
Błystki Blue Fox® to mocny atut w Twoim pudełku 
na drapieżniki. Szerokie spektrum kolorów, wiel-
kości oraz opatentowana konstrukcja wynikają  
z wieloletnich doświadczeń wędkarzy-specjali-
stów, których wiedza i praktyka pozwoliły zbu-
dować niepowtarzalną przynętę. Bogata kolekcja 
błystek Blue Fox® zaspokoi wybredne gusta każ-
dego, kto szuka wyjątkowej i łownej przynęty, zaś 
kotwice VMC® zagwarantują skuteczne i pewne 
zacięcia ryby.

 
błystki
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błystki

vibrax® original

Skrzydełko odchylone pod kątem 45° pracuje  
na głębokości 0,6–1,2 m. Dwuczęściowy korpus  
eliminuje skręcanie żyłki i  emituje wibracje  
o  niskiej częstotliwości, które przyciągają rybę, 
prowokując branie. Opatentowany dwuczęściowy 
korpus: obrabiany mosiądz, powlekany srebrem  
lub miedzią, nakładany deseń, lakierowany.  
Mosiężne serce swobodnie obraca się i emituje 
dźwięk, stukając w  korpus dzwonka. Wykończe-
nie skrzydełka: mosiądz, powlekany srebrem lub 
miedzią, nakładany deseń, lakierowane. Oś: stal  
nierdzewna. Haki VMC®: ostre, hartowane, mocne, 
zapewniają doskonałą penetrację.

a

Parametry modelu Vibrax Foxtail:

Model Waga Rozmiar skrzydełka

BFX2 6 g 2

BFX3 8 g 3

BFX4 10 g 4

a

Parametry modelu Original Vibrax:

Model Waga Rozmiar skrzydełka

BF0 3 g 0

BF1 4 g 1

BF2 6 g 2

BF3 8 g 3

BF4 10 g 4

BF5 13 g 5

BF6 18 g 6

 ftx   gsdx   rtx  

  
 ssdx   sxw  

 

 c   g   s  

  

vibrax® foxtail

original vibrax®
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błystki

vibrax® hot Pepper

Skrzydełko odchylone pod kątem 45° pracuje  
na głębokości 0,6–1,2 m. Dwuczęściowy korpus  
eliminuje skręcanie żyłki i  emituje wibracje  
o  niskiej częstotliwości, które przyciągają rybę, 
prowokując branie. Opatentowany dwuczęściowy 
korpus: obrabiany mosiądz, powlekany srebrem  
lub miedzią, nakładany deseń, lakierowany.

a

Mosiężne serce swobodnie obraca się, emituje 
dźwięk, stukając w korpus dzwonka. Wykończenie 
skrzydełka: mosiądz, powlekany srebrem lub  
miedzią, nakładany deseń, lakierowane. Oś: stal 
nierdzewna. Haki VMC®: ostre, hartowane, mocne, 
zapewniają doskonałą penetrację.

a
Parametry:

Model Waga Rozmiar skrzydełka

BFS1 4 g 1

BFS2 6 g 2

BFS3 8 g 3

BFS4 10 g 4

vibrax® fluorescent

Skrzydełko odchylone pod kątem 45° pracuje  
na głębokości 0,6–1,2 m. Dwuczęściowy korpus  
eliminuje skręcanie żyłki i  emituje wibracje  
o  niskiej częstotliwości, które przyciągają rybę,  
prowokując branie. Opatentowany dwuczęściowy 
korpus: obrabiany mosiądz, powlekany srebrem  
lub miedzią, nakładany deseń, lakierowany.

a

Mosiężne serce swobodnie obraca się, emituje 
dźwięk, stukając w korpus dzwonka. Wykończenie 
skrzydełka: mosiądz, powlekany srebrem lub 
miedzią, nakładany deseń, lakierowane. Oś: stal  
nierdzewna. Haki VMC®: ostre, hartowane, mocne,  
zapewniają doskonałą penetrację.

a

Parametry:

Model Waga Rozmiar skrzydełka

BFF1 4 g 1

BFF2 6 g 2

BFF3 8 g 3

BFF4 10 g 4

BFF5 13 g 5

 byr   byy   cln   cyr   gybl   gyr  

     
 rbs   syb   sybl   syr  
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błystki

shallow super vibrax®

Skrzydełko odchylone pod kątem 60° pracuje  
na głębokości 0,2–0,5 m. Opatentowany dwuczę-
ściowy korpus eliminuje skręcanie żyłki i  emituje 
wibracje o  niskiej częstotliwości, które przyciągają 
rybę, prowokując branie.

a

Korpus: obrabiany mosiądz, powlekany srebrem 
lub miedzią. Mosiężne serce swobodnie obraca się, 
emituje dźwięk. Wykończenie skrzydełka: mosiądz, 
powlekany chromem. Oś: stal nierdzewna. Haki 
VMC®: ostre, hartowane, mocne, zapewniają dosko-
nałą penetrację.

a
Parametry:

Model Waga Rozmiar skrzydełka

BFSSV2 6 g 2

BFSSV3 8 g 3

 bfr   bt   cfr   ft   gfr   ocw  

     
 rt   sfr   yt  

  

 coou   goou   obyu   oypu   soyu   yopu  

     

 bs   gsd   p   rs   ssd   tr  

     

Skrzydełko odchylone pod kątem 45° pracuje na głę-
bokości 0,6–1,2 m. Dwuczęściowy korpus eliminuje 
skręcanie żyłki i emituje wibracje o niskiej często-
tliwości, które przyciągają rybę, prowokując branie.
Opatentowany dwuczęściowy korpus: obrabiany 
mosiądz, powlekany srebrem lub miedzią, nakła-
dany deseń, lakierowany. Mosiężne serce swobod-
nie obraca się, emituje dźwięk, stukając w korpus 
dzwonka. Wykończenie skrzydełka: mosiądz, powle-
kany srebrem lub miedzią, nakładany deseń, lakie-
rowane. Oś: stal nierdzewna. Haki VMC®: ostre, har-
towane, mocne, zapewniają doskonałą penetrację.

a

Parametry modelu Vibrax UV:

Model Waga Rozmiar skrzydełka

BFU2 6 g 2

BFU3 8 g 3

BFU4 10 g 4

BFU5 13 g 5

a

Parametry modelu Vibrax Shad:

Model Waga Rozmiar skrzydełka

BFSD1 4 g 1

BFSD2 6 g 2

BFSD3 8 g 3

BFSD4 10 g 4

BFSD5 13 g 5

vibrax® original

vibrax® uv

vibrax® shad
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