
Rok 2018 to czas pełen nowości w ofercie 
Normarku.

Rozszerzyliśmy naszą propozycję dla zwolenników 
Feedera i Matcha o sprzęt francuskich producentów  
Water Queen i Rameau (m.in. o serię zanęt Rameau 
D’Or, tworzoną przy udziale multimedalisty Diega 
da Silvy). Dobrze znany na polskim rynku Dynamite 
uzupełnił ofertę o nowe produkty z serii Carpodrome 
Match Feeder. W porozumieniu z naszym teamem 
karpiowym przygotowaliśmy nową serię wędek Carp 
Spirit i różnorodną ofertę akcesoriów Carp Spirit  
i Carp Spirit Classic. Nie zapomnieliśmy o łowcach 
sumów – Cat Spirit to najwyższej klasy akcesoria do 
połowu największych okazów. 
Rapala stworzyła Pike Program – autorski program 
przynęt przeznaczony do połowu szczupaków. 

Zapraszamy do sklepów partnerskich.

spis treści 2018

rapala 
Pike Program 04

Seria Shadow Rap® 08

Seria Scatter Rap® 14

Seria BX® 21

Seria MaxRap® 25

Seria X-Rap® 28

Seria Classic 39

Przynęty plastikowe 53

Akcesoria 69

Wędki / Kołowrotki 102

bluefox 119

storm 123

vmc 140

sufix 178

cat spirit 184

rameau 195

Water Queen 221

carp spirit 235

carp spirit classic 308

carp spirit Wędki 326

dynamite 334

carpodrome match  364

plano 368

humminbird 378

minn kota 392

seafox 400

mora ice 402

z Wędkarskimi
pozdroWieniami
zespół normark polska

rapala2



Tomasz Kurnik, konsultant Rapala

rapala 3



Pike 
Program

W 2018 r. Rapala wprowadza innowacyjny pro-
gram przygotowany specjalnie pod konkretny 
gatunek ryby, czyli szczupaka.
Produkty Rapala noszące symbol „Built tough for 
big pike” zostały stworzone z myślą o łowieniu 
największych okazów. 
Opracowane we współpracy z zespołem profe-
sjonalnych spinningistów, zostały wyposażone  
w funkcje, które pomogą Ci złowić rybę życia. 
Szukaj tego znaku w sklepie lub na produktach 
firmy Rapala. 
W skład Pike Program wchodzą 3 przynęty:
- Wobler Super Shadow Rap®
- Hybryba X-Rap® Peto 
- Błystka X-Rap® Scoop
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Super Shadow Rap to wobler, którym firma Rapala 
otwiera nowy rozdział w swojej historii. Ma długość 
16cm, wagę 77 g i jest przeznaczony do łowienia 
mocnym sprzętem na grube ryby. Już przy bar-
dzo wolnym prowadzeniu świetnie lusterkuje na 
boki. Wobler ten posiada charakterystyczne cechy

a

dla przynęty typu dżerk (jerk). Podszarpywanie lub 
pauzy znakomicie imitują zachowanie rannej ryby, 
pobudzając drapieżniki do brania. Znakomicie do-
pracowane szczegóły i  kolorystyka sprawiają, że 
wygląda jak naturalna ryba. Uzbrojony w kotwice 
VMC® Coastal Black ™.

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SSDR16 16 cm 1–1,4 m 77 g dwie nr 3

aRb-Artistic Burbot; bgh-Blue Ghost; hlW-Halloween;  
htip-Hot Tiger Pike; htp-Hot Pike; mRc-Mirror Carp;  
Og-Olive Green; pEl-Live Perch; ROl-Live Roach;  
Rtl-Live Rainbow Trout; ScRb-Scaled Baitfish; ScRR-Scaled Roach; 
Siik-Whitefish; tRl-Live Trout; tWz-Twilight Zone; uRk-Unreal Koi

SuPer Shadow raP®
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Fińska bestia, X-Rap® Peto, to hybryda, która  łączy 
w sobie rasową konstrukcję X-Rap® Rapali z pięk-
nie dopasowanym, kolorowym, miękkim ogonem. 
Duża przynęta o agresywnej akcji, która przyciąga 
drapieżniki, nawet te słabo żerujące. Zastosowanie 
w różnych głębokościach: od płytkich łowisk do 
głębokich partii wody. Przynęta prosta w obsłudze 
i technice prowadzenia nawet dla początkujących 
wędkarzy. Wystarczy tylko

a

skręcać żyłkę w różnych prędkościach, a przynęta 
zrobi resztę. Przy wolnym prowadzeniu  charakte-
ryzuje się  szeroką akcją  z intensywnym wykopem 
ogona, przy podszarpywaniu z przerwami  powoli 
nurkuje aż do dna. Miękki ogon jest mocno przymo-
cowany do korpusu nierdzewnym łącznikiem. Dołą-
czony zapasowy ogon. Uzbrojony w  kotwice VMC® 
Coastal Black ™. 

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

XRPT20 20 cm 0,5–1 m 83 g dwie nr 2

aRb-Artistic Burbot; bgh-Blue Ghost; hWl-Halloween;  
htip-Hot Tiger Pike; htp-Hot Pike; mRc-Mirror Carp;  
Og-Olive Green; pEl-Live Perch; ROl-Live Roach;  
Rtl-Live Rainbow Trout; ScRb-Scaled Baitfish; ScRR-Scaled Roach; 
Siik-Whitefish; tWz-Twilight Zone; uRk-Unreal Koi
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Wahadłówka (X-Rap Scoop) – nowatorska forma  
i specyfika przynęty pozwala na prowadzenie jej  
w różnych warunkach. Ta leniwie i bardzo mozolnie 
przewalająca się na boki przynęta została zaprojek-
towana na duże drapieżniki. Posiada wszelkie cechy 
dużej wahadłówki, dodatkowo przy podszarpywa-
niu pracuje jak bezsterowy jerk. Polecana do róż-
nych metod prowadzenia w zależności od poziomu 
posiadanych umiejętności wędkarza. Błyszczące 
wykończenia łączą się z realistycznymi wzorami  
i rzeźbieniami, kusząc ryby, a te po prostu nie mogą 
im się oprzeć. Uzbrojona w kotwice VMC® Coastal 
Black ™

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

XRSCP14 14 cm 1,6 m 68 g nr 2 & nr 4

aRb-Artistic Burbot; htip-Hot Tiger Pike; mRc-Mirror Carp;  
Og-Olive Green; pEl-Live Perch; RER-Red Rocket; ROl-Live Roach; 
Rtl-Live Rainbow Trout; ScRb-Scaled Baitfish; ScRR-Scaled Roach; 
Siik-Whitefish; Sjl-Live Skipjack; tRl-Live Trout;  
tWz-Twilight Zone; 

a
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Seria 
Shadow 
raP®

Charakterystyczna dla woblerów z serii Shadow 
Rap® akcja zdychającej rybki dopełnia legendarną 
już dla woblerów Rapala® akcję uciekającej rybki 
oraz oryginalną „rapalowską” akcję „rannej rybki”. 
Trzy rodzaje akcji, charakterysty czne dla pracy 
woblerów Rapala®, stanowią trzy najwrażliwsze 
momenty,  w których rybka, a w tym wypadku 
przynęta, staje się najbardziej interesującym 
celem dla drapieżników.

Woblery z serii Shadow Rap® idealnie naśladują 
ostatnie podrygi konającej rybki. Po każdym 
pociągnięciu wobler robi ostry zwrot, niemal  
o 180°, i drgając ustawia się w pozycji „głową  
w dół”, a zatrzymany, powoli tonie. Można nim 
łowić bardzo krótkimi szarpnięciami – niemal  
w miejscu, wydłużając jego pobyt w strefie brań.

 (f
ot

:  
M

ic
ha

ł M
as

ło
w

sk
i)

rapala8



Szybkie ruchy, nagłe zatrzymanie – to kwinte-
sencja akcji woblera RipStop ™. Przynęta porusza 
się  błyskawicznymi ruchami.  Staje w miejscu, a 
następnie lekko podnosząc głowę, unosi się ku 
górze. Podszarpuj, pauzuj, a szybko przekonasz 
się jak chętnie wszystkie gatunki ryb będą współ-
pracować.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Zawisa w toni
•	 Dostępny w 14 kolorach
•	 Uzbrojony w dwie kotwice VMC nr  6 & 7

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

RPS09 9 cm 1–1,3 m 7 g nr 6 & nr 7

aS-Albino Shiner; cbN-Carbon; bN-Bone; clN-Clown; Eb-Elite Pro; 
gObY-Goby; hDi-Houdini; hER-Herring; mbS-Moss Back Shiner; 
mkY-Speed Monkey; mRl-Marilyn; pD-Purpledescent; S-Silver; 
SNp-Sneaky Pete; Yp-Yellow Perch

riP StoP
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SPinning

Ten podpowierzchniowy wobler swoim wyglądem 
i zachowaniem w wodzie do złudzenia przypomina 
rybkę z drobnicy, na którą polują drapieżniki. Przy 
równomiernej szybkości ściągania, nie zmieniając 
zanurzenia, kolebie się wyraziście na boki.

a

Łatwo takiego woblerka wmieszać w ławicę praw-
dziwej drobnicy. Gdy zaprzestaniemy ściągania,  
zastyga na tej głębokości, na której go prowadzi-
liśmy, a kiedy ściągamy krótkimi, gwałtownymi  
ruchami, to podszarpywana przynęta zaczyna  
błyskać bokami i natychmiast zwraca na siebie uwa-
gę zaciekawionych drapieżników.

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SDRS09 9 cm 0,9–1,2 m 12 g dwie nr 6

aS-Albino Shiner; bbh-Blue Back Herring; bN-Bone; clN-Clown; 
cRu-Crush; Ft-Firetiger; ghSh-Ghost Shiner; haY-Haymaker; 
hlW-Halloween; hh-Hot Head; imp-Imposter;  
mbS-Moss Back Shiner; mlc-Molten Copper; Og-Olive Green; 
p-Perch; pEl-Live Perch; ROl-Live Roach; Rtl-Live Rainbow Trout;  
S-Silver; tRi-Tropic Ice; tRl-Live Trout; Yp-Yellow Perch

Shadow raP® Shad
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SPinning

Sprawdza się przy obławianiu miejsc na granicy 
płytkiej i głębokiej wody, w głębszych miejscach, 
wzdłuż głębokich uskoków, przy gwałtownych 
spadkach dna. Szybko nurkuje i świetnie nadaje się 
do myszkowania w odmętach głębokich miejscó-
wek. Gdy przestaniemy zwijać linkę, bardzo powoli

a

wypływa w pozycji poziomej ku górze, a jak wiemy 
ryby nie tylko atakują przynętę w opadzie, ale 
również przy podbijaniu jej do góry. Wyważony  
5 stalowymi kulkami, które grzechocząc, dodatko-
wo wabią drapieżniki. Jego agresywna akcja spraw-
dza się przy łowieniu ryb łososiowatych, szczupa-
ków, okoni, sandaczy. 

