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ŻYŁKI / PLECIONKI

 
PLECIONKI STRIKE CAT 20 m 

Kod Ø Wytrzymałość -

ACT640010 0,50 mm 50 kg / 110,25 lbs -

ACT640011 0,75 mm 75 kg / 165,37 lbs -

ACT640012 1 mm 100 kg / 220,50 lbs -

ACT640013 1,5 mm 150 kg / 330,75 lbs -

Pakowane po: x 1

Wzmocniona plecionka wytrzymała na przecieranie 
 
- Idealna na przypony, ale też do wiązania systemików na 
martwą rybę, lub wykonywania nietypowych uzbrojeń przy 
użyciu na przykład trzech kotwiczek. 
- Produkt niezbędny podczas wypraw na ryby, gdy przyjdzie 
nam się zmierzyć z zębatym przeciwnikiem

 
PLECIONKI CAT BRAID LURES 200 m 

Kod Ø Wytrzymałość -

ACT640015 0,40 mm 38 kg / 81 lbs -

Pakowane po: x 1

Jeśli chodzi o łowienie niektórych drapieżników kwestia 
wyboru żyłki czy plecionki pozostaje otwarta. Jeśli chodzi o 
suma, nie można się wahać, trzeba wybrać plecionkę. 
 
- PLECIONKA CAT BRAID LURES została specjalnie stworzona 
do łowienia przy użyciu naturalnych przynęt metodą Fire Ball 
lub z kwokiem. Brak elastyczności sprawia, że natychmiast 
odczuwamy najlżejsze branie lub kontakt z dnem. 
- Lekka i miękka plecionka bezszelestnie przesuwa się przez 
przelotki 
- Dzięki jej jaskrawej barwie możemy z łatwością śledzić 
przemieszczanie się przynęty 
- Brak pamięci materiałowej, brak elastyczności, okrągły 
przekrój, kolor żółć fluo 
- 100% Dyneema

 
ŻYŁKI SILCAT 300 m 

Kod Ø Wytrzymałość -

ACT470000 0,50 mm 18,10 kg / 39,91 lbs -

ACT470001 0,60 mm 25,30 kg / 55,78 lbs -

Pakowane po: x 1

Plecionki mają wśród łowców sumów wielu zwolenników, 
jednak są sytuacje, w których Żyłka jest najlepszym 
wyborem. 
 
- Wysokiej klasy Żyłka 
- Wyjątkowa odporność na ścieranie 
- Bardzo gładka 
- Wytrzymała na węzłach 
- Dyskretny zielony kolor 
- Żyłka, która wytrzyma każdy zryw ryby

 
ŻYŁKI SILCAT 250 m 

Kod Ø Wytrzymałość -

ACT470002 0,70 mm 29,10 kg / 64,16 lbs -

Pakowane po: x 1
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CA
T SPIRIT

SPŁAWIKI 

TOREBKA PO 1

SPŁAWIK SUMOWY VOLGA 
Kod G -

ACT330001 100 g -

ACT330002 200 g -

Pakowane po: x 3

Spławk centrycznie przelotowy wyposażony w 
rurkę silikonową i mosiężne oczko, które eliminuje 
niebezpieczeństwo przetarcia linki. 
 
- Okrągły, duży , wytrzymały spławik. 
- Mosiężne oczko ułatwia przesuwanie się po lince.

TOREBKA PO 1  
SPŁAWIK SUMOWY DANUBE 

Kod G -

ACT330004 100 g -

ACT330006 200 g -

ACT330007 300 g -

Pakowane po: x 3

Stabilny i solidny pękaty spławik 
 
- Mosiężne oczko zapewnia swobodne przesuwanie się 
zestawu. 
- Miejsce na świetlik o średnicy 4,5mm

TOREBKA PO 1  
SPŁAWIK SUMOWY PO 

Kod G -

ACT330017 100 g -

ACT330018 150 g -

ACT330019 250 g -

Pakowane po: x 3

Spławik przelotowy wyposażony w 
krętlik 
 
- Grunt ustawiamy za pomocą stopera. 
- Miejsce na świetlik o średnicy 4,5mm

TOREBKA PO 1  
SUMOWY SPŁAWIK 
SAONE 

Kod G -

ACT330022 100 g -

ACT330023 200 g -

ACT330024 300 g -

Pakowane po: x 3

Lekki korpus, podłużny kształt i niski 
poziom zanurzenia sprawiają, że jest 
dobrze widoczny z daleka lub przy 
dużym wietrze 
 
- Podłużny kształt sprawia, że spławik 
nie stawia zbyt dużego oporu, gdy znika 
pod wodą podczas brania. 
- Ten wszechstronny spławik sprawdza 
się w każdej sytuacji i w każdą pogodę. 
Można nim łowić na żywca, na 
dżdżownicę, z brzegu, z łodzi, w dryfie i 
na kotwicy, w nurcie silnym i słabym… 
Wachlarz jego zastosowań jest bogaty. 
- Dostępne modele o wyporności 100, 
200, 300g 
- Grunt ustawiamy za pomocą stopera. 
- Miejsce na świetlik o średnicy 4,5mm

Szeroki wybór spławików sprawdza się we wszystkich warunkach wędkarskich. 
Nasze spławiki są wyposażone w wewnętrzną silikonową rurkę i mosiężne oczka 
ułatwiające przesuwanie się i ograniczające ścieranie podczas łowienia na plecionkę.

Tuba silikonowa z oczkiem
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SPŁAWIKI FLUORESCENCYJNE 

TOREBKA PO 1  
SPŁAWIK FLUORESCENCYJNY 
DANUBE 

Kod G -

ACT330025 200 g -

Pakowane po: x 3

Spławik okrągły, stabilny i solidny. 
 
- Mosiężna przelotka ułatwiająca przesuwanie 
się zestawu. 
- Miejsce na świetlik o średnicy 4,5mm

Tuba silikonowa z oczkiem

TOREBKA PO 1  
SPŁAWIK 
FLUORESCENCYJNY PO 

Kod G -

ACT330026 250 g -

Pakowane po: x 3

Spławik centrycznie przelotowy 
wyposażony w krętlik do montażu 
angielskiego. 
 
- Grunt ustawiamy za pomoca stopera. 
- Miejsce przewidziane na świetlik 4,5 
mm.

TOREBKA PO 1  
SPŁAWIK FLUORESCENCYJNY SAONE 

Kod G -

ACT330027 200 g -

Pakowane po: x 3

Lekki korpus, podłużny kształt i niski poziom zanurzenia sprawiają, że jest dobrze 
widoczny z daleka lub przy dużym wietrze 
 
- Podłużny kształt sprawia, że spławik nie stawia zbyt dużego oporu, gdy znika 
pod wodą podczas brania. 
- Ten wszechstronny spławik sprawdza się w każdej sytuacji i w każdą pogodę. 
Można nim łowić na żywca, na dżdżownicę, z brzegu, z łodzi, w dryfie i na 
kotwicy, w nurcie silnym i słabym… Wachlarz jego zastosowań jest bogaty.

Kolor fluorescencyjny pochłania energię świetlną w ciągu dnia i oddaje ją 
powoli w pochmurne dni lub w nocy.
Do użytkowania na powierzchni, w dryfie lub z bojką (Danube, Po, Saone): 
idealny do użycia wcześnie rano, o zmierzchu lub w pochmurne dni ... W tych 
wszystkich warunkach słabej widoczności nasze spławiki LUMINOUS pozwalają 
lepiej i dalej łowić.
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CA
T SPIRIT

SPŁAWIKI PODWODNE

TOREBKA PO 2  
FLUORESCENCYJNY 
SPŁAWIK PODWODNY 
ODER 

Kod G -

ACT330032 50 g -

Pakowane po: x 3

TOREBKA PO 2  
SUMOWY SPŁAWIK 
PODWODNY ODER 

Kod G -

ACT330000 70 g -

ACT330013 50 g -

ACT330020 100 g -

ACT330031 20 g -

Pakowane po: x 3

W ofercie spławiki o 
wyporności od 20 do 100g.

TOREBKA PO 1

SUMOWY 
FLUORESCENCYJNY 
SPŁAWIK PODWODNY 

Kod -

ACT330030 -

Pakowane po: x 3

TOREBKA PO 1  
SUMOWY SPŁAWIK 
PODWODNY RHIN 

Kod G -

ACT330011 50 g -

ACT330012 100 g -

Pakowane po: x 3

Spławik z grzechotką. Trzepoczący 
się żywiec porusza kulkami 
grzechotki, której dźwięk wabi 
drapieżniki.

TOREBKA PO 1  
SUMOWY SPŁAWIK 
PODWODNY ELBE 

Kod G -

ACT330015 400 g -

ACT330021 225 g -

Pakowane po: x 3

Spławik ELBE powstał z myślą o łowieniu przy 
użyciu bardzo dużych żywców jak kilogramowe 
karpie lub karasie. 
 
- Przydatny w rzekach o silnym nurcie 
- Spławik może być użyty na dwa sposoby:1 - Do 
zestawu z kamieniem, który zatapiamy z łodzi w 
silnym nurcie. Łączymy spławik z kamieniem łatwą 
do zerwania żyłą o średnicy od 0,20 do 0,30mm 
w zależności od jego masy. Podczas brania sum 
zrywa żyłkę i sam się zacina. 
2 – Do łowienia w dryfie na głębokiej wodzie. 
W tym wypadku spławik jest użyty w klasyczny 
sposób ze stoperem na pożądanej głębokości.

Ta seria została specjalnie zaprojektowana do podwodnych połowów spławikowych, techniki, 
która wciąż nie jest powszechnie stosowana, ponieważ jest mało znana we Francji. 
Zestaw jest bardzo łatwy do wykonania, wystarczy przygotować przypon o długości 1 m z poje-
dynczym hakiem lub z kotwicą i umieścić spławik na przyponie, po uprzednim zablokowaniu go 
koralikiem w odległości 10 cm od haczyka. 
Następnie należy połączyć przypon z krętlikiem z agrafką, a nastęnie zacisnąć śrucinę o ciężarze 
minimum 200 g. 
Zaleca się stosowanie żywej przynety średnich rozmiarów 100/250 g, w zależności od masy 
spławika i nurtu.

Zbrojenie według 
używanej przynęty

Przypon z plecionki  (80cm)

Krętlik bez agrafki

Koralik gumowy Ø10

Kamień

Zrywka 25 do 30/100

Spławik cygaro

XL stoper

Linka główna

Kierunek prądu
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CIĘŻARKI

ZBIORCZE  
CIĘŻAREK DO VERTICALA 

Kod G -

ACT550013 250 g -

ACT550014 300 g -

ACT550046 150 g -

ACT550047 200 g -

Pakowane po: x 3

BLISTER 2  
CIĘŻAREK DO 
VERTICALA 

Kod G -

ACT550031 100 g -

ACT550032 200 g -

Pakowane po: x 6

Ciężarek przeznaczony do 
łowienia w pionie ( vertical) - z 
ręki lub wędką.

ZBIORCZE  
CIĘŻAREK SUMOWY TORPEDO 

Kod G -

ACT550003 250 g -

ACT550004 300 g -

ACT550044 200 g -

Pakowane po: x 10

Ciężarki przeznaczone do łowienia ze spławikiem, ale 
również do obciążania zestawów z boją.

 
KAŁAMARNICA 

Kod G -

ACT550006 150 g -

ACT550079 200 g -

Pakowane po: x 3

Krętliki i kółka połączone stalowym 
drutem typu „struna od pianina”

Matowa powłoka idealnie wtapia się w tło. Ciężarki pasują do wszystkich 
zestawów sumowych i do wielu technik łowienia (klonk, vertical, bojka itd...)
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CA
T SPIRIT

ELEMENTY ZESTAWU 

PO 10  
STOPERY GUMOWE 

Kod Ø -

ACT010000 10 mm -

Pakowane po: x 5

Wielofunkcyjne elastyczne koraliki o 
średnicy 10mm.

PO 10  
STOPERY PELLETU 

Kod Rozmiar -

ACT010004 1 -

Pakowane po: x 5

Z miękkiego silikonu, by stopować jedną 
lub kilka kulek. Wyposażony w metalową 
agrafkę, by łatwiej zaczepić przypon 
włosowy.

PO 3  
PODWÓJNE GRZECHOTKI 

Kod Kolor -

ACT010007 CZARNY -

ACT010020 CZERWONY -

ACT010083 Phospho -

Pakowane po: x 5

Grzechotki z 2 metalowymi kulkami, które z daleka 
zwabiają sumy. Mocuje się je na przyponie między 
krętlikiem a haczykiem.

PO 20  
STOPERY XL DO 
ZBROJENIA ŻYWCA 

Kod Ø -

ACT010010 1,5 cm -

Pakowane po: x 5

Stoper XL zapobiegający spadaniu 
żywca.

PO 10  
SUPER STOPERY 

Kod -

ACT010002 -

Pakowane po: x 5

Wielofunkcyjny stoper do 
zestawów sumowych, na 
spławik, na koralik.

PO 4  
RAKIETA GRZECHOTKA 

Kod Kolor -

ACT010009 POMARAŃCZOWY FLUO -

Pakowane po: x 5

Nawleka się je na plecionkę główną albo przed przynętą. Ich dźwięk 
zwabi sumy z dużych odległości. 
 
- To urządzenie ma 3 zalety: 
1 – wabiący kolor 
2 – skrzydełka, które nim kręcą posyłając wabiące wibracje 
3 – grzechoczące kulki 
Niewielki dodatek, który czyni cuda
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ELEMENTY ZESTAWU 

PO 10  
STOPERY XXXL CZARNE 

Kod Kolor -

ACT010065 CZARNY -

Pakowane po: x 5

Stopery stosowane do żyłek i plecionek o 
największych przekrojach (0,45 - 0,65 - 0,75mm), 
by zablokować spławik. 
 
- Odporne na przesuwanie po żyłce i plecionce.

PO 10  
STOPERY XXXL CZARNE 

Kod Kolor -

ACT010064 Clear -

Pakowane po: x 5

 
KÓŁKA ŁĄCZNIKOWE 
WZMOCNIONE 

Kod Wytrzymałość Ilość -

ACT290015 50 kg / 121,25 lbs BLISTER 10 -

ACT290016 70 kg / 169,75 lbs BLISTER 8 -

ACT290018 100 kg / 220,47 lbs BLISTER 6 -

Pakowane po: x 5

Wzmocnione, nierdzewne kółko łącznikowe do 
wymiany w Waszych przynętach, woblerach, błystkach… 
Niklowane.

 
WZMACNIANA IGŁA DO 
PELLETU 

Kod Rozmiar -

ACT010022 15 cm -

Pakowane po: x 5

Igła do bezproblemowego nawlekania 
dużych pelletów (do 40mm) na przypon 
włosowy. Wzmocniona igła ze stali 
nierdzewnej. Długość: 15cm.

PO 2  
WZMACNIANA IGŁA DO 
ŻYWCA 

Kod Ø Rozmiar -

ACT010023 1,2 mm 25 cm -

Pakowane po: x 5

Wzmocniona igła ze stali nierdzewnej. 
 
- Do uzbrajania największych żywców. 
- Sprzedawane po dwie w przezroczystej 
tubie.
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CA
T SPIRIT

ELEMENTY ZESTAWU 

BLISTER 10  
AGRAFKA DO PRZYNĘT 

Kod Wytrzymałość -

ACT290017 50 kg / 121,25 lbs -

Pakowane po: x 5

Super wzmocniona agrafka, pozwala 
szybko zmienić lub zamontować 
przynętę. 
 
- Kolor czarny matowy.

PO 5  
KRĘTLIK Z AGRAFKĄ 

Kod Wytrzymałość -

ACT290003 55 kg -

ACT290004 80 kg -

ACT290005 100 kg -

Pakowane po: x 3

PO 10  
KRĘTLIK BEZ AGRAFKI 

Kod Wytrzymałość -

ACT290000 55 kg / 121,25 lbs -

ACT290001 80 kg / 176,37 lbs -

ACT290002 100 kg / 220,46 lbs -

Pakowane po: x 3

PO 5  
KRĘTLIK Z AGRAFKĄ 

Kod Wytrzymałość -

ACT290009 55 kg / 121,25 lbs -

ACT290010 80 kg / 176,37 lbs -

ACT290011 100 kg / 220,46 lbs -

Pakowane po: x 3

PO 5  
KRĘTLIK BEZ AGRAFKI 

Kod Wytrzymałość -

ACT290006 55 kg / 121,25 lbs -

ACT290007 80 kg / 176,37 lbs -

ACT290008 100 kg / 220,46 lbs -

Pakowane po: x 3

PO 20  
STOPERY SILIKONOWE NA PLECIONCE 

Kod -

ACT010074 -

Pakowane po: x 5

Stopery z sylikonowych rurek. mają niewielką średnicę 
wewnętrzną, by nie przesuwać się zbyt łatwo na żyłce lub 
plecionce. 
 
- Stworzone do blokowania spławików lub zestawów. 
- Przełóż żyłkę lub plecionkę przez pętelkę, przesuń rurkę na 
żyłkę/plecionkę i umieść w pożądanym miejscu. 
- Stosuj pojedynczo lub po kilka jeśli spławik lub zestaw są 
bardzo ciężkie.

PO 2  
DOCZEPIANY STOPER 
DELTA BOOM 

Kod -

ACT010024 -

Pakowane po: x 5

To urządzenie służy do mocowania 
troków bocznych na żyłce/plecionce 
głównej. Często stosuje się, by doczepić 
obciążenie na łatwo rwącej się żyłce, by 
zestaw dobrze leżał na dnie. Sprytny 
obrotowy system pozwala szybko 
odczepić od żyłki/plecionki głównej 
urządzenie wraz z trokiem. .

PO 5  
KRĘTLIK POTRÓJNY 

Kod Rozmiar Wytrzymałość -

ACT010005 1/0 60 kg -

ACT010006 2/0 75 kg -

Pakowane po: x 3

Potrójny krętlik do łowienia z boją składa się z zaspawanego 
kółka z trzema krętlikami. Służy do szybkiego zmontowania 
zestawu z boją. Pomocny też w montowaniu zestawów “Pater 
noster” i bocznych troków. Powłoka Black Nickel
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HAKI POJEDYNCZE 

 
8357 PTFE 

Kod Rozmiar Ilość -

ACT350004 5/0 BLISTER 5 -

ACT350005 7/0 BLISTER 4 -

ACT350006 9/0 BLISTER 3 -

Pakowane po: x 3

 
7264 BN 

Kod Rozmiar Ilość -

ACT350020 5/0 BLISTER 6 -

ACT350011 7/0 BLISTER 4 -

ACT350012 9/0 BLISTER 4 -

Pakowane po: x 3

Oto jeden z najważniejszych elementów sprzętu do łowienia sumów: haczyk. Został 
poddany ciężkim próbom tarcia, zużycia, rozciągania przez wiele potężnych ryb. Z 
tego powodu CAT SPIRIT proponuje haczyki VMC mające wszystkie cechy potrzebne, 
by mierzyć się z dużymi sumami. Niezwykłą wytrzymałość na rozginanie i teflonową 
powłokę

5/0

Wielkość rzeczywista

7/0 9/0

Powłoka PTFE (polytetrafluoroethylen) 
zapewnia lepszą penetrację i pewność 
zacięcia

Ultra ostry grot

Wzmocniona odporność 
na rozwieranie

Haczyk 7264 VMC został stworzony do jigowania, ale spełnia wszystkie warunki, by 
można nim było uzbrajać systemiki Fire Ball 
 
- To prosty, mocny, szeroki haczyk. Ma krótki trzonek i jest niezwykle wytrzymały. 
- Zadowoli tych wędkarzy, którzy sami lubią montować swoje systemiki, ponieważ: 
1 – Można uzbroić żywca nie robiąc mu większej krzywdy. Pływając z pyskiem tuż 
przy główce, długo pozostanie żywy. 
2 – Dzięki krótkiemu trzonkowi haczyka wiercący się żywiec zbytnio się nie uszkadza. 
Długi trzonek działałby bowiem jak zabójcza dźwignia. 
3 – Haczyk ten nie ma na celu wbić się w drapieżnika, ale dzięki zaokrąglonej, 
szerokiej formie i ostremu grotowi, może ułatwić zacięcie ostrożnej ryby, która nie 
chwyciła za kotwiczkę. 
 
- Haczyk 7264 idealnie nadaje się do zestawu włosowego z pelletem, albo po prostu 
do łowienia przy użyciu przynęt naturalnych.

Wielkość rzeczywista

9/07/05/0

Powłoka Balck Nickel

Ultra ostry grot

Wzmocniona odporność na 
rozwieranie

Kuty
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CA
T SPIRIT

KOTWICE 

 
7560 BN 

Kod Rozmiar Ilość -

ACT350007 3/0 BLISTER 5 -

ACT350008 4/0 BLISTER 4 -

ACT350009 5/0 BLISTER 3 -

ACT350017 2/0 BLISTER 5 -

Pakowane po: x 3

Wielkość rzeczywista

2/0 3/0 4/0 5/0

Oto jeden z najważniejszych elementów sprzętu do łowienia sumów: kotwica. 
 
- Został poddany ciężkim próbom tarcia, zużycia, rozciągania przez wiele potężnych ryb. 
- Z tego powodu CAT SPIRIT proponuje haczyki VMC mające wszystkie cechy potrzebne, by mierzyć się z 
dużymi sumami. 
- Model stworzony do połowów ryb egzotycznych, sześciokrotnie wzmocniony i przystosowany do łowienia 
sumów.

 
8626 BN 

Kod Rozmiar -

ACT350013 3/0 -

ACT350014 4/0 -

ACT350015 5/0 -

ACT350018 1/0 -

ACT350019 2/0 -

Pakowane po: x 3

BLISTER 5

Kotwiczka 8626 jest niesłychanie wszechstronna, trzykrotnie wzmocniona po to, by 
stawić czoło najwaleczniejszym rybom. Pozostaje jednak na tyle finezyjna, by znaleźć 
wiele innych zastosowań. 
 
- można nie psując akcji przynęt, zastąpić nią stępione kotwiczki, albo te, które są 
zbyt słabe. 
- montować systemiki, które nie uszkadzają zbytnio uzbrajanego żywca. 
- uzbroić nią pęczek rosówek podczas łowienia z kwokiem. 
- To produkt, który w 80% spełnia wymagania techniczne wędkarzy, idealny haczyk 
na europejskie rzeki. 
- Jedno jest pewne: członek naszej kadry Sébastien Merle od wielu  łowi sumy w 
Loarze i rzece Vienne. Darzy te haczyki całkowitym zaufaniem, bo przez 15 lat nie 
odkrył w nich ani jednej wady.

Wielkość rzeczywista

1/0 2/0 3/0 4/0 5/0



586
Czerwony = Nowość 2020Zielony = Ilość ograniczona

ZESTAWY DO ZBROJENIA

7356BN

80 cm 6 cm

 
ZESTAW NA ŻYWCA Z HAKIEM 7356 

Kod Rozmiar Wytrzymałość Haki -

ACT340000 80 cm 50 kg / 121,25 lbs Hak pojedynczy 7/0 -

Pakowane po: x 3

Zestaw na klasycznej plecionce do montowania żywej rybki za 
grzbiet lub pysk.

7560BN 7356BN

120 cm 6 cm

ZESTAW NA ŻYWCA Z HAKIEM 
7356BN I KOTWICĄ 7560BN 

Kod Rozmiar Wytrzymałość Haki -

ACT340006 120 cm 50 kg / 121,25 lbs Kotwica 3/0 
Hak pojedynczy 7/0 -

ACT340007 120 cm 75 kg / 176,37 lbs Kotwica 4/0 
Hak pojedynczy 9/0 -

Pakowane po: x 3

To najczęściej stosowany systemik do łowienia na 
spinning przy użyciu dużych żywców. Pojedynczy haczyk 
wbija się pod płetwę grzbietową. 
 
- Zwykle kotwiczka luźno zwisa pod brzuchem żywca. 
Niektórzy wędkarze mocują ją pod płetwą ogonową za 
pomocą gumki.

7264BN

80 cmCheveu
réglable 6 cm

 
ZESTAW PELLETOWY 7264 BN 

Kod Wytrzymałość Haki -

ACT010043 50 kg / 121,25 lbs 3/0 -

ACT010063 75 kg / 176,37 lbs 7/0 -

Pakowane po: x 3

Wędkarze zaczęli łowić przy użyciu pelletu,  bo sumy bardzo 
go polubiły. Dlatego stworzyliśmy prosty systemik, który to 
ułatwia. 
Regulowany włos umożliwia zawieszenie jednego lub kilku 
pelletów. 
Najlepiej użyć naszego pelletu Dynamite Baits.

Regulowany 
włos
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CA
T SPIRIT

ZESTAWY DO ZBROJENIA    

7560BN
3/0

14 cm

 
ZESTAW DO ZBROJENIA KAŁAMARNICĄ 

Kod Rozmiar Wytrzymałość Waga -

ACT010046 Octopus 15 cm 75 kg / 176,37 lbs 75 g -

Pakowane po: x 3

Sumiarze cenią prosty, łatwy do zamontowania zestaw 
OCTOPUS CATS SPIRIT i zawsze go mają w skrzynce 
wędkarskiej. 

 
- Jeden Octopus 15-18cm w kolorach różowym i jaskrawo pomarańczowym, naciągnięty na łatwo odczepiany ciężarek. 
- Ciężarek 75g z powłoką GLITTER SILVER (srebrny brokat) na tyle ciężki, by zestaw zwisał pionowo z łodzi. 
- Przypon 20cm o zmiennej długości wedle upodobań wędkarza, z plecionki STRIKE CAT o wytrzymałości 75kg. 
- Wzmocniona kotwiczka 3/0  niezwykle ostra i wytrzymała, chroniona rurka gumową, by uniknąć przetarcia węzła i splatań.

3/0

7560BN

7264OB

Emerillon à billes

75 kg

ZESTAW FIRE BALL 
Kod Rozmiar Wytrzymałość Waga Haki -

ACT010062 10 cm 75 kg / 176,37 lbs 100 g Hak pojedynczy 7/0 
Kotwica 3/0 -

Pakowane po: x 3

Fireball jest metodą wertykalnego łowienia wymyśloną w USA 
do łowienia amerykańskich sandaczy. 
 
- Poprawiona wersja XXL została wielokrotnie przetestowana 
na sumach przez naszych zawodników. 
- Metoda pionowego łowienia na żywca okazała się bardzo 
skuteczna na najbardziej nieufne ryby i stała się modna.

Krętlik obrotowy  

Pierścień ze stali nierdzewnej

 
FIRE BALL 

Kod Waga Haki -

ACT010072 60 g 5/0 -

ACT010073 150 g 7/0 -

ACT010086 100 g 5/0 -

Pakowane po: x 3

Systemik FIRE BALL ROTATIF CAT SPIRIT  składa się z główki z 
zatopionym w niej wzmocnionym haczykiem  8357 PTFE VMC. 
 
- Krótki odstęp między ciężarkiem i czubkiem haczyka 
umożliwia uzbrojenie żywca tuż przy obciążeniu, co ogranicza 
uszkodzenie miotającej się ryby. 
- Krętlik też jest częściowo zatopiony w ołowiu. Mieści się u 
góry i znacznie ogranicza splątanie się żyłki/plecionki głównej 
- Dolne oczko ze stali nierdzewnej pozwala uzbroić żywca w 
drugą kotwiczkę na ogonie.

BLISTER 2

Oczko 3D

Kolor srebrnego brokatu

Krętlik obrotowy
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GŁÓWKI JIGOWE 

GŁÓWKA JIGOWA SUMOWA 
Kod Waga Ilość -

ACT550062 10 g BLISTER 4 -

ACT550065 20 g BLISTER 4 -

ACT550066 30 g BLISTER 3 -

ACT550067 45 g BLISTER 2 -

ACT550068 60 g BLISTER 2 -

Pakowane po: x 3

Okrągła główka przeznaczona do wolnego lub szybszego 
spinningowania uzbrojoną rybką nadając jej urozmaiconą akcję 
podniesioną lub opuszczoną szczytówką. 
 
- Haczyk VMC Barbarian 10/0 BN bardzo mocny i wystarczająco 
długi, żeby nawlec rybę na trzonek na tyle daleko, by nie 
spadła. 
- Drugie dodatkowe oczko pod główką (by doczepić systemik 
lub przerobić go wedle własnego gustu). 
- Mocno wabiąc oczy 3D

 7150 BN 10/0

ZBIORCZE (X10)

GŁÓWKI JIGOWE SUMOWE 
Kod Waga -

ACT550017 10 g -

ACT550018 20 g -

ACT550019 30 g -

ACT550020 45 g -

Pakowane po: x 1

Tej samej jakości główki POWER HEAD, bez niektórych 
elementów wykończenia (przeźroczysty lakier, brak oczu), za to 
za niższą cenę. 
 
- Model neutralny, który można wykończyć w dowolny sposób. 
- Haczyk VMC Barbarian 10/0 BN 
- Dodatkowe oczko pod główką

 7150 BN 10/0

Pierścień ze stali nierdzewnej lub 
skrzydełko błystki

Oczko 3D

Kolor srebrnego brokatu

Główki jigowe Cat Spirit idealnie pasują do wszystkich miękkich przynęt 
i są w stanie sprostać wymaganiom i ograniczeniom jakie towarzyszą 
wędkarzom przy połowie sumów. 
Gramatury należy dostosować do wielkości przynęty, intensywności nurtu i 
głębokości. 
Pozwalają one skutecznie przeszukiwać wszystkie warstwy wody i szybko 
wykrywać obszar odpowiadający aktywności drapieżników. 
Uzbrojone w haczyki VMC Barbarian 10/0 BN, wystarczająco długie, aby 
przynęta łatwo owinęła się wokół trzonka, bez ryzyka ześlizgnięcia się
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CA
T SPIRIT

AKCESORIA 

 
BOJKA SUMOWA 

Kod -

ACT780001 -

Pakowane po: x 1

Boja Cat Spirit pozwala umieścić żywca dokładnie tam, gdzie 
spodziewamy się brania i przytrzymać go nie ryzykując splatania 
 
- Nadmuchiwana boja nie tonie nawet obciążona dużym 
żywcem. Po wypuszczeniu powietrza boja zajmuje niewiele 
miejsca. 
- Jest wyposażona w: 
1 – solidne oczko w dolnej części do przyczepienia za pomocą 
linki balastu (minimum 10 kg). 
2 – oczko na łatwą do zerwania żyłkę w górnej części, by napięty 
zestaw nie zgarniał spływających liści itp 
 
- Tworzywo: PCW 
- Radzimy sprawdzić przepisy obowiązujące na danym akwenie, 
bo łowienie z bojką może być zakazane. Czasem zakazy mają 
na celu uniknięcie sporów z kajakarzami czy żeglarzami. 
Lepiej wybierać stanowiska, przez które nikt nie przepływa, na 
przykład martwe odnogi.

 
SYGNALIZATOR WSTRZĄSOWY 

Kod -

ACT490002 -

Pakowane po: x 1

Sygnalizator brań Shake 1: 
 
- Wersja bez nadajnika 
- Duży, dobrze widoczny LED z boku 
- Regulacja głośności 
- Mocny dźwięk 
- System mocowania wędki 
- Dostępny tylko w kolorze niebieskim 
- Działa na baterię 9V (nieobecna w zestawie)

Dzwonek na końcu 
sekcji (opcjonalnie)

Podpórka 1,20m

Zrywka Agrafka
Dozownik plecionki

Boja

Sznur do bojki

Obciążenie 
12kg
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AKCESORIA 
 
RĘKAWICE DO PODBIERANIA 

Kod Waga -

ACT680000 0,11 kg -

Pakowane po: x 1

Chwycenie suma za pysk nie budzi entuzjazmu początkujących 
wędkarzy. Ci bardziej doświadczeni też miewają z tym problem. 
Tymczasem to najpewniejszy sposób podbierania suma. 
 
- Akcja będzie mniej niebezpieczna, jeśli użyjemy rękawic. Dzięki 
nim drobne ząbki suma nas nie pokaleczą. 
- Chwyć przez rękawicę masywną dolną szczękę, jakbyś chwytał 
walizkę za rączkę. Tego można się nauczyć! 
- Rękawice ochronne są łatwe do umycia i szybko schną. 
- Siatka nie dająca się przeciąć nożem 
- Jeden rozmiar

 
KWOK 

Kod -

ACT010018 -

Pakowane po: x 1

Kwok pokryty bardzo dobrej jakości lakierem, który chroni drewno 
przed niepogodą i promieniami słonecznymi 
 
- Lakier ten ułatwia zanurzanie w wodzie (co jest bardzo ważne). 
- Jest łatwy do użytku. Nietrudno nauczyć się jego stosowania. 
- Wyrzeźbiony z jednego kawałka drewna 
- Kształt wklęsły

 
KWOK 

Kod -

ACT010081 -

Pakowane po: x 3

Model do odkrycia i nauczenia się techniki wabienia kwokiem. 
 
- Kształt wklęsły.

 
PODPÓRKA SUMOWA 

Kod Waga -

ACT370000 1,70 kg -

Pakowane po: x 1

Podpórka ze stali o grubości 3,25mm, przetestowana przez nasz 
zespół podczas całego sezonu wędkarskiego. 
 
- Gdy wbijamy podpórkę, uderzamy młotkiem w jej wystającą 
część, która chroni widełki. 
- Widełki z chroniącą lakier wędki powłoką EVA. Widełki na tyle 
głębokie, by wędka nie wypadała podczas gwałtownych brań. 
- Duże gniazdo na dolniki o pogrubionych końcach 
- Położenie gniazda regulowane, by pasowało do wszystkich 
wędzisk 
- Długość: 115 cm 
- Kolor czarny


