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TO JEST TO... Czekaliście bardzo długo, ale gdy poznacie nową serię wędzisk Carp Spirit, z pewnością zgodzicie się,  
że warto było czekać.
Zawodnicy naszej drużyny Carp Spirit ściśle współpracują z działem konstrukcyjnym w celu projektowania i rozwoju linii 
wędzisk karpiowych, za które możemy z dumą ręczyć i które wyglądają tak dobrze, jak są wykonane. 

Mówiąc wprost, nie szliśmy na skróty. Wyselekcjonowa-
liśmy najlepsze materiały i najlepszych producentów. 
Testowaliśmy setki prototypów, często aż do zniszczenia. 
Nic nie pozostawiliśmy przypadkowi. 
Z dumą przedstawiamy Wam nową serię Magnum.  
Modelem flagowym jest z pewnością Magnum XLR  
(Xtra-Long Range). Ten wyjątkowy kij, zaprojektowany 
do ekstremalnie długich rzutów, został zbudowany na 
wysokomodułowym, 46-tonowym blanku Nano Ma-
trix Carbon (NMC) ze splotem włókien węglowych 1k.  
To nie jest kij dla słabeuszy, lecz dla karpiarzy doświadczo-
nych w zarzucaniu zestawu na duże odległości. Podczas 
testów Magnum XLR rzuty wykonane zestawem z przy-
nętą osiągały długość ponad 200 metrów. Kolejne serie 
wędzisk Magnum X5 i X3 również wykonano na blankach 
NMC wykonanych z włókien węglowych odpowiednio 1k 
i 3k. Są cienkie, lekkie, dobrze wyważone, a łowienie nimi 
jest wyjątkowo wydajne i przyjemne. W wędziskach serii 
Magnum XLR, X5 i X3 zastosowaliśmy nowe wykończe-
nie ASF (Anti-Scratch Finish) odporne na zarysowania. 
Ich blanki poddano szlifowaniu laserowemu z niewiary-
godnie wąską tolerancją wymiarową. W rezultacie kije 
mają bardzo wytrzymałą powierzchnię, co daje pewność,  
że po latach będą wyglądać tak samo jak w dniu zakupu.
Wyważenie, szybkość szczytówki i wydajność – nic nie 
zostało przeoczone. Modele XLR i X5 charakteryzują się 
typowo rzutową akcją, model X3 semi-paraboliczną, a X1  
- typowo paraboliczną. W efekcie testów z Karpiowym Te-
amem w końcu osiągnęliśmy to, co uważamy za idealną 

akcję i zbieżność blanku, zapewniającą dolnikowi dużą re-
zerwę mocy do rzucania, natomiast szczytówce - elastycz-
ność wystarczającą do amortyzacji szarpnięć ryby podczas 
holu. Pozostaje Wam tylko wybrać serię i krzywą testową 
(moc) wędziska. 
Skazana na sukces nowa seria BLAX znacznie różni się od 
Magnum. Wędziska te, choć proste, były niezwykle trud-
ne  do wykonania. Stworzone do roli „lidera w swojej kla-
sie”, mają minimalistyczną, nierzucająca się w oczy formę, 
ale oferują wyjątkową wydajność i wartość. Niektórych  
z członków naszego Pro-Team możecie spotkać zarówno 
na rybach, jak i podczas któregoś z wielu pokazów, a oni 
będą szczęśliwi, mogąc zaoferować Wam dobrą radę na 
podstawie swej bogatej wędkarskiej wiedzy i lat praktyki.
Przy okazji zapraszamy do odwiedzenia strony www.nor-
mark.pl, a także globalnej strony www.carpspirit.com,  
na której można znaleźć  najnowsze wiadomości i infor-
macje o naszych produktach.  Nie zapomnijcie polubić na 
Facebooku naszych obydwu profili, czyli Normark Polska  
i Carp Spirit, która na bieżąco informuje o wszystkimi naj-
nowszych produktach, aktualnościach i wydarzeniach.

POŁAMANIA KIJA! 
Carp Spirit Development Team
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Produkt Moduł Węgiel  
NMC

Wykończenie 
ASF

Przelotka  
szczytowa  

antysplątaniowa

Model  
przelotek

Typ  
przelotek

Kapsel  
dolnika

Kolor  
przelotek

Oplot / 
wykończenie 

blanku
Rękojeść

MAGNUM XLR 46 ton Fuji Alconite  
BKWAG dwustopkowe SS czarny ALPS wydłużona

MAGNUM X5 40 ton Sea-Guide  
TUXYLSG + XUT dwustopkowe SS stalowy 18 mm Carbon 

Clone Fuji standardowa

MAGNUM X3 36 ton Sea-Guide  
TUXYLSG + XUT dwustopkowe SS stalowy 18 mm DPS  

Fuji standardowa

MAGNUM X1 36+30 ton Sea-Guide  
BTLSG + XUT dwustopkowe SS czarny 18 mm DPS standardowa

BLAX 30 ton Sea-Guide  
BTLTSG dwustopkowe SS czarny 18 mm DPS standardowa

BLAX SPOD 30 ton Sea-Guide  
BTLTSG dwustopkowe SS czarny 18 mm DPS standardowa

BLAX 3 PIECE 30 ton Sea-Guide  
BTLTSG dwustopkowe SS czarny 18 mm DPS standardowa

CARP SPIRIT CLASSIC 24 ton  SIC dwustopkowe SS czarny 18 mm DPS standardowa

SPECYFikACJA
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DŁUGOŚCI I SKŁADY

Wędziska 13’ – popularne w całej Europie, dobre do 
łowienia w dużych jeziorach. Są przeznaczone do 
ciężkich zestawów i do dalekich rzutów.

Wędziska 12’ – popularne w Wielkiej Brytanii. Do-
skonałe na zbiorniki z nawisami gałęzi drzew nad 
wodą. Są świetnie wyważone, dobrze leżą w ręku. 

Wędziska 10’ – stają się coraz bardziej popularne. 
Polecane są do łowienia z tzw. „wywózki” przy uży-
ciu pontonu lub łodzi. Kije te są bardzo praktyczne 
podczas holu ze środków pływających i pozwalają 
zachować większą kontrolę nad rybą. Sprawdzą się 
również przy łowieniu z brzegu na niewielkich dy-
stansach z rzutu.

Wędziska wieloskładowe – tradycyjnie wędziska 
karpiowe są 2-składowe, jednak kije wieloskładowe 
zostały ulepszone technologicznie i dlatego stają się 
coraz bardziej popularne. Są dobre do małych pojaz-
dów lub jako zapas, zajmując po złożeniu znacznie 
mniej miejsca. Nasza seria BLAX oferuje bardzo duży 
wybór wieloskładów.

a

KRZYWA TESTOWA – PORADY

2,75 lb – Bardzo popularne wędziska, którymi 
można sobie poradzić w wielu sytuacjach. Idealne 
do wędkowania z samym ciężarkiem, z lekkim ze-
stawem method feeder i małym woreczkiem PVA. 
Są również przystosowane do rzutów ponad 100 
jardów (ok. 90 m), jak również świetne do walki  
z rybą, jako że ich miękka akcja zmniejsza ryzyko 
odhaczenia. 2,75 lb to doskonały wybór, jeśli szu-
kamy kija o średniej mocy.

3,0 lb – To nasze najpopularniejsze wędziska. Dzię-
ki dużej rezerwie mocy w dolniku doskonale radzą 
sobie z długimi rzutami zestawami z samym ciężar-
kiem, z koszyczkiem method feeder oraz z worecz-
kiem PVA. Nie obawiajcie się ugiąć te wędziska tak, 
aby dolnik mógł uwolnić pełną moc. To doskonałe, 
uniwersalne kije do łowienia na średnich i długich 
dystansach. Zapas mocy w dolniku ułatwia 3,0 lb 
zacięcie ryby z dużej odległości, natomiast ela-
styczna szczytówka zwiększa tolerancję błędów 
wędkarza, zwłaszcza w krytycznych momentach 
holu, gdy ryba jest blisko brzegu.

a

3,5 lb – Idealny kij dla wędkarza, który łowi na duże 
przynęty i duże woreczki PVA oraz w pełni wyko-
rzystuje jego możliwości rzutowe. Oczywiście jeśli 
używa się wędzisk o większej krzywej testowej, 
trzeba trochę bardziej uważać, zwłaszcza gdy ryba 
jest już na krótkiej lince. Zapas mocy, szczególnie  
w dolniku, wędkarze docenią podczas zacinania ryb 
z dużej odległości. 

3,75 lb – Kije o najwyższej krzywej testowej  
w naszej ofercie, takie jak 13’ Magnum XLR. Specja-
listyczne narzędzia do rzucania masywnymi ciężar-
kami i dużymi woreczkami PVA „po horyzont”. 

4,0 lb i 5,0 lb – najwyższa krzywa testowa, zarezer-
wowana wyłącznie dla wędzisk użytkowych typu 
spod lub marker. Ponieważ duże markery i rakiety 
zanętowe mają znacznie mniej aerodynamiczne 
kształty niż opływowe ciężarki, tak mocne kije są 
idealne do trafiania w pole nęcenia markerem albo 
rakietą napełnioną mokrą lub suchą zanętą. 
 

PRZYPONY STRZAŁOWE – PORADY

Dobierając przypon strzałowy zawsze stosuj współ-
czynnik bezpieczeństwa „10”. Na przykład do cię-
żarka 3 uncje użyj przyponu o wytrzymałości na 
zerwanie co najmniej 30 funtów, a do ciężarka 4 un-
cje minimum 40 funtów itd. To zwiększy bezpieczeń-
stwo i ograniczy ryzyko zerwania zestawu podczas 
ekstremalnie długich rzutów. 

a

UWAGA: 

Pamiętajcie proszę, że są to jedynie wskazówki,  
a wybór długości i krzywej testowej wędziska za-
wsze należy do wędkarza.

a

Bez wzglĘdu na to, jaki model, moc  lub długość wĘdziska wybierzecie, 
możecie być pewni, że został on  sprawdzony i przetestowany przez
zespół carp spirit w celu zapewnienia najlepszych parametrów.

wĘdki

Jacek Świętek, konsultant Carp Spirit
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NANO MATRIX CARBON

Nasze wielowarstwowe blanki Nano-Matrix Car-
bon są bardzo mocne, ponieważ zostały wykonane  
z mat węglowych o niskiej zawartości żywicy,  
w skład których wchodzą pojedyncze, długie łań-
cuchy kowalentnych atomów węgla. W rezultacie 
blanki są cieńsze, lżejsze i mają lepsze parametry.  
Ta technologia jest zarezerwowana wyłącznie dla 
naszych topowych wędzisk z serii Magnum XLR, X5 
oraz X3.

Nano Matrix Carbon (NMC) 

WYKOŃCZENIA ODPORNE  
NA ZARYSOWANIA

Wszystkie blanki z ASF są szlifowane laserowo z bar-
dzo wąską tolerancją wymiarową i jest to ostatni 
proces przed zamontowaniem komponentów – tra-
dycyjne malowanie i lakierowanie blanków stało się 
zbędne. Szlifowane kije mają gładką, bardzo trwałą 
powierzchnię, co daje pewność, że po latach będą 
wyglądać tak samo jak w dniu zakupu.

NIERDZEWNY KAPSEL DOLNIKA 

Wykonany ze stali nierdzewnej 300 z logo wypalo-
nym laserem. Stal nierdzewna gwarantuje większą 
trwałość i odporność na uszkodzenia. 

a

PRZELOTKA SZCZYTOWA  
ANTYSPLĄTANIOWA

Przelotki antysplątaniowe mają gładkie, bocz-
ne łączniki między rurką mocującą a obudową 
pierścienia. Taki kształt znacznie redukuje ryzyko 
owijania się linki szczytówki podczas rzutu lub po 
jego wykonaniu.  

PRZELOTKI FUJI BKWAG 

Najwyższej jakości, antysplątaniowe, japońskie 
przelotki z lekkimi pierścieniami Alconite. Specjal-
ny kształt ramki sprawia, że są idealne do rzutów 
na ekstremalne odległości oraz zestawami z bardzo 
grubym przyponem strzałowym. 

PRZELOTKI SEA-GUIDE 

TUXTLSG – Najwyższej jakości, lekkie, dwustop-
kowe przelotki z tytanową ramką i pierścieniem  
z węglika krzemu (SiC). Zewnętrzne zawalcowanie 
ramki zapobiega uszkodzeniu pierścienia.

BTLTSG – Wysokiej jakości, lekkie, dwustopkowe 
przelotki z ramką anodowaną na czarno i pierście-
niem z węglika krzemu (SiC). Zewnętrzne zawalco-
wanie ramki zapobiega uszkodzeniu pierścienia.

 
UCHWYT KOŁOWROTKA  
CARBON CLONE 

Uchwyt kołowrotka został wykonany z rury wę-
glowej ze splotem 1k. Jest bardzo lekki i idealnie 
pasuje do splotu blanku i komponentów. Przysto-
sowany do kołowrotków big pit, a także do modeli 
w standardowym rozmiarze. 

a

UCHWYT KOŁOWROTKA  
FUJI DPS 

Wysokiej jakości japoński uchwyt kołowrotka for-
mowany wtryskowo, bezpieczny i wygodny. Przy-
stosowany do kołowrotków big pit, a także do mo-
deli w standardowym rozmiarze.

 

UCHWYT KOŁOWROTKA  
ALPS  

Najwyższa jakość, lekkość i niewiarygodna moc. 
Uchwyt kołowrotka ALPS jest wykonany z lotni-
czego aluminium i anodowany na czarno. Dwa 
pierścienie i nylonowa podkładka zabezpiecza-
jąca zapewniają bezpieczne mocowanie nawet 
największych kołowrotków big pit. Przenosi bez 
problemu moment obrotowy i siły powstające 
podczas rzucania na ekstremalne odległości.

SPLOT 1K   

To najciaśniejszy splot zastosowany w naszych 
wędziskach. Wielokierunkowe włókna węglowe są 
splecione z podziałką 1 mm x 1 mm, krzyżując się 
na długości blanku tysiące razy. W rezultacie blank 
jest mocniejszy, a jego szczytówka ma szybszą ak-
cję, co zwiększa zasięg i celność rzutów.

SPLOT 3K   

Wielokierunkowe włókna węglowe są splecione  
z podziałką 3 x 3 mm, krzyżując się na długości 
blanku tysiące razy. W rezultacie blank jest moc-
niejszy, a jego szczytówka ma szybszą akcję, co 
zwiększa zasięg i celność rzutów.

wĘdki
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2018nowość

2018nowość

magnum xlr

Seria magnum x5

Wędzisko inne niż wszystkie! XLR oznacza Xtra-
Long Range – bardzo duży zasięg – i to jest jego 
główny cel - dostarczanie przynęt i woreczków PVA 
„po horyzont”. Wykonane z wysokomodułowego 
46-tonowego węgla NMC (Nano Matrix Carbon) ze 
splotem 1k na całej długości. Dostępny tylko jeden 
model 13 ft, 3,75 lb. W sprawnych rękach Magnum 
XLR może posłać zestaw z przynętą na odległość 
ponad 200 m. 

a

Gdy tylko weźmiesz do ręki XLR, natychmiast 
powiesz, że jest niepodobny do żadnego z kijów, 
z którymi dotychczas miałeś do czynienia. Wygnij 
jego szczytówkę, a od razu poczujesz moc blanku.
Kluczem do osiągnięcia tego rodzaju odległości 
jest dolnik o specjalnej zbieżności. Szczytówka jest 
na tyle szybka, że XLR z łatwością poradzi sobie  
z ciężarkami do 6 uncji (170 g). 

a

Oczywiście, aby osiągnąć granicę możliwości, 
trzeba jeszcze zastosować najwyższej klasy 
komponenty. Oto dlaczego wybraliśmy wykonany 
na obrabiarkach CNC uchwyt kołowrotka 
ALPS oraz przelotki Fuji KWAG, które poradzą 
sobie z dużą prędkością linki oraz z grubym 
przyponem strzałowym, zalecanym do tego typu 
specjalistycznych wędzisk. 

Topowa seria wędzisk Magnum X5 wykonanych  
z wysokomodułowego, 40-tonowego węgla NMC 
(NanoMatrix Carbon), dzięki czemu blanki mają bar-
dzo małą średnicę, a jednocześnie duży zapas mocy. 

a

Uzyskano ją po intensywnych testach przeprowa-
dzonych w celu osiągnięcia idealnej równowagi 
między zdolnością kija do ekstremalnych rzutów  
a szczytówką na tyle elastyczną, aby zamortyzo-
wać szarpnięcia ryby w krytycznych momentach 
holu. 

a

Wędziska Magnum X5 są wyposażone w najwyższej 
jakości komponenty, w tym blank w technologii ASF 
i uchwt kołowrotka Carbon Clone. To bez wątpienia 
najlepsze, obecnie dostępne wędziska karpiowe.  

Kod Długość (ft) Długość (m) Krzywa testowa (lb)  Liczba składów Średnice przelotek Zalecana masa 
wyrzutu (g)

Optymalna masa 
wyrzutu (g)

ACS170001 13 3,96 3,75 2 50-40-30-25-20 +16T 150–170 160

Kod Długość (ft) Długość (m) Krzywa testowa (lb)  Liczba składów Średnice przelotek Zalecana masa 
wyrzutu (g)

Optymalna masa 
wyrzutu (g)

ACS170002 13 3,96 3,50 2 50-40-30-25-20 +16T 140–160 150

ACS170003 12 3,66 3,50 2 50-40-30-25-20 +16T 130–150 140

ACS170004 12 3,66 3,00 2 40-30-25-20-16 +16T 120–140 130
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Seria magnum x3

Seria magnum x1

Wędziska z serii Magnum X1 mają kilka najlepszych 
cech swoich braci z serii X3 i X5: oszałamiający wy-
gląd, fantastyczne parametry i doskonałą jakość. 
Ich akcję określa znak towarowy Semi-Fast. Blanki 
X1 są wykonane z mieszanki wysokomodułowego 
węgla 36 ton oraz 30 ton, a odcinek blanku powyżej 
uchwytu kołowrotka ma splot 3k.

a

Oszczędna, subtelna stylistyka. Rękojeści pokryte 
japońskim tworzywem termokurczliwym, które 
nie tylko elegancko wygląda, ale również zabez-
piecza przed poślizgiem podczas walki z rybą.

a

Głęboki, szary odcień blanku, jego matowe wykoń-
czenie oraz czarne przelotki Sea-Guide SIC czynią 
Magnum X1 łakomym kąskiem do kolekcji każdego 
karpiarza.  

 

Wędziska z serii Magnum X3 są wykonane z wyso-
komodułowego, 36-tonowego węgla NMC (Nano
-Matrix Carbon). Mają średnio szybką akcję i fan-
tastyczne parametry. Dolnik ma duży zapas mocy, 
wystarczający do rzucania ciężkimi zestawami  
i woreczkami PVA, natomiast szczytówka jest na tyle 
elastyczna, że amortyzuje szarpnięcia ryby podczas 
holu, zgodnie z oznaczeniem akcji Semi-Fast na wę-
dziskach Magnum. 

a

Wysokiej jakości uchwyt kołowrotka Fuji pasuje do  
kołowrotków big pit, jak również do kołowrotków 
w standardowym rozmiarze. Blanki ze splotem 3k 
wykończone w technologii ASF dają gwarancję, że 
seria Magnum X3 będzie zdecydowanym fawory-
tem dla najbardziej wymagających karpiarzy, ocze-
kujących od sprzętu najwyższych parametrów. 
Dostępne różne długości i krzywe testowe.

a

Kod Długość (ft) Długość (m) Krzywa testowa (lb)  Liczba składów Średnice przelotek Zalecana masa 
wyrzutu (g)

Optymalna masa 
wyrzutu (g)

ACS170008 13 3,96 3,50 2 50-40-30-25-20 +16T 110–130 120

ACS170009 12 3,66 3,00 2 50-40-30-25-20 +16T 100–120 110

ACS170010 12 3,66 3,00 2 40-30-25-20-16 +16T 90–110 100

ACS170011 10 3,05 3,00 2 40-30-25-20-16 +16T 50–70 60

Kod Długość (ft) Długość (m) Krzywa testowa (lb)  Liczba składów Średnice przelotek Zalecana masa 
wyrzutu (g)

Optymalna masa 
wyrzutu (g)

ACS170005 13 3,96 3,50 2 50-40-30-25-20 +16T 140–160 150

ACS170006 12 3,66 3,50 2 50-40-30-25-20 +16T 130–150 140

ACS170007 12 3,66 3,00 2 40-30-25-20-16 +16T 120–140 130
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Seria BLAx –  
13ft / 12ft / 10ft

Seria BLAx – wĘdziska Spod 
(do rakiet ZanĘtowych) 
& wĘdziska teleskopowe 

Wędziska nowej serii BLAX zaprojektowano i wyko-
nano, aby były najlepsze w swojej klasie. Jest całkiem 
zrozumiałe, że już na pierwszy rzut oka ocenisz wę-
dziska BLAX jako dwukrotnie więcej warte niż wyno-
si ich aktualna cena – i będziesz miał rację.

a

Weź je do ręki, a od razu poczujesz, że jego cien-
ki, lekki, matowoszary blank jest wykonany z naj-
lepszego, 30-tonowego, węglowego pre-pregu. 
Każdy kij BLAX jest uzbrojony w wysokiej jakości 
przelotki SiC Sea-Guides oraz lekkie komponenty 
z anodowanego aluminium. 

a

Wśród modeli o standardowej krzywej testowej 
znajdziesz fantastyczne użytkowe kije, takie jak 
wędzisko 10 ft, idealne do stalkingu albo na małe 
łowiska o zarośniętych brzegach.  

Wśród modeli o standardowej krzywej testowej 
znajdziesz fantastyczne użytkowe kije, takie jak 
3-składowy mocny kij spod z dużym zapasem mocy.
Przeznaczony do nęcenia rakietami zanętowymi na

a

duże odległości, możemy go również używać do 
łowienia na łowiskach obfitujących w zwalone 
drzewa lub spore ilości roślinności wodnej.

a

Teleskopy to komfortowe w transporcie wędziska, 
idealne jako kije zapasowe. 

Kod Długość (ft) Długość (m) Krzywa testowa (lb)  Liczba składów Średnice przelotek Zalecana masa 
wyrzutu (g)

Optymalna masa 
wyrzutu (g)

ACS170017 12 3,66 5 2 50-40-30-25-20 +16T 160–240 200

ACS170018 12 3,66 4,50 3 50-40-30-25-20 +16T 160–190 170

ACS170019 13 3,96 3 7 40-30-25-20-16+14T 70–90 80

ACS170020 12 3,66 3 7 40-30-25-20-16+14T 60–80 70

Kod Długość (ft) Długość (m) Krzywa testowa (lb)  Liczba składów Średnice przelotek Zalecana masa 
wyrzutu (g)

Optymalna masa 
wyrzutu (g)

ACS170012 13 3,96 3,50 2 50-40-30-25-20 +16T 100–120 110

ACS170013 13 3,96 3,00 2 50-40-30-25-20 +16T 100–120 110

ACS170014 12 3,66 3,50 2 50-40-30-25-20 +16T 100–120 110

ACS170015 12 3,66 3,00 2 50-40-30-25-20 +16T 90–110 100

ACS170016 10 3,05 3,00 2 40-30-25-20-16 +16T 50–70 60

2018nowość

2018nowość

wĘdki

carp spirit332



Seria BLAx - wĘdziska 
3-Składowe

wĘdziska Carp Spirit CLASSiC

Kije Carp Spirit Classic oferują doskonałą jakość  
w przystępnej cenie. Niech Was nie zmyli cena  
– w sprawnych rękach te wędziska są zdolne do eks-
tremalnie dalekich rzutów. 13 stóp długości i 50-mi-
limetrowa dolna przelotka to bardzo przydatny ze-
staw. 

a

Zbudowane na 24-tonowych, wysokomodułowych 
węglowych blankach o średnio szybkiej akcji są 
uniwersalnymi karpiowymi kijami, których używa 
się z przyjemnością. Dostępna jest również wersja 
3-składowa, idealna dla aktywnych wędkarzy albo

a

dla osób mających ograniczone możliwości trans-
portowe. Nowe kije Carp Spirit Classic oferują do-
skonałą jakość w przystępnej cenie.

Kod Długość (ft) Długość (m) Krzywa testowa (lb)  Liczba składów Średnice przelotek Zalecana masa 
wyrzutu (g)

Optymalna masa 
wyrzutu (g)

ACC170001 13 3,96 3,50 2 50-40-30-25-20 +16T 100–120 110

ACC170002 12 3,66 3,00 2 40-30-25-20-16 +16T 80–100 90

ACC170003 12 3,66 3,00 3 40-30-25-20-16 +16T 80–100 90

Kod Długość (ft) Długość (m) Krzywa testowa (lb)  Liczba składów Średnice przelotek Zalecana masa 
wyrzutu (g)

Optymalna masa 
wyrzutu (g)

ACS170021 13 3,96 3,0 3 50-40-30-25-20 +16T 80–100 90

ACS170022 12 3,66 3,0 3 40-30-25-20-16 +16T 80–100 90

2018nowość

2018nowość

Jeśli lubisz łowić z podchodu albo chcesz zaoszczędzić trochę miejsca w bagażu, 
to rzuć okiem na kij 3-składowy. 

wĘdki

carp spirit 333