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SDRSD09 9 cm 1,5–1,8 m 12 g dwie nr 6

aS-Albino Shiner; bbh-Blue Back Herring; bN-Bone; clN-Clown; 
cRu-Crush; Ft-Firetiger; ghSh-Ghost Shiner; haY-Haymaker; 
hlW-Halloween; hh-Hot Head; imp-Imposter;  
mbS-Moss Back Shiner; mlc-Molten Copper; Og-Olive Green; 
p-Perch; pEl-Live Perch; ROl-Live Roach; Rtl-Live Rainbow Trout;  
S-Silver; tRi-Tropic Ice; tRl-Live Trout; Yp-Yellow Perch

Shadow raP® Shad deeP

 as   bgh   bn  

  
 cln   cru   ft  noWość  

  
 ghsh   hay   hlW  

  
 hh  noWość   imp   mbs  

  
 mlc   og   p  noWość  

  
 pel  noWość   rol  noWość   rtl  noWość  

  
 s   tri   trl  noWość  

  
 yp   

 

rapala 11



SPinning

Idealnie naśladuje ostatnie podrygi konającej rybki. 
Po każdym pociągnięciu robi ostry zwrot, niemal 
o 180o, i drgając ustawia się w pozycji „głową w dół”, 
a zatrzymany powoli tonie. Można nim łowić bardzo 
krótkim szarpnięciami – niemal w miejscu, wydłuża-
jąc jego pobyt w strefie brań.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Responsywny i zwrotny jak dżerk 
•	 Zastopowany drga i wolno opada „głową w dół”
•	 Imituje konającą rybkę
•	  Wewnętrzna, metaliczna powłoka  

i naturalistyczna łuska
•	  Przezroczyste boki i holograficzny wkład  

z zarysem ości
•	 Idealne wyważenie ciężarkami z wolframu i stali 
•	 Kotwice VMC Black Nickel

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SDR11 11 cm 0,6–1,2 m 13 g trzy nr 6

aS-Albino Shiner; bbh-Blue Back Herring; bN-Bone; clN-Clown; 
cRu-Crush; Ft-Firetiger; ghSh-Ghost Shiner; haY-Haymaker; 
hlW-Halloween; hh-Hot Head; imp-Imposter;  
mbS-Moss Back Shiner; mlc-Molten Copper; Og-Olive Green; 
p-Perch; pEl-Live Perch; ROl-Live Roach; Rtl-Live Rainbow Trout;  
S-Silver; tRi-Tropic Ice; tRl-Live Trout; Yp-Yellow Perch

Shadow raP®
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SPinning

Idealnie naśladuje konającą rybkę nawet przy  
wolnym prowadzeniu. Chodzi nieco głębiej niż  
Shadow Rap® i mocno pracuje na boki. Po szarpnię-
ciu i zluźnieniu linki zawraca o 180°, zatrzymuje się 
drgając i zaczyna powoli tonąć.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Responsywny i zwrotny jak dżerk 
•	 Zastopowany drga i wolno opada „głową w dół”
•	 Imituje konającą rybkę
•	  Wewnętrzna metaliczna powłoka  

i naturalistyczna łuska
•	  Przezroczyste boki i holograficzny wkład  

z zarysem ości
•	 Idealne wyważenie ciężarkami z wolframu i stali 
•	 Kotwice VMC Black Nickel

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SDRD11 11 cm 1,2–2,4 m 13 g trzy nr 6

aS-Albino Shiner; bgh-Blue Ghost; bN-Bone; clN-Clown; cRu-
Crush; Ft-Firetiger; ghSh-Ghost Shiner; haY-Haymaker; hh-Hot 
Head; hlW-Halloween; imp-Imposter; mbS-Moss Back Shiner; mlc-
Molten Copper; Og-Olive Green; p-Perch; pEl-Live Perch; ROl-Live 
Roach; Rtl-Live Rainbow Trout; S-Silver; tRi-Tropic Ice; tRl-Live 
Trout; Yp-Yellow Perch

Shadow raP® deeP
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Seria 
Scatter 
raP®

Akcja woblerów Scatter Rap® doskonale 
naśladuje ruchy spłoszonej ryby próbującej uciec 
przed drapieżnikiem – takie właśnie zachowanie 
najlepiej prowokuje duże ryby do ataku. Żaden 
drapieżca nie oprze się tej zachęcie.

Ster typu „scatter” jest odpowiedzialny za pełne 
uników, nieregularne ruchy na boki, wzmocnione 
nagłymi zmianami tempa i  kierunku, które 
niezawodnie prowokują do ataku. Wędkarze na 
całym świecie od zawsze starają się imitować ten 
ruch – teraz dzięki Scatter Rap® nie musisz być 
zawodowcem, aby stosować zawodowe techniki. 
Wystarczy, że będziesz równomiernie zwijać linkę, 
od czasu do czasu zmieniając tempo, a  Scatter 
Rap® zapewni Ci branie.
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SPinning

Idealnie naśladuje konającą rybkę nawet przy  
wolnym prowadzeniu. Chodzi nieco głębiej niż  
tradycyjny Husky i mocno pracuje na boki. Po szarp-
nięciu i zluźnieniu linki zawraca o 180°, zatrzymuje 
się drgając i zaczyna powoli tonąć.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Responsywny i zwrotny jak dżerk 
•	 Zastopowany drga i wolno opada „głową w dół”
•	 Imituje konającą rybkę
•	  Wewnętrzna metaliczna powłoka  

i naturalistyczna łuska
•	  Przezroczyste boki i holograficzny wkład  

z zarysem ości
•	 Idealne wyważenie ciężarkami z wolframu i stali 
•	 Kotwice VMC Black Nickel

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SCRH13 13 cm 2,4–3 m 12 g trzy nr 4

bSh-Blue Shiner; chl-Live Char; EljS-Pink Parrot Stripe; FFch-Foil 
Fluorescent Chartreuse; FFgR-Foil Fluorescent Green; gSh-Gold 
Shiner; gYOS-Green Yellow Orange Stripe; hFcgR-Hologram Flake 
Copper Green; hFgFR-Hologram Flake Gold Fluorescent Red; 
hFSbR-Hologram Flake Silver Brown; p-Perch; pEhl-Live Hologram 
Perch; ROhl-Live Hologram Roach; RYgS-Red Yellow Green Stripe; 
S-Silver; SD-Shad; Smhl-Live Hologram Smelt; SSh-Silver Shiner; 
WRbS-White Red Black Stripe; YSh-Yellow Shiner; 

Scatter raP® huSky
noWość
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SPinning

Scatter raP® deeP huSky jerk ST
ER TYPU

SC AT T ER

™
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Łączy pracę steru typu „scatter” odpowiedzialnego 
za magiczny ruch przynęty o nieregularnej, pełnej 
uników akcji z pracą korpusu legendarnego Husky 
Jerka. Idealny do eksperymentowania technikami 
prowokującymi ryby drapieżne i do obławiania 
miejsc głębokich, na skraju wypłyceń i głębokiej 
wody oraz do łowienia wzdłuż głębokich opasek 
rzecznych. 

a

Najważniejsze cechy:

•	  Polecany szczególnie do łowienia szczupaków, 
sandaczy, dużych okoni

•	  Poza klasycznym spinningiem można ją  
z powodzeniem używać do trollingu

•	  Potrafi szybko i głęboko zanurkować do głębokości 
3,5 metra przy jednoczesnym nieregularnym 
ruchu woblera robiącego wyraźne uniki podczas 
szybkiego sprowadzania w głębinę

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SCRDHJ10 10 cm 2,7–3,6 m 10 g dwie nr 6

clN-Clown; Elj-Pink Parrot; Ft-Firetiger; gbm-Glass Blue Minnow; 
gF-Goldfish; gmN-Glass Minnow; gp-Glass Perch; gYp-Glow Yellow 
Perch; hgh-Helsinki Ghost; ht-Hot Tiger; Ogh-Olive Ghost; Rh-Red 
Head; S-Silver; Sb-Silver Blue

rapala16
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Został skonstruowany na bazie klasycznego, prze-
gubowego korpusu Rapala Jointed i  wyposażony 
w nowoczesny ster Scatter Lip. Prowadzony powoli 
ma legendarną akcję przegubowych woblerów Ra-
pala®, a gdy przyspieszymy zwijanie linki, wykonuje 
chaotyczne ruchy i uniki – wówczas jest atakowany 
przez ryby.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Korpus z balsy wyposażony w ster typu „scatter”
•	 Pełne uników, chaotyczne ruchy uciekającej rybki 
•	  Wzmocniona akcja dzięki przegubowemu  

korpusowi 
•	 Pływający 
•	 Okrągłe kotwice VMC Black Nickel
•	 Indywidualnie testowany

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SCRJ09 9 cm 1,5–2,1 m 7 g dwie nr 6

gFR-Gold Fluorescent Red; p-Perch; Rt-Rainbow Trout; S-Silver; 
SFc-Silver Fluorescent Chartreuse; Spc-Spotted Copper; 
SpSb-Spotted Silver Blue; tR-Brown Trout

Scatter raP® jointed

SPinning
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SPinning

Ten wobler porusza się nierówno, chaotycznie – jak 
wystraszona rybka uciekająca przed zębatą paszczą 
drapieżnika. Schodzi do 3 m. Wolniej prowadzony 
delikatnie się kolebie, a po zwiększeniu prędkości 
płynie nieregularnym zygzakiem, gwałtownie skrę-
ca i ostro kopie.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Klasyczny korpus Rap Shad z balsy
•	 Ster głębokości Scatter Lip
•	 Chaotyczne ruchy uciekającej rybki 
•	 Nierówna, wrażliwa akcja
•	 Naturalistyczny, wabiący wygląd
•	 Kotwice VMC Black Nickel

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

DSCRS07 7 cm 2,7–3,6 m 7 g dwie nr 6

chl-Live Char; cRSD-Caribbean Shad; DmN-Demon;  
Elj-Pink Parrot; Ft-Firetiger; gF-Goldfish; gOl-Gold of Lapland; 
p-Perch; pEhl-Live Hologram Perch; pEl-Live Perch; ROhl-Live 
Hologram Roach; ROl-Live Roach; RSl-Live River Shad; S-Silver; 
Smhl-Live Hologram Smelt; SSh-Silver Shiner

Scatter raP® Shad deeP ST
ER TYPU

SC AT T ER

™

 chl  noWość   crsd   dmn  

  
 elj   ft   gf noWość  

  
 gol   p   pehl noWość  

  
 pel   rohl noWość   rol  

  
 rsl   s   smhl noWość  

  
 ssh  
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SPinning

Scatter raP® tail dancer ST
ER TYPU

SC AT T ER

™

Połączenie szerokiej, nieregularnej akcji legendar-
nego Tail Dancera z chaotyczną, nierówną pracą, 
charakterystyczną dla woblera uzbrojonego w ster 
typu „Scatter” skutkują niepowtarzalną akcją, której 
nie oprze się żaden drapieżnik. Przynęta polecana 
do głębokiego łowienia. Schodzi do 5,7 m!

a

Najważniejsze cechy:

•	 Ster głębokości typu „Scatter”
•	 Chaotyczne ruchy uciekającej rybki 
•	 Nierówna, responsywna akcja
•	 Naturalistyczny, wabiący wygląd
•	 Kotwice VMC Black Nickel

