... 4.7cm 5.5g   

Silnie wibrujący wobler bez grzechotek do połowu okoni, pstrągów i boleni. 
Idealna przynęta na mocno obławiane wody, w których grzechotki mają 
raczej odstraszające działanie. Niewielka waga pozwala na powolne 
prowadzenie wabika na stałej głębokości - idealnie do połowu w płytkiej 
wodzie oraz nad poletkami roślinności. Świetny do ultra lekkiego połowu. 
Dostępny w naturalnych, a także bardziej jaskrawych barwach. 

Tonący.
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TOURNAMENT cURRENT MAsTER DR
Ten 93mm neutralny wobler to prawdziwa tajemna broń na sandacze. Model 
DR przeznaczony jest do średnich głębokości, schodzi do ok. 1,5-2,0m - w 
trollingu do ok. 2,5m. Opatentowany „Mag Lock Silent Weight Oscillation 
System“ pozwala osiągnąć bardzo przyzwoite odległości wyrzutowe. 
Nadaje się do połowu w silnym nurcie dzięki specjalnej konstrukcji korpusu 
i steru. 

Dobry do metody Stop-and Go.

Doskonały wobler do ultra lekkiego połowu. WISE MINNOW stosunkowo 
szybko się zanurza, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdza się przy 
obławianiu dołków i uskoków w rzekach i potokach. Wbudowane obciążenie 
sprawia, iż także w silnym nurcie porusza się stabilnie. 

WISE MINNOW to prawdziwy magnes na pstrągi i okonie.

TOURNAMENT WIsE MINNOW

16600-901    ghost perchNr.Art. 16600-904    lazer ayuNr.Art.

16600-905    firetigerNr.Art. 16600-908    blue smeltNr.Art.

16600-909    phantomNr.Art.

16700-001    ghost perchNr.Art. 16700-004    lazer ayuNr.Art.

16700-005    firetigerNr.Art. 16700-007    platinum goldNr.Art.

16700-008    blue smeltNr.Art. 16700-010    rusty ayuNr.Art.
nr. art. dł. wg.  
16700-0.. 5.0cm 5.0g   

nr. art. dł. wg.  
16600-9.. 9.3cm 12.0g   

16600-911    matt ayuNr.Art. 16600-912    lime perchNr.Art.

16600-913    purple perchNr.Art. 16600-920    lazer wakasagiNr.Art.

16700-011    matt AyuNr.Art. 16700-012    lime perchNr.Art.

16700-013    purple perchNr.Art. 16700-016    platinum greenNr.Art.

16600-910    rusty ayuNr.Art.
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Przynęty z miękkiego plastiku TOURNAMENT

nr. art. dł. pak./szt.  
16500-...08 7.5cm 10szt   
16500-...10 10.0cm 7szt   

TOURNAMENT D‘FIN
Gumowa imitacja z klasycznym kopytem. Nawet bez główki porusza 
się bardzo nęcąco - w trakcie testów we Francji okazał się prawdziwym 
ulubieńcem okoni i sandaczy. Specjalna mieszanka gumy sprawia, że 
spokojnie można nią łowić bez główki jigowej. Świetnie nadaje się do 
podawania na haku offsetowym -na przykład w mocno obrośniętych 
miejscówkach. Mieszanka gumy zawiera również aromat dodatkowo 
zwiększający atrakcyjność przynęty. Modele w różnych kolorach mogą być 
przechowywane razem bez obawy zafarbowania. 

Dostępne w długościach 7.5cm i 10cm. Produkowane w Japonii.

PRZYNĘTY Z 
MIĘKKIEGO 
pLAsTIKU 
TOURNAMENT

16500-008    motor oil ayu
16500-010    motor oil ayu

Nr.Art.

16500-208    chartreuse ayu
16500-210    chartreuse ayu

Nr.Art.

16500-408    pearl
16500-410    pearl

Nr.Art.

16500-608    orange shiner
16500-610    orange shiner

Nr.Art.

16501-208    solid lemon
16501-210    solid lemon

Nr.Art.

16501-408    rainbow shad
16501-410    rainbow shad

Nr.Art.

16500-108    green pearl
16500-110    green pearl

Nr.Art.

16500-308    chartreuse
16500-310    chartreuse

Nr.Art.

16500-508    ayu
16500-510    ayu

Nr.Art.

16500-808    purple/pearl
16500-810    purple/pearl

Nr.Art.

16501-108    pumpkin
16501-110    pumpkin

Nr.Art.

16501-308    roach
16501-310    roach

Nr.Art.

16501-008    pro blue
16501-010    pro blue

Nr.Art.
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nr. art. dł. pak./szt.  
16505-...08 7.5cm 10szt   
16505-...10 10.0cm 8szt   

TOURNAMENT D‘TAIL
We współpracy z jednym z czołowych japońskich specjalistów w połowie 
basów opracowaliśmy paletę łownych gumowych przynęt. D´TAIL dostępny 
jest w dwóch wielkościach -7.5cm wersja stworzona z myślą o połowie 
metodą drop shot oraz do podawania na haku offsetowym. Mieszanka 
gumy zawiera również aromat dodatkowo zwiększający atrakcyjność 
przynęty. Modele w różnych kolorach mogą być przechowywane razem 
bez obawy zafarbowania.

16505-008    motor oil ayu
16505-010    motor oil ayu

Nr.Art. 16505-208    chartreuse ayu
16505-210    chartreuse ayu

Nr.Art.

16505-308    chartreuse
16505-310    chartreuse

Nr.Art. 16505-408    pearl
16505-410    pearl

Nr.Art.

16505-508    ayu
16505-510    ayu

Nr.Art. 16505-608    orange shiner
16505-610    orange shiner

Nr.Art.

16505-708    red shiner
16505-710    red shiner

Nr.Art. 16505-808    purple/pearl
16505-810    purple/pearl

Nr.Art.

Model 14cm
Jego uniwersalne gabaryty sprawiają, że stanowi łakomy kąsek nie tylko 
dla szczupaków i sandaczy, ale i dużych okoni. Materiał, z jakiego został 
wykonany został wzbogacony aromatem z kalmara, który podczas 
licznych testów okazał się skuteczny również na ryby słodkowodne. 
Wabiki nie farbują, dzięki czemu możemy przechowywać razem 
różnokolorowe modele. Kolor „Pro Green“ posiada dodatkowe drobinki 
fluo, które zwiększają atrakcyjność przynęty w mętnej wodzie. D-Swim 
wytwarzane są w Japonii.

Model 11,50cm
Na sezon 2014 niezwykle łowny D-SWIM pojawia się w mniejszej 
11,50cm wersji. Ponieważ ta wielkość przeznaczona jest głównie 
do połowu okoni i sandaczy, wykonana została z odrobinę bardziej 
miękkiego materiału, aby ułatwić połykanie wabika drapieżnikom. 
Oczywiście 4.5“ D-SWIM podobnie, jak model 14cm wzbogacony jest 
aromatem z kalmara. Produkowany w Japonii.

TOURNAMENT D‘sWIM

16506-008    motor oil ayu
16506-011    motor oil ayu
16506-014    motor oil ayu

Nr.Art. 16506-108    pro green
16506-111    pro green
16506-114    pro green

Nr.Art.

16506-208    chartreuse ayu
16506-211    chartreuse ayu
16506-214    chartreuse ayu

Nr.Art. 16506-308    chartreuse silver
16506-311    chartreuse silver
16506-314    chartreuse silver

Nr.Art.

16506-408    pearl
16506-411    pearl
16506-414    pearl

Nr.Art.

16506-808    rainbow shad
16506-811    rainbow shad
16506-814    rainbow shad

Nr.Art. 16506-908    pink/silver
16506-914    pink/silver

Nr.Art.

16507-908    pumpkin
16507-918    pumpkin
16506-918    pumpkin

Nr.Art. 16507-998    mahi-mahi
16507-919    mahi-mahi
16506-919    mahi-mahi

Nr.Art.

nr. art. dł. pak./szt.  
16506-...08 9.0 cm 5 szt   
16506-...11 11.5 cm 4 szt   
16506-...14 14.0 cm 4 szt   

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW
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DAIWA DUcKFIN shAD

uv chartreuse
nr. art. dł. pak./szt.  
15600-006 6.0 cm 9 szt   
15600-009 9.0 cm 7 szt   
15601-013 13.0 cm 5 szt   

spotted mullet
nr. art. dł. pak./szt.  
15600-106 6.0 cm 9 szt   
15600-109 9.0 cm 7 szt   
15601-113 13.0 cm 5 szt   

uv perłowy
nr. art. dł. pak./szt.  
15600-206 6.0 cm 9 szt   
15600-209 9.0 cm 7 szt   
15601-213 13.0 cm 5 szt   

wakasagi
nr. art. dł. pak./szt.  
15600-306 6.0 cm 9 szt   
15600-309 9.0 cm 7 szt   
15601-313 13.0 cm 5 szt   

burning perch
nr. art. dł. pak./szt.  
15600-406 6.0 cm 9 szt   
15600-409 9.0 cm 7 szt   
15601-413 13.0 cm 5 szt   

kibinago
nr. art. dł. pak./szt.  
15600-506 6.0 cm 9 szt   
15600-509 9.0 cm 7 szt   
15601-513 13.0 cm 5 szt   

płoć
nr. art. dł. pak./szt.  
15600-706 6.0 cm 9 szt   
15600-709 9.0 cm 7 szt   
15601-713 13.0 cm 5 szt   

gudgeon
nr. art. dł. pak./szt.  
15600-806 6.0 cm 9 szt   
15600-809 9.0 cm 7 szt   
15601-813 13.0 cm 5 szt   

pike
nr. art. dł. pak./szt.  
15600-914 6.0 cm 9 szt   
15601-914 9.0 cm 7 szt   
15600-917 13.0 cm 5 szt   

brown trout
nr. art. dł. pak./szt.  
15600-915 6.0 cm 9 szt   
15601-915 9.0 cm 7 szt   
15600-918 13.0 cm 5 szt   

rainbow pstrąg
nr. art. dł. pak./szt.  
15600-916 6.0 cm 9 szt   
15601-916 9.0 cm 7 szt   
15600-919 13.0 cm 5 szt   

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

DUCK-FIN SHAD z japońskiego programu zachwyca swoją akcją i jakością materiału. Nadaje się do połowu 
na główce jigowej, metodą drop shot, do podawania na przyponie Carolina-Rig oraz na haku offsetowym. 
Długość 9cm to jeden z najczęściej używanych rozmiarów przynęty, pozwalający na połów zarówno okoni, jak 
i sandaczy. Przynęta zaczyna żywo pracować już przy niewielkich prędkościach prowadzenia. Świetnie nadaje 
się do obławiania płytkich rejonów oraz do podawania na haku offsetowym.
Dostępne kolory pozwalają na znalezienie odpowiedniego rozwiązania zarówno na przejrzystą, klarowną wodę, 
jak i na bardziej mętne rzeki i jeziora.

PIN TAIL to idealna gumka do finezyjnego połowu z małymi główkami 
jigowymi oraz do łowienia metodą drop shot. W zależności od pracy, jaką 
chcemy osiągnąć DS-35 możemy uzbroić tradycyjnie, bądź brzuchem do 
góry. Daje to wiele dodatkowych możliwości prezentacji wabika. Uzbrojony 
standardowo wykonuje nęcące, kołyszące ruchy nawet przy niewielkich 
prędkościach prowadzenia. Wykonany z ekstremalnie miękkiego 
tworzywa, co ułatwia połykanie przynęty drapieżnikom. Produkowany w 
Japonii.

TOURNAMENT DS-35

nr. art. dł. pak./szt.  
16508-...35 9.0 cm 5 szt   

16508-235    silver futtsu baitNr.Art. 16508-335    onuma orangeNr.Art.

