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karpiowy
Wiemy, że sprzęt sam nie łowi, ale dobry sprzęt 
z pewnością pomaga w łowieniu. Wybraliśmy  
dla Was najbardziej dopracowane i dobre jako-
ściowo produkty, takie jak: stojaki do wędek, 
żyłki, haczyki, ciężarki, gotowe zestawy końco-
we oraz przypony, torby i akcesoria. Wszystko  
to zostało wykonane z najlepszych materiałów 
i z wyjątkową dbałością o szczegóły.
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rod pod the rock

Najważniejsze cechy:

•	  Bardzo stabilny pod
•	 Wykonany w 100% z aluminium
•	  Uniwersalny, pozwala dostosować się do 

warunków, jakie mamy na stanowisku
•	  W komplecie 3 długości nóżek teleskopowych: 

- S: 30–45 cm 
- M: 50–80 cm 
- L: 85–150 cm

•	  Solidna torba transportowa
•	 Buzz bary długości 72 cm
•	 Długość regulowana od 80 cm do 145 cm
•	 Waga 8 kg

Parametry:

Kod

ACS 370 021

pody
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BLaX 
rod pod 2/3 
rod pod 3/4

Najważniejsze cechy:

•	  BLAX Rod Pod jest wykonany z lekkiego, 
lotniczego stopu aluminium 6063

•	  Niezwykle mocna i stabilna, w pełni regulowana, 
dwururowa konstrukcja z ustawianymi kątowo 
nogami

•	  W zestawie dodatkowa para długich nóg XL, 
która umożliwia ustawienie wędek z wysoko 
uniesionymi szczytówkami lub na stromych 
brzegach

a

•	  Standardowo dostarczany z luksusowym 
pokrowcem transportowym 

•	 Wykonany z lotniczego stopu aluminium 6063 
•	 Trwałe, czarne, anodowane wykończenie 
•	 W zestawie dodatkowa para długich nóg XL 
•	 Luksusowa torba transportowa 
•	 W pełni regulowana długość i wysokość 
•	 Regulowane nogi 
•	  Dostępny w wersjach do 2/3 wędek i do 3/4 

wędek

a

Parametry:

Kod Wersja

ACS370091 2/3

ACS370090 3/4

BLAX ROD POD 2/3

BLAX ROD POD 3/4

pody

nowość
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BLaX - qr Bora point Bank stick
BLaX - podpórki qr Bora point

23/30,5 cm

50/85 cm
70/125 cm

40/68 cm

30/46 cm

Najważniejsze cechy:

•	  Podpórki oraz buzzbary są wykonane z lekkiego 
aluminium, i wyglądają bardzo gustownie  
i funkcjonalnie

•	  Przetestowane przez karpiarzy z zespołu Carp Spirit, 
podpórki o średnicy 16 mm wykonano 
z aluminium używanego w lotnictwie, dzięki 
czemu są ultralekkie i poręczne

•	 Lekkie aluminium 6061
•	 Brak możliwości zgubienia śrubek mocujących
•	  Zaprojektowane z użyciem CAD 

(Computer Aided Design) 

•	  Kompatybilne z kluczem 2 w 1 do śrubek 
(sprzedawany oddzielnie) 

•	  Carp Spirit Blax Bankware jest pełną ofertą  
obejmującą: 
- podpórki standardowe oraz zakończone świdrem 
- buzz bary – stałe, regulowane oraz wersje XL 
- stabilizator do podpórek 
- mocowanie podpórek do pomostu

•	  Jakość, innowacyjność i wzornictwo – to na-
jważniejsze zalety nowej serii Bankware Carp Spirit 
Blax

•	 Trwałe, czarne, anodyzowane wykończenie

Parametry:

Kod Długość (cm) Waga (g)

ACS 370 061 9” (23/30,5) 84

ACS 370 062 12” (30/46) 104

ACS 370 063 16” (40/68) 128

ACS 370 064 20” (50/85) 156

ACS 370 065 28” (70/125) 205

BLaX set support 2/4 rods
BLaX zestaw podpórek na 2/4 wĘDKI

Najważniejsze cechy:

•	   Kompletny zestaw do łowienia, który możemy  
wykorzystać łowiąc na 2 (podpórka z buzz barem 
na przód i taki sam zestaw na tył) lub 4 wędki  
(podpórka i buzzbar na przód pod sygnalizatory,  
a dolniki wędzisk oparte na ziemi)

a

•	  Dobry wybór na krótkie lub mobilne zasiadki
•	 Łatwe wbijanie poprzez świder w podpórce
•	 Czarna, matowa, trwała powłoka
•	 W komplecie elegancki pokrowiec

a

Parametry:

Kod Waga (kg)

ACS 370 004 0,95

30 cm

65
 d

o 
10

0 
cm

podpórki
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BLaX Bank stick
podpórki BLaX 

40/68 cm

50/58 cm

70/125 cm

30/46 cm

23/30,5 cm

BLaX cross Bar soLid stick 
poziomy dRĄŻEK ŁĄCZĄCY BLaX

Najważniejsze cechy:

•	 Trwałe, czarne, anodowane wykończenie
•	 Średnica 16 mm 
•	  Zaostrzony drążek podwaja długość podpórki 

stałej
•	 Bardzo lekkie aluminium 6063 

a
•	  Śruby z łbem trójkątnym zabezpieczone przed 

zgubieniem 
•	  Kompatybilna z kluczem 2 w 1 (sprzedawany 

osobno) 

a

Parametry:

Kod Długość (cale) Długość (cm) Waga (g)

ACS370056 9 23/30,5 84

ACS370057 12 30/46 104

ACS370058 16 40/68 128

ACS370059 20 55/85 156

ACS370060 28 70/125 205

Najważniejsze cechy:

•	  Aluminiowy osprzęt serii BLAX jest lekki, funkcjon-
alny i świetnie prezentuje się na brzegu łowiska

•	  Wszechstronnie przetestowane przez zespół Carp 
Spirit 16-milimetrowe rury z lotniczego stopu 
aluminium są wytrzymałe, a jednocześnie bardzo 
lekkie

a

 

•	  Śruby z łbem trójkątnym zabezpieczone przed 
zgubieniem  

•	 Bardzo lekkie aluminium 6063 
•	 Trwałe, czarne, anodowane wykończenie 
•	  Zaprojektowany ze wspomaganiem kompute-

rowym CAD
•	  Kompatybilny z kluczem 2 w 1 (sprzedawany 

osobno) 

a

Parametry:

Kod

ACS700084

53–93 cm

nowość

podpórki
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12,5 cm 11,3 cm

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS 370 066 78

a

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS 370 079 75

a

2 rod fiXed Buzz 
Bar std - front
Buzz Bar przedni na 2 wĘDKI

2 rod fiXed Buzz 
Bar std - rear
Buzz Bar tyLny na 2 wĘDKI

19 cm20,3 cm

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS 370 067 89

a

Kod Waga (g)

ACS 370 080 86

a

Kod Waga (g)

ACS 370 068 99

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS 370 081 96

a

Kod Waga (g)

ACS 370 069 116

a

Kod Waga (g)

ACS 370 082 112

2 rod fiXed Buzz 
Bar XL - front
Buzz Bar XL przedni 
na 2 wĘDKI

3 rod fiXed Buzz 
Bar std - rear
Buzz Bar standard tyLny 
na 3 wĘDKI

2 rod fiXed Buzz 
Bar XL - rear
Buzz Bar XL tyLny 
na 2 wĘDKI

3 rod fiXed Buzz 
Bar XL - front
Buzz Bar XL przedni 
na 3 wĘDKI

3 rod fiXed Buzz 
Bar std - front
Buzz Bar standard przedni 
na 3 wĘDKI

3 rod fiXed Buzz 
Bar XL - rear 
Buzz Bar XL tyLny 
na 3 wĘDKI

25,5 cm

23 cm

33 cm

30,5 cm

Buzz Bary
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a

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS 370 070 183

a

Kod Waga (g)

ACS 370 083 164

deck stand
pRZYKRĘCANA do pomostu stopka pod podpórki

singLe Bankstick staBiLizator
staBiLizator do podpórek

20,5 cm–34,3 cm

2/3 rod qr adjs. 
rod std - front
reguLowany Buzz Bar 
standard przedni 
na 2/3 wĘDKI

2/3 rod qr adjs. 
rod std - rear
reguLowany Buzz Bar 
standard tyLny 
na 2/3 wĘDKI

16,5 cm–27 cm

12 cm

Najważniejsze cechy:

•	  Niezbędna rzecz, gdy łowimy z pomostu, gdzie  
nie mamy jak umieścić podpórek

•	  Po przykręceniu na wkręt do pomostu mamy 
możliwość zamocowania podpórek i buzz barów

a

•	  Wystarczy zabrać ze sobą średniej wielkości 
wkrętak lub wkrętarkę na akumulatorek

•	 Bardzo stabilny montaż

a

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS 370 072 53

Najważniejsze cechy:

•	  Stablilizator do pojedynczych podpórek,  
zapobiega obracaniu się podpórek w przypadku 
brania ryb i wybierania linki z kołowrotka 
(dzięki temu nie zostaną uszkodzone wędki  
lub kołowrotki)

a

•	  Pręt stabilizujący chowany do środka

a

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS 370 073 59

Buzz Bary,
mocowania
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BLaX angLe adaptor 
BLaX adaptor kĄTOWY

BLaX piLL adaptor 
BLaX adaptor do sygnaLizatorów  

Najważniejsze cechy:

•	  Wykonany z lotniczego stopu aluminium 6063 
adaptor kątowy INOX jest przeznaczony do łącze-
nia poprzeczek z podpórkami w celu zapewnienia 
regulacji kąta ich ustawienia 

•	  Idealny w zestawach do łowienia ze stromych 
brzegów 

•	  Zapewnia ustawienie sygnalizatorów oraz pod-
pórek pod kątem 90° do wędzisk. Po prostu ustaw 
żądany kąt i zablokuj adaptor za pomocą śruby 

a

•	  Może również służyć jako adaptor do  
przeciwwiatrowych osłon parasolowych 

•	  Lotniczy stop aluminium 6063 
•	 Trwałe, czarne, anodowane wykończenie 
•	 Gwint drobnozwojny BSF 3/8” 
•	  Śruba z łbem trójkątnym zabezpieczona przed 

zgubieniem 
•	  Kompatybilny z kluczem 2 w 1 (sprzedawanym 

osobno) 

a

Parametry:

Kod

ACS370086

Najważniejsze cechy:

•	  Doskonałe ulepszenie dla wędkarzy stosujących 
osprzęt z serii Carp Spirit BLAX

•	  Adaptor BLAX wkręca się w górną część 
dowolnej podpórki albo w element przesuwny 
na poprzeczce do sygnalizatorów w celu 
zmontowania systemu szybkomocującego  

•	  Zarówno śruba z trójkątnym łbem, jak i sama 
nakrętka kołpakowa są w pełni kompatybilne 
z kluczem 2 w 1, a cylindryczny kształt otworu 
adaptora pozwala na szybkie i łatwe ustawienie 
sygnalizatorów i podpórek dolnika

a

•	  Wykonane z aluminium 6063 i stali nierdzewnej 
300 

•	 Trwałe, czarne, anodowane wykończenie 
•	  Śruba z łbem trójkątnym zabezpieczona przed 

zgubieniem 
•	  Ten sam gwint drobnozwojny BSF 3/8  

w poprzeczkach do sygnalizatorów  
i w podpórkach 

•	 Kompatybilny z kluczem 2 w 1 

a

Parametry:

Kod

ACS370087

nowość

nowość

mocowania,
akcesoria
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Najważniejsze cechy:

•	 Aluminiowa szybkozłączka 
•	  Umożliwia szybkie zamontowanie sygnalizatora 

do poda, podpórki lub buzz barów

a

Parametry:

Kod

ACS370012

anti-sLip  
stainLess steeL  
u head 
uchwyt  
doLnika „u”

auto Locking 
Butt grip
uchwyt  
doLnika 

Najważniejsze cechy:

•	  Podpora łatwo regulowana za pomocą dolnej 
nakrętki i bocznej śruby 

•	  Doskonale podeprze podeprze wędkę zarówno 
10, jak i 12 lub 13 stóp dzięki precyzyjnej regulacji 
rozstawu widełek

a

•	   Widełki są pokryte miękką, antypośłizgową 
powłoką w celu unieruchomienia wędki oraz dla 
ochrony jej dolnika

•	  Głowica jest wykonana w całości z materiałów 
odpornych na korozję, co zapewnia jej dłuższą 
żywotność

a

Parametry:

Kod

ACS370020

Najważniejsze cechy:

•	 Uchwyt dolnika
•	 Metalowy uchwyt dolnika w kształcie litery U 
•	  Wewnętrzna strona wyklejona neoprenem dobrze 

trzymającym wędzisko
  
Parametry:

Kod

933000361

a
 

 
Najważniejsze cechy:

•	 Uchwyt dolnika
  
Parametry:

Kod

136600360

a

Najważniejsze cechy:

•	 Blokuje końcówkę dolnika
•	 Przydatny przy łowieniu „na sztywno”
•	 Doskonale trzyma wędzisko
  
Parametry:

Kod Liczba sztuk Kolor

ACS370002 1 czarny

ACS370011 3 czarny

quick reLease adaptor 
sZYBKOZŁĄCZKA

akcesoria

eXtreme rod 
Butt cup
kuBek na doLnik

stainLess steeL adjustaBLe head
staLowy reguLowany uchwyt doLnika
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podpórki,
akcesoria

cross Bar soLid sticks
poziomy dRĄŻEK ŁĄCZĄCY

Bank stick
podpórki

Najważniejsze cechy:

•	  Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej  
serii 300, zapewni wielosezonowe,  
bezproblemowe użytkowanie

•	  Zaprojektowany tak, aby pasował do całej serii 
Inox 300

•	  Może być stosowany jako równoległe połączenie 
przednich i tylnych podpórek, zapobiegając  
skręcaniu i jednocześnie poprawiając ich sztywn-
ość

•	  Używając dwóch skrzyżowanych cross barów, 
łatwo tworzy się stabilny rod pod

a

•	  Trójkątne pokrętła zabezpieczone przed  
odkręcaniem się i zgubieniem w transporcie

•	  Osobno można dokupić klucz 2 w 1, za pomocą 
którego odkręcimy śruby – przydatny w mokre 
dni, a szczególnie w mroźne poranki

•	 Dostarczany pojedynczo
•	  Doskonały do tworzenia superstabilnych,  

łatwych do regulowania układów

a

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS370038 405

Najważniejsze cechy:

•	  Inox 300 banksticks wykonane w całości  
z wysokiej jakości stali nierdzewnej serii 300

•	  Trójkątne pokrętła zabezpieczone przed  
odkręcaniem się i zgubieniem w transporcie

•	 Regulowana wysokość
•	 Dostępne cztery rozmiary: 9”, 12”, 16” i 20”

a

•	  Osobno można dokupić klucz 2 w 1, za pomocą 
którego odkręcimy śruby – przydatny w mokre 
dni, a szczególnie w mroźne poranki

•	 Wydrążone elementy, w celu zredukowania wagi
•	  Zaostrzona wewnętrzna część, pozwala  

na używanie jej niezależnie

a

Parametry:

Kod Długość (cale) Waga (g)

ACS370026 9” 200

ACS370027 12” 235

ACS370028 16” 305

ACS370029 20” 365

53/93 cm

23/33 cm

51/86 cm

40/66 cm

30/46 cm
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podpórki,
Buzz Bary

qr Bora point Bank stick
podpórki qr Bora

2/3 rods adustaBLe Buzz Bar
reguLowany Buzz Bar na 2/3 wĘDKI

Najważniejsze cechy:

•	  Wykonane w całości z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej serii 300

•	  Trójkątne pokrętła zabezpieczone przed  
odkręcaniem się i zgubieniem w transporcie

•	 Regulowana wysokość
•	 Dostępne cztery rozmiary: 9”, 12”, 16” i 20”
•	  Osobno można dokupić klucz 2 w 1, za pomocą 

którego odkręcimy śruby – przydatny w mokre 
dni, a szczególnie w mroźne poranki

a

•	  Górna część została wydrążona w celu  
zredukowania wagi

•	  Wyposażone w system umożliwiający szybki 
montaż sygnalizatorów czy butt restów

•	  Bora Point – specyficznie gwintowana końcówka 
pozwala na wkręcenie bank sticków w twarde 
podłoże

a

Parametry:

Kod Długość (cale) Waga (g)

ACS370030 9” 210

ACS370031 12” 250

ACS370032 16” 305

ACS370033 20” 360

Najważniejsze cechy:

•	  Wyposażone w system umożliwiający szybki 
montaż sygnalizatorów czy butt restów

a

•	 Regulowane buzz bary na 2 lub 3 wędki

a

Parametry:

Kod Wędki Waga (g)

ACS370034 2/3 przód 375

ACS370051 2/3 tył 355

35 cm27,5 cm

23/33 cm
30/46 cm

40/66 cm

51/86 cm
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podpórki,
Buzz Bary

2 rods fiXed Buzz Bar
Buzz Bar na 2 wĘDKI

3 rods fiXed Buzz Bar
Buzz Bar na 3 wĘDKI

t-top Bank 
stick darriver
darriver wKRĘTAK do podpórek

douBLe Bank 
stick staBiLisator
podwójny staBiLizator  
do podpórek

Najważniejsze cechy:

•	  Buzz bary na 2 wędki ze stałym rozstawem

a

•	  Wyposażone w system umożliwiający szybki 
montaż sygnalizatorów czy butt restów

a
Parametry:

Kod Wędki Waga (g)

ACS370035 2 przód 245

ACS370052 2 tył 235

Najważniejsze cechy:

•	  Buzz bary na 2 wędki ze stałym rozstawem

a

•	  Wyposażone w system umożliwiający szybki 
montaż sygnalizatorów czy butt restów

a

Parametry:

Kod Wędki Waga (g)

ACS370035 2 przód 245

ACS370052 2 tył 235

Najważniejsze cechy:

•	  Wykonane w całości z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej serii 300

•	  Ułatwia wbijanie i wkręcanie bank sticków 
w podłoże

a

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS370039 300

a

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS370041 205

20 cm

22,5 cm

39 cm

33 cm
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mocowania,
akcesoria

2 in 1 - deck stand  
& anti twist coLLar
stopka do podpórek

2 in 1 - key tooL
kLucz do podpórek i Buzz Barów 

Najważniejsze cechy:

•	  Stabilizatory do bank sticków, dostępne w wersji 
podwójnej lub pojedynczej

•	  Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
serii 300

•	  Zaprojektowane tak, aby pasowały do całej serii 
Inox 300

a

•	  Bezpieczne przechowywanie szpilek wewnątrz 
stabilizatora

•	  Pokrętło zabezpieczone przed odkręcaniem się  
w transporcie

a
Parametry:

Kod Waga (g)

ACS370050 125

Najważniejsze cechy:

•	  Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
serii 300

•	  Zestaw 2 w 1 – po przykręceniu do pomostu  
otrzymujemy stabilną podstawę dla podpórek,  
a na miękkim podłożu pełni rolę stabilizatora  
(zestaw zawiera wkręt)

a

•	  Zaprojektowany tak, aby pasował do całej serii 
Inox 300

•	  Pokrętło zabezpieczone przed odkręcaniem się 
w transporcie

a

Kod Waga (g)

ACS370040 110

Najważniejsze cechy:

•	  Klucz 2 w 1
•	 Wykonany z bardzo wytrzymałego ABS'u
•	  Pomaga dokręcać i odkręcać trójkątne pokrętła 

w całej serii Inox 300
•	 Sprzedawany oddzielnie

a

•	  Z drugiej strony jest gniazdo, które pozwala  
w łatwy sposób dokręcać i odkręcać adaptery 
szybkiego montażu w buzz barach

•	 Wyrazisty kolor żółty ułatwia znalezienie klucza

a

Parametry:

Kod

ACS370042

qr Bora  
pointBank stick
qr Bora staBiLizator do podpórek
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akcesoria

qr piLL pack (X2)
qr sZYBKOZŁĄCZKI

Najważniejsze cechy:

•	  Adaptery szybkiego montażu w buzz barach 
i bank stickach

•	  Wykonane w całości z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej serii 300

•	  Dodatkowo służą jako zabezpieczenia niewykorzy-
stywanych gwintów w buzz barach 

a

Parametry:

Kod

ACS370043

Najważniejsze cechy:

•	  Wykonany ze stali nierdzewnej 300, pomysłowy  
uchwyt z haczykiem do podwieszania wagi 
wkręcany w umieszczony na poprzeczce 
przesuwny element  

•	 Hak ma możliwość obrotu o 360°

a

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS370055 70

angLe adaptor
adaptor kĄTOWY
nowość

weigh hook
dRĄŻEK do wagi

Najważniejsze cechy:

•	  Wykonany ze stali nierdzewnej 300 adaptor 
kątowy INOX jest przeznaczony do łączenia 
poprzeczek z podpórkami w celu zapewnienia 
regulacji kąta ich ustawienia 

•	  Idealny do łowienia ze stromych brzegów
•	  Zapewnia ustawienie sygnalizatorów oraz 

podpórek pod kątem 90° do wędzisk. Po prostu 
ustaw żądany kąt i zablokuj adaptor za pomocą 
śruby

a

•	  Może również służyć jako adaptor do 
przeciwwiatrowych osłon parasolowych

•	  Konstrukcja w 100% ze stali nierdzewnej
•	 Gwint drobnozwojny BSF 3/8”
•	  Śruby z łbem trójkątnym zabezpieczone przed 

zgubieniem  
•	 Kompatybilny z kluczem 2 w 1 

Parametry:

Kod

ACS370044
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sondowanie
Łowiska

sounder sLeeve
tyczka do Badania dna

Najważniejsze cechy:

•	  Tyczka o długości do 4,5 m do precyzyjnego 
sondowania dna

•	 Składa się z 3 elementów (ok. 1,5 m każdy)

a

•	  Dwie wymienne końcówki
•	 Pokrowiec w zestawie
•	 Możliwość łączenia tyczek

a

Parametry:

Kod Długość (m)

ACS010019 4,50

water scan
tuBa do Badania dna

38 cm

31
 c

m

62
 c

m

34 cm

12 cm
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sygnaLizatory

X7 Led swing arm indicator
swinger X7 

Led adjustaBLe hanger set
zestaw Ledowych hangerów na sztywnym ramieniu

Najważniejsze cechy:

•	  Ramię swingera X7 ma wbudowaną diodę LED  
z możliwością zmiany koloru jednym naciśnięciem 
przycisku, dzięki czemu można go szybko i łatwo 
dopasować do koloru diody LED sygnalizatora 

•	  Do wyboru kolory: czerwony, żółty, zielony, biały, 
jasnoniebieski, fioletowy, ciemnoniebieski

•	 Głowica formowana z ABS 
•	  Dwukulowy klips do linki z zaciskiem 

regulowanym za pomocą wkręta

a

•	  Szybkomocujący uchwyt do poprzeczki 
sygnalizatorów 

•	  Przezroczysta obudowa zapewniająca widoczność 
diody LED z każdej strony 

•	 Przesuwny ciężarek do regulacji napięcia linki 
•	 Uniwersalna wtyczka jack 2,5 mm
•	 Przycisk do zmiany kolory diody 
•	 Pamięć ostatniego ustawienia koloru diody 
•	 Bateria CR2032 (w zestawie)

a

Parametry:

Kod Liczba sztuk

ACS490052 4

ACS490053 1

Najważniejsze cechy:

•	  Wyposażone w sztywne ramię, które nie porusza 
się na wietrze, regulowana czułość 

•	  Przesuwny ciężarek w celu dostoswania swingera 
do różnych warunków oraz metalowy klips do linki 
z regulacją zacisku 

a

•	  Głowice z diodami LED mogą być podłączane do 
wszystkich indykatorów Carp Spirit oraz wielu 
innych sygnalizatorów brań wyposażonych  
w gniazdo jack 2,5 mm 

•	  Dostępne w zestawach (pokrowiec ochronny  
w komplecie) lub pojedynczo 

a

Parametry:

Kod Kolor

812000361      
Zestaw – czerwony, żółty, zielony, niebieski

nowość
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sygnaLizatory,
akcesoria

Bite aLarm Xse
sygnaLizator BRAŃ Xse

Najważniejsze cechy:

•	 Miękka guma zabezpieczająca wędkę 
•	  Dwa demontowalne trzpienie ze stali nierdzewnej 

zabezpieczające wędkę przed ściągnięciem jej do 
wody przez rybę 

•	  Wielokolorowa dioda LED – dopasowanie koloru 
do preferencji wędkarza. Gaśnie po 20 sekundach

•	 Ręczny przełącznik nocnego tryby podświetlenia 
•	 Głośnik wodoodporny, mocny dźwięk 
•	  Gniazdo do podłączenia do wszystkich typów 

podświetlanych hangerów 
•	 Wzmocniona śruba mocująca  

a

Parametry:

Kod

ACS490028

a

Najważniejsze cechy:

•	 Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej
•	  Snag Earsy zapobiegają spadaniu wędziska  

z sygnalizatora w przypadku agresywnych brań
•	  Zabezpieczają wędzisko podczas łowienia  

„na sztywno”, szczególnie, gdy łowimy pod kątem

a

Parametry:

Kod

ACS370044

Przycisk N: 
1-Włączony
2-Podświetlenie nocne
3-Wyłączony

Kolory LED:
•	 Wszystkie DIP w dół = czerwony kolor
•	 5. DIP w górę; 6., 7. i 8. DIP w dół = zielony kolor
•	 6. DIP w górę; 5., 7. i 8. DIP w dół = żółty kolor
•	 7. DIP w górę; 5., 6. i 8. DIP w dół = niebieski kolor

Przycisk V: 
Ton

Przycisk V: 
Głośność 

Przycisk S: 
Czułość

snag ears
wIDEŁKI zABEZPIECZAJĄCE
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sygnaLizatory

BLaX aLarm and receiver
BLaX zestaw sygnaLizatorów z cENTRALKĄ 

Sygnalizator 

•	  Regulowana głośność
•	 Regulowany ton 
•	 Regulowana czułość 
•	 Przycisk zmiany kolorów LED – 7 kolorów 
•	 Zintegrowane nocne podświetlenie LED
•	 Bardzo jasna dioda LED, gaśnie po 15 sekundach
•	 Elegancka, zwarta konstrukcja
•	 Odporny na każdą pogodę 
•	 Mocny korpus ABS 
•	 Prosty i łatwy system kodowania
•	 Alarm rozładowania baterii na centralce 
•	 Zasilanie: 1 bateria 9V

a

Odbiornik  

•	 Regulowana głośność 
•	 Regulowany ton 
•	 4 kanały sygnalizowane LED 
•	 Alarm rozładowania baterii
•	  Maksymalny zasięg 120–150 m na otwartej 

przestrzeni 
•	 Zasilanie: 3 baterie AAA lub jedna 9V 
•	 Klips do paska

a

Parametry:

Kod Sygnalizator Centralka Ochronny 
pokrowiec

ACS490054 4 1 1

nowość

Zabezpieczenie  
wędki

Przycisk T: 
Regulacja tonów

Przycisk S: 
Regulacja czułości

Przycisk L: 
Wybór kolorów diod 
LED

Uszczelka

Dioda

Przycisk: 
włącznik/ 
regulacja 
głośności

Gniazdo zasilające 
do swingerów

Głośnik

Dioda niebieska tryb nocny

Śruba mocowania

4 kolory LEDAntena

Przycisk P: 
Włącznik/wyłącznik

Przycisk V: 
Głośność/wibracja
Przycisk T: 
Regulacja tonów

Głośnik

carp spirit252



sygnaLizatory,
akcesoria

snag ears
wIDEŁKI zABEZPIECZAJĄCE

Led snag ears
wIDEŁKI zABEZPIECZAJĄCE  z pODŚWIETLENIEM Led

Najważniejsze cechy:

•	  Zapobiegają wypadnięciu wędki z sygnalizatora, 
kiedy żyłka wychodzi pod ostrym kątem do 
wędziska 

•	  Wykonane z lekkiego aluminium 
•	  Łatwe mocowanie widełek na śrubie sygnalizatora, 

dzięki czemu znajdują się one tuż za nim
•	  Widełki powlekane antyodblaskową, gładką 

powłoką, zapobiegającą uszkodzeniu wędki
•	  Uniwersalne i regulowane – pasują do większości 

marek i modeli sygnalizatorów z wyjściowym 
gniazdem elektrycznym

Parametry:

Kod

ACS370000

a

Najważniejsze cechy:

•	  Zapobiegają wypadnięciu wędki z sygnalizatora, 
kiedy żyłka wychodzi pod ostrym kątem do 
wędziska

•	  Dwie bardzo jasne diody LED zasilane  
z sygnalizatora, podczas brania zapalają się w tym 
samym czasie, co diody LED sygnalizatora

•	  Dostępne 4 kolory świecenia diod: niebieski, 
czerwony, zielony i żółty

•	 Doskonale widoczne z każdej strony
•	 Wykonane z lekkiego aluminium
•	  Łatwe mocowanie widełek na śrubie sygnalizatora, 

dzięki czemu znajdują się one tuż za nim
•	  Widełki powlekane antyodblaskową, gładką 

powłoką, zapobiegającą uszkodzeniu wędki
•	  Uniwersalne i regulowane – pasują do większości 

marek i modeli sygnalizatorów z wyjściowym 
gniazdem elektrycznym

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS490023 niebieski

ACS490024 czerwony

ACS490025 zielony

ACS490026 żółty

Robert Wolak, konsultant Carp Spirit
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waterproof Landing net Bag 125 cm
wodoodporny pokrowiec na podBierak

Najważniejsze cechy:

•	  Torba wykonana z wodoszczelnego i mocnego 
materiału PVC

•	  Przeznaczona do transportu mokrego kosza pod-
bieraka, można jej używać bez obawy o zalanie 
bagażnika samochodu

•	 Chroni również przed zapachami ryb z podbieraka
•	 Posiada kieszonkę i rzepy na sztycę

a

Parametry:

Kod

ACS 070 024

a

Najważniejsze cechy:

•	  Użyteczny pływak do podbieraków karpiowych

a

•	  Utrzymuje kosz na powierzchni podczas  
podbierania ryb

a

Parametry:

Kod

154 100 361

a

Najważniejsze cechy:

•	  Zapasowy metalowy trójnik do mocowania  
ramion kosza podbieraka

•	 Standardowy gwint do sztycy
•	 Pasuje do większości podbieraków na rynku

Parametry:

Kod

465 001 360

a

Najważniejsze cechy:

•	  Wysokiej jakości zapasowe siatki pasujące do 
większości podbieraków na rynku  

•	 Dostępne 2 rozmiary: 90 x 90 i 105 x 105 cm

Parametry:

Kod Długość (cale) Wymiary (cm)

ACS180003 42 90 x 90

ACS180004 50 105 x 105

Landing net pvc  fLoat
pŁYWAK do podBieraka 

Landing net 
spare BLock
trójnik do kosza podBieraka

repLacement mesh
siatka zapasowa  
do podBieraka

akcesoria

carp spirit254



repLacement mesh
siatka zapasowa  
do podBieraka

Bivvy  
taBLe mega
dUŻY stoLik  
do namiotu

12 pegs & maLLet
zestaw szpiLek do namiotu z mŁOTKIEM

coLLapsiBLe  
water carrier
sKŁADANY pojemnik  
na wODĘ 

portaBLe  
shower
pRZENOŚNY prysznic

foLding  
shoveL
sKŁADANA saperka

Najważniejsze cechy:

•	  Duże rozmiary: 65 x 45 cm
•	  Uniwersalny, do przygotowywania zestawów  

i posiłków

a

•	   Składane, teleskopowe nogi wyposażone w duże 
stopki zapewniające lepszą stabilność 

•	 Bardzo lekki dzięki konstrukcji z aluminium
•	 Boczny uchwyt transportowy 
•	 Waga: 2,95 kg 

a
Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

ACS070011 65 x 45 2,95

Najważniejsze cechy:

•	  W komplecie: 
12 solidnych, wkręcanych szpilek namiotowych

•	 Zakończonych główką w kształcie T 

a

•	   Gumowy młotek z wygodną rękojeścią
•	 Wszystko jest dostarczane w formie złożonej

a

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

ACS540019 35 (9 po zwinięciu) 1,68

40–60 cm

65 cm

45 cm

35 cm
9 cm

Najważniejsze cechy:

•	  Pomysłowy, bardzo solidny, składany pojemnik 
na wodę

•	 Wyposażony w uchwyt i wylewkę z zaworem 

Parametry:

Kod Pojemność (l) Waga (kg)

ACS070017 10 0,24

a

Najważniejsze cechy:

•	  Teraz możesz wziąć prysznic w dowolnym miejscu 
•	  Aby ogrzać wodę, po prostu połóż pojemnik na 

stole na słońcu (logiem CS do góry) 
•	  Ostrzeżenie: Zawsze sprawdzaj temperaturę wody 

przed wzięciem prysznica i jeśli to konieczne, dolej 
zimnej wody. Zaleca się przepłukanie prysznica 
przed każdym użyciem 

Parametry:

Kod Pojemność (l)

126300360 20

a

Najważniejsze cechy:

•	  Uniwersalna, mocna, składana saperka, 
dostarczana z pokrowcem, który można przypiąć 
do paska 

•	 Mocowany nakrętką, składany trzonek 
•	 Rozmiar łopatki: 21 x 15 cm 
•	 Całkowita długość: 58 cm 
•	 Długość po złożeniu: 24 cm

Parametry:

Kod Waga (kg) Długość 
(cm)

Długość po 
złożeniu 
(cm)

Wymiary 
łopatki 
(cm)

ACS070019 1,10 58 24 21 x 15

akcesoria
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deLuXe diaL  
scaLe 54 kg
waga 54 kg

a

Najważniejsze cechy:

•	 54 kg x 200 g 
•	 120 lb x 4 oz
•	  Zaprojektowana i wykonana we współpracy  

z Reuben Heaton (Anglia) 
•	 Mocna, odporna na zarysowania osłona cyferblatu 
•	 Powiększone ucho i hak ze stali nierdzewnej 
•	 Tarowanie – ustawia zero przy mokrym worku 
•	 Wyprodukowana w Anglii 
•	 W komplecie wyściełany pokrowiec ochronny

Parametry:

Kod

ACS010377

a

Najważniejsze cechy:

•	 Niezawodna, solidna waga w przystępnej cenie 
•	  Wyposażony w nietłukące się szkło i pokrowiec 

doskonały do transportu 
•	  Precyzyjnie skalibrowana (z dokładnością  

do 100 g) i zgodna z normami CE

Parametry:

Kod Waga (kg)

304050360 1,24

Najważniejsze cechy:

•	 Zakres ważenia: 50 kg 
•	 Dokładność ważenia: 50 g 
•	  Jednostki masy: kg, lbs, st  

(JK – 1 st to 1 kamień = 14 lbs = 6,35 kg) 
•	 Jednostki temperatury: °C, °F 
•	 Wyświetlacz LCD z 4 cyframi (rozmiar: 75 x 30 mm) 
•	 Automatyczne wyłączanie 
•	 Automatyczna funkcja tarowania 
•	 Wskaźnik niskiego poziomu baterii (_LO_)
•	 Wskaźnik przeciążenia (EEEE) 
•	 Zasilanie: 3 baterie AAA (1,5 V) w zestawie 
•	 Aluminiowa taśma pomiarowa 1 m

Parametry:

Kod Waga (kg)

ACS010377 0,7

a

Najważniejsze cechy:

•	 Bardzo stabilny 
•	  Teleskopowe nogi – wygodny do przechowywania 
•	 Bardzo lekki – wygodny w transporcie 
•	 Wyposażony w pokrowiec do transportu 
•	 Wymiary po rozłożeniu 144 x 127 cm 

a

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

124600360 144 x 127 3,8

diaL scaLe  
50 kg
waga 50 kg

digitaL scaLe  
50 kg
cyfrowa waga 50 kg

nowość

nowość

144 cm

scaLe tripod
tripod do wAŻENIA

127 cm

akcesoria
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Wzmacniane taśmyMiękka wewnętrzna wyściółkaW niektórych modelach 
wzmocniony spód

Wzmacniane obszycia

Zamek błyskawiczny

Wyściółka Cordura 600D
Wzmacniana rączkaWzmacniane uchwyty

Składany stelaż z aluminium

110 cm

35 cm

28 cm

Najważniejsze cechy:

•	  Maksymalna oszczędnośc miejsca i doskonała 
ochrona wędek w systemie 2 + 2

•	 Pasy mocujące na rzepy z gumowymi wypustkami 
•	  Specjalnie ukształtowane, sztywne komory 

chroniące kołowrotki
•	  2 kieszenie zewnętrzne: jedna długa na parasol 

lub podbierak z obustronnym wejściem, a druga 
na długie podpórki do wędek

•	  2 pasy napinające, ograniczające ruch wędek 
podczas ransportu

•	 Wzmocnione, wytrzymałe dno pokrowca

a

•	  W pełni regulowany, wyściełany, antypoślizgowy 
pasek na ramię EVA 

•	 Duży, wygodny uchwyt do przenoszenia EVA 
•	  2 uchwyty EVA „GRAB” do łatwego wypakowania  

z samochodu i na wózek  
•	  W komplecie składany usztywniacz w formie 

aluminiowej rury 
•	  W komplecie nakładany, ochronny pokrowiec 

przeciwdeszczowy 
•	  Pojemność: 5 wędzisk 12’/13’ z kołowrotkami + 4 

wędziska bez kołowrotków

a

Parametry:

Kod Waga (kg)

ACS 070 047 6,40

pokrowce

12/13ft 3+2 rod hoLdaLL
uniwersaLny pokrowiec na wĘDKI typu hoLdaLL
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220 cm

52 cm

42 cm

muLti-sLeeve
pokrowiec typu Lufa

13ft 4 rod hoLdaLL 
pokrowiec na wĘDKI 13' typu hoLdaLL

Najważniejsze cechy:

•	  Maksymalną ochronę wędek i kołowrotków 
zapewnia gruby materiał, wyściółka oraz  
przekładka między wędziskami

•	  Pojedynczy suwak do głównej komory zapewnia 
szybki dostęp do wędek

•	 W pełni regulowany i wygodny pasek na ramię

a

•	  Uchwyt podbieraka na zewnętrznej części 
pokrowca zapewnia dodatkowe usztywnienie

•	 Wzmocniona, gumowana podstawa pokrowca
•	 Mieści wędziska z przelotką 50 mm
•	 Dostępne w wersjach na 3 oraz 5 wędzisk
•	 Dostępne wersje na wędki 12” i 13” 

a

Parametry:

Kod Liczba wędek Wymiary (cm) Waga (kg)

ACS 070 051 3 220 x 30 1,75

ACS 070 052 5 220 x 30 2,40

Najważniejsze cechy:

•	  Maksymalna ochrona dla 4 wędzisk  
z kołowrotkami 

•	  Specjalnie ukształtowane, sztywne komory 
chroniące kołowrotki 

•	 Pasy mocujące na rzepy z gumowymi wypustkami
•	  2 zewnętrzne kieszenie z przedłużonymi zamkami 

błyskawicznymi 
•	 1 długa kieszeń na parasol lub podbierak 
•	 Kieszeń na długie podpórki do wędek 

a

•	  Wzmocnione, wytrzymałe dno pokrowca 
•	  W pełni regulowany, wyściełany, antypoślizgowy 

pasek na ramię EVA 
•	 Duży, wygodny uchwyt do przenoszenia EVA 
•	  2 uchwyty EVA „GRAB” do łatwego wypakowania  

z samochodu i na wózek  
•	  W komplecie składany usztywniacz w formie 

aluminiowej rury 
•	 Pojemność: 4 x 12

a

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

ACS0700058 220 x 42 5,50

220 cm 

30 cm
35 cm

carp spirit258
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220 cm

24
 c

m

175 cm

24
 c

m

24
 c

m

205 cm

soft sLeeve
mIĘKKI pokrowiec typu Lufa

Najważniejsze cechy:

•	  Pojedyncza lufa ochronna na wędzisko karpiowe
•	 Gruba wyściółka dla maksymalnej ochrony
•	  Pasuje do wędek wyposażonych w przelotkę 50 mm
•	  Wyposażona w rączkę pośrodku pokrowca 

wykończoną pianką EVA
a

•	  Suwak znajduje się po drugiej stronie od szpuli 
kołowrotka, aby zapobiec uszkodzeniu linki 
głównej i porysowaniu kołowrotka

•	  Dostępna w trzech popularnych rozmiarach od-
powiadających długościom wędzisk oferowanych 
na rynku

a

Parametry:

Kod Rozmiar Waga (kg)

ACS 070 048 10’ 0,75

ACS 070 049 12’ 0,90

ACS 070 050 13’ 0,95

pokrowce

Najważniejsze cechy:

•	  Najlepsza ochrona dla drogich podpórek  
i poprzeczek do sygnalizatorów 

•	  Elastyczny pokrowiec z rzepami zapewnia dobre 
trzymanie elementów 

a

•	  Wyściełana środkowa przegroda 
•	  Mieści poprzeczki z zamontowanymi 

sygnalizatorami 
•	 Dostępny w 2 rozmiarach: Standard i XL

a

Parametry:

Kod Rozmiar

ACS370088 standard

ACS370089 XL

Standard

XL

18
 c

m

18
 c

m

5 cm

5 cm

45 cm

65 cm

nowość

Bank stick & Buzz Bar Bag
pokrowiec na Buzz Bary i podpórki

Jacek Świętek,  
konsultant Carp Spirit i Dynamite
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Bait Bag
torBa na pRZYNĘTY

Najważniejsze cechy:

•	  Całkowicie szczelna torba na przynęty, która może 
pomieścić do 4 kg kulek proteinowych

•	  Zdejmowana górna część jest idealna do 
przechowywania zepsutych przynęt i pop-upów  

•	 Główna komora izolowana termicznie

a

•	  Wyściełany pasek na ramię i uchwyt do 
przenoszenia

•	 Wzmocnione szwy i zamki błyskawiczne
•	 Dno formowane z tworzywa EVA
•	 8 komór na przynęty

a

Parametry:

Kod Waga (kg)

ACS070069 1,2

26 cm

30 cm

30 cm

Najważniejsze cechy:

•	  Nowa seria toreb Deluxe Carryall w 3 różnych 
rozmiarach: M / L / XL

•	  Duża komora główna, idealna do ubrań  
lub dużych akcesoriów

•	  Poręczne, boczne kieszenie, idealne na drobne 
akcesoria, dokumenty, klucze itp.

a

•	  W pełni usztywniana główna kieszeń przednia, 
np. na pudełko z akcesoriami

•	  W pełni regulowany i wyściełany, antypoślizgowy 
pasek na ramię

•	  Boczne uszy przydatne do pakowania bagaży  
do samochodu lub na wózek

a

•	 Uszy toreb wykończone pianką
•	 Dwie wyściełane kieszenie boczne
•	 Wzmocnione dno torby

Kod Waga (kg)

ACS 070 053 1,90

Parametry:

Kod Waga (kg)

ACS 070 054 1,90

a a

Parametry:

Kod Waga (kg)

ACS 070 055 1,90

carryaLL L
torBa karpiowa L

carryaLL m
torBa karpiowa m

60 cm

36
 c

m

36 cm

70 cm

36
 c

m

40
 cm

carryaLL XL
torBa karpiowa XL

40
 cm80 cm

36
 c

m

nowość

torBy
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Najważniejsze cechy:

•	  Duże wiadro o pojemności 18 l
•	  Idealne do rozrabiania zanęt, przygotowania 

ziaren, pelletów oraz przenoszenia wody
•	 Wytrzymałe

Parametry:

Kod Pojemność (l)

ACS010372 18

a

Najważniejsze cechy:

•	  Składane wiaderko do nabierania wody  
z wysokich brzegów

•	 Może służyć do polewania ryby na macie
•	 Zajmuje po złożeniu mało miejsca
•	 Pojemność 6 l

Parametry:

Kod Pojemność (l)

ACS140008 6

a

Bucket  18 L
wiadro 18 L

foLdaBLe Bucket
czerpak

Najważniejsze cechy:

•	  Bardzo przydatny stojak do wiadra 18 l
•	  Zapewnia wygodny dostęp do zanęt podczas 

nęcenia spodem
•	 Bardzo stabilny
•	 Lekka konstrukcja aluminiowa
•	  Teleskopowe, odkręcane, regulowane nogi  

ułatwiające transport

a a

Parametry:

Kod Waga (kg) Ø cm

ACS 010 373 1,75 32,5

tripod Bucket stand
stojak na wiadro

regulowana wysokość 
od 0,9 do 1,3 m

akcesoria
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nARZĘDZIA

Najważniejsze cechy:

•	  Igła nadaje się do nawlekania większości  
przynęt – kulek, orzechów, kukurydzy itp.

a

•	  Doskonałe narzędzie do wiązania pętli na krótkich 
włosach

a

Parametry:

Kod

ACS010264

Najważniejsze cechy:

•	  Długa igła do nawlekania przynęt na nici  
lub taśmy PVA

a

Parametry:

Kod

ACS010262

a

Najważniejsze cechy:

•	  Igła do plecionki i twardych przynęt
•	  Idealna do miękkich włosów, redukuje ich uszkod-

zenie

a

•	  Odpowiednio zaostrzona doskonale sprawdza  
się z przynętami, takimi jak orzechy tygrysie  
lub twarde kulki

a

Parametry:

Kod

ACS010263

stringer needLe
iGŁA do pva

Braid & hard Bait needLe
iGŁA do twardych pRZYNĘT

heavy Lip cLosed needLe
iGŁA z zAMKNIĘCIEM

 (f
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nARZĘDZIA

Najważniejsze cechy:

•	  Igła dedykowana do małych i miękkich przynęt, 
jest na tyle cienka, że minimalizuje szansę ich 
pękania podczas nawlekania na włos

a

•	  Doskonale sprawdza się przy zaplataniu  
lead core’u

a
Parametry:

Kod

ACS010265

Najważniejsze cechy:

•	  Długa igła do przewlekania przyponów przez 
siatki PVA

a

•	  Przeznaczona również do robienia stringerów

a

Parametry:

Kod

ACS010266

Najważniejsze cechy:

•	  Zestaw dwóch igieł, w skład którego wchodzą:  
 -  1x igła do woreczków PVA – zielona. Gruba,    

wydłużona igła z zapadką do przewlekania 
przyponu przez napełniony woreczek z siatki PVA 
oraz sznurków i taśm PVA. Dzięki zapadce haczyk 
na końcu igły nie zaczepia o siatkę PVA  
- 1x igła do sznurków i taśm PVA – czerwona 

a

•	  Ergonomiczne uchwyty w jaskrawych, dobrze 
widocznych kolorach

•	  Igła przeznaczona do nici i taśm PVA. Jej zakrzy-
wiony koniec zapewnia dobre trzymanie nici lub 
taśm PVA podczas nawlekania na nie przynęt

a

Parametry:

Kod

ACS010270

stick & string needLe
dŁUGA iGŁA do pva

fine Lip cLose needLe
cienka iGŁA z zAMKNIĘCIEM

Najważniejsze cechy:

•	  Bardzo ostry czubek igły pozwala pewnie przekłuć 
delikatne przynęty, takie jak robaki lub miękki 
pellet

a

•	  Igła do delikatnych przynęt
•	 Przydatna w łowieniu metodą Feeder

a

Parametry:

Kod

ACS010267

maggot & uLtra fine Bait needLe
iGŁA do roBaków i kukurydzy

stick & string needLe set - qty 2
zestaw iGIEŁ do pva
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nARZĘDZIA

Najważniejsze cechy:

•	  Zestaw czterech igieł, z którym poradzimy sobie  
w każdej możliwej sytuacji

•	  Ergonomiczne uchwyty w jaskrawych, dobrze 
widocznych kolorach

a

•	  Uniwersalny zestaw igieł zawiera:
- 1x gruba igła z zapadką – żółta        
-  1x igła do plecionek i twardych przynęt – 

pomarańczowa  
-  1x igła do białych robaków i miękkich przynęt – 

różowa   
- 1x cienka igła z zamknięciem – niebieska 

a
Parametry:

Kod

ACS010269

aLL purpose needLe set - qty 4
zestaw iGIEŁ (4)

Najważniejsze cechy:

•	   Wiertło 1,2 mm do wykonania otworów  
w twardych i kruchych przynętach, takich  
jak pellet czy dobrze wysuszone kulki

•	 Wygodny uchwyt pozwala łatwo obracać wiertłem
•	  Jaskrawe wykończenie pozwoli uniknąć zgubienia 

wiertła nad wodą

Parametry:

Kod

ACS010268

a

Najważniejsze cechy:

•	   Niezbędne narzedzie do wykonywania dużych 
otworów w kulkach proteinowych lub dużych 
przynętach, takich jak orzechy tygrysie, aby można 
było włożyć w nie pływającą piankę lub korkowy 
sztyft dla uzyskania pływalności przynęty 

•	  Wyposażone w antypoślizgowy uchwyt ułatwiają-
cy wiercenie

Parametry:

Kod Ø (mm)

871000361 6

Najważniejsze cechy:

•	  Strip Eaze Tool został zaprojektowany tak, by 
bezpiecznie i łatwo usuwać otulinę, jednocześnie 
nie uszkadzając plecionki przyponowej

Parametry:

Kod

ACS010220

a a

Najważniejsze cechy:

•	 Bardzo przydatne narzędzie 3 w 1
•	 Wyposażone w hak, pętlę i stopniowaną igłę

Parametry:

Kod

ACS010221

Bait driLL 1,2 mm
cienkie wIERTŁO

BoiLie driLL
gruBe wIERTŁO

strip eaze tooL
ŚCIĄGACZ otuLiny

muLti puLL tooL
wieLofunkcyjne nARZĘDZIE

Haczyk jest idealny  
do ciągnięcia za krętliki  

lub pętle

2.

Pętla pomaga zaciskać  
węzły na hakach  

i prostować przypony

1.

Stalowa igła doskonale  
sprawdza się przy  

kształtowaniu pętli  
lub zaplataniu małych 
pętelek na lead corze

3.

2.

1.

3.
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akcesoria
Najważniejsze cechy:

•	  Stopery do kulek
•	  Zaprojektowane tak, by przylegały do każdego 

rozmiaru kuli, jednocześnie bezpiecznie  
trzymając włos na miejscu

•	  Dostępne w szerokiej gamie kolorów, aby idealnie 
pasowały zarówno do jaskrawych, jak i natural-
nych kolorów kulek

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS010278 przezroczysty

ACS010279 fluo żołty

ACS010280 fluo pomarańczowy

a
Kod Kolor

ACS010281 różowy

ACS010283 brązowy

BoiLie stop
stopery do kuLek

Najważniejsze cechy:

•	  Stopery do kulek w formie pływającej, sztucznej 
kukurydzy polepszają widoczność przynęty 

•	  2 długości haczyków pozwalają na zmianę śred-
nicy kulki bez konieczności zmiany długości włosa 

•	 Dostępne w pełnej gamie kolorów

a

Parametry:

Kod Kolor Liczba sztuk

ACS010011 żółty 10 + 10

ACS010102 różowy 10 + 10

ACS010103 pomarańczowy 10 + 10

a

Kod Kolor Liczba sztuk

ACS010105 czerwony 10 + 10

ACS010106 kilka kolorów 10 + 10

Najważniejsze cechy:

•	  Stopery do kulek w różnych rozmiarach
•	  Zaprojektowane, by zwiększyć długość włosa  

w kilka sekund, bez konieczności przewiązywania 
przyponu

•	 Doskonałe do dużych przynęt i bałwanków

a

•	  W zestawie na każdej ramce dostępne są trzy 
długości: 4, 8 i 12 mm, co zapewnia maksymalną 
wszechstronność

•	  Dostępne w szerokiej gamie kolorów, aby idealnie 
pasowały zarówno do jaskrawych, jak i natural-
nych kolorów kulek

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS010290 przezroczysty

ACS010291 fluo żołty

ACS010292 fluo pomarańczowy

ACS010293 fluo różowy

ACS010294 fluo czerwony

ACS010295 brązowy

BoiLie hair eXtend
stopery do kuLek pRZEDŁUŻAJĄCE wŁOs

corn BoiLie stop
stopery iMITUJĄCE kUKURYDZĘ

Nawlekamy kulkę na włos Chwytamy stoper  
i wciągamy go do kulki

Zestaw gotowy

1. 2. 3.
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soLuron pva Loader starter pack 
- m & L shoveL + 20 Bags
zestaw do nAPEŁNIANIA woreczków pva

soLuron Loader Bags X20
zapasowe woreczki pva

Najważniejsze cechy:

•	  W zestawie 2 rozmiary napełniaczy i pierścieni 
blokujących

•	 Doskonale dopasowane i łatwe w użyciu 
•	  Idealne do wykonywania ciasno zapakowanych 

woreczków PVA do długich rzutów

a

•	  Zapasowe woreczki pasujące do napełniaczy: 
- Rozmiar 1 x 10 
- Rozmiar 2 x 10 

a

Parametry:

Kod

ACS010215

Najważniejsze cechy:

•	  Zapasowe woreczki PVA dopasowane 
do napełniaczy

a

Parametry:

Kod Rozmiar

ACS010216 1

ACS010217 2

1 2 3

4 5 6

7 8

akcesoria

 Robert Wolak i Daniel Florczyk 
Carp Spirit VMC Dynamite Team
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pva Bag funneL Loader
Lejek do nAPEŁNIANIA pva

Najważniejsze cechy:

•	  Lejek do napełniania woreczków lub rękawów PVA
•	  Znacznie ułatwia napełnianie woreczków zanętą, 

pelletem lub kulkami
•	  Widoczny żółty kolor sprawia, że łatwo zlokalizuje-

my lejek pośród swoich akcesoriów karpiowych

a

•	  Posiada rozcięcie na całej wysokości, dzięki 
któremu woreczek możemy napełnić również po 
umieszczeniu w nim zestawu, a po naładowaniu 
prosto usunąć lejek

a
Parametry:

Kod

ACS 010 159

soLuron pva tuBe
zestaw pva z uBijakiem

Najważniejsze cechy:

•	   Tunel PVA Soluron jest wykonany z najwyższej 
jakości siatki PVA

•	  Siatka jest mocna, antypoślizgowa, a lejkowaty 
dyspenser-napełniacz ułatwia szybkie wypełnienie 
jej zanętą bez start 