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SCRTD09 9 cm 3,3–5,7 m 13 g dwie nr 4

alb-Bleak; aYul-Live Ayu; bFl-Blue Flash; chl-Live Char;  
clN-Clown; Elj-Pink Parrot; Flp-Flash Perch; Ft-Firetiger; 
gF-Goldfish; gOl-Gold of Lapland; gtu-Green Tiger UV; Otu-Or-
ange Tiger UV; p-Perch;  pEhl-Live Hologram Perch; pEl-Live Perch; 
RDt-Red Tiger; Rh-Red Head; ROhl-Live Hologram Roach; ROl-
Live Roach; S-Silver; Smhl-Live Hologram Smelt; SSh-Silver Shiner

 alb   ayul   bfl  

  
 chl noWość   cln   elj  

  
 flp   ft   gf   noWość  

  
 gol   gtu   otu  

  
 p   pehl  noWość   pel  

  
 rdt   rh   rohl noWość  

  
 rol   s   smhl noWość  

  
 ssh  

rapala 19



SPinning

Scatter Rap® Minnow kontynuuje tradycję. Legen-
darny profil korpusu z  unikatowym sterem typu 
„scatter” to przynęta na wszystkie gatunki ryb,  
doskonała do rzucania i  trollingu – w  obu przy-
padkach prezentuje agresywną, unikową akcję  
spłoszonej rybki.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Korpus z balsy wyposażony w ster typu „scatter”
•	 Drut przeprowadzony przez całą długość korpusu
•	 Agresywna akcja pełna uników
•	 Pływający
•	 Kotwice VMC® Black Nickel

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SCRM11 11 cm 1,8–2,7 m 6 g trzy nr 6

alb-Bleak; aYu-Ayu; b-Blue; chl-Live Char; Elj-Pink Parrot; 
Ft-Firetiger; g-Gold; galb-Golden Alburnus; gFR-Gold Fluorescent 
Red; gOl-Gold of Lapland; p-Perch; pD-Purpledescent; pEhl-Live 
Hologram Perch; ROhl-Live Hologram Roach; Rt-Rainbow Trout;  
S-Silver; SFc-Silver Fluorescent Chartreuse; Smhl-Live Hologram 
Smelt; Spc-Spotted Copper; SpSb-Spotted Silver Blue; SSh-Silver 
Shiner; tR-Brown Trout

Scatter raP® minnow ST
ER TYPU

SC AT T ER

™

 alb   ayu   b  

  
 chl noWość   elj   ft  

  
 g   galb   gfr  

  
 gol   p   pd  

  
 pehl noWość   rohl noWość   rt  

  
 s   sFc   smhl noWość  

  
 spc   spsb   ssh  

  
 tr   
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Seria 
bx®

Połączenie niepowtarzalnych właściwości balsy  
z odpornością plastiku wydało owoc w postaci  
serii Balsa Xtreme (BX), która zapoczątkowała 
nową erę w łowieniu na sztuczne przynęty. Opa-
tentowany koncept BX polega na zastosowa-
niu twardej, przezroczystej powłoki z plastiku,  
wewnątrz której zatopiony został rdzeń z balsy. 
Doskonałe wyważenie uzyskane dzięki precy-
zyjnie umieszczonym ciężarkom zapewnia przy-
nęcie niepowtarzalną, agresywną akcję. Twar-
da, kopolimerowa powłoka idealnie nadaje się 
do realistycznego dekorowania (wykańczania)  
– trójwymiarowe łuski, linia boczna oraz pokry-
wy skrzelowe w połączeniu z metaliczną folią  
zapewniają efekt absolutnie naturalnych kształ-
tów i barw.
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SPinning

Ta powierzchniowa przynęta porusza się w tak nie-
samowity sposób, że trzeba jej było dać wytrzyma-
ły, trwały korpus. BX Waking Minnow ma szeroką, 
kołyszącą się akcję. Prowadzona wysoko uniesioną 
wędką porusza się po powierzchni wody, pozosta-
wiając za sobą ślad z bąbelków.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Pływa po powierzchni, ucieka na boki
•	 Rdzeń z balsy zapewniający ruchliwość
•	 Twarda powłoka z kopolimeru 
•	 Realistycznie wykończony
•	 Przeznaczony do wolnego prowadzenia
•	 Okrągłe kotwice VMC Black Nickel

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

BXWM13 13 cm przy pow. 22 g dwie nr 5

aS-Albino Shiner; bbh-Blue Back Herring; Ft-Fire Tiger; gF-Goldfish; 
gSh-Gold Shiner; SDW-Shadow; Smt-Smelt; Yp-Yellow Perch

 as noWość   bbh  

 
 ft   gf  

 
 gsh   sdW  

 
 smt   yp  

 

bx® waking minnow
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SPinning

bx® minnow

Dzięki opatentowanej konstrukcji, na którą składa 
się korpus z  balsy, oraz wytrzymałej, kopolime-
rowej powłoce BX Minnow pracuje intensywnie  
nawet przy najwolniejszym prowadzeniu. Można 
go również prowadzić szybko, agresywnie. Nie boi 
się zębów drapieżników! Precyzyjne wyważenie 
gwarantuje długie rzuty.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Korpus z balsy 
•	 Wytrzymała powłoka z kopolimeru
•	 Realistyczne wykończenie
•	 Wewnętrzna odblaskowa folia
•	 Boki błyszczą podczas kolebania
•	 Kotwice VMC® Black Nickel
•	 Pływający
•	 Indywidualnie testowany

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

BXM07 7 cm 0,6–1,2 m 7 g dwie nr 6

BXM10 10 cm 0,9–1,5 m 12 g dwie nr 4

aYu-Ayu; bbh-Blue Back Herring; Ft-Fire Tiger; gSh-Gold Shiner;
hh-Hot Head; p-Perch; RFp-Redfin Perch; Rt-Rainbow Trout;  
S-Silver; Smt-Smelt; tR-Brown Trout

 ayu   bbh   ft  

  

 gsh   hh   p  

  

 rfp   rt   s  

  

 smt   tr  
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SPinning

Spłaszczony bocznie BX Swimmer, dzięki prze-
gubowemu korpusowi z  balsy, charakteryzuje się 
umiarkowaną, kolebiącą pracą już przy bardzo 
wolnym prowadzeniu. Wytrzymałe przezroczyste 
pokrycie z  kopolimeru chroni korpus z  balsy oraz 
naturalistyczne detale wykończenia. Wolno tonący  
BX Swimmer świetnie nadaje się do długich rzutów.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Korpus z balsy
•	 Wytrzymała powłoka z kopolimeru
•	 Wewnętrzna odblaskowa folia
•	 Płaskie boki błyszczą podczas kolebania
•	 Kotwice VMC® Black Nickel
•	 Wolno tonący
•	 Holograficzne oko

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

BXS-12 12 cm 1,2–1,8 m 27 g dwie nr 3

bbh-Blue Back Herring; Ft-Fire Tiger; gSh-Gold Shiner; hh-Hot 
Head; p-Perch; RFp-Redfin Perch; Rt-Rainbow Trout; S-Silver;  
Smt-Smelt; Yp-Yellow Perch

bx® Swimmer

 bbh   ft   gsh  

  
 hh   p   rfp  

  
 rt   s   smt  

  
 yp  

Anna Pióro
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Seria 
maxraP®

Maksymalne możliwości oraz komponenty 
najwyższej jakości. Koncept MaxRap® to wynik 
dążenia do uzyskania maksymalnych efektów 
w  tworzeniu przynęt – laserowo rzeźbione 
łuski, kotwice VMC Spark Point oraz doskonałe 
elementy wykończenia powodują, że przynęty 
z  tej serii to Rolls-Royce'y na rynku woblerów. 
Doświadczenie uczy, że zawodowcy oraz 
amatorzy pragną jednego – doskonałości. 
MaxRap® jest spełnieniem tego pragnienia.
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SPinning
Zaprojektowany, aby osiągać maksymalne dystanse, 
MaxRap® posiada aerodynamiczny kształt oraz 
opatentowany mechanizm MaxCast, dzięki czemu  
będziesz w stanie celnie cisnąć go na niespotykaną 
dotąd odległość. Ozdobiony wzorem ręcznie malo-
wanej łuski wewnątrz korpusu, uzbrojony w kotwice 
VMC® Spark Point oraz inne komponenty dosko-
nałej jakości MaxRap® pruje powietrze jak rakieta  
balistyczna, a pod wodą imituje zachowanie „rannej 
rybki”. 

a

Najważniejsze cechy:

•	 Wewnętrzny mechanizm MaxCast
•	  Doskonałe wyważenie za pomocą  

wolframowych kul
•	 Aerodynamiczny kształt
•	  Kotwice Premium Spark Point  

Nickel VMC®
•	 Neutralne wyważenie
•	 Owalny zaczep na linkę
•	 Trójwymiarowe holograficzne oko
•	 Ręcznie wyważany i testowany

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

MXR11 11 cm 0,3–0,9 m 13 g dwie nr 6

MXR13 13 cm 0,3–0,9 m 15 g trzy nr 6

MXR15 15 cm 0,3–0,9 m 23 g trzy nr 4

MXR17 17 cm 0,3–0,9 m 28 g trzy nr 4

aYul-Live Ayu; bbh-Blue Back Herring; bN-Bone; bSbl-Live Baby 
Sea Bass; bSRDl-Live Sardine; FaNc-Flake Anchovy; FaYu-Flake 
Ayu; Fb-Flake Blue; FbSRD-Flake Blue Sardine; Fg-Flake Green; 
Fhb-Flake Hot Blue; Fhc-Flake Hot Chartreuse; FOaNc-Flake 
Orange Anchovy; Fpgh-Flake Purple Ghost; FpSRD-Flake Pink 
Sardine; FRh-Flake Red Head; FS-Flake Silver; lzl-Live Lanzon; 
mul-Live Mullet; pcD-Pink Candy; pjl-Live Pejerrey; Sbml-Live 
Blue Mackerel; Sgml-Live Green Mackerel

maxraP® 11, 13, 15, 17

 ayul noWość   bbh   bn  

  
 bsbl noWość   bsrdl noWość   Fanc  

  
 Fayu   fb   Fbsrd  

  
 fg   Fhb   Fhc  

  
 Foanc   Fpgh   Fpsrd  

  
 Frh   fs   lzl  noWość  

  
 mul  noWość   pcd   pjl  noWość  

  
 sbml noWość   sgml noWość   
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SPinning

maxraP® long range minnow

Wobler dostosowany do bardzo długich rzutów  
w najtrudniejszych warunkach. Opatentowany 
mechanizm ruchomych ciężarków Max Cast oraz 
aerodynamiczny profil zapewniają zasięg rzutów 
większy niż jakakolwiek inna przynęta z tej kate-
gorii. To szybki, agresywny wobler, który doskonale 
pracuje również przy wolnym prowadzeniu.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Aerodynamiczny kształt zapewnia długie rzuty
•	 Zewnętrzny mechanizm Max Cast
•	 Folia holograficzna i naturalistyczna łuska 
•	 Przeznaczony do agresywnego prowadzenia 
•	 Mocna, lusterkująca praca
•	 Małe opory ruchu
•	 Ostro skręca po szarpnięciu 
•	 Zastopowany powoli opada
•	 Mocne kotwice VMC Black Nickel

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

MXLM12 12 cm 1,2 m 20 g dwie nr 6

aYul-Live Ayu; bSbl-Live Baby Sea Bass; bSRDl-Live Sardine; 
FaNc-Flake Anchovy; FaYu- Flake Ayu; FbSRD-Flake Blue Sardine; 
Fggh-Flake Glass Ghost; Fmu-Flake Mullet; FRh-Flake Red Head; 
FRSt-Flake Red Steel; FS-Flake Silver; lzl-Live Lanzon; mul- Live 
Mullet; pjl-Live Pejerrey; Sbml-Live Blue Mackerel; Sgml-Live 
Green Mackerel

 ayul noWość   bsbl noWość   bsrdl noWość  

  

 Fanc   Fayu   Fbsrd  

  

 Fggh   fmu   Frh  

  

 frst   fs   lzl  noWość  

  

 mul  noWość   pjl  noWość   sbml noWość  

  

 sgml noWość  
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Seria 
x-raP®

Nigdy nie zapomnisz momentu, kiedy po raz 
pierwszy użyłeś X-Rap®. Tej powolnej akcji kole-
biącej, która towarzyszy równomiernemu zwija-
niu linki, przełamywanej silnymi „bryknięciami” 
po szarpnięciu. Ta wyjątkowa akcja zapoczątko-
wała powstanie nowej kategorii przynęt – tzw. 
slashbait'ów.