16508-435    kisu & hazeNr.Art. 16508-535    motor oil ayuNr.Art.

NEW NEW

Skuteczne DUCKFIN SHADS dostępne również w mniejszej wersji XS - 
nowy 6cm model przeznaczony jest do połowu okoni oraz pstrągów.
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TOURNAMENT BEAM FIsh
Wysokiej jakości mini imitacja z ekstra elastycznego materiału Specjalna 
mieszanka gumy o nadzwyczajnej rozciągliwości niemalże wyklucza 
ryzyko urwania ogona. Idealna do połowu pstrągów i okoni.

Ekstra elastyczny, rozciągliwy materiał  ►
Zawiera aminokwasy zwiększające ilość brań  ►
Produkowana w Japonii  ►

nr. art. dł. pak./szt.  
16509-60... 4.5cm 10szt   

16509-600    star dustNr.Art. 16509-601    green teaNr.Art.

16509-602    water melonNr.Art. 16509-603    clear redNr.Art.

PRZYNĘTY Z MIĘKKIEGO 
pLAsTIKU

GRUBIN‘ shAD
Gumowe przynęty z ogonem Curly Tail należą do najskuteczniejszych 
wabików na szczupaki, sandacze i okonie -GRUBIN SHAD cechuje 
się kilkoma dodatkowymi detalami zwiększającymi jego efektywność. 
Żeberkowa konstrukcja ułatwia stosowanie dipów i aromatów do przynęt 
sztucznych takich, jak MEGASTRIKE, które dłużej zatrzymują się między 
żeberkami. Taka struktura wytwarza w trakcie prowadzenia silniejsze 
wibracje, które rozchodząc się w wodzie dodatkowo zwracają uwagę 
drapieżników.
Zakończenie korpusu „Flat Nose“ umożliwia łatwiejsze wpasowanie 
główki jigowej.

16508-610    green pumpkin 
16507-610    green pumpkin

Nr.Art. 16508-611    chart/goldNr.Art. 16508-612    pingisu 
16507-612    pingisu

Nr.Art.

16508-613    motor oil ayuNr.Art. 16508-614    pearl
16507-614    pearl

Nr.Art. 16508-615    mahi mahi
16507-615    mahi mahi

Nr.Art. 16508-616    green ayu
16507-616    green ayu

Nr.Art.

nr. art. dł. pak./szt.  
16508-... 10.0 cm 7 szt   
16507-... 20.0 cm 2 szt   

16507-600    orange UV pearlNr.Art.

16507-604    maiwashiNr.Art. 16507-605    June BugNr.Art.

NEW NEW
NEW

NEWNEWNEW

NEW NEW
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Przynęty z miękkiego plastiku TOURNAMENT

Niewielkie imitacje insektów/małych raczków idealne do ultra lekkiego 
połowu z małymi główkami jigowymi bądź metodą drop shot. Pływająca 
mieszanka tworzyw nasączona jest zwiększającym jej skuteczność 
aromatem. Już przy niewielkim ruchu zaczyna poruszać się bardzo 
nęcąco. Specjalny kształt korpusu wydłuża czas opadania, dodatkowo 
zwiększając ilość brań następujących w tej fazie. Idealne na okonie. 
Dostępne w 4 kolorach.

sALTY sLUGGER
Gumowa przynęta do stosowania z główką jigową, na zestawie drop 
shotowym, zestawie wacky itp.
Umożliwia dalekie zarzucanie również na hakach offsetowych. W połączeniu 
z główką jigową stanowi zabójczą broń na sandacze!

“Handpoured“ -odlewane ręcznie  ►
Wyższa zawartość soli w rejonie grzbietu  ►
Kołysząca naturalna akcja  ►
Zawiera aromat Fisch-Flavour  ►

DUcKFIN BUG

B-ShRIMP
Gumowa krewetka z domieszką aromatu. BUBBLE SHRIMP wykonany 
jest z pływającego materiału - dzięki temu pod wodą porusza się bardziej 
naturalnie podnosząc odnóża. Idealne do zestawów Texas Rig. Specjalna, 
matowa powierzchnia sprawia, że nie zatrzymują się na niej bąbelki 
powietrza, które zakłócały by jej pracę.

Pływający materiał  ►
Matowa struktura powierzchni  ►
„Handpoured“ -odlewane ręcznie  ►
Szczelina na hak offsetowy  ►
Zawiera aromat Shrimp-Flavour  ►

16508-100   wakasagiNr.Art.

nr. art. dł. pak./szt.  
16508-10... 12.5cm 7szt   

16508-102   water melonNr.Art.

16508-101   ayuNr.Art.

16508-103   chartreuse glitterNr.Art.

nr. art. dł. pak./szt.  
16508-9...0 5.0 cm 10 szt   

16508-910    orange/goldNr.Art. 16508-920  greenpum/glitterNr.Art.

16508-930    burning redNr.Art. 16508-940  black/blueNr.Art.

16508-005    water melonNr.Art. 16508-010    america zariganiNr.Art.

nr. art. dł. pak./szt.  
16508-0... 12.5cm 7szt   
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HYDRO HAND to niesamowita gumowa przynęta prosto z Japonii -małe 
frędzle żywo poruszają się już przy niewielkiej prędkości prowadzenia bądź 
w znikomym nurcie. Miękka mieszanka gumy pozwala drapieżnikom na 
łatwe połykanie przynęty.
Doskonała przynęta do połowu okoni metodą drop shot lub przyponem 
carolina rig. Idealna na mocno obławiane wody -czegoś takiego drapieżniki 
jeszcze nie widziały.

hYDRO hAND

nr. art. dł. pak./szt.  
15603-...10 10.0 cm 10 szt   

15603-110    pro blueNr.Art.

15603-210    Skappanon

15603-310    Summer CrawNr.Art.

15603-410    green Weenie

15603-510    Rainny GobyNr.Art.

NEW

Mała imitacja z mikro-ogonem w kształcie szufelki. Idealna do prezentacji 
na małej główce oraz do połowu metodą drop shot. Korpus wytwarza 
silne wibracje. Szczególnie w silnie obławianych wodach mogą okazać się 
kluczem do sukcesu.

sKINNY KIcK

15604-006    blackNr.Art.

15604-106    Moebi

15604-206  Watermelon SeadNr.Art.

15604-306    green Pumpkin

15604-406    pro blueNr.Art.

NEW

nr. art. dł. pak./szt.  
15604-...06 6.0 cm 10 szt   

15604-506    summer crawNr.Art.

15604-606    green WeenieNr.Art.
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Przynęty z miękkiego plastiku

D-FROG
Żaby szczególnie latem zaliczają się do najłatwiejszych ofiar 
szczupaków, sumów i boleni. Nowy D-FROG może być bardzo 
efektywnie prezentowany na powierzchni m.in. techniką „Dog-Walk“. 
Specjalna konstrukcja uniemożliwia przedostawanie się wody do 
wnętrza wabika. Mocny podwójny hak umocowany jest w korpusie w 
taki sposób, iż nawet w mocno zarośniętych miejscówkach nie zbiera 
zbyt wiele „zielska“. Dostępny w 4 kolorach.

15605-006    brownNr.Art. 15605-106    green-tNr.Art.

15605-206    yellow toadNr.Art. 15605-306    black poisonNr.Art.nr. art. dł. pak./szt.  
15605-...06 6.0 cm 1 szt   

Wyjątkowa przynęta, która swoje mocne strony pokazuje w płytkiej wodzie 
i silnym nurcie. D-POPPER FROG może być prowadzony bardzo powoli, 
a krótkie szarpnięcia wędką wywołają charakterystyczne, nęcące dźwięki. 
Idealny wabik na lato, kiedy drapieżniki żerują aktywnie przy powierzchni. 
Mocny podwójny hak przylega do korpusu, co pozwala na prowadzenie 
przez mocno zarośnięte miejscówki. Specjalna tunelowa konstrukcja 
zapobiega przedostawaniu się wody do głównej komory przez trzonek 
haka.

D-POPPER FROG NEW

15602-008    mad brownNr.Art.

nr. art. dł. pak./szt.  
15602-...08 6.5 cm 1 szt   

15602-108    green-TNr.Art.

15602-208    yellow ToadNr.Art. 15602-308    Black PoisonNr.Art.

15602-408    AlbinoNr.Art.
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DAIWA spINTAIL shAD

15607-010    bleak 
15607-012    bleak

Nr.Art.

DAIWA SPIN TAIL Shad to przynęta z metalu i miękkiego plastiku, na którą wspaniale reagują przede wszystkim szczupaki. Wirujący listek 
wytwarza silne wibracje i odblaski świetlne. Po zarzuceniu wabik dobrze jest opuszczać na napiętej żyłce -w tej fazie następuje większość brań. 
Listek obracający się wokół własnej osi jest często elementem prowokującym drapieżniki do ataku. Optymalną efektywność osiągniemy pozwalając 
przynęcie opaść za każdym razem, gdy podprowadzimy ją bliżej powierzchni. Niesamowicie skuteczna w letnich miesiącach. 
Dostępna w 2 wielkościach.

15607-110    gudgeon 
15607-112    gudgeon

Nr.Art.

15607-210    kibinago 
15607-212    kibinago

Nr.Art.

15607-310    albino 
15607-312    albino

Nr.Art.

15607-410    mahi-mahi 
15607-412    mahi-mahi

Nr.Art.

15607-510    UV pearl 
15607-512    UV pearl

Nr.Art.

15607-610    orange gold pearl 
15607-612    orange gold pearl

Nr.Art.

NEW

TOURNAMENT RUBBER jIG ss Rh
„Skirted Jigs“ mogą być stosowane zarówno w połączeniu z małymi 
gumowymi imitacjami, jak i z robakami. Podczas opracowywania Skirted Jigs 
koncentrowaliśmy się na specyfice europejskich wód. Połączyliśmy nieco 
cięższe główki 7g i 10g ze stosunkowo niewielkimi hakami 2/0, ponieważ 
u nas często okonie, szczupaki i sandacze łowi się też w nieco głębszych 
miejscówkach oraz w nurcie. Japońskie haki SaqSas zapewniają minimalną 
ilość pustych brań. Ich specjalna powłoku redukuje opór przy wbijaniu się o 
40%. 5 różnych farb pozwala dobrać odpowiedni model na każde łowisko.

NEW

nr. art. wg. Hak.-Gr Inh.  
15610-...07 7.0g 2/0 1 szt   
15610-...10 10.0g 2/0 1 szt   

nr. art. dł. wg.  
15607-...10 10.0 cm 24.0 g   
15607-...12 12.5 cm 40.0 g   

15610-007 green/yellow/orange 
15610-010 green/yellow/orange

Nr.Art.

15610-107 white/brown/yellow 
15610-110 white/brown/yellow

Nr.Art. 15610-207    orange/white 
15610-210    orange/white

Nr.Art. 15610-307    brown/yellow 
15610-310    brown/yellow

Nr.Art. 15610-407    pumpkin/grey 
15610-410    pumpkin/grey

Nr.Art.

驚異の貫通力
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„Skirted Jigs“ okazały się szczególnie skuteczne na okonie. Mogą być 
stosowane w połączeniu z gumową imitacją oraz bez dodatku. Idealnie 
współpracują z SKINY KICK oraz małym 6cm DUCKFIN Shad. Haki SaqSas 
minimalizują ilość pustych brań. Mała wolframowa główka zapewnia znikomy 
opór i redukuje ryzyko zaczepu. Idealne do lekkiego połowu.

sMALL RUBBER jIG ss

15602-001    watermelonNr.Art.