•	  Doskonale nadaje się do mieszanek stick-mix, 
kruszonych kulek proteinowych, zanęty grun-
towej, białych robaków i innych 

•	  Po wyczerpaniu zapasu siatki na dyspenserze 
można osobno dokupić siatkę na szpuli 

a

Najważniejsze cechy:

•	  Siatka PVA 10 m wstępnie rozszerzona na dyspens-
erze 

•	 Dołączony tłok do zanęty 
•	 Opakowanie w formie szczelnej tuby 
•	  Czas rozpuszczania siatki ok. 2 minut w wodzie  

w 20°C 
•	 Dostępna w trzech średnicach: 30, 22 i 14 mm

a

Parametry:

Kod Długość (m) Ø (mm)

ACS010012 10 14

151900361 10 22

152000361 10 30

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

akcesoria

carp spirit 267



akcesoria

soLuron pva tuBe refiLer
zapasowa siatka pva

soLuron pva  
3 in 1 tuBe
zestaw siatek pva

Najważniejsze cechy:

•	  PVA Soluron 3 w 1 to komplet tuneli z siatki PVA  
o 3 średnicach 

•	  Tunele wykonane są z mocnej, antypoślizgowej 
siatki PVA najwyższej jakości 

•	  Dyspenser-napełniacz ułatwia szybkie 
wypełnienie siatki zanętą bez start 

•	  Siatka doskonale nadaje się do mieszanek stick-
mix, kruszonych kulek proteinowych, zanęty 
gruntowej, białych robaków i innych 

•	  Dyspensery z siatkowymi tunelami są spakowane 
jeden w drugim i zabezpieczone w szczelnej tubie 

a

Najważniejsze cechy:

•	  Po wyczerpaniu zapasu siatki na dyspenserze 
można osobno dokupić siatkowy tunel na szpuli 

•	 3 x 10 m siatkowych tuneli PVA na 3 dyspenserach 
•	 2 tłoki do zanęty 
•	 1 opakowanie w formie szczelnej tuby  
•	 Czas rozpuszczania ok. 2 minut w wodzie w 20°C 
•	  W komplecie siatkowe tunele o 3 średnicach: 30, 

22 i 14 mm

a

Parametry:

Kod Długość (m) Ø (mm)

ACS010014 10 14, 22 & 30

Najważniejsze cechy:

•	  Szpule do napełniania tuneli siatkowych PVA 
Soluron są idealne dla wędkarzy, którzy mają już 
tłoki i dyspensery-napełniacze Soluron 

•	  Tunele wykonane są z mocnej, antypoślizgowej 
siatki PVA najwyższej jakości 

•	 Czas rozpuszczania ok. 2 minuty w wodzie w 20°C 
•	  Zapasowe siatkowe tunele na szpulach są 

dostępne w długościach 5 i 10 m oraz w średni-
cach: 30, 22 i 14 mm 

a

Parametry:

Kod Długość (m) Ø (mm)

ACS010058 5 14

ACS010059 5 22

ACS010060 5 30

ACS010013 10 14

152100361 10 22

152200361 10 30

a

0 s 

20 s 40 s

60 s 80 s

100 s 120 s

ETAPy 
ROZPUSZCZANIA 
W WODZIE W 20°C

carp spirit268



soLuron  
pva string
nIć pva

soLuron pva tape
tAŚMA pva

Najważniejsze cechy:

•	 Nić PVA Soluron jest niezwykle uniwersalna 
•	  Idealna do wiązania woreczków PVA, mocowania 

kulek, a nawet wiązania zestawów back rig do 
długich rzutów 

•	  Dostępna w trzech wersjach: 1-włóknowa,  
2-włóknowa I 4-włóknowa 

a

Parametry:

Kod Długość (m) Rozmiar Liczba włókien

151500361 20 L 1

151600361 20 XL 2

151700361 20 XXL 4

a

Najważniejsze cechy:

•	  Taśma PVA Soluron doskonale nadaje się  
do nawlekania kulek proteinowych 

•	  Jest wykonana z PVA najwyższej jakości, a jej płaski 
profil zapewnia na tyle duże tarcie, że nawleczone 
kulki nie przemieszczają się podczas rzutu i pozos-
tają oddalone od siebie 

a

Parametry:

Kod Długość (m) Ø (mm)

151800361 20 10

a

soLuron 50m
nIć pva 50m

Najważniejsze cechy:

•	  Rozpuszczalna nić PVA, rozpuszcza się po 30 s  
od zetknięcia z wodą

•	 Szpula 50 m

a

Parametry:

Kod Długość (m)

022600221 50
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akcesoria

Parametry:

Kod Rozmiar Szerokość (mm) Długość (mm) Ilość

152600361 L 70 100 10

152700361 XL 100 125 10

152800361 XXL 70 200 10

a

soLuron  
pva Bags
woreczki pva

soLuron pva Bag & string
woreczki pva z nITKĄ

protection mesh tuBe
siatka nierozpuszczaLna

Najważniejsze cechy:

•	   Bardzo odporne, rozpuszczalne woreczki –  
całkowite rozpuszczenie w ciągu ok. 2 minut  
w wodzie o temperaturze 20°C 

•	  Przeznaczone do kulek proteinowych, nasion lub 
pelletu 

•	  Napełnij woreczek zanętą, zawiąż i przymocuj do 
zestawu.  Aby bardzo precyzyjnie zanęcić, zapakuj 
zestaw do woreczka

a

Najważniejsze cechy:

•	  Dostępne w 3 różnych wymiarach – na każde 
warunki i w dwóch wersjach: klasyczny woreczek 
oraz perforowany woreczek z nicią

•	 Do stosowania z krętlikiem Soluron

a

Parametry:

Kod Rozmiar Szerokość (mm) Długość (mm) Ilość

152300361 L 70 100 10

152400361 XL 100 125 10

152500361 XXL 70 200 10

ACS010374 L 70 100 25

ACS010375 XL 100 125 25

ACS010376 XXL 70 200 25

Najważniejsze cechy:

•	  Tunel z supermocnej, drobnej siatki, która się nie 
rozpuszcza 

•	  Pozwala na wykorzystanie bardzo wielu przynęt, 
które wcześniej były trudne do użycia w zestawie 
włosowym np.: konopi, kukurydzy, pokruszonych 
kulek proteinowych, białych robaków i innych 
małych przynęt 

•	  Mimo zastosowania siatki ryby widzą kolory 
przynęt i czują ich smak 

a

Najważniejsze cechy:

•	  Siatka również chroni przynętę przed rakami  
i niepożądanymi gatunkami niewielkich ryb 

•	  Szpule z zapasowym siatkowym tunelem można 
kupić osobno 

•	  Tunel z siatki ochronnej 7 m na lejkowatym 
dyspenserze-napełniaczu

•	  W zestawie tłok do przynęt
•	 Opakowanie w formie szczelnej tuby 
•	 Dostępny w dwóch średnicach: 22 i 14 mm 

a

Parametry:

Kod Długość (m) Ø (mm)

ACS010368 7 14

ACS010369 7 22
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protection mesh refiLer
nierozpuszczaLna zapasowa siatka

2. 3.

4. 5. 6.

1.

Najważniejsze cechy:

•	  Szpule z zapasowymi tunelami z siatki zabezpiec-
zającej są idealne dla wędkarzy, którzy mają już 
tłoki do przynęt i dyspensery-napełniacze. 

•	  To supermocna drobna siatka, która nie 
rozpuszcza się. 

•	  Pozwala na wykorzystanie bardzo wielu przynęt, 
które wcześniej były trudne do użycia w zestawie 
włosowym np.: konopi, kukurydzy, pokruszonych 
kulek proteinowych, białych robaków i innych 
małych przynęt 

a

Najważniejsze cechy:

•	  Siatka również chroni przynętę przed rakami  
i niepożądanymi gatunkami niewielkich ryb 

•	  Tunel z siatki ochronnej 7 m na szpuli, dostępny  
w dwóch średnicach: 22 i 14 mm 

a

Parametry:

Kod Długość (m) Ø (mm)

ACS010370 7 14

ACS010371 7 22

Najważniejsze cechy:

•	  W tej wersji kruszarki do zanęt zastosowano 
wzmocnione metalowe zęby, które ułatwiają 
kruszenie nawet twardych przynęt, takich jak 
orzechy i nasiona 

•	  To doskonałe rozwiązanie, które pozwala szybko  
i łatwo zmiażdżyć przynęty na okruchy do nęcenia 
za pomocą woreczków PVA  

•	  Aby zmiażdżyć przynętę do pożądanej tekstury, 
po prostu umieść ją wewnątrz kruszarki i kręć 
dwoma częściami urządzenia

Parametry:

Kod Ø (cm) Waga (kg)

151400361 12,3 0,61

a

Najważniejsze cechy:

•	  Kruszarka do zanęt jest doskonałym urządzeniem 
do łatwego i szybkiego miażdżenia twardych 
przynęt na okruchy do nęcenia za pomocą  
woreczków PVA 

•	  Aby zmiażdżyć przynętę do pożądanej tekstury po 
prostu umieść ją wewnątrz kruszarki i kręć dwoma 
częściami urządzenia

Parametry:

Kod Ø (cm) Waga (kg)

ACS010113 10 0,17

a

metaLLic Bait crusher
kruszarka z metaLowymi zĘBAMI

1.

2.

3.

Bait crusher
kruszarka
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pvc throwing stick
rura wyrzutowa pvc

Bait rocket
rakieta zANĘTOWA

distance catapuLt
proca

Najważniejsze cechy:

•	  Kobra z PVC jest lekka, mocna i trwała 
•	  Każda kobra ma tę samą, specjalnie opracowaną 

„krzywą J”, która została zoptymalizowana pod 
kątem przyspieszania i zwiększenia prędkości 
początkowej kulki, co poprawia dokładność  
i długość rzutu 

a

•	  Ma komfortowy, antypoślizgowy uchwyt, a pętla 
pozwala ją zawiesić, gdy nie jest używana 

•	  Wskazówka: Jeśli używasz miękkich przynęt, przed 
rzutem zanurz koniec kobry w wodzie, aby  
ograniczyć ryzyko rozpadnięcia się przynęt

a
Parametry:

Kod Maks. średnica kulki (mm)

ACS 010 298 18

ACS 010299 22

ACS010300 28

Najważniejsze cechy:

•	  Wysokiej jakości proca, która łączy w sobie moc  
i wytrzymałość 

•	  Antypoślizgowa rękojeść zapewniająca pewny 
chwyt zarówno prawą jak i lewą ręką 

•	  Uniwersalny mieszek, odpowiedni do większości 
przynęt

•	 Specjalnym rozwiązaniem są odkręcane ramiona 
•	 W komplecie pokrowiec i zapasowa guma

a

Parametry:

Kod

ACS 010 212

Najważniejsze cechy:

•	  Wysokiej jakości rakieta z tworzywa sztucznego 
przeznaczona do nęcenia na duże odległości 
zarówno kulkami proteinowymi, jak i nasionami 

•	  Posiada jaskrawy stożkowy czubek i boczne 
otwory ułatwiające wypadanie zanęty

a

Parametry:

Kod

832000361

a

1.

1. 2. 3.

2.

3. 4.
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akcesoria

overhead Baiting handLe
sztyca do ŁYŻKI zANĘTOWEJ

Najważniejsze cechy:

•	  Wykonana z ultramocnego włókna szklanego 
i wyposażona w dwuręczny uchwyt. Wystarczy 
przykręcić łyżkę zanętową do gwintowanego 
końca rękojeści 

a

•	  Doskonała do nęcenia nasionami, kulkami pro-
teinowymi i pelletem na średni dystans.

•	 Sprzedawana bez łyżki

a

Parametry:

Kod Długość (cm)

993 000 361 180

Baiting  
scoop handLe
rĄCZKA do ŁYŻKI zANĘTOWEJ

one piece scoop
ŁYŻKA zANĘTOWA

Bait  
scoop head
ŁYŻKA zANĘTOWA

Baiting shoveL
szufeLka zANĘTOWA

Najważniejsze cechy:

•	  Sprzedawana bez łyżki

Parametry:

Kod Długość (m)

697003360 0,35

a

Najważniejsze cechy:

•	  Formowana z ultrawytrzymałego tworzywa ABS 
•	  Wystarczy przykręcić łyżkę zanętową do gwin-

towanego końca rękojeści
•	  Otwory umożliwiają przepływ powietrza, a także 

działają jako odwodnienie podczas nęcenia 
mokrymi zanętami

•	 Dostępna w dwóch rozmiarach: M i L 
•	 Sprzedawana bez rękojeści

a

Parametry:

Kod Rozmiar

696002360 S

696001360 M

Najważniejsze cechy:

•	  Formowana z ultrawytrzymałego tworzywa ABS, 
prosta i ekonomiczna, jednoczęściowa szufelka, 
doskonała do nęcenia z łodzi 

Parametry:

Kod

ACS010160

a

Najważniejsze cechy:

•	  Bardzo lekka szufelka zanętowa z pustą węglową 
rękojeścią 

•	 Odkręcana rękojeść 
•	 Wzmocniony uchwyt EVA 
•	 Pętla na rękę 

Parametry:

Kod

ACS010161

a

S

M
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akcesoria

aLs marker
marker Ledowy

static marker
markery typu h

static marker set
zestaw markerów typu h

Najważniejsze cechy:

•	  Świecący marker ALS (Auto Light Static) wykonano 
w pomysłowej technologii 

•	  Zintegrowane czujniki wody i rezystory 
zmierzchowe (LDR) współpracują ze sobą, dzięki 
czemu jasne, czerwone diody (LED) włączają się 
automatycznie po zetknięciu markera z wodą 
i o zmroku 

•	  Doskonałe do zaznaczania ważnych miejsc z łodzi, 
zwłaszcza że czerwone diody LED nie płoszą ryb, 
ponieważ emitowane przez nie czerwone światło 
jest tym składnikiem widma, który pierwszy  
w kolejności znika pod wodą 

•	  Mają dużą wyporność i jaskrawy kolor. Aby 
oznaczyć wybrane miejsce, załóż spory ciężarek na 
zatrzaskowy łącznik i wyrzuć go wraz z markerem 
za burtę 

•	  Najlepiej umieścić zestaw z przynętą między 
dwoma odpowiednio rozmieszczonymi 
markerami, aby zmniejszyć ryzko zaplątania się 
holowanej ryby w linkę markera 

a

•	  Jaskrawy plastik dobrze widoczny w ciągu dnia 
•	  Samoczynnie ustawia głębokość. Po prostu 

wyrzuć marker z ciężarkiem za burtę, a dzięki 
kształtowi „H” będzie się obracał dotąd, aż ciężarek 
opadnie na dół 

•	  Czerwone diody LED, które nie płoszą ryb, 
włączają się automatycznie, gdy marker znajdzie 
się w wodzie i o zmroku 

•	  Zabezpieczony przed włączeniem się diod 
podczas transportu w torbie 

•	 Automatyczny wewnętrzny wyłącznik 
•	 Zasilanie: 2 baterie AA 
•	 Czas ciagłej pracy: do 100 godzin 
•	  Dostępny w 2 jaskrawych kolorach: 

pomarańczowym i żółtym 

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS010385 pomarańczowy

ACS010386 żółty

Najważniejsze cechy:

•	  Markery samogruntujące to świetny sposób 
oznaczenia ciekawego miejsca z łodzi 

•	  Mają dużą wyporność i jaskrawy kolor. Aby 
oznaczyć wybrane miejsce, załóż spory ciężarek na 
zatrzaskowy łącznik i wyrzuć go wraz z markerem 
za burtę 

•	  Kształt litery „H” pozwala na swobodne obracanie 
się markera, gdy ciężarek opada na dno i sam 
ustawia głębokość. Najlepiej umieścić zestaw 
z przynętą między dwoma odpowienio 
rozmieszczonymi markerami, aby zmniejszyć 
ryzyko zaplątania się holowanej ryby w linkę 
markera 

a

Parametry:

Kod Rozmiar Kolor

ACS010382 L pomarańczowy

ACS010383 S pomarańczowy

a

Parametry:

Kod Rozmiar Sztuk Kolor

ACS010384 L 3 pomarańczowy / żółty / zielony

nowość

nowość
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akcesoria

Luminous distance 
marker fLoat
ŚWIECĄCY marker sPŁAWIKOWY

Najważniejsze cechy:

•	  Rękawica o specjalnej, wyciętej konstrukcji, wyko-
nana z cienkiego, elastycznego neoprenu, dzięki 
czemu jest wyjątkowo wygodna w noszeniu 

•	  Palec wskazujący rękawicy jest wykonany z bardzo 
cienkiej, syntetycznej skóry, która nie ogranicza 
„czucia” podczas rzutu, a jednocześnie zapewnia 
doskonałą ochronę palca podczas rzucania na 
ekstremalne dystanse z użyciem przyponów 
strzałowych 

a

Parametry:

Kod Ręka

ACS 010 381 prawa

a

casting gLove – right hand
rĘKAWICA ochronna na pRAWĄ rĘKĘ

nowość

Najważniejsze cechy:

•	  Mocny i aerodynamiczny marker podświetlany 
diodą LED

•	  Przeznaczony do oznaczania łowiska oraz pomiaru 
głębokości i rozpoznawania rodzaju dna

a

•	  Dobrze widoczny na większych odległościach
•	 Pracuje na bateriach 2 x LR44 (w zestawie)

a

Parametry:

Kod

ACS 010 057

Najważniejsze cechy:

•	  Mocny i aerodynamiczny marker, górna część 
fluorescencyjna

•	  Widoczny w pochmurne dni i w nocy

a

•	  Do oznaczania miejsca połowu oraz pomiaru 
głębokości i rozpoznawania rodzaju dna

a

Parametry:

Kod

153 600 361

discovery marker fLoat
marker typu sPŁAWIK

hi-viz Led distance  
marker fLoat
marker sPŁAWIKOWY z dIODĄ Led

Najważniejsze cechy:

•	  Zestaw dwóch markerów z wymiennymi lotkami  
w trzech kolorach

•	  Kolor lotki dobieramy w zależności od warunków 
panujących nad wodą

•	  Lotki nakręcane na korpus, co zabezpiecza je 
przed odczepieniem

a
•	  Wykonane z odpornego tworzywa sztucznego
•	  Markery powinny stanowić wyposażenie każdego 

wędkarza, ponieważ pozwalają nam oznaczyć 
łowisko, w którym łowimy i precyzyjnie zanęcić