Ale X-Rap® jest tylko jeden, wyjątkowy i  nie do 
podrobienia! Odpowiednie wykończenie kolo-
rystyczne, wewnętrzna, holograficzna folia, trój-
wymiarowe oczy, wewnętrzny wzór łusek i skrzeli 
czynią go niepowtarzalnym.

Rodzina X-Rap® rozrosła się do kilkunastu modeli, 
z  których każdy bezbłędnie sprawdza się w  róż-
norodnych warunkach na wodach słodkich i sło-
nych.
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SPinning
Bezsterowiec polecany do podpowierzchniowego 
łowienia, zwłaszcza w miejscach bardzo płytkich, 
pośród podwodnej roślinności. Uzbrojony w dwa 
pojedyncze haki, które zmniejszają czepliwość 
o podwodne zaczepy, a ich duży łuk kolankowy 
świetnie zapina atakującą rybę. Idealny do dale-
kich rzutów. Prowadzony jednostajnym tempem, 
odchyla się delikatnie na boki. Wolnotonący, daje 
możliwość penetrowania różnych warstw wody. 

a

Najważniejsze cechy:

•	  Półprzezroczysty korpus X-style
•	 Holograficzne oczy 3D
•	 Wolno tonący
•	 Podpowierzchniowa akcja „psa na smyczy”
•	 Dwa pojedyncze haki VMC®

a

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SXRTM08 8 cm 03–0,6 m 13 g dwie nr 2/0

aS-Albino Shiner; bNc-Bone Charteuse; bSRD-Blue Sardine; 
FuS-Fusilier; ggh-Glass Ghost; gO-Gold Olive; hO-Hot Olive;  
mbS-Moss Back Shiner; mm-Mangrove Minnow; mu-Mullet;  
Og-Olive green; pF-Pinfish; plD-Pilchard; RDb-Red Belly;  
Rgh-Red Ghost; S-Silver

x-raP® twitchin' mullet

 as   bnc   bsrd  

  
 fus   ggh   go  

  
 ho   mbs   mm  noWość  

  
 mu  noWość   og   pF  noWość  

  
 pld  noWość   rdb   rgh  

  
 s    
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SPinning

Dzięki systemowi X-treme można nim łowić na do-
wolnej głębokości. Wyposażony w  system Coun-
tDown, wprowadzony przez Rapalę w  1960 roku. 
Wobler ten ma agresywną, kolebiącą akcję i  drga 
podczas opadu. Tonie o 30% szybciej od klasyczne-
go CountDowna. Świetny do długich rzutów dzięki 
sporej masie i kształtowi korpusu.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Stała kontrola głębokości
•	 Agresywna, kolebiąca akcja
•	 Drga w opadzie
•	 Tonący
•	 Holograficzne oko
•	 Wykończenie X-Style
•	 Kotwice VMC® Black Nickel
•	 Indywidualnie testowany

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

XRCD05 5 cm 0,6–1,2 m 4 g dwie nr 10

XRCD07 7 cm 0,9–1,5 m 10 g dwie nr 6

aYu-Ayu; Ftu-Firetiger; ggh-Glass Ghost; hh-Hot Head;  
mD-Muddler; Og-Olive Green; pEl-Live Perch; ROl-Live Roach; 
Rt-Rainbow Trout; Rtl-Live Rainbow Trout; S-Silver; tR-Brown 
Trout; tRl-Live Trout;

x-raP® countdown®

 ayu   ftu  noWość   ggh  

  
 hh   md   og  

  
 pel  noWość   rol  noWość   rt  

  
 rtl  noWość   s   tr  

  
 trl  noWość  
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SPinning

X-Rap® jest przynętą marzeń na miarę XXI wieku.  
Został zaprojektowany na podobieństwo ran-
nej rybki – jasne łuski oraz linia boczna odbijają  
światło jak małe lusterka. Jego konstrukcja zapew-
nia dalekie rzuty oraz prowokujące grzechotanie.  
To przynęta „do wszystkiego”, oczywiście z klasyczną 
akcją Rapali. Wędkarz sam wybierze, co najbardziej 
mu odpowiada.

a

Najważniejsze cechy:

•	  Zdolność do szybkich zwrotów  
podczas podszarpywania

•	 Neutralny
•	 Przezroczysty deseń na korpusie
•	 Wewnętrzna folia holograficzna
•	 Wewnętrzny mechanizm dalekiego rzutu
•	 Wewnętrzny nierdzewny drut
•	 Trójwymiarowe holograficzne oko

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

XR08 8 cm 0,9–1,5 m 7 g nr 6 i 7

XR10 10 cm 1,2–1,8 m 13 g nr 4 i 5

clN-Clown; Ftu-Firetiger UV; g-Gold; ggh-Glass Ghost; 
glgh-Glow Ghost; hh-Hot Head; hS-Hot Steel; mD-Muddler; 
Og-Olive Green; p-Perch; Rt-RainbowTrout; RVp-River Perch;  
S-Silver; Sb-Silver Blue; Scp-Scoop; SFcu-Silver Fluorescent  
Chartreuse UV; Slk-Slick; tR-Brown Trout

x-raP® 8, 10
ST

ER TYPU

SC AT T ER

™
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SPinning

Mniejsza wersja legendarnego X-Rapa świetnie 
sprawdza się jako apetyczny kąsek dla dużych, 
nieskorych do brania drapieżników. Perfekcyjnie 
wyważony, gwarantuje dalekie i  celne rzuty.  
Cechy identyczne jak u większego brata.

a

Najważniejsze cechy:

•	  Zdolność do szybkich zwrotów  
podczas podszarpywania

•	 Neutralny
•	 Przezroczysty deseń na korpusie
•	 Wewnętrzna folia holograficzna
•	 Wewnętrzny mechanizm dalekiego rzutu
•	  Korpus wzmacniany wewnętrznie  

nierdzewnym drutem
•	 Odblaskowa folia na ogonie

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

XR04 4 cm 0,6–0,9 m 2 g dwie nr 12

XR06 6 cm 0,9–1,5 m 4 g dwie nr 10

Ftu-Firetiger UV; ggh-Glass Ghost; mD-Muddler; p-Perch; 
pEl-Live Perch; ROl-Live Roach; Rt-Rainbow Trout; Rtl-Live Rain-
bow Trout; S-Silver; tR-Brown Trout; tRl-Live Trout

x-raP® 4, 6

 Ftu  noWość   ggh   md  

  

 p   pel  noWość   rol  noWość  

  

 rt   rtl  noWość   s  
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SPinning

Ewolucja rodziny X-Rap® doprowadziła do po-
wstania modelu X-Rap® Deep. Posiada on 
wszystkie zalety klasycznego X-Rapa, a  zasto-
sowanie długiego steru daje możliwość szyb-
kiego sprowadzenia przynęty na głębokość 
nawet 4,5 metra. X-Rap® Deep został zaprojek-
towany tak, aby imitować ruchy rannej ryby – dla 
drapieżnika nie ma chyba lepszego zaproszenia.  
16 wzorów kolorystycznych.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Długi ster
•	 Głęboko schodzący
•	 Neutralny
•	 Przezroczysty deseń na korpusie
•	 Wewnętrzna folia holograficzna
•	 Wewnętrzny mechanizm dalekiego rzutu
•	 Trójwymiarowe holograficzne oko
•	 Odblaskowa folia na ogonie
•	 Kotwice z serii VMC® Black Nickel

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

XRD10 10 cm 1,8–4,5 m 13 g nr 4 i 5

clN-Clown; Ftu-Firetiger UV; ggh-Glass Ghost; glgh-Glow Ghost; 
hh-Hot Head; Og-Olive Green; p-Perch; S-Silver; Sb-Silver Blue; 
SFcu-Silver Fluorescent Chartreuse UV

x-raP® deeP

 cln   ftu   ggh  

  

 hh   og   p  

  

 s   sb   
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SPinning, 
dŻerk

x-raP® jointed Shad

Kiedy wolne prowadzenie staje się kluczem do 
udanego brania, mądry wędkarz wybiera XJS. Cha-
rakteryzujący się najlepszymi właściwościami serii 
X-Rap®, X-Rap® Jointed Shad zwodzi i przyciąga dra-
pieżniki. Ma neutralną wyporność, wolno wynurza 
się w czasie zwijania linki.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Łamany, ryflowany i przezroczysty korpus
•	 Wewnętrzna folia holograficzna
•	 Trójwymiarowe holograficzne oko
•	 Kotwice VMC® Black Nickel
•	 Neutralna wyporność – unosi się w toni

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

XJS13 13 cm 1,2–2,4 m 46 g dwie nr 2/0

bRp-Brown Perch; bSD-Blue Shad; clN-Clown; Ft-Fire Tiger;  
Fp-Fire Perch; hh-Hot Head; p-Perch; pk-Pike; S-Silver;  
Stp-Steel Perch

 brp   bsd   cln  

  

 ft   fp   hh  

  

 p   pk   s  

  

 stp  
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SPinning

Hałasujący tuż pod powierzchnią SubWalk wyciąga 
szczupaki nawet z  głębokiej wody. Fale, wiatr,  
mocno zarośnięte miejsca nie są w  stanie  
powstrzymać SubWalka. Rozmiar 15 daje większe 
pole manewru oraz gwarantuje głębokość pracy  
od 0,3 do 1,2 metra.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Wykończenie jak w X-Rap®
•	 Wewnętrzna folia holograficzna
•	 Unikalna boczna płetwa ogonowa
•	 Trójwymiarowe holograficzne oko
•	 Wolno tonący
•	  Kotwica VMC® SureSet® z chwostem,  

brzuszna VMC® Black Nickel

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

XRSB15 15 cm 0,3–1,2 m 58 g dwie nr  
2/0 & 1/0

bSRD-Blue Sardine; Fp-Fire Perch; hp-Hot Pink; mbS-Moss Back 
Shiner; pgS-Pearl Grey Shiner; Rh-Redhead; S-Silver; Stp-Steel 
Perch

x-raP® Subwalk

 brsd   fp  

 
 hp   mbs  

 
 pgs   rh  

 
 s   stp  
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SPinning

x-raP® Saltwater

Morska wersja modelu X-Rap®. Wszystkie elementy 
metalowe pokryte zostały zabezpieczeniem anty-
korozyjnym. Kolorystyka dopasowana do specyfiki 
łowisk morskich i występujących w nich gatunków 
ryb. Odporny na zęby morskich drapieżników.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Ryflowany i przezroczysty korpus
•	 Wewnętrzna folia holograficzna
•	 Nierdzewne kotwice VMC® Perma Steel
•	 Trójwymiarowe holograficzne oko

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SXR10 10 cm 1,2–1,8 m 13 g dwie nr 3

SXR12 12 cm 1,2–2,4 m 22 g dwie nr 2

SXR14 14 cm 1,2–2,4 m 43 g dwie nr 2/0

aNc-Anchovy; aYu-Ayu; bFh-Baitfish; bm-Blue Mackerel; bSRD-
Blue Sardine; clN-Clown; g-Gold; ggh-Glass Ghost; gm-Green 
Mackerel; hchu-Hot Chartreuse UV; hh-Hot Head; hpu-Hot Pink 
UV; hS-Hot Steel; mm-Mangrove Minnow; Og-Olive Green; 
plD-Pilchard; Rhu-Red Head UV; S-Silver; Sb-Silver Blue; Sbm-Sil-
ver Blue Mackerel; Whu-Wahoo UV

 anc  noWość   ayu   bFh  noWość  

  
 bm  noWość   bsrd   cln  

  
 g   ggh   gm  noWość  
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SPinning

Dzięki specjalnemu sterowi przeznaczonemu 
do precyzyjnego nurkowania X-Rap® Magnum  
bezbłędnie osiąga wyznaczoną mu głębokość.  
Każdy wobler schodzi do określonej dla niego  
głębokości, np.: XR Mag 10 do 10 stóp (3 m), XR 
Mag 15 do 15 stóp (4,5 m) itd. X-Rap® Mag jest  
samowystarczalny – wystarczy mu nie przeszkadzać.

a

Najważniejsze cechy:

•	  Głęboko schodzący
•	 Potężny, barwiony ster
•	 Przezroczysty deseń na korpusie
•	 Wewnętrzna folia holograficzna
•	 Kółka łącznikowe 3X
•	 Nierdzewne kotwice VMC 4X
•	 Trójwymiarowe holograficzne oko
•	 Kolorystyka dopasowana do wód głębokich

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

XRMAG10 11 cm 10’ / 3 m 22 g dwie nr 2

XRMAG15 12 cm 15’ / 4,5 m 32 g dwie nr 1/0

XRMAG20 14 cm 20’ / 6 m 46 g dwie nr 2/0

XRMAG30 16 cm 30’ / 9 m 72 g dwie nr 4/0

XRMAG40 16 cm 40’ / 12 m 77 g dwie nr 4/0

bbtO-Blue Bonito; bFu-Blue Fusilier UV; bSRD-Blue Sardine;  
btO-Bonito; btu-Bluefin Trevally UV; cg-Pearl Orange;  
D-Dorado; FFu-Flying Fish UV; Ft-Firetiger; gghu-Glass Ghost UV; 
ggm-Dorado; glgh-Glow Ghost; hchu-Hot Chartreuse UV; hh-
Hot Head; hpu-Hot Pink UV; huu-Hussar UV; lbu-Leaping Bonito 
UV; llu-Lime Light UV; pSYc-Psycho Chartreuse; pSYp-Psycho 
Pink; Rh-Redhead; Rhu-Red Head UV; S-Silver; Sb-Silver Blue; 
Sbm-Silver Blue Mackerel; SFu-Sailfish UV; Shmu-Shark Mackerel 
UV; Whu-Wahoo UV; YFu-Yellow Fusilier UV; YFt-Yellowfin Tuna 

x-raP® magnum®

 bbto   bfu   bsrd  
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SPinning
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Tomasz Kurnik, konsultant Rapala
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Seria 
claSSic
Wobler poruszający się jak ranna rybka został 
wymyślony w  1936 roku przez Lauriego Rapalę. 
Dzisiaj to już tradycja i  wytyczna, wedle której 
staramy się działać, tworząc przynęty godne 
najwyższego zaufania. Najlepszy gatunek balsy 
gwarantuje realistyczną akcję, zaś staranne,  
ręczne wykończenie sprawia, że każdy model 
będzie pracował tak jak pierwszy wobler 
stworzony przez Lauriego Rapalę – potwierdzamy 
to ręcznie testując każdą sztukę, która opuszcza 
fabrykę.

Niezależnie od tego gdzie pojedziesz – duże ryby 
jedzą małe ryby, które pływają jak Rapala.
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SPinning

Shad dancer

Jeśli poszukujesz woblera o żywej, energetycznej 
akcji, którego praca nie zna martwych przesto-
jów, a na wędzisku odbierasz jego żywą, rytmicz-
ną pracę, to potrzebujesz modelu Shad Dancer.  
Połączenie zwartego, obłego korpusu i długiego 
steru wyzwoliło pracę agresywną, o powtarzalnych, 
szybko po sobie następujących ruchach. Ta przy-
nęta szybko obstukuje dno, wzbudzając od czasu 
do czasu obłoki dennego mułu, a przy wolnym 
prowadzeniu pracuje wysyłając szybkie drgania,  
co przyciąga przyczajone szczupaki, klenie, sanda-
cze, pstrągi i trocie.

a

Najważniejsze cechy:

•	  Na jeziorach jest doskonałą alternatywą do łowie-
nia okoni oraz szczupaków żerujących w toni

•	  Prowadzony w nurcie potrafi zejść do 3 metrów 
głębokości i zajrzeć w niejedną miejscówkę!

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SDD05 5 cm 2,1–3,0 m 8 g dwie nr 6

bFl-Blue Flash; bgl-Live Bluegill; cgFR-Chrome Gold Fluorescent 
Red; DcW-Dark Brown Crawdad; Ft-Firetiger; lbl-Live Largemouth 
Bass; p-Perch; ROl-Live Roach; RSl-Live River Shad; S-Silver;  
Sbl-Live Smallmouth Bass; Scpl-Live Sculpin; SFc-Silver  
Fluorescent Chartreuse; SFl-Silver Flash; tRl-Live Brown Trout

 s   sbl   scpl  

  
 sFc   sfl   trl  

  
 

 bfl   bgl   cgFr  

  
 dcW   ft   lbl  

  
 p   rol   rsl  
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SPinning

 alb   ayul   b  

  
 bjrt   btr   chl  noWość  

  

Original to słynny wobler opracowany osobiście 
przez Lauriego Rapalę. Najchętniej kupowany  
wobler na całym świecie. Pływający Original  
znajduje swoje zastosowanie w różnych metodach 
wędkowania: od spinningu do trollingu. Zabójczo 
skuteczny przy powierzchni i  głębokich partiach 
wód. Idealna przynęta na wszystkie znane gatunki 
ryb drapieżnych.

a

Najważniejsze cechy:

•	  Konstrukcja z balsy 
•	  Nierdzewny drut przeprowadzony  

przez całą długość woblera
•	 Do łowienia od dna do powierzchni
•	 Do szybkiego i wolnego prowadzenia
•	 Kotwice VMC® Black Nickel
•	 Kolorystyka klasyczna

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

F05 5 cm 0,9–1,5 m 3 g dwie nr 10

F07 7 cm 0,9–1,5 m 4 g dwie nr 7

F09 9 cm 0,9–1,5 m 5 g dwie nr 7

F11 11 cm 1,2–1,8 m 6 g trzy nr 6

F13 13 cm 1,2–1,8 m 7 g trzy nr 5

alb-Bleak; aYul-Live Ayu; b-Blue; bjRt-Balsa Juvenile Rainbow 
Trout; btR-Brook Trout; chl-Live Char; Ft-Firetiger; g-Gold; gFR-
Gold Fluorescent Red; mD-Muddler; mN-Minnow; p-Perch; Rt-Rain-
bow Trout; Rtl-Live Rainbow Trout; S-Silver; SD-Shad; Sml-Live 
Smelt; tR-Brown Trout; tRl-Live Brown Trout; Val-Live Vairon; 
Wal-Live Walleye

original floater®

 ft   g   gfr  

  
 md   mn   p  

  
 rt   rtl   s  

  
 sml   tr   trl  
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kolory f05 & 07
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SPinning

  alb   ayul  
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 Wal

kolory f09, 11 & 13

Wojciech Kurzyński, Normark Polska
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jointed®

Dzięki lekko przesterowanej akcji naśladującej 
ruchy „ryby w  tarapatach” Jointed przyciąga 
uwagę nieruchawych i  leniwych drapieżników.  
Ten „połamany” wobler może być stosowany  
w  takich samych warunkach jak Original Floater,  
to jest od powierzchni do dna. Polecany do łowie-
nia podczas zimnych miesięcy, kiedy ryby nie chcą 
brać.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Korpus z balsy
•	 Dwuczęściowy korpus
•	 Klasyczny profil „rannej rybki”
•	 Pracuje od powierzchni do dna
•	 Kotwice VMC Black Nickel
•	 Indywidualnie testowany

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

J07 7 cm 1,2–1,8 m 4 g dwie nr 6

J09 9 cm 1,5–2,1 m 7 g dwie nr 5

J11 11 cm 1,2–2,4 m 9 g dwie nr 3

J13 13 cm 1,2–4,2 m 18 g dwie nr 2

b-Blue; ch-Chrome; Ft-Firetiger; gFR-Gold Fluorescent Red;  
ht-Hot Tiger; OgSD-Orange Gold Shad; p-Perch; pk-Pike (dostępny 
tylko w modelach: J09, J11 i J13); Rh-Red Head; Rt-Rainbow Trout; 
S-Silver; SFc-Silver Fluorescent Chartreuse; Spk-Silver Pike;  
tR-Brown Trout

 b   ch   ft  
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SPinning
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SPinning

 alb   ayul   b  
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Z CountDown dotrzesz do każdej ryby, niezależ-
nie od głębokości. To właśnie ta przynęta pokazała 
światu system kontrolowanego zanurzenia, który 
natychmiast stał się nowym standardem w branży. 
Na CountDown złapie się każda ryba, niezależnie 
jak głęboko by nie uciekła i wśród jakich chaszczy 
by się nie skryła.

a

Najważniejsze cechy:

•	  Korpus z balsy
•	 Idealny do spinningowania
•	 Unikatowa akcja
•	 Szeroki wybór modeli
•	 System kontrolowanego zanurzenia
•	 Indywidualnie testowany
•	 Kotwice VMC Black Nickel

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

CD03 3 cm 0,6–0,9 m 4 g dwie nr 12

CD05 5 cm 0,9–1,8 m 5 g dwie nr 10

CD07 7 cm 1,5–2,4 m 8 g dwie nr 7

CD09 9 cm 2,1–3 m 12 g dwie nr 5

CD11 11 cm 2,7–3,9 m 16 g dwie nr 3

alb-Bleak; aYul-Live Ayu; b-Blue; bjRt-Balsa Juvenile Rainbow 
Trout; btR-Brook Trout; chl-Live Char; Ft-Firetiger; g-Gold; 
galb-Gold Alburnus; gFR-Gold Fluorescent Red; gjtR-Gold Juve-
nile Trout; mD-Muddler; mN-Minnow; OcW -Orange Tiger; p-Perch; 
pEl-Live Perch; pRlu-Pearl UV; RFSm-Redfin Spotted Minnow; 
Rt-Rainbow Trout; Rtl-Live Rainbow Trout; S-Silver; Scpl-Live 
Sculpin; Spc-Spotted Copper; Sml-Live Smelt; SpSb-Spotted Silver 
Blue; tR-Brown Trout; tRl-Live Brown Trout; Val-Live Vairon (tylko 
dla CD 05 i 07)

countdown®

kolory cd 09 &11

kolory cd 05 & 07
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SPinning
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kolory cd 03
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SPinning

Shad Rap® jest równie skuteczny przy spinningowa-
niu, jak i  trollingu, został zaprojektowany tak, aby 
niezawodnie sprawdzać się przy wolnym lub szyb-
kim prowadzeniu.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Klasyczna akcja Rapali
•	 Ster do głębokiego nurkowania
•	 Przypomina żywą rybkę
•	 Konstrukcja z balsy

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SR07 7 cm 1,5–3,3 m 8 g dwie nr 5

SR09 9 cm 2,4–4,5 m 15 g dwie nr 3

b-Blue; cRSD-Caribbean Shad; Ft-Firetiger; gF-Goldfish;  
hlW-Halloween; ht-Hot Tiger; imp-Imposter; lbl-Live Largemouth 
Bass; p-Perch; pEl-Live Perch; pSl-Live Pumpkinseed; ROl-Live 
Roach; RSl-Live River Shad; S-Silver; Sb-Silver Blue; SD-Shad; 
SFc-Silver Flo. Chartreuse

Shad raP®
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SPinning

Shallow Shad Rap® jest płytko schodzącą wersją 
woblera Shad Rap®. Idealna przynęta do obławiania 
płytkiej wody o niskiej temperaturze, gdzie obficie 
występuje roślinność. Działa równie efektywnie, 
kiedy użyjemy go przy podszarpywaniu, spinningo-
waniu czy trollingu. 

a

Najważniejsze cechy:

•	 Ster do płytkiego schodzenia
•	 Klasyczna akcja „rannej rybki”
•	 Naturalny profil żywej rybki
•	 Kotwice VMC® Black Nickel

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SSR05 5 cm 0,9–1,8 m 5 g dwie nr 6

SSR07 7 cm 1,2–1,8 m 7 g dwie nr 5

SSR09 9 cm 1,8–2,4 m 12 g dwie nr 3

alb-Bleak; Fp-Fire Perch; Ft-Firetiger; gF-Goldfish; hlW-Hal-
loween; ht-Hot Tiger; imp-Imposter; lbl-Live Largemouth Bass; 
p-Perch; pEl-Live Perch; pSl-Live Pumpkinseed; ROl-Live Roach; 
RSl-Live River Shad; S-Silver; Sb-Silver Blue; SD-Shad; SFc-Silver 
Flo. Chartreuse
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Shallow Shad raP®
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SPinning

Super Shad Rap® sezon w sezon dostarcza wędka-
rzom od Skandynawii po Amazonię niezapomnia-
nych wrażeń oraz niesamowitych zdobyczy. Faktura 
i  kolorystyka gwarantują, że wobler doskonale  
imituje ulubiony przysmak drapieżników.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Konstrukcja z balsy
•	 Naturalna kolorystyka przypominająca żywą rybkę
•	 Nierdzewne kotwice VMC®
•	  Korpus wzmacniany wewnętrznie  

nierdzewnym drutem
•	 Naturalny profil przynęty
•	 Ręcznie dostrajany

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SSR14 14 cm 1,5–2,7 m 45 g dwie nr 3/0

bg-Bluegill; bgl-Live Bluegill; bSh-Blue Shiner; bum-Burning Mul-
let; ch-Chrome; Fp-Fire Perch; gF-Goldfish; htp-Hot Tiger Perch; 
jp-Jungle Perch; lbl-Live Largemouth Bass; p-Perch; pb-Peacock 
Bass; RFSh-Redfin Shiner; Rh-Redhead; ROl-Live Roach;
RSl-Live River Shad; Sbl-Live Smallmouth Bass; Spk-Silver Pike

 bg   bgl noWość   bsh  

  

 bum   ch   fp  
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SuPer Shad raP®
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Zaprojektowany specjalnie do łowienia na głębi-
nach od połowy lata do jesiennej słoty. eep Tail Dan-
cer posiada szeroki ster, dzięki któremu bez specjal-
nego trudu można go zmusić do zejścia nawet na 
głębokość 9 m. Nowością jest  długo oczekiwany 
rozmiar 13 cm. Mocna konstrukcja jest gwarantem 
wielu udanych holów zębatych drapieżników.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Szeroka akcja ogonowa
•	 Ster do głębokiego prowadzenia
•	 Korpus w kształcie banana
•	 Wewnętrzna grzechotka
•	 Nowy większy rozmiar – 13 cm

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

TDD07 7 cm 4,5 m 9 g dwie nr 5

TDD09 9 cm 6 m 13 g dwie nr 3

TDD11 11 cm 9 m 22 g dwie nr 3

TDD13 13 cm 12 m 42 g dwie nr 1
 
aYul-Live Ayu; bFl-Blue Flash; blt-Bleeding Tiger; clF-Clown 
Flash; clg-Clown Gold; clS-Clown Silver;  Flp-Flash Perch; FYp-
Flash Yellow Perch; gF-Goldfish; ggS-Glow Grey Shiner; gtu-Green 
Tiger UV; hS-Hot Steel; ht-Hot Tiger; OcW-Orange Tiger; Otu-Or-
ange Tiger UV; pEl-Live Perch; pRt-Parrot; RDt-Red Tiger; Rh-red 
Head; ROl-Live Roach; S-Silver; SD-Shad; SFl-Silver Flash

deeP tail dancer®

noWość
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ultralekki 
SPinning
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mini fat raP®

Entuzjaści ultralekkiego spinningu, którzy preferują 
małe woblery, użyją każdej przynęty w każdym ko-
lorze, pod warunkiem, że to Rapala®. Nawet w naj-
bardziej leniwy dzień ostra akcja zmusi najstra-
chliwsze ryby do ataku na wobler. Mini Fat Rap® to 
ostateczna broń, kiedy wszystko inne już zawiodło.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Kompaktowa budowa
•	 Płytko schodzący
•	 Korpus z balsy
•	 Naturalna kolorystyka
•	 Kotwice VMC®
•	 Indywidualnie testowany
•	 Wolno tonący

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

MFR03 3 cm 0,9–1,8 m 4 g dwie nr 12

cbN-Carbon; DmN-Demon; FRhF-Red Hologram Flake; Ft-Fireti-
ger; gau-Green Army UV; gFR-Gold Fluorescent Red; ORSD-Or-
ange Shad; p-Perch; Rt-Rainbow Trout; S-Silver; tR-Brown Trout
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SPinning
Światowy numer jeden! Słonowodna przynęta, ręcz-
nie montowana i  testowana. Magnum to idealny 
wobler do łowienia w trudnych warunkach, na zaro-
śniętych akwenach. Równocześnie bardzo dobrze 
radzi sobie z  gatunkami słodkowodnymi, takimi 
jak sandacz i  szczupak. Realistyczna kolorystyka  
gwarantuje skuteczność w wodach na całym świecie.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Głęboko schodzący
•	 Kontrolowane tempo zanurzania
•	 Twarda konstrukcja z drewna abachi
•	 Elementy ze stali nierdzewnej
•	 Nierdzewne kotwice VMC®
•	 Ster ze stali nierdzewnej

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

CDMAG07 7 cm 2,7–3,3 m 12 g dwie nr 3

CDMAG09 9 cm 3,6–4,2 m 17 g dwie nr 2

CDMAG11 11 cm 3,9–4,5 m 24 g dwie nr 1

CDMAG14 14 cm 4,5–5,4 m 36 g dwie nr 2/0

CDMAG18 18 cm 5,4–6,3 m 70 g dwie nr 4/0

CDMAG22 22 cm 5,4–7,5 m 100 g dwie nr 7/0

bSRD-Blue Sardine; bSRDl-Live Blue Sardine; btO-Bonito; cg-Pearl 
Orange; ch-Chrome; Dl-Live Dorado; Ft-Firetiger; gFR-Gold Fluo-
rescent Red; gm-Green Mackerel; hpu-Hot Pink UV; Rh-Redhead; 
Rhu-Red Head UV; S-Silver; Sb-Silver Blue; SFu-Sailfish UV; Sjl-Live 
Skipjack; Sm-Silver Mackerel; SRD-Sardine; Whu-Wahoo UV; 
YFu-Yellow Fusilier UV  
(CDMAG22 dostępne tylko w modelach RH i SM), (CDMAG07 & 
CDMAG09 niedostępne BTO, GFR, HPU, RHU, SRD, WHU & YFU)

 bsrd   bsrdl noWość   bto  

  
 cg   ch   dl  noWość  

  
 ft   gfr   gm  

  

 hpu   rh   rhu  

  
 s   sb   sfu  noWość  

  
 sjl  noWość   sm   srd  

   
 Whu   yFu  

 

countdown® magnum®
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SPinning

Skitter Pop ze swoją unikalnie brzmiącą grzechotką 
i  korpusem z  balsy może być używany w  różnych 
warunkach do łowienia metodą powierzchniową. 

a

Najważniejsze cechy:

•	 Modele słodkowodne
•	 Ster w kształcie czaszy
•	 Wykończenie UV
•	 Ogon z chwostem
•	 Modele słonowodne
•	 Wewnętrzna grzechotka

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SP05 5 cm powierzch. 6 g dwie nr 6

SP07 7 cm powierzch. 7 g dwie nr 5

SP09 9 cm powierzch. 14 g dwie nr 3

ch-Chrome; clN-Clown; F-Frog; Fl-Live Frog; Fml-Live Field Mouse; 
Ft-Firetiger; gch-Gold Chrome; lF-Lime Frog; lFl-Live Leopard Frog; 
OF-Orange Frog; Sb-Silver Blue; SgFR-Steel Gold Fluorescent Red

 ch   cln   f  

  
 fl   fml   ft  

  
 gch   lf   lfl  

  
 of   sb   sgfr  

  

Skitter PoP®

Tomasz Kurnik, konsultant Rapala
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PrzynĘty 
PlaStikowe
Na początku Rapala® produkowała woblery z bal-
sy. W 1936 roku Lauri Rapala nie mógł nawet po-
myśleć o  tworzeniu przynęt z  innego materiału. 
Obecnie inżynierowie Rapali chętnie sięgają po 
możliwości oferowane przez plastik.

Unikalne i skomplikowane kształty, trwałość, róż-
norodne dźwięki grzechotki, przejrzystość, moż-
liwość dowolnego wyważenia to aspekty, które 
należy wziąć po uwagę przy tworzeniu przynęt 
do coraz to nowszych technik łowienia.

 (f
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SPinning

Skitter v

Głównym zadaniem SKITTER V jest robienie 
jak największego hałasu na powierzchni wody. 
Ten bezsterowiec utrzymuje się na powierzchni  
zanurzony tylko w połowie. Gdy zaczynamy zwijać 
go i potrząsamy delikatnie szczytówką wędziska,  
żwawo przemieszcza się w obie strony, dźwięcznie 
przy tym grzechocząc.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Półprzezroczysty korpus X-style
•	 Holograficzne oczy 3D
•	 Szybko obracający się
•	 Akcja „psa na smyczy”
•	 Dwie kotwice VMC®

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SKV10 10 cm przy pow. 14 g dwie nr 4

bN-Bone; bNc-Bone Chartreuse; ch-Chrome; g-Gold; gch-Gold 
Chrome; ggh-Glass Ghost; gO-Gold Olive; hO-Hot Olive; hp-Hot 
Pink; Rgh-Red Ghost; S-Silver

 bn  noWoś   bnc   ch  

  

 g   gch   ggh  

  

 go   ho   hp  

  

 rgh   s  
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SPinning
Rippin' Rap® to przynęta bezsterowa o  wysokim 
profilu korpusu, zaprojektowana do prowadzenia 
jednostajnym lub zmiennym tempem albo do pod-
szarpywania. Ostra, wibrująca akcja akcentowana 
stukaniem grzechotki. Doskonała do dalekich rzu-
tów, może pracować na różnych głębokościach.  
Kapitalna na okonie i szczupaki.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Charakterystyczna, rytmicznie stukająca grzechotka
•	 Wysoki, płaski korpus
•	 Bezsterowy
•	 Tonący
•	 Wyraźna, wibrująca akcja
•	 Kotwice VMC® Premium Black Nickel
•	 Wzór imitujący łuski

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

RPR05 5 cm zmienna 9 g nr 8 i nr 10

RPR07 7 cm zmienna 24 g nr 4 i nr 6

ch-Chrome; cbg-Chrome Bluegill; cgFR-Chrome Gold Fluorescent 
Red; chb-Chrome Blue; Ft-Firetiger; gch-Gold Chrome; gtu-
Green Tiger UV; hSD-Helsinki Shad; lbgl-Live Bluegill; RcW-Red 
Crawdad; RFcW-Redfire Crawdad; Sbl-Live Smallmouth Bass; 
Yp-Yellow Perch

riPPin' raP®

 ch   cbg   cgFr   chb  

   
 ft   gch   gtu  noWość   hsd  

   
 lbgl   rcW   rFcW noWość   sbl  

   
 yp  

Tomasz Kurnik, konsultant Rapala
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SPinning
Zaprojektowany tak, by prezentować mocną akcję 
przy niewielkich wymiarach – ten ultralekki,  
finezyjny maluch potrafi zejść do 2 metrów,  
„kopiąc” nawet przy wolnym prowadzeniu!  
Ma wyporny, pływający korpus, przez co szybko 
wypływa na powierzchnię po zatrzymaniu. Mimo 
niewielkich rozmiarów podczas rzucania zacho-
wuje się jak przynęta dwa razy większa. Wzór  
łuski oraz holograficzne oczy nadają mu naturali-
styczny wygląd.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Agresywna, kopiąca akcja
•	 Grzechotka
•	 Wzór łuski
•	 Trójwymiarowe oko
•	 Głęboko nurkujący
•	 Do długich rzutów
•	 Pływający
•	 Kotwice VMC® Black Nickel
•	 Indywidualnie testowany

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

ULC03 3 cm 1,2–2,4 m 4 g dwie nr 10

cbN-Carbon; ch-Chrome; Ft-Firetiger; g-Gold; gau-Green Army 
UV; gatu-Glass Amber Tiger UV; gDau-Glass Dot Ayu UV; gFR-
Gold Fluorescent Red; Sb-Silver Blue

ultra light crank

  cbn noWość   ch   ft  

  
 g   gau  noWość   gatu  

  
 gdau   gfr   sb  

  

Mały popper ze specjalnym „pyskiem”, który przy 
każdym szarpnięciu obficie pluje wodą i  bąbluje. 
Oprócz tego ma wbudowaną głośną grzechotkę, 
więc mimo, że jest mały, nie pozostanie niezauwa-
żony.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Agresywna, powierzchniowa akcja
•	 Ciągnie za sobą grubą ścieżkę bąbli
•	 Wabiący nawet po zastopowaniu
•	 Wbudowana głośna grzechotka
•	 Idealnie wyważony
•	 Holograficzne oczy 3D
•	 Naturalistyczna łuska
•	 Kotwice VMC Black Nickel

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

ULP04 4 cm przy powierz. 3 g dwie nr 10

cbN-Carbon; ch-Chrome; F-Frog; Ft-Firetiger; gau-Green Army 
UV; gatu-Glass Amber Tiger UV; gch-Gold Chrome; gDau-Glass 
Dot Ayu UV; gltu-Glass Lucent Tiger UV; gptu-Glass Pearl Tiger 
UV; lF-Lime Frog

ultra light PoP
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SPinning
Mały rozmiar, ale możliwości ogromne! Ultra Light 
Shad został odpowiednio wyważony, aby ułatwić 
dalekie rzuty, a  odpowiedni profil gwarantuje, 
że przynęta będzie szła prosto nawet przy ener-
gicznym ściąganiu i  w  wartkim prądzie. Prezen-
tuje akcję kolebiącą i wolno tonie przy powolnym  
ściąganiu. Sprawdza się na okonie, klenie, jazie 
i brzany.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Wyważony korpus
•	 Ster do głębokiego schodzenia
•	 Akcja kolebiąca
•	 Zewnętrzne łuski
•	 Trójwymiarowe oczy
•	 Wolno tonący

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

ULS04 4 cm 1,2–2,5 3 g dwie nr 10

cbN-Carbon; Ft-Firetiger; g-Gold; gau-Green Army UV;  
gatu-Glass Amber Tiger UV; gDau-Glass Dot Ayu UV; gFR-Gold 
Fluorescent Red; Rt-Rainbow Trout; Sb-Silver Blue; tR-Brown Trout

ultra light Shad

 cbn  noWość   ft   g  

  
 gau  noWość   gatu   gdau  

  
 gfr   rt   sb  

  
 tr  

 cbn  noWość   ch   f  

  
 ft   gau  noWość   gatu  

  
 gch   gdau   gltu  

   
 gptu   lf  
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SPinning

Wielka akcja w  niewielkiej przynęcie! Ultra Light 
Minnow ma specjalnie wyważony korpus, który  
ułatwia rzuty na dalekie dystanse. Wolno tonie, 
a  dzięki unikatowemu kształtowi steru prezentu-
je intensywną, „kopiącą” akcję. Obie wielkości są  
polecane na okonie i pstrągi, a dodatkowo mniejszy 
model 4 cm na klenie i jazie, zaś 6 cm na bolenie.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Wyważony korpus
•	 Unikatowy ster
•	 Intensywna akcja
•	 Zewnętrzne łuski
•	 Trójwymiarowe oczy
•	 Indywidualnie testowany
•	 Wolno tonący

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

ULM04 4 cm 0,6–0,9 m 3 g dwie nr 10

ULM06 6 cm 0,6–0,9 m 4 g dwie nr 8

cbN-Carbon; ch-Chrome; Ft-Firetiger; g-Gold; gau-Green Army 
UV; gatu-Glass Amber Tiger UV; gDau-Glass Dot Ayu UV; Rt-Rain-
bow Trout; Sb-Silver Blue; tR-Brown Trout

ultra light minnow

 cbn  noWość   ch   ft  

  

 g   gau  noWość   gatu  

  

 gdau   rt   sb  

  

 tr  
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SPinning

 bsrd   cg   chrg  

  

 prfl   rh   s  

  

 sbm   slk  

 

To precyzyjne narzędzie do łowienia dużych dra-
pieżników w szybkim trollingu. Wobler jest wytrzy-
mały, pracuje stabilnie na stałej głębokości przy 
prędkości do 12 węzłów (22 km/h). Ma mocną, zyg-
zakowatą akcję, którą uwydatnia głośna grzechot-
ka. Tęczowa folia i naturalistyczne łuski widoczne 
w  przezroczystym korpusie sprawiają, że  wygląda 
jak prawdziwa ryba.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Przeznaczony do szybkiego trollingu
•	 Stała głębokość trollingu ok. 15 stóp (ok. 5 m)
•	 Mocna akcja
•	 Głośna grzechotka
•	  Wewnętrzna folia holograficzna  

i naturalistyczne łuski
•	 Przezroczysty korpus 
•	 Wytrzymała konstrukcja 
•	 Mocne kotwice VMC Perma Steel

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

HMAG15 14 cm 15'/4,5 m 36 g dwie nr 10

HMAG25 16 cm 25'/7,5 m 67 g dwie nr 4/0

bSRD-Blue Sardine; cg-Pearl Orange; chRg-Chartreuse Red 
Ghost; pRFl-Purple Flash; Rh-Red Head; S-Silver; Sbm-Silver Blue 
Mackerel; Slk-Slick 

huSky magnum®
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SPinning

Perfekcyjnie wyważony Husky Jerk może być  
używany do spinningu i trollingu przy każdej szyb-
kości. Grzechotka emituje falę hydroakustyczną, 
która wzmaga się w  miarę przemierzania odmę-
tów – żaden drapieżnik nie jest w stanie przepłynąć 
obojętnie wobec takiego zaproszenia. Pokrycie  
metaliczne, naturalne lub przezroczyste.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Neutralna wyporność
•	 Donośna grzechotka
•	 Idealne do spinningu i trollingu
•	  Trzy doskonałe wykończenia: przejrzyste szkło, 

metallic lub pokrycie naturalne
•	 Naturalna balsa

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

HJ08 8 cm 1,2–1,8 m 6 g dwie nr 6

HJ10 10 cm 1,2–2,4 m 10 g dwie nr 5

HJ12 12 cm 1,2–2,4 m 13 g trzy nr 5

HJ14 14 cm 1,2–2,4 m 18 g trzy nr 4

clg-Clown Gold; clN-Clown; clS-Clown Silver; Elj-Pink Parrot; 
Ft-Firetiger; gbm-Glass Blue Minnow; gF-Gold Fish; ggS-Glow 
Gray Shiner; gmN-Glass Minnow; gp-Glass Perch; gYp-Glow 
Yellow Perch; ht-Hot Tiger; Rh-Red Head; S-Silver; Sb-Silver Blue; 
SbR-Silver Brown

huSky jerk®

 clg  noWość   cln   cls  noWość  

  

 elj   ft   gbm  

  

 gf   ggs   gmn  

  

 gp   gyp   ht  

  

 rh   s   sb  

   
 
 sbr  
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SPinning

Down Deep Husky Jerk to młodszy brat Husky’ego 
znany z zamiłowania do nurkowania – dzięki więk-
szemu sterowi przy trollingu schodzi do 6 m, a przy 
spinningu zanurza się do 3 m. Idealny dla wędkarzy, 
którzy szukają przynęty płynącej prosto i  równo-
miernie, nawet przy szybkim zwijaniu linki.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Ster do głębokiego schodzenia
•	 Idealny na sandacza
•	 Neutralny
•	 Płynie prosto i równomiernie
•	 Do długich rzutów
•	 Donośna grzechotka

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

DHJ10 10 cm 2,1–4,8 m 11 g dwie nr 5

DHJ12 12 cm 2,4–5,9 m 15 g trzy nr 5

clg-Clown Gold; clN-Clown; clS-Clown Silver; Ft-Firetiger; 
gbm-Glass Blue Minnow; gF-Gold Fish; ggS-Glow Gray Shiner; 
gmN-Glass Minnow; gp-Glass Perch; hSD-Helsinki Shad; ht-Hot 
Tiger; Rh-Red Head; S-Silver; Sb-Silver Blue; SbR-Silver Brown; 
tSD-Tennessee Shad

 clg  noWość   cln   cls  noWość  

  

 ft   gbm   gf  

  

 ggs   gmn   gp  

  

 hsd   ht   rh  

  

 s   sb   sbr  

   
 
 tsd  

down deeP huSky jerk®
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SPinning

 bsd   cbg   ch   clg  noWość  

   
 cln   cls  noWość   ft   ht  

   
 osd   p   prt   rdt  

   
 sd   yp   

  

Jointed Shad Rap® jest dwuczęściową wersją legen-
darnego Shad Rapa, emitującego sygnały odpo-
wiadające tym, jakie wydaje „rybka w  tarapatach”. 
Znawcy tematu wiedzą, że lekko przesadzona akcja 
JSR-a często jest tym, co przyciąga mało ruchliwe 
ryby.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Agresywna akcja
•	 Neutralny
•	 Rytmiczny grzechot
•	 Kotwice VMC® Black Nickel Vanadium® Pyramid Point
•	 Nowy, większy rozmiar – 9 cm

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

JSR04 4 cm 1,2–1,8 m 5 g dwie nr 4/10

JSR05 5 cm 1,8–3,9 m 8 g nr 6 i nr 7

JSR07 7 cm 2,1–4,5 m 13 g dwie nr 4

JSR09 9 cm 3,3–5,4 m 25 g dwie nr 3

bSD-Blue Shad; cbg-Chrome Bluegill; ch-Chrome; clg-Clown 
Gold; clN-Clown; clS-Clown Silver; Ft-Firetiger; ht-Hot Tiger; 
OSD-Orange Shad; p-Perch; pRt-Parrot; RDt-Red Tiger; SD-Shad; 
Yp-Yellow Perch

jointed Shad raP®

noWość

Anna Pióro
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SPinning

 bg   ch   co   flp   frp  

    

 ft   gfrt   gsu    hFcgr         noWość  jp  

    

 mbt   pk   psu    pWrt   rFsh  

    

 rygr            noWość  sbr   sd   Wrb             noWość 

   

Rattlin' Minnow Spoon to unikalne połączenie 
kształtu woblera i akcji błystki. Szeroka, nieregular-
na akcja generuje wabiące odblaski. Wewnętrzna 
komora grzechocząca emituje wibracje i  dźwięk. 
Przynętę wyposażono w wytrzymały hak VMC.  
Przy opadaniu będzie „zarzucać” ogonkiem i kolebać 
się na boki.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Neutralna wyporność
•	 Donośna grzechotka
•	 Idealne do spinningu i trollingu
•	 Przejrzyste szkło, metallic lub pokrycie naturalne

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Hak

RMSR08 8 cm zmienna 16 g 7/0

bg-Bluegill; ch-Chrome; cO-Copper; Flp-Flash Perch;  
FRp-Fluorescent Red Pearl; Ft-Firetiger; gFRt-Gold Fluorescent Red 
Tiger; gSu-Green Shad UV; hFcgR-Hologram Flake Copper Green; 
jp-Jungle Perch; mbt-Metallic Blue Tiger; pk-Pike; pSu-Pink Shad 
UV; pWRt-Pearl White Red Tail; RFSh-Redfin Shiner; RYgR-Red 
Yellow Green; SbR-Silver Brown; SD-Shad; WRb-White Red Black

rattlin' minnow SPoon®
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SPinning
Korpus o unikatowym profilu, ze sprężystym meta-
lowym wąsem na grzbiecie chroniącym ostrze haka, 
tworzy pierwszą, naprawdę bezzaczepową, twardą 
przynętę. Dzięki twardej, wiosłowatej płetwie ogo-
nowej przynęta kołysze się i  energicznie macha 
ogonkiem, stawiając bardzo mały opór w  wodzie. 
Bez problemu prześlizguje się między zielskami, nie 
zaczepiając i nie ciągnąc za sobą zielonych warko-
czy. Zatrzymana podczas prowadzenia na napiętej 
lince, opada powoli, stając się łakomym kąskiem dla 
drapieżników.

a

Najważniejsze cechy:

•	  Pierwsza naprawdę bezzaczepowa, twarda 
przynęta

•	 Unikatowy profil korpusu 
•	 Pojedynczy, bezzaczepowy hak VMC
•	 Kołysząca, ogonowa akcja
•	 Tonący
•	 Pracuje w bardzo wolnym opadzie

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Hak

WSD08 8 cm różna 16 g pojedynczy

bk-Bluegill; ch-Chrome; cO-Chrome; Flp-Flash Perch;  
FRp-Fluorescent Red Pearl Tiger; Ft-Firetiger;  
gFRt-Gold Fluorescent Red Tiger; gSu-Green Shad UV;  
hFcgR-Hologram Flake Copper Green; jp-Jungle Perch;  
mbt-Metallic Blue Tiger; pEl-Live Perch; pk-Pike; pSu-Pink Shad 
UV; pWRt-Pearl White Red Tail; RFSh-Redfin Shiner; ROl-Live 
Roach; RYgR-Red Yellow Green; SbR-Silver Brown; SD-Shad;  
tRl-Live Trout; WRb-White Red Black

 bg   ch   co   flp  

   
 frp   ft   gfrt   gsu  

   
 hFcgr noWość   jp   mbt   pel noWość  

   
 pk   psu   pWrt   rFsh  

   
 rol  noWość   rygr noWość   sbr   sd  

   
 trl  noWość   Wrb noWość  

 

weedleSS Shad
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Pionowe 
dŻigowanie

Zaprojektowana specjalnie do łowienia w  pionie, 
unikatowa przynęta będzie mknąć chyżo w  górę 
i  w dół. Snap Rapa można używać zarówno nad  
kamiennym dnem, jak i w toni głębokiego łowiska. 
Wytrzymały, dwuczęściowy korpus oraz mocne 
haki są skuteczne na agresywne drapieżniki.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Unikatowy kształt
•	 Ogon uwydatniający akcję
•	 Dobre własności rzutowe i praca w pionie
•	 Szybowanie w opadzie
•	 Szybko tonący
•	 Haki przedni i tylny przymocowane na sztywno
•	 Kotwice VMC® Black Nickel

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

SNR04 4 cm zmienna 4 g jedna nr 12

SNR06 6 cm zmienna 9 g jedna nr 8

SNR08 8 cm zmienna 24 g jedna nr 5

ch-Chrome; chb-Chrome Blue; ghp-Glow Hot Perch; gOR-Gold 
Orange; gt-Glow Fire Tiger; gYp-Glow Yellow Perch; ht-Hot Tiger; 
RFSh-Redfin Shiner; uVcb-UV Chrome Blue; uVcp-UV Chrome 
Pink

SnaP raP®

 ch   chb   ghp  

  

 gor   gt   gyp  

  

 ht   rFsh   uvcb  

  

 uvcp  
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Pionowe 
dŻigowanie
Ze względu na mało intensywne żerowanie spo-
wodowane niską temperaturą wody, łowienie spod 
lodu wymaga stosowania odblaskowych przynęt. 
Jigging Rap® podczas pionowego dżigowania  
zatacza kręgi, czym kusi nieufne okazy.

a

Parametry:

bg-Bluegill; bphF-Blue Pearl Hologram Flake; bSm-Blue Spotter 
Minnow; bSR-Blue Silver Red; bYR-Black Yellow Red; chl-Live Char; 
clN-Clown; cW-Crawdad; gFR-Gold Fluorescent Red; gphF-Gun 
Metal Pearl Hologram Flake; gt-Glow Tiger; gYhF- Green Yellow 
Hologram Flake; gzbp-Glow Zebra Blue Pink; gzFR-Glow Zebra 
Fluorescent Red; hRl-Live Herring; ht-Hot Tiger; lp-Legendary 
Perch; mS-Metallic Silver; Np-Nordic Perch; p-Perch; pkl-Live Pike; 
pRt-Parrot; pSh-Pearl Shiner; RFcW-Redfire Crawdad; RFSh-Redfin 
Shiner; Rtl-Live Rainbow Trout; Shl-Live River Shad; SSD-Silver 
Shad; Wal-Live Walleye
kolory Wh: bYR-Black Yellow Red; clN-Clown; gt-Glow Tiger; 
mb-Metallic Blue; mS-Metallic Silver; p-Perch; pSh-Pearl Shiner; 
RFSh-Redfin Shiner

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

W2 2 cm zmienna 4 g jedna nr 14

W3 3 cm zmienna 6 g jedna nr 12

W5 5 cm zmienna 9 g jedna nr 10

W7 7 cm zmienna 18 g jedna nr 8

W9 9 cm zmienna 25 g jedna nr 6
 
 

jigging raP®

 bg   bphF   bsm  

  

 bsr   byr   chl  noWość  

  

 cln   cW   gfr  

  

 gphF   gt   gyhF  

  

 gzbp   gzfr   hrl noWość  

  

 ht   lp   ms  

  

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

WH3 3 cm zmienna 6 g jedna nr 12

WH5 5 cm zmienna 9 g jedna nr 10

WH7 7 cm zmienna 18 g jedna nr 7
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Pionowe 
dŻigowanie

 byr   cln   gt  

  

 mb   ms   p  

  

 psh   rFsh  

 

kolory wh

 np   p   

  

 pkl   prt  

 

 psh   rFcW   rFsh  

  

 rtl   shl   ssd  

  

 Wal  
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Pionowe 
dŻigowanie
Idealny do łowienia w mocnym nurcie i głębokiej 
wodzie. Dzięki płaskiemu korpusowi oraz idealne-
mu wyważeniu Rapala FLAT JIG® prezentuje szy-
bującą akcję nawet w najtrudniejszych warunkach. 
Szybko nurkuje i dobrze daje się prowadzić nawet 
na dużych głębokościach. Polecany do łowienia za-
równo spod lodu, jak i na otwartych wodach.   

a

Parametry:

Fb-Flake Blue; FclN-Fake Clown; FgO-Flake Gold Olive; FpRt-Flake 
Parrot; FS-Flake Silver; FSSD-Flake Silver Shad; gpb-Glow Pearl 
Blue; gpO-Glow Pearl Olive; hFaNc-Hologram Flake Anchovy; 
hFghR-Hologram Flake Gold Fluorecent Red 

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Kotwice

RFJ04 4 cm zmienna 16 g jedna nr 8

RFJ06 6 cm zmienna 34 g jedna nr 6

flat jig®

 fb   Fcln   fgo  

  
 fprt   fs   Fssd  

  
 gpb        hFanc  

  
 hFgFr   

Wojciech Kurzyński, Normark Polska
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