15602-002    green pumpkin

NEW

nr. art. wg. pak./szt.  
15602-00... 2.6 g 1 szt   

pROGRAM AKcEsORIÓW TOURNAMENT

TOURNAMENT  
TUNGsTEN BULLETs

nr. art. wg. pak./szt.  
16525-005 5.3g 4szt   
16525-007 7.0g 3szt   
16525-010 10.5g 2szt   
16525-014 14.0g 2szt   

TOURNAMENT  
TUNGsTEN NAIL sINKER

nr. art. wg. pak./szt.  
16525-113 1.3g 5szt   
16525-118 1.8g 4szt   
16525-122 2.2g 3szt   

Wolfram (tungsten) ma wręcz idealne predyspozycje do stosowania w wędkarstwie - wykazując wiele 
korzystniejszych od ołowiu cech w pełni rekompensujących różnicę w cenie. Produkty Daiwa wykonane z wolframu 
zostały przeniesione z japońskiego programu akcesoriów, powstały w wyniku długich praktycznych testów nad 
wodą, gdzie udoskonalano strukturę ich powierzchni oraz ostateczną formę. Specyficzna gęstość materiału 
wynosząca ok.19 g/cm3 (ołów ma dla porównania ok.11 g/cm3) sprawia, że obciążniki Tungsten przy tej samej 
objętości są znacznie cięższe od dotychczas stosowanych ciężarków.

TOURNAMENT TUNGsTEN

„Wolframowe pociski“ Tungsten Bullets 
stawiają w wodzie znacznie mniejszy 
opór, niż ołów. Dzięki mniejszej 
powierzchni również parametry 
wyrzutowe są lepsze, niż w przypadku 
tej samej wagi ciężarków ołowianych. 
Również w trakcie wchłaniania przynęty 
przez rybę wyczuwany przez nią opór 
jest mniejszy. Kompaktowy kształt 
obciążnika redukuje jednocześnie 
ryzyko zaczepu.

Duża gęstość  ►
 Wyraźnie mniejsza pow-  ►
ierzchnia, niż ołowiu
Mniej zaczepów  ►
Zwiększona odległość wyrzutu  ►
Lepsze rozpoznawanie brań  ►
 Wewnętrzna rurka chroniąca   ►
żyłkę
 Powierzchnia Camouflage,   ►
matowo-zielona

Przy pomocy Tungsten Nail Sinker 
optymalnie zbalansujecie swoje wabiki. 
Poza zwiększeniem odległości wyrzutu 
ten specjalny obciążnik umożliwia 
nadanie przynęcie niepowtarzalnej pracy 
(np. w połączeniu z hakiem offsetowym) 
- takie urozmaicenie niejednokrotnie 
decyduje o skuteczności połowu.

Duża gęstość i niewielka powierzchnia 
sprawia, że nie niszczymy miękkiej 
przynęty w takim stopniu, jak ma to 
miejsce przy dociążaniu ołowiem. 
Zadziory zapewniają pewne trzymanie. 
W ofercie znajdziecie wszystkie 
najbardziej przydatne wielkości. Produkt 
zaciągnięty z Japońskiego programu 
akcesoriów.

 Znacznie mniejsza pow-  ►
ierzchnia, niż ołów
Nie uszkadza przynęty  ►
 Zadziory dla lepszego trzyma-  ►
nia w przynęcie
Idealny do Soft-Jerków itp.  ►

驚異の貫通力
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BAssERs
jIGhEAD ss 90
Specjalna wolframowa główka 
jigowa do finezyjnego połowu 
małymi i najmniejszymi wabikami. 
Zastosowanie wolframu umożliwiło 
skonstruowanie niewielkich główek 
o dużym ciężarze właściwym. 
Są znacznie bardziej przyjazne 
środowisku od główek ołowianych 
oraz stawiają stosunkowo mniejszy 
opór w wodzie. Wyposażone w 
japońskie haki SaqSas z powłoką 
ułatwiającą wkłuwanie nawet o 40%! 
BASSERS JIG HEADS idealnie 
nadają do zbrojenia wabików z 
miękkiego plastiku takich, jak np. 
D-BUG.

nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt.  
16508-726 2.6g 2 3 szt   
16508-722 2.2g 2 3 szt   
16508-718 1.8g 2 3 szt   

D-Jigheads to seria różnych główek 
jigowych DAIWA o ekstremalnie 
wysokiej jakości wykonania, 
pokrywająca niemal wszystkie 
obszary połowu gumowymi 
imitacjami. Specjalny uchwyt 
na trzonku haka pewnie trzyma 
przynętę, nie uszkadzając jej tak 
mocno przy częstym zmienianiu, 
jak normalnie stosowane zadziory.

TOURNAMENT 
D‘jIG hEAD ss RD

NEW
Klasyczna okrągła główka - chyba 
najpopularniejsza forma stosowana 
w Europie. Wyposażona w ekstra 
ostry i mocny hak minimalizujący 
opór wbijania. Doskonała jakość w 
przystępnej cenie.

DAIWA D‘jIG
ROUND jIGhEAD

NEW

Kształt przypominający piłkę do 
futbolu amerykańskiego ożywia 
pracę i wzmacnia wytwarzane 
drgania. Wyposażone w ekstrem-
alnie ostry i mocny hak redukujący 
opór wbijania.

DAIWA D‘jIG
FOOTBALL jIGhEAD

Główka Darting sprawdza się przy 
wielu technikach połowu okoni, 
które często lepiej reagują na 
przynętę szybko prowadzoną na 
średniej głębokości, niż obijaną 
o dno. Główka Darting świetnie 
sprawdza się przy aktywnej 
prezentacji i ożywia również wabiki 
nie pracujące zbyt energicznie. 
Idealne do gumowych imitacji 
różnego typu.

DAIWA D‘jIG
DARTING jIGhEAD

16515-810 10.0g 8/0 4 szt   
16515-815 15.0g 8/0 4 szt   
16515-820 20.0g 8/0 3 szt   
16515-825 25.0g 8/0 3 szt   

16515-610 10.0g 6/0 4 szt   
16515-615 15.0g 6/0 4 szt   
16515-620 20.0g 6/0 3 szt   
16515-625 25.0g 6/0 3 szt   

16515-405 5.0g 4/0 4 szt   
16515-407 7.5g 4/0 4 szt   
16515-410 10.0g 4/0 4 szt   
16515-415 15.0g 4/0 4 szt   
16515-420 20.0g 4/0 3 szt   

nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt.  
16515-205 5.0g 2/0 4 szt   
16515-207 7.5g 2/0 4 szt   
16515-210 10.0g 2/0 4 szt   
16515-215 15.0g 2/0 4 szt   
16515-220 20.0g 2/0 3 szt   

16524-405 5.0g 4/0 3 szt   
16524-407 7.5g 4/0 3 szt   
16524-410 10.0g 4/0 3 szt   
16524-415 15.0g 4/0 3 szt   
16524-420 20.0g 4/0 2 szt   
16524-430 30.0g 4/0 2 szt   

nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt.  
16524-205 5.0g 2/0 3 szt   
16524-207 7.5g 2/0 3 szt   
16524-210 10.0g 2/0 3 szt   
16524-215 15.0g 2/0 3 szt   
16524-220 20.0g 2/0 2 szt   
16524-230 30.0g 2/0 2 szt   

NEW

16511-421 21.0g 4/0 3 szt   
16511-428 28.0g 4/0 3 szt   

nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt.  
16511-210 10.0g 2/0 3 szt   
16511-214 14.0g 2/0 3 szt   

nr. art. wg. rozm. Haka pak./szt.  
16516-107 7.0g 1/0 3 szt   
16516-110 10.0g 1/0 3 szt   
16516-114 14.0g 1/0 3 szt   

DAIWA D‘jIGhEAD
D-Jigheads to seria różnych główek 
jigowych DAIWA o ekstremalnie 
wysokiej jakości wykonania, 
pokrywająca niemal wszystkie 
obszary połowu gumowymi 
imitacjami. Specjalny uchwyt 
na trzonku haka pewnie trzyma 
przynętę, nie uszkadzając jej tak 
mocno przy częstym zmienianiu, 
jak normalnie stosowane zadziory.

驚異の貫通力
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Akcesoria Tournament

BAssERs
jIGhEAD ss 90

TOURNAMENT DROp shOT RIG WOs

KóŁKA ŁĄcZNIKOWE 
TOURNAMENT
Najwyższej jakości, niezawodne 
kółka łącznikowe ze stali Stainless 
o dużym udźwigu. W tym zestawie 
znajdziecie właściwy rozmiar na 
każdą okoliczność. Produkowane 
w Japonii!

TOURNAMENT 
8-SNAP
Specjalny kształt pozwala na 
szybką zmianę przynęty. Łącznik 
zapewnia absolutnie pewne 
mocowanie wabika, także  w trakcie 
holu. Nadaje się do stosowania 
z ultra lekkimi przynętami. 
Dostępny w 2 grubościach. Lekka 
wersja doskonale nadaje się do 
streamerów.

TOURNAMENT 
D-SNAP
Najwyższej jakości karabińczyk 
ze stali sprężynowej do główek 
jigowych i woblerów. Szeroki łuk 
umożliwia swobodną pracę woblera. 
Dostępny w 3 wielkościach.

TOURNAMENT 
SW-SNAP
Ekstremalnie mocny karabińczyk z 
zapięciem Cross-Lock. SW-SNAP 
to jeden z najmocniejszych modeli 
na rynku. Idealny do woblerów i 
jerkbaitów. Szeroki łuk umożliwia 
swobodną pracę woblera. Dostępny 
w 2 wielkościach.

nr. art. ømm wytrzym pak./szt.  
16520-001 4.70 5.4kg 20   
16520-002 5.40 8.8kg 18   
16520-003 6.10 12.6kg 16   
16520-004 7.10 27.9kg 14   
16520-005 8.40 59.8kg 12   
16520-006 10.40 64.9kg 10   

nr. art. rozm. pak./szt.  
16510-000 F (fine) 10   
16510-001 T (tough) 10   

nr. art. rozm. pak./szt.  
16512-000 S 10   
16512-001 M 10   
16512-002 L 10   nr. art. rozm. pak./szt.  

16512-100 T1 10   
16512-103 T4 10   

nr. art. rozm. Haka ømm  
16510-730 WOS 3/0 0.35   
16510-710 WOS 1/0 0.28   
16510-702 WOS 2 0.25   

nr. art. rozm. Haka ømm  
16510-804 FNN 4 0.20   
16510-802 FNN 2 0.22   

Ten specjalny Drop-Shot Rig daje możliwość szybkiej zmiany odległości 
haka od dna. Wędkarze z naszego teamu wymyślili specjalny węzeł, 
który pozwala na zmianę pozycji haka na przyponie. Dzięki temu możemy 
błyskawicznie dopasować się do aktualnych preferencji ryb oraz do 
ukształtowania podłoża. Dociskając węzeł z dwóch stron uzyskujemy 
możliwość przesunięcia haka na przyponie, zaciskając węzeł mocujemy 
hak na sztywno w danej pozycji dla skutecznego zacinania. Dodatkowo 
hak cały czas może luźno okręcać się na oczku, co dodatkowo redukuje 
skręcanie żyłki. Wyposażony w offsetowy hak z powłoką SaqSas dla 
optymalnej skuteczności zacinania.
Zawartość opakowania: 2 gotowe przypony

Ten przypon Drop-Shot stworzono specjalnie do prezentowania małych 
i najmniejszych wabików. Ekstra ostry hak FFN z powłoką SaqSas 
nie zakłóca pracy niewielkich przynęt i umożliwia bardzo skuteczne 
zacinanie. Idealnie spisuje się w połączeniu z nowymi wabikami D-BUG 
i DS-35.
Zawartość opakowania: 2 gotowe przypony

TOURNAMENT DROp shOT RIG FFN

Bardzo mocny karabińczyk ze stali 
sprężynowej z szerokim łukiem. 
Idealny do stosowania z woblerami 
i główkami jigowymi. Szeroki 
łuk umożliwia swobodną pracę 
woblerów. Wielkość L świetnie 
nadaje się do jerkowania i trollingu 
dużymi woblerami. Dostępny w 3 
wielkościach.

TOURNAMENT 
W-SNAP

nr. art. rozm. wytrzym pak./szt.  
16512-200 S/9mm 9.0 kg 10 szt   
16512-201 M/12mm 20.0 kg 10 szt   
16512-202 L/16mm 32.0 kg 10 szt   

NEW
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sTALKI TOURNAMENT

nr. art. wytrzym dł. rozm. Haka  
15505-008 8.0kg 5.0cm 6   
15505-012 12.0kg 8.0cm 4   
15505-017 17.0kg 12.0cm 2   

nr. art. wytrzym dł. rozm. Haka  
15520-008 8.0kg 50cm 4   
15520-012 12.0kg 50cm 2   
15520-017 17.0kg 50cm 1   

TOURNAMENT AssIsT hOOK

sTALKA TOURNAMENT

STALKA Z KOTWIcĄ TOURNAMENT

nr. art. wytrzym dł.  
15506-005 5.0kg 15.0cm   
15506-008 8.0kg 15.0cm   
15506-012 12.0kg 15.0cm   
15506-017 17.0kg 15.0cm   

nr. art. wytrzym dł.  
15508-005 5.0kg 20.0cm   
15508-008 8.0kg 20.0cm   
15508-012 12.0kg 20.0cm   
15508-017 17.0kg 20.0cm   

nr. art. wytrzym dł.  
15510-005 5.0 kg 25.0cm   
15510-008 8.0 kg 25.0cm   
15510-012 12.0 kg 25.0cm   
15510-017 17.0 kg 25.0cm   

Ilość: 2 szt.

Ilość: 2 szt.

Ilość: 2 szt. Ilość: 2 szt. Ilość: 2 szt.

Zawartość: 1szt.

Kiedy ryby biorą ostrożnie, dodatkowa kotwica wyraźnie zmniejsza ilość pustych brań. Nowe 
DAIWA ASSIST HOOKS pokrywają wszystkie najpopularniejsze wielkości przynęt.

Stalki DAIWA to połączenie najlepszych dostępnych komponentów z cienkim, 
elastycznym drutem 1x19 „made in USA“. Dzięki specjalnie oznaczonym tulejom 
zaciskowym nawet po wyciągnięciu z opakowania bez problemu rozpoznamy 
jaką wytrzymałość ma dana stalka.
Zależnie od wytrzymałości stalki stosowane są karabińczyki TOURNAMENT 
D-Snaps lub SW-Snaps. Do stalek uzbrojonych zakładane są wysokiej jakości 
kotwice DT-4600.

• niebieski: 5kg / 10Ibs

• zielony: 8kg /15Ibs

• czerwony: 12kg / 25Ibs

• czarny: 17kg / 35Ibs

 5cm – do gumowych imitacji długości  8-12cm
 8cm – do gumowych imitacji długości 12-16cm
12cm – do gumowych imitacji długości 16-20cm

nr. art. wytrzym dł.  
15512-005 5.0 kg 30.0cm   
15512-008 8.0 kg 30.0cm   
15512-012 12.0 kg 30.0cm   
15512-017 17.0 kg 30.0cm   

hAKI TOURNAMENT

hAK KARpIOWY

nr. art. rozm. 
Haka pak./szt.  

14450-101 1 10szt   
14450-102 2 10szt   
14450-104 4 10szt   
14450-106 6 10szt   
14450-108 8 10szt   

hAKI NA cZERWONEGO 
ROBAKA

nr. art. rozm. 
Haka pak./szt.  

14453-101 1 10szt   
14453-102 2 10szt   
14453-104 4 10szt   
14453-106 6 10szt   
14453-108 8 10szt   
14453-110 10 10szt   

Haki TOURNAMENT modelowo odpowiadają serii haków z przyponami. Wszystkie wytwarzane są w Japonii według tamtejszych rygorystycznych 
norm jakościowych.

Mocny hak karpiowy o okrągłym 
łuku kolankowym i zagiętym 
ostrzu.

Dwa zadziory perfekcyjnie 
trzymają przynętę na haku.

hAKI TOURNAMENT
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nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14454-101 1 10szt   
14454-102 2 10szt   
14454-104 4 10szt   
14454-106 6 10szt   
14454-108 8 10szt   

hAKI DO KUKURYDZY

hAKI FEEDER

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14455-104 4 10szt   
14455-106 6 10szt   
14455-108 8 10szt   
14455-110 10 10szt   
14455-112 12 10szt   

hAKI LEsZcZOWE

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14456-104 4 10szt   
14456-106 6 10szt   
14456-108 8 10szt   
14456-110 10 10szt   
14456-112 12 10szt   

hAK MATchOWY

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14457-110 10 10szt   
14457-112 12 10szt   
14457-114 14 10szt   
14457-116 16 10szt   
14457-118 18 10szt   

hAKI NA BIAŁĄ RYBĘ

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14458-110 10 10szt   
14458-112 12 10szt   
14458-114 14 10szt   
14458-116 16 10szt   

hAKI PSTRĄGOWE

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14459-102 2 10szt   
14459-104 4 10szt   
14459-106 6 10szt   
14459-108 8 10szt   
14459-110 10 10szt   

hAKI sBIRULINO

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14461-102 2 10szt   
14461-104 4 10szt   
14461-106 6 10szt   
14461-108 8 10szt   
14461-110 10 10szt   

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14463-110 10 10szt   
14463-112 12 10szt   
14463-114 14 10szt   
14463-116 16 10szt   

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14462-222 2/0 10szt   
14462-111 1/0 10szt   
14462-101 1 10szt   
14462-102 2 10szt   
14462-104 4 10szt   

hAKI NA BIAŁEGO 
ROBAKA

hAKI FEEDER

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14464-104 4 10szt   
14464-106 6 10szt   
14464-108 8 10szt   
14464-110 10 10szt   
14464-112 12 10szt   

hAKI sANDAcZOWE

Specjalne haki z szerokim łukiem 
do połowu na kukurydzę.

Mocny hak z grubego drutu 
świetnie nadający się do ciężkiego 
połowu w rzekach i kanałach.

Odporny na zginanie hak leszczowy 
z lekko wygiętym do środka 
ostrzem i szerokim kolankiem.

Popularny hak do połowu 
matchowego i wyczynowego.

Popularny model haka do połowu 
ryb spokojnego żeru.

Z zadziorem na trzonku haka dla 
optymalnego trzymania przynęty.

Specjalnie ukształtowany hak 
sbirulino dla optymalnej prezentacji 
przynęty. Z zadziorem na trzonku.

Z szerokim łukiem kolankowym i 
wygiętym do środka ostrzem dla 
skuteczniejszego zacinania.

Mocny hak z cienkiego drutu do 
połowu ryb spokojnego żeru.

Nowoczesne haki z grubego drutu 
do podawania casterów, kukurydzy, 
białych robaków lub pelletu.

Haki TOURNAMENT
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HAKI Z PRZYPONAMI TOURNAMENT

nr. art. rozm. Haka ømm  
14450-001 1 0.33   
14450-002 2 0.30   
14450-004 4 0.25   
14450-006 6 0.25   
14450-008 8 0.23   

nr. art. rozm. Haka ømm  
14452-001 1 0.35   
14452-002 2 0.35   
14452-004 4 0.33   
14452-006 6 0.30   
14452-008 8 0.25   
14452-010 10 0.25   

nr. art. rozm. Haka ømm  
14456-004 4 0.23   
14456-006 6 0.20   
14456-008 8 0.20   
14456-010 10 0.18   
14456-012 12 0.16   

nr. art. rozm. Haka ømm  
14457-010 10 0.14   
14457-012 12 0.14   
14457-014 14 0.12   
14457-016 16 0.10   
14457-018 18 0.10   

Długość przyponu: 60cm 
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 60cm 
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 70cm
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 40cm
Ilość: 10 haków

HAK KARPIOwY

Haki węgorzowe HAKI lEsZcZOwE

HAK MATcHOwY

TOURNAMENT to kompletny program haków do połowu selektywnego i haków 
z przyponami prosto z Japonii. W trosce o utrzymanie najwyższych standardów 
jakościowych wszystkie gotowe przypony są indywidualnie sprawdzane. Do 
ich wiązania stosowane są wyłącznie najwyższej jakości japońskie materiały. 
Prawdziwy produkt premium marki DAIWA!

nr. art. rozm. Haka ømm  
14453-001 1 0.35   
14453-002 2 0.35   
14453-004 4 0.33   
14453-006 6 0.30   
14453-008 8 0.25   
14453-010 10 0.25   

nr. art. rozm. Haka ømm  
14458-010 10 0.16   
14458-012 12 0.14   
14458-014 14 0.12   
14458-016 16 0.10   

Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

Haki na czerwonego robaka

Haki na białą rybę

nr. art. rozm. Haka ømm  
14454-001 1 0.33   
14454-002 2 0.30   
14454-004 4 0.25   
14454-006 6 0.25   
14454-008 8 0.23   

nr. art. rozm. Haka ømm  
14455-004 4 0.23   
14455-006 6 0.23   
14455-008 8 0.20   
14455-010 10 0.18   
14455-012 12 0.18   

Długość przyponu: 60cm
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 80cm
Ilość: 10 haków

HAKI fEEdER

HAKI dO KUKURYdZY
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nr. art. rozm. Haka ømm  
14461-002 2 0.25   
14461-004 4 0.23   
14461-006 6 0.20   
14461-008 8 0.20   
14461-010 10 0.18   

nr. art. rozm. Haka ømm  
14462-200 2/0 0.33   
14462-100 1/0 0.30   
14462-001 1 0.30   
14462-002 2 0.25   
14462-004 4 0.23   

nr. art. rozm. Haka ømm  
14463-010 10 0.16   
14463-012 12 0.14   
14463-014 14 0.12   
14463-016 16 0.10   

nr. art. rozm. Haka ømm  
14464-004 4 0.23   
14464-006 6 0.23   
14464-008 8 0.20   
14464-010 10 0.20   
14464-012 12 0.18   

Długość przyponu: 250cm 
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 70cm 
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 50cm
Ilość: 10 haków

Długość przyponu: 70cm
Ilość: 10 haków

Haki sbirulino

HAKI sANdAcZOwE

Haki na białego 
robaka

HAKI fEEdER

nr. art. rozm. Haka ømm  
14460-002 2 0.25   
14460-004 4 0.25   
14460-006 6 0.23   
14460-008 8 0.20   
14460-010 10 0.18   

Długość przyponu: 120cm 
Ilość: 10 haków

Haki pstrągowe

nr. art. rozm. Haka ømm  
14459-002 2 0.25   
14459-004 4 0.25   
14459-006 6 0.23   
14459-008 8 0.20   
14459-010 10 0.18   

Długość przyponu: 60cm 
Ilość: 10 haków

Haki pstrągowe

HAKI Z PRZYPONAMI TOURNAMENT

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14601-001 1 6szt   
14601-002 2 6szt   
14601-004 4 szt   
14601-006 6 szt   
14601-008 8 szt   
14601-010 10 szt   

KOTwIcA dAIwA dT 4601

KOTwIcA dAIwA dT 4600

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14600-001 1 6szt   
14600-002 2 6szt   
14600-004 4 7szt   
14600-006 6 7szt   
14600-008 8 7szt   
14600-010 10 7szt   

Kotwica Black-Chrome z cienkiego 
drutu o prostych ostrzach. 
Idealna do wszystkich obszarów 
połowu słono i słodkowodnego. 
Chemicznie ostrzone.

Znakomita kotwica z ostrzami 
Cutting-Point. Idealna do wysokiej 
jakości woblerów i przynęt morskich. 
Wyraźnie zwiększają skuteczność 
zacinania nie tylko podczas połowu 
łososi i troci. Powłoka TiN znacznie 
zmniejsza podatność na korozję.
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nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
16509-050 5/0 4szt   
16509-040 4/0 4szt   
16509-030 3/0 5szt   
16509-020 2/0 5szt   
16509-001 1/0 6szt   
16509-100 1 6szt   
16509-200 2 6szt   

Nowa technologia ostrzenia haków wędkarskich. Dzięki fluorkowej powłoce niemal 
całkowicie wyeliminowane zostały wszelkie nierówności powierzchni - hak staje 
się ostrzejszy. Wiąże się to z szybszym i lżejszym wbijaniem się, a więc i wyższą 
skutecznością zacięć. Testy przeprowadzone w Japonii wykazały, że SaqSas wbijają 
się o 40% łatwiej, niż zwykłe haki ! Oczywiście wszystkie haki SaqSas wytwarzane są 
w Japonii.

sAqsAs 
wORMHOOKs

bassers wormHook
wOs
WOS – Wide Off-Set Hook. Do 
wszystkich metod, w których 
przydaje się szerokie, duże 
kolanko. Idealny do „grubszych“ 
przynęt. Ultra ostry dzięki nowej 
technologii SaqSas.

bassers wormHook
sOs

bassers wormHook
ffN

bassers wormHook
wKY

SOS – Slim Off-Set Hook. 
Kolanko węższe, niż w modelu 
WOS. Idealne na bardziej smukłe 
przynęty. Ultra ostry dzięki nowej 
technologii SaqSas.

FFN – Fine Finesse. Bardzo lekki 
hak z cienkiego drutu. Idealne gdy 
liczy się niska waga. Idealny do 
łowienia okoni metodą drop shot. 
Ultra ostry dzięki nowej technologii 
SaqSas.

WKY – Wacky. Świetny do zestawów 
Wacky i Texas Rig. Bardzo mocny 
hak sprawdza się znakomicie 
przy cięższym połowie. Idealny na 
szczupaki i sandacze. Ultra ostry 
dzięki nowej technologii SaqSas.

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
16509-140 4/0 5szt   
16509-130 3/0 5szt   
16509-120 2/0 5szt   
16509-101 1 6szt   

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
16509-202 2 10szt   
16509-204 4 10szt   nr. art. rozm. Haka pak./szt.  

16509-302 2 9szt   
16509-304 4 10szt   

Haki SaqSas

Inne haki

Haki SaqSas
Inne haki

Wysokiej jakości kotwice, produkowane w Japonii należące do 
najostrzejszych dostępnych na światowych rynkach. Japońskie haki 
SaqSas zapewniają minimalną ilość pustych brań. Ich specjalna powłoka 
redukuje opór przy wbijaniu się o 40%. Idealne do dozbrajania gumowych 
imitacji lub tuningowania woblerów.

daiwa drilling
d-treble ss 3r

NEw

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
14605-001 1 6 szt   
14605-002 2 6 szt   
14605-004 4 7 szt   
14605-006 6 7 szt   
14605-008 8 7 szt   
14605-010 10 7 szt   

驚異の貫通力

驚異の貫通力
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Małe przydatne urządzenie do rozwierania kółek łącznikowych. Każdy, kto 
często łowi małymi woblerami zna ten problem -przy próbie wymiany kotwicy 
okazuje się, że zwykłe szczypce są po prostu za szerokie. TOURNAMENT 
Micro-Splitring-Opener czyli rozwieracz do mikro kułek łącznikowych jest 
szybki i łatwy w użyciu. Z oczkiem do mocowania na klips.

tournament rozwieracz do mikro kÓłek łącznikowycH

nr. art.  
16509-805   

przyrząd do wiązania sokkou

nr. art.  
15800-205   

SOKKOU – po japońsku oznacza „szybko i łatwo“ - dokładnie tak 
określić należy działanie tego urządzenia. Przy pomocy SOKKOU w 
kilka sekund możemy stworzyć pewne połączenie między przyponem z 
żyłki mono, a plecionką. Po niedługim czasie będzie nam to wychodziło 
nawet po ciemku lub z zawiązanymi oczami. Normalnie łączenie 
przyponu z żyłki z plecionką przy niskiej temperaturze lub silnym wietrze 
jest dosyć problematycznym zadaniem, a w miarę sprawne wykonanie 
go wymaga sporej wprawy. Przy pomocy SOKKOU Tool nie stanowi to 
żadnego kłopotu. Przystosowane do żyłek o średnicy do 0,40mm oraz 
plecionek do ok. 0,25mm. Dokładna instrukcja obsługi z tyłu opakowania 
(lub w internecie w formie filmu). To urządzenie jest już standardowym 
elementem wyposażenia każdego wędkarza z naszego teamu.
Szybko - łatwo - sprawnie - SOKKOU!

Akcesoria Tournament

Nowe haki SALTIGA Assist z 
powłoką SaqSas cechują się 
dużą uniwersalnością. Spisują 
się doskonale podczas ciężkiego 
połowu sumów, przy połowie 
molw, halibutów i dorszy, a także 
podczas polowań na tropikalne 
olbrzymy takie, jak tuńczyk, seriole 
itp. Specjalna powłoka redukuje 
opór przy wbijaniu się haka o 
40! Wszystkie haki SALTIGA 
produkowane są w Japonii 
przy zachowaniu najwyższych 
standardów jakościowych.

saltiga Haken
AssIsT HOOK ss

NEw

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
16522-020 2/0 8 szt   
16522-030 3/0 7 szt   
16522-040 4/0 6 szt   
16522-050 5/0 3 szt   

Przypon do zbrojenia dużych 
wabików z miękkiego plastiku 
stworzony do połowu dorszy i 
halibutów wykonany z niezwykle 
wytrzymałego, dwuwarstwowego, 
produkowanego w Japonii ma-
teriału Ultra-Dyneema.
 Zazwyczaj stosowany jest podczas 
połowu w tropikach. Mega duży 
udźwig i odporność na ścieranie 
gwarantowane. Małe haczyki na 
trzonku pewnie kotwiczą hak w 
przynęcie i zapewniają optymalną 
skuteczność zacinania. Kółko 
łącznikowe na końcu umożliwia 
szybki montaż do oczka 
główki jigowej. Haki SALTIGA 
produkowane są w Japonii 
przy zachowaniu najwyższych 
standardów jakościowych.

saltiga Haken
TRAIlER HOOK

NEw

nr. art. rozm. Haka pak./szt.  
16522-220 2/0 4 szt   
16522-230 3/0 4 szt   
16522-240 4/0 4 szt   

Hak stworzony do stosowania z 
dużymi imitacjami z miękkiego 
plastiku podczas połowu halibutów 
i dorszy. Oba małe haczyki na 
trzonku pewnie trzymają przynętę i 
poprawiają skuteczność zacinania. 
Hak mocujemy do gumy za 
pomocą stalki. Najwyższa jakość, 
made in Japan.

saltiga
TRAIlER HOOK

NEw

nr. art. wytrzym dł. rozm. Haka  
16522-120 95.0 kg 10.0 cm 2/0   
16522-130 115.0 kg 12.0 cm 3/0   
16522-140 115.0 kg 14.0 cm 4/0   

驚異の貫通力
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dAIwA MUlTI cAsEs

nr. art. rozm.  
15805-210 21x14.5x2.5 cm   

nr. art. rozm.  
15805-211 21x14.5x3.5 cm   

nr. art. rozm.  
15805-212 21x14.5x3.5 cm   

MOdEl 210N

MOdEl 210T

MOdEl 210f

MOdEl 255Nd

model 232m

nr. art. rozm.  
15807-255 25.5x19.0x6.0 cm   

nr. art. rozm.  
15807-232 23.2x12.7x3.4 cm   

NEw

NEw

Na sezon 2015 DAIWA prezentuje serię wysokiej jakości pudełek 
MULTICASE o różnych rozmiarach. Ekstremalnie solidne i wytrzymałe. 
Mocna zapięcia i specjalna mieszanka plastiku zapewniają wysoką 
żywotność. Różne rozmieszczenie przegród w zależności od modelu. 
Idealne na drobne akcesoria, jak krętliki, kółka łącznikowe i oczywiście 
różnego typu przynęty sztuczne. Wszystkie pudełka są przystosowane 
do przechowywania wabików z miękkiego plastiku. Pudełka DAIWA 
MULTICASE produkowane są w Japonii przy zachowaniu najwyższych 
standardów jakościowych.
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DAIWA Tackle Boxes

model 232n

MOdEl 205Nd

MOdEl 205Md

MOdEl 205MJ

MOdEl 122Md

MOdEl 122Nd

MOdEl 97

MOdEl 97Nd

nr. art. rozm.  
15807-233 23.2x12.7x3.4 cm   

nr. art. rozm.  
15807-205 20.5x14.5x4.0 cm   

nr. art. rozm.  
15807-206 20.5x14.5x4.0 cm   

nr. art. rozm.  
15807-207 20.5x14.5x2.8 cm   

nr. art. rozm.  
15807-122 12.2x9.7x3.4 cm   

nr. art. rozm.  
15807-123 12.2x9.7x3.4 cm   

nr. art. rozm.  
15807-097 9.7x6.4x2.0 cm   

nr. art. rozm.  
15807-098 9.7x6.4x3.0 cm   

NEw

NEw

NEw

NEw

NEw

NEw

NEw

NEw
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program toreb i futerałÓw daiwa
Na sezon 2014 DAIWA prezentuje kompletnie nowy program toreb i 
pokrowców. Wiele z tych produktów to stworzone w bardzo konkretnym 
celu wyroby opracowane we współpracy wędkarzy z naszego teamu oraz 
licznych doradców. W tym programie najważniejszy jest aspekt praktycznego 
zastosowania nad wodą oraz nowoczesny design. Do wytworzenia tych 
produktów użyto wyłącznie materiałów i komponentów najwyższej jakości. 
Wszystkie dostępne w programie artykuły powstają w ekskluzywnej linii 
produkcyjnej, która normalnie zajmuje się przygotowywaniem toreb i 
pokrowców dla DAIWA Japan.

troba na ramię 15820-015
Klasyczna torba z wodoodpornym dnem PVC i miękkim pasem 
transportowym. Idealna do chowania pudełek i drobnych akcesoriów 
różnego typu. Z oryginalnymi motywami Realtree AP® Camo. Dwie 
przednie kieszenie zapinane na rzep pozwalają bezpiecznie przechowywać 
dokumenty, przypony itp. Duża główna komora pomieści pudełko 
o wymiarach 32x22x6cm, a przednia komora pudełko o wymiarach 
32x22x4cm.
Materiał: 95% poliester 5% PVC

NEw

nr. art. rozm.  
15820-015 34x24x16 cm   

troba na ramię 15820-020
Idealna, kiedy podczas połowu spinningowego dużo się przemieszczamy i 
z tego względu zabieramy ze sobą nie za dużo sprzętu. Przednia kieszeń 
zapinana na rzep pomieści pudełko DAIWA typ 205 (20,50 x 14,50 x 4cm). 
Główna komora pozwoli nam schować dodatkowe akcesoria typu cęgi, 
nóż itp. lub dokładnie jedno pudełko DAIWA typ 255 (25,50x19x6cm). Z 
oryginalnymi motywami Realtree AP® Camo.
Materiał: 95% poliester, 5% PVC

NEw

nr. art. rozm.  
15820-020 19x26x8 cm   

troba na ramię 15820-105
Duża torba z miękkim pasem na ramię, z dużą komorą i trzema przednimi 
kieszeniami. Wkład PVC w wewnętrznej kieszeni możemy bezproblemowo 
wyciągnąć i wyczyścić. W małych przednich kieszeniach możemy 
transportować cęgi, nóż itp. akcesoria. Mała boczna kieszeń na klucze, 
zapalniczkę, miarkę itp. Z oryginalnymi motywami Realtree AP® Camo.
Materiał: 95% poliester 5% PVC

NEw

nr. art. rozm.  
15820-105 36x18x30 cm   
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troba na ramię 15820-320
Duża wszechstronna torba z miękkim naramiennikiem i ogumowanym 
dnem. Duża główna komora na różne akcesoria bądź 2 duże pudełka na 
przynęty. Jedna kieszeń z tyłu na dokumenty, klucze itp. Z oryginalnymi 
motywami Realtree AP Camo.
Materiał: 95% poliester 5% PVC

NEw

torba carrier bag 15820-205
Duża torba transportowa z miękkim pasem na ramię. Idealna na pudełka 
i większe akcesoria. Duża główna komora na 3-4 pudełka 36cm długości 
bądź akcesoria typu szpule zapasowe itp. Dwie przednie kieszenie zapinane 
na rzep pomieszczą dokładnie pudełko Daiwa typ 205 (20,50x14,50x4cm). 
(Pudełka sprzedawane są osobno). Z oryginalnymi motywami Realtree 
AP® Camo.
Materiał: 95% poliester 5% PVC

nr. art. rozm.  
15820-205 39x30.5x22 cm   

nr. art. rozm.  
15820-320 55.5x33x15 cm   

plecak 15820-050
Mały plecak do transportu różnego typu akcesoriów, przynęt sztucznych 
itp. z miękkim tyłem i paskami. Dno z PVC chroniące przed wilgocią. Z 
oryginalnymi motywami Realtree AP® Camo. 
Materiał: 95% poliester 5% PVC

NEw

nr. art. rozm.  
15820-050 25.5x40.5x14 cm   

plecak 15821-050
Tarpaulin to materiał, który skutecznie zabezpieczy nasze akcesoria przed 
wilgocią. Nowy plecak DAIWA w 100% odporny na przenikanie wody z 
zewnątrz. Miękko podszyte paski i tył plecaka dla optymalnego komfortu 
również podczas transportu cięższego ładunku. Klapa zwijana przy 
zamykaniu i zabezpieczana rzepem. Idealny do zabierania do łodzi!
Materiał: 100% PVC

nr. art. rozm.  
15821-050 30.5x72x12.5cm   

NEw

NEw
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Uniwersalna torba z wodoszczelnego materiału do przechowywania 
pudełek z przynętami, różnych mniej i większych akcesoriów. Dostępna w 
dwóch rozmiarach: L i S. Główna komora z dostępem od góry zamykana 
dookoła na zamek. Jedna duża zamykana kieszeń na dokumenty itp.i 
dwie boczne również zamykane na zamek.
Oba modele dostosowane są do przechowywania pudełek w 
najpopularniejszych rozmiarach. Rozmiar L posiada boczne kieszenie o 
wymiarach przystosowanych do nowych pudełek DAIWA 210.
Materiał: 100% PVC

tackle organizer 15809-...

nr. art. rozm.  
15809-200 41x25x25 cm   
15809-100 31x22x10 cm   

Zajmująca niewiele miejsca torba z wodoszczelnego materiału na dwa 
pudełka. Torbę można złożyć i spiąć na rzep. Idealna na wszystkie 
okazje, kiedy chcemy zaoszczędzić nieco miejsca, jak np. w czasie 
połowu z łodzi. Wyposażona w pas na ramię i uchwyt transportowy. 
Dostarczana z 2 pudełkami.
Materiał: 100% PVC

torba na skrzynkę 15809-150

nr. art. rozm.  
15809-150 34x23x13 cm   

Duża torba Carryall o pojemności 48l. Wykonana z wodoszczelnego 
materiału. Idealna do przechowywania różnego typu większego i 
mniejszego sprzętu. Specjalna warstwa izolacyjna sprawia, że torba 
świetnie nadaje się do transportu artykułów spożywczych oraz złowionych 
ryb. Wnętrze bardzo łatwo wyczyścić można przy pomocy wody i 
szczotki. Miękki naramiennik. Duża przednia kieszeń na dokumenty itp.
Materiał: 100% nylon

torba cHłodząca carryall 15809-350

nr. art. rozm.  
15809-350 48x28x36 cm   
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Klasyczna torba na ramię do transportu różnego rodzaju akcesoriów 
i przynęt. Główna komora zamykana na zamek, 2 kieszenie z przodu 
i jedna mała kieszeń na dokumenty. Na pasku znajduje się niewielka, 
zamykana na zamek kieszonka na kluczyki itp.
Materiał: 100% nylon

torba na ramię 15809-050

nr. art. rozm.  
15809-050 35x15x36 cm   

Mała saszetka z wodoszczelnego materiału do przechowywania i 
wygodnego transportu niedużych akcesoriów oraz przynęt. Główna 
komora i przednia kieszeń zamykane na zamek. Dodatkowa komora na 
kleszcze.
Materiał: 100% PVC

saszetka 15809-060

nr. art. rozm.  
15809-060 20x8x12 cm   

Miarka z przyciskiem i skalą w dwóch jednostkach -centymetrach i calach. 
Długość: 150cm/60cali. Powłoka z wodoszczelnego materiału.
Materiał: 100% PVC

metrÓwka 15809-000

nr. art.  
15809-000   

Ochronne etui z wysokiej jakości neoprenu do przechowywania 
smartphone-òw. Zapobiega zarysowaniom i zamoczeniu. Z klipsem 
do zawieszania przy torbie wędkarskiej, bądź na pasie. Zamykane na 
linkę.
Materiał: 90% neopren 10% nylon

etui na smartpHone 15809-001

nr. art. rozm.  
15809-001 13x7.5 cm   

W ostatnim czasie wielu wędkarzy zaczęło zabierać ze sobą nad wodę 
swoje tablety bądź iPady, aby móc np. natychmiast udokumentować 
swoje zdobycze. Nowe, wykonane z neoprenu etui na tablet DAIWA 
idealnie chroni przed zabrudzeniem, porysowaniem oraz przypadkowym 
ochlapaniem. Wygodnie zamknięcie.
Materiał: 90% neopren 10% nylon

etui na tablet 15809-002

nr. art. rozm.  
15809-002 25x20.5 cm   

Program toreb i futerałów DAIWA

nr. art. rozm.  
15820-000 9.5x15x4.5 cm   

ETUI NA sMARTPHONE 
z zamkiem 15820-000
Dzięki nowemu pokrowcowi na 
smartphone DAIWA skutecznie 
ochronimy swój telefon przed deszczem 
i przypadkowym ochlapaniem podczas 
połowu z łodzi. Specjalna powierzchnia 
frontu pozwala na używanie smartphona 
znajdującego się wewnątrz. Pokrowiec 
może zostać przymocowany do pasa 
lub torby wędkarskiej za pomocą 
karabińczyka. Mały karabińczyk wewnątrz 
przydaje się do mocowania kluczy.
Materiał: 97% PVC, 3% neopren

NEw
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Praktyczny, niedrogi, otwarty futerał transportowy na dwuczęściowe wędki. 
Umożliwia łatwe i szybkie spakowanie sprzętu. Składy nie obijają się o siebie, 
dzięki czemu nie mogą się wzajemnie uszkodzić. Nad wodą futerał możemy 
zwinąć w niewielkich rozmiarów rolkę. Wykonany z neoprenu.
Materiał: 90% neopren 10% nylon

futerał transportowy 15809-010

nr. art. rozm.  
15809-010 78 cm   

futerał na wędki 15811-1...
Grubo wyściełany futerał z solidnymi zamkami i pasem transportowym. Dno PVC zapobiega przenikaniu 
wilgoci. Niezwykle pewna ochrona cennego sprzętu. Wędki mogą być w nim przenoszone bez demontowania 
kołowrotka.
Materiał: 95% poliester, 5% PVC

NEw

nr. art. rozm.  
15811-125 125 cm   
15811-145 145 cm   
15811-157 157 cm   

nr. art. rozm.  
15811-325 125 cm   
15811-345 145 cm   
15811-357 157 cm   

futerał na wędki 15811-3...
Klasyczny, grubo wyściełany futerał z trzema osobnymi komorami. Umożliwia transport wędek z kołowrotkami. 
Ekstra duże zamki i regulowany pas. Dno PVC zapobiega przenikaniu wilgoci. Trzy modele na wędki o długościach 
2,40m, 2,70m i 3,00m.
Materiał: 95% poliester, 5% PVC

NEw
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futerał transportowy 15800-145
Tuba ochronna do transportu wędzisk 2,4 i 2,7m. Zależnie od modeli wędek tuba pomieści do 5 sztuk. Specjalna klamerka na deklu pozwala na zamknięcie tuby 
na kłódkę np. podczas transportu lotniczego. Idealna na każdego rodzaju wypady, pewnie chroni cenny sprzęt.
Materiał obszycie: 100% Nylon

nr. art. rozm.  
15800-145 9x150x9cm   

pokrowiec na wędki castingowe 15800-195
W tym obszytym futerale bezpiecznie transportować można jedną zmontowaną wędkę castingową. Neoprenowy kołnierz w górnej części pozwala na zmianę 
długości z 6ft na 6,6ft.
Materiał: 100% Nylon.

nr. art. rozm.  
15800-195 204cm   

Wysokiej jakości, pół-twardy pokrowiec z wodoszczelnego materiału do bezpiecznego transportowania jednej uzbrojonej w kołowrotek wędki. 
Zamykany na zamek, wyposażony w kieszeń na odzież i akcesoria. Z tyłu znajduje się uchwyt na sztycę podbieraka bądź parasol. Ekstra szeroki, 
miękki pas na ramię. Utwardzone, odporne na przenikanie wilgoci dno. W zależności od modelu umożliwia przechowywanie wędzisk od 2,10m do 
3,10m.
Materiał: 100% PVC

futerał na wędki 15809-...

nr. art. rozm.  
15809-240 127 cm   
15809-270 145 cm   
15809-300 157 cm   
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torba na ramię 15800-100
Klasyczna torba na ramię o ciekawym designie z dwoma dużymi pudełkami w 
głównej komorze do przechowywania gum i woblerow. 2 małe pudełka w przed-
nich kieszeniach idealne na główki jigowe, haki, małe gumy itd. Z tyłu siatkowa 
kieszeń na dodatkowe duże pudełko lub płaszcz przeciwdeszczowy. Wykonana 
z niezwykle solidnego materiału nie wchłaniającego wody. Pas na ramię w razie 
potrzeby może zostać odpięty.
Materiał: 100% PVC

nr. art. rozm.  
15800-100 43x25x9cm   

ETUI NA 
PRZYPONY
15800-001
Z wyjmowanymi zakładkami. 
Na przypony morskie, stalki itp.
Materiał: 100% PVC

nr. art. rozm.  
15800-001 5x16x17cm   

etui na woblery i waHadłÓwki 15800-...
Dostępne jako wersja pojedyncza lub podwójna z 2 oddzielnymi przegrodami. No-
woczesne etui z wodoodpornego materiału o stonowanym designie do przechow-
ywania woblerów i wahadłówek. Piankowy wkład zapobiega zaczepianiu się o sie-
bie kotwic i ułatwia wydobywanie przynęt. Nadaje się również do trzymania haków, 
główek jigowych itp.
Materiał: 100% PVC

nr. art. rozm.  
15800-050 22.5x16.5x7.5cm   

2-przegrody
nr. art. rozm.  
15800-010 18x8.5x5cm   
15800-020 22.5x16.5x4.5cm   

1-przegroda

sAsZETKA XXl 
15800-030
Ekstra duża torba na pas z dużą 
główną komorą i dwoma małymi kies-
zeniami na telefon, dokumenty itp. 
Idealna na krótkie wędkarskie wypa-
dy. Stonowany design, wodoodporny 
i bardzo wytrzymały materiał.
Materiał: 100% PVC

nr. art. rozm.  
15800-030 35x12x19cm   
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NEOPRENOwE 
pasy na szpulę
15806-...
Miękkie neoprenowe opaski do ochro-
ny żyłki na szpuli. Szczególnie w przy-
padku stosowania grubych lub długich 
przyponów fluorocarbonowych zd-
arza się, iż nie mieszczą się do klipsa 
i zeskakują ze szpuli. Opaski neopre-
nowe likwidują ten kłopot. Rozmiar S 
na szpule 1500 i 2000, M na 2500 i 
3000, L na 3500 i 4500.
Materiał: 90% Neopren, 10% Nylon

NEOPRENOwE 
pasy na wędkę
Wysokiej jakości elastyczne neop-
renowe opaski do zabezpieczania 
wędek. By nie zsuwały się wystarc-
zy założyć je nacięciem na przelotkę. 
Wielkość S na wędki spinningowe, 
matchowe oraz feedery, wielkość  
M na karpiówki i wędziska morskie.
Materiał: 90% Neopren, 10% Nylon

nr. art. rozm.  
15806-005 S   
15806-010 M   
15806-015 L   

nr. art. rozm.  
15806-030 20.0cm   
15806-050 32.0cm   

torba na ramie d-Vec 15810-050
Nowoczesna, wysokiej jakości torba. Niezwykle funkcjonalna i komfortowa. 
Sprawdza się nie tylko jako torba wędkarska -zabrać możemy ją na zakupy, 
spakować się na trening, bądź schować w niej laptop. Wodoodporny 
materiał świetnie się prezentuje i jest bardzo łatwy do czyszczenia.
Materiał: 100% PVC

NEw

nr. art. rozm.  
15810-050 50x36x16 cm   

torba d-Vec 15810-100
Duża uniwersalna torba do transportu sprzętu wędkarskiego i ubrań. 
Sportowy design predysponuje ją do używania nie tylko jako torby 
wędkarskiej ale również jako podróżnej bądź treningowej. Dwie duże 
boczne kieszenie i jedna przednia dodatkowo zwiększają jej pojemność 
-idealna nie tylko na wędkarski urlop.
Materiał: 100% PVC

NEw

nr. art. rozm.  
15810-100 60x33x30.5 cm   

PAs wAlKI
Pas walki DAIWA nadający się zarówno do połowu morskiego, jak i do łowienia 
sumów -dzięki swojej konstrukcji może być stosowany ze wszystkimi rodzajami 
wędzisk -nie wymaga specjalnego mocowania. Bardzo lekki i łatwy do złożenia 
-idealny do podróży lotniczych.
Materiał: 100% PVC / Torba transportowa: 100% Nylon

nr. art. rozm.  
15800-005 17x21x7cm   
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ocHronna narzuta 15805-109 etui na szpule 15805-...

NEOPRENOwY POKROwIEc NA 
kołowrotek 15805-...
Wysokiej jakości etui na kołowrotki spinningowe z 3mm, elastycznego neoprenu. 
Może zostać nałożony na zamontowany na wędce kołowrotek -idealna ochrona 
w trakcie transportu. Małe etui na kołowrotki wielkości 1500 do 2500, średnie na 
rozmiary 3000 do 4000, a duże na 4000 do 6000. Model 15805-101 przeznaczony 
do kołowrotków castingowych.
Materiał: 90% Neopren, 10% Nylon

Etui Hardcase na szpule zapasowe. Wielkość S na szpule 1500 i 2500, wielkość 
M na 3000 do 4000 i L na 5000 do 6500.
Materiał: 100% PVC

Przydatny gadżet pozwalający utrzymać w czystości siedzenie w samochodzie. 
Bardzo pomocna, gdy często zmieniamy łowiska np. podczas połowu pstrągów 
-nie musimy ściągać spodniobutów za każdym razem, kiedy chcemy podjechać 
kawałek autem. Ochronną narzutę mocujemy po prostu na zagłówku.
Materiał: 100% Nylon

nr. art. rozm.  
15805-100 17x28cm   
15805-105 19x32cm   
15805-110 23x34cm   
15805-101 12x26cm   

nr. art. rozm.  
15805-250 6.5x11.5x7cm   
15805-400 7x12.5x7.5cm   
15805-650 9x17x9cm   nr. art. rozm.  

15805-109 157.0cm   

Do mocowania wędki do relingu. Bardzo pomocne przy zmianie 
miejscówki, kiedy chcemy wędkę bezpiecznie unieruchomić, by uchronić 
ją przed uszkodzeniem.
Materiał: 100% nylon

mocowanie na reling 15809-005

nr. art. rozm.  
15809-005 20x15 cm   
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Program karpiowy Daiwa
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Daiwa D-Pod to kolejny hit dla wszystkich łowców karpi szukających 
inteligentnych rozwiązań.
Wykonany w całości z aluminium, czarne wykończenie -niemal niewidoczny 
z dystansu.
D-Pod zbudowany jest ze standardowych podpórek, dlatego oferuje 
wiele możliwości indywidualnej modyfikacji konstrukcji. Kąt nachylenia 
nóg regulowany w 30° przesunięciach. Możliwość wydłużania wszystkich 
elementów pozwala na dopasowanie się do wszelkich panujących nad 
wodą warunków.
Buzzerbary przystosowane do podtrzymywania 3 wędzisk bardzo łatwe i 
szybkie do składania. Po wymianie dwóch dolnych prętów mocujących na 
podpórki mogą być używane osobno.
Buzzerbary dostępne są również w wersji na 4 wędki, a podpórki o 
długościach 15cm, 48cm, 66cm i 116cm.

Wykonany z aluminium  ►
Główne elementy regulowane w zakresie 116cm - 200cm  ►
4 Podpórki (regulacja 48cm – 75cm i 66cm -105cm)  ►
2 Buzzerbary o szerokości 42,5cm z oparciem dla 3 wędzisk  ►
W zestawie torba transportowa z poliestru 600D  ►
Wymiary transportowe: ok. 117 x 12 x 12cm  ►
Masa: 3,50kg  ►

nr. art.  
18800-950   

dAIwA d-POd
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Buzzerbar na 2 wędki, regulowany

nr. art.  
18800-951   

nr. art. dł.  
18800-960 116.0cm   
18800-961 66.0cm   
18800-962 48.0cm   
18800-963 15.0cm   

Podpórki pakowane pojedynczo

infinity boat pod
Wysokiej jakości przenośna podpórka do rod-poda z 
masywnej stali Stainless. Dzięki INFINITY Boat Pod 
możecie umocować na rod podzie do 3 wędek i łowić z 
elektronicznymi sygnalizatorami. Kąt nachylenia może 
zostać błyskawicznie zmieniony przy pomocy pojedyn-
czej śruby w zakresie do 90 stopni, by w zależności od 
potrzeb łowić z wędkami skierowanymi szczytówkami 
w dół lub ku górze. Cała podpórka może zostać ob-
rócona wokół swojej osi o 360 stopni. INFINITY Boat 
Pod nadaje się do mocowania np. na pomostach lub 
na łodzi dzięki możliwości pionowego i poziomego us-
tawiania uchwytu. Klamra o maksymalnym rozwarciu 
68mm.
Materiał torba do transportu: 100% Poliester

nr. art.  
18800-900   

Buzzerbar na 4 wędki

nr. art. dł.  
18800-952 26,8 - 41,9cm   

nr. art. dł.  
18800-953 26,7 - 44,4cm   

Buzzerbar na 3 wędki, regulowany

DAIWA PODY
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nr. art. rozm.  
18700-015 63x34x31cm   

nr. art. rozm.  
18700-016 47x32x40cm   

torby karpiowe daiwa infinity

torba infinity dinner cool bag

torba infinity cool & glug carryall

nr. art. rozm.  
18700-014 58x30x34cm   

torba infinity stuff it all carryall
Pojemna 70l torba z podszytym pasem na ramię. Idealna do pakowania 
ubrań, śpiwora itp. Duże wygodne otwarcie do ładowania od góry. 
Wewnątrz wodoszczelna zakładka na dokumenty. Dno wzmocnione EVA 
chroni również przed wilgocią.
Materiał: 100% poliester 600D pokryty PVC.

Duża solidna torba chłodząca z kompletnym zestawem piknikowym dla 2 
osób. W jego skład wchodzą 2 talerze, 2 widelce, 2 noże, 2 łyżki, solniczka 
i pieprzniczka, 2 kubki, 2 zamykane pojemniki oraz 2 ręczniki. Idealny na 
dłuższe zasiadki.
Materiał torba: 100% poliester 600D pokryty PVC.

Perfekcyjne połączenie torby chłodzącej z torbą na przynęty. Dostarczana 
z 6 pojemnikami na aromaty, lub kulki proteinowe w osobnej komorze. Trzy 
dodatkowe kieszenie z zamkiem z przodu i po bokach na drobne akcesoria 
i dokumenty.
Materiał: 100% poliester 600D pokryty PVC.
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nr. art. rozm.  
18700-020 60x25x34cm   

Torby karpiowe DAIWA Infinity

infinity carryall

nr. art. rozm.  
18700-018 45x30x32cm   

torba infinity special carryall

nr. art. rozm.  
18700-050 45x30x70/50cm   

Plecak INfINITY

Torba Carryall o pojemności 50l do przechowywania niezbędnych nad wodą 
akcesoriów. Świetna na kilkudniowe wypady. 4 duże kieszenie z przodu 
i po bokach na sygnalizatory itp. Dwie dodatkowe siatkowe kieszenie z 
zamkiem na dokumenty. Wyposażona w wygodny podszyty pas na ramię. 
Ogumowane dno zapobiegające przedostawaniu się wilgoci do wnętrza.
Materiał: 100% poliester 600D pokryty PVC.

Bardzo praktyczne połączenie przemyślanego designu i wielu specjalnie 
skonstruowanych rozwiązań. Ten wysokiej jakości 50l plecak z serii 
INFINITY cechuje się wyjątkową funkcjonalnością. Grubo obszyte plecy 
i paski gwarantują optymalny komfort noszenia. Główna komora dla 
łatwiejszego załadunku/rozładunku otwierana jest od przodu zamkiem 
błyskawicznym. Duża boczna kieszeń zamykana zamkiem i 2 dodatkowe 
kieszenie do przechowywania sygnalizatorów, Buzzer Barów itp. Podwójne 
szwy dla zwiększenia wytrzymałości. Ogumowane dno zapobiegające 
przedostawaniu się wilgoci do wnętrza.
Materiał: 100% poliester 600D pokryty PVC.

Pojemna torba Carryall z 2 dużymi plastikowymi pudełkami na różnego 
typu akcesoria w głównej komorze. 2 duże dodatkowe kieszenie po 
bokach i 1 z przodu na drobny sprzęt. Kieszeń górna dla bezpiecznego 
przechowywania dokumentów i innych papierów. Ogumowane dno 
zapobiegające przedostawaniu się wilgoci do wnętrza. Grubo obszyty 
uchwyt i pas na ramię.
Materiał: 100% poliester 600D pokryty PVC.
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nr. art. rozm.  
18700-003 30x27cm   

wiadro na zanętę infinity

nr. art. rozm.  
18700-060 55x39x31cm   

torba infinity complete carryall & bait table

nr. art. rozm.  
18700-005 29x14x4cm   

nr. art. rozm.  
18700-010 31x12x6cm   

Piórnik INfINITY 
rig wallet piórnik infinity rig wallet

nr. art. rozm.  
18700-009 29x20x11cm   

etui infinity rig & tackle carryall

INFINITY Complete Carryall & Bait Table to znakomicie przemyślana 
torba karpiowa z dużą ilością miejsca na niezbędne akcesoria. W zakresie 
dostawy znajdują się 4x pojemniki na aromaty w bocznych kieszeniach, 1x 
Rig Board w przedniej kieszeni, 1x pudełko karpiowe (34,50cm x 23,50cm 
x 5,50cm) w głównej komorze oraz 3 mniejsze pudełka. Wzmocniony 
dekiel może służyć jako podpórka bądź niewielki stolik. Ogumowane dno 
znakomicie chroni przed wilgocią.
Materiał: 100% poliester 600D pokryty PVC.

Lekkie składane wiaderko z twardym dnem do mieszania Stick-Mixu itp. 
Dekiel wygodnie zamykany zamkiem błyskawicznym, zabezpiecza przed 
wysychaniem zanęty.
Materiał: 100% poliester pokryty PVC.

Etui na gotowe przypony włosowe oraz wszelkie niezbędne do ich montażu 
elementy INFINITY Rig & Tackle Carryall. Etui składa się z 2 części - po 
jednej stronie znajdziemy wyjmowany Rig Board, zakładki z PVC na drobne 
akcesoria i materiał przyponowy, po drugiej pudełko z 18 przegrodami na 
haki, krętliki itp.
Materiał: 100% poliester 600D pokryty PVC.

Idealny do przechowywania 
gotowych przyponów, haków itp. 
Materiał: 100% poliester 600D 
pokryty PVC.

Duży Rig Board z dwoma rodzajami 
mocowań. Idealny do wszystkich rodzajów 
przyponów włosowych i nie tylko.
Materiał: 100% poliester 600D 
pokryty PVC.
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nr. art. rozm.  
18700-112 195cm   
18700-113 210cm   

nr. art. rozm.  
18700-012 200x32cm   
18700-013 210x45cm   

Pokrowiec INfINITY Rod sleeve

Pokrowiec INfINITY

Torby karpiowe DAIWA Infinity

Dzięki tej torbie bezpiecznie przetransportujemy nie tylko zmontowane wędziska, ale i znaczną ilość drobniejszego sprzętu. Wnętrze miękko obszyte 
na całej długości. Wersja 12ft. nadaje się do przechowywania 3 wędek z kołowrotkami i 3 zapasowych kijów. Wersja 13ft. pomieści 4 zmontowane 
i 4 zapasowe wędziska. 2 duże kieszenie zewnętrzne na parasol, podpórki itp. Solidny uchwyt i pas z miękkim obszyciem umożliwiają komfortowe 
przenoszenie nawet do pełna załadowanej torby. Wszystkie szwy podwójnie obszyte, dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości.
Materiał: 100% poliester 600D pokryty PVC.

Wysokiej klasy pokrowiec transportowy na jedno karpiowe wędzisko z kołowrotkiem. Grubo obszyte z dużą 
komorą na kołowrotek i pasem do noszenia na ramieniu. Dostępne modele 12ft i 13ft.
Materiał: 100% poliester 600D, pokryty PVC.
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torba z siatki infinity boilie

nr. art. rozm.  
18700-006 45x45cm   

nr. art. rozm.  
18700-008 118x48x34cm   

Bezpieczny worek XL do ważenia ryb z szybkoschnącego materiału. 
Wielkość worka pozwala na zważenie każdej kapitalnej zdobyczy. 
Możliwość złożenia usztywniających aluminiowych szyn dla łatwiejszego 
transportu. INFINITY Weigh Sling dostarczany jest w nylonowej torbie 
transportowej.
Materiał: 100% poliester.

usztywniana mata do ważenia 
infinity weigh sling

Klasyczna, solidna torba siatkowa do przechowywania kulek proteinowych 
w domu i nad wodą. Uchwyty obszyte neoprenem.
Materiał torba: 100% poliester pokryty PVC.
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DAIWA Infinity fotel karpiowy

fotel INfINITY specialist

łóżko infinity Xl

łóżko infinity na 6 nogach

aluminiowy fotel karpiowy infinity

nr. art. rozm.  
18700-200 212x90x46cm   

nr. art. rozm.  
18700-300 206x82x38cm   

nr. art. rozm.  
18700-100 62x54x35/103cm   

nr. art. rozm.  
18700-150 54x53x37/103cm   

Szeroki i lekki aluminiowy fotel z regulowanym oparciem i miękką poduszką 
obszytą neoprenem. Szerokie stopki płynnie regulowanych nóg zapewniają 
optymalną stabilność również na miękkim podłożu.
Materiał obszycie: 100% poliester 600D pokryty PVC. Waga: ok. 5,50kg.

Lekki aluminiowy fotel z podłokietnikami i wysokim, regulowanym oparciem. 
Szerokie stopki zapewniają optymalną stabilność również na bardziej 
grząskim podłożu, nogi posiadają płynną regulację wysokości. Mały stolik 
z boku z możliwością obracania.
Materiał obszycie: 100% poliester 600D pokryty PVC. Waga: ok. 6kg.

Ekstra szerokie, bardzo solidne aluminiowe łóżko karpiowe na 6 nogach. 
Oparcie z miękkim wypełnieniem na wysokości głowy obszyte neoprenem, 
wodoszczelne obszycie dołu łóżka. Szerokie stopki stabilnie stoją również 
na miękkim podłożu.
Materiał obszycie: 100% poliester 600D pokryty PVC. Waga: ok. 8,50 kg. Aluminiowe łóżko karpiowe z programu INFINITY, lekkie i niesłychanie 

komfortowe. Dodatkowa, miękka, super wygodna mata w razie potrzeby 
może zostać zdjęta. Świetne na dłuższe wyprawy. Wyposażone w płynnie 
regulowane nogi z szerokimi stopkami, bardzo stabilnymi również na 
miękkim podłożu.
Materiał obszycie: 100% poliester 600D pokryty PVC.
Waga: ok.8,50 kg (bez materaca).
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bagaŻe black widow

futerał black widow 12ft -3 / 13ft. 4
Wysokiej jakości, wyściełany futerał na 3 wędki (wersja 12ft.) lub 4 wędki 
(wersja 13ft.) z kołowrotkami. Dodatkowo pomieści także 3 lub 4 wędki 
zapasowe. Futerał przystosowany jest do transportu wędzisk z 50mm 
przelotką prowadzącą. Duża kieszeń na podbierak lub podpórki.
Materiał: 100% poliester

torba black widow

nr. art. rozm.  
18705-012 200x40 cm   
18705-013 210x48 cm   

nr. art. rozm.  
18705-040 50x25x30 cm   
18705-070 60x32x40 cm   

Praktyczna wszechstronna torba na sprzęt i wszelkie akcesoria, 
które potrzebujemy zabrać na kilkudniową wyprawę. Zewnętrzne 
kieszenie pomieszczą liczne drobiazgi takie, jak wskaźniki brań, 
szpule itp. Ogumowane dno nie przepuszcza wilgoci od podłoża. 
Dostępna w wersjach 40l i 70l.
Materiał torba: 100% poliester
Materiał dno: 100% PVC

NEw

NEw
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fotel karpiowy black widow
Niedrogi fotel karpiowy z miękko wyściełanym oparciem. Szerokie stopki 
zapewniają optymalną stabilność również na nierównym podłożu. Waga: 
ok.4,9kg, dopuszczalne obciążenie: 135kg.
Materiał obszycie: 100% poliester

black widow rig portfel
Klasyczna torba do przechowywania 
przyponów włosowych, haków itp. 
Materiał: 100% poliester

worek do ważenia black widow
Przyjazny rybom worek do ważenia 
w rozmiarze XL. Szybko wysycha i 
jest bardzo łatwy do czyszczenia.
Materiał: 100% poliester

mata do wyhaczania black widow
Niedroga ale solidna mata do 
wyczepiania. Zrolowana zajmuje 
bardzo niewiele miejsca podczas 
transportu.
Materiał: 100% poliester

nr. art. rozm.  
18705-120 43x47x51.5 cm   

nr. art. rozm.  
18705-005 29x37x4.8 cm   

nr. art. rozm.  
18705-010 115x70 cm   

nr. art. rozm.  
18705-100 106x64 cm   

NEw

NEw

NEw

NEw
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odzieŻ daiwa

Ekstra lekki i miękki materiał  ►
Wytrzymały i łatwy do czyszczenia  ►
Polarowy kołnierz dla optymalnej izolacji i komfortu  ►
Usztywniony, podszyty kaptur z elastycznym ściągaczem  ►
Neoprenowe ściągacze rękawów  ►
Wzmocnienia na łokciach  ►
Wzmocnienia na kolanach  ►
Folia odblaskowa na ramionach, nadgarstkach i nogawkach  ►
Różne kieszonki na drobne akcesoria  ►
Podszyta kieszeń do ogrzewania dłoni  ►
Wysokiej jakości zamki YKK  ►
Nogawki zapinane na rzep  ►
Gwizdek ratunkowy  ►
Torba do transportu TEAM DAIWA  ►
Certyfikat EN 393   ►

We współpracy z wiodącym Angielskim producentem kombinezonów i 
odzieży ratunkowej skonstruowaliśmy pływający kombinezon, spełniający 
wysokie wymagania jakościowe i normy bezpieczeństwa dla połowu w Nor-
wegii i Islandii, świetnie chroniący również przed ciężkimi warunkami w trak-
cie połowu zimowego.
Kombinezon TEAM DAIWA uderza komfortem i jakością wykonania. Materiał 
wierzchni Nylon 210D jest wyjątkowo miękki i wytrzymały , w żaden sposób 
nie ogranicza ruchów. Pływający kombinezon TEAM DAIWA jest oczywiście 
absolutnie wodo- i wiatroodporny (wodoodporność 10.000). Dzięki specjalne-
mu materiałowi wypełnienia Taslon kombinezon gwarantuje idealną izolację i 
pełnię komfortu nawet w bardzo niskich temperaturach. Wszystkie kieszenie 
tak skonstruowane, by nie dostawała się do nich woda deszczowa ani śnieg. 
Oczywiście pływające kombinezony TEAM DAIWA odpowiadają wszystkim 
europejskim normom konstrukcyjnym dla tego typu odzieży. Kombinezon 

team daiwa pływający kombinezon, 2-częściowy

nr. art. rozm.  
18510-110 S   
18510-120 M   
18510-130 L   
18510-140 XL   
18510-150 XXL   
18510-160 XXXL   

DWUCZęŚCIOWY

TEAM DAIWA dostarczany jest z torbą do transportu.
Materiał wierzchni: 100% nylon
Izolacja: 100% poliester
Torba do transportu: 100% poliester
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nr. art. rozm.  
18292-020 M   
18292-030 L   
18292-040 XL   
18292-050 XXL   

nr. art. rozm.  
18292-120 M   
18292-130 L   
18292-150 XXL   
18292-140 XL   

daiwa d-Vec 
KOsZUlKA POlO
Materiał: 100% Poliester

Kolor: biały/czarny

Kolor: czarny/biały

Materiał: 100% bawełna

daiwa d-Vec 
cZAPKA

nr. art. rozm.  
18205-001 uni   

Odzież DAIWA

cZAPKA 
d-Vec

cZAPKA 
dAIwA

nr. art. rozm.  
18205-005 uni   

nr. art. rozm.  
18205-006 uni   

cZAPKA 
dAIwA

nr. art. rozm.  
18205-007 uni   

NEw
NEw

NEw
Materiał: 100% bawełna

Materiał: 100% bawełna
Materiał: 100% bawełna
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