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it's a savage world!
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Fundamentem Savage Gear jest Mads Grosell, który od lat swą genialną pracą 
rozwija tę markę. Wspierają go światowej klasy eksperci z całej Europy, którzy 
odpowiadają za innowacyjne programy rozwojowe i testowanie sprzętu. Savage 
Gear to sprzęt dla ambitnych i bezkompromisowych wędkarzy. Łączy w sobie 
najnowsze technologie, pietyzm wykonania i niespotykaną na rynku jakość. 
Jeżeli jesteś przesiąkniętym do szpiku kości maniakiem wodnych drapieżników, 
ten sprzęt jest dla Ciebie! Nigdy nie wrócisz do swojego starego sprzętu,  
a nasze ceny naprawdę pozytywnie Cię zaskoczą!!! KONSULTANCI SAVAGE GEAR
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Udało nam się kolejny raz! To kolejny z rzędu wspaniały rok dla mar-
ki Savage Gear. Nasze produkty zostały nagrodzone na najważniejszych 
imprezach branżowych zarówno w Europie, jak i w USA. Jednak naszym 
najważniejszym wyróżnieniem jest Wasze zadowolenie!

To niesamowite wsparcie jakie nam dajecie. Te wszystkie informacje  
o złapanych przez Was rybach, pomysłach na ulepszenie produk-
tów i na nowe produkty, jakie chcielibyście zobaczyć w naszej ofercie.   
To najlepsza motywacja, za którą bardzo Wam dziękujemy!

Fundamentem Savage Gear jesteście Wy – nasi najdrożsi konsumenci  
– czujemy się dumni z tego, że możemy spełniać wasze pomysły i oferować 
produkty, które zaspokajają wasze potrzeby.

Ogrom godzin, potu i łez – to koszt projektowania przynęt, których praca  
i skuteczność daleko wyprzedzają konkurencję! Jesteśmy jednak przeko-
nani, że to właściwa droga i nie zamierzamy poprzestawać na dalszym pod-
noszeniu poprzeczki. To co robimy, daje nam tyle satysfakcji – po prostu 
nie możemy przestać!

Dzięki niesamowitemu zestawowi narzędzi (skanery 3D, itp.), nowościom  
w dziedzinie materiałów i systemów produkcyjnych, marka Savage Gear jest 
dziś wyznacznikiem i największym innowatorem na rynku przynęt wędkar-
skich. Jesteśmy przepełnieni pasją wędkarstwa spinningowego, którą dzielimy  
z tysiącami, obserwującymi nas na Facebook, wędkarzami z całego świata! 

Pozdrowienia dla Wszystkich zakręconych wędkarzy!

Do zobaczenia nad wodą!

Mads Grosell

Najdrożsi,

/SavageGearPolska /SavageGearPolska

OTTO NESA

RAUL GIL

JOÄO PINTO

RADEK STASZKÓW
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SAVAGE GEAR WĘDZISKA SERII CUSTOM
Każdy egzemplarz wędziska tej serii jest indywidualnie budowany tak, aby spełnić specyficzne 
wymagania do dedykowanej mu metody łowienia i charakteryzować się najwyższą jakością. 
Doskonałe, lekkie blanki Toray, wykonane z włókna węglowego, z idealnie dopasowaną akcją, 
zbrojone w nowe, innowacyjne przelotki Coil Control (własny projekt marki Savage Gear, zapewnia 
niezwykle dalekie rzuty i niesamowitą precyzję – dostępne tylko w wędziskach Savage Gear) oraz 
mocowanie kołowrotka Fuji Gold Label, wraz z uchwytami z korka klasy AAAA – czynią z tej serii 
prawdziwy ideał – ogromna moc, wytrzymałość i czułość, to domena każdego egzemplarza. 
Indywidualny produkt przeznaczony dla koneserów, wykonany bez kompromisów!

• Przelotki CCS SiN
• Japońskie włókna węglowe Toray
• Mocowanie kołowrotka Fuji Gold Label R/S
• Uchwyt z korka AAAA
• W zestawie ekskluzywny pokrowiec

Custom UL Spin

SAVAGE GEAR CUSTOM PREDATOR SPIN

PRZELOTKI COIL CONTROL
Nowe i innowacyjne przelotki Coil Control zapewniają 
nieosiągalne dotychczas dystanse i precyzję rzutów.

Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.

Custom Predator Spin

Custom Predator Trigger

Custom Predator Trigger

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

6’6’’ 198cm UL 2-7g 2 Fast 102cm 112g

7’3’’ 221cm  UL 3-10g 2 Fast 114cm 119g 

8´6” 260cm  7-23g  2 Fast 134cm 158g

8’6” 258cm  ->70g  2 Fast 134cm 179g

8’6” 258cm  ->110g  2 Fast 134cm 198g

8’6” 258cm  ->150g  2 Fast 134cm 224g

8” 243cm Trigger  ->80g  2 Fast 127cm 214g

8”6’ 258cm Trigger  ->100g  2 Fast 134cm 242g

8”6’ 258cm Trigger  ->170g  2 Fast 134cm 265g

8”6’ 258cm Trigger ->240g  2 Fast 134cm 297g

7’2” 218cm Trigger 10-30g 2 Fast 113cm 135g

7’2” 218cm Trigger 15-45g 2 Fast 113cm 144g

7’2” 218cm Trigger 20-60g 2 Fast 113cm 159g

7’2” 218cm Trigger 40-80g 2 Fast 113cm 164g
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SAVAGE GEAR CUSTOM VERTICAL & JERK
Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

Vertical 6’2” 187cm  MH ->40g  1 Fast 97cm 120g

Vertical 6’2” 187cm  H ->60g  1 Fast  97cm 133g

Jerk 6”8’ 203cm  ->125g  2 Fast  105cm 176g

Jerk

Vertical

SAVAGE GEAR CUSTOM COASTAL
Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

9’ 274cm  2-12g  2 Fast 141cm 149g

9’ 274cm  7-23g  2 Fast 141cm 151g

9’ 274cm  10-30g  2 Fast 141cm 156g

9’6 290cm  9-27g  3 Fast 101cm 175g

10’ 304cm  12-40g  2 Fast 157cm 170g

10’6 320cm  10-36g  3 Fast 110cm 200g

Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.

SAVAGE GEAR CUSTOM PREDATOR FAST SHAD
Super szybki blank z niezwykle czułą szczytówką, wykonany z japońskich włókien węglowych Toray  - kije stworzone 
do łowienia przynętami typu shad na główkach jig. Seria pokrywa pełne zapotrzebowanie na Polskim rynku - od lekkiej 
okoniówki, po wędzisko do łowienia szczupaków w rzekach o silnym nurcie.

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

8’6’’ 258cm  3-16g  2 Ultra Fast 134cm 160g

8’6’’ 258cm  ->45g  2 Ultra Fast 134cm 179g

8’6’’ 258cm  ->65g 2 Ultra Fast  134cm 185g

8’6’’ 258cm  ->90g 2 Ultra Fast  134cm 188g

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.

SAVAGE GEAR 
CUSTOM BOAT BULLIE SPIN
Niezwykle silne i wytrzymałe, a jednocześnie lekkie 
wędzisko jednoskładowe, stworzone do „wytargania”  
z wody największych potworów. Broń do jiggowania 
dużymi i ciężkimi przynętami!

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

5’6 168cm Spin 150-300g 1 Medium 168cm 340g

5’6 168cm Spin 250-600g 1 Medium 168cm 350g

5’6 168cm Trigger 150-300g 1 Medium  168cm 340g

5’6 168cm Trigger 250-600g 1 Medium  168cm 350g

Mocowanie kołowrotka  
Fuji Gold Label DPS

Mocowanie kołowrotka  
Fuji Gold Label DPS

SAVAGE GEAR CUSTOM BOAT
Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

6´6” 195cm  20-30lbs  3 Medium 73cm 278g

6´6” 195cm  30-50lbs  3 Medium 73cm 300g
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SAVAGE GEAR WĘDZISKA SERII XLNT2
Nasza niezwykle popularna seria wędzisk XLNT wzbogacona o nowe, innowacyjne przelotki Coil Control, dzięki czemu otrzymujemy jeszcze lepszą kontrolę i niższą wagę. 
Każdy egzemplarz jest dostrojony i wybalansowany do perfekcji!

• Przelotki CCS SiN
• Blank z wysokomodułowego włókna węglowego
• Mocowanie kołowrotka SG Gold Label DPS R/S
• Rękojeść wykonana z korka AAA oraz pianki EVA
• W zestawie pokrowiec transportowy

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

7’ 213cm  10-40g  2 Fast 110cm 122g
7’ 213cm 15-50g  2 Fast 110.5cm 126g
7’6’’ 228cm  3-18g  2 Fast 118.5cm 126g
7’6’’ 228cm  9-32g  2 Fast 118.5cm 130g
8’ 243cm  15-40g  2 Fast 126cm 148g
8’ 243cm  20-60g  2 Fast 126cm 154g
8’6’’ 258cm  30-80g  2 Fast 134cm 166g

SAVAGE GEAR BUSHWHACKER XLNT2

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

6’9’’ 205cm  15-42g  2 Fast 106.5cm 152g

6’9’’ 205cm  30-65g  2 Fast 106.5cm 162g

6’9’’ 205cm  40-100g  2 Fast 106.5cm 178g

8’6” 258cm  30-80g  2 Fast 133.6cm 198g

9´ 274cm  ->150g  2 Fast 141.5cm 198g

SAVAGE GEAR BUTCH LIGHT XLNT2

Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.

PRZELOTKI COIL CONTROL
Nowe i innowacyjne przelotki Coil Control zapewniają 
nieosiągalne dotychczas dystanse i precyzję rzutów.

SAVAGE GEAR DROPSHOT XLNT2

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

7’6” 228cm  7-25g  2 Fast 118cm 122g

8’6” 258cm  10-30g  2 Fast 134cm 137g

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

7’ 213cm  3-16g  4 Medium 58cm 122g

7’ 213cm  10-40g  4 Medium 58cm 128g

7’ 213cm  20-70g  4 Medium 58cm 141g

8’ 243cm  20-80g  4 Medium 65.5cm 161g

6’6” 198cm Trigger ->70g  4 Medium 54.4cm 158g

SAVAGE GEAR ROADRUNNER XLNT2
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SAVAGE GEAR TELE FINEZZE
Seria Tele Finezze składa się z teleskopowych wędzisk do łowie-
nia małymi przynętami, zapewniających doskonałe wyczucie  
i pewność prowadzenia przynęty.  Posiadają ultra lekkie i szybkie,  
a jednocześnie wytrzymałe blanki pozwalające utrzymać silną rybę 
na cienkiej żyłce i małej przynęcie. Unikalne mocowanie przelotek  
z włókna węglowego zaprojektowano tak, by dać optymalną dłu-
gość rzutów, wydajność i kontrolę nad przynętą.

• Uchwyt kołowrotka SG Gold Label R/S
• Przelotki Premium SIC 
• Mocowanie przelotek z włókna węglowego!!!
• Wysokomodułowe włókno węglowe
• Uchwyt z twardej pianki EVA
• Ekskluzywny pokrowiec Ready to Fish

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

8’ (244cm)  L 2-12g  Tele  Medium  64cm  120g

8’2” (249cm)  ML 5-20g  Tele  Medium  65cm  125g

8’6” (259cm)  M 10-30g  Tele  Medium  67cm  150g

SAVAGE GEAR FINEZZE
Seria Finezze została zaprojektowana tak, by zoptymalizować kontrolę nad 
niewielką przynętą i zwiększyć jej wyczucie zarówno dla małych woblerów 
jaki i gum. Te kije są idealne do twitchingu woblerami, metody drop shot i ver-
tical. Zapewniają niesamowicie precyzyjne wyczucie balansu przez co czu-
jesz się pewnie w każdej sytuacji. Taperowany system przelotek Micro Guide 
zapewnia kontrolę i pozwala na niezwykle dalekie rzuty bez splątań i węzłów.  
Seria Finezze - perfekcyjne wędziska dla nowoczesnego wędkarza!

• Mocowanie kołowrotka  
 SG Gold Label R/S
• Przelotki Premium SiC 
• Taperowany system 
  przelotek Micro Guide
• Japońskie wysokomodułowe  
 włókno węglowe 40T
• Wyważenie Real Feel 
• Uchwyty z twardej pianki EVA
• W zestawie pokrowiec transportowy

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

6’4” (192cm)  ML Lure 3-12g  2  Fast  102cm  105g 
6’8” (202cm)  M Lure 4-18g  2  Fast  107cm  115g 
6’8” (202cm)  MH Lure 7-25g  2  Fast  107cm  125g
7’4” (223cm) Dropshot 2-12g 2 Fast 106cm 107g
7’8” (233cm) Dropshot 5-20g 2 Fast 120cm 115g
8’3” (250cm) Softlure 3-16g 2 Ultra Fast 130cm 121g
8’3” (250cm) Softlure 5-21g 2 Ultra Fast 130cm 139g
8’3” (250cm) Softlure 12-35g 2 Ultra Fast 130cm 145g 
7’2” (218cm) Softlure trigger 10-30g 2 Fast 113cm 127g

Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.

Finezze Lure

Finezze Dropshot

Finezze Softlure

Finezze Softlure Trigger

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
PARABELLUM CC
Klasyczna i elegancka seria wędzisk wzbogacona o nowe, 
innowacyjne przelotki Coil Control, dzięki czemu otrzymu-
jemy jeszcze lepszą kontrolę i niższą wagę. Każdy egzem-
plarz jest dostrojony i wybalansowany do perfekcji!

• Przelotki CCS SiN
• Blank z wysokomodułowego włókna węglowego
• Mocowanie kołowrotka SG Gold Label DPS R/S
• Rękojeść wykonana z korka AAA oraz pianki EVA
• W zestawie pokrowiec transportowy

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

UL 6’3” 190cm  0-5g  2 Slow 98.5cm 84g
UL 7’1” 215cm  0-7g  2 Slow 112cm 105g
9’2’’ 279cm  3-16g  2 Medium 143cm 163g
9’2’’ 279cm  7-23g  2 Medium 143cm 164g
9’2’’ 279cm  10-34g  2 Medium 143cm 173g
10’1’’ 307cm  9-32g  2 Medium 157cm 195g
9’2’’ 279cm  2-12g  3 Slow 98.5cm 171g
9’6” 289cm  10-34g  3 Medium 101cm 203g
Bombarda 11’4” 345cm  12-35g  3 Medium 120cm 197g

Parabellum 2 sekcje

Parabellum 3 sekcje

Parabellum CC UL

Parabellum Bombarda 3 sekcje

PRZELOTKI COIL CONTROL
Nowe i innowacyjne przelotki Coil Control zapewniają 
nieosiągalne dotychczas dystanse i precyzję rzutów.
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SAVAGE GEAR WOODY LIGHT
Wędki te okazały się w 2009 roku wielkim sukcesem, ustanowiły nowy standard przy łowieniu dużymi przynętami i jerkami. Doświad-
czenia pokazują, że wielu wędkarzy szuka kija także do łowienia mniejszymi jerkami. Stworzyliśmy te lekkie wersje serii WOODY, pasu-
jące do nisko i wysoko profilowych multiplikatorów. Wędki te wykonane bezkompromisowo z wysokomodułowego włókna węglowego, 
dającego zapas mocy do rzutu także większymi przynętami.

• Mocowanie kołowrotka Fuji serii Gold Label
• Przelotki Fuji Alconite
• Rękojeść wykonana z portugalskiego dębu korkowego
• Wysokomodułowe włókno węglowe użyte 
  do wykonania blanku
• W zestawie poręczny pokrowiec

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

6’6” (198cm)  Up to 100g 1 Fast 198cm 157g

6’6” (198cm)  >100g 2 Fast 198cm 180g

SAVAGE GEAR BIG PIKE
Wędka Big Pike to kij do castingu z użyciem największych przynęt - 40cm Real Eel, Alien Eel, itp. Blank wykonany 
jest z super wytrzymałego i czułego wysokomodułowego włókna węglowego - zaprojektowanego tak, by zapew-
nić maksymalnie dalekie i precyzyjne rzuty, idealne wyczucie przynęty i doskonałą akcję szczytową. Idealnie 
sprawdzi się z plecionką.

• Mocowanie kołowrotka Fuji Gold Label DPS R/S
• Przelotki Premium SIC
• Uchwyt kołowrotka z korka AAAA
• Blank z wysokomodułowego włókna węglowego
• Zdejmowany dolnik
• W zestawie pokrowiec transportowy

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

8’6” (259cm)  >300g 1 Fast 211cm 256g

Mocowanie kołowrotka  
Fuji Gold Label DPS

Mocowanie kołowrotka  
Fuji Gold Label

Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.

Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.
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SAVAGE GEAR 
MPP - MULTI PURPOSE PREDATOR 
Najbardziej wszechstronna seria wędzisk jaką kiedykolwiek stworzyliśmy! 
Sprawdzą się w każdej nowoczesnej metodzie wędkarstwa - metodzie werty-
kalnej, jerkowaniu, spinningu i do trollingu! Blanki wykonane z wysokomoduło-
wego włókna węglowego o akcji idealnie sprawdzającej się w danej metodzie. 
Zaprojektowane przez wędkarzy dla wędkarzy!

• Mocowanie kołowrotka SG Gold Label DPS R/S
• Przelotki Premium SIC
• Uchwyt z twardej japońskiej pianki EVA
• Blank z wysokomodułowego włókna węglowego
• W zestawie pokrowiec transportowy

SAVAGE GEAR MPP - SPIN & TWITCH 
Doskonała do spinningu i metody twitchingu woblerami  oraz gumami!

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

6’6” (198cm) MH >35g 1 Ultra Fast 198cm  136g
6’6” (198cm)  H >50g 2  Fast  109cm  143g 

6’6” (198cm)  XH >100g 2  Fast  109cm  149g 

SAVAGE GEAR MPP - BIG LURE & JERK TRIGGER
Perfekcyjne kije do castingu, oraz łowienia dużymi przynętami i jerkowania!

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

7’ (210cm)  >100g 2  Medium  115cm  194g

7’ (210cm)  >150g 2  Medium  115cm  217g

Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.

SAVAGE GEAR MPP - SOFT LURE 
Idealne blanki o akcji ultra-fast i doskonałej akcji szczytowej, dają wspaniałe wyczucie przynęty przy metodach jiggowania i drop shot.

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

8’3” (251cm) 3-16g 2 Fast  132cm 131g
8’3” (251cm) 7-23g 2 Fast  132cm 136g
9” (270cm)  10-30g 2 Fast  141cm 158g

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR MPP - JERKBAIT 
Super lekkie kije o akcji ultra-fast przeznaczone do jerkowania!

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

8’ (244cm)  >50g 2 Fast 125cm 174g
8’ (244cm)  >90g 2 Fast 125cm 191g
8’ (244cm)  >150g 2 Fast 125cm 211g
9’ (274cm) >90g 2 Fast 140cm 220g
9’ (274cm) >120g 2 Fast 140cm 232g
9’ (274cm)  >170g 2 Fast 140cm 260g 

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

6’ (183cm)  >75g 1  Fast  183cm  155g

6’ (183cm)  >110g 1  Fast  183cm  171g

SAVAGE GEAR MPP - VERTICAL 
Doskonałe wyważenie i ultra czułość!

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

6’ (183cm)  10-30g Trigger 1  Fast  183cm  130g
6’6” (198cm) 20-60g Trigger 1 Fast 200cm 140g

SAVAGE GEAR MPP - PREDATOR SPIN 
Doskonałe i uniwersalne wędzisko!

SAVAGE GEAR MPP - PREDATOR TRIGGER 
Idealne wędzisko do trollingu i castingu!

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

8’ (244cm)  >160g 2  Fast  125cm  235g
9” (274cm) >120g 2 Fast 140cm 260g
9’ (274cm)  >180g 2  Fast  140cm  273g

SAVAGE GEAR MPP - BAITFISH 
Doskonały kij do łowienia żywcem i martwą rybką!

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

10’ (304cm)  3lbs 2  Medium  154cm  254g
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       SAVAGE GEAR LRF CCS - LIGHT RANGE FISHING
Seria Light Range Fishing – zainspirowana jest metodą Light Rock Fishing w bardzo szerokim jej rozumie-
niu! Metoda ta polega na łowieniu gamą nowoczesnych mini i mikro woblerów i gum, zarówno w słonej jak 
i w słodkiej wodzie, okoni, pstrągów i mniejszych ryb morskich - zastosowania jej są niemal nieskończone. 
Ultra lekkie i szybkie, a jednocześnie wytrzymałe blanki pozwalające utrzymać silną rybę na cienkiej żyłce 
i małej przynęcie.

• Uchwyt kołowrotka SG Gold Label R/S
•  Przelotki CCS SiN
•  Blank z wysoko modułowego włókna węglowego Toray
•  Pełna szczytówka z włókna węglowego
•  Uchwyt z twardej pianki EVA
•  Ekskluzywny pokrowiec

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

6’6” 198cm 0-5g 2 Medium  103cm 95g
7’ 213cm  0,5-7g 2 Medium  111cm 99g
7’6” 226cm 5-12g 2 Fast  118cm 114g
8’ 244cm 6-14g 2 Medium  126cm 120g

Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.

       SAVAGE GEAR 
HITCH HIKER
Luksusowe wędziska dla podróżujących wędkarzy – doskonałe 
blanki z włókna węglowego Toray. Charakteryzują się szybką akcją, 
bardzo wysoką czułością i posiadają spory zapas mocy, by zaciąć  
i wyholować nawet największe wodne drapieżniki! Blanki o długości 
213cm zbrojone są w przelotki CCS SiN I mocowanie kołowrotka To-
uch Blank R/S. Dostarczone w sztywnym pokrowcu transportowym 
i miękkim worku chroniącym wędzisko przed otarciami. Zmieszczą 
się wszędzie – w samochodzie lub w walizce!

• Blanki z włókna węglowego Toray
• Przelotki CC SiN
• Mocowanie kołowrotka SG Touch Blank R/S
• Dzielony uchwyt
• Dołączony praktyczny pokrowiec

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

7’ 213cm  >5-20g  4 Fast  60cm 121g
7’ 213cm  >10-40g  4 Fast  60cm 130g
7’ 213cm  >30-70g  4 Fast  60cm 145g
7’ 213cm Trigger >10-30g  4 Fast  60cm 140g
7’ 213cm Trigger >15-50g  4 Fast  60cm 143g
7’ 213cm Trigger >40-80g  4 Fast  60cm 161g

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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SAVAGE GEAR BLACK SAVAGE 
Lekkie i czułe blanki, doskonałe dla nowoczesnych metod węd-
karstwa! Przyciągający design w stylu „stealth”, połączony z wy-
sokiej jakości komponentami - sprawiają, że nie można przejść 
obojętnie obok wędzisk Black Savage. Doskonałe wyważenie siły, 
czułości i precyzji!

• Przelotki CC SiN 
• Blanki z wysoko modułowego włókna węglowego
• Matowe wykończenie włókien węglowych
• Uchwyt kołowrotka SG Gold Label R/S
• Gripy z twardej pianki EVA w kamuflażu
• Dołączony praktyczny pokrowiec

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

6’6’’ 198cm  2-7g 2 Medium  102cm 90g

7’3” 220cm 20-60g 2 Fast 150cm 142g

7’5’’ 228cm  5-20g 2 Fast  117cm 105g

7’7’’ 231cm  9-32g 2 Fast  120cm 107g

8’3” 251cm  20-60g 2 Fast  130cm 152g

SAVAGE GEAR BLACK SAVAGE SPIN

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

6’6” 198cm  -> 60g 1  Fast 198cm 190g

6’6” 198cm  -> 100g  1 Fast 198cm 205g

SAVAGE GEAR BLACK SAVAGE JERK

NOWOŚĆ
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Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

7’4” 223cm  2-12g 2 Fast 110cm 95g

7’8” 233cm  5-18g 2 Fast 120cm 105g

SAVAGE GEAR BLACK SAVAGE DROPSHOT

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

7’3” 220cm  10-27g 2 Fast 114cm 140g

7’3” 220cm  15-50g 2 Fast 114cm 141g

7’3” 220cm  30-70g 2 Fast 114cm 146g

8’2” 249cm 20-60g 2 Fast 129cm 160g

8’2” 249cm >100g 2 Fast 129cm 252g

8’2” 249cm >150g 2 Fast 129cm 260g

       SAVAGE GEAR BLACK SAVAGE TRIGGERNOWOŚĆ

15
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       SAVAGE GEAR SALT CCS
Super minimalistyczne wędziska o szybkiej akcji. Wykorzystują blanki  
z włókna węglowego Toray, zbrojone w przelotki CCS z ramkami pokrytymi 
czarnym lakierem antykorozyjnym. Długie dystanse rzutów i doskonała 
kontrola przynęty – super czułe blanki z drzemiącą w nich ogromną mocą! 
Wspaniałe wędziska na dorsze i wargacze, łowione zarówno z łodzi jak  
i z brzegu. 

• Blanki z włókna węglowego Toray
• Przelotki odporne na słoną wodę CCS SiN Black
• Mocowanie kołowrotka SG Duo Lock R/S 
• Dzielony uchwyt
• Dołączony praktyczny pokrowiec

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

7’6” 228cm >25g  2 Fast  118cm 122g
7’6” 228cm  >20-60g 2 Fast  118cm 145g
8’6” 260cm  >7-28g  2 Fast  134cm 130g
8’6” 260cm  >15-42g 2 Fast  134cm 134g              
8’6” 260cm  >30-70g 2 Fast  134cm 143g
9’2” 279cm  >15-42g 2 Fast  144cm 143g
9’6” 290cm  >60g  2 Fast  150cm 171g

Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.

NOWOŚĆ
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SAVAGE GEAR TROLLING2
Ultra lekkie i bardzo wytrzymałe blanki zaprojektowane tak by charakteryzowały się mak-
symalną wydajnością w czasie trollingu Downriggerem, Dipsy Diverem lub parawanem trol-
lingowym w wymagających skandynawskich warunkach - zarówno w słonej jak i w słodkiej 
wodzie. Przelotki i reszta komponentów są dobrane tak by sprostać nawet największym wy-
zwaniom w najtrudniejszych warunkach - nie uznajemy kompromisów!

• Mocowanie kołowrotka SG Gold Label R/S
• Przelotki Premium SiC
• Wysokomodułowe włókno węglowe
• Uchwyt z twardej pianki EVA
• Antypoślizgowy adapter do pasa walki
• Dołączony praktyczny pokrowiec

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

7’ (213cm)  10-20lbs  2  Parabolic 117cm  225g
8’ (243cm)  12-25lbs  2  Parabolic 132cm  250g
8’6” (258cm)  12-25lbs  2  Parabolic 140cm  250g
8’ (243cm) Baltic Salmon  15-30lbs  2  Parabolic 128cm  275g
9’ (270cm) Dipsy  15-30lbs  2  Parabolic 146cm  265g

Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.
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SAVAGE GEAR NORDIC BIG GAME
Duże przynęty i duże ryby wymagają niezwykle wytrzymałych wędzisk z dużym mar-
ginesem - pozwalających na wygranie z monstrualną rybą holowaną na nieelastycznej 
plecionce. Model 2-sekcyjny z blankiem wkładanym do rękojeści to naprawdę potężna 
broń na największe halibuty łowione z wykorzystaniem największych rozmiarów przy-
nęty Herring Shad. 

• Mocowanie kołowrotka SG Label R/S
• Przelotki Premium SIC 
• Wysokomodułowe włókno węglowe
• Uchwyt z twardej pianki EVA

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

7’ (210cm)  ->500g 30-70lbs Multiplikator 2  Szczytowa Medium  157cm  330g 

SAVAGE GEAR 
NORDIC BIG GAME (TRAVEL)

Duże przynęty i duże ryby wymagają niezwykle wytrzymałych wędzisk z dużym za-
pasem - pozwalających na wygranie z monstrualną rybą holowaną na nieelastycznej 
plecionce. Dwa modele Travel (3-sekcje) to perfekcyjne wędziska do szeroko pojęte-
go wędkarstwa Nordic Big Game – każde wyposażone w 2 różne szczytówki - z lekką 
i twardszą akcją!

• Mocowanie kołowrotka Savage Gear Gold Label R/S
• Przelotki Premium SIC 
• Wysokomodułowe włókno węglowe
• Uchwyt z twardej pianki EVA
• Ekskluzywny pokrowiec

Długość C.W. Il.Sekcji Akcja Dł.Transportowa Waga

7” (210cm)  ->300g 20-50lbs Multiplikator  3  Szczytowa Medium 83cm  340g 

7’ (210cm) ->600g 30-70lbs Multiplikator  3  Szczytowa Medium 83cm  425g
Dołączone  

2 szczytówki

Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.

Dołączony praktyczny  
pokrowiec Savage Gear.
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INSPIRA
• RCS: Sztywny korpus z włókna węglowego
• Elementy korpusu o zdwojonej wytrzymałości
• 8 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej SUS 
• Lekka rama z włókna węglowego C40-X
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna
• Precyzyjnie wycinane z mosiądzu koła zębate
• Wodoodporne okładziny hamulca Hydro Block
• Wytrzymała korba z kutego i anodyzowanego aluminium
• Lekki uchwyt korby, pokryty pianką EVA
• Szpula wycinana z aluminium, anodyzowana w 2 odcieniach
• Dołączona szpula zapasowa
• Wytrzymały kabłąk z pełnego aluminium
• Wytrzymały, komputerowo wywarzany przez Okuma, spiralny rotor
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora

          HELIOS SX
• Lekki korpus i pokrywy boczne z włókna węglowego C40-X
• Rotor z włókna węglowego C-40X, o konstrukcji wywołującej cyklonowy opływ  

powietrza - szybko osusza mokry kołowrotek i zapobiega korozji
• Korpus w technologii TCA: Torsion Control Armor - zapobiega skręcaniu  

pod obciążeniem 
• 8 wysoko wydajnych łożysk + 1 łożysko oporowe - ze stali nierdzewnej, odporne  

na korozję 
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set Quick-Set
• Precyzyjnie wycinany z mosiądzu wałek zębaty 
• ALG: Precyzyjnie wykonane, ze stopu AlumiLite, przekładnia główna i koło  

oscylacyjne 
• Sztywna, wycinana z aluminium, anodyzowana korba 
• Lekka gałka korby z pianki EVA 
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna 
• Wycinana z aluminium anodyzowana szpula w 2 odcieniach 
• Wytrzymały kabłąk z pełnego aluminium 
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora 
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej wysnuwanie ze szpuli w czasie rzutu

Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

20W 8+1 5.0:1 / 56cm 3.0kg 130m 0.20mm 184g
30W 8+1 5.0:1 / 61cm 3.0kg 240m 0.20mm 210g
40W 8+1 5.0:1 / 74cm 6.0kg 300m 0.25mm 258g

Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

HSX-20 8+1 5.0:1 / 57cm 3.0kg 220m/0.15mm 180g
HSX-30 8+1 5.0:1 / 63cm 3.0kg 200m/0.20mm 200g
HSX-40 8+1 4.5:1 / 73cm 6.0kg 240m/0.25mm 260g
HSX-40s 8+1 5.8:1/ 95cm 6.0kg 240m/ 0.25mm 260g

NOWOŚĆ
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Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

25 FD 7+1 5.0:1 3kg 155m 0.22mm 216g
30 FD 7+1 5.0:1 3kg 210m 0.20mm 213g
35 FD 7+1 5.0:1 6kg 210m 0.25mm 276g
40 FD 7+1 5.0:1 6kg 190m 0.30mm 265g
55 FD 7+1 4.5:1 9kg 260m 0.35mm 392g

CEYMAR XT
• Wielotarczowy hamulec z japońskimi  

podkładkami z olejowanego filcu 
• 7 łożysk kulkowych + 1 łożysko oporowe  

- dla doskonale płynnej pracy, 6 łożysk kulkowych  
+ 1 łożysko oporowe w rozmiarze 10 

• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set 
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej schodzenie ze szpuli w czasie rzutu 
• Wycinana z aluminium anodyzowana szpula w 2 odcieniach 
• Sztywna, anodyzowana na czarno korba z kutego aluminium 
• Precyzyjnie wycinany z mosiądzu wałek zębaty 
• Odporny na korozję grafitowy korpus 
• Lekka, komfortowa gałka korby z TPE 
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna 
• Wytrzymały kabłąk z pełnego aluminium 
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora 
• Aluminiowa korba z gałką z pianki EVA 
• Aluminiowa szpula zapasowa

Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

TW-30 9+1 5.0:1 7kg 200m 0.20mm 292g
TW-40 9+1 5.0:1 8kg 170m 0.30mm 312g
TW-55 9+1 4.5:1 10kg 260m 0.35mm 434g
TW-65 9+1 4.8:1 13kg 330m 0.35mm 612g
TW-80 9+1 4.8:1 14kg 270m 0.45mm 629g

TRIO SRS WHITE
• SRS - wytrzymała oś szpuli  
• DFD - hamulec Dual Force Drag  
• Wielotarczowy hamulec z japońskimi podkładkami z olejowanego filcu
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set  
• Precyzyjnie wycinane z mosiądzu koła zębate  
• CRC - pokrycie antykorozyjne  
• HDGII: wytrzymała, odporna na korozję przekładnia  
• Hybrydowa konstrukcja Crossover - korpus i rotor z aluminium i grafitu
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna  
• Sztywna, precyzyjnie wykonana aluminiowa szpula w 2 odcieniach 
• Korba wycinana z aluminium z uchwytem z TPE  
• Wodoodporne okładziny hamulca Hydro Block
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Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli Waga

KDR-273LX 9+1 7.3:1 160m 0.29mm 184g
KDR-364LX 9+1 6.4:1 (szeroki korpus) 250m 0.33mm 301g

Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli Waga

KDS-463 7+1 6.3:1/85.09cm 265m/0.37mm 455g
KDS-463LX 7+1 6.3:1/85.09cm 265m/0.37mm 455g

KOMODO
• ALC: Sztywne, odlewane z aluminium: rama i osłony boczne
• CRC - pokrycie antykorozyjne
• Super wytrzymała, aluminiowa przekładnia i wałki
• Anodyzowana szpula, wycinana ze stopu aluminium 

A6061-T6
• Wielotarczowy hamulec z okładzinami Carbonite
• Rozetka hamulca walki z zapadką, dla precyzji ustawienia
• Precyzyjne, japońskie łożyskowanie szpuli ABEC-5
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set
• 7-stopniowy hamulec bezwładnościowy Velocity Control
• Ergonomiczna korba z włókna węglowego, dla redukcji masy
• Wytrzymałe uchwyty korby z pianki EVA
• Łatwy dostęp do szpuli z lewej strony
• Wnętrze wodzika wykonane z Zirconium, pozwala na współ-

pracę z plecionką
• Niska waga - tylko 310g

         KOMODO SS
• Przekładnia główna ze stali nierdzewnej dla maksymalnej mocy i wytrzymałości 
• Precyzyjnie wycinany ze stali nierdzewnej wałek zębaty 
• Super wytrzymały napęd i wał szpuli ze stali nierdzewnej 
• ALC: Sztywne, odlewane z aluminium: korpus i pokrywy boczne 
• CRC: poddane procesowi nakładania warstwy odpornej na korozję 
• A6061-T6 Wycinana z aluminium, anodyzowana szpula 
• Wielo tarczowy, bardzo wydajny hamulec z okładzinami Carbonite 
• Rozetka hamulca walki z zapadką dla precyzyjnej regulacji 
• Rozmiar 450: 7 wysoko wydajnych łożysk + 1 łożysko oporowe - ze stali  

nierdzewnej, odporne na korozję
• Precyzyjne łożyskowanie szpuli z wykorzystaniem japońskich łożysk ABEC-5 
• Zdwojony system anti-reverse dla maksymalnej niezawodności 
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set 
• Regulowany, 6-trzpieniowy hamulec magnetyczny 
• Zsynchronizowany wodzik, zoptymalizowany do współpracy z plecionką
• Wnętrze wodzika wykonane z Zirconium, zoptymalizowane do współpracy z plecionką
• Dostępna wersja prawo- i lewo-ręczna 
• Przełącznik grzechotki

NOWOŚĆ
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Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli Waga

C-266W 6+1 6.6:1/72.39cm 160m/0.29mm 215g
C-266WLX 6+1 6.6:1/72.39cm 160m/0.29mm 215g

          CEYMAR
• Grafitowy, odporny na korozję korpus i pokrywy boczne 
• Wycinana z aluminium A6061-T6, anodyzowana szpula o przekroju poprzecznym w kształcie litery U 
• Wielotarczowy hamulec z kompozytowymi okładzinami 
• 6 łożysk kulkowych + 1 łożysko oporowe 
• Zewnętrzna regulacja hamulca magnetycznego 
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set 
• Szybki dostęp do szpuli przez pokrywę boczną  
• Ergonomiczna konstrukcja korby - gałki znajdują się bliżej korpusu 
• Przełożenie: 6.6:1 

Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli Waga

CI-273VLX (LH) 7+1 7.3:1 250m 0.33mm 312g 
CI-364LX 7+1 6.4:1 250m 0.33mm 238g

CITRIX
• 7-stopniowy hamulec  

bezwładnościowy Velocity  
Control, umieszczony pod  
pokrywą boczną

• ALC: Sztywna, odlewana  
z aluminium rama  

• Wytrzymałe, wycinane z mosiądzu:  
przekładnia główna i wałek zębaty

• Wielotarczowy hamulec  
z okładzinami Carbonite 

• Zdwojony system anti-reverse dla maksymalnego zabezpieczenia 
• Zsynchronizowany wodzik, zoptymalizowany do współpracy z plecionką
• Grzechotka z opcją włącz/wyłącz 
• Dostępne wersje dla prawo- i leworęcznych

NOWOŚĆ

Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli Waga

CR-266VLX 9+1 7.3:1 118m 0.25mm 238g 
CR-266V 9+1 7.3:1 118m 0.25mm 238g

CERROS
•  ALC: Sztywna, odlewana z aluminium rama  
• Wielotarczowy hamulec z przekładkami kompozytowymi 
• Precyzyjna rozetka  hamulca walki Micro-click 
• Zewnętrzna regulacja hamulca magnetycznego  
• 10-stopniowa regulacja docisku szpuli 
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set   
• Grafitowe, antykorozyjne osłony boczne  
• Łatwy dostęp do szpuli przez osłonę boczną  
• Lekkie i komfortowe uchwyty korby z pianki EVA   
• Dostępne wersje dla prawo- i leworęcznych
• Anodyzowana, wycinana ze stopu aluminium A6061-T6 szpula V-shaped

WWW.OKUMAFISHING.EU
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          MAKAIRA SALTWATER
• Korpus i pokrywy boczne wycinane z kutego aluminium - dla maksymalnej wytrzymałości 
• Rotor wycinany z kutego aluminium, o konstrukcji wywołującej cyklonowy opływ powietrza 

- szybko osusza mokry kołowrotek i zapobiega korozji 
• Przekładnia główna z kutej stali nierdzewnej - zapewnia najwyższy poziom mocy  

i wytrzymałości 
• Precyzyjnie wycinany ze stali nierdzewnej, gatunku 17-4, wałek zębaty 
• Powiększony wał główny ze stali nierdzewnej, gatunek 17-4 - dla redukcji zginania  
• Uszczelnienie Hydro Sealed Body i system DFD dla maksymalnej ochrony 
• Wysoko wydajny hamulec z okładzinami Carbonite, ze smarem hamulcowym Cal’s  

i pełnym DFD
• Dopasowane ustawienia hamulca - działa on jak hamulec sterowany dźwignią 
• 9 wysoko wydajnych łożysk + 1 łożysko oporowe - ze stali nierdzewnej, odporne  

na korozję 
• Zdwojony system anti-reverse dla maksymalnego zabezpieczenia 
• Niemieckie rolkowe łożysko oporowe Quick-Set, ze stali nierdzewnej  
• CRC: poddany procesowi nakładania warstwy odpornej na korozję 
• Wycinana z aluminium anodyzowana szpula w 2 odcieniach z brzegiem szpuli LCS 
• Wycinana z aluminium, wkręcana korba dla zwiększenia wytrzymałości 
• Prawo- i lewo-ręczna korba ma inną konstrukcję - zamawiaj wersję Rt (prawa)  

lub Lt (lewa)
• Wytrzymały kabłąk z pełnego aluminium z funkcją manualnego zamykania kabłąka 
• Hamulec rotora pracuje we współpracy z manualnym zamykaniem kabłąka 
• Wycinana z aluminium gałka korby - dostępne opcje personalizacji
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej schodzenie ze szpuli w czasie rzutu

          METALOID SALTWATER
• Przekładnia główna z kutej stali nierdzewnej - zapewnia najwyższy poziom mocy  

i wytrzymałości 
• Precyzyjnie wycinany ze stali nierdzewnej wałek zębaty 
• Hydro Sealed DFD: Precyzyjny system hamulca Dual Force 
• Okładziny hamulca Carbonite w systemie Dual Force Drag 
• Regulacja hamulca z zapadką, dla precyzyjnej regulacji 
• 6 wysoko wydajnych łożysk + 1 łożysko oporowe - ze stali nierdzewnej, odporne  

na korozję 
• Zdwojony system anti-reverse dla maksymalnego zabezpieczenia 
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set plus system zapadkowy
• CRC: poddany procesowi nakładania warstwy odpornej na korozję 
• ALC: Sztywne, odlewane z aluminium: korpus, pokrywy boczne i rotor 
• MSS: węglowy system mechanicznej stabilizacji
• Wycinana z aluminium anodyzowana szpula w 2 odcieniach z brzegiem szpuli LCS 
• Wycinana z aluminium korba dla maksymalnej wytrzymałości 
• Wytrzymały kabłąk z pełnego aluminium 
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej schodzenie ze szpuli w czasie rzut

Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

MK-20000LS 9+1 5.8:1 / 131.06cm 30.0kg 450m/0.45mm 1011g
MK-30000LS 9+1 5.8:1 / 166.88cm 30.0kg 450m/0.60mm 1142g
MK-20000RS 9+1 5.8:1 / 131.06cm 30.0kg 450m/0.45mm 1011g
MK-30000RS  9+1 5.8:1 / 166.88cm 30.0kg 450m/0.60mm 1142g

Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

M-55S 6+1 5.8:1 / 99.06cm 13.6kg 210m 0.35mm 526g
M-65S 6+1 5.4:1 / 106.68cm 20.8kg 305m/0.35mm 700g
M-90S 6+1 5.4:1 / 116.84cm 20.8kg 350m/0.45mm 722g
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Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

Z-40S 6+1 5.8:1 / 88.4cm 12.7kg 210m 0.30mm 340g
Z-55S 6+1 5.8:1 / 99.1cm 13.2kg 260m 0.35mm 526g
Z-65S 6+1 5.4:1 / 106.7cm 20.0kg 330m 0.35mm 700g
Z-80S 6+1 5.4:1 / 116.8cm 20.0kg 270m 0.45mm 722g
Z-90S 6+1 5.4:1 / 116.8cm 20.0kg 350m 0.45mm 728g

Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

AZORES-4000 6+1 5.8:1 / 88.39cm 12.7kg 300m/0.25mm 340g
AZORES-5500 6+1 5.8:1 / 99.06cm 13.2kg 210m/0.35mm 526g
AZORES-6500 6+1 5.4:1 / 106.68cm 20.0kg 305m/0.35mm 700g
AZORES-8000 6+1 5.4:1 / 116.84cm 20.0kg 310m/0.45mm 722g
AZORES-9000 6+1 5.4:1 / 116.84cm 20.0kg 350m/0.45mm 722g

AZORES
• DFD - precyzyjny hamulec Dual Force  
• Grzechotka w pokrętle hamulca dla większej precyzji  
• Wielotarczowe okładziny z Carbonite i filcu dla hamulca DFD 
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set plus system zapadkowy
• Szpula wycinana z aluminium, anodyzowana w 2 odcieniach z systemem LCS
• Podwójny system anti-reverse  
• Precyzyjnie wycinane z mosiądzu koła zębate  
• CRC - pokrycie antykorozyjne  
• HDGII: wytrzymała, odporna na korozję przekładnia  
• ALC: Sztywna, odlewana z aluminium rama i osłony boczne 
• MSS - węglowy system mechanicznej stabilizacji  
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna  
• Korba wycinana z aluminium dla dodatkowej wytrzymałości 
• Wodoodporne okładziny hamulca Hydro Block  
• Wytrzymały kabłąk z pełnego aluminium

          AZORES BLUE
• DFD: Precyzyjny system hamulca Dual Force Drag 
• Precyzyjna regulacja hamulca z zapadką, dla dokładniejszej regulacji 
• Wielotarczowy hamulec z okładzinami Carbonite i filcowymi w systemie Dual Force Drag 
• 6 wysoko wydajnych łożysk kulkowych + 1 łożysko oporowe - ze stali nierdzewnej, odporne na korozję 
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set plus system zapadkowy
• Zdwojony system anti-reverse dla maksymalnego zabezpieczenia 
• Precyzyjnie wycinany z mosiądzu wałek zębaty 
• CRC: poddany procesowi nakładania warstwy odpornej na korozję 
• HDGII: Wytrzymała, odporna na korozję przekładnia 
• ALC: Sztywne, odlewane z aluminium: korpus, pokrywy boczne i rotor 
• MSS: węglowy system mechanicznej stabilizacji
• Wycinana z aluminium anodyzowana szpula w 2 odcieniach z brzegiem szpuli LCS 
• Wycinana z aluminium korba dla maksymalnej wytrzymałości 
• Wodoodporne okładziny hamulca Hydro Block 
• Wytrzymały kabłąk z pełnego aluminium 
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej schodzenie ze szpuli w czasie rzutu 
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Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli Waga

CW-203D 2+1 5.1:1 200m 0,35mm 430g
CW-303D  2+1 4.1:1 370m 0,40mm 570g
CW-203DLX Lefthand 2+1 5.1:1 200m 0,35mm 430g
CW-303DLX Lefthand 2+1 4.1:1 370m 0,40mm 570g

Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli Waga

CW-354DLX 3+1 5.4:1 250m 0.33mm 400g
CW-354D  3+1 5.4:1 250m 0.33mm 400g

COLDWATER
• Wielotarczowy hamulec z okładzinami Carbonite
• Łożysko oporowe Quick-Set
• Rozetka hamulca z zapadką, dla precyzyjnego  

ustawiania
• Przekładnia XL, obniżona pozycja przekładni  

we wszystkich modelach
• System stabilizacji szpuli dla dłuższej żywotności
• Zdwojony system antyrewersu  

(mechaniczny plus łożysko oporowe)
• Anodyzowana szpula, wycinana ze stopu aluminium
• Wytrzymała, wycinana z mosiądzu przekładnia
• Wzmocnienia osłon bocznych pierścieniami ze stali nierdzewnej
• Aluminiowa korba T-Style
• System samo-smarowania we wszystkich modelach
• Cięgno regulacji wypustu ze stali nierdzewnej
• Mechaniczny licznik skalowany w stopach
• Lekkie, odporne na korozje: rama i osłony boczne

COLDWATER 
LINECOUNTER
• ALC: Sztywne, odlewane  

z aluminium: rama i osłony boczne
• Wielotarczowy hamulec z okładzinami  

Carbonite
• Wyważona aluminiowa korba  

z ergonomicznym uchwytem
• Łożyska ze stali nierdzewnej: 3 kulkowe + 1 oporowe-rolkowe
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set
• Wzmocniona przekładnia z wycinanego mosiądzu
• Wycinana z aluminium szpula, anodyzowana w dwóch odcieniach
• Aluminiowa rozetka hamulca z zapadką, dla precyzyjnego ustawiania
• Automatyczne sprzęganie szpuli z przekładnią
• Mechaniczny licznik skalowany w stopach
• CVT – nieparująca szybka licznika
• Aluminiowa rozetka hamulca
• Przełożenie 5.4:1 w obu modelach
• DLX – oznaczenie modelu dla leworęcznych

Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli Waga

MAA-30 2+1 4.0:1 410m 0.40mm 511g

MAGDA AIR LINECOUNTER
• Ergonomiczny uchwyt korby
• Podwójny anty-reverse
• Lekka, odporna na korozję rama i osłony  

boczne
• System samo-smarowania
• Wytrzymała aluminiowa korba
• Wielotarczowy hamulec z okładzinami Carbonite
• Rozetka hamulca z grzechotką
• Elementy przekładni ze stali nierdzewnej
• Niskoprofilowa stopka
• MSS – system mechanicznej stabilizacji dla większej trwałości
• Konstrukcja monoblock dla zwiększenia trwałości
• Cięgno regulacji wypustu z możliwością włączenia grzechotki
• Łożysko oporowe Quick Set
• Wodzik o niskiej masie
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ANDROS II SPEED (DWA BIEGI)
• Przełożenie: 6.4:1 High / 3.8:1 Low            
• 4 japońskie łożyska kulkowe ABEC-5                 
• 2 łożyska kulkowe HPB  na wałku napędowym
• Zewnętrzny system umożliwiający rzuty i regulację wypustu  
• Rozetka hamulca z zapadkami dla większej precyzji        
• Ergonomiczny uchwyt korby, anodyzowana korba z aluminium       
• Dostęp do wnętrza przez odkręcenie 1 śruby w osłonie bocznej 
• Super wytrzymałe koła o uzębieniu śrubowym, ze stali nierdzewnej 17-4
• Maksymalna moc hamulca 24 lbs (11kg)  
• Maksymalna moc hamulca walki 15 lbs (7jkg)  
• Okładziny hamulca Carbonite ze smarem Cal’s    
• Niskoprofilowa stopka 

METALOID - JEDEN I DWA BIEGI
• 4 japońskie łożyska kulkowe EZO ABEC-5 
• Cichy anti-reverse
• Super wytrzymałe koła o uzębieniu śrubowym, ze stali nierdzewnej 17-4
• Rozetka hamulca z zapadkami dla większej precyzji
• Wyprodukowane w Niemczech - INA OWC
• Ergonomiczny uchwyt korby, anodyzowana korba z aluminium
• Dostęp do wnętrza przez odkręcenie 1 śruby w osłonie bocznej
• Maksymalna siła hamulca 24lbs (11kg)
• Maksymalna siła hamulca walki 15 lbs (7 kg)
• Okładziny hamulca Carbonite ze smarem Cal’s
• Nisko profilowa stopka     

ANDROS JEDEN BIEG
• Przełożenie: 6.4:1
• 6 japońskich łożysk kulkowych EZO ABEC-5 
• Cichy anti-reverse
• Rozetka hamulca z zapadkami dla większej precyzji
• Ergonomiczny uchwyt korby, anodyzowana korba z aluminium
• Dostęp do wnętrza przez odkręcenie 1 śruby w osłonie bocznej
• Super wytrzymałe koła o uzębieniu śrubowym, ze stali nierdzewnej 17-4
• Maksymalna moc hamulca 24 lbs (11 kg)
• Maksymalna moc hamulca walki 15 lbs (7 kg)
• Okładziny hamulca Carbonite ze smarem Cal’s
• Nisko profilowa stopka

Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

A-5IIa 6 6.4:1 / 3.8:1 570m 0.32mm 11kg 440g
A-5NIIa 6 6.4:1 / 3.8:1 385m 0.32mm 11kg 460g
A-12IIa 6 4.7:1 / 2.1:1 510m 0.42mm 15.5kg 680g
A-12SIIa 6 6.4:1 / 2.1:1 510m 0.42mm 15.5kg 680g
A-16IIa 6 4.3:1 / 1.3:1 800m 0.42mm 21.8kg 895g

Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

M-5S 4 6.4:1 / 106.9cm  570m 0.32mm 11kg 440g
M-5NS 4 6.4:1 / 106.9cm  385m 0.32mm 11kg 420g
M-12S 4 6.4:1 / 106.9cm 510m 0.42mm 13.9kg 669g
M-5II 4 6.4:1 / 3.8:1 570m 0.32mm 11kg 468g
M-5NII 4 6.4:1 / 3.8:1 385m 0.32mm 11kg 448g
M-12II 4 4.7:1 / 2.1:1 510m 0.42mm 15.5kg 680g
M-5IILX 4 6.4:1 / 3.8:1 570m 0.32mm 11kg 468g
M-12IILX 4 4.7:1 / 2.1:1 385m 0.32mm 12kg 680g

Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

AND-5NS 6+1 6.4:1 320m 0.42mm 11kg 405g
AND-5S 6+1 6.4:1 350m 0.40mm 11kg 440g
A-12S 6+1 6.4:1 290m 0.55mm 15kg 669g
A-12S 6+1 6.4:1 350m 0.55mm 18kg 802g

A-16IIa

A-12SIIa

A-12IIa

A-5NIIa A-5IIa1
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SERIA WĘDZISK CORTEZ
Doskonała seria wędzisk do wędkarstwa morskiego, sprawdzą się przy łowieniu przynętami 
sztucznymi, jak i na martwą rybką. Wytrzymały dolnik o 1/3 długości wędziska i szczytówka  
o progresywnej, lekko szczytowej akcji - doskonale wyważonej do walki z dużymi rybami, jak: 
halibut, dorsz, itp.

• Lekkie blanki z wysokomodułowego włókna węglowego
• Przelotki ze stali nierdzewnej z pierścieniami SiC
• Wytrzymały uchwyt kołowrotka i gripy z pianki EVA
• Dołączony praktyczny pokrowiec

CORTEZ
• Łożyska SUS 4+1
• Grafitowe: rama i osłony boczne
• Cięgno regulacji wypustu z anodyzowanego 

aluminium
• Kompaktowa konstrukcja
• Zewnętrzna regulacja hamulca  

magnetycznego
• Ergonomiczny uchwyt korby
• Szpula wycinana z aluminium
• Otwory drenażowe
• Przekładnia ze stali  

303 grade SUS

Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

CZ5CS 4+1 6.2:1 4.3kg 330m 0.37mm 396g
CZ10S 4+1 6.2:1 8.2kg 420m 0.37mm 499g
CZ12 S 4+1 6.2:1 8.2kg 500m 0.42mm 522g

Długość Akcja Il.Sekcji Waga Dł.Transportowa

6’6” 198cm  20-30lb  2 287g 110cm
6’6” 198cm  20-30lb  3 280g 110cm
6’6” 198cm  30-50lb  3 293g 110cm
6’6” 198cm  30-50lb  2 298g 110cm
7’4” 223cm  6-12lb  2 290g 138cm
7’4” 223cm  12-20lb  2 304g 138cm
7’4” 223cm  20-30lb  2 309g 138cm
7’4” 223cm  30-50lb  2 330g 138cm

MAKAIRA SE
• Łożyskowanie szpuli z olejem TSI-301
• Pozostałe łożyskowanie w smarze, dla maksymalnej żywotności
• Specjalna edycja anodyzowana na kolory Gun-Smoke i czarny
• Modele SE  mają na pokrywie bocznej grawer przedstawiający tuńczyka żółtopłetwego
• Powiększona przestrzeń pomiędzy szpulą a poprzeczkami ramy
• Szpula wycinana z aluminium 6061-T6, kute obrzeża
• Super wytrzymałe koła o uzębieniu śrubowym, ze stali nierdzewnej 17-4
• Uzębienie śrubowe dla zwiększenia precyzji, ograniczenia oporów i głośności przekładni
• Wszystkie multiplikatory Makaira posiadają 2-biegową przekładnię
• Hamulec DFD z okłądzinami Carbonite - ze samrem hamulcowym Cal’s
• 4 japońskie łożyska kulkowe ABEC-5 Sapporo
• Zastrzeżony system 2-zapadkowego antyrewersu
• Opatentowana konstrukcja korby T-Bar z grafitowymi wkładkami Easy Roll
• Wytrzymała grzechotka ze stali nierdzewnej
• Rama, osłony boczne, szpula i cięgno hamulca, anodyzowane złotem Type-II

Model Łożyska Hamulec Przełożenie Pojemność szpuli  Weight

MK-8II SEa 4+1 15.4kg 4.7:1 / 2.1:1 180m 0.48mm 686g
MK-10II SEa 4+1 15.4kg 4.7:1 / 2.1:2 260m 0.48mm 740g
MK-15II SEa 4+1 15.4kg 4.7:1 / 2.1:3  280m 0.55mm 760g
MK-16II SEa 4+1 20.0kg 4.3:1 / 1.3:1  800m 0.42mm 1160g
MK-20II SEa 4+1 25.0kg 3.8:1 / 1.3:3  480m 0.60mm 1298g
MK-30II SEa 4+1 25.0kg 3.8:1 / 1.3:2  500m 0.70mm 1417g
MK-50WIISEa 4+1 39.0kg 3.2:1 / 1.0:1 820m 0.70mm 1843g
MK-80WIISEa 6+1 45.4kg 3.1:1 / 1.2:1 910m 0.90mm 3289g
MK-130IISEa 6+1 45.4kg 2.2:1 / 1.2:1 1450m 0.90mm 4750g

WWW.OKUMAFISHING.EU

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

28



WWW.OKUMAFISHING.EU

OKUMA MAKAIRA BIG GAME
• Rama wycinana z aluminium 6061-T6, kute osłony boczne
• Koła o uzębieniu śrubowym ze stali nierdzewnej
• Unikatowe łożysko oporowe - wykonywane na zamówienie  

- eliminuje obciążenia boczne przy silnym ustawieniu hamulca
• CRC - pokrycie antykorozyjne
• Opatentowany klips na szpuli - pozwala na stosowanie plecionki  

lub żyłki
• Okładziny hamulca Carbonite ze smarem Cal’s
• 4 łożyska kulkowe ABEC-5
• Rozmiar 80 (6 łożysk kulkowych ABEC-5 )
• Cichy antyrewers
• Cięgna hamulca z zapadkami, dla precyzji ustawień
• Opatentowana konstrukcja korby T-Bar z grafitowymi wkładkami  

Easy Roll

SERIA WĘDZISK MAKAIRA
• Blank z kompozytu węglowego
• Ramki przelotek ALPS z głęboko tłoczonej stali nierdzewnej 
• Wkładki przelotek z twardego Zirconium, pozwalają na współpracę z plecionkami
• Aluminiowe mocowanie multiplikatora Custom ALPS podkładem Abalone
• Wędki klasy IGFA Tournament, z prostym lub wygiętym dolnikiem z litego aluminium
• Uchwyty termokurczliwe dla maksymalnej trwałości
• Przelotki rolkowe ALPS z dużym prześwitem dla węzłów – w modelach trollingowych
• Aluminiowe mocowanie do pasa walki w modelach trollingowych i do poppingu
• Zintegrowane gumowe mocowanie do pasa walki w modelach castingowych i spinningowych
• Specjalna dekoracja z Abalone powyżej przedniego uchwytu
• Przedni uchwyt obszyty skórą w modelach IGFA Stand Up

Model Łożyska Przełożenie Hamulec Pojemność szpuli Waga

MK -8II 4+1 3.8:1/1.7:1  15.4kg  400m 0.37mm  740g
MK -16II 4+1  4.3:1/1.3:1  22.0kg  800m 0.42mm  1160g
MK -20II 4+1  3.8:1/1.7:1  25.0kg  800m 0.48mm  1300g
MK -30II 4+1  3.8:1/1.7:1  25.0kg  700m 0.55mm  1420g
MK -50II 4+1 3.2:1/1.3:1  39.0kg  910m 0.55mm  1740g
MK -50WII 4+1 3.2:1/1.3:1  39.0kg  820m 0.70mm  1840g
MK -80WII 6+1 3.1:1/1.4:1  45.4kg  910m 0.90mm  3290g
MK-130II 6+1 2.2:1/1.2:1 45.4kg 1.450m 0.90mm 4750g

Długość Il.Sekcji Akcja Waga Dł.Transportowa

5’1” 2 80lbs 1065g 135cm
5’8” 2 50lbs 1055g 135cm
5’8” 2 30lbs 1012g 135cm
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4Play Swimbait: 
Bardzo mocna wężowata 
praca przy podpięciu  
do dolnego oczka. Drobna 
praca przy podpięciu  
do górnego oczka. 
Doskonała do spokojnego 
podciągania i trollingu 
przez cały rok.

4Play Liplure: 
Chaotyczne refleksy  
i kołysząca praca, przynęta 
podczas zatrzymania szybko 
się wynurza. Schodzi od  
1 do 2,5 metra. Dobra przez 
cały rok.

4Play Lowrider: 
Bardzo nierówna i wibracyjna 
praca, można prowadzić bardzo 
wolno i zatrzymywać, schodzi 
do 1,5 metra w zależności od 
wielkości przynęty i grubości 
linki. Doskonała przynęta przez 
cały rok.

4Play Swim & Jerk: 
Wężowata praca przynęty pozwala 
na jej wolne prowadzenie, osiągając 
schodzenie do 1,5 metra – idealna  
do trollingu i spinningu przez cały rok.

VIVED MOVEMENT SYSTEM

Przy zatrzymaniu prowadzenia 
przynęty, wykonuje ona 

żywe ruchy i nurkuje w dół. 
Takie zachowanie prowokuje 
drapieżnika do ataku. Ten 
unikalny ruch przynęty 
nazwaliśmy Systemem 

Ożywionego Ruchu (VMS).

VIVED MOVEMENT SYSTEM

4Play Swim & Jerk 9,5cm - 9,5gr - tonący
Dostępne kolory: 01, 04, 05, 06, 09, 14, 37,  
45, 52

4Play lowrider 9,5cm - 8,5gr - neutralny
Dostępne kolory: 01, 04, 05, 06, 09, 14, 37,  
45, 52

Schodzi na:  
0,1-0,4m
Kotwice #8

Schodzi na: 
0,5-1,5m
Kotwice #8

Schodzi na: 
0,4-1m
Kotwice #4

Schodzi na: 
1,5-2,7m
Kotwice #4

Schodzi na:  
0,1-0,4m
Kotwice #4

Schodzi na:  
0,1-0,8m
Kotwice #1

Schodzi na:  
1,4-2,5m
Kotwice #1

Schodzi na: 
3-5m
Kotwice #1

4Play Swim & Jerk 13cm 21g - wolno tonący
Dostępne kolory: 01, 03, 04, 05, 06, 09, 14, 
34, 45, 52, 54, 56, 66

4Play Swim & Jerk 19cm 52g - wolno tonący
Dostępne kolory: 01, 03, 04, 05, 08, 09, 14, 15, 
37, 45, 52, 54, 56, 66, 71

4Play Liplure 13cm 21g - wolno tonący
Dostępne kolory: 01, 03, 04, 05, 06, 09, 
14, 34, 45, 52, 54, 56

4Play Liplure 19cm 52g - wolno tonący
Dostępne kolory: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 
09, 14, 15, 18, 37, 45, 52, 54, 56, 66

4Play Lowrider 13cm 21g - pływający
Dostępne kolory: 01, 03, 04, 05, 06, 09, 
14, 34, 37, 45, 52, 54, 56, 66

4Play Lowrider 19cm 52g - wolno pływający
Dostępne kolory: 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 
14, 15, 37, 45, 52, 54, 56, 66

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR  
4PLAY HERRING 
Unikalna seria przynęt bazująca na super naturalnej imitacji 
śledzia. Trójczłonowa konstrukcja pozwala tym przynętom 
pływać i poruszać się w wodzie jak żywa ryba. 
To prawdziwie innowacyjny produkt i niezwykle 
łowna przynęta! Seria składa się z 4 typów: 
Swim & Jerk, Liplure, Lowrider i Swimbait. 

Wszystkie przynęty z serii 4Play 
są wyposażone w najwyższej jakości 
japońskie kotwice..

01 : Dirty Silver

03 : Blue Silver

05 : Fire Tiger

08 : Dirty Roach

09 : Golden Ambulance

15 : Zander

34 : Olive Pearl

37 : Smolt

45 : 3D Minnow

14 : Jack Pike 3D 52 : Brown Burbout

54 : Chart Blue Tiger

Youtube.com 
/SavageGearPolskaPolska

13 : Rudd

12 : Roach

66 : Koi

71 : Green Perarl Goby06 : Rainbow Smolt

56 : Blue Magic Shad04 : Perch
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15cm 70g

10.5cm 28g

Natural

Yellow

Coot

       SAVAGE GEAR 3D SUICIDE DUCK  
Super realistyczna imitacja kaczki pracującej powierzchniowo, naładowana innowacyj-
nymi rozwiązaniami! Poziom precyzji odwzorowania, osiągnięty dzięki skanowaniu 3D 
prawdziwych kaczątek zwiedzie najostrożniejszego drapieżnika, zapewniając agresyw-
ne ataki.  Twardy korpus z tworzywa ABS i półelastyczne płetwy. 

Obracające się płetwy tworzą bardzo realistyczne sfalowania i rozbryzgi wody nęcąc 
drapieżnika z dużej odległości. Doskonała przynęta na otwartą wodę. Uzbrojona jest  
w dwie kotwice - jedną na piersi, a drugą u góry w tyle przynęty, przypiętą do niej, takie 
rozwiązanie gwarantuje doskonałe zacięcie. Podczas łowienia w silnie zarośniętej wo-
dzie wystarczy odpiąć przednią kotwicę - przynęta jest tak wyważona, że zawsze ląduje 
na brzuchu, pozwalając uniknąć zaczepów. 

2 opcje pracy - przynęta przypięta za dziób będzie imitować „kładące się na wodzie” 
kaczątko, które próbuje się schować i uciec od zagrożenia. Po przypięciu przyponu do 
piersi, wabik będzie poruszać się wyżej w bardziej chaotyczny sposób, jak spanikowane 
kaczątko. Przynętę można prowadzić wolniej lub szybciej, z krótszymi lub dłuższymi 
pociągnięciami, udając kaczątko w bardzo naturalny sposób! 

Doskonała na szczupaki i brutalne sumy! 

• Wspaniała akcja powierzchniowa  
• Silnie pluskające płetwy  
• Środek ciężkości na brzuchu  
• Możliwość zbrojenia anty-zaczepowego  
• Klips do zapięcia kotwicy  
• Chwosty na kotwicach  
• Niezwykle realistyczna, z wysokim poziomem detali  
• 2 opcje pracy 
• Super ostre kotwice Savage Gear (mniejszy rozmiar 2x#1, większy rozmiar 2x#1/0) 

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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       SAVAGE GEAR 3D RAD  
Ta trójwymiarowa imitacja szczura jest całkowicie „radykalna” – dlatego nazwaliśmy 
tę przynętę “Rad”. Jest ona naładowana innowacyjnymi funkcjami, a poziom odwzo-
rowania detali jest tak wysoki, że zwiedzie nawet najostrożniejszego drapieżnika, mo-
tywując go do agresywnego ataku. Super wytrzymały korpus z tworzywa ABS, łączniki 
z siatki nylonowej oraz miękkie nogi i uszy. 

Przypnij przynętę przy sterze i łów powierzchniowo, imitując płynącego szczura z sil-
nym chlupaniem i wężowatą pracą. 

Przypnij przynętę na nosie, a ona zanurkuje i będzie płynąć w niezwykle realistycz-
nie tuż pod lustrem wody – w momencie zatrzymania natychmiast wypłynie ona na 
powierzchnię, dzięki swojej wysokiej wyporności - to doskonałe zachowanie by spro-
wokować szalony atak drapieżnika. 

Większym rozmiarem możemy obłowić silnie zarośnięte przestrzenie, dzięki klipsowi 
do kotwicy dozbrojki na górze tyłu przynęty. Miękkie uszy, nogi i ogon, to całkowicie 
nowy standard w imitacjach szczura. Ogon jest wzmocniony rdzeniem z plecionki  
i mocowany do korpusu za pomocą innowacyjnego i sprytnego klipsa - co czyni go 
łatwym do wymiany. 

Doskonała przynęta na: szczupaki i wielkie sumy! 

• 2 opcje pracy
• Powierzchniowa i pod lustrem wody  
• Środek ciężkości na brzuchu  
• Bardzo głośne chlupotanie  
• Możliwość zbrojenia anty-zaczepowego   
 w większym rozmiarze  
• Niezwykle realistyczna, wysoki poziom detali  
• Miękki ogon z rdzeniem z plecionki  
• Mocowanie ogona pozwala na szybką wymianę  
• Zapasowy ogon w opakowaniu  
• Łączniki z wytrzymałej siatki  
• Prawdziwe wąsy  
• Miękkie uszy i nogi  
• Super ostre kotwice Savage Gear (mniejszy rozmiar #2, większy rozmiar 2x#1/0) 

Możliwość zbrojenia 
antyzaczepowego  
w rozmiarze 30cm

SAVAGE GEAR 
3D RAD ZESTAW NAPRAWCZY
3D Rad Zestaw naprawczy zawiera: uszy, łapki i ogon.

20cm 32g

30cm 86g

Brown

Black

White

Grey

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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18.2cm, 67g
Kotwice #1/0

13cm, 26g
Kotwica #2

01-Roach

02-Rudd

03-Perch

04-Dirty Roach

05-Firetiger 

06-Goldfish

SAVAGE GEAR 
3D ROACH LIPSTER
Niezwykle szczegółowe odwzorowanie płoci. Przynęta zaprojekto-
wana do prowadzenia z zatrzymaniami, charakteryzuje się bardzo 
naturalną akcją w wodzie. Ograniczony przegub oraz ogon z mate-
riału TPE, zapewniają doskonałą pracę w wodzie i nie pozwalają dra-
pieżnikom powstrzymać się przed atakiem na przynętę. Sprawdzi 
się również w trollingu, dzięki kołysaniu i lusterkowaniu, nawet przy 
nikłej prędkości prowadzenia. Przynęta dostarczona z super ostrymi  
i wytrzymałymi kotwicami Savage Gear.

• Odwzorowanie żywej płoci na bazie skanowania  
 trójwymiarowego
• Ograniczony przegub V-Joint
• Miękki, niezwykle realistyczny ogon z materiału TPE  
 (odporny na przegryzienie)
• Wolno pływająca - idealna do prowadzenia z dłuższymi  
 zatrzymaniami
• Wspaniała kołysząca akcja
• Średni zakres głębokości prowadzenia od 1 do 2,5 metra
• Szeroki zakres prędkości prowadzenia
• Super ostre i wytrzymałe kotwice Savage Gear

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
3D ROACH JERKSTER
Niezwykle szczegółowe odwzorowanie płoci. Doskonała akcja  
z szerokimi odjazdami na boki przy jerkowaniu i twitchingu,  
wspaniałe ślizgi przy równym zwijaniu przynęty. Silne lusterkowanie, 
 bardzo skutecznie wabi drapieżniki. Unikalne rozwiązanie z komorą na 
odważniki na górze przynęty, pozwala na zmianę szybkości tonięcia przynęty 
i dodaje grzechotkę. Rozwiązanie pozwala na zmianę pływalności od: bardzo 
wolno tonącej do średnio tonącej, oraz od całkowicie cichej do bardzo głośnej 
grzechotki. Przynęta dostarczona z super ostrymi i wytrzymałymi kotwicami 
Savage Gear.

• Odwzorowanie żywej płoci na bazie skanowania trójwymiarowego
• Regulacja poziomu pływalności i głośności przynęty
• Bardzo silne lusterkowanie
• Dołączone odważniki i zapasowa zatyczka
• Zakres pływalności: od bardzo wolno tonącej do średnio tonącej
• Podwójny pierścień łącznikowy tylnej kotwicy

SAVAGE GEAR 
ZESTAW 
ZAPASOWYCH 
KULEK
Dwa rozmiary kulek i dwie zatyczki. 
Doskonałe do przynęt 3D Roach 
Jerkster 11,5 cm i 14,5 cm.

Roach

3 x Szklana kulka
3 x Stalowa kulka
2 x Zatyczka

14.5cm - 66g - Wolno 
tonący

11.5cm - 37g - Wolno tonący

9cm - 20g - Wolno tonący

6.3cm - 8g - Wolno tonący

Perch

Dirty Roach

Firetiger

Black & Red

Ghost Goby

Olive Flash

VIVED MOVEMENT SYSTEM
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
3D ROACH SHINE GLIDER
Niezwykle szczegółowe odwzorowanie płoci. Przynę-
ta zaprojektowana do prowadzenia z zatrzymaniami, 
charakteryzuje się bardzo naturalną akcją w wodzie. 
Ograniczony przegub oraz ogon z materiału TPE, za-
pewniają doskonałą pracę w wodzie i nie pozwalają 
drapieżnikom powstrzymać się przed atakiem na przy-
nętę. Sprawdzi się również w trollingu, dzięki szero-
kim bocznym odjazdom, nawet przy niskiej prędkości 
prowadzenia. Przynęta dostarczona z super ostrymi  
i wytrzymałymi kotwicami Savage Gear.

• Odwzorowanie żywej płoci na bazie skanowania  
 trójwymiarowego
• Ograniczony przegub V-Joint
• Miękki, niezwykle realistyczny ogon z materiału TPE  
 (odporny na przegryzienie)
• Wolno pływająca - idealna do prowadzenia  
 z dłuższymi  
 zatrzymaniami
• Wspaniała kołysząca akcja
• Średni zakres głębokości prowadzenia  
 od 1 do 2,5 metra
• Szeroki zakres prędkości prowadzenia
• Super ostre i wytrzymałe kotwice Savage Gear

18cm, 65g
Kotwice #1/0

13.5cm, 28g
Kotwice #4

01-Roach

02-Rudd

03-Perch

04-Dirty Roach

05-Firetiger 

06-Goldfish

Youtube.com 
/SavageGearPolskaPolska

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
3D BLEAK GLIDE SWIMMER
Przynęta powstała na bazie skanowania w technologii 3D prawdziwej uklei - najczęstszego pożywienia słodko-
wodnych drapieżników na terenie niemal całej Europy. Łącznik V-joint o ograniczonym kącie wychyłu wraz z uni-
kalnym kształtem obu części przynęty daje niesamowicie skuteczną chaotyczną akcję o wyraźnych ślizgach na 
boki - bardzo szerokie odjazdy z lewej na prawą przy wolnym zwijaniu i niesamowicie szybkie ślizgi na boki przy 
jerkowaniu! Silnie łowny i łatwy w prowadzeniu glider, zarówno spinningiem jaki i bait casterem.  Doskonała przy-
nęta na każdą rybę drapieżną - chaotyczna akcja i wyraźne ślizgi doprowadzone są tu do perfekcji - co powoduje, 
że nawet najbardziej nieśmiały drapieżnik nie oprze się zaatakowaniu tej przynęty! Szczególnie skuteczna broń na 
ogromne szczupaki i okonie.

• Szerokie boczne ślizgi przy zwijaniu
• Bardzo szybkie ślizgi przy jerkowaniu
• Wytrzymały korpus z tworzywa ABS
• Ograniczony łącznik V-joint
• Ogon o hybrydowej konstrukcji - plastik/guma
• Kute kółka łącznikowe ze stali nierdzewnej
• Najwyższej jakości kotwice

16.5cm, 49g
Wolno tonący
Kotwice #1/0

13.5cm, 28g
Wolno tonący
Kotwice #2/0

20.5cm, 85g
Wolno tonący
Kotwice #2/0

12-Roach

13-Rudd

14-Pike

52-Brown Trout09-Golden Ambulance

08-Dirty Roach

05-Firetiger

01-Dirty Silver

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
FREESTYLER V2
Niezwykle szczegółowe wykonanie przynęty, charaktery-
zującej się pracą z szerokimi odjazdami na boki, w czasie 
jerkoewania lub twitchingu, oraz płynnymi ślizgami w cza-
sie zwijania! Niesamowicie skuteczna akcja z wyraźnym 
lusterkowaniem - nie pozwoli przejść obok niej żadnemu 
wodnemu drapieżnikowi. Unikalne rozwiązanie z komorą  
w tyle przynęty pozwala na zmianę jej wyporności i głośności 
w wodzie. Od bardzo wolno tonącejdo średnio tonącej, oraz 
od całkowicie cichej do bardzo głośnej - doskonałe rozwią-
zanie! Przynęta zbrojona w niezwykle ostre kotwice Savage 
Gear.

• Detale na podstawie skanowania 3D
• Regulowana wyporność i głośność
• Silne lusterkowanie 
• Zapasowa zatyczka i kulki
• Wyporność: od bardzo wolno tonącej do średnio tonącej
• Podwójne kółko łącznikowe tylnej kotwicy
• 2 rozmiary

Kotwice #1/0

04-Perch

05-Firetiger 

08-Dirty Roach 

09-Golden Ambulance 

02-3D Roach Możliwe opcje dozbrajania
(elementy sprzedawane oddzielnie)

19-Red & Black

53-Green Pearl Goby

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR DEEP DIVING BUTCH 
Woblery Butch to przynęty na dużą rybę! Niesamowita chaotyczna 
akcja z powolnym kołysaniem rozwścieczy najbardziej spokojnego 
drapieżnika. Naturalny ruch w wodzie połączony z przegubem V-jo-
int sprawia, że jest to naprawdę unikalna przynęta!  Specjalna, głę-
boko schodząca wersja pracuje w przedziale głębokości 4,5-6,5m   
w zależności od prędkości ściągania i długości linki. 

03-Blue Silver

05-Firetiger

06-Rainbow Smolt

09-Golden Ambulance

14-Jack Pike 3D

16cm 49g 
Pływający
Schodzi na: 4,5-6,5m
Kotwice # 1/0

Youtube.com 
/SavageGearPolskaPolska

SAVAGE GEAR BUTCH  
To przynęty zaprojektowane na naprawdę duże ryby. Niesamowicie ciekawa, a jednocześnie kołysząca praca skusi najostrożniejszego drapieżnika. Natu-
ralna praca w połączeniu z mocną akcją boczną sprawia, że jest to naprawdę wyjątkowa przynęta. Wykonana jest na bardzo mocnym drucianym szkie-
lecie, wzmocnione są też przeguby pomiędzy częściami aby powstrzymać najmocniejsze sztuki. Idealna do łowienia szczupaków, sandaczy, sumów  
i okoni.

54 : Chart Blue Tiger09 : Golden Ambulance

14 : Jack Pike 3D03 : Blue Silver

04 : Perch

05 : Fire Tiger

21cm 109g 
Pływający

Schodzi na: 3-5m
Kotwice # 1/0

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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       SAVAGE GEAR 
3D IRON MASK DEEP DIVER
Doskonała replika małego śledzia, imitująca szerokie spektrum gatunków 
drobnicy z wód słodkich i słonych. Iron Mask nurkuje szybko, ze wspaniałym 
“ciasnym” kołysaniem i lusterkowaniem – pracuje doskonale w szerokim 
spektrum szybkości prowadzenia, czyniąc tę przynętę bardzo uniwersalnym 
wabikiem głębinowym, zarówno w słodkiej, jak i słonej wodzie. Unikalna sta-
lowa maska na końcu potężnego steru zabezpiecza go przed uszkodzeniem 
w czasie uderzania w kamienie i twarde dno a jednocześnie generuje dodat-
kowe błyski w wodzie!

• Doskonała do trollingu i łowienia z rzutu, szurania po kamieniach na dnie!
• Wspaniała przynęta na słodko i słonowodne drapieżniki!
• Pracuje niezwykle głęboko (do 10m)
• Unikalna stalowa maska – wzmocnienie steru
• Szerokie spektrum szybkości prowadzenia (1,5 – 5 węzłów)
• Super realistyczna z detalami 3D
• Subtelna grzechotka
• Wolno pływająca – idealna do głębinowego twitchingu
• Najwyższej jakości, ostre kotwice Savage Gear Y (#4 /90mm #1/115mm)
• Wytrzymały korpus z twardego tworzywa ABS
• Wewnętrzny rdzeń z drutu (w rozmiarze 115)

9 cm - 15 g
Wolno pływający
Pracuje na głębokości 
5 - 7 m

11.5 cm - 31 g
Wolno pływający
Pracuje na głębokości 
8 - 10 m

Rdzeń z drutu

Kropki UV / Fluo

NOWOŚĆ

Blue Silver

Green Silver

Gold & Black

Red & Black

Green Flash

Orange Flash

40
WWW.FACEBOOK.COM/SAVAGEGEARPOLSKA WWW.SAVAGE-GEAR.COM



Kropki UV / Fluo

Dodatkowa blaszka na tylnej kotwicy

Unikalny składany tylny ster

10cm  - 19g - Wolno Tonący

13.5cm  - 45g - Wolno Tonący

Konstrukcja pozwalająca na dalekie rzuty

Orange Flash

Green Flash

Red & Black

Gold & Black

Green Silver

Blue Silver

       SAVAGE GEAR 
3D BACKLIP HERRING
Doskonała replika małego śledzia, imitująca szerokie spektrum gatunków 
drobnicy z wód słodkich i słonych. 3D Backlip Herring pracuje z kołysaniem  
i wspaniałym lusterkowaniem – nęcąc drapieżniki z dużej odległości.

Przynęta lata bardzo daleko. Kiedy tylko zaczniemy ją zwijać tylny ster rozłoży 
się, a wabik natychmiast zacznie się kołysać i lusterkować. Ster wyciąga przy-
nętę do powierzchni, dzięki czemu można nią obławiać bardzo płytkie wody. 
Przynęta wypływa w momencie zwiększenia jej prędkości, co czyni ją idealną  
do prowadzenia ponad silnie zarośniętymi obszarami.

Doskonały wabik do przeszukiwania wody, ze wspaniałymi zdolnościami 
lotnymi – niezbędnik do łowienia: szczupaków, boleni i innych gatunków ryb 
drapieżnych!

•   Super realistyczna z detalami 3D
•   Innowacyjny tylny ster
•   Wspaniałe kołysanie i lusterkowanie
•   Pracuje w płytkiej wodzie, wypływa w czasie przyspieszenia
•   Konstrukcja zapewniająca dalekie rzuty  
 (z wykorzystaniem wolframu)
•   Metalowe skrzydełko przy tylnej kotwicy
•   Najwyższej jakości, ostre kotwice Savage Gear ST36

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
3D HARD EEL  
Długi ogon wprowadza przynętę w silnie wabiące kołysanie a sam ogon kusi wężowymi  
ruchami. Kiedy ogon jest wkręcony końcówką do dołu wytwarzana przez niego „ciąg” 
będzie cisnął przód przynęty do dołu, dzięki czemu będzie ona pracować na mniej więcej 
stałej głębokości w czasie całego zwijania. W momencie przykręcenia ogona z końców-
ką skierowaną ku górze, „ciąg” wytwarzany przez ogon będzie zwracał przód przynęty ku 
górze, dzięki czemu będzie ona poruszać się tuż pod lustrem wody. Założenie krótkiego 
ogona zmienia przynętę w doskonałego glidera, charakteryzującego się szerokimi bocz-
nymi odjazdami, przy lekkim podciąganiu szczytówką. Podobnie jak w wypadku długiego 
ogona, sposób przykręcenia krótkiej wersji również wpływa na sposób pracy przynęty: 
końcówka ogona skierowana do dołu - przynęta schodzi na ok. 0,5m - 1,5m  i pracuje 
na tej głębokości; końcówka ogona skierowana ku górze - przynęta pracuje pod samym 
lustrem wody, z szerokimi, zrywanymi ślizgami na boki.

•  Pracuje od lustra wody do 2m
•  Niezwykła szczegółowość, dzięki odwzorowaniu prawdziwego 
 węgorza w technologii skanu 3D 
•  Najwyższej jakości kotwice i kółka łącznikowe
•  System magnetycznego blokowania przedniej kotwicy
•  Szeroki zakres głębokości pracy, dzięki kierunkowemu 
 ustawianiu „ciągu” ogona
•  Wolno tonąca

SAVAGE GEAR 
ZESTAW 3D HARD EEL SPARE TAILS
Zapasowe ogony do przynęty 3D Hard Eel. Dostępne dla rozmiaru przynę-
ty 17cm i 25cm. 2 szt. w opakowaniu (1 krótki i 1 długi ogon).

SAVAGE GEAR 
ZESTAW 3D HARD EEL PROVOCATION TAILS
Dodatkowe kolory ogonów do przynęty. Dostępne dla rozmiaru przynęty 17cm  
i 25cm. 3 szt. w opakowaniu. Wybierz wersję z długimi lub krótkimi ogonami.

01. Dirty Silver

02. Olive Gold

03. Motor Oil

04. Firetiger

05. Golden Ambulance

White/Orange/Silver
krótkie ogony 

3 szt. w opakowaniu

06. Burbout

Chart/Gold/Silver
długie ogony 

3 szt. w opakowaniu

17cm 
Kotwica #1

25cm 
Kotwice
2 x #2/0

Obróć końcówkę 
ogona  ku górze  
- przynęta pracuje 
bezpośrednio pod 
lustrem wody. 
Końcówka obrócona  
ku dołowi  
- przynęta będzie 
pracować na stałej 
głębokości,  
ok. 0,5 do 1,5 
metra.

01. Dirty Silver

02. Olive Gold

03. Motor Oil

04. Firetiger

05. Golden Ambulance

06. Burbout

08. Dirty Roach

09. Red Copper Black

10. Green Silver

08 Dirty Roach 09. Red Copper Black 10. Green Silver

25cm
Zawartość 
opakowania:
1 krótki ogon
1 węgorzowaty długi ogon
1 plastikowy korpus

17cm
Zawartość 
opakowania:
1 długi i gruby ogon
1 węgorzowaty długi ogon
1 plastikowy korpus

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 3D HYBRID PIKE
Wspaniała imitacja młodego szczupaka, wyposażona w innowacyjne roz-
wiązania techniczne. Niezwykle szczegółowe odwzorowanie prawdziwego 
szczupaka, powstałe na podstawie skanowania trójwymiarowego ryby, zmusi 
do ataku najostrożniejszego drapieżnika. Wygląd i praca przynęty gwarantują 
agresywne i widowiskowe brania. Ogon w formie rippera sprawa, że przynęta 
wspaniale kołysze się i bardzo naturalnie porusza w wodzie, efekt ten potę-
guje wbudowana grzechotka - całość sprawa, że wodne drapieżniki nie mogą 
powstrzymać się przed atakiem! Ogon w formie twistera pozwala na łowienie 
przynętą bardzo powoli. W tym układzie przód przynęty jest statyczny, zaś 
ogon charakteryzuje się silnie nęcącą pracą. Taka akcja jest doskonałą bronią 
na duże, przebiegłe szczupaki. Kiedy ogon, w formie twistera, jest wkręcony 
końcówką do dołu wytwarzany przez niego „ciąg” będzie cisnął przód przynę-
ty do dołu, dzięki czemu będzie ona pracować na mniej więcej stałej głęboko-
ści w czasie całego zwijania.
W momencie przykręcenia ogona z końcówką skierowaną ku górze, „ciąg” 
wytwarzany przez ogon będzie zwracał przód przynęty ku górze, dzięki 
czemu będzie ona poruszać się tuż pod lustrem wody. Innowacyjny system 
zbrojenia przynęty sprawia, że w momencie zacięcia tylna kotwica wypina  
się z korpusu. Pręt, na końcu którego znajduje się kotwica, jest zamocowany 
do korpusu przy pomocy krętlika. Takie rozwiązanie sprawia, że zaciętej rybie 
jest bardzo trudno wypiąć się. Dodatkowo system ten chroni gumowy ogon 
przed przegryzieniem w czasie walki.

• Dostępne zapasowe ogony w pełnej gamie kolorystycznej przynęty
• Pracuje w zakresie głębokości: od lustra wody do 6m
• Niezwykle szczegółowa, powstała na podstawie skanu 3D
• Najwyższej jakości kotwice i użyte komponenty
• System zbrojenia ze stali nierdzewnej
• Spirala do mocowania gumowych ogonów
• Akcja i głębokość pracy zależne od wyboru i 
 ustawienia ogona
• Ogon w formie rippera z wyjmowalną grzechotką
• Wolno tonąca
• Dwa rozmiary: 17cm z kotwicą #1, 25cm z 
 kotwicami #2/0 i #1/0

01-Pike

02-Yellow Pike

03-Albino Pike 

04. Firetiger

05-Muddy Pike

06-Red copper Pike

07-Green Silver Pike

SAVAGE GEAR 
ZAPASOWE OGONY 3D HYBRID PIKE
Zapasowe ogony - uzupełnienie programu 3D Hybrid Pike!
Pozwalają na wymianę zużytych ogonów lub na tworzenie kombinacji 
kolorystycznych.

25cm, 130g - Kotwice: #1/0 + 2/0

17cm, 45g - Kotwica #1

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 3D LINE-THRU TROUT
Przynęta wykonana na podstawie niezwykle szczegółowego trójwymiarowego ska-
nu prawdziwego pstrąga. Wykorzystano tu innowacyjne rozwiązanie Y-Line System, 
który pozwala na zbrojenie przynęty, w zależności od warunków, od jej spodu - na 
brzuch oraz na jej górze. W momencie gdy drapieżnik zaatakuje przynętę i zapnie 
się na haku, system zbrojenia odłącza się od przynęty, dzięki czemu ryba nie jest  
w stanie wykorzystać masy przynęty do wypięcia się. Praca przynęty w wodzie jest 
najbliższą imitacją sposobu poruszania się żywego pstrąga, jaka jest możliwa do 
osiągnięcia dla sztucznej przynęty. Dzięki tak niesamowicie naturalnej pracy, przy-
nęta ta skusi nawet najinteligentniejszego drapieżnika do ataku! Dostępne 4 rozmiary: 
15cm, 20cm, 25cm i 30cm.

• System Y-Line - pozwala na zbrojenie przynęty od spodu i od góry
• Niezwykła szczegółowość, dzięki odwzorowaniu prawdziwego pstrąga  
 w technologii skanu 3D
• Łączniki wzmocnione siatką
• Otwory do osadzenia kotwicy na spodzie i górze przynęty
• Unikalne, dwupinowe mocowanie haka dla wersji o dł. 20cm i 30cm
• Przynęta gotowa do użycia, zbrojona 49-włóknowym drutem
• Najwyższej jakości kotwice i haki

15cm  35g  
Wolno tonący (SS)

01-Rainbow Trout

 02-Golden Albino Rainbow

03-Dark Brown Trout

Dostarczone 
w opakowaniu 
ochronnym 
wielokrotnego 
użytku.

15cm  40g  
Umiarkowanie tonący (MS)

20cm  93g  
Wolno tonący (SS)

30cm  290g  
Wolno tonący (SS)

20cm  98g  
Umiarkowanie tonący (MS)

25cm  180g  
Wolno tonący (SS)

30cm  303g  
Umiarkowanie tonący (MS)

Dwie wersje: (SS) wolno tonąca, posiada wypro-
wadzenie zbrojenia z pyszczka, przeznaczona do 
wolnego prowadzenia w zarośniętych miejscach. 
(MS) umiarkowanie tonąca “zawieszona”, posiada 
wyprowadzenie zbrojenia z górnej części głowy, 
opada niezwykle powoli, zachowując bardzo natu-
ralną dla pstrąga pozycję. Obie wersje są wzdłuż-
nie wybalansowane w opadzie.

04-Perch

 05-Firetiger

06-Dirty Roach

25cm  193g
Umiarkowanie tonący (MS)

Carbon497x7

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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Youtube.com 
/SavageGearPolskaPolska

SAVAGE GEAR 
3D TROUT RATTLE SHAD
Dzięki wykorzystaniu technologii skanowania trójwymiarowe-
go, przynęta 3D Rattle Shad jest idealną kopią realnego pstrą-
ga. Doskonała akcja idealnie oddająca sposób pływania pstrąga  
i kołysząca akcja osiągana jest zarówno przy ściąganiu przynęty,  
w zawieszeniu oraz w opadzie. Ta kombinacja tworzy niezwykle rze-
czywisty schemat zachowania uciekającej ryby, która zaabsorbuje  
i rozwścieczy nawet najbardziej ospałego drapieżnika do ataku. 

• Szeroki wachlarz wielkości i różnorodność  
 gramatur
• Zintegrowane bezołowiowe obciążenie
• Duże kopyto
• Wyciągana szklana - stalowa grzechotka  
 w ogonie
• Najwyższej jakości haki
• Doskonała przynęta do spinningu  
 i metody trollingowej
• Dostarczana z kotwicą na brzuchu

Dostarczone 
w opakowaniu 
ochronnym 
wielokrotnego 
użytku.

12.5cm  35g  
Umiarkowanie tonący (MS)

17cm  80g  
Umiarkowanie tonący (MS)

20.5cm  98g  
Wolno tonący (SS)

27.5cm  225g  
Wolno tonący (SS)
Wersja Line-Thru

20.5cm  120g  
Umiarkowanie tonący (MS)

27.5cm  275g  
Umiarkowanie tonący (MS)
Wersja Line-Thru

 02-Golden Albino Rainbow

01-Rainbow Trout

03-Dark Brown Trout

04-Perch

05-Firetiger

08-Dirty Roach

S

M

L

XL

       SAVAGE GEAR  
ZESTAW ZAPASOWYCH OGONÓW  
– KOPYTA
Doskonały do naszych przynęt 3D Trout lub jakiejkolwiek innej przy-
nęty miękkiej! Doświadczyliśmy tego wszyscy – po silnym ataku 
szczupaka w ogon przynęty, zostaje nam guma bez pracy! Dzięki na-
szym zmyślnym zapasowym ogonkom możesz ożywić każdą gumę. 
Wystarczy przykleić ogonek naszym klejem Fix-it. Zestawy zawierają  

4 kolory ogonków, do przynęt 3D Trout w rozmiarach: 12,5cm 17cm 
20,5cm i 27,5cm. Podstawowy biały, Czerwony UV Fluo, Żółty UV Fluo, 
Przejrzysty czarny z brokatem.

NOWOŚĆ
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Click for video
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01-Black Green Pearl

02-Olive Pearl

04-Firetiger

05-Golden Ambulance

SAVAGE GEAR 3D REAL EEL 
Guma 3D Reel Eel została stworzona by zachowywać się w wodzie w sposób idealnie 
odwzorowujący żywego węgorza - taka akcja ma miejsce przy spokojnym ściąganiu jak 
i przy przerwach - co powoduje, że nawet najbardziej nieśmiały drapieżnik nie oprze się 
zaatakowaniu tej przynęty. W czasie testów przynęta ta pokazała swoją fenomenalną 
skuteczność stając się jedną z najbardziej łownych przynęt w naszej ofercie!

• Doskonała na szczupaki i inne drapieżniki!
• Doskonała do castingu, metody wertykalnej i trollingu
• Wbudowany bezołowiowy obciążnik z klekoczącą kulką stalową
• Doskonała akcja przy ultra niskiej prędkości ściągania 
• Super realistyczne zachowanie w wodzie
• Najwyższej jakości haki i kotwice

40cm

30cm

06-Green Silver

07-Glow

08-Magic Motor Oil  

10-LBS  

11-Dirty Silver  

12-Blue Pearl Silver

SAVAGE GEAR 
3D REAL EEL (READY TO FISH)

• 20cm, 38g - Hak #4/0 + Kotwica #2 
• 230cm, 80g - Hak #7/0 + Kotwica #2/0
• 240cm, 165g - Hak #8/0 + Kotwica #3/0

*Dostępne w 4 kolorach: 01, 02, 04 i 05

SAVAGE GEAR 
3D REAL EEL (LOOSE BODY) 
• 3 x15cm, przynęta 12g + główka jgg 4g #4/0
• 2 x 20cm, przynęta 27g + główka jgg 5g #7/0  
 + stinger 7cm kotwica #2
• 2 x 30cm, przynęta 56g + główka jgg 6g #8/0  
 + stinger 9cm kotwica #2/0

20cm

15cm

SAVAGE GEAR 3D REAL EEL (LOOSE BODY) 
OPAKOWANIE ZBIORCZE
Zmieniamy zasady gry, przyjdź do sklepu i wybierz kolory i rozmiary 
jakie Cię interesuję - na sztuki! Modele o długościach 20 i 30cm,  
każdy w wersji z ogonem skierowanym ku górze lub ku dołowi. 20-Black Silver

21-Green Red Pearl 

23-Blue Pearl Silver 

24-Motor Oil

25-Albino Eel

22-Olive Sparkle Pearl 

opakowanieZBIROCZE

Ogon skierowany ku 
dołowi - przynęta 
pracuje głębiej, 

Ogon skierowany 
ku górze - przynęta 
wychodzi pod lustro 
wody.

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
HERRING SHAD (LOOSE BODY) 
Guma Herring Shad stworzona w technologii skanowania 3D, 
posiada doskonałą kołyszącą akcję i wytwarza boczne błyski. 
Chaotyczna akcje ma miejsce przy spokojnym ściąganiu jak  
i przy przerwach - co powoduje, że nawet najbardziej nieśmiały 
drapieżnik nie oprze się zaatakowaniu tej przynęty. W czasie 
testów przynęta ta pokazała swoją fenomenalną skuteczność! 
Niezawodna broń na szczupaki, sandacze  
i inne duże drapieżniki.

• Doskonała do metody opadowej i trollingu
• Duże kopyto
• Super realistyczne zachowanie w wodzie

10-LBS

11-Fluo Yellow Green 16-Motor Oil Classic

15-Roach

16cm, 28g

19cm, 45g

25cm, 98g

04-Perch 08-Dirty Roach

09-Real Herring 14-DBS

opakowanieZBIROCZEClick for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
MONSTER SLUG
Wspaniała nowość, która jest doskonałą odpowiedzią na nowy trend 
pelagicznego łowienia wertykalnego. Niemniej przynęta ta sprawdzi 
się równie dobrze w jerkowaniu i twitchingu, a także przy zbrojeniu 
cięższymi główkami Sandeel.

Opcje zbrojenia
(przypony i główki dostępne oddzielnie)

20cm - 30g
Pływający
3 szt. w opakowaniu

Yellow Belly

Black and Gold Fire Belly

Pearl Silver

Perch

Lemon Back

01-Pike
SAVAGE GEAR 
3D LINE-THRU PIKE
Perfekcyjna imitacja prawdziwego szczupaka, powstała na podstawie skanu 3D 
tej ryby. Doskonały poziom detalu wykonania i motoryki ruchu przynęty - przy-
gotowanej tak, by przynęta ściągnęła większe osobniki do kanibalistycznego 
ataku! System przelotowego zbrojenia sprawia, że niezależnie od tego gdzie 
przymocujesz kotwice, od góry czy od dołu przynęta będzie idealnie pracować 
w swojej mikroakcji. Jej mikro ruchy są idealną imitacją sposobu poruszania się 
młodego szczupaka!

30cm - 210g

Opcja zbrojenia

20cm - 66g

02-Albino Pike

25cm - 50g
Pływający
3 szt. w opakowaniu

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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Carbon497x7

Rudd

Golden Orfe

System Line 
Thru Modifier

86g - 18cm Umiarkowanie tonący 200g - 25cm Wolno tonący

Roach

Bream

Firetiger

       SAVAGE GEAR 3D ROACH
Przynęty Savage Gear 3D Roach są oparte o trójwymiarowe skanowanie praw-
dziwych płoci. Zadziwi Was poziom ich detali oraz realizm pracy w wodzie!
Line Thru Roach, to naprawdę wspaniała imitacja płoci, która wygląda i pływa  
jak żywa ryba. Nasz znany system Line Thru został rozwinięty – teraz hak poru-
sza się swobodnie w pobliżu najszerszej części przynęty, co znacznie zwiększa 
skuteczność zacięcia. Nowa modyfikacja systemu Line Thru Modifier, to wspa-
niała innowacja, pozwala on na szybkie przezbrojenie przynęty w dwie kotwice.

Wysoki profil przynęty zapewnia niezwykle realistyczną wężowatą pracę, która 
urywa się w momencie zatrzymania, a przynęta odskakuje na bok – co doprowadza 
szczupaki do szaleństwa!

Wersja wolno tonąca (SS) posiada wyprowadzenie systemu Line Thru  
z pyszczka przynęty, tonie ona bardzo wolno – można ją podciągać  
i podrywać, co skutkuje niesamowitymi ślizgami i odjazdami na boki. 
 Wersja umiarkowanie tonąca (MS) pracuje głęboko z silnie wężowatą  
pracą i nęci naprawdę wielkie szczupaki!

• Super realistyczna z detalami 3D
• Niesamowicie realistyczna praca w wodzie
• Wewnętrzna struktura z twardej pianki, 
 miękki materiał na zewnątrz
• System Line Thru
• Swobodna kotwica w systemie Line Thru
• Dwa rozmiary: 18cm i 25cm
• 2 wersje – Wolno tonąca SS i 
 Umiarkowanie tonąca (MS) 
• 5 wspaniałych kolorów
• Pulsujące boczne płetewki
• Opakowanie ochronne wielokrotnego użytku
• Najwyższej jakości, ostre kotwice 
 Savage Gear Y (#1 /18cm #2/0 25cm)

       SAVAGE GEAR 
ZAPASOWE OCZY 3D SWIMBAIT
5 par (prawe i lewe) oczów 3D w rozmiarach: Ø 6, 8, 9 i 11mm. 
Pasują do naszej popularnej serii przynęt 3D Trout.

•  40 sztuk w opakowaniu
Zalecamy stosowanie naszego 

kleju Hold It.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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Golden
Albino

Firetiger Golden
Amb

Purple
Haze

Poruszające 
się boczne płetewki 

Poruszający się wąs

50cm - 400g - Szybko Tonący

36cm - 216g - Szybko Tonący

Motor 
Oil

Komora grzechotki

25cm - 75g - Szybko Tonący

Opcja zbrojenia stałego

Opcja zbrojenia przelotowego

Burbot

       SAVAGE GEAR 3D BURBOT
Duże szczupaki UWIELBIAJĄ miętusy! Doskonała imitacja miętusa, którą 
można łowić w trollingu lub z rzutu! Detale na podstawie skanowania 3D 
prawdziwego miętusa i niezwykle naturalna praca w wodzie, zwiodą naj-
bardziej ostrożnego drapieżnika, motywując go do brutalnego ataku! Bar-
dzo precyzyjnie odwzorowane boczne płetewki poruszają się w eratyczny 
sposób, przy jednoczesnej pracy długiego twistera z tyłu – co sprawia,  
że przynęta pracuje niesamowicie realistycznie, co podkreślają małe 
wąsy z przodu. Konstrukcja przynęty pozwala na zbrojenie jej w syste-
mie przelotowym „Line Thru”, z wykorzystaniem wewnętrznych kanałów 
z tworzywa ABS, oraz do zapięcia jej zbrojenia do klipsa wypinającego 
zbrojenie w momencie brania. Pozwala to na ograniczenie ilości spadów 
i zabezpieczenie wabika przed ostrymi zębami szczupaków. Wyważenie 
przynęty sprawia się, że porusza się ona bardzo naturalnie – do przodu,  
z lekkim opadem w czasie zatrzymania – niemal identycznie jak prawdzi-
wy miętus. Seria zaczyna się od „małego” rozmiaru 25cm, uniwersalnego 
36cm i „killera” największych szczupaków w rozmiarze 50cm.

• Możliwość zbrojenia przelotowego lub stałego
• Niezwykle realistycznie poruszające się 
 boczne płetewki
• Doskonała praca ogona
• Grzechotka w ogonie
• Niezwykły poziom detali i odwzorowania 3D
• Bardzo ostre kotwice Savage Gear Y
• S - kotwica #1
• M - kotwice: #1/0 i #2/0
• L - kotwice #3/0 x2

NOWOŚĆ
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SAVAGE GEAR DA’BUSH SPINNERBAIT  
Seria przynęt Savage Gear o wyjątkowym designie i jakości wykonania. Spinner-
baity Da’bush są wykonane z doskonałych materiałów i w szerokiej palecie barw. 
Spinnerbaity Da’bush to przynęta dla łowców wielkich drapieżników. W wodzie 
charakteryzują się świetnymi refleksami i „odrzutem” dzięki dwóm paletkom 
oraz fantastycznej kolorystyce. Spinnerbaity Da’bush hipnotyzują drapieżniki ata-
kujące tę przynętę z wyjątkową agresją. Spinnerbaity Da’bush idealnie nadają się  
do obławiania podwodnych łąk, przeszkód i zgrupowań lilii wodnych. To obowiąz-
kowa przynęta w pudełku każdego spinningisty!

• Nierdzewny, supermocny drut korpusu
• Pokrycie z prawdziwego srebra
• Ręcznie malowana i testowana
• Mocne japońskie kotwice
• Błyszcząca, silikonowa lameta wabiąca
• Doskonała rotacja
• Możliwość podczepiania haków

Natychmiastowa 
Praca  

#3+6 - 16cm
32g

#4+8 - 18cm
42g

White Silver Holo FlameYellow Silver Holo Flame Red Silver Flash Blue Silver ShadFiretiger

Obrotowy hak  
we wszystkich wersjach

SAVAGE GEAR P-SPINNER
P w nazwie wzięło się od pierwszej litery w angielskojęzycznym określeniu szczupaka 
- Pike – natychmiastowa praca po wpadnięciu do wody: duże skrzydełko plus koloro-
we lamety - to zabójcze połączenie dla szczupaka! Te obrotówki pracują na niewielkiej 
głębokości, co pozwala na ich prowadzenie nad roślinnością w płytkiej wodzie - miej-
scu gdzie czają się największe szczupaki! 

#7 - 27g

#6 - 21g

#7 - 18g

01-Silver Red 02-Black Gold 03-Firetiger

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR CRAZY BLADE JIGS
Crazy Blade Jigs zostały zaprojektowane tak, by charakteryzować się kuszącą wibrację i pul-
sowaniem w czasie zwijania i szalonymi, chaotycznymi ucieczkami na boki w czasie podbi-
jania. W opadzie przynęta posiada subtelną akcję, zaś w momencie poderwania jej panicznie 
ucieka na bok. Jej praca jest zainspirowana zachowaniem uklei i innych małych rybek w mo-
mencie wyczucia drapieżnika w pobliżu. Doskonała broń na większość wodnych drapieżników,  
a szczególnie na  szczupaki i okonie!

• Doskonała wibracyjna i lusterkująca praca
• Najwyższej jakości kotwice
• Ręcznie wykonane chwosty
• Wysoka jakość wykonania i detali

SAVAGE GEAR 
TI-FLEX SPINNERBAIT
Błystki Ti-Flex zaprojektowane są z wykorzystaniem unikalnego giętkiego ramie-
nia z tytanu, połączonego z konstrukcją ze stali nierdzewnej, dzięki czemu otrzy-
mujemy doskonałą akcję wibracyjną w czasie zwijania. Owalna blacha wzbogaca 
akcję przynęty w  wir i pulsację. Nie można zapomnieć też o chwoście z japoń-
skiego silikonu. Tytanowe ramie zwiększa pewność zacięcia ryby.  Praca przynęty 
jest zainspirowana zachowaniem uklei i innych małych rybek w momencie wy-
czucia drapieżnika w pobliżu. Doskonała broń na większość wodnych drapieżni-
ków, a szczególnie na  szczupaki i okonie!

• Tytanowe giętkie ramię 
• Natychmiastowa praca 
• Najwyższej jakości kotwice
• Ręcznie wykonane chwosty
• Wysoka jakość wykonania i detali

12.5cm - 14g

10cm - 17g
12.5cm - 24g

12.5cm - 21g

16cm - 18g

16cm - 28g

 White Yellow silver

Bleak (Shad) Silver Gold Motor Oil Gold Silver

Holo White Gold silver

Bleak (Shad) Silver Gold  White Yellow silver Black Widow GunsmokeHolo White Gold silver

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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01-Roach

02-Green Silver Alu

03-Perch

04-Lemon Back

05-Firetiger

06-Matt Minnow

07-Sardine

08-White Flash

SAVAGE GEAR 
SERIA PRZYNĘT PREY
Nasze orginalne Preye wracają! Nieco podraso-
waliśmy ich pracę i wyporność, dzięki zastoso-
waniu wolframowych kulek, aby zaproponować 
wam najlepszą twardą imitację minogów! Do-
skonałe do twitchingu, prowadzenia z zatrzyma-
niami i do trollingu! Wspaniałe przynęty na wiele 
gatunków ryb: szczupaki, okonie, sandacze, 
pstrągi i ryby słonowodne. Przynęty zbrojone  
w niezwykle ostre kotwice, oraz dostarczone 
z zapasowymi hakami. Po założeniu haków 
przynęty będą pracować bardziej agresywnie  
a jednocześnie będą mniej narażone na łapanie 
roślinności wodnej.

• Neutralna wyporność 
• Wspaniałe ślizgi 
• Konstrukcja ułatwiająca dalekie rzuty 
• Dodatkowo w opakowaniu haki 
• Niezwykle ostre kotwice Savage Gear

Prey115
Długi korpus Prey89

Korpus Shad
Prey91

Korpus Minnow
Prey71

Korpus Minnow

Haki dołączone 
do każdego 
modelu

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
DIVING PREY63 I 90
Zaprojektowane, aby przypominać płotkę. Te głęboko schodzące 
woblery idealnie imitują pracę płoci. Kształt, detale i praca tej przy-
nęty sprawia, że jest ona wyjątkowa. Wobler posiada wbudowaną 
grzechotkę, która podczas pracy przynęty wydaje niskie dźwięki. 
Ma to za zadanie imitować ranną płoć, co w konsekwencji dopro-
wadza szczupaki do szału. To obowiązkowa przynęta w pudełku 
każdego spinningisty. Diving Prey to niepodrabialna jakość, design 
i praca!

• Zintegrowany system dalekich rzutów
• Wbudowana grzechotka o niskiej częstotliwości
 (zostawia ślad za przynętą)
• Kotwice Tournament i podwójne, wzmocnione 
 kółka łącznikowe
• Idealna na szczupaki, sandacze, okonie czy 
 bassy, a także inne drapieżniki 

04 : Perch

05 : Firetiger

11 : Fungus Roach

18 : Lemon Back 

Prey63
Schodzi na:  
2,5-3,5m
6,3cm 8g
Wolno pływający

Prey90
Schodzi na: 
3-5m
9cm 21g
Pływający

Super silne i głośne chlapanie!

SAVAGE GEAR 
3D POP PREY66
• Najwyższej jakości kotwice i kółka łącznikowe
• Zintegrowany system dalekich rzutów
• Pracuje na powierzchni wody
• Agresywna akcja

01-Roach

04-Perch

3D Pop Prey
6,6cm, 7g

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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6.4cm - 23g - DR
Głębokość pracy: 1.4 - 2m

4.6cm - 8.3g - DR
Głębokość pracy: 1.3 - 1.6m

4.6cm - 6.3g - DR
Głębokość pracy: 0.8 - 1m

Natural

Goldfish

Black

Pearl White Silver

Black & Orange

3.4cm - 3g - SR
Głębokość pracy: 0.3 - 0.5m

3.4cm - 3.4g - SR
Głębokość pracy: 0.4 - 0.7m

Głośne kołysanie
Dodatkowe haki dla rozmiaru 34

       SAVAGE GEAR 
3D CRUCIAN CRANK
Karasie bardzo często dostają się do naszych jezior, rzek i sta-
wów, stanowiąc łatwy w pozyskiwaniu element łańcucha po-
karmowego ryb drapieżnych! Nasza przynęta 3D Crucian 
Crank porusza się z bardzo głośnym kołysaniem i drganiami  
– niemal perfekcyjnie imitując żywego karasia! Dostępna w 3 do-
skonale dobranych rozmiarach i 2 wersjach głębokości pracy 
– płytkiej i głębokiej. Wspaniały wabik na: okonie, pstrągi, klenie  
i szczupaki!

• Super realistyczna z detalami 3D
• Głośne kołysania i drgania
• Wysoka skuteczność zacięcia
• Najwyższej jakości, ostre kotwice Savage Gear Y
• Dołączone wymienne haki z szerokim kolankiem (rozmiar 34)

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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       SAVAGE GEAR 
3D HORNY HERRING
Doskonała replika małego śledzia, imitująca szerokie spektrum gatunków 
drobnicy z wód słodkich i słonych. 3D Horny Herring pracuje niezwykle kuszą-
co, ze wspaniałym lusterkowaniem w czasie podszarpywania i niesamowicie 
migocze w czasie zatrzymania, dzięki systemowi VMS (System Ożywionego 
Ruchu). Przynęta pracuje wysoko i nadaje się na obławianie płycizn. Zapew-
nia dalekie rzuty, dzięki dociążeniu z kombinacji stalowych i wolframowych 
kuleczek. Doskonała na: trocie, okonie, bolenie i szczupaki!

• Super realistyczna z detalami 3D
• Niezwykle kusząca praca
• Konstrukcja zapewniająca dalekie rzuty 
 (z wykorzystaniem wolframu)
• VMS – System Ożywionego Ruchu
• Najwyższej jakości, ostre kotwice 
 Savage Gear Y
• Dołączone wymienne haki z szerokim 
 kolankiem

Podwójne kółka łącznikowe

Kropki UV / Fluo

8cm - 13g - Wolno tonący

10cm - 23g - Wolno tonący

VIVED MOVEMENT SYSTEM

Blue Silver

Green Silver

Gold & Black

Brown Goby

Red & Black

Green Flash

Orange Flash

Pink Flash

Odwrócone zbornie, doskonałe do prowadzenia  
powierzchniowego

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR TPE FAT VIBES
Miękka wersja naszej przynęty Fat Vibes, bezsterowe gumy z grzechotką. Zaprojektowane tak, 
by ich praca była podobna do twardego odpowiednika, czyli generują te same wibracje, luster-
kowanie i pracują w swobodnym opadzie. Przynęta wytwarza wibrację i dźwięki, które skuszą 
drapieżnika z dużej odległości do ataku w momencie opadu przynęty lub nawet w czasie jej 
zwijania. Doskonale sprawdzi się także w metodzie wertykalnej. Materiał TPE, z jakiego jest wy-
konana przynęta jest bardzo miękki a jednocześnie wytrzymały. Jego zachowanie w wodzie 
sprawia, że podgryzająca przynętę ryba ma odczucie jakby kąsała żywą rybę, dzięki czemu 
nie ucieka od razu jak w wypadku twardych przynęt. Wytrzymałość materiału TPE sprawia,  
że przynęta będzie mogła być gryziona wiele razy bez uszczerbku. 

(NIGDY NIE PRZECHOWUJ PRZYNĘT Z TPE RAZEM Z PRZYNĘTAMI Z PVC!!!)

02-Fire Perch 04-Perch 07-Red Crayfish

03-Rudd 05-Green Silver Flash 08-Pearl Ghost
5.1cm, 11g

6.6cm, 22g

GUMA

SAVAGE GEAR LARVAE 55  
Ta niesamowita i wyjątkowa przynęta imituje larwę nimfy. Podwój-
ne łamanie sprawia, że przynęta porusza się wyjątkowo natural-
nie. Przynęta jest wolno tonąca – zupełnie tak jak prawdziwy owad  
w wodzie. Ponadto wykonanie w technice 3D i mnóstwo detali wy-
różnia ją spośród innych przynęt. Nasze testy pokazały, że przynęta 
ta jest zabójcza w łowieniu troci, pstrągów, łososi i okoni, zarówno  
w rzece jak i wodzie stojącej. Uzbrojona w specjalne japońskie ko-
twice Savage Gear.

05 : Fire Tiger

19 : Bone White UV

20 : Fluo Orange & Gold

34 : Olive Pearl

40 : Nymph

5.5cm, 5g
Schodzi na: 0,3-0,9m

Wolno pływający

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR OBROTÓWKI ROTEX
Obrotówki Rotex są wykonane z doskonałych materiałów i w szerokiej palecie barw. 
Dzięki temu zostały poprawione właściwości lotne przynęty, ponadto błystka nie plącze 
się z kotwicą. Skrzydełko wykonano ze stali nierdzewnej, po serii testów doprowadzono 
do perfekcji w kształcie. Skutkiem tego jest idealna rotacja w każdej wodzie od stru-
mieni i rzek, po jeziora czy zaporówki. Przynęty te pracują od razu po wrzuceniu do 
wody. Każda obrotówka jest indywidualnie testowana i stanowi biżuterię wśród przynęt 
skomponowaną z najlepszych materiałów.

• Paletki pokryte miedzią i srebrem
• Ręcznie malowane i testowane
• Wzmocnione stalowe kółka łącznikowe
• Japońskie kotwice
• Doskonała rotacja
• Idealna na pstrągi, okonie i inne drapieżniki

SAVAGE GEAR ZESTAW  
OBROTÓWEK ROTEX
Zestaw dostępny jest w trzech wersjach:

Zestaw 1: 5 x #2a + 5 x #2
Zestaw 2: 5 x #3a + 5 x #3
Zestaw 2: 5 x #2 + 5 x #3

01: Dirty Silver          02: Copper             03: Gold     04: Fluo Orange Silver    05: Firetiger    06. Black Purple

#1 - 3.5g      #2 - 5.5g           #3 - 8g           #4 - 11g             #5 - 14g

Seria obrotówek Savage Gear jest unikalna pod 
względem jakości i designu. Udało nam się tchnąć  
ducha innowacyjności w ten tradycyjny rodzaj przynęt. 

Natychmiastowa 
Praca  

Rotex “a”
Smukły 
korpus

Rotex “a” Smukły korpus

07. Matt Silver 08. Cobber Silver 09. Gold Silver 10. Green Highlander 11. Black Bee

Rotex
Gruby 
korpus

Rotex Gruby korpus

10
elementów

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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01: Dirty Silver          02: Copper             03: Gold     04: Fluo Orange Silver    05: Firetiger    06. Black Purple

SAVAGE GEAR OBROTÓWKI CAVIAR
Obrotówki Caviar posiadają wmontowaną w korpus (imituje ikrę) kulkę wykonaną z węglika krzemu. 
Dzięki temu zostały poprawione właściwości lotne przynęty, ponadto błystka nie plącze się z kotwi-
cą. Skrzydełko wykonane ze stali nierdzewnej, po serii testów doprowadzono do perfekcji w kształcie. 
Skutkiem tego jest idealna rotacja w każdej wodzie od strumieni i rzek, po jeziora czy zbiorniki zaporo-
we. Przynęty te pracują od razu po wrzuceniu do wody. Każda obrotówka jest indywidualnie testowana, 
produkowana z najwyższej jakości materiałów, uzbrajana najlepszymi japońskimi kotwicami, stając się 
prawdziwym dziełem sztuki.

• Korpus Long Cast z węglika krzemu
• Nieplącząca się konstrukcja
• Wzmocnione, stalowe kółka łącznikowe
• Japońskie kotwice
• Natychmiastowa praca

Natychmiastowa 
Praca 

#2 - 6g     #3 - 9.5g  

Rozmiar #4 - 18gdostępny  
w kolorach: 02, 04, 05, 06 i 07

Youtube.com 
/SavageGearPolskaPolska

SAVAGE GEAR BŁYSTKA FLYING EEL
Wspaniały sukces naszych błystek serii Caviar Tungsten wymusił konieczność wprowadzenia innowacyjnej wersji „latający wę-
gorz” przeznaczonych do łowienia rzecznych łososi i troci . Wolframowy korpus, malowana od wewnątrz  imitacja węgorza, powłoka  
z prawdziwego srebra plus japońskie kotwice – doskonała akcja!!

Dostępny rozmiar #3 23g.

Natychmiastowa 
Praca 

01: Silver Doctor 04: Fluo Orange Gold 09: Red Silver 10: Green Highlander 11: Sandeel

Copper

Wolfram

Mosiądz

Najwyższej jakości 
japońska kotwica

              #4 - 14g         #4 - 18g Gold Fluo Orange 
& Silver

Firetiger Fluo 
Orange

Fluo 
Yellow

Fluo 
Pink

Copper
Silver

Silver
Copper

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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01-Brown
Góra

02-Olive
Góra

03-Green 
Góra

04-Black 
Góra

05-Yellow Belly 
Góra

06-Pink 
Góra

01-Brown
Spód

02-Olive
Spód

03-Green 
Spód

04-Black 
Spód

05-Yellow Belly 
Spód

Dostarczone w opakowaniu 
ochronnym wielokrotnego użytku.

Detale w świetle  
UV - widoczny 
 „celownik”.

06-Pink 
Spód

SAVAGE GEAR 
3D TPE MAYFLY NYMPH
Przynęta powstała na podstawie skanowania trójwymiarowego larw jętki. Posiada niezwykle wysoki 
stopień odwzorowania szczegółów. Materiał TPE, z jakiego wykonano przynętę jest bardzo wytrzymały  
i elastyczny, co pozwala na łowienie tym modelem zestawem muchowym. Zachowanie przynęty  
w wodzie jest całkowicie realistyczne i oddaje sposób poruszania się larwy jętki w 100%. Szczególnie 
widoczne jest to w pracy odnóży i ogona. Kolorystyka i szczegółowość wykonania oraz pracy przynęty, 
skusi najostrożniejszego pstrąga do ataku. Przynęta pracuje równie idealnie w wodach stojących jak  
i w rzekach. Jej główne zastosowanie to: pstrągi, okonie i klenie. Materiał TPE, z jakiego jest wyko-
nana przynęta jest bardzo miękki, a jednocześnie wytrzymały. Jego zachowanie w wodzie sprawia,  
że podgryzająca przynętę ryba ma odczucie jakby kąsała żywą jętkę, dzięki czemu nie ucieka  
od razu jak w wypadku twardych przynęt. Wytrzymałość materiału TPE sprawia, że przynęta  
będzie mogła być gryziona wiele, wiele razy, bez uszczerbku.

• Doskonała przynęta do super lekkich zestawów i do łowienia 
 zestawem muchowym
• Niezwykle ostry i wytrzymały hak
• Mikroruchy odnóży
• Niezwykle wysoka szczegółowość odwzorowania jętki
• 5cm, 2.5g, hak #3

(NIGDY NIE PRZECHOWUJ PRZYNĘT Z 
TPE RAZEM Z PRZYNĘTAMI Z PVC!!!)

       SAVAGE GEAR 
MIKROWAHADŁÓWKI NAILS
Charakteryzują się bardzo żywą pracą, zaprojektowane w każdym 
szczególe, aby skusić niemrawe pstrągi i okonie do brania. 

• Pokrycie z prawdziwego srebra i miedzi
• Ręcznie malowane
• Kute kółka łącznikowe ze stali nierdzewnej
• Mocne japońskie kotwice
• Natychmiastowa praca
• 10 sztuk w 5 różnych kolorach, 2 rozmiary

24 mm - 2.5 g

28 mm - 3.5 g

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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01. Dirty Silver

04. Perch

05. Firetiger (Tylko w rozmiarach: 
9,5cm, 13cm i 19cm)

12. Roach (Tylko w rozmiarach:  
9,5cm, 13cm i 19cm)

13. Rudd (Tylko w rozmiarach: 
9,5cm, 13cm i 19cm)

40. Pearl Silver

41. Real Herring
(Tylko w rozmiarach: 9,5cm i 13cm)

14. Motor Oil (Tylko w rozmiarach: 
9,5cm, 13cm 9cm)

SAVAGE GEAR SOFT 4PLAY (LOOSE BODY) 
Ten nieuzbrojony korpus daje wędkarzowi szerokie spektrum doboru obciążenia i rozmiaru haka. 
Można zbroić ją w główkę jiggową co daje jej doskonałą pracę, można też w haki offsetowe, aby dłu-
żej prowadzić ją w toni. Można też uzbroić w nasze firmowe obciążenie Tungsten Tube Weights albo  
w główki 4Play Lips Scull wszystko to skutkuje atrakcyjną pracą tej przynęty. Pływa ona tak natu-
ralnie, a ponadto przy opadaniu doskonale imituje ranną płotkę. Ponadto jest wyjątkowo dokładnie 
wykonana, widać tu wiele detali co sprawia, że wygląda jeszcze naturalniej. Jest to zabójcze dla dra-
pieżników. Można ją zwijać, pociągać i trollować – nie da się popełnić błędu.

• 8cm, 9,5cm, 13cm and 19cm 
• Ręcznie malowana
• Super naturalna praca

• Idealna guma na: szczupaki, sandacze, okonie 
oraz inne drapieżnik

B

EST NEW
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O
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E
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44. Fluo Yellow Glow
(Tylko w rozmiarze 8cm)

Youtube.com 
/SavageGearPolskaPolska

SAVAGE GEAR ZBROJENIE 
OFFSETOWE Z KOTWICĄ
Doskonale zaprojektowane zbrojenie ze stali nierdzew-
nej do przynęt 4Play. Montujemy od dołu, poprzez środek 
pyska, następnie przebijamy grzbiet drutem z zagiętym 
hakiem. Można również zastosować do zbrojenia więk-
szości innych miękkich przynęt z kopytem, takich jak np. 
Cannibal.

Film instruktażowy o łowieniu szczupaków 
na gumy Soft 4PLAY

Model 8cm 
dostarczany jest  

z idealnie dopasowaną 
główką jiggową 2,5g

9.5cm 7.5g Tonąca (4 szt.)

13cm 21g Tonąca ( szt.)

19cm 60g Tonąca (2 szt.)

8cm 4g Tonąca (4+1 szt.)

świecący

S - #6
Do rozmiaru:
9,5cm Soft 4Play

M - #4
Do rozmiaru: 13cm 
Soft 4Play

L - #1/0
Do rozmiaru:  
19cm Soft 4Play

Sposób zbrojenia offsetowego  
z kotwicą gum Soft 4Play 

(guma dostępna oddzielnie) 

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR SOFT 4PLAY SWIM & JERK (READY TO FISH)

Po ogromnym światowym sukcesie przynęt 4Play, przedstawiamy jej miękką wersję. 
Ta uzbrojona przynęta posiada wbudowany hak, co sprawia, że można nią łowić od 
razu po rozpakowaniu. Przynęta jest doskonale wyważona i tak prosta w użyciu: 
wystarczy ją zarzucić i zacząć ściągać. Pływa tak naturalnie a ponadto przy opadaniu 
doskonale imituje ranną płotkę. Ponadto jest wyjątkowo dokładnie wykonana, widać 
tu wiele detali co sprawia, że wygląda jeszcze naturalniej.  Jest to zabójcze dla 
drapieżników. Można ją zwijać, pociągać i trollować – nie da się popełnić błędu.

• 9,5 cm, 13 cm i 19 cm
• Ręcznie malowane i testowane
• Uzbrojona w doskonałe kotwice
• Super naturalna praca
• Idealna na szczupaki, sandacze, okonie oraz inne drapieżniki!

04: Perch 05: Fire Tiger 12: Roach 13: Rudd

Zbrojenie dopasowane do 
wszystkich rozmiarów gum

9.5cm 12g (3 szt.)

19cm 68g (1 szt.)

13cm 28g (2 szt.)

SAVAGE GEAR HAK ANTYZACZEPOWY 4PLAY
Haki offsetowe zaprojektowane w ten sposób, aby pasowały do przynęt 4Play Losse Body. 
Swimbait. Każde opakowanie zawiera także dwie sztuki tubek wykonanych z węglika 
krzemu, które mogą być docinane w dowolnym miejscu. Służą one dociążeniu przynęt.
Dostępne w 3 rozmiarach. 5 szt. w opakowaniu. S (9.5cm), M (13cm) and L (19cm).

Doskonałe do gum Soft 4Play 
(Przynęta sprzedawana oddzielnie)

1  2 3 4 5 6 7 8 9

Masa obciążników (podana masa 1-go paciorka): 

Small: 0.7g

Medium: 1.0g

Large: 1.2g
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SAVAGE GEAR 
4PLAY LIP SCULL
Przezroczysta główka została zaprojekto-
wana do zbrojenia miękkich przynęt 4Play 
Loose Bodies. Wystarczy dopasować główkę 
do przynęty i zabezpieczyć ją specjalnymi 
łącznikami i już macie niesamowitą przynę-
tę gotową do łowienia. Dostępne rozmiary to 
9,5 cm(S), 13 cm(M) i 19 cm(L). Główki te moż-
na z powodzeniem stosować do systemu  
z martwą rybką lub do zbrojenia fileta.

• Szklana przezroczysta główka
• Japońskie, bardzo ostre kotwice
• Uzbrojona w mocny drut
• Idealna przy łowieniu sandaczy,  
 szczupaków, pstrągów i łososi

SAVAGE GEAR 4PLAY LIP SCULL 
`MARTWA RYBKA` UV
Nowość w ofercie, dozbrojona główka do martwej rybki z dwo-
ma japońskimi kotwicami i praktycznym drucianym zaczepem. 
W zestawie dodatkowe kołki mocujące. Dostępna w dwóch roz-
miarach średnim i dużym – doskonała do śledzi, uklei czy pło-
ci. Niezliczona liczba zastosowań: szczupaki, sandacze, łososie, 
pstrągi itd.

3 rozmiary: M, L i XL.

SAVAGE GEAR ZESTAW  
SOFT 4PLAY LIP SCULL 3+1
Kombinacja gumy 4play z główką lip scull jest idealnym ze-
stawem na szczupaki, okonie, sandacze i wiele innych dra-
pieżników. Zestaw 3+1 składa się z 3 gum i główki lip scull 
uzbrojonej kotwicą i dodatkowych klinów mocujących. Kolo-
ry gum: Roach, Rudd, Firetiger.

Dostępne rozmiary:
9,5cm - 13cm - 19cm

Rozmiar: M
Kotwica: #4
Schodzi na: 0,6-1,5m

Rozmiar: S
Kotwica: #6
Schodzi na: 0,3-1m

Rozmiar: L
Kotwica: #1
Schodzi na: 1-3m

Rozmiar: M (UV)
Kotwica: #4
Schodzi na: 0,6-1,5m

Rozmiar: S (UV)
Kotwica: #6
Schodzi na: 0,3-1m

Rozmiar: L (UV)
Kotwica: #1
Schodzi na: 1-3m

Dołączone  
dodatkowe  

szpilki

UV UV UV

UV

UV

UV

Rozmiar: L
Kotwice: #1 + #2

Rozmiar: XL
Kotwice: #3/0

Rozmiar: M
Kotwice: #4 + #6

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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13.5cm, 17g

10.5cm, 8g

8cm, 4g

Dostarczone  
w opakowaniu  
ochronnym  
wielokrotnego  
użytku.

SAVAGE GEAR 
3D BLEAK PADDLE TAIL
Wersja przynęt 3D Bleak z kopytkiem. Dosko-
nała praca i lusterkowanie w czasie opadu  
i zwijania, wraz z niezwykle wysokim pozio-
mem odwzorowania żywej uklei prowokuje do 
ataku nawet najostrożniejsze drapieżniki. Fan-
tastyczna i uniwersalna przynęta do łowienia 
wszelkich drapieżników słodko i słonowod-
nych.

13.5cm, 14g

10.5cm, 8g

8cm, 3g

SAVAGE GEAR 
3D BLEAK REAL TAIL
Przynęta powstała na podstawie skanowania 3D prawdziwej uklei. Niedości-
gniony poziom detalu w odwzorowaniu przynęty nie wzbudzi zastrzeżeń nawet 
najbardziej podejrzliwego drapieżnika. 

Wersja Real Tail posiada ogonek jak prawdziwa ukleja. Została ona stworzona 
do łowienia metodą drop shot oraz do zbrojenia hakiem offsetowym jako mar-
twa rybka. Niemniej sprawdzi się doskonale w każdej innej metodzie i sposobie 
zbrojenia: główka jiggowa, główka Lip Scull, główka jiggowa Crazy Blade, itp. 

Wspaniała przynęta na każdego drapieżnika w słodkiej i słonej wodzie!

05-White Silver 04-Green Pearl Silver Bleak

1-Bleak 1-Bleak 02-Rudd Minnow

02-Rudd Minnow

03-FireTiger

05-White Silver 

04-Green Pearl Silver Bleak

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

64
WWW.FACEBOOK.COM/SAVAGEGEARPOLSKA WWW.SAVAGE-GEAR.COM



SAVAGE GEAR 
GŁÓWKA JIGGOWA CRAZY BLADE
Stworzona specjalnie po to, aby nadać gumie 3D Bleak Real Tail 
szaloną i chaotyczną akcję w czasie opadu i zwijania. Blaszka  
ze stali nierdzewnej i najwyższej jakości główka jiggowa.

Sposób zbrojenia  
(guma dostępna oddzielnie)

SAVAGE GEAR 
CRAZY BLADES
Gotowy do użycia zestaw z główkami Crazy Blade i gumami 3D Bleak 
Soft w obu wersjach. Niezbędnik na wyprawach: szczupakowych, 
okoniowych i sandaczowych!

Hak Waga Szt./Opak.

#1/0 7g 2

#3/0 10g 2

#5/0 15g 2

Długość Kolor Szt./Opak.

10cm Rudd Minnow 4+1

10cm Green Pearl Silver 4+1

13cm Rudd Minnow 4+1

13cm Green Pearl Silver 4+1

Rozmiar  Szt./Opak.

S   3

M   3

L   3

Sposób zbrojenia  
(guma dostępna oddzielnie)

SAVAGE GEAR 
ZESTAW CRAZY BLADE BLEAK
Wymienne skrzydełka Crazy Blades, można je zamocować do każdej głów-
ki jigg a także do woblerów - zamieniając przynętę w chaotyczną w pracy  
i niezwykle skuteczną broń na nawet najostrożniejszego wodnego drapieżnika! 
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SAVAGE GEAR 
FAT T-TAIL MINNOW
Zaprojektowane tak, by w wodzie doskonale kołysać się i pul-
sować. Idealne do łowienia na lekkich główkach, stale zwijając 
przynętę. Są równie skuteczne przy tradycyjnym łowieniu z cięż-
szymi główkami - przy jiggowaniu lub w metodzie wertykalnej. 
Gruby korpus pozwala na zbrojenie przynęty dowolną główką jigg. 
Spore kopyto niezwykle skutecznie pracuje przy niskiej szybko-
ści prowadzenia, zaś miękki materiał przynęty sprawia, że jest 
ona bardzo realistyczna w wodzie. Model Fat T-tail Minnow to broń 
na niemal każdego słodko- i słonowodnego  drapieżnika. Szcze-
gólnie zabójcza na: szczupaki, okonie i sandacze.

Kup na sztuki i wypróbuj!!!

SAVAGE GEAR 
ZESTAW FAT T-TAIL MINNOW
5 precyzyjnie dobranych kolorów - doskonała broń na: szczupaki, 
okonie i sandacze. Dostarczone z główkami jig o różnych 
rozmiarach i wadze.

Rozmiar haka #1 5g i 7g
Rozmiar haka #2/0 7g i 10
Rozmiar haka #3/0 10g i 12.5g

02-Rudd Minnow

04-Green Pearl Silver 

05-White Silver

06-Motor Oil

07-Fluo Green Silver

7.5cm, 5g, 160 szt.

9cm, 7g, 140 szt.

10.5cm, 11g, 72 szt.

13m, 20g, 42 szt.

36
elementów

opakowanieZBIROCZE

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR CANNIBAL
Unikalne gumy z kopytem, które posiadają nie tylko niesamowicie realistyczną mo-
torykę w wodzie, ale także prezentację i gamę kolorystyczną. To wszystko sprawa, 
że model Cannibal wprowadza przynęty gumowe z kopytem na całkowicie nowy 
poziom jakości. Wiele lat testów i doświadczeń stoi za unikalną konstrukcją tej 
przynęty, pozwalającej na łowienie w szybkim i wolnym opadzie, doskonałej do jig-
gowania jak i do metody wertykalnej. Idealna broń na: sandacze, okonie, szczupaki, 
pstrągi.

Model Rozmiar haka

6.8cm Cannibal #1  

8cm Cannibal #2/0 - 3/0

10cm Cannibal #3/0 - 4/0

12.5cm Cannibal #5/0 - 6/0

Rekomendowany rozmiar główki jigg:

32-Blue Pearl

33-White and Black

34-Clown

35-Glitter Bug

07-Minnow

12-Perch

20-Firetiger

31-Fluo Glow

12,5cm, 20g

10cm, 9g

8cm, 5g

6,8cm, 3g

opakowanieZBIROCZE

świecący

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 3D CRAYFISH
Komory powietrzne w szczypcach nie tylko nadają przynęcie naturalny ruch  
w wodzie, gdy jest ona zbrojona od przodu, ale pozwalaj jej na przyjęcie posta-
wy obronnej raka, kiedy uzbroimy ją w główkę Stand Up. Mikro ruchy przynęty 
są wywoływane nawet podczas powolnego prowadzenia i przez delikatny nurt 
wody. Komora powietrzna w głowie powoduje, że przynęta jest pływająca. Moż-
liwe jest zatem, po uzbrojeniu jej w dociążony hak antyzaczepowy, prowadzenie 
jej nad gęstym zielskiem, a następnie pozwolenie jej na bardzo nęcący, powolny 
opad w bardziej „czystym” otoczeniu. Dokładnie tak, jak robi to żywy rak!

3D Crayfish to nie tylko przynęta ale cały kompleks akcesoriów do jej zbrojenia, które 
pozwolą dobrać gotowy zestaw idealnie sprawdzający się w bardzo szerokiej gamie 
metod spinningowania. Dzięki nim uzbroisz gumę do metody: drop shot, Carolina, po-
wierzchniowej i opadowej!

• Komory powietrzne w szczypcach i głowie
• Niezwykle naturalne ruchy czułek i odnóży
• Nasączone atraktorami: jodyną, solą i aromatem raka
• Doskonale naturalna praca przy opadzie
• Dopracowana 2-tonowa kolorystyka

Solone  
i nasączone 

aromatem raka

Magic Brown Red Black Brown

12.5cm
15g - Pływający 

3 szt. w opakowaniu

8cm
4g - Pływający

4 szt. w opakowaniu

7.5cm
4.5g

1 szt. w opakowaniu

SAVAGE GEAR GŁÓWKA JIGGOWA 
CRAYFISH STAND UP 
Doskonale wyważona główka jiggowa stand up jig sprawia,  
że przynęta 3D Crayfish niezwykle realistycznie porusza 
się w opadzie. Po zatrzymaniu przynęta unosi się ku gó-
rze i porusza szczypcami - jak żywy rak w czasie obrony.  
Super ostry, kuty hak.

Dostępne rozmiary:
S: #1/0 (6g) 
L: #3/0 (12g)

Red & Black Blue & Black Magic Brown Sand

       SAVAGE GEAR 
3D REACTION CRAYFISH
Podstawą dla przynęty jest trójwymiarowy model stworzony na 
podstawie skanowania 3D prawdziwego raka. Efektem czego jest 
niespotykany poziom detali. W modelu Reaction Crayfish dodane 
zostały szczypce pracujące w czasie opadu i zwijania przynęty.  
Wbudowana szklana grzechotka dodatkowo wzmacnia łowność 
przynęty. Model ten charakteryzuje się bardzo realistycznymi mikro 
ruchami. Możliwość zbrojenia: główką jiggową i hakiem offsetowym. 
Doskonała przynęta na okonie, pstrągi, szczupaki i basy!

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR GŁÓWKA JIGGOWA BALL (SERIA PROFESJONALNA) 
Super wytrzymałe i niezwykle ostre, japońskie kute haki. Precyzyjnie odlane, idealnie okrągłe ciężarki o wymiarach i wadze dostosowanych 
do szerokiej gamy przynęt miękkich. Mniejsze rozmiary, od #1 do #3/0, wyposażono w drut utrzymujący główkę w przynęcie, przez co nie 
odkształca i nie niszczy ona takiej przynęty.  Większe rozmiary posiadają tradycyjne złącze kołnierzowe - doskonale trzymające główkę oraz 
dodatkowe kółko łącznikowe na dole.

10g  3 szt.

15g  3 szt.

20g  3 szt.

7g   2 szt.

12.5g  2 szt.

17.5g  2 szt.

25g  2 szt.

#1

#1/0

#2/0 #3/0 #5/0 #8/0 #100#6/0 #7/0

4g  3 szt.

5g  3 szt.

7g  3 szt.

5g  2 szt.

7g  2 szt.

5g  3 szt.

7g  3 szt.

10g  3 szt.

5g  3 szt.

7g  3 szt.

10g  3 szt.

12.5g 3 szt.

10g  2 szt.

15g   2 szt.

20g  2 szt.

25g  2 szt.

10g  2 szt.

15g  2 szt.

20g  2 szt.

30g  2 szt.

40g  2 szt.

10g  2 szt.

15g  2 szt.

20g  2 szt.

30g  2 szt.

SAVAGE GEAR GŁÓWKA  
JIGGOWA BALL (WOLFRAMOWE)

Wolframowe główki jigg dla wędkarzy preferujących finezyj-
ne zestawy. Większa gęstość wolframu pozwala na wykonanie 
mniejszych i bardziej kompaktowych główek w stosunku do in-
nych materiałów. Niezwykle ostre i wytrzymałe haki Savage Gear 
to oczywiście standard.

#2/0

6g  2 szt.

8g  2 szt.

#3/0

7g  2 szt.

10g  2 szt.

WOLFRAM
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      SAVAGE GEAR 
3D PVC MAYFLY
Miękka imitacja jętki z PVC doskonałe do delikatnego łowienia 
(LRF) pstrągów, kleni i okoni. Doskonale sprawdzą się w metodzie 
drop shot i z lekkimi główkami jigg!

•   Mikroruchy odnóży
•   Wspaniała praca odwłoka
•   Bardzo realistyczna budowa
•   Nasączone atraktorem DNA 
•   8 sztuk w opakowaniu     SAVAGE GEAR 3D FRY

Miękka imitacja narybku z PVC doskonałe do delikatnego łowienia 
(LRF) pstrągów, kleni i okoni.

Wspaniałe mikro kopyto oraz jaskółka w miksie po 8 sztuk. 
Doskonale sprawdzą się w metodzie drop shot i z lekkimi główkami 
jigg!

•   Dwie wersje w opakowaniu
•   Wysoki poziom detali
•   Nasączone atraktorem DNA 
•   8 sztuk w opakowaniu

8
szt. w 
opak.

5 cm 6.5 cm

RedBrown GlitterGreenBlack

5 cm 6.5 cm

Dirty Silver Motor Oil

Pearl Silver Yellow Chart Pearl

0.8 g

1.2 g

2 g

Świecące stopery

      SAVAGE GEAR 
GŁÓWKI JIGGOWE  
MICRO DART
Doskonałe zbrojenie przynęt 3D Fry i 3D PVC 
Mayfly – niezwykle ostre i mocne haki  
w rozmiarze #8.

•   5 sztuk w opakowaniu

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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     SAVAGE GEAR 
RIB WORM
Doskonałe sztuczne robaki do łowienia wielkich okoni. 
Długi falowany ogon nęci ryby nawet przy wolnym pro-
wadzeniu. Pierścieniowaty korpus ma doskonały kształt  
i prowadnice dla haka offsetowego. Doskonała guma 
do metody Carolina, Texas, do łowienia na główkach 
jigg i ze zbrojeniem anty-zaczepowym.  Wzmacniane 
naszym atraktorem DNA!

•   8 lub 10 sztuk w opakowaniu

     SAVAGE GEAR 
SG ZESTAW RIB WORM  
30+17 ELEMENTÓW
Bardzo atrakcyjny zestaw z gumami RIB Worm – nie-
zbędnik na okonie i sandacze. Gumy wzmocnione na-
szym atraktorem DNA! Dostarczone z pełnym zestawem 
akcesoriów do metod: Carolina i Texas.

•   5 kolorów gum
•   3 szt. W każdym kolorze i w 2 rozmiarach
•   2 x 5g, 2 x 7g, 1 x 10g mosiężna kulka
•   4 szt. Koralików clicker
•   4 krętliki #6
•   Haki offsetowe Finezze #1/0 x 2 i 3/0 x 2

     SAVAGE GEAR 
ZESTAW KULEK MOSIĘŻNYCH 
Zestaw kulek mosiężnych, dostarczonych z precyzyjnie 
wyciętymi i polerowanymi mosiężnymi stożkami do me-
tod: Carolina i Texas. W zestawie głośne paciorki i małe 
krętliki.

Motor Oil

Blue Glitter

Red Glitter

Green Silver

Chartruese Pearl

9cm / 10 szt. w opak. 11cm / 8 szt. w opak.

5 g 7 g 10 g

47
elementów

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
ZESTAW FIREBALL
Idealny zestaw do łowienia martwą lub żywą  
przynętą na zestaw fireball.

• 5 główek fireball, 
 (2 x 15g #1, 2x20g #1, 1x35g #2/0)
• 5 Stingerów: 4 x kotwice #6, 1 x kotwice #4
• 20 silikonowych stoperów
 (10 x bright orange,10 x glow)

30
elementów

SAVAGE GEAR 
ZESTAW VERTICAL
Najlepszy zestaw dostępny na rynku, zawiera doskonałe 
gumy o kształtach i kolorystyce dobranej przez najlep-
szych wędkarzy stosujących metodę wertykalną na świe-
cie!

• 5 główek jiggowych Big Eye Stand Up z hakiem #3/0  
 (2 x 20g, 2 x 24g i 1 x 28g) 
• 5 profesjonalnych stingerów z  kotwicami #6
• 30 wyselekcjonowanych gum Savage Gear  
 (1 Deceiver, 2 V-Tail i 2 Seducer na każdy kolor) 
 (6 specjalnie dobranych kolorów).

Deceiver 
Minnow 

145

Seducer 
Minnow 

145

40
elementów

V-tail 
Minnow 

145

SAVAGE GEAR ZESTAW DROP SHOT
Najlepszy zestaw na rynku dostępny z hakami stand out  
w dwóch wersjach i rozmiarach z mosiężnymi obciążnikami.  
Zestaw zawiera gumy Dying Minnow w rozmiarach 6 i 8cm  
w doskonałej kolorystyce do łowienia okoni.

• 2 mosiężne obciążniki 9g i 12,5g
• 4 haki Standout, 2 szt. #6 i 2 szt. #4 
• 6cm Dying Minnows 3 szt. na kolor: Pearl Silver, Baby Mac,  
 Blue Pearl Gold, Ragworm
• 8cm Dying Minnows 3 szt. na kolor: Pearl Silver, Baby Mac,  
 Blue Pearl Gold, Ragworm

30
elementów

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
ZESTAW  
PRO 4PLAY SHAD
Zawiera 5 gum w doskonale dobranej 
kolorystyce i 2 główki jiggowe #1/5g oraz 
#1/ 7g.

SAVAGE GEAR 
ZESTAW TROUT PRO
Doskonale skomponowany zestaw pstrągowy, 
pozwala na łowienie pstrągów wszędzie i we 
wszelkich warunkach!

Główki jiggowe 4g i 5g hak #1
Pro 4Play Shad 7.2cm: Snow White, Pearl 
Silver, Ragworm Grub 65mm: Snow White, 
Pearl Silver,  Pink Haze.

SAVAGE GEAR 
ZESTAW PERCH PRO
Doskonale skomponowany zestaw okoniowy, 
pozwala na łowienie okoni wszędzie i we wszelkich 
warunkach!

3 szt. Pro 4Play Shad 7.2cm
3 szt. Grub 65mm
2 główki jiggowe 5g, 7g hak #1
Kolory Pro 4Play Shad: Pearl Silver, Fluo Yellow 
White, Motor Oil
Kolory Pro Grub: Glow, Fluo Yellow, Ragworm

SAVAGE GEAR ZESTAW 
BLACK BASS PRO
Idealny zestaw dla łowców czarnych  
basów – doskonały wybór miękkich  
przynęt, którym nie oprą się te 
 wodne stworzenia!

2 x Reaction Crayfish (10cm) 
3 x Ribbon Worms (8.2cm) 
3 x Ribbon Worms (6.5cm) 
8 x Tube Worm (10cm) 
4 x Savage Lizard (14cm) 
4 x Savage Grub (8.2cm) 
1 x Główka Standup (8g) 
2 x Mosiężny odwżnik (3.5g) 
2 x Haki offsetowe (#S) 
2 x Haki offsetowe (#M) 
2 x Haki Mosquito

x 2

x 3

x 3
x 8

x 4

x 4
x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

33
elementy
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SAVAGE GEAR 3D FROG
Przynęta będąca idealnym odwzorowaniem praw-
dziwej żaby, powstała na bazie skanowania praw-
dziwego płaza. Pusty korpus z ukrytym hakiem 
spłaszcza się w czasie ataku drapieżnika ułatwia-
jąc zacięcie nawet w wypadku ataku szczupaka.  
Dwie wersje: wersja skacząca, o akcji powierzch-
niowej walk the dog i wersja z pracującymi nogami 
robiącymi bąble w czasie zwijania. Dostępna w roz-
miarach M i L.

19cm
22g

11cm
12g

Jumping Frog

11cm
12g

19cm
22g

Reaction Frog

10cm
12g

15cm
22g

SAVAGE GEAR 3D SPIN KICK FROG
Przynęta będąca idealnym odwzorowaniem prawdzi-
wej żaby, powstała na bazie skanowania prawdziwego pła-
za. Pusty korpus z ukrytym hakiem spłaszcza się w cza-
sie ataku drapieżnika ułatwiając zacięcie nawet w wypadku 
ataku szczupaka. Skrzydełka będą błyskać i bąblować w wodzie,  
co jest nieodpartym sygnałem dla drapieżnika do brutalnego ataku 
pod samym lustrem wody! 2 rozmiary: M i L.

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
PANIC PREY V2
Doskonała przynęta powierzchniowa, oparta na imitacji sardeli 
europejskiej (Anchova)! Pysk przynęty generuje wspaniałe roz-
pryski i plasknięcia w czasie prowadzenia. Długi, hydrodyna-
miczny korpus zapewnia niezwykle długie dystanse i precyzję 
rzutów - Tylna kotwica w czasie lotu układa się wzdłuż korpusu, 
zapewniając stabilny lot przynęty. Wykończenie papierem holo-
graficznym sprawia, że przynęta niezwykle realistycznie błyska  
w czasie prowadzenia. Jej akcja sprawia, że jest ona równie sku-
teczna w słonej, jak i w słodkiej wodzie.  Najlepsza imitacja ucie-
kającej rybki na rynku!

• Pozwala na dalekie rzuty 
• Silne rozbryzgi 
• Wykończona papierem holograficznym 
• Głośna grzechotka
• Niezwykle ostre kotwice Savage Gear

01-Dirty Silver Mullet

02-Sardine

03-White Flash

04-Sandeel / Ayu

05-Lemon Back Flash

06-Olive Flash

10.5cm, 16g
Kotwice #4

13.5cm, 28g
Kotwice #2

Konstrukcja ułatwiająca  
dalekie rzuty

19.5cm, 83g
Kotwice #1

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR  
SŁONOWODNY POP PREY
Aby zaspokoić wymagania rynku wędkarstwa morskiego - w szcze-
gólności w wypadku łowienia labraksów, zaprojektowaliśmy te dale-
ko lecące mikro poppery o doskonałej akcji rozbryzgującej. Ściąga-
nie tej przynęty z rwaniem i przerwami, przy szczytowej akcji wędki, 
ożywia poppera w sposób, który z dużego dystansu rozwściecza 
morskie drapieżniki i motywuje do agresywnych ataków. Wykonane 
są z użyciem najwyższej jakości japońskich kotwic i kółek łączniko-
wych. W czasie testów pokazały swą ogromną łowność w wypadku 
labrakasów! Większa wersja Pop Prey doskonale nadaje się na więk-
sze słonowodne drapieżniki!

• Najwyższej jakości kotwice i kółka łącznikowe, odporne  
 na słoną wodę
• Zintegrowany system dalekich rzutów 
• Pracuje na powierzchni wody
• Akcja rozbryzgująca

Pop Prey66
6,6cm, 7g

Pop Prey100
10cm, 18g

Zbrojenie na 
przelotowym drucie

01-Dirty Silver 03-Bone White Shiner

04-Psycho Sandeel 02-Psycho Sardine

Konstrukcja ułatwiająca dalekie  
rzuty, rdzeń z drutu

10.5cm - 20g

13.5cm - 38g

19.5cm - 111g

Dirty Silver Mullet

Sardine

White Flash

Sandeel

Lemon Back Flash

Olive Flash

SAVAGE GEAR PANIC POPPER
Doskonały popper zaprojektowany do dalekich rzutów, z nie-
samowitą akcją! Szerokie otwarte „usta” charakteryzują się 
bardzo silnymi pluskami i rozbryzgami. W czasie normalnego 
zwijania wabik pozostawia za sobą wspaniały ślad na lustrze 
wody. Tylna kotwica SG Y składa się wzdłuż korpusu przynęty 
w czasie lotu, co zwiększa stabilność jego lotu. Bardzo twardy 
korpus z tworzywa ABS z przelotowym rdzeniem z drutu, do 
którego poprzez mocne kółka łącznikowe mocowane są duże 
kotwice. Doskonała broń na duże, brutalne słonowodne dra-
pieżniki!

• Doskonała praca poppera
• Konstrukcja zapewniająca daleki dystans lotu
• Rdzeń z drutu
• Bardzo twardy korpus z tworzywa ABS
• Wykończenie z papieru holograficznego
• Mocny krętlik z przodu zapobiegający zaczepianiu się kotwicy  
 (13,5cm i  19,5cm)
• Bardzo mocne kółka łącznikowe i duże kotwice
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SAVAGE GEAR MORSKI SANDEEL
Te wspaniałe tubisy to idealna imitacja żywych oryginałów. Tubis,  
to ulubiona zakąska wielu drapieżników. Te miękkie przynęty mają do-
skonałą pracę. To pierwsza 100 procentowo morska przynęta Savage 
Gear przeznaczona zwłaszcza do łowienia pionowego, ale dała się po-
znać także jako jig i przynęta trollingowa. Jej praca jest tak niesamo-
wita, że trzeba ją zobaczyć i uwierzyć! Uzbrojona w najwyższej klasy 
morskie haki, hamujące zapędy najsilniejszych morskich potworów. 
Idealna na dorsze, czarniaki i mniejsze halibuty.

Opakowanie zawiera:2 gumy i 1 główkę

12.5cm 23g
Hak #3/0

16cm 42g
Hak #5/0

17cm 65g
Hak #6/0

18cm 100g
Hak #6/0

20cm 150g
Hak #8/0

Blue Silver

Sandeel

Real Pearl

Lemon Back  

Opakowanie zawiera: 
2 gumy i 1 główkę

Youtube.com 
/SavageGearPolskaPolska

Pink Glitter NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
ZESTAW 12,5CM SANDEEL  
35 ELEMENTÓW   
Perfekcyjnie dobrany zestaw ogonów i główek  
jigg modelu Sandeel w rozmiarze 12,5 cm.

5kolorów ogonów Sandeel,4 szt. 10cm ogonów  
z kopytem i 2 szt. 10cm twisterów w każdym z kolorów: 
Sandeel, Blue Silver, Pearl Silver, Baby Mack, Glow.

2 x główki Sandeel #1/0 10g
2 x główki Sandeel  #1/0 16g
1 x główka Sandeel #1/0 22gg

SAVAGE GEAR 
THE ORIGINAL SAVAGE SANDEEL
Ogromna popularność naszych tubisów zachęciła nas do zaoferowania tej przynęt 
w opakowaniu zbiorczym. Dzięki temu wędkarze mogą kupić ją na sztuki  
i eksperymentować przy łowieniu tą przynętą.

Super miękka guma pokryta atraktorem.

Sandeel

Blue Silver

Baby Mack

Pearl Silver

Lemon Back

12.5cm16cm17cm18cm20cm

35
elementów

SAVAGE GEAR 
SANDEEL CURLTAILS
Twisterowe ogonki stanowiące dodatek do naszej 
popularnej serii Sandeel. Pasują idealnie do gamy 
główek jiggowych Sandeel (7g, 16g i 29g). Doskonale 
pracują przy niewielkiej prędkości trollowania lub 
ściągania, ze wspaniałą wężową akcją, sprawdzą 
się także w jiggowaniu. Doskonała i uniwersalna 
przynęta na niemal wszystkie drapieżniki słono-  
i słodkowodne.

7cm
6 szt. w oapk.

Pearl Silver

Glow

Baby Mack 

Ragworm

10cm
5 szt. w oapk.

14cm
4 szt. w oapk.

opakowanieZBIROCZE

świecący

świecący

78
WWW.FACEBOOK.COM/SAVAGEGEARPOLSKA WWW.SAVAGE-GEAR.COM



SAVAGE GEAR 
KOLEKCJA GŁÓWEK JIGG SANDEEL
Zapraszamy do zaponania się z kompleksową ofertą główek jigg do 
przynęt serii Sandeel.

#2 - 7g #2 - 10g

#1/0 - 10g #1/0 - 10g #1/0 - 16g #1/0 - 16g #1/0 - 22g

#4/0 - 15g #4/0 - 15g #4/0 - 29g #4/0 - 29g #4/0 - 42g

#6/0 - 42g #6/0 - 63g

#6/0 - 65g #6/0 - 97g

#8/0 - 150g#8/0 - 104g

Polecane dla:

10cm LB Sandeel Slug
Mini Sandeel LRF Kit
7cm Sandeel Curltails

10cm LB Sandeel
14cm Sandeel Slug
10cm Sandeel Curltails

14cm LB Sandeel
16.5cm Sandeel Slug
14cm Sandeel Curltail

15.5cm LB Sandeel
20cm Sandeel Slug

18/14cm Bulk LB Sandeel

20/15cm Bulk LB Sandeel

SAVAGE GEAR SANDEEL SLUG (LOOSE BODY)

W wyniku naszych starań dokładanych w rozwój przynęt na drapieżniki morskie i słod-
kowodne przygotowaliśmy  serię wyjątkowo realistycznych imitacji dobijaków posia-
dających pełną przednią część oraz pustą w środku część ogonową co powoduje, że 
przynęta ta pływa. Pełna przednia część doskonale utrzymuje hak, a tylna podczas 
ataku ryby ugina się co skutkuje lepszym zacięciem. Slugi zbroimy hakami offsetowy-
mi na bez zaczepowych zestawach obciążając odpowiednio uzyskując żądaną pływal-
ność. Można również odciąć głowę i zbroić naszymi doskonałymi główkami sandeel 
uzyskując przynętę o doskonałych własnościach wabiących. Seria ta nadaje się rów-
nież do metody drop shot i do jigowania. Doskonałe wykonanie z dbałością o szczegóły. 
Świetne na wszystkie gatunki drapieżników. 

30-Real Pearl

08-Sandeel

32-Lemon Back

16.5cm Pływający 
(5 szt.)

14cm Pływający 
(6 szt.)

10cm Pływający 
(6 szt.)

Płytka i zarośnięta woda

Płytka woda

Standardowa wersja

Szybki nurt

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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Herring

Sardine

Lemon Back

8cm, 10g

10cm, 21g

13.5cm, 41g

SAVAGE GEAR 3D SARDINE
Przynęta powstała na bazie skanowania trójwymiarowe-
go młodej sardynki. Doskonałe odwzorowanie sposobu 
poruszania się sardynki, niezwykle szczegółowa budowa  
i kolorystyka - idealna broń na każdego wodnego entuzja-
stę sardynek. Bardzo ostry hak i duże zakrwawione oczy  
w główce. Główka może współpracować z gumami 3D Ble-
ak. 

• Detale na podstawie skanu 3D
• Wspaniała praca w wodzie 
• Bardzo miękki korpus
• Hak zapewniający pewne zacięcie 
• Duże zakrwawione oczy

SAVAGE GEAR 
GŁÓWKI 3D SARDINE
Główki powstały na bazie skanowania trójwymiarowego 
młodej sardynki. Niezwykle ostry hak. Współpracują  
z gumami 3D Sardine i 3D Belak.

Długość Waga Hak Szt.

8cm 7g #2 2

8cm 11g #2 2

10cm 15g #1/0 2

10cm 22g #1/0 2

13.5cm 28g #4/0 2

13.5cm 42g #4/0 2

Opakowanie zawiera:
2 x gumowe korpusy
1 x główka jigg

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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Opakowanie zawiera:
2 x gumowe korpusy
1 x główka jigg

8.5cm - 11g
Pływająca
2 szt. w opakowaniu

Dołączone rurki 
zabezpieczające 
węzeł mocujący

01-Dirty Silver Mullet

03-White Flash

05-Chartreuse Pearl 

SAVAGE GEAR TPE MUDD MINNOW
Doskonała praca na powierzchni - przynęta wykonan z materiału TPE, charakteryzującego się dużą wy-
trzymałością i pływalnością. Zbrojona w poczwórnie ostrzony hak o szerokim kolanku, zaś węzeł przy-
ponu chroni rurka z TPE - co czyni przynętę całkowicie antyzaczepową. Idealna przynęta na płytkie, silnie 
zarośnięte zbiorniki.

(NIGDY NIE PRZECHOWUJ PRZYNĘT Z TPE RAZEM Z PRZYNĘTAMI Z PVC!!!)

SAVAGE GEAR 3D TPE MULLET
Przynęta opracowana na podstawie trójwymiarowych skanów 
kiełbia.  Niezwykle wysoki poziom odwzorowania szczegółów 
budowy, a także sposobu poruszania się kiełbia w wodzie. Dwie 
wersje przeznaczone na płytkie zbiorniki: wolno tonąca (pracuje 
na głębokości 30 - 60 cm) i powierzchniowa. Wykorzystany tu ma-
teriał TPE sprawia, że cieniowanie przynęty jest odporne na zęby 
drapieżników.

Wykorzystano tu 4-krotnie ostrzony hak o szerokim kolanku - za-
pewnia on pewność zacięcia.

• Detale na podstawie skanu 3D
• Super wytrzymały materiał TPE
• Niezwykle realistyczna praca
• Super ostry hak zapewnia pewne zacięcie
• Dwie wersje: wolno tonąca i powierzchniowa

(NIGDY NIE PRZECHOWUJ PRZYNĘT Z TPE RAZEM  
Z PRZYNĘTAMI Z PVC!!!)

01-Dirty Silver 

13cm, 29g

03-White Silver02-Green Silver 04-Lemon Back

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
3D MANIC CRAB
Doskonałe odwzorowanie kraba, posiada niezwykle 
wysoką szczegółowość. Odnóża poruszają się w czasie 
opadu i zwijania, sprawiając, że przynęta zachowuje się 
bardzo realistycznie. Wykonywane przez przynętę mi-
kro ruchy działają jak magnes na drapieżniki, motywu-
jąc je do natychmiastowego ataku. Doskonała przynęta 
do wielu technik wędkarstwa słonowodnego, szcze-
gólnie do metody Rock Fishing, sprawdzi się idealnie 
przy łowieniu: wargaczy, morskich basów i innych.

2.5cm
5 szt. w oapk.

5cm
4 szt. w oapk.

7.5cm
3 szt. w oapk.

Red & Black Tan Crab Black Crab Orange Belly

01-Brown 

02-Olive Green Egg

03-Sand

04-Yellow tail Glow

SAVAGE GEAR 
3D HYBRID SHRIMP
Doskonała przynęta powierzchniowa, powstała na 
podstawie skanów trójwymiarowych krewetki. Przy-
nęta płynie do przodu w opadzie i ucieka tyłem w 
czasie zwijania - dzięki temu porusza się bardzo 
realistycznie w czasie prowadzenia, wychodząc na 
powierzchnie rozbryzguje wodę. Nogi z materiału TPE 
poruszają sie całkowicie realistycznie w czasie opadu. 
Jej wysoka lotność jest wynikiem faktu, że w czasie 
rzutu nogi układają się wzdłuż korpusu, ograniczając 
opór powietrza. Kotwica jest ukryta między odnóża-
mi, przyczepiona do magnesu w korpusie. Doskona-
ła broń na wszystkie morskie drapieżniki gustujące  
w krewetkach łapanych przy lustrze wody. 

• Detale na podstawie skanu 3D
• na powierzchni wody pracuje jak popper
• Realistyczna praca w opadzie
• Magnetyczne blokowanie kotwicy
• Odnóża i czółna wykonane z materiału TPE

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

świecący

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR PSYCHO SPRAT
Rezultatem naszych prac związanych z rozwojem przynęt na drapieżniki (w tym gatunki mor-
skie) są wykonane z metalu jigi przecinające wodę podczas prowadzenia i wykonujące gwałtow-
ne uniki na bok podczas opuszczania. Przy szybkim prowadzeniu ta unikalna przynęta charakte-
ryzuje się agresywną akcją, a podczas przerw w prowadzeniu będzie kręcić się powoli błyskając 
i przyciągając drapieżniki z dużych odległości. Niesamowity wygląd szczegółów na tej przynęcie 
nie ma sobie równych. Produkt wykonany z japońskich komponentów najwyższej jakości.

02s:Psycho Sardine 04s: Psycho Sandeel

03s:French Bone 06s: Lemon Back Flash

87mm, 60g

80mm, 45g

73mm, 35g

68mm, 28g

świecący

świecący
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47mm, 10g

43mm, 8g

37mm, 5g

SAVAGE GEAR ZESTAW MINI SANDEEL
Zestaw z rodziny LRF (Light Range Fishing) - Mini Sandeel - zawiera w sobie 
gumy z kopytem -Sandeel - i bez - Sandeel Slug -wraz z mikro główka-
mi jigg Sandeel. Doskonale łowny i uniwersalny zestaw na słodką i słoną 
wodę. 2 rodzaje przynęt w 5 doskonale dobranych kolorach, plus 5 główek 
jiggowych.

LRF  
LIGHT 
RANGE 
FISHING
Zestawy Light Range 
Fishing są  wynikiem 
inspiracji ideologią Light 
Rock Fishing, jednak 
pozwalają na o wiele 
szersze zastosowanie. 
Zawierają w sobie 
najnowocześniejsze 
osiągnięcia na polu mini  
i mikro przynęt  
- skuteczne w słodkiej  
i słonej wodzie. Okonie, 
pstrągi, mniejsze 
drapieżniki morskie  
- zastosowania  
są nieskończone!

Glow

Zestaw zawiera:
20 gum i 5 główek jiggowych

70mm

White

Silver

Silver

Fluo Chart

Pink Glow

60mm

Pink Flash

SAVAGE GEAR 
ZESTAW LRF MINI CASTING JIG
Zestaw LRF - Mini casting Jiggs to perfekcyjna wibrująca i lu-
sterkująca akcja przy zwijaniu i obrotowa przy zatrzymaniu lub 
silne błyski i boczny uślizg przy jiggowaniu. Duży zasięg rzutu, 
szeroki hak ułatwiający zacięcie i późniejsze wyjęcie. Wszystko  
w 3 doskonale dobranych kolorach. Idealna broń w słodkiej i sło-
nej wodzie.

3 szt. w opakowaniu.

Sardine

White Glow

SAVAGE GEAR 
ZESTAW LRF MICRO 
SANDEEL VALUE 
Gotowy do użycia zestaw przynęt LRF Micro 
Sandeels - rippery i twistery – niezbędna rzecz nad 
słodką i słoną wodą! Lżejsza i cięższa główka oraz 
po 5 twisterów i ripperów.

SAVAGE GEAR 
ZESTAW MINI SANDEEL VALUE
Gotowy do użycia zestaw mini Salndeeli w rozmiarze 10cm  - kopyta i slugi  
- niezbędna rzecz nad słodką i słoną wodą! Lżejsza i cięższa główka oraz po  
4 gumy z każdego rodzaju.

SAVAGE GEAR 
ZESTAW LRF MICRO RAGWORM   
3 doskonale wybrane kolory,  6 gum z każdego koloru  
i 2 mikro główki jigg oraz 2 modele robaków – prosty i pofalowany  
– pełnia szczęścia dla wędkarza gustującego w imitacjach robaków 
i ultra lekkich zestawach. Guma z atraktorem!

2 modele – prosty i pofalowany
3 kolory: czerwony, brązowy i fluo - 6 szt. w każdym
2 mikro główki jigg 1.5g hak #6

SAVAGE GEAR 
GŁÓWKI FINEZZE LRF MICRO 
SANDEEL
Doskonała akcja dla lżejszych i mniejszych: Slugów, ripperów, 
krewetek i twisterów

White

Sandeel

Glow

Pearl Silver

Glow

Pack include:
1 x Light jighead
1 x Heavy jighead
4 x Paddle tails
4 x Slug tails

Pack include:
2 x Micro jigheads
18 x worm tails (6x3 models)

Opakowanie zawiera:
1 x lekką główkę jigg
1 x ciężką główkę jigg
5 x gumy z kopytem
5 x gumy z ogonem slug

świecący

świecący

świecący
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SAVAGE GEAR TPE FLY SHRIMP
TPE Fly Shrimp powstała na podstawie skanowanie 3D małej krewetki, dzięki cze-
mu posiada niezwykłą szczegółowość odwzorowania, nawet w swoim małym 
rozmiarze. Materiał TPE jest bardzo wytrzymały i elastyczny, dzięki czemu może 
być wykorzystywany nawet na blanki wędzisk muchowych. Przynęta, dzięki swojej 
zmyślnej konstrukcji, może być zbrojona na wiele sposobów. Hak offsetowy z sze-
rokim kolankiem można montować od przodu lub od tyłu przynęty, można w ten 
sam sposób zbroić ją małymi główkami jiggowymi. Można także przykleić przynętę 
do sztucznej muchy.

• Doskonała do Bombardy, wędkarstwa muchowego i finezyjnego spinningu
• Najwyższej jakości haki
• Wykonane z TPE (nie trzymaj ich razem z przynętami z PVC)
• Mikroruchy czółen i odnóży
• Szerokie możliwości zbrojenia
• Hak offsetowy #2

(NIGDY NIE PRZECHOWUJ PRZYNĘT Z TPE RAZEM  
Z PRZYNĘTAMI Z PVC!!!)

02. Brown01. Sand 04. Olive Green03. Pink

Sandeel

Glow

Pearl Silver

Glow

Zbrojenie 
od tyłu

5cm
2.65g

Zbrojenie  
od przodu

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR ZESTAW 
CUTBAIT HERRING PADDLE I CURL TAIL
Zestaw składający się z tradycyjnej wersji gumy Cutbait i nowej wersji z twisterowym ogo-
nem. Teraz masz możliwość wyboru pomiędzy kopytem a twisterem, dobierając akcję przy-
nęty do aktualnych warunków. Wężowata akcja twistera jest najlepsza przy bardzo niskich 
prędkościach prowadzenia, zaś kopyto doskonale zda egzamin przy tradycyjnych techni-
kach prowadzenia.

SAVAGE GEAR 
ZAPASOWE GUMY 
CUTBAIT HERRING
Zestaw zapasowych gum do przynęty Cutbait. 
Zawiera jedną gumę z kopytem i jedną  
z twisterem. Dostępne w 4 najłowniejszych 
kolorach.

66-Puffin

69-Mama Rosa

70-Deciving 3D Burbout

72-Coalfish

17-Tequila Sunrise

19-Green Glow

41-Real Herring

42-Red Fish

19-Green Glow 41-Real Herring 42-Red Fish 69-Mama Rosa

25cm, 460g

20cm, 270g

SAVAGE GEAR  
GŁÓWKI JIGGOWE  
CUTBAIT HERRING
Główki do zbrojenia gum Cutbait są teraz dostępne 
niemalowane w opakowaniach zawierających  
2 sztuki. Oferta dla wędkarzy posiadających 
nadmiar gum Cutbait lub chcących użyć ich do 
zbrojenia dużych kopyt lub twisterów.  Wersja 185 
gr perfekcyjnie nadaje się do zbrojenia 25cm gum 
4Play. 

Rozmiary 9/0 185g - 10/0 295g.

2  szt. w oapk.

20cm

25cm

UVświecący

UVświecący

UVświecący

świecący

świecący

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
3D HERRING BIG SHAD
W celu znalezienia metody produkowania perfekcyjnej przynę-
ty gumowej, charakteryzującej się doskonałym wyglądemi pracą, 
połączyliśmy technologie skanowania i modelowania trójwymia-
rowego. Poprzez zeskanowanie prawdziwego śledzia atlantyckiego 
i przetworzenie tych danych w zapis geometryczny Savage Gear ma 
możliwość produkować przynęty, które wyglądają i zachowują się  
w wodzie tak realistycznie jak tylko jest to możliwe. Dzięki wykorzy-
staniu powyższej metody przynęta 3D Herring Big Shad jest idealną 
kopią realnego śledzia, który stanowi ulubione pożywienie drapież-
ników Nordik Big Game: Halibutów, ogromnych Dorszy i Czerniaków. 
Doskonała akcja w każdych warunkach, przy zwijaniu i przy zatrzy-
maniu rozwścieczy do ataku nawet najspokojniejszego drapieżnika. 
Doskonała broń w każdej metodzie, w jiggowania i trollingu!

• Wytrzymała guma z PCV
• Doskonałe odwzorowane detale  
 na główce
• Tylna część wzmocniona nylonową  
 siatką
• Dołączony stinger Big Fish Kevlar
• Niezwykle wytrzymałe kute haki

76-Bleeding Coalfish19-Gren Glow78-Haddock42-Red Fish Gold02-Blue Back Herring

32cm 560g
1 główka + 1 guma w opakowaniu

25cm 300g
1 główka + 1 guma w 
pakowaniu

Dołączony stinger  
Big Fish Kevlar

SAVAGE GEAR 
ZESTAW NORDIC BIG GAME 
BAIT FISH 300G
Doskonały zestaw na halibuty i inne duże morskie dra-
pieżniki. Specjalnie zaprojektowany kształt obciążnika 
sprawia, że zestaw nie plącze się, a jego wykończenie 
świecącą farbą UV dodatkowo wabi ryby. Najwyższej 
jakości hak i kotwica. Przypon o długości 160cm wyko-
nany z 100% Fluoro carbonu o średnicy 1,0cm zapewnia 
idealną prezentację zestawu.

SAVAGE GEAR 
ZESTAW NORDIC BIG GAME 
BAIT FISH 500G
Doskonały zestaw na halibuty i inne duże morskie dra-
pieżniki. Specjalnie zaprojektowany kształt obciążnika 
sprawia, że zestaw nie plącze się, a jego wykończenie 
świecącą farbą UV dodatkowo wabi ryby. Blacha i świe-
cące stopery przy najwyższej jakości haku z szerokim 
kolankiem. Przypon o długości 270cm wykonany z 100% 
Fluoro carbonu o średnicy 1,0cm zapewnia idealną pre-
zentację zestawu.

Waga Rodzaj haka Hak Przypon

500g Circle #12/0 FC 1mm

Waga Rodzaj haka Hak Przypon

300g Flex       #3/0 + 6/0 FC 1mm

SAVAGE GEAR 
PLECIONKA BIG FISH HD16
Plecionka HD16 Big Fish tkana jest z najwyższej ja-
kości włókien PE (Polietylen) i włókien Kevlarowych,  
z wykorzystaniem specjalnie opracowanego ciasne-
go splotu,który zapewnia trwale okrągły profil oraz 
niesamowitą wytrzymałość i odporność na przetar-
cie.

• 16 pasmowa plecionka tkana z włókien PE  
  i Kevlarowych
• Ciasno splatana o okrągłym profilu
• Wysoka odporność na przetarcie
• Niezwykła odporność na przetarcie
• Zwiększona wytrzymałość węzłów
• Ochrona przed promieniowaniem UV

Średnica Wytrzymałość Kolor Długość

1mm 280lbs (128kg) Neutral 15m

SAVAGE GEAR 
ZESTAW CUTBAIT HERRING STINGER
Plecionka o wytrzymałości 80lbs przywiązana do silnych japońskich kotwic wraz z krętlikiem i opcjonalnym 
skrzydełkiem spinnera. Przywiąż kotwicę do oczka cutbait’a i za pomocą klipsa umieść hak w dowolnym miej-
scu. W zestawie 3 skrzydełka, 4 klipsy i 2 kotwice. Dwie sztuki w opakowaniu.

Kotwica 4/0 + #3 skrzydełko, odpowiednie dla 25cm Cutbait Herring, plecionka 80lbs super PE

Kotwica 3/0 + #3 skrzydełko, odpowiednie dla 20cm Cutbait Herring, plecionka 80lbs super PE

SAVAGE GEAR 
STINGER BIGFISH
Stinger wykonany z plecionki HD16 Big Fish i unikal-
nego haka Twin Spike - doskonałe dozbrojenie przy-
nęt Cutbait, 3D Herring Shad, Real Eel - niezbędnik na 
norweskie Big Game!

• Najwyższej jakości hak
• Innowacyjny system mocowania haka do  
 przynęty Twin Spike
• Doskonała skuteczność zacięcia
• Nie wpływa na akcję przynęt gumowych
• Możliwość regulacji długości stingera

Jak zbroić Cutbaita 
Stingerem  
Bigfish

Średnica Wytrzymałość Hak Szt. w opak.

1mm 100kg #9/0 2

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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HD4

HD8

Średnica Wytrzymałość Kolor Długość

0.09mm 10lbs (4.7kg) Ciemna zieleń 120m
0.12mm 13lbs (6.3kg) Ciemna zieleń 120m
0.15mm 20lbs (9kg) Ciemna zieleń 120m
0.19mm  27lbs (12.2kg)  Ciemna zieleń 120m
0.23mm  38lbs (17kg)  Ciemna zieleń 120m
0.28mm  58lbs (26kg)  Ciemna zieleń 120m
0.32mm  70lbs (32kg)  Ciemna zieleń 120m

0.09mm 10lbs (4.7kg) Ciemna zieleń 300m
0.12mm 13lbs (6.3kg) Ciemna zieleń 300m
0.15mm 20lbs (9kg) Ciemna zieleń 300m
0.19mm  27lbs (12.2kg)  Ciemna zieleń 300m
0.23mm  38lbs (17kg)  Ciemna zieleń 300m
0.28mm  58lbs (26kg)  Ciemna zieleń 300m
0.32mm  70lbs (32kg)  Ciemna zieleń 300m

0.09mm 10lbs (4.7kg) Ciemna zieleń 1500m
0.12mm 13lbs (6.3kg) Ciemna zieleń 1500m
0.15mm 20lbs (9kg) Ciemna zieleń 1500m
0.19mm  27lbs (12.2kg)  Ciemna zieleń 1500m
0.23mm  38lbs (17kg)  Ciemna zieleń 1500m
0.28mm  58lbs (26kg)  Ciemna zieleń 1500m
0.32mm  70lbs (32kg)  Ciemna zieleń 1500m

Średnica Wytrzymałość Kolor Długość

0.08mm 10lbs (4.5kg) Gunsmoke 120m
0.10mm 13lbs (6kg) Gunsmoke 120m
0.13mm 17lbs (7.8kg) Gunsmoke 120m
0.16mm  22lbs (10kg)  Gunsmoke 120m
0.19mm  28lbs (12.8kg)  Gunsmoke 120m
0.22mm  33lbs (15kg)  Gunsmoke 120m
0.26mm  37.5lbs (17.1kg)  Gunsmoke 120m

0.13mm 17lbs (7.8kg) Gunsmoke 300m
0.16mm 22lbs (10kg) Gunsmoke 300m
0.19mm  28lbs (12.8kg)  Gunsmoke 300m
0.22mm  33lbs (15kg)  Gunsmoke 300m
0.26mm  37.5lbs (17.1kg)  Gunsmoke 300m

       SAVAGE GEAR PLECIONKA HD8 SILENCER
Mocna 8-splotowa plecionka o idealnie okrągłym przekroju, ciasno zapleciona  
z włókien Super PE o wysokiej gęstości. Jej struktura pozwala na super cichą  
pracę, jest jedwabiście gładka, wzbogacona silikonem – dzięki czemu  
uzyskano bardzo wysoką wytrzymałość i odporność na przetarcie.

• Okrągła i jedwabiście gładka
• Super cicha praca
• Bardzo wysoka odporność na przetarcie
• Niezwykle wytrzymała
• Nierozciągliwa

       SAVAGE GEAR 
HD4 ADRENALINE V2 
Ciasno zapleciona z włókien Super PE o wysokiej gęstości plecionka, o idealnie 
okrągłym przekroju. Wzbogacona silikonem – dzięki czemu uzyskano bardzo wy-
soką wytrzymałość i odporność na przetarcie. Szary kolor Gunsmoke.

•   Ciasno zapleciona o okrągłym przekroju
•   Bardzo wysoka odporność na przetarcie
•   Niezwykle wytrzymała
•   Nierozciągliwa

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
ŻYŁKA FINEZZE
Żyłka Savage Gear Finezze Mono jest wykonana 
z jedwabiście miękkiego rozciągliwego co-poli-
meru o niezwykłej wytrzymałości i odporności na 
przetarcie. Sterowany cyfrowo proces ciągnienia 
zapewnia mniejsze skręcanie się i tworzenie wę-
złów. Pozwala na super dalekie i precyzyjne rzuty, 
utrzymuje niezwykle silne węzły. 

• Niska rozciągliwość i pamięć kształtu
• Jedwabista gładkość i miękkość
• Sterowany cyfrowo precyzyjny proces  
 ciągnienia
• Doskonała wytrzymałość i odporność  
 na przetarcia
• Doskonale przezroczysta - współczynnik  
 załamania światła bliski 1 w wodzie 
 (niemal niewidoczna).
• Wysoka wytrzymałość na węzłach

Średnica Wytrzymałość Kolor Długość

0.148mm 4.1lbs (1.85kg) Przezroczysty 150m
0.165mm 5.1lbs (2.31kg) Przezroczysty 150m
0.181mm 6.1lbs (2.77kg) Przezroczysty 150m
0.203mm  7.6lbs (3.43kg)  Przezroczysty 150m
0.234mm  9.5lbs (4.31kg)  Przezroczysty 150m
0.261mm  11.9lbs (5.39kg)  Przezroczysty 150m
0.286mm  14lbs (6.34kg)  Przezroczysty 150m
0.309mm  16.3lbs (7.39kg)  Przezroczysty 150m
0.331mm  18.4lbs (8.36kg)  Przezroczysty 150m

0.203mm  7.6lbs (3.43kg)  Przezroczysty 300m
0.234mm  9.5lbs (4.31kg)  Przezroczysty 300m
0.261mm  11.9lbs (5.39kg)  Przezroczysty 300m
0.286mm  14lbs (6.34kg)  Przezroczysty 300m
0.309mm  16.3lbs (7.39kg)  Przezroczysty 300m
0.331mm  18.4lbs (8.36kg)  Przezroczysty 300m
0.37mm  22.8lbs (10.34kg)  Przezroczysty 300m
0.405mm  27.1lbs (12.28kg)  Przezroczysty 300m
0.437mm  31.3lbs (14.22kg)  Przezroczysty 300m

0.309mm  16.3lbs (7.39kg)  Przezroczysty 2000m
0.331mm  18.4lbs (8.36kg)  Przezroczysty 2000m
0.37mm  22.8lbs (10.34kg)  Przezroczysty 2000m
0.405mm  27.1lbs (12.28kg)  Przezroczysty 1800m
0.437mm  31.3lbs (14.22kg)  Przezroczysty 1500m

SAVAGE GEAR PLECIONKA FINEZZE HD8 COUNTER
Plecionka HD8 Finezze Counter tkana jest z najwyższej jakości włókien PE (Polietylen) z wykorzystaniem 
specjalnie opracowanego ciasnego splotu, który zapewnia trwale okrągły profil i jedwabiście gładką  
i miękką powierzchnię. Poświęciliśmy setki godzin na projektowanie, testowanie i ulepszanie cyfrowo 
sterowanej metody zaplatania pozwalającej na osiągnięcie niezwykle dalekich rzutów i wytrzymałości 
plecionki oraz systemu kolorowania pozwalającego na intuicyjne  
i precyzyjne odliczanie aktualnej długości! Kombinacja  
5 jaskrawych kolorów, z łatwo zauważalnymi  
znacznikami co 1m oraz co 5m. Rezultat jest  
niesamowity - otrzymaliśmy najlepszą plecionkę  
na świecie! Doskonała do stosowania  
w multiplikatorach - pracuje  
niesamowicie płynniei cicho!
 
• Cienki splot, tkana w okrągły profil, jedwabiście  
 gładka i miękka 
• Kombinacja 5 jaskrawych - dobrze widocznych  
 kolorów
• Oznaczenie odległości: 1m, 5m i 10m
• Nierozciągliwa 
• Wysoka odporność na przetarcie
• Niezwykła odporność
• Zwiększona wytrzymałość węzłów
• Ochrona przed promieniowaniem UV 
• Nano-wzmocnienie silikonem

Średnica Wytrzymałość Kolor Długość

0.22mm  40lbs (18.2kg) 5-kolorów 300m

0.28mm 50lbs (23kg) 5-kolorów 300m

0.32mm 60lbs (27kg) 5-kolorów 300m

0.36mm 70lbs (32kg) 5-kolorów 300m

0.40mm 80lbs (36.3kg) 5-kolorów 230m

0.22mm  40lbs (18.2kg) 5-kolorów 4000m

0.28mm 50lbs (23kg) 5-kolorów 4000m

0.32mm 60lbs (27kg) 5-kolorów 4000m

0.36mm 70lbs (32kg) 5-kolorów 3000m

0.40mm 80lbs (36.3kg) 5-kolorów 2500m

1m mark
5m mark

10m per colour

Kolor zmienia się co: 1m, 5m, 10m

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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Średnica Wytrzymałość Kolor Długość

0.40mm 22lbs (10kg) Przezroczysty 30m
0.50mm 32bs (14.5kg) Przezroczysty 30m
0.60mm 43.5lbs (20kg) Przezroczysty 30m

0.70mm 57lbs (26kg) Przezroczysty 30m
0.81mm 73lbs (33kg) Przezroczysty 30m
0.90mm  90lbs (41kg)  Przezroczysty 30m
1.05mm  114lbs (52kg)  Przezroczysty 30m
1.17mm  141lbs (64kg)  Przezroczysty 30m
1.28mm  167lbs (76kg)  Przezroczysty 30m

       SAVAGE GEAR 
100% SOFT FLUORO CARBON 
Fluoro carbon jest mniej widoczny w wodzie w sto-
sunku do żyłki i praktycznie niezauważalny dla ryb. 
100% fluoro carbon jest odporny na promieniowanie UV,  
nie reaguje ze środkami chemicznymi, jest niechłonny, 
a jego bardzo gładka powierzchnia zapewnia doskonałą 
prezentację i pracę przynęty w wodzie!

•   Niewidoczny w wodzie
•   Super gładki
•   Wysoka wytrzymałość na węźle
•   100% Fluoro carbon
•   Materiał przyponowy działający jako amortyzator

       SAVAGE GEAR MATERIAŁ  
PRZYPONOWY REGENERATOR 
Regenerator – to praktycznie niewidzialna żyłka, wykona-
na z bardzo mocnego i odpornego na przetarcie kopoli-
meru. Żyłka jest odporna na działanie promieni UV i che-
mikaliów, nie wchłania substancji z wody, a dzięki swojej 
strukturze zapewnia doskonałą prezentację przynęty  
w wodzie. Nasza żyłka jest odporna na przecięcie zębami 
szczupaka, zapewnia niespotykaną odporność na węźle  
i elastyczność – model Regenrator to doskonały materiał 
do łowienia zębatych drapieżników.

• Praktycznie niewidzialna
• Współpracuje z zaciskami
• Wysoka wytrzymałość na węźle
• Niezwykle wysoka odporność na przedarcie
• Stosowana jako przypon ma działanie amortyzujące
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Średnica Wytrzymałość Kolor Długość

0.17mm 4.6lbs (2.1kg) Przezroczysty 50m
0.22mm 7.6lbs (3.5kg) Przezroczysty 50m
0.26mm 10.3lbs (4.7kg) Przezroczysty 50m
0.30mm  13.3lbs (6kg)  Przezroczysty 50m
0.33mm  15.2lbs (7kg)  Przezroczysty 50m
0.39mm  21lbs (9.4kg)  Przezroczysty 35m
0.46mm  27lbs (12.3kg)  Przezroczysty 35m

0.49mm 33.5lbs (15.2kg) Przezroczysty 35m
0.60mm 48lbs (21.6kg) Przezroczysty 20m
0.74mm  63lbs (28.7kg)  Przezroczysty 20m
0.81mm  73lbs (33kg)  Przezroczysty 15m
0.92mm  89lbs (40.5kg)  Przezroczysty 15m

1.00mm  111lbs (50.5kg)  Przezroczysty 15m
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       SAVAGE GEAR RAW 49 
Jedwabiście gładka 49 splotowa linka ze stali nie-
rdzewnej, giętka – pozwala na wiązanie węzłów, 
współpracuje z zaciskami. Doskonała do przypo-
nów i dozbrojek.

•   Drut z wysokowęglowej stali nierdzewnej
•   Doskonale zapleciona linka o konstrukcji 7x7 
• Doskonale współpracuje z zaciskami,  
 możliwe wiązanie węzłów
•   Gładka i elastyczna

7x7

       SAVAGE GEAR CARBON 49 
Super wytrzymała, gładka i giętka 49 linka ze stali nie-
rdzewnej, otulina z wytrzymałego kopolimeru węglowego 
zapewnia niespotykaną odporność na przetarcie!

•   Drut z wysokowęglowej stali nierdzewnej
•   Doskonale zapleciona linka o konstrukcji 7x7
•   Otulina z odpornego na rozdarcie Co-Poliamidu
•   Doskonale współpracuje z zaciskami, możliwe  
 wiązanie węzłów
•   Gładka i elastyczna

       SAVAGE GEAR 
BLOOD 49
Super wytrzymała, gładka i giętka 49 linka ze stali 
nierdzewnej, otulina z wytrzymałego kopolimeru wę-
glowego, w kolorze krwisto czerwonym, zapewnia nie-
spotykaną odporność na przetarcie!! 

•   Drut z wysokowęglowej stali nierdzewnej
•   Doskonale zapleciona linka o konstrukcji 7x7
•   Otulina z odpornego na rozdarcie Co-Poliamidu
•   Doskonale współpracuje z zaciskami, możliwe  
 wiązanie węzłów
•   Gładka i elastyczna  Średnica Wytrzymałość Kolor Długość

0.48mm 24lbs (11kg)     Szary w otulinie 10m

0.60mm 35bs (16kg)     Szary w otulinie 10m

0.70mm 50lbs (23kg)     Szary w otulinie 10m

Średnica Wytrzymałość Kolor Długość

0.48mm 24lbs (11kg) Czerwony w otulinie  10m

0.60mm 35bs (16kg) Czerwony w otulinie  10m

Doskonałe do materiałów 
jednowłóknowych

W  
opak.

50 
sztk

W  
opak.
100 
sztk

       SAVAGE GEAR 
ZACISKI
Najwyższej jakości mosiężne zaciski, w kolorze czarnym  
– stworzone do współpracy z linkami: Raw49, Carbon49 i Blood49.

•   100 sztuk w opakowaniu

Rozmiar   Średnica

S    1.0mm

M    1.2mm

L    1.4mm

XL   1.6mm

       SAVAGE GEAR 
ZACISKI PODWÓJNE
Podwójne zaciski, doskonałe do zaciskania 
pętli z żyłek Regenerator oraz miękkiego 
Fluoro Carbonu.
•   100 sztuk w opakowaniu

Rozmiar   Średnica/Długość

M    8mm Ø1.0mm

L    8mm Ø1.2mm

XL   10mm Ø1.5mm

7x77x7

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Średnica Wytrzymałość Kolor Długość

0.36mm   24lbs (11kg)      Brąz bez otuliny 10m

0.45mm   35bs (16kg)     Brąz bez otuliny 10m

0.54mm   50lbs (23kg)     Brąz bez otuliny 10m
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Przypon Regenerator - 50/100 cm

Przypon Blood49 - 30 cm

Przypon Carbon49 - 30 cm

Przypon Raw49 - 20 cm

Przypon Black7 - 50 cm

Przypon Black7 - 40 cm

Przypon Black7 - 30 cm

Przypon Black7 - 20 cm

Przypon Titanium - 22 cm

Przypon Titanium - 30 cm

Przypon Titanium - 35 cm

Przypon Carbon49 - 40 cm

       SAVAGE GEAR 
PRZYPONY TITANIUM 
Tytanowe, jednozwojowe przypony, posiadają zdwojone 
zaciski, stalowe kółka łącznikowe i agrafki ze sprężystej 
stali węglowej. Doskonałe do mniejszych jerków, np.: Jer-
ster 90 i 63, itp. 
Przypon Titanium Jerkbait 22cm 0.5mm 20kg Agrafka 
Needle 2 szt.

•   2 sztuki w opakowaniu

Do jerków, np.: Jerster, Freestyler, Deviator, itp. 
Przypon Titanium Jerkbait 30cm 0.7mm 25kg Agrafka 
Needle 2 szt.

•   2 sztuki w opakowaniu

Gładki i bardzo giętki, uniwersalny przypon szczupakowy 
z 7-splotowej linki tytanowej, przeznaczony do miękkich 
i twardych przynęt. Zdwojone zaciski, krętlik i agrafka ze 
sprężystej stali węglowej. 
1x7 Przypon Titanium Spin 40cm 0.40mm 15kg Agrafka 
Needle/Krętlik 2 szt.

•   2 sztuki w opakowaniu

       SAVAGE GEAR 
PRZYPONY BLACK7 
Super wytrzymałe 7 zwojowe linki stalowe, pokryte moc-
nym, czarnym kopolimerem, zapewniającym doskonałą 
odporność na przetarcie! Idealnie dobrane krętliki i agraf-
ki ze sprężystej stali, nadają się do twardych i miękkich 
przynęt! Doskonałe przypony szczupakowe!

•   3 sztuki w opakowaniu

Titanium 1 Titanium 1Titanium7
1x7

7Black

Średnica Wytrzymałość Długość Model

0.50mm 20kg 22cm Jerkbait

0.60mm 25kg 30cm Jerkbait

0.40mm 15kg 35cm Spin

Średnica Wytrzymałość Długość Model

0.35mm 7kg 20cm Black7

0.45mm 11kg 30cm Black7

0.60mm 25kg 40cm Black7

0.60mm 25kg 50cm Black7

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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       SAVAGE GEAR 
PRZYPONY RAW49 
Super cienki i miękki przypon z niepowlekanej linki stalowej, z za-
plecioną pętlą na obu końcach. Idealna prezentacja finezyjnych 
przynęt, zarówno twardych, jak i miękkich.

•   3 sztuki w opakowaniu

       SAVAGE GEAR 
PRZYPONY CARBON49 
Super wytrzymałe, miękkie i giętkie przypony z 49 zwojo-
wej linki stalowej, powlekanej mocnym węglowym kopoli-
merem, zapewniającym niezwykle wysoką odporność na 
przetarcie! Idealnie dobrane krętliki i agrafki ze sprężystej 
stali, nadają się do twardych i miękkich przynęt! Doskonałe 
przypony szczupakowe!

•   3 sztuki w opakowaniu

Carbon497x7

49Raw 7x7

Średnica Wytrzymałość Długość Model

0.48mm 11kg 30cm Carbon49

0.60mm 16kg 40cm Carbon49

Średnica Wytrzymałość Długość Model

0.27mm 7kg 20cm Raw49

       SAVAGE GEAR 
PRZYPONY BLOOD49 
Super wytrzymałe, miękkie i giętkie przypony z 49 zwo-
jowej linki stalowej, powlekanej mocnym węglowym 
kopolimerem w krwisto czerwonym kolorze, zapewnia-
jącym niezwykle wysoką odporność na przetarcie! Ide-
alnie dobrane krętliki i agrafki ze sprężystej stali, nadają 
się do twardych i miękkich przynęt! Doskonałe przypony 
szczupakowe w skłaniającym do ataku krwistym kolorze!

•   3 sztuki w opakowaniu

       SAVAGE GEAR 
PRZYPONY REGENERATOR 
Doskonale zaciśnięte, przezroczyste przypony z materia-
łu Regenerator z krętlikami i agrafkami ze sprężystej stali. 
Wykorzystany tu materiał odporny na przecięcie przez 
zęby szczupaka, połączonej z niezwykłą wytrzymałością 
na węźle i elastycznością – model Regenrator to dosko-
nały materiał do łowienia zębatych drapieżników.

•   3 sztuki w opakowaniu

Średnica Wytrzymałość Długość Modell

0.85mm 20kg 50cm Regenerator

0.85mm 20kg 100cm Regenerator

1.00mm 25kg 50cm Regenerator

1.00mm 25kg 100cm Regenerator

Regenerator
Non cut formula

Blood497x7

Średnica Wytrzymałość Długość Model

0.48mm 11kg 30cm Blood49 Trace

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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       SAVAGE GEAR 
KRĘTLIKI 
Wysokiej jakości krętliki o uniwersalnym 
zastosowaniu – wirują bezproblemowo  
i stawiają niewielki opór w wodzie. 
•   15 sztuk w opakowaniu

Rozmiar  Wytrzymałość

XS #8  17kg

S #4  33kg

M #2  38kg

L #1  45kg

       SAVAGE GEAR 
KRĘTLIKI Z AGRAFKĄ EGG 
Bardzo wytrzymałe agrafki egg ze sprężystej stali 
zgrupowane z wysokiej jakości krętlikami  
- uniwersalne zastosowanie – wirują 
bezproblemowo i stawiają niewielki opór w wodzie. 
•   10 sztuk w opakowaniu

Rozmiar  Wytrzymałość

XS   17kg

S   22kg

M   23kg

L   26kg

       SAVAGE GEAR 
MINI AGRAFKI
Mini agrafki ze sprężystej stali węglowej, 
doskonałe do prezentacji finezyjnych przynęt 
i do współpracy z małymi główkami jigg. 

•   20 sztuk w opakowaniu

Rozmiar  Wytrzymałość

S   5kg

Rozmiar  Wytrzymałość

XS #8  17kg

S #4  33kg

M #2  38kg

L #1  45kg

       SAVAGE GEAR 
AGRAFKI STAYLOCK
Niezwykle wytrzymała konstrukcja prze-
znaczana do trollingu  i rzucania dużymi 
przynętami!
•   10 sztuk w opakowaniu

Rozmiar  Wytrzymałość

M #3  40kg

L #6  48kg

       SAVAGE GEAR 
ŁOŻYSKOWANE 
AGRAFKI
Doskonałe do trollowania przy większych 
prędkościach!
•   6 sztuk w opakowaniu

       SAVAGE GEAR 
AGRAFKI NEEDLE 
Ich kształt jest idealny do współpracy z jerkami, 
główkami jigg i przynętami typu swimbait.  Wyko-
nane z sprężystej stali nierdzewnej o bardzo wyso-
kiej wytrzymałości.
•   50 sztuk w opakowaniu

Rozmiar  Wytrzymałość

M #2  24kg

L #4  48kg

Rozmiar  Kolor

7mm   Kute miks.

9mm  Kute miks.

10.5mm  Kute miks.

       SAVAGE GEAR  
KÓŁKA ŁĄCZNIKOWE  
ZE STALINIERDZEWNEJ 
Kute, super wytrzymałe.
•   20 sztuk w opakowaniu

       SAVAGE GEAR 
KRĘTLIKI 
ŁOŻYSKOWANE 
Doskonałe do trollowania przy większych 
prędkościach!
•   8 sztuk w opakowaniu

       SAVAGE GEAR 
KRĘTLIKI SPIN
Idealne do szybkiej zmiany blach i obrotówek.

•   10 sztuk w opakowaniu

Rozmiar  Wytrzymałość

S #8  22kg

M #6  26kg

Rozmiar  Wytrzymałość

M   34kg

Rozmiar  Kolor

7mm   Kute miks.

9mm  Kute miks.

10.5mm  Kute miks.

SAVAGE GEAR ZESTAW 
SZPILEK DO GUM    
Szpilki ze stali nierdzewnej, doskonale  
sprawdzą się do mocowania stingerów,  
które nie uszkadzają przynęty w momencie 
zacięcia.

• 20 szt. w opakowaniu (10 szt. z rozmiaru S i M).

Rozmiar  Szt.

S   20 (10+10)

M   20 (10+10)

Średnica  Kolor

1.4mm      Czerwony/Czrny/Fluo

       SAVAGE GEAR 
ZESTAW WKRĘTÓW TAIL BAIT
Zestaw mocowań z możliwością wkręcenia przynęty 
gumowej, głównie twistera. Umożliwia zmianę dowolnego 
jerka w przynętę hybrydową – 2 rozmiary, dla dużych  
i średnich jerków. 

• 6 szt. w opak., po 3 szt. z obu rozmiarów

       SAVAGE GEAR 
RURKI SILIKONOWE
Rurki silikonowe do dozbrojek, pozwalają 
pozycjonować hak lub kotwicę i ustalać 
położenie elementów dozbrojek i przyponów.

• 3 szt. po 30cm każda

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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       SAVAGE GEAR 
LINE THRU MODIFIERS 
Sprytny haczyk , który pozwala na zbrojenie przynęt Line Thru w swobodny hak  
lub dwa haki. Zwiększa pewność zacięcia podczas łowienia szczupaków.

Rozmiar    Przeznaczone do przynęt

S    15cm Line-Thru Trout i 18cm Line-Thru Roach 

M  20cm & 25cm Line-Thru Trout, 20cm Line-Thru Pike, 25cm Line-Thru Roach

L  30cm Line-Thru Trout, 25cm Line-Thru Pike, 27,5cm Rattle Trout 

XL 40cm Line-Thru Trout

S M L XL

       SAVAGE GEAR 
DOZBROJKA CARBON49 
Pojedyncze dozbrojki z kotwicami Savage Gear 
Y, z doskonale zaciśniętym materiałem Coated 
Carbon49. 2 szt. w kolorze Gunsmoke i 1 szt.  
w kolorze krwisto czerwonym w opakowaniu. 
Pętla posiada silikonową rurkę, pozwalającą na 
zamontowanie dozbrojki ponad oczkiem główki 
jiggowej.
•   3 sztuki w opakowaniu

Rozmiar Długość Wytrzymałość

#8 5.5cm 11kg

#6 6.5cm 11kg

#4 7.5cm 11kg

#2 8cm 16kg

#1 9cm 16kg

       SAVAGE GEAR 
PODWÓJNA DOZBROJKA 
CARBON49
Podwójne dozbrojki z kotwicami Savage Gear  
Y, z doskonale zaciśniętym materiałem Coated 
Carbon49. 1 szt. w kolorze Gunsmoke i 1 szt.  
w kolorze krwisto czerwonym w opakowaniu. 
Pętla posiada silikonową rurkę, pozwalającą na 
zamontowanie dozbrojki ponad oczkiem główki 
jiggowej.
•   2 sztuki w opakowaniu

Rozmiar Długość Wytrzymałość

#1 10.5cm 16kg

#1/0 11.5cm 16kg

#2/0 13.5cm 23kg

#3/0 15cm 23kg

       SAVAGE GEAR 
PODWÓJNA 
DOZBROJKA SPIKED
Dozbrojka z podwójnym hakiem, wyko-
rzystująca linkę Carbon49 i silikonowy 
stabilizator umieszczony za zaciskami, 
doskonała do metody wertykalnej oraz 
przynęt typu sług.
•   3 sztuki w opakowaniu

Rozmiar  Długość

M   9cm

3
szt. w 
opak.

2
szt. w 
opak.Glow

Carbon497x7 Blood497x7 Carbon497x7 Blood497x7

Carbon497x7

3
szt. w 
opak.

Glow
NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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       SAVAGE GEAR 
DOZBROJKA CARBON49 
CORKSCREW
Doskonała dozbrojka wkręcana na sprężynie do stoso-
wania z naszymi dużymi przynętami typu shad – wy-
trzymała linka ze stali nierdzewnej Carbon49 i super 
ostre kotwice Savage Gear Y. W opakowaniu jedna doz-
brojaka w kolorze Gunsmoke i jedna w kolorze krwistej 
czerwieni

Rozmiar Wytrzymałość Szt.

#1/0 23kg 2

#2/0 23kg 2

       SAVAGE GEAR 
DOZBROJKA SPINSHAD
Przeznaczona do przynęt typu shad, jak np. Real 
Eel, itp. Uniwersalne zastosowanie, szczególnie 
do wkręcanych główek! Super długie krętliki, 
zbrojenie w kotwice Savage Gear Y  
– w opakowaniu: 2 szt. w kolorze czarnym  
i 2 szt. w krwistej czerwieni .

       SAVAGE GEAR 
WKRĘTY 
Wspaniale zaprojektowane wkręty do mocowania 
zbrojenia do przynęt miękkich. Pokrywają zakres 
wszystkich rozmiarów przynęt, od najmniejszych 
do prawdziwych potworów!

Rozmiar  Szt.

#2  4

#1  4

#1/0  4

Rozmiar  Szt.

S   8

M   8

L   8

Carbon497x7 Blood497x7

SAVAGE GEAR 
WKRĘCANE GŁÓWKI
Wkręcane główki, idelana dla przynęt Real Eel 
i Herring Shad – sprawdzą się także z gumami 
Monster Slug i innymi dużymi modelami. Wspa-
niała praca przynęty i łatwość w zbrojeniu ze-
stawu.

Waga  Szt.

3g  3
5g  3
10g  3
15g  3
20g  3
30g  3

2
szt. w 
opak.

4
szt. w 
opak.

4
szt. w 
opak.

16
szt. w 
opak.

8
szt. w 
opak.

       SAVAGE GEAR 
SAVAGE BALLS 
Dodatkowe obciążenie do dozbrojek 
mocowanych na sprężynie, przynęt 
twardych i przynęt miękkich. Powodują 
migotanie przynęty w czasie opadu.  
Trzeba mieć jaja by nimi łowić!!!

Waga  Szt.

5g  3

7.5g  3

10g  3

15g  3

       SAVAGE GEAR 
GŁÓWKI SLEIGH
Wpinane główki swobodne, do zbrojenia 
gum w haki offsetowe i podwójne. 
Zapewniają wspaniałą pracę i szybkość 
zmiany obciążenia. Wytrzymały klips ze 
sprężystej stali węglowej.

Waga  Szt.

5g  4

7.5g  4

10g  4

       SAVAGE GEAR 
SZPILKI BALANCE 
Szpilki do dociążenia przynęt z 
uzbrojeniem mocowanym na wkrętach. 
Pozwalają na poprawienie wyważenia, 
pracy i szybkości tonięcia przynęty.

Waga  Szt.

1.8g - 3g  8+8

5g

5g

7.5g

7.5g

10g

10g

15g

3
szt. w 
opak.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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SAVAGE GEAR 
ZESTAW ATRAKTORÓW ZAPACHOWYCH 
Atraktory zapachowe w tubkach to zupełna nowość. Lepka pasta z naturalnych 
składników, aromat z domieszkami brokatu - doskonały wzmacniacz skuteczno-
ści przynęt! Łatwe nakładanie. Trzy specjalnie wyselekcjonowane i przetestowane 
zapachy idealnie sprawdzające się na większości ryb drapieżnych. Szczególnie 
polecane dla wędkarzy mających styczność z materiałami ropopochodnymi. Na-
leży chronić tubki przed słońcem i wysokimi temperaturami.

(czosnek, krewetka, mięsko pstrąga)

SAVAGE GEAR KLEJ FIX-IT - 20ML
Specjalny klej w postaci żelu, przy pomocy którego można skleić 
lub zregenerować pogryzione miękkie przynęty. Nałóż kilka kropel 
kleju i delikatnie pokryj nimi suchą, uszkodzoną powierzchnię .Po-
łącz ze sobą posmarowane powierzchnie i w tym stanie odczekaj 
około 15 minut.  Klej należy przechowywać w suchym i chłodnym 
miejscu bez ekspozycji na światło słoneczne. Pojemnik musi być 
dokładnie zakręcony, aby klej nie wyparował i nie stracił swoich 
właściwości.

SAVAGE GEAR KLEJ HOLD-IT – 8ML
Klej idealnie łączący ze sobą PCV i metal. Pozwala na precyzyj-
ne i wytrzymałe połączanie i ustalenie pozycji główki jiggowej  
w gumie. Nałóż kilka kropel na złącze kształtowe główki jiggowej tuż 
przed jej ostatecznym osadzeniem w gumie, następnie włóż główkę 
do końca i odczekaj kilka sekund. Przechowuj w suchym i chłodnym 
miejscu bez ekspozycji na światło słoneczne. Pojemnik musi być 
dokładnie zakręcony by klej nie wyparował.

SAVAGE GEAR 
SZKLANE GRZECHOTKI
Szklane ampułki ze stalowymi kulkami, doskonałe uzupełnienie 
przynęt gumowych, lub zamiennik do grzechotek z modeli: 3D 
Trout Rattle Shad i 3D Crayfish. Po 5 szt. w rozmiarach S, M i L. 

Click for video
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opakowanieZBIROCZE

opakowanieZBIROCZE

SAVAGE GEAR 
KOTWICE Y
Kotwiczki o szerokim łuku kolanko-
wym, przeznaczone do dozbrojenia 
przynęt. Szeroki rozstaw grotów,oraz 
krótki trzonek znacząco poprawia-
ją pewność zacięcia. Bardzo ostre  
i niesamowicie odporne na rozginanie. 
Wzmacniane w procesie kucia.

SAVAGE GEAR 
HAKI TWIN SPIKE STINGER
Niezwykle ostre haki z innowacyjnym systemem moco-
wania do przynęty, składającym się z dwóch igieł. Hak 
może być zamocowany w dowolnym miejscu przynę-
ty gumowej, a w momencie zacięcia nie uszkadza ona 
materiału przynęty. Zamocowany do przynęty hak nie 
wpływa na jej pracę. Doskonały do stingerów, szczegól-
nie dla przynęt Line Thru Trout i Real Eel.

• Potrójnie kuta stal węglowa
• Długie, ostre igły 
• Innowacyjna konstrukcja

SAVAGE GEAR 
KOTWICE BIG FISH
Super wytrzymałe, poddawane 4-krot-
nemu procesowi kucia, kotwice na 
największe i najbrutalniejsze potwory 
wodne!

SAVAGE GEAR KOTWICE 
BIG FISH (OPAKOWANIE ZBIORCZE)

Super wytrzymałe, poddawane 4-krotnemu 
procesowi kucia, kotwice na największe i naj-
brutalniejsze potwory wodne!

Sprzedawane tylko w całości.

Rozmiar Hak Szt./Opak.

S  #4 6

M  #1 5

L  #3/0 5

Rozmiar Hak Szt./Opak.

S  #8 6

M  #6 6

L  #4 6

XL #2 6

Rozmiar Szt./Opak.

#4 8

#2 6

#1 6

#1/0 6

#2/0 6

#3/0 6

#4/0 6

#7/0 7

Rozmiar Szt./Opak.

#1/0 50

#2/0 50

#3/0 50

#4/0 50

#7/0 50

SAVAGE GEAR PODWÓJNY 
HAK TWIN SPIKE
Doskonały hak do zbrojenia stingerów do przynęt 
typu shad lub sandeel. Podwójne ostrze zapewnia 
pewność zacięcia nawet gdy sandacz „przysiądzie” 
na przynęcie.

Rozmiar Szt./Opak.

#12 10

#10 10

#8 8

#6 8

#4 8

#2 6

#1 6

#1/0 6

#2/0 6

#3/0 6

SAVAGE GEAR 
KOTWICE Y  
(OPAKOWANIE ZBIORCZE)

Kotwiczki o szerokim łuku kolankowym, 
przeznaczone do dozbrojenia przynęt. Szeroki 
rozstaw grotów,oraz krótki trzonek znacząco 
poprawiają pewność zacięcia. Bardzo ostre 
i niesamowicie odporne na rozginanie. 
Wzmacniane w procesie kucia.

Sprzedawane tylko w całości.

Rozmiar Szt./Opak.

#6 100

#4 100

#2 100

#1 100

#1/0 100

#2/0 100

#3/0 100
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       SAVAGE GEAR 
PODWÓJNE HAKI
Przeznaczone do zbrojenia i dozbrajania 
przynęt miękkich. Są łatwe w montażu. 
Idealnie sprawdzą się we współpracy z cię-
żarkami łowiąc denne ryby, jak: sandacze, 
szczupaki, okonie.

       SAVAGE GEAR  HAK 
OFFSETOWY FINEZZE
Hak offsetowy z szerokim kolankiem, wykonany 
z cienkiego drutu, z super ostrym długim za-
dziorem – doskonały do metod Texas i Carolina 
i do zbrojenia przynęt: RIB Worm, Manic Shrimp, 
Crayfish, itp. 

•   5szt. czarnych, 5 szt. czerwonych

SAVAGE GEAR 
HAKI FINEZZE 
STANDOUT DROP SHOT
Super ostre, najwyższej jakości haki do ze-
stawu drop shot. 5 szt.  czarnych i 5 szt. czer-
wonych w opakowaniu. Bardzo ostre i długie 
ostrze. Kuty trzonek. Hak wykonany ze stali 
wysokowęglowej.

Hak Kolor Szt./Opak.

#6 Niklowany/Czarwony 10

#4 Niklowany/Czarwony 10

#2 Niklowany/Czarwony 10

Hak Kolor Szt./Opak.

#2 Niklowany/Czarwony 6

#1/0 Niklowany/Czarwony 6

#3/0 Niklowany/Czarwony 6

10
szt. w 
opak.

6
szt. w 
opak.10

szt. w 
opak.

Hak Kolor Szt./Opak.

#2 Niklowany/Czarwony 10

#1/0 Niklowany/Czarwony 10

#3/0 Niklowany/Czarwony 10

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Pokrowiec wodoodporny

Dołączone 3 pudełka

Zamki odporne  
na słoną wodę

SPRZĘT UBRANY 
W IDEALNE RAMY!

Seria toreb Savage Gear to wszechstronna oferta bagażu 
wędkarskiego, zaprojektowana i stworzona przez wędkarzy  

dla Wędkarzy. Wszystkie modele posiadają mnóstwo  
praktycznych funkcji i rozwiązań..

         SAVAGE GEAR 
TORBA SYSTEM BOX XL
Wymiary: 25x57x45cm.

NOWOŚĆ
Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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Zamki odporne  
na słoną wodę

Zamki odporne  
na słoną wodę

        SAVAGE GEAR 
TORBA SYSTEM BAG M
Wymiary: 20x40x29cm.

        SAVAGE GEAR 
TORBA SYSTEM BOX L
Wymiary: 24x47x30cm.

• Praktyczne, przemyślane i atrakcyjne cenowo torby  
  dla nowoczesnego spinningisty!
• Wysokiej jakości materiał – Nylon 600D
• Ergonomiczne, wyściełane uchwyty i psy nośne
• Wytrzymałe i odporne na słoną wodę zamki
• Wysokiej jakości pudełka i akcesoria

Rozmiar M
Dołączone 3 pudełka  
i 3 torebki na zamek

Rozmiar L

Dołączone 4 pudełka

        SAVAGE GEAR 
TORBA SYSTEM BOX S
Wymiary: 15x36x23cm.

Rozmiar S
Dołączone 3 pudełka  
i 3 torebeki na zamek

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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        SAVAGE GEAR 
TORBA LURE M
Wymiary: 30x40x22cm.

        SAVAGE GEAR 
PLECAK SPECIALIST
Wymiary: 40x38x23cm.

        SAVAGE GEAR 
TORBA SOFT LURE SPECIALIST
Wymiary: 21x38x22cm.

        SAVAGE GEAR 
TORBA LURE L
Wymiary: 35x50x25cm.

Dołączone 6 pudełek

       Dołączone 3 pudełka

Dołączone 1 pudełko  
i 10 torebek na zamek

Dołączone 6 pudełek

Zamki odporne  
na słoną wodę

Zamki odporne  
na słoną wodę

Zamki odporne  
na słoną wodę

Zamki odporne  
na słoną wodę

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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Narzędzia 
sprzedawane osobno

        SAVAGE GEAR 
TORBA LURE SPECIALIST
Wymiary: 16x40x22cm.

        SAVAGE GEAR 
TORBA SLING
Wymiary: 20x31x15cm.

        SAVAGE GEAR 
PRZYBORNIK DO NARZĘDZI
Wymiary: 31x22x5cm.

 
SAVAGE GEAR 
TORBA CARRY 
ALL BIG
Pojemność: 100l.

Dołączone 2 pudełka

Dołączone 1 pudełko

Zamki odporne  
na słoną wodę

Zamki odporne  
na słoną wodę

        SAVAGE GEAR 
TORBY BOAT & BANK
Wymiary rozmiaru S: 40x25x25cm  -  Wymiary rozmiaru  M: 50x26x25cm.

         SAVAGE GEAR 
TOREBKI PP NA ZAMEK
Praktyczne torebki o wszechstronnym zastosowaniu. Doskonale 
sprawdzą się do przechowywania zbrojonych przynęt z serii Line Thru, 
pojedynczych woblerów, przyponów, przynęt gumowych – opcje są 
nieskończone. Wspaniały sposób na zabezpieczenie przed splątaniem 
zbrojonych przynęt – niezbędne 
wyposażenie na krótkie wypady,  
łowienie z łodzi lub z brzegu! 

Wymiary rozmiaru S: 23x12cm
Wymiary rozmiaru M: 25x15cm
Wymiary rozmiaru L: 30x17cm
Wymiary rozmiaru XL: 36x20cm

XL

L

M
S

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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         SAVAGE GEAR 
PUDŁO LURE SPECIALIST
Wymiary: 39x26x12.5cm.

        SAVAGE GEAR ZESTAW 
PASKÓW DO TRANSPORTU 
WĘDZISK
Dostępne w dwóch rozmiarach.

 
SAVAGE GEAR 
PASKI  
DO SPIĘCIA  
WĘDZISKA
2 szt. w opakowaniu.

 
SAVAGE GEAR 
ZESTAW  
OCHRONNYCH  
PASKÓW  
DO SPIĘCIA  
WĘDZISKA

         SAVAGE GEAR 
WODOODPORNE PUDEŁKA
Na łódkę i kajak. Pudełka  z uszczelnionym wieczkiem!

         SAVAGE GEAR 
PUDEŁKA NA DUŻE 
PRZYNĘTY 
Niezwykle wytrzymałe i trwałe pudełka na 
przynęty. Posiadają dwa klipsy do zamykania 
i ruchome listwy do regulacji,aby pomieścić 
przynęty i akcesoria.

SAVAGE GEAR 
PUDEŁKA NA PRZYNĘTY 
Wysokiej jakości pudełka do przynęt, odporne na 
uderzenia, w kolorze czarnym, nieprzepuszcza-
jącym promieni UV.

Model Szt. Wymiary

Pudełko nr 1 1 138x77x31mm

Pudełko nr 2 1 161x91x31mm

Pudełko nr 3 1 186x103x34mm

Pudełko nr 3a 1 186x103x34mm

Pudełko nr 4a 1 214x118x45mm

Model Szt. Wymiary

WO Pudełko nr 7 1 275x180x50mm

WO Pudełko nr 8 1 355x230x50mm

WO Pudełko nr 9 1 355x230x92mm

Model Szt. Wymiary

Pudełko nr 6 2 230x110x35mm

Pudełko nr 7 1 275x180x45mm

Pudełko nr 9 1 360x225x80mm

Pudełko nr 10 1 360x225x80mm

Pudełko nr 11 1 275x180x80mm

Pudełko nr 12 1 360x225x50mm

Pudełko nr 6
(2 szt. w opakowaniu)

Pudełko nr 7

Pudełko nr 9

Pudełko nr 1, 2 i 3

Pudełko nr 3a i 4a

Pudełko nr 10

Pudełko nr 11

Pudełko nr 12

M
L

        SAVAGE GEAR 
TWARDY PIÓRNIK  
NA PRZYPONY DELUXE
Wyjątkowa pianka do przechowywania przypo-
nów z hakami i kotwicami. Wykonany z mate-
riału EVA może pomieścić nawet 25 sztuk. Do-
datkowo zawiera pokrowiec aby zabezpieczyć 
piankę przed uszkodzeniem.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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        SAVAGE GEAR 
WOREK DO ODHACZANIA 
NA ŁODZI 120CM
Wspaniały worek dla dużych szczupaków i sandaczy. 
Posiada praktyczny zamek na jednym z końców, uła-
twiający wpuszczenie ryby, oraz paski pozwalające 
na zamknięcie ryby w jej wnętrzu. Teleskopowane 
ramiona dają pewność bezpiecznego ułożenia maty 
na łodzi i wypięcia dużej ryby. Niezbędne wyposaże-
nie dla wędkarzy stosujących metodę Złów i Wypuść.

SAVAGE GEAR 
PODBIERAK 
PRO FINEZZE 
- GUMOWANA 
SIATKA
Podbierak wyposażony w pły-
wak i głęboką siatkę. Doskonały 
na wyprawy okoniowe, pstrągo-
we i na inne mniejsze ryby.

Wymiary siatki: 40x50x50cm

SAVAGE GEAR 
SKŁĄDANE PODBIERAKI PRO  
- GUMOWANA SIATKA  
O DUŻYCH OCZKACH
Bardzo wytrzymałe a jednocześnie lekkie podbieraki  
o składanej główce. Duże oczka siatki sprawiają, że nie 
zapląta się w nie przynęta, zaś gumowana siatka jest 
bezpieczna dla ryb i szybko schnie. Dostępne wersje: 
podstawowa i z teleskopową sztycą.

Wymiary siatki: 65x50cm (standardowa sztyca)
Wymiary siatki: 70x85cm (standardowa sztyca)

Wymiary siatki: 65x50cm (teleskopowa sztyca)
Wymiary siatki: 70x85cm (teleskopowa sztyca)

SAVAGE GEAR 
SG MATA DO ODHACZANIA
Bezpieczna dla ryb mata wypełniona pianką dla każ-
dego wędkarza stosującego metodę złów i wypuść 
(catach & release). Na macie wydrukowano miar-
kę. Składana na 3 staje się idealnym siedziskiem  
na łodzi. 

Wymiary: 120 x 65cm

SAVAGE GEAR 
SG DRYFKOTWA MP
Dryfkotwa w kształcie klina z wzmacnianego 
nylonu idealna do dryfu zarówno na zbiornikach 
słono jak i słodkowodnych. Regulowany system 
obciążenia, nylonowa powłoka i szybkoschnąca 
torba transportowa. 
UWAGA: wyciągnij dryfkotwę z wody przed uru-
chomieniem silnika. 

Wymiary: 80x80cm
Wymiary: 120x120cm
Wymiary: 150x150cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Pływająca 
gumowana 

siatka
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Dostępna  
wersja prawa  

i lewa

SAVAGE GEAR 
PLANER DO TROLLINGU MP
Zaprojektowany do trollingowania sztucznymi i natu-
ralnymi przynętami. Posiada specjalny kil, który pod-
czas prowadzenia dodaje atrakcyjności jego pracy. 
Pracuje zarówno z prawej jaki i lewej strony dzięki po-
mysłowemu przełącznikowi. Nadaje się do prędkości 
pomiędzy 0,5 a 4 węzły. 

•  Dostępne wersje: lewa i prawa
•  Jednobryłowa konstrukcja
•  Kil ze stali nierdzewnej
•  Klips do stosowania z żyłką

SAVAGE GEAR 
UCHWYT 
TROLLINGOWY MP
Wysoka jakość i design. Wykonany z wyso-
kiej klasy stopu aluminium pokrytego anty-
poślizgową gumą. Zacisk to odlew z alumi-
nium - najwyższa wytrzymałość.  Uchwyt 
przeznaczony do użycia z każdym rodzajem 
wędziska. Idealny do trolingu lub łowienia 
na żywca. Zacisk mocujący dopasowany do 
szerokości burty większości łodzi na rynku.

SAVAGE GEAR 
PILOT TROLLING FLOAT
Pływaki Pilot Trolling został stworzony by utrzy-
mać tonącą przynętę miękką lub nurkującą 
przynętę twardą na konkretnej głębokości,  
w czasie trollingu. Wystarczy przypiąć pływak 
przed przynętą, ustalić jego odległość od niej 
– tak by przynętą pracowała na odpowiedniej 
głębokości. Dzięki czemu można trollingować 
nad dnem, bez obawy o wejście w zaczepy.

3 szt.  - Pomarańczowy, Żółty, Czarny

SAVAGE GEAR 
WAGA CYFROWA 10KG
Dokładna waga cyfrowa do średnich okazów.

• Precyzyjny zakres wagowy od 0,01kg do 10kg
• Funkcja czasu i temperatury
• System metryczny i imperialny
• Wykorzystuje 2 baterie AAA (nie dołączone)

SAVAGE GEAR 
WAGA CYFROWA 30KG
Dokładna waga cyfrowa do większych okazów.

• Precyzyjny zakres wagowy od 0,05kg do 30kg
• Funkcja czasu i temperatury
• System metryczny i imperialny
• Zintegrowana taśma miernicza 1m
• Wykorzystuje 1 baterię CR2032 (nie dołączona)

SAVAGE GEAR 
LED HEADLAMP
Lampka czołowa LED z regulowanym 
paskiem.

• 1 dioda LED 1W
• 1 dioda LED UV
• Wykorzystuje 3  baterie. AAA (nie dołączone)

SAVAGE GEAR 
CZOŁÓWKA SNIPER
Wodoodporna czołówka zawierająca 5 wysokowy-
dajnych diod LED. Może być mocowana za pomocą 
gumki lub klipsa.

• Wodoodporna
• Regulacja kąta nachylenia - 90 stopni
• Dołączone 2 baterie CR2032

        SAVAGE GEAR 
MIARKA
Zawodnicza miarka 140cm. Praktyczna 
zwijana miarka, sprawdzi się w czasie 
zawodów jaki i podczas rekreacyjnego 
łowienia.

NOWOŚĆ
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SAVAGE GEAR 
SG NOŻYCZKI MAGIC 
(KÓŁKA ŁĄCZNIKOWE, PLECIONKA, DRUT)

Nożyczki posiadają tytanowe noski do kó-
łek łącznikowych, tną plecionkę i przypo-
ny stalowe. Dostarczane w poręcznym etui  
z karabińczykiem. Świetne wielozadaniowe na-
rzędzie dla każdego wędkarza.

SAVAGE GEAR 
NARZĘDZIE SIDE CUTTER 
Stworzyliśmy najlepsze wędkarskie kombinerki, jakie można 
sobie wyobrazić. Z łatwością potną aluminium, stalowy drut 
czy stosowany przez nas węglik krzemu. Kombinerki te usta-
nawiają nową poprzeczkę w dziedzinie narzędzi wędkarskich. 
Side cutter to użyteczne, wędkarskie narzędzie, podczas gdy 
Big lure idealnie sprawdzi się przy odczepianiu złowionych 
drapieżników. Side cutter – wyjątkowy, ostry przecinak.

• Z łatwością tnie grube aluminium
• Posiada boczny przecinak do cięcia żyłek, plecionek i innych  
 materiałów
• W komplecie z linką bezpieczeństwa
• Ukryta wewnątrz sprężyna

SAVAGE GEAR 
DŁUGIE SZCZYPCE
Długie, płaskie szczypce, idealne do wyczepiania głęboko 
zaciętej ryby. Długość 30 cm. Dołączony pokrowiec.

        SAVAGE GEAR 
NARZĘDZIE MP PRO RIG
Mocne i lekkie narządzie uniwersalne: zaci-
skarka, nosek do rozciągania kółek łączniko-
wych, obcinarka do plecionek i żyłek. Dołączo-
ny pokrowiec ze sprężynką! 

• Wolframowy obcinarka do plecionki
• Zaciskarka
• Haczyk - nosek, do kółek łącznikowych

Dołączony pokrowiec

        SAVAGE GEAR 
NARZĘDZIE CRIMP & CUT
doskonałe narzędzie do samodzielnego przygoto-
wywania przyponów i dozbrojek. Obetnij, zaciśnij, 
dociągnij – gotowe!

• Wolframowy przecinak
• Zaciskarka
• Otwory do sprawdzania średnicy

Dołączony pokrowiec

        SAVAGE GEAR 
OSEŁKA PRO HOOK
bardzo trwała, wykonana z twardej stali, za-
pewniając pewny chwyt, pozwoli utrzymać 
ostrość wszystkich Twoich haków i kotwic

SAVAGE GEAR 
OSTRZAŁKA 
DIAMENTOWA
Płytka ze stali nierdzewnej pokryta pyłem dia-
mentowym, doskonała do ostrzenia wszel-
kich haków i kotwic. Specjalny rowek ułatwia 
ostrzenie grotów. Dołączony pokrowiec.

SAVAGE GEAR 
PRZECINAK – 21CM
Silny i wytrzymały przecinak, pozwalający 
na przecięcie nawet najmocniejszych haków 
i kotwic. Obowiązkowe wyposażenie przy 
uwalnianiu głęboko zaciętych ryb lub w sytu-
acjach awaryjnych - głębokie skaleczenie ha-
kiem/kotwicą. Regulowane szczęki, długość 
21cm. Dołączony pokrowiec.

       SAVAGE GEAR 
NARZĘDZIE MINI 
SPLITRING & BRAID 
CUTTER
Służy do wymiany kółek łącznikowych i kotwic  
w mniejszych przynętach.

• Obcinarka do plecionki
• Haczyk - nosek, do małych kółek łącznikowych

        SAVAGE GEAR 
NOŻYCZKI DO PLECIONKI
Super uniwersalne nożyczki do przecinania 
plecionki i zmiany pierścieni łącznikowych  
w jednym! Dołączony praktyczny pokrowiec  
z klipsem.

        SAVAGE GEAR 
SPRĘŻYNA SILOKONOWA
MP Sprężynka Silikonowa 35cm->150cm.  
Super wytrzymała i elastyczna sprężynka  
z klipsem do podbieraka, narzędzi, itp.

        SAVAGE GEAR 
OBCINAK MIRCO
Obcinak Mirco - super ostra i praktyczna obcinarka 
do żyłek i plecionek!

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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SAVAGE GEAR 
KURTKA BLACK SAVAGE
• Wytrzymały materiał zewnętrzny - 100% Nylon Taslon z wykończeniem DWR, w dwóch odcieniach
• 2-Warstwowa membrana klimatyczna PU, wodoodporność: 8 000mm słupa wody, oddychalność 5 000mvp
• Podklejone szwy
• Wnętrze wyłożone przyjemną w dotyku siatką Poliestrową, wnętrze rękawów wyłożone tkaniną  
 z Poliestru Taffeta
• Wytrzymały, bryzgoszczelny zamek główny, kryty od środka patką
• Odpinany, techniczny kaptur z 2-stronną regulacją i plastycznym daszkiem
• Regulacja dołu kurtki
• 2 kieszenie boczne, wyłożone flisem i chronione bryzgoszczelnym zamkiem
• Kieszeń na piersi, wyłożona flisem i chroniona bryzgoszczelnym zamkiem, przeznaczona  
 na okulary
• Przedłużone mankiety z regulacją na rzep i wewnętrznymi mankietami z neoprenu wyłożonego  
 szybkoschnącym filcem - zapobiegają przelewaniu się wody deszczowej do rękawów
• Na plecach uchwyt do zaczepienia podbieraka
• Kieszeń wewnętrzna, zamykana na zamek

Dostępne rozmiary: S - XXL

SAVAGE GEAR 
SPODNIE BLACK SAVAGE
• Wytrzymały materiał zewnętrzny - 100% Nylon Taslon z wykończeniem DWR,  
 w dwóch odcieniach
• 2-Warstwowa membrana klimatyczna PU, wodoodporność: 8 000mm słupa wody,  
 oddychalność 5 000mvp
• Wnętrze, do kolan, wyłożone przyjemną  w dotyku siatką poliestrową, poniżej 
 wyłożone tkaniną z Poliestru Taffeta
• Podklejone szwy
• Regulacja obwodu pasa rzepami, możliwość założenia paska
• Przedłużony tył dla komfortu i ochrony
• 2 kieszenie boczne kryte bryzgoszczelnym zamkiem i 1 kieszeń na kolanie kryta  
 bryzgoszczelnym zamkiem
• Wyprofilowane kolana
• Wzmocnienia wewnętrznej strony nogawek
• Rozpinane nogawki, zamek bryzgoiszczelny kryty patką i regulacja na rzep

Dostępne rozmiary: S - XXL

Youtube.com 
/SavageGearPolskaPolska

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
KOSZULKA BLACK SAVAGE
Modna koszulka w kamuflażu Black Savage, 
dekorowana haftami i nadrukami.

• 100% wysokiej jakości bawełny
• Nie usztywniające materiału nadruki
• Klasyczny krój 
• Przyjemny w dotyku kołnierzyk
• Brak  przyszywanych metek dla komfortu

Dostępne rozmiary: S - XXL

        SAVAGE GEAR 
BLUZA NA ZAMEK  
BLACK SAVAGE 
Komfortowa bluza zapinana na zamek w kamuflażu 
Black Savage.

• Mięsista i miękka mieszanka 80% bawełny i 20%  
 poliestru o gramaturze 320gsm
• Komfortowa włoskowata struktura wewnętrznej  
 strony materiału
• Dwuwarstwowa struktura kaptura, wnętrze  
 z tkaniny jersey o składzie 65% poliestru i 35%  
 bawełny
• Modne, szerokie sznurki do regulacji kaptura
• Szerokie, prążkowane rękawy i talia
• Przednia kieszeń typu kangurka

Dostępne rozmiary: S - XXL

SAVAGE GEAR 
CZAPKA  
BLACK SAVAGE
Bądź super cool w czapce Black Savge.

• Rozciągliwy materiał: 97% bawełny,  
 3% elastan
• Najwyższej jakości nadruki
• Wygięty daszek
• Regulacja obwodu
• Najwyższy komfort użytkowania
• Uniwersalny rozmiar

NOWOŚĆ
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SAVAGE GEAR 
KURTKA PROGUARD THERMO
• Materiał zewnętrzny – 100% wytrzymałego poliestru tkanego w technologii twill  
 peach microfiber
• 100% wodoodporność na poziomie powyżej 8.000mm słupa wody
• Podklejone szwy
•  Izolacja termiczna o gramaturze 160g z 100% poliestru 
• Wytrzymały zamek główny kryty patką
• 2 kieszenie na piersiach chronione bryzgoszczelnymi zamkami, plus mała  
 kieszonka na np. telefon
• 2 kieszenie do ogrzewania rąk wyłożone flisem zamykane na zamki  
 bryzgoszczelne
• 2 kieszenie na dole kurtki zamykane patkami z rzepem
• Doskonały kaptur o regulacji w 3 kierunkach,  
 wyposażony w regulowany daszek
•  Innowacyjny kształt mankietów, regulowanych  
 na rzep
• Wewnętrzne mankiety neoprenowe
• Zapinka do podbieraka w górnej części pleców
• Regulacja na spodzie kurtki
• Wewnętrzna kieszeń zamykana na zamek
• Wysokiej jakości odblaski

Dostępne rozmiary: M - XXL

SAVAGE GEAR 
SPODNIE  
PROGUARD THERMO
•  Materiał zewnętrzny – 100%  
 wytrzymałego poliestru z mocną  
 warstwą hydrofobową
•  Wodoodporność powyżej 8.000mm
•  Podklejane szwy
•  Ocieplina Poliestrowa o gramaturze 120g
•  Przyjemne w dotyku wykończenie  
 wnętrza Poliestrem Taffeta
•  Wytrzymały 2-kierunkowy zamek, kryty  
 patką zapinaną na rzepy
•  Elastyczne w pasie dla większego  
 komfortu i dopasowania
•  Elastyczne szelki z motywem szczęki  
 szczupaka i wytrzymałymi klamrami
•  2 wyłożone flisem i zapinane na zamek  
 kieszenie boczne
•  Wewnętrzna kieszeń na telefon,  
 zapinana na zamek
•  Rozpinane nogawki, z zamkiem o  
 długości 42cm, krytym podwójną patką  
 i zapięciem na rzep, dla łatwiejszego  
 ubierania obuwia
•  Nogawki regulowane na rzep

Dostępne rozmiary: M - XXL

SAVAGE GEAR 
KURTKA  
SOFT SHELL TREND
Doskonały Soft Shell o wysokiej oddychalności  
i wodoodporności. Bardzo uniwersalna odzież.

•  Materiał: 94% poliester/6% spandex 330g,  
 wyłożony od środka mikro flisem
•  Membrana klimatyczna TPU: wodoodporność  
 8.000mm, wysoka oddychalność
•  Nowoczesny, techniczny krój, zapewniający  
 pełną swobodę ruchów
•  Wklejana kieszeń na piersi zamykana  
 na zamek
•  2 kieszenie boczne wyłożone mikro flisem,  
 zamykane na zamek
•  Zamykana na zamek kieszeń na ramieniu
•  Regulowane na rzep mankiety, gumowa  
 zakładka
•  Patka zabezpieczająca górę zamka 
 głównego
•  Regulowany kaptur i dół kurtki

Dostępne rozmiary: M - XXL

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
XOOM TROUSERS
Modne i wytrzymałe spodnie. Łączą 
one wysoką wytrzymałość i komfort 
noszenia.

•  Materiał - wytrzymały nylon Taslan  
 Oxfod 230g
•  Wykończenie warstwą DWR
•  Wzmocnienie kolan i siedzenia  
 wytrzymałą warstwą  
 nylonu Taslan Oxford pokrytego  
 poliuretanem i warstwą DWR
•  Elastyczne w pasie z możliwością  
 założenia paska
•  2 kieszenie boczne
•  2 wytrzymałe kieszenie cargo
•  Profilowane kolana
•  Regulowane nogawki

Dostępne rozmiary: M - XXL

SAVAGE GEAR 
SZORTY XOOM
Krótka wersja spodni Xoom, doskonale 
sprawdzą się na rybach  
jak i w codziennym użytkowaniu.

• Materiał - wytrzymały nylon Taslan  
 Oxford 230g
•  Wykończenie warstwą DWR
• Elastyczne w pasie z możliwością  
 założenia paska
•  2 kieszenie boczne
•  2 wytrzymałe kieszenie cargo
•  Profilowane kolana
• 1 boczny uchwyt do przypięcia  
 np. podbieraka

Dostępne rozmiary: M - XXL

SAVAGE GEAR 
BLUZA Z KAPTUREM
Komfortowy, elegancki polar dla prawdziwych  
wędkarzy Savage Gear!

• Wykonany z bardzo wygodnego polaru
• Miękki i wygodny kaptur
• Suwak
• Szerokie kieszenie do ogrzania dłoni
• Modny wygląd
• Uniwersalne zastosowanie
• Dostępne rozmiary: M - XXL

Dostępne rozmiary: M - XXL
SAVAGE GEAR 
KOSZULKA  
THE SAVAGE CANNIBAL
• Modna koszulka z ciekawym nadrukiem
• 100 % bawełny

Dostępne rozmiary: M - XXL

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
KAMIZELKA 
ORLANDO  
THERMO LITE
•  Lekki i wytrzymały materiał  
 zewnętrzny - Poliamid, z  
 wykończeniem hydrofobowym
•  Wnętrze wyłożone przyjemnym  
 w dotyku Poliamidem
•  Wydajna ocieplina sztucznym  
 puchem o gramaturze 210gr
•  Pikowana ocieplina
•  Elastyczne obwódki rękawów i dołu  
 kamizelki
•  Wytrzymały zamek główny, chroniony  
 od środka patką
•  Wysoki kołnierz
•  2 kieszenie wewnętrzne
•  2 kieszenie zewnętrzne, zamykane  
 na zamek

Dostępne rozmiary: S - XXL

SAVAGE GEAR 
KOSZULKA ZAWODNICZA 
- SEABASS/TUŃCZYK
Poczuj się jak zawodowiec w tej wspaniale wy-
glądającej, profesjonalnej koszulce zawodniczej. 
Klimat słonowodnej przygody w atrakcyjnym ko-
lorze, z grafikami i logotypami.

• Wykonana z przewiewnego i komfortowego  
 100% Poliestru
• Wysoka oddychalność i transport wilgoci
• Poziom odporności na promieniowanie UV 50+
• Kolory odporne na wypłowienie w słońcu
• Szybkoschnąca
• Długie rękawy dla ochrony i pełnego komfortu
• Przyjemne w dotyku: kołnierzyk i mankiety
• Zamek na połowę długości

Dostępne rozmiary: S - XXL

SAVAGE GEAR 
KOSZULKA ZAWODNICZA 
- SZCZUPAK/OKOŃ/SANDACZ
Poczuj się jak zawodowiec w tej wspaniale wyglądającej, pro-
fesjonalnej koszulce zawodniczej. Klimat słodkowodnej przy-
gody w atrakcyjnym kolorze, z grafikami i logotypami.

• Wykonana z przewiewnego i komfortowego 100% Poliestru
• Wysoka oddychalność i transport wilgoci
• Poziom odporności na promieniowanie UV 50+
• Kolory odporne na wypłowienie w słońcu
• Szybkoschnąca
• Długie rękawy dla ochrony i pełnego komfortu
• Przyjemne w dotyku: kołnierzyk i mankiety
• Zamek na połowę długośc

Dostępne rozmiary: S - XXL
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        SAVAGE GEAR 
BLUZA SUNPROTECT
Komfortowa i atrakcyjna bluza zapinana na zamek, 
z kapturem – chroni przed słońcem w czasie 
wędkowania.

•   Wykonana w 100% z miękkiego materiału  
 funkcyjnego z poliestru
•   Wysoka wchłanialność potu i dobra oddchylność
•   Ochrona przed promieniowaniem UV  
 na poziomie faktor 30+
•   Zdolności szybkoschnące
•   Zamek na całej długości
•   Przedłużone rękawy dla maksymalnej ochrony  
 i komfortu
•   Elastyczne mankiety z otworami na kciuk

Dostępne rozmiary: S - XXL

        SAVAGE GEAR 
RĘKAWKI TATTOO
Praktyczne rękawki, zapewniają 
ochronę w czasie aktywności fizycznej  
i wędkowania w silnym słońcu.

•   Materiał 100% miękka wiskoza
•   Na całą długość ramienia
•   Otwory na kciuk 
•   Od wewnętrznej strony dłoni  
 nadrukowany wzór  
    zapewniający pewny chwyt
•   W opakowaniu dwie pary  
 – biała i szara

SAVAGE GEAR 
BUTY COOLFIT
Super lekkie buty. Sprawdzą się na plaży, w wodzie  
i na łódce, a także w codziennym użytkowania podczas 
upalnych dni.

• Cholewka z ażurowej pianki EVA, oraz neoprenu  
 - doskonałe dopasowanie i komfort
• Wzmocnienie palców i pięty
• Przewiewna, wyjmowana wkładka z pianki EVA
• Giętka podeszwa z pianki EVA z bieżnikiem

Dostępne rozmiary: 40-47

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

2 pary 
w opakowaniu
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SAVAGE GEAR 
CZAPKA GEOMETRY
Ciepła czapka z geometrycznym 
wzorem.

• Wykonana w 100% z bawełny
• Dobrze dopasowana
• Rozciągliwa
• Uniwersalny rozmiar

SAVAGE GEAR 
CZAPKA  
SAVAGE WORLD
Modna czapka z emblematem 
Savage Gear.

• Wykonana w 100% z bawełny
• Luźny krój
• Wysokiej jakości nadruki

SAVAGE GEAR 
CZAPKA PRINTED 
Modna czapka z emblematem Savage 
Gear.
 
• Wykonana w 100% z akrylu
• Luźny krój
• Uniwersalny rozmiar

SAVAGE GEAR 
KOMINARKA
Fajna kominiarka o różnym 
przeznaczeniu.
• Wykonana ze 100% spendexu
• Chroni cała głowę przed chłodem
• Możliwość odsłonięcia twarzy 
• Logo Savage Gear
• Można używać pod kaskiem  