•	  Porada: aby lepiej rozpoznać rodzaj dna i dokonać 
precyzyjnego pomiaru głębokości, jako linki 
głównej warto użyć plecionki

a

Parametry:

Kod

ACS 010 301
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eLementy
zestawu

kickers sit up & Beg std X10
pozycjoner haczyka X10

Najważniejsze cechy:

•	  Pozycjoner haków – krótki adapter ustawia  
hak pod odpowiednim kątem

•	  Pozwala na tworzenie zestawów typu line aligner, 
eliminując konieczność stosowania  
rurki termokurczliwej

a

•	  Pozycjoner zsuwamy na hak, poprawiając w ten 
sposób efektywność zestawu

•	 Do stosowania z każdym rodzajem przynęt.
•	  Camfusion™ i ciemnozielony kolor sprawdzą się na 

większości rodzajów dna

a
Parametry:

Kod Kolor

ACS010241 Camfusion™

ACS010258 ciemnozielony

Najważniejsze cechy:

•	  Pozycjoner Withy Pool
•	  Zaprojektowany tak, by za każdym razem tworzyć 

perfekcyjne przypony Withy Pool, bez konieczności 
stosowania rurki termokurczliwej

•	  Pozycjoner zsuwamy na hak, poprawiając w ten 
sposób efektywność zestawu

a

•	  Do stosowania nie tylko z pop upami, sprawdza 
się z każdym rodzajem przynęt

•	  Camfusion™ i ciemnozielony kolor sprawdzą się  
na większości rodzajów dna

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS010242 Camfusion™

ACS010259 ciemnozielony

Najważniejsze cechy:

•	  Pozycjoner Sit Up & Beg
•	  Zaprojektowany tak, by za każdym razem tworzyć 

perfekcyjne przypony Sit Up & Beg, bez konie- 
czności stosowania rurki termokurczliwej

•	  Dostępny w dwóch rodzajach: standard i mini, 
dostosowanych do różnych wielkości haków

a

•	  Pozycjoner w prosty sposób zsuwamy na hak, 
tworząc jeden z najbardziej efektywnych  
przyponów dla kulek pop up

•	  Camfusion™ i ciemnozielony kolor sprawdzą się  
na większości rodzajów dna

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS010243 Camfusion™

ACS010260 ciemnozielony

kicker withy pooL X10
pozycjoner haczyka X10

kicker - Line aLigner X10
pozycjoner haczyka X10

Camfusion™ ciemnozielony

Camfusion™ ciemnozielony

CamfusionTm ciemnozielony
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eLementy
zestawu

ciemnozielony

ciemnozielony

siLicone tuBe 0,5 mm-1,5 m
rurka siLikonowa 0,5 mm / 1,5 m

Najważniejsze cechy:

•	  Specjalnie opracowane dla Carp Spirit  
– współczynnik obkurczania 3:1

•	  Charakteryzują się doskonałą pamięcią po  
obkurczeniu, co poprawia skuteczność przyponu

a

•	 Idealne do zakrywania i ochrony węzłów
•	  Camfusion™ i ciemnozielony kolor sprawdzą się  

na większości rodzajów dna

a

Parametry:

Kod Ø (mm) Kolor

ACS010254 1,2 ciemnozielony

ACS010255 1,6 ciemnozielony

ACS010256 2,4 ciemnozielony

ACS010237 1,2 Camfusion™

ACS010238 1,6 Camfusion™

ACS010239 2,4 Camfusion™

Najważniejsze cechy:

•	  Rurka silikonowa
•	  Kluczowa rola w pozycjonowaniu włosa  

na trzonku haka
•	 Zwiększona efektywność zestawu

a

•	  Zmniejszone ryzyko splątania podczas rzutu
•	  Kolor ciemnozielony sprawdza się na większości 

rodzajów dna

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS010240 Camfusion™

ACS010257 ciemnozielony

Najważniejsze cechy:

•	  Pozycjoner Sit Up & Beg
•	  Zaprojektowany tak, by za każdym razem tworzyć 

perfekcyjne przypony Sit Up & Beg, bez koniecz- 
ności stosowania rurki termokurczliwej

•	  Dostępny w dwóch rodzajach: standard i mini, 
dostosowanych do różnych wielkości haków

a

•	  Pozycjoner w prosty sposób zsuwamy na hak, 
tworząc jeden z najbardziej efektywnych  
przyponów dla kulek pop-up

•	  Camfusion™ i ciemnozielony kolor sprawdzą się na 
większości rodzajów dna

a
Parametry:

Kod Kolor

ACS010244 Camfusion™

ACS010261 ciemnozielony

shrink tuBe 5 cm X10
rurka termokurczLiwa X10

kickers sit up & Beg mini X10
pozycjoner haczyka X10

Camfusion™

ciemnozielony

Camfusion™

Camfusion™
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eLementy
zestawu
Najważniejsze cechy:

•	  Szybkie i łatwe w użyciu wkręty do pop-upów
•	  Zamiast przywiązywać kulkę nicią, wystarczy  

lekko wbić i wkręcić Pop-Up Peg
•	  Kołnierz u nasady gwintu zabezpiecza pop-up 

przed dostawaniem się wody w głąb przynęty

a

•	  Gruby stożkowy gwint daje wyjątkowe  
mocowanie kulki, dzięki czemu możemy być 
pewni, że przynęta nie spadnie podczas rzutu

•	  W przypadku pop-upów z korkowym rdzeniem 
zalecane jest użycie Bait Drill w celu wstępnego 
nawiercenia

a
Kod Kolor

ACS010284 przezroczysty

ACS010285 fluo żółty

ACS010286 fluo pomarańczowy

ACS010287 fluo różowy

ACS010288 fluo czerwony

ACS010289 brązowy

ACS010367 assortiment

Najważniejsze cechy:

•	  Gumowe koraliki
•	  Średnio miękkie koraliki do wielu zastosowań, 

służą głównie do ochrony węzłów
•	  Zwężany otwór pozwala stosować je na lead 

core’ach i leaderach w zestawach helikopterowych

a

•	  Wykonane tak, by w przypadku zerwania zsuwały 
się przez węzły

•	  Camfusion™ i ciemnozielony kolor sprawdzą się  
na większości rodzajów dna

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS010233 Camfusion™

ACS010250 ciemnozielony

Najważniejsze cechy:

•	  Koszulki antysplątaniowe niezbędne  
przy stosowaniu krętlików Quick Change

•	  Oprócz zabezpieczenia węzłów redukują  
możliwość splątania się zestawu, odchylając  
przypon na bok podczas rzutu

a

•	  Camfusion™ i ciemnozielony kolor sprawdzą się na 
większości rodzajów dna

•	 Dostępne w dwóch rozmiarach: standard i mini

a

Parametry:

Kod Rozmiar Ilość szt. Kolor

ACS010234 standard 25 Camfusion™

ACS010251 standard 25 ciemnozielony

ACS010235 mini 30 Camfusion™

ACS010252 mini 30 ciemnozielony

ruBBer Beads 6mm X25
koraLiki gumowe

pop-up pegs
wKRĘTKI do kuLek

Camfusion™ ciemnozielony

Camfusion™

ciemnozielony

anti tangLe sLeeves
nasadki aNTYsPLĄTANIOWE
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eLementy
zestawu

Najważniejsze cechy:

•	  Tonąca rurka antysplątaniowa o średnicy pozwala-
jącej na używanie linek do 0,7 mm, stąd łatwo się 
przewleka

•	  Eliminuje splątanie zestawu podczas rzutu i zabez-
piecza rybę podczas holu

a

•	  Camfusion™ i ciemnozielony kolor sprawdzą się na 
większości rodzajów dna

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS010236 Camfusion™

ACS010253 ciemnozielony

Najważniejsze cechy:

•	  Warto mieć narzędzie, które umożliwia łatwe  
i szybkie przewlekanie plecionki przez rurkę  
antysplątaniową, nawet gdy jest mokra.

a

Parametry:

Kod Długość (m)

ACS010002 2

a

sinking rig tuBe 0,7 mm
rurka aNTYsPLĄTANIOWA 0,7mm

diamond eye rig tuBe threader
drut do pRZECIĄGANIA Linki

Camfusion™ ciemnozielony

Najważniejsze cechy:

•	   Komplet tulejek i koralików do montowania  
bezpiecznych zestawów helikopterowych

•	  Camfusion™ i ciemnozielony kolor sprawdzą się  
na większości rodzajów dna

a

•	  Tulejka została wykonana z nieznacznie twardszej 
gumy, zapewniając amortyzację podczas holu 
ryby

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS010232 Camfusion™

ACS010249 ciemnozielony

heLicopter sLeeves & Beads X10
zestaw heLikopterowy

Camfusion™ ciemnozielony
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eLementy
zestawu

Najważniejsze cechy:

•	  Stoper do haków
•	  Przeznaczony do tworzenia rożnego rodzaju 

przyponów, m.in. 360°
•	 Łatwy do nałożenia na trzonek haka
•	 Dostępny w dwóch rozmiarach: small i medium

a

•	  Wykonany z gumy, która jest wystarczająco twarda, 
by zatrzymać kółeczko na trzonku haka podczas 
rzutu, jednocześnie przesuwa się w momencie 
wbicia haka w pysk ryby, zapewniając pewny hol

a
Parametry:

Kod Rozmiar

ACS010296 mały

ACS010297 średni

hook rig stops X10
stopery na haczyk X10

Faktyczny rozmiar

średnimały

Najważniejsze cechy:

•	  Prawdopodobnie najpopularniejsza i najbez-
pieczniejsza metoda mocowania ciężarka na 
bezpiecznym klipsie

•	  Kompletny zestaw: 10 klipsów,10 nasadek, pinezki 
i narzędzie do wyjmowania pinezek

•	  Siłę potrzebną do zrzucenia ciężarka  
regulujemy poprzez nasadkę zabezpieczającą klips

a

•	  Każdy klips posiada otwór na zabezpieczenie 
krętlika specjalną pinezką

•	  Łatwo można usunąć pinezkę używając  
załączonego narzędzia

•	 Kolor zielska

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS 010 228 Camfusion™

ACS 010 245 ciemnozielony

Lead cLips pack X10
Bezpieczny kLips X10

Camfusion™ ciemnozielony

Najważniejsze cechy:

•	  Prawdopodobnie najpopularniejszy sposób bez-
piecznego mocowania ciężarka 

•	  Siła wymagana do uwolnienia ciężarka zależy od 
tego, jak daleko gumowy stożek jest nasunięty na 
klips

•	  Każdy klips ma poprzeczny otworek pod mały 
kołek, który bezpiecznie mocuje krętlik w korpusie 
klipsa (co jest niezbędne dla prawidłowego 
działania klipsa), ale można go wyjąć za pomocą 
dołączonego narzędzia 

•	  Camfusion i Weed Green to kolory idealne do 
łowienia na wielu rodzajach dna jeziora

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS 010 360 Camfusion™

ACS 010 361 ciemnozielony

Lead cLips X10
Bezpieczny kLips X10

Camfusion™ ciemnozielony
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gotowe
zestawy

gravity ready Leader uhL  
weed green
gotowe zestawy 
karpiowe

Najważniejsze cechy:

•	  Pełna seria gotowych zestawów końcowych  
na różne łowiska i warunki

•	  Dla wędkarzy, którzy nie mają czasu na  
samodzielne wykonanie zestawów i dla tych, 
którzy zaczynają przygodę z karpiarstwem

a

•	  Indywidualnie testowane i ręcznie zaplatane
•	 Wykonane z Gravity UHL Leadcore
•	 W każdym opakowaniu 3 gotowe zestawy
•	  Wykonane w oparciu o zasady bezpieczeństwa 

ryb (tak, aby ryba po ewentualnym zerwaniu się  
z zestawem mogła pozbyć się ciężarka)

a
Parametry:

Kod Typ Kolor Długość 
(cm) Ilość

ACS 010 148 z pętlą i 
krętlikiem ciemnozielony 90 3

ACS 010 149 z klipsem 
do ciężarka ciemnozielony 90 3

ACS 010 150

z meta-
lowym 
klipsem do 
ciężarka

ciemnozielony 90 3

ACS 010 151 helikopte-
rowy ciemnozielony 90 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Helicopter - WEED GREEN x 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Rolling to loop x 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Lead Clip - WEED GREEN X 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Metallic Lead Clip - WEED GREEN X 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Helicopter - WEED GREEN x 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Rolling to loop x 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Lead Clip - WEED GREEN X 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Metallic Lead Clip - WEED GREEN X 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Helicopter - WEED GREEN x 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Rolling to loop x 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Lead Clip - WEED GREEN X 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Metallic Lead Clip - WEED GREEN X 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Helicopter - WEED GREEN x 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Rolling to loop x 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Lead Clip - WEED GREEN X 3

GRAVITY READY LEADER  UHL Metallic Lead Clip - WEED GREEN X 3

Loop to swiveL X3

Lead cLip X3

metaLLic Lead cLip X3

heLicopter X3

anti tangLe Lead cLip rig X3
gotowy zestaw karpiowy

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

Camfusion™ciemnozielony

Najważniejsze cechy:

•	  Zaprojektowane tak, by wyeliminować splątanie 
się zestawu przy rzucie

•	 Na bazie rurki antysplątaniowej
•	  Z bezpiecznym klipsem z pinezką blokującą  

krętlik na stałe

a

•	  W komplecie 3 rodzaje krętlików: standardowy, 
zakończony agrafką do szybkiej wymiany  
przyponów oraz z kółeczkiem dla lepszego  
przegubu przyponu

•	 Kolor zielska (ciemnozielony)

a

Parametry:

Kod Ø mm Kolor

ACS 010 226 0,30 Camfusion™

ACS 010 227 0,30 ciemnozielony
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eLementy
zestawu

Lead cLip taiL ruBBer X10
nasadka gumowa 
do Bezepiecznego kLipsa X10

Najważniejsze cechy:

•	  Nasadka gumowa na bezpieczny klips, idealnie 
pasująca

a

•	  Pewnie trzyma ciężarek podczas rzutu,  
a po braniu łatwo go uwalnia

•	 W opakowaniu 10 szt.

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS 010 231 Camfusion™

ACS 010 248 ciemnozielony

Camfusion™ ciemnozielony

Najważniejsze cechy:

•	  Bezpieczny klips z metalowym ramieniem  
do ciężarka

•	 Doskonały do ekstremalnych rzutów

a

•	  Polecany do łowienia metodą wywózki na bardzo 
duże odległości i do dużych ciężarków powyżej 
200 g

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS 010 362 Camfusion™

ACS 0103 63 ciemnozielony

Najważniejsze cechy:

•	  Bardzo wytrzymały do 350 g, do ekstremalnego 
łowienia

•	 Przeznaczony do użycia z naszym krętlikiem nr 08

a

•	  Pakiet zawiera: 10 metalowych klipsów, 10 gu-
mowych stożków i 10 krętlików nr 08 

•	  Camfusion® i ciemnozielony to kolory idealne do 
łowienia na wielu rodzajach dna jeziora

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS 010 229 Camfusion™

ACS 010246 ciemnozielony

metaLic Lead cLips X10
Bezpieczny kLips z metaLowym ramieniem X10

metaLic Lead cLip pack X10
Bezpieczny kLips  
z metaLowym ramieniem X10

Camfusion™ ciemnozielony

Camfusion™ ciemnozielony
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eLementy
zestawu

Ligne aLigner weed green X15
pozycjoner haczyka X15

tungsten hookLink weights X15
woLframowe stopery dOCIĄŻAJĄCE X15

Najważniejsze cechy:

•	  Wstępnie uformowane pozycjonery haczyka, które 
ułatwiają jego obrót i wbicie się w dolną wargę 
ryby

•	 Za każdym razem ten sam kształt pozycjonera
•	  Wystarczy naciągnąć na linkę przyponową, 

nasunąć na oczko haczyka i zakryć węzeł

a

•	  Zwiększają chwytność zestawu, tworzą doskonały 
kąt haczyka względem linki przyponowej i utrud-
niają wyplucie przez rybę przynęty wraz z hakiem

•	 Ochraniają węzeł haczyka
•	  Dostępne w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz w dwóch 

kolorach: Camfusion oraz ciemnozielonym

a
Parametry:

Kod Rozmiar haka

ACS 010 364 6/8

ACS 010 365 2/4

ACS 010 366 1/0-1

Najważniejsze cechy:

•	  Wstępnie uformowane pozycjonery haczyka, które 
ułatwiają jego obrót i wbicie się w dolną wargę 
ryby

•	 Za każdym razem ten sam kształt pozycjonera
•	  Wystarczy naciągnąć na linkę przyponową,  

nasunąć na oczko haczyka i zakryć węzeł

a

•	  Zwiększają chwytność zestawu, tworzą doskonały 
kąt haczyka względem linki przyponowej i utrud-
niają wyplucie przez rybę przynęty wraz z hakiem

•	 Ochraniają węzeł haczyka
•	  Dostępne w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz w dwóch 

kolorach Camfusion oraz ciemnozielonym

a

Parametry:

Kod Rozmiar haka

ACS 010 126 6/8

ACS 010 127 2/4

ACS 010 128 1/0-1

Najważniejsze cechy:

•	  Ciężarki wolframowe zapewniają ciasne przyle-
ganie przyponu do dna, co polepsza skuteczną 
prezentację przynęty 

•	  Po prostu nawlecz za pomocą „diamentowego 
oczka” wybraną liczbę odważników na przypon. 
W przeciwieństwie do tradycyjnej pasty wolf-
ramowej, ciężarki trzymają się na przyponie i nie 
spadają podczas rzutu 

a

•	  Dostępne w rozmiarach Standard i XL oraz  
w kolorze khaki i brązowy

a

Parametry:

Kod Rozmiar Kolor

ACS 010 121 standard khaki

ACS 010 122 standard brązowy

ACS 010 200 XL khaki

ACS 010 201 XL brązowy

Ligne aLigner camfusion X15
pozycjoner haczyka X15

ciemnozielony

Camfusion™

brązowy

khaki
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eLementy
zestawu

Najważniejsze cechy:

•	  Rurka jest wykonana z tworzywa wymieszanego 
z mikrogranulkami wolframowymi, a przez to ma 
bardzo duży ciężar właściwy 

•	  Zapewnienie ciasnego przylegania przyponu do 
profilu dna jeziora to świetny sposób na ukrycie 
zestawu przed nawet najbardziej ostrożnymi 
karpiami 

a

•	 Długość 2 m
•	 Średnica wewnętrzna 0,6 mm
•	 Średnica zewnętrzna 1,85 mm

a
Parametry:

Kod Długość (m) Ø (mm)

ACS 010 045 2 wew. 0,6 
zew. 1,85

Najważniejsze cechy:

•	   Ciężarki Pop-Up są łatwym i szybkim sposobem na 
zrównoważenie przynęty typu pop-up  
- po prostu umieść linkę przyponu w szczelinie 
ciężarka  
- następnie mocno rozciągnij gumę i wciśnij  
w szczelinę ciężarka, aby zablokować przypon  
- zwolnij naciąg i odetnij nadmiar gumki

a

•	  Ciężarek trzyma się na przyponie, ale można go 
przesuwać 

•	 Dostępne rozmiary 0,6; 1,0 i 1,4 g

a

Parametry:

Kod Waga (g)

135000360 0,6

135100360 1,0

135200360 1,4

Najważniejsze cechy:

•	  Wysokiej jakości pasta wolframowa, którą 
można formować bezpośrednio na przyponie dla 
zrównoważenia przynęty typu pop-up lub innej 
pływającej przynęty

a

•	  Najlepsza rada: Aby ułatwić jej formowanie na 
przyponie, po prostu zroluj niewielki kawałek 
pasty pomiędzy dłońmi, aby ją zmiękczyć

a

Parametry:

Kod Waga (g) Kolor

ACS010051 20 khaki

ACS010052 20 brązowy

tungsten tuBe 2 m
rurka woLframowa 2 m

pop up Lead X10
cIĘŻARKI do pop-upów X10

tungsten putty
pasta woLframowa

carp spirit284



eLementy
zestawu

Najważniejsze cechy:

•	  Białe robaki to jedna z najskuteczniejszych przynęt 
dla karpia, a ta garfka jest idealnym sposobem na 
ich zamocowanie na zestawie włosowym

a

•	  Agrafka jest szybka i prosta w użyciu – po prostu 
odepnij ostrze, nawlecz larwy i z powrotem zapnij

a
Parametry:

Kod

ACS 010 152

Najważniejsze cechy:

•	  Stopery mają wiele zastosowań. Są miękkie, więc 
nie niszczą linki 

•	  Łatwe w uzyciu: po prostu włóż koniec linki  
w oczko z drutu, a następnie zsuń stoper z drutu 
na linkę 

a

•	  Dostępne w dwóch rozmiarach. Opakowanie 
zawiera 10 szt.

a

Parametry:

Kod Rozmiar Kolor

931000361 L czarny

932000361 XL czarny

Najważniejsze cechy:

•	  Stopery D-rig to silikonowe kulki, które nasuwa się 
na trzonek haka w celu ustalenie położenia  
kółeczka mocującego przynętę na trzonku.  
Idealne do budowy zestawów D-rig. 

•	  Specjalny kształt zapewnia, że kółeczko nie zosta-
nie zablokowane i może swobodnie poruszać się 
wzdłuż trzonka haka. 

a

•	  Dostępne w kolorach bezbarwny i khaki

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS010056 bezbarwny

ACS010177 khaki

maggot cLip X20
kLips do roBaków X20

stop fLoat X10
stopery gumowe X10

rig ring stops X10
stopery na haczyk X10

bezbarwny khaki
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eLementy
zestawu

Najważniejsze cechy:

•	  Gumki do przynęt mają wiele zastosowań. W prakty-
ce są stosowane do mocowania twardych przynęt, 
takich jak pellet i ciasteczka dla psów, bezpośrednio 

a

na trzonku haka lub na zestawach typu D-rig  
•	  Opakowanie zawiera różne rozmiary bezbarwnych 

i brązowych gumek

a
Parametry:

Kod Kolor

ACS 010 101 brązowy bezbarwny

Najważniejsze cechy:

•	  Szpilki ze stali nierdzewnej, idealne do zestawów 
D-rig

•	  Po prostu wbij szpilkę w kulkę proteinową. Zadzior 
na ostrzu zabezpiecza kulkę przed zsunięciem się 
ze szpilki nawet podczas energicznych, długich 
rzutów, natomiast kółeczko mocujące na trzonku 
haka jest zabezpieczone przed spadnięciem 
stoperami  

•	  Zalecane do przynęt twardych lub suszonych na 
powietrzu

•	 Idealna do przyponów typu Ronnie Rig

a
Parametry:

Kod

ACS 010 153

a

Najważniejsze cechy:

•	  Krętliki do szybkiej zmiany przyponów
•	 Matowe wykończenie
•	  Dostępne są 3 rodzaje krętlików: z kółeczkiem  

i szybkozłączką, samą szybkozłączką lub złączką 
sprężynową

Kod

ACS290020

assorted Bait Bands X45
gumki do pRZYNĘT X45

d-rig pop up pin
szpiLka do pRZYNĘT

Najważniejsze cechy:

•	  Krętliki do szybkiej zmiany przyponów
•	 Matowe wykończenie
•	  Dostępne są 3 rodzaje krętlików: z kółeczkiem  

i szybkozłączką, samą szybkozłączką lub złączką 
sprężynową

Kod

ACS290011

a

Najważniejsze cechy:

•	  Krętliki do szybkiej zmiany przyponów
•	 Matowe wykończenie
•	  Dostępne są 3 rodzaje krętlików: z kółeczkiem  

i szybkozłączką, samą szybkozłączką lub złączką 
sprężynową

Kod

ACS290012

a

Najważniejsze cechy:

•	  Zestawy karpiowe wymagają najwyższej jakości 
krętlików, aby ryba nie straciła życia. Nie znajdziesz 
krętlików lepszych niż Carp Spirit 

•	  Dostępne w wielu rozmiarach. Mają perfekcy-
jny kształt i antyodblaskowe, matowoczarne 
wykończenie, aby nie płoszyły ryb

Kod Rozmiar Ilość

ACS290003 11 10

ACS290004 8 10

ACS290005 8 20

cork screw 
swiveL matt X10
kRĘTLIK do przyponów  X10

roLLing swiveL
kRĘTLIK

cork change 
swiveL + ring 
matt BLack X10
kRĘTLIK z sZYBKOZŁĄCZKĄ 
i kÓŁKIEM X10

cork change 
swiveL matt 
BLack X10
kRĘTLIK z sZYBKOZŁĄCZKĄ 
do przyponów  X10 Nr. 11Nr. 8
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eLementy
zestawu

Najważniejsze cechy:

•	  Krętliki Big Eye mają jedno oczko większe, dzięki 
czemu przypon swobodnie obraca się wokół lead 
core'u lub rurki antysplątaniowej 

•	  Są to idealne krętliki do zestawów helikopte-
rowych,  do bezoporowych zestawów z przelo-
towym ciężarkiem, a nawet do markerów

•	  Każdy krętlik ma antyodblaskowe, matowoczarne 
wykończenie, aby nie płoszył ryb

Kod

ACS290001

a
Najważniejsze cechy:

•	   Krętliki Quicklock są szybkie i łatwe w użyciu
•	  Idealne do torebek PVA, kiedy trzeba wymienić 

przypon. Przypony zakończone pętelką mogą być 
zakładane i zdejmowane szybko i bez wysiłku

•	  Każdy krętlik ma antyodblaskowe, matowoczarne 
wykończenie, aby nie płoszył ryb

Kod

ACS290002

a

Najważniejsze cechy:

•	  Specjalny kształt łącznika sprawia, że ten krętlik 
zapewnia najszybsze i najłatwiejsze mocowania 
worka z siatki PVA do zestawu

•	  Aby przymocować woreczek z siatki PVA do 
zestawu, po prostu przełóż węzeł woreczka przez 
szerszą część łącznika i zsuń go w wąską szczelinę 

•	  Każdy krętlik ma antyodblaskowe, matowoczarne 
wykończenie, aby nie płoszył ryb

Kod

ACS290000

Najważniejsze cechy:

•	  Agrafki Quick mają wiele zastosowań i są idealne 
do szybkiego mocowania różnych elementów  
i zestawów 

•	  Każda agrafka ma antyodblaskowe,  
matowoczarne wykończenie, aby nie płoszyła ryb 

Kod

ACS290008

a

Najważniejsze cechy:

•	  Agrafki Lock in Snap mają wiele zastosowań  
i są idealne do szybkiego mocowania różnych 
elementów i zestawów 

•	  Każda agrafka Lock in Snap ma antyodblaskowe, 
matowoczarne wykończenie, aby nie płoszyła ryb. 

•	 Dostępne w rozmiarach standard i mini

Kod

ACS290009

a

Najważniejsze cechy:

•	  Okrągłe mikrołączniki są idealne do budowy 
zestawów D-rig lub ze swobodnym mocowaniem 
przynęty (360°) poprzez nawleczenie łącznika  
z przynętą na trzonek haka i zablokowanie go za 
pomocą naszych stoperów 

•	  Każdy mikrołącznik ma antyodblaskowe, 
matowoczarne wykończenie, aby nie płoszył ryb 

•	 Dostępne w 2 rozmiarach: 3,1 i 3,7 mm

Kod Kształt Wymiar

ACS290016 owalny 4,5

ACS290014 okrągły 3,5

ACS290015 okrągły 3,7

ACS290018 łezka 4,0

Najważniejsze cechy:

•	  Oryginalnie zaprojektowane, aby zapewnić jak 
największą swobodę ruchu przyponu. Są uniwer-
salne, co umożliwia tworzenie różnych zestawów 
dennych, pop-up i zig-rig 

•	  Każdy krętlik ma antyodblaskowe, matowoczarne 
wykończenie, aby nie płoszył ryb 

Kod Rozmiar Ilość

ACS290006 11 10

ACS290007 8 10

a

Najważniejsze cechy:

•	  Krętliki wysokiej jakości z szybką agrafką
•	  Idealnie uformowane, z matowoczarnym antyod-

blaskowym wykończeniem, aby uniknąć płoszenia 
ryb 

Kod

ACS290013

a

roLLing swiveL 
with speed Link X10
kRĘTLIK z aGRAFKĄ X10

pva Bag swiveL X10
kRĘTLIK do pva

quick Lock swiveL X5
kRĘTLIK z sZYBKOZŁĄCZKĄ X5

Lock in snap X10
dŁUGA sZYBKOZŁĄCZKA X10

Big eye swiveL X10
kRĘTLIK z dUŻYM 
oczkiem X10

quick cLip X10
sZYBKOZŁĄCZKA X10

roLLing swiveL
with ring X10
kRĘTLIK z kÓŁKIEM X10

Nr. 11Nr. 8

KSZTAŁT 
OWALNy

KSZTAŁT 
OKRąGŁy

KSZTAŁT 
ŁEZKA

rings X10
oKRĄGŁE zŁĄCZNIKI X10
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cIĘŻARKI

a

Parametry:

Kod Waga (g) OZ

ACS 550 146 30 1,05

ACS 550 147 50 1,80

ACS 550 148 70 2,45

ACS 550 149 90 3,15

ACS 550 150 110 3,90

ACS 550 151 130 4,60

a

Parametry:

Kod Waga (g) OZ

ACS 550 157 30 1,05

ACS 550 158 50 1,80

ACS 550 159 70 2,45

ACS 550 160 90 3,15

ACS 550 161 110 3,90

ACS 550 162 130 4,60

a

Parametry:

Kod Waga (g) OZ

ACS 550 163 100 3,50

ACS 550 164 120 4,25

ACS 550 165 140 4,95

ACS 550 166 160 5,65

ACS 550 167 200 7,05

ACS 550 168 250 8,80

a

Parametry:

Kod Waga (g) OZ

ACS 550 152 70 2,45

ACS 550 153 90 3,15

ACS 550 154 100 3,50

ACS 550 155 110 3,90

ACS 550 156 120 4,25

Najważniejsze cechy:

•	  Ciężarki Camo Weed to doskonały kamuflaż 
zestawu końcowego, imitują kamienie pokryte 
glonami

•	  Każdy ciężarek jest poddawany specjalnemu  
procesowi pokrywania małymi włoskami  
imitującymi zielsko

a

•	  Pomaga to pozbyć się krawędzi ciężarka, dzięki 
czemu wygląda on bardziej naturalnie i ryba 
postrzega go jako przedmiot, który od dawna 
zalega na dnie 

a

•	  Pokrycie Camo Weed jest bardzo trwałe i nie 
dopuszcza zaplątania się linki przyponowej  
lub zaczepienia przez haczyk

•	  Dostępne w pełnej gamie kształtów,  
rozmiarów i wag

distance camo weed Lead

universaL camo weed Lead

triLoBe camo weed Lead

river camo weed Lead

camo weed Lead
cIĘŻARKI mAsKUJĄCE
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cIĘŻARKI

distance graveL
cIĘŻAREK typu pocisk

Najważniejsze cechy:

•	 Uniwersalny kształt na różne warunki łowienia

a a

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS 550 011 70

ACS 550 012 85

ACS 550 013 100

ACS 550 014 115

ACS 550 015 140

Najważniejsze cechy:

•	  Kształ szczególnie polecany do łowienia w rzekach 
oraz na dużych odległościach

a a

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS 550 002 100

ACS 550 003 115

ACS 550 004 140

ACS 550 005 170

ACS 550 006 230

Najważniejsze cechy:

•	  Przeznaczony do łowienia z rzutu na dużych 
dystansach

a a

Parametry:

Kod Waga (g)

ACS 550 007 85

ACS 550 008 100

ACS 550 009 115

ACS 550 010 140

riveL graveL
cIĘŻAREK do wywózki

universaL graveL
cIĘŻAREK typu gruszka
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ŻYŁKI

Najważniejsze cechy:

•	  M-TX™ to dobrej jakości żyłka dostępna  
w dwóch kolorach: zielonym i czarnym

•	  Wypróbowana i przetestowana, cechuje się gład-
kim wykończeniem przy zwiększonej odporności 
na przetarcia i wysoką wytrzymałością na węźle

a

Parametry:

Kod Ø Waga 
(kg) Lb Dł. (m) Kolor

ACS470060 0,30 7,00 15,5 1410 czarny

ACS470061 0,35 9,50 21 1020 czarny

ACS470062 0,40 10,50 23 790 czarny

a

Kod Ø Waga 
(kg) Lb Dł. (m) Kolor

ACS470063 0,30 7,10 15,5 1410 zielony

ACS470064 0,35 9,50 21 1020 zielony

ACS470065 0,40 10,50 23 790 zielony

m-tX™

Najważniejsze cechy:

•	  Wysokiej jakości japońska żyłka z powłoką 
silikonową

•	 Wyjątkowa odporność na przetarcia
•	 Praktycznie bez pamięci
•	 Doskonała wytrzymałość na węźle
•	 Dostępna w trzech kolorach

a

Kod Ø Waga 
(kg) Lb Dł. (m) Kolor

ACS470012 0,285 6,45 14,22 1400 kamuflaż 

ACS470013 0,31 7,60 16,76 1200 kamuflaż 

ACS470014 0,35 10,65 23,48 1000 kamuflaż 

a

Kod Ø Waga 
(kg) Lb Dł. (m) Kolor

ACS470017 0,285 6,45 14,22 1400 zielony

ACS470018 0,31 7,60 16,76 1200 zielony

ACS470019 0,35 10,65 23,48 1000 zielony

Najważniejsze cechy:

•	  Żyłka Xtra-Strong opracowana i stworzona  
specjalnie do łowienia karpi

•	 Miękka i szybko tonąca
•	  Unikalne uformowanie kopolimeru daje doskonałą 

odporność na przetarcia przy zachowaniu  
wytrzymałości

•	 Żyłka o małej pamięci
•	 Pakowana w płaskie, aluminiowe pudełka
•	 Wyprodukowana przez Sufix®

a

Kod Ø Waga 
(kg) Lb Kolor

ACS 470 033 0,22 4,30 9,5 zielony

ACS 470 034 0,25 5,00 11 zielony

ACS 470 035 0,27 5,90 13 zielony

ACS 470 036 0,30 7,00 15,5 zielony

ACS 470 037 0,35 8,50 19 zielony

ACS 470 038 0,40 11,80 26 zielony

ACS 470 039 0,22 4,30 9,5 brązowy

ACS 470 040 0,25 5,00 11 brązowy

ACS 470 041 0,27 5,90 13 brązowy

ACS 470 042 0,30 7,00 15,5 brązowy

ACS 470 043 0,35 8,50 19 brązowy

ACS 470 044 0,40 11,80 26 brązowy

a

Kod Ø Waga 
(kg) Lb Kolor

ACS 470 069 0,22 4,30 9,5 przezroczysty 

ACS 470 070 0,25 5,00 11 przezroczysty 

ACS 470 071 0,27 5,90 13 przezroczysty 

ACS 470 072 0,30 7,00 15,5 przezroczysty 

ACS 470 073 0,35 8,50 19 przezroczysty 

ACS 470 074 0,40 11,80 26 przezroczysty 

ACS 470 075 0,27 5,90 13 kamuflaż 

ACS 470 076 0,30 7,00 15,5 kamuflaż 

ACS 470 077 0,35 8,50 19 kamuflaż 

ACS 470 078 0,40 11,80 26 kamuflaż 

ceLt-2X

veLocity Xs™ 
Lo-vis 1200 m
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mATERIAŁY
przyponowe,

markery

Najważniejsze cechy:

•	  Plecionka Snag & Leader Ballistic to niezwykle 
wytrzymała miękka plecionka neutralnej wypor-
ności i o bardzo wysokiej odporności na przetarcia

•	  Plecionka głównie przeznaczona na przypony 
strzałowe, gdy łowimy w zaczepach

•	 Doskonała jako lider do spodów i markerów
•	  Dostępna w dwóch kolorach: camo zielonym  

i camo brązowym
•	 Wyprodukowana przez Sufix®

a

Parametry:

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640033 25 11,30 kamuflaż zielony

ACS640034 35 15,90 kamuflaż zielony

ACS640035 45 20,40 kamuflaż zielony

a

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640036 25 11,30 camo brązowy

ACS640037 35 15,90 camo brązowy

ACS640038 45 20,40 camo brązowy

BaLListic 20 m

Najważniejsze cechy:

•	  Marker do zaznaczania odległości wykonany  
z elastycznego materiału

•	  Średnica została odpowiednio dobrana,  
by łatwo dało się wiązać na lince

•	  Dostępny w dobrze widocznych, fluorescency-
jnych kolorach: pomarańczowym i zielonym

a

Parametry:

Kod Kolor

ACS640057 fluo pomarańczowy

a

range-it marker 7 m

Najważniejsze cechy:

•	  Lead core Camou perfekcyjnie imitujący glony  
i idealnie przylegający do dna

•	  Zapewnia doskonały kamuflaż na końcowym 
odcinku zestawu

•	 Można go zaplatać jak standardowy lead core
•	  Wskazówka: po usunięciu rdzenia można założyć 

go na hak lub przypon strzałowy, poprawiając 
kamuflaż całego zestawu

a a

Kod Lb

ACS640014 45

camo weed  
Lead core 5 m

Robert Wolak, konsultant Carp Spirit, Dynamite
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mATERIAŁY
przyponowe

Najważniejsze cechy:

•	  Szybko tonący Lead Free Leader
•	  GRAVITy LFL to nowej generacji lider  

bez ołowianego rdzenia
•	  Wykonany z szybko tonących włókien PTFE  

o wysokiej gęstości
•	  LFL jest niesamowicie miękki, doskonale układa  

się na dnie, odwzorowując kontury

a

•	  Łatwo się zaplata, jeśli jest taka potrzeba, można 
nim wiązać węzły

•	  Dostępny w dwóch kolorach: camo zielonym  
i camo brązowym

•	 Wyprodukowany przez Sufix®

a

Parametry:

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640048 40 18,10 kamuflaż zielony

ACS640049 40 18,10 kamuflaż brązowy

Najważniejsze cechy:

•	  Plecionka w sztywnej otulinie
•	  COMBI STIFF to plecionka szybko tonąca  

w sztywnej powłoce
•	  Otulinę bezpiecznie można usunąć  

za pomocą Strip Eeaze Tool
•	  Łatwa w wyprostowaniu, wystarczy mocno  

naciągnąć gotowy przypon nad parą
•	  Dostępna w trzech kolorach: camo zielonym,  

camo brązowym lub czarnym
•	 Wyprodukowana przez Sufix®

a

Parametry:

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640072 15 6,80 kamuflaż brązowy

ACS640073 25 11,30 kamuflaż brązowy

ACS640074 15 6,80 kamuflaż zielony

ACS640075 25 11,30 kamuflaż zielony

a

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640076 15 6,80 czarny

ACS640077 25 11,30 czarny

Najważniejsze cechy:

•	  Plecionka w miękkiej otulinie
•	  COMBI SOFT to plecionka szybko tonąca  

w miękkiej powłoce
•	  Otulinę w bezpiecznie można usunąć za pomocą 

Strip Eeaze Tool
•	  Łatwa w wyprostowaniu, wystarczy mocno  

naciągnąć gotowy przypon nad parą
•	  Dostępna w trzech kolorach: camo zielony,  

camo brązowy lub black silt
•	 Wyprodukowana przez Sufix®

a

Parametry:

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640078 20 9,10 kamuflaż brązowy

ACS640079 25 11,30 kamuflaż brązowy

ACS640080 35 15,90 kamuflaż brązowy

ACS640081 20 9,10 kamuflaż zielony

ACS640082 25 11,30 kamuflaż zielony

a

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640083 30 15,90 kamuflaż zielony

ACS640084 20 9,10 czarny

ACS640085 25 11,30 czarny

ACS640086 30 15,90 czarny

gravity LfL 10 m

comBi stiff 20 m

comBi soft 20 m
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mATERIAŁY
przyponowe

Najważniejsze cechy:

•	  HERCULINE – wolno tonąca plecionka
•	  Bardzo miękka plecionka przyponowa idealna  

dla każdego rodzaju prezentacji
•	  Właściwości Herculine pozwalają na stosowanie  

jej jako materiał na przypony do Methody  
czy woreczków PVA

•	  Dostępny w wersji camo zielony lub camo 
brązowy

•	 Wyprodukowana przez Sufix®

a

Parametry:

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640066 15 6,80 kamuflaż zielony

ACS640067 20 9,10 kamuflaż zielony

ACS640068 25 11,30 kamuflaż zielony

a

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640069 15 6,80 kamuflaż brązowy

ACS640070 20 9,10 kamuflaż brązowy

ACS640071 25 11,30 kamuflaż brązowy

Najważniejsze cechy:

•	  Re-Action – plecionka szybko tonąca
•	  Supermiękka i elastyczna, doskonała do  

stosowania w woreczkach PVA
•	  Wykonana z połączonych włókien Dyneema  

i poliestru, ma superwytrzymałość na węźle  
i odporność na przetarcia

•	  Dostępna w wersji camo zielony lub camo 
brązowy

•	 Wyprodukowana przez Sufix®

a

Parametry:

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640058 15 6,80 kamuflaż zielony

ACS640059 20 9,10 kamuflaż zielony

ACS640060 25 11,30 kamuflaż zielony

ACS640061 35 15,90 kamuflaż zielony

a

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640062 15 6,80 kamuflaż brązowy

ACS640063 20 9,10 kamuflaż brązowy

ACS640064 25 11,30 kamuflaż brązowy

ACS640065 35 15,90 kamuflaż brązowy

Najważniejsze cechy:

•	 Riga-Mortis – materiał na chod rigi lub sztywniaki
•	  Cechuje się bardzo wysoką pamięcią,  

bez problemu zachowuje kształt przy rzucie
•	  Łatwo wygina się w łuk między kciukiem i palcem 

wskazującym, żeby wyprostować wystarczy  
naciągnąć materiał między dwoma Muli-Pullami

•	  Dostępny w wersji Lo-Vis Green lub Lo-Vis Brown
•	 Wyprodukowany przez Sufix®

a

Parametry:

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640053 15 6,80 jasnozielony

ACS640054 20 9,10 jasnozielony

ACS640055 25 11,30 jasnozielony

a

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640050 15 6,80 kamuflaż brązowy

ACS640051 20 9,10 kamuflaż brązowy

ACS640052 25 11,30 kamuflaż brązowy

hercuLine 20 m

re-action Braid 20 m

riga mortis 20 m
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mATERIAŁY
przyponowe

Najważniejsze cechy:

•	  Bardzo ciężki lead core 
•	 Gravity UHL to nasz najcięższy przypon z lead core
•	  Idealny do łowienia z zestawami chod, ponieważ 

jest tak ciężki, że nie potrzeba stosować dodat-
kowej pasty obciążającej, aby mieć pewność, że 
przypon ściśle przylega do dna.

a

•	 Łatwy do zaplatania (tworzenia pętelek) 
•	  Dostępny w kolorach camo green (zielony kamu-

flaż) i camo brown (brązowy kamuflaż)

a
Parametry:

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640044 45 20,40 kamuflaż zielony

ACS640045 45 20,40 kamuflaż brązowy

Najważniejsze cechy:

•	 Bardzo miękki lead core
•	  Gravity SSL jest superelastycznym przyponem 

wyposażonym w cieżki ołowiany rdzeń 
•	  Dzięki swej elastyczności ściśle przylega do kon-

turu dna, co daje pewność, że jest dobrze ukryty 
przed najbardziej płochliwymi karpiami 

a

•	 Łatwy do zaplatania (tworzenia pętelek) 
•	  Dostępny w kolorach camo green (zielony masku-

jący) i camo brown (brązowy maskujący)

a

Parametry:

Kod Lb Waga 
(kg) Kolor

ACS640046 45 20,40 kamuflaż zielony

ACS640047 45 20,40 kamuflaż brązowy

Najważniejsze cechy:

•	  100% fluorokarbon
•	  Opti-Mex jest wykonany ze 100% fluorokarbonu, 

który ze względu na swoje właściwości refrakcyjne 
jest praktycznie niewidoczny w wodzie i tonie 4 
razy szybciej niż zwykła żyłka nylonowa

a

•	  Dzięki niewielkiej rozciągliwości i niewiarygodnej 
odporności na ścieranie, Opti-Mex jest idealnym 
wyborem do najtrudniejszych warunków łowienia, 
które wymagają najlepszej możliwej prezentacji 
przynęty

a

Parametry:

Kod Ø Lb Waga (kg)

ACS640039 0,35 18,0 8,20

ACS640040 0,40 23,0 10,50

ACS640041 0,45 32,5 14,80

ACS640042 0,50 37,5 17,00

ACS640043 0,60 42,0 19,00

gravity uhL 10 m

gravity sL 10 m

opti-meX 20 m
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mATERIAŁY
przyponowe

Najważniejsze cechy:

•	  Leadery Camfusion oferują najlepszy kamuflaż 
zestawu 

•	  Światło przechodzące przez przezroczysty przy-
pon Camfusion z delikatnym odcieniem zieleni 
daje efekt wtapiania się przyponu w naturalne tło 
dna jeziora 

a

•	  W odróżnieniu od tradycyjnych rurek antyspląta-
niowych, leadery Camfusion są tonące i mają litą 
konstrukcję, co oznacza, że nie ma w nich miejsca 
na bąbelki powietrza. 

•	  Gładkie, zgrzewane połączenie pętli zmniejsza 
ryzyko splątania, a średnica przyponu daje odpo-
wiednie zabezpieczenie podczas walki z rybą 

a

Parametry:

Kod Typ Długość (cm) Lb

ACS340081 z krętlikiem i 
mikrołącznikiem 100 35

ACS340082 z krętlikiem 100 35

Najważniejsze cechy:

•	  Kameleon ma wiele kolorów na całej swej długoś-
ci, co pozwala uzyskać najlepszy kamuflaż wśród 
linek

•	   Szybko tonąca plecionka w miękkiej otulinie, 
idealna do zestawów Combi. Może być również 
wykorzystana bez ściągania otuliny jako przypon 
półsztywny 

a

•	  W celu wykonania idealnego zestawu Combi 
lub Hinge usuń otulinę na wybranym odcinku 
plecionki za pomocą narzędzia Strip Eaze 

•	  Kameleon można łatwo wyprostować, rozciągając 
gotowy zestaw dwoma narzędziami Multi-Pull nad 
gorącą parą

a

Parametry:

Kod Lb Waga (kg)

ACS640092 20 9,10

ACS640093 25 11,30

ACS640094 35 15,90

Najważniejsze cechy:

•	  Camo Skin Hooklink to plecionka ze sztywnym 
fluorokarbonowym rdzeniem, obdarzona wszyst-
kimi najlepszymi cechami łącznika do haczyków.

•	  Plecionkę można łatwo usunąć, aby odsłonić fluo-
roarbonowy rdzeń, który można potem przyciąć 
do pożądanej długości, aby wykonać elegancki, 
precyzyjny i skuteczny zestaw. 

a

•	  Camo Skin idealnie nadaje się do technicznych 
zestawów, takich jak reverse combi rig, combi rig 
czy hinged stiff rig, lub do tworzenia zgrabnych 
zestawów jezdnych z wykorzystaniem fluorokar-
bonu jako antysplataniowy boom, z usuniętym 
krótkim odcinkiem tuż za hakiem dla umożliwie-
nia swobodnego ruchu przynęty.

a
Parametry:

Kod Lb Waga (kg)

ACS640089 15 6,80

ACS640090 20 9,10

ACS640091 25 11,30

camfusion® Leader
niewidoczny zestaw karpiowy

kameLeon 20 m

camo skin 20 m

nowość
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mATERIAŁY
przyponowe

Najważniejsze cechy:

•	  Leadery fluorokarbonowe dobrze nadają się do 
łowienia szczególnie w warunkach dobrego  
oświetlenia, w czystej wodzie i w łowiskach,  
w których typowe przypony płoszą ryby

•	  Przypony fluorokarbonowe są przezroczyste, 
dzięki czemu mogą łatwo wtapiać się w naturalne 
tło dna jeziora

a

•	  W odróżnieniu od tradycyjnych rurek  
antysplątaniowych, leadery fluokarbonowe są 
tonące i mają litą konstrukcję, co oznacza, że nie 
ma w nich miejsca na bąbelki powietrza. Gładkie, 
zgrzewane połączenie pętli zmniejsza ryzyko 
splątania, a średnica przyponu daje odpowiednie 
zabezpieczenie podczas walki z rybą 

a
Parametry:

Kod Typ Długość (cm) Lb

ACS340083 z krętlikiem i 
mikrołącznikiem 100 35

ACS340084 z krętlikiem 100 35

fLuoro Leader
fLuorokarBonowy zestaw karpiowy
nowość

832 arma skin

832 armacore

Najważniejsze cechy:

•	  Spleciona z  4 włókien Dyneema® i  4 włókien 
GORE® Performance Fibers w łatwej do usunięcia 
powłoce

•	  Nie ma sobie równych, jeśli chodzi o odporność  
na przetarcia

a

•	  Ciężar plecionki w  połączeniu z  wiotkością po-
zwalają na idealne ułożenie się i dostosowanie do 
profilu dna, a co za tym idzie na naturalną prezen-
tację przynęty

a

Parametry:

Specyfikacja Zielsko Żwir

kg lb 10 m 10 m

12 25 • •

16 35 • •

Najważniejsze cechy:

•	  Połączenie 4 włókien Dyneema® i  4 włókien 
GORE® Performance Fibers stworzyło bardzo 
szybko tonącą plecionkę, z dużą mocą i odporno-
ścią na przetarcia 

•	  Linka jest nadzwyczajnie wiotka, dzięki czemu 
idealnie układa się na dnie, a prezentowana przy-
nęta zachowuje się w naturalny sposób 

•	  Zastosowanie włókien GORE® Performance Fibers 
pozwoliło Arma-Core na osiągnięcie wyporności 
porównywalnej do fluorokarbonu

a

Parametry:

Specyfikacja Muł Zielsko

kg lb 10 m 10 m

7 15 • •

9 20 • •

a

Specyfikacja Muł Zielsko

kg lb 10 m 10 m

12 25 • •

16 35 • •
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Long shank (Ls) X10

BoiLie Beak point (BBp) X10

zig & fLoater (zig) X10

a

Najważniejsze cechy:

•	  LS to bardzo popularny wzór haka
•	  Prosty, długi trzonek z oczkiem zagiętym do środ-

ka pod odpowiednim kątem
•	 Sprawdza się w różnego rodzaju przyponach
•	  Najczęściej stosowany z przesuwanym kółeczkiem 

na trzonku tworzącym zestaw anti-eject

a

Kod Nr

ACS350028 1

ACS350029 2

ACS350030 4

ACS350031 5

ACS350032 6

ACS350034 8

ACS350035 10

Najważniejsze cechy:

•	  Bardzo długi i ostry grot
•	  Lekko zagięte do wewnątrz ostrze doskonale 

zacina i utrzymuje rybę na haku
•	  Sprawdzi się zarówno do przynęt pływających  

i tonących
•	  Dobry na łowiska ze żwirowym dnem – nie tępi  

się przy zwijaniu zestawu dzięki zagiętemu do 
wewnątrz ostrzu

a

Parametry:

Kod Nr

ACS350039 1

ACS350040 2

ACS350041 4

ACS350042 5

a

Kod Nr

ACS350043 6

ACS350044 7

ACS350045 8

ACS350046 10

Najważniejsze cechy:

•	  Jest to pierwszy specjalnie zaprojektowany haczyk 
do bardzo popularnej i skutecznej metody Zig Rig

•	 Posiada krótki trzonek, szeroki łuk kolankowy
•	  Prosty, długi grot

a

•	  Bardzo lekki, aby zapewnić jak najlepszą pływal-
ność

•	 Do użycia z kulkami pływającymi lub piankami
•	  Może służyć również do wykonywania różnego 

rodzaju imitacji pływających insektów

a

Parametry:

Kod Nr

ACS350075 8

ACS350076 10

ACS350077 12

10 8 67 45 2 1

10 8 67 45 2 1

1012 8

haczyki

carp spirit298



short curve shank curve (scs) X10

Najważniejsze cechy:

•	  Jest to nowy wzór, który został stworzony przez 
połączenie haczyków SCS oraz LS, dając bardzo 
chwytne połączenie

•	  Posiada zakrzywione do wewnątrz oczko, które 
ułatwia szybki obrót haczyka i wbicie się w pysk 
ryby

•	  Nadaje się do wielu różnych przyponów, 
doskonały do popularnego 360°

a

Parametry:

Kod Nr

ACS350050 1

ACS350051 2

ACS350052 4

ACS350053 5

a

Kod Nr

ACS350054 6

ACS350055 7

ACS350056 8

ACS350057 10

Najważniejsze cechy:

•	  Specjalnie zaprojektowany do szybko rozwijającej 
się w ciągu ostatnich lat metody Chod Rig

•	  SRC jest wynikiem testów i doświadczeń karpiarzy 
z ostatnich kilku lat

•	 Bardzo ostry i chwytny

a

Parametry:

Kod Nr

ACS350058 2

ACS350059 4

ACS350060 5

a

Kod Nr

ACS350061 6

ACS350062 7

ACS350063 8

medium curve shank (mcs) X10

stiff rig/cod (src) X10

Najważniejsze cechy:

•	  Najbardziej popularny wzór haczyka w serii,  
prosty długi grot

•	  Niezagięte oczko, które zwiększa możliwości 
wykorzystania wzoru SCS w różnego rodzaju 
przyponach

•	  Prawdopodobnie najbardziej wszechstronny hak 
w serii, może być wykorzystany zarówno w 
prezentacjach przynęt tonących, jak i pływających

•	  Wskazane zastosowanie przy zestawach typu 
Withy Pool i KD Rig

a

Parametry:

Kod Nr

ACS350064 1

ACS350065 2

ACS350066 4

ACS350067 5

a

Kod Nr

ACS350068 6

ACS350069 7

ACS350070 8

ACS350071 10

10 8 67 45 2 1

10 8 67 45 2 1

8 67 45 2

haczyki
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haczyki,
przypony

continentaL Xtra strong X10

a

Najważniejsze cechy:

•	  Jest to niezwykle mocny haczyk opracowany  
pod kątem europejskich łowisk, gdzie często 
musimy holować siłowo, zapobiegając ucieczce 
ryby w różnego rodzaju zaczepy

•	  Nadaje się do zestawów zarówno z kulkami  
tonącymi, jak i pływającymi

•	 Zapewnia pewny hol

a

Parametry:

Kod Nr

ACS350081 1

ACS350082 2

ACS350083 4

ACS350084 6

ACS350085 8

8 6 4 2 1

8,25 cm

chod rigs

Najważniejsze cechy:

•	  Nasz asortyment gotowych przyponów typu 
chod, które są gotowe do użycia po wyjęciu  
z opakowania, przeznaczony jest dla wędkarzy  
nie mających czasu na montowanie przyponów 
oraz dla początkujących

•	 Przeznaczone do kulek pływających
•	  Wykonane na bardzo ostrych i chwytnych  

haczykach RAZOR SRC z wykorzystaniem  
specjalnej wkrętki do kulek

a

•	  Wiązane na materiale przyponowym  
RIGA MORTIS, idealnie uformowana pętla D  
dla lepszej prezentacji przynęty

•	  Zaprojektowane do użycia z zestawem końcowym 
wykonanym na lead core z rdzeniem ołowianym, 
mogą być używane do tworzenia przyponów typu 
Hinged Stiff Rig przez dodanie ok. 20 cm kawałka 
Riga Mortis 25 lb

a

•	  Żeby dostosować się do warunków na łowisku, 
stworzyliśmy przypon Chod Rig w dwóch 
długościach: krótki – 5,7 cm oraz dłuższy – 8,25 cm

•	  Idealne przypony na łowiska, gdzie jest dużo  
zielska oraz duża ilość mułu

•	  Zakończone są krętlikiem z kółkiem  
w rozmiarze 11

5,75 cm

chod rings - Long X3

chod rings - short X3

a

Parametry:

Kod Rozmiar haka

ACS 340 023 4

ACS 340 025 6

ACS 340 027 8

a

Parametry:

Kod Rozmiar haka

ACS 340 028 4

ACS 340 030 6

ACS 340 032 8
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przypony
karpiowe

sit up & Beeg rig X1

Najważniejsze cechy:

•	  Przypon 360 uważany jest za jeden z najbardziej 
skutecznych przyponów na duże karpie, polecany 
do kulek pływających

•	  Nazwa pochodzi od możliwości obracania się 
haczyka o 360° wokół własnej osi, co znacznie 
zwiększa szansę wbicia się haczyka w pysk ryby, 
niezależnie od tego jak ułoży się haczyk podczas 
pobierania przynęty przez karpia

a

•	  Użyty haczyk Razor MCS (Medium Curve Shank) 
z lekko wygiętym oczkiem i dość szerokim łukiem 
kolankowym pozwala na doskonałą prezentację 
przynęty

•	  Fachowo wykonany przypon z wykorzystaniem 
plecionki w otulinie Carp Spirit Camo Core  
i akcesoriów Carp Spirit

•	  Zakończony krętlikiem nr 8 z szybkozłączką,  
na który nasunięta jest tulejka antysplątaniowa

a
Parametry:

Kod Rozmiar haka Lbs

ACS 340 034 4 25

ACS 340 035 6 20

ACS 340 036 8 20

Najważniejsze cechy:

•	   Przypon Hinged Stiff Rig jest popularny ze 
względu na swoje właściwości antysplątaniowe 

•	  Znakomity na łowiska, gdzie nie znamy rodzaju 
dna. Mamy pewność, że haczyk o nic się nie  
zaczepi, co mogłoby uniemożliwić zacięcie ryby

•	  Składa się z dwóch części: przyponu Chod Rig oraz 
dowiązanego sztywnego odcinka materiału mono

a

•	  Używany do kulek pływających, głównie  
na muliste i zarośnięte dna zbiorników

•	  Profesjonalnie zawiązany z wykorzystaniem  
materiału mono Carp Spirit Rigamortis

•	  Użyty haczyk Razor SRC (Stiff Rig Chod)  
oraz wkrętka do kulek pozwalają na doskonałą 
prezentację przynęty

•	  Zakończony krętlikiem nr 8 z szybkozłączką,  
na który nasunięta jest tulejka antysplątaniowa

a

Parametry:

Kod Rozmiar haka Lbs

ACS 340 038 4 25 + 20

ACS 340 039 6 25 + 15

ACS 340 040 8 25 + 15

Najważniejsze cechy:

•	  Użyto haczyk Razor LS (Long Shank), na który 
nałożono stopery, a pomiędzy nimi umieszczono 
wkrętkę do mocowania kulki

•	  Na węzeł haczyka nasunięto pozycjoner haczyka 
ułatwiający szybkie ułożenie haczyka w pysku 
ryby i wbicie w dolną wargę

a

•	  Przypon wykonany na plecionce w otulinie  
Camo Core do kulek pływających

•	  Obciążony ciężarkiem wolframowym  
do wyważenia kulki pływającej

•	 Użyto najwyższej jakości akcesoriów Carp Spirit
•	  Zakończony krętlikiem nr 8 z szybkozłączką,  

na który nasunięto tulejkę antysplątaniową

a

Parametry:

Kod Rozmiar haka Lbs

ACS 340 041 4 25

ACS 340 042 6 20

ACS 340 043 8 20

hinged stiff rig X1

360 rig X1
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przypony
karpiowe

pva Bag hair X2

Najważniejsze cechy:

•	   Popularny i skuteczny przypon wykonany  
z plecionki Camo Core oraz haczyka Razor LS 
(Long Shank)

•	  Miniaturowe metalowe kółeczko poruszające się 
po trzonku haczyka jest przywiązane do włosa 
wykonanego z odcinka plecionki bez otuliny  
– tworzy to zestaw bardzo trudny do wyplucia 
przez ryby 

a

•	   Krótki pozycjoner haczyka dodatkowo układa 
haczyk we właściwej pozycji ułatwiającej wbicie 
się w pysk ryby

•	  Przypon ten możemy stosować do przynęt  
pływających oraz tonących

•	  Zakończony krętlikiem nr 8 z szybkozłączką,  
na który nasunięta jest tulejka antysplątaniowa,

•	  Wykonany na wysokiej jakości akcesoriach  
i materiałach Carp Spirit

a
Parametry:

Kod Rozmiar haka Lbs

ACS 340 045 4 25

ACS 340 046 6 20

ACS 340 047 8 20

Najważniejsze cechy:

•	  Użyty haczyk Razor Point SCS (Short Curve Shank) 
i zawiązana pętla D na sztywnym fluorokarbonie, 
który wraz z haczykiem tworzy idealny kąt do 
wbicia się haczyka w pysk ryby. Po pętli D porusza 
się wkrętka do mocowania przynęty, pozwalając 
na jej doskonałą prezentację

•	  Przypon D-Rig Fluorocarbon wygląda bardzo  
niepozornie, a jest zaskakująco chwytny  
i skuteczny na bardzo ostrożne ryby

a

•	  Wykonany z materiału, który nie odbija refleksów 
świetlnych i jest niewidoczny w wodzie

•	  Przeznaczony głównie na łowiska z twardym 
dnem, do przynęt tonących oraz zbalansowanych

•	  Zakończony krętlikiem nr 8 z szybko-złączką  
na który nasunięta jest tulejka antysplątaniowa,

•	  Wykonany na wysokiej jakości akcesoriach  
i materiałach Carp Spirit

a

Parametry:

Kod Rozmiar haka Lbs

ACS 340 050 2 20

ACS 340 051 4 20

ACS 340 052 6 15

ACS 340 053 8 15

Najważniejsze cechy:

•	  Krótki przypon z klasycznym włosem na miękkiej 
plecionce przeznaczony do woreczków PVA

•	  Zakończony krętlikiem nr 8 z szybkozłączką,  
na który nasunięto tulejkę antysplątaniową,

•	  Wykonany na wysokiej jakości akcesoriach  
i materiałach Carp Spirit

a

•	  Zaletą tego przyponu jest to, umieścić go całego 
wraz z zestawem w woreczku PVA napełnionym 
np. drobnym pelletem, dzięki czemu unikniemy 
splątania, otrzymamy punktowo zanęcony zestaw 
i mamy pewność, że nie spadnie nam podczas 
rzutu

a

Parametry:

Kod Rozmiar haka Lbs

ACS 340 057 2 20

ACS 340 058 4 20

ACS 340 059 6 20

ACS 340 060 8 20

fLuorocarBon 'd' rig X1

BLow Back rig X1
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przypony
karpiowe

reaction rig 25 cm X2

Najważniejsze cechy:

•	  Przypon zawiązany na plecionce w otulinie 
•	  Zasadą jego działania jest umieszczenie śrucinki 

na włosie pod przynętą. Wtedy oczko haka staje 
się lżejsze, a grot haczyka cięższy.  
Dzięki temu przypon jest niezwykle skuteczny  
na bardzo duże i ostrożne ryby 

•	  Przeznaczony do stosowania z przynętami  
tonącymi, zbalansowanymi oraz pływającymi

a

•	  Profesjonalnie zawiązany na plecionce Carp Spirit 
Camo core i haczyku Razor SCS (Short Curve 
Shank) i doskonale prezentujący przynętę

•	  Zakończony krętlikiem nr 8 z szybkozłączką  
na który nasunięto tulejkę antysplątaniową,

•	  Wykonany na wysokiej jakości akcesoriach  
i materiałach Carp Spirit

a

Parametry:

Kod Rozmiar haka Lbs

ACS 340 064 2 25

ACS 340 065 4 25

ACS 340 066 6 20

ACS 340 067 8 20

Najważniejsze cechy:

•	  Zaprojektowany przez naszego znakomitego 
karpiarza Pascala Kowalika, po kilkuletnich  
obserwacjach podwodnych zachowań karpi  
podczas pobierania przynęt

•	  Wykonany na bazie plecionki w otulinie Combi 
Stiff – jest uniwersalny zarówno do przynęt  
tonących, jak i pływających

•	  Haczyk zawiązany klasycznym węzłem bez węzła, 
gdzie usunięto tylko niewielki odcinek otuliny na 
włosie. Zapobiega to próbie wyplucia przynęty  
i haczyka przez rybę

a

•	  Ważnym elementem jest również umieszczona 
na przyponie poniżej niewielka ilości pasty wolf-
ramowej oraz usunięty kawałek otuliny powyżej 
tego dociążenia

•	  Po pobraniu przynęty, ryba stara się wypluć ją,  
zaś dociążenie na przyponie sprawia, iż haczyk  
mocniej wbija się w dolną wargę rybiego pyska

a

Parametry:

Kod Rozmiar haka Lbs Długość (cm)

ACS 090 000 02 25 20 

ACS 090 001 04 25 20 

ACS 090 002 06 15 20 

Najważniejsze cechy:

•	   Prosty, klasyczny przypon z miękkiej, szybko 
tonącej plecionki Reaction Braid Carp Spirit, 
na bazie węzła bez węzła

•	  Miękki, może być używany z materiałami PVA,  
a zwłaszcza z woreczkami

a

•	  Uniwersalne przeznaczenie do przynęt tonących, 
pływających, po założeniu obciążenia na plecionce 
oraz zbalansowanych

a

Parametry:

Kod Rozmiar haka Lbs

ACS 340 068 02 25

ACS 340 069 04 25

ACS 340 070 06 25

ACS 340 071 08 25

comBi-stiff-technicaL rig X2

kd rig X1
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przypony
karpiowe
Najważniejsze cechy:

•	  Kolejny przypon, którego możemy użyć z worecz-
kami PVA 

•	  Zawiązany z miękkiej, wolno tonącej plecionki 
Herculine Braid

a

•	  Pozycjoner haczyka wykonany z rurki termokurcz-
liwej, umożliwiający szybszy obrót haczyka

•	  Może być stosowany z przynętami tonącymi, 
pływającymi oraz bałwankami

a
Parametry:

Kod Rozmiar haka Lbs

ACS 340 072 02 25

ACS 340 073 04 25

ACS 340 074 06 25

ACS 340 075 08 25

Najważniejsze cechy:

•	  Zestaw dwóch klasycznych przyponów  
karpiowych z włosem

•	 Wersja z haczykami bezzadziorowymi

a

•	  Wykonany z plecionki lub fluorokarbonu

a

Parametry:

Kod Lbs Rozmiar haka

ACS 090 003 25 4

ACS 090 004 25 6

Najważniejsze cechy:

•	  Profesjonalnie zawiązany na miękkiej plecionce  
w otulinie od Carp Spirit – Combi Soft

•	  Blowback Rig wykonany węzłem bez węzła po 
ściągnięciu otuliny, z użyciem metalowego małe-
go kółeczka i ukształtowanym pozycjonerem z 
rurki termokurczliwej dla szybszej reakcji haczyka

a

•	  Uniwersalny zarówno do przynęt tonących,  
zbalansowanych, jak i pływających 

•	 Zakończony krętlikiem z dużym kółkiem

a

Parametry:

Kod Rozmiar haka Lbs Długość (cm)

ACS 340 003 02 25 20 

ACS 340 004 04 25 20 

ACS 340 005 06 25 20 

comBi-soft rig X2

hercuLine rig 20 cm X2

cLassic hair rig BarBLess X2
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przypony,
akcesoria

opti-meXtm rig X2

Najważniejsze cechy:

•	  Zestawy Opti-Mex są wykonane z najwyższej 
jakości 100-procentowego fluorokarbonu  
Opti-mex 

•	  Fluorokarbon ma podobny współczynnik załama-
nia światła jak woda, co czyni go w wodzie prawie 
niewidocznym 

•	  Ma doskonałe własności antysplątaniowe i jest 
wyposażony w hak z lekko odgiętym w bok 
ostrzem, idealny do łowienia na żwirowatym dnie 
na przynety tonące albo bałwanki 

•	 Sprzedawany w paczkach po 2 sztuki

a

Parametry:

Kod Lbs Rozmiar haka Średnica (cm)

ACS340076 37,5 2 50 cm

ACS340077 37,5 4 50 cm

ACS340078 32,5 6 45 cm

a

nowość

Najważniejsze cechy:

•	 Idealna do przechowywania gotowych zestawów 
•	  Miękko wyprofilowane, gumowe rowki na obu 

końcach doskonale zabezpieczą zestawy przed 
uszkodzeniem 

•	  Dopasowana wymiarami do naszych pudełek Carp 
Spirit

Parametry:

Kod

135300360

a a

Najważniejsze cechy:

•	  Warto mieć narzędzie, dzięki któremu haki długo 
pozostają ostre jak brzytwa. Wyjątkowo długa 
część ostrząca pozwala na znacznie dłuższe  
i płynniejsze ruchy, co umożliwia szybsze i dokład-
niejsze ostrzenie haków 

•	  Rowki w kształcie litery V doskonale spełniają rolę 
prowadnicy podczas ostrzenia prostych grotów, 
natomiast do ostrzenia zakrzywionych grotów 
lepsza jest płaska powierzchnia 

•	  Antypoślizgowa gumowana rękojeść ułatwia 
pewne trzymanie ostrzałki. W komplecie pętla na 
dłoń

a

Parametry:

Kod

ACS010219

a

hook sharpener
osTRZAŁKA do haczyków

rig winder
draBinka na zestawy karpiowe

Katarzyna Kozłowska, Carp Spirit VMC Dynamite Team
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Najważniejsze cechy:

•	  Przystosowana do pracy z wiertarką bezprze-
wodową, pozwala łatwo odwinąć ze szpuli 
kołowrotka starą żyłkę lub plecionkę, nawet 
zakleszczoną 

•	  Wyposażona w sprzęgło bezpieczeństwa  
w wypadku zablokowania odwijanej linki  

•	  Po odwinięciu całej starej linki wystarczy odkręcić 
pokrywkę, aby zsunąć nawój ze szpuli D

a

Parametry:

Kod

 ACS 010222

a

d-spooL stripper
zwijarka do Linki

Najważniejsze cechy:

•	  Odwijacz Carp Spirit Line jest prosty i łatwy  
w użyciu 

•	  To idealne narzędzie do łatwego i szybkiego 
opróżniania szpul o dużej pojemności kołowrot-
ków Big Pit

a

•	  Odwija żyłkę z prędkością 13 cm/s
•	 Szybki silnik 2700 obrotów/minutę 
•	  Silnik o wysokim momencie obrotowym – odwija 

nawet linkę zakleszczoną na szpuli
•	 Ostrzałka z tlenku glinu do ostrzenia haków 
•	 Zasilanie: 4 baterie AA (brak w zestawie). 
** Prosimy o odpowiedzialne pozbywanie się 
używanej żyłki

a

Parametry:

Kod

 ACS 010 378

Line remover
zwijarka do Linki na Baterie
nowość

akcesoria

Daniel Florczyk, konsultant Carp Spirit
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15 cm

Najważniejsze cechy:

•	 21 cm długości – szeroka wiązka światła 
•	 5 trybów świecenia:  
       - biały – pełna moc (do 8 godzin) 
       - biały – oszczędzanie energii (do 60 godzin) 
       - czerwony – pełna moc 
       - czerwony – oszczędność energii  
       - czerwony S.O.S.

a

•	  Funkcja banku energii USB – Li-jon 3.7 V,  
2000 mAh 

•	 2 pętle do podwieszania 
•	  Mogą być stosowane z klipsami magnetycznymi 

Bivvy 
•	 Wskaźnik poziomu naładowania baterii 
•	 Funkcja zdalnego sterowania – zasięg do 15m 
•	 W zestawie przewód USB i smycz

a

Parametry:

Kod

ACS380010

Najważniejsze cechy:

•	 15 cm długości – kompaktowa konstrukcja
•	 5 trybów świecenia:  
       - jasny biały (do 8 godzin) 
       - biały Eco (do 60 godzin) 
       - czerwony i czerwone miganie 
       - czerwony S.O.S.

a

•	  Funkcja banku energii USB – Li-jon 3.7 V,  
2600 mAh 

•	 2 pętle do podwieszania 
•	  Mogą być stosowane z klipsami magnetycznymi 

Bivvy 
•	 Wskaźnik poziomu naładowania baterii 
•	 Wodoodporna
•	 W zestawie przewód USB i smycz

a

Parametry:

Kod

ACS380011

Lampa Biwakowa Led  
wodoodporna

nowość

nowość

21 cm

Lampa Biwakowa Led  
zdaLnie sterowana

akcesoria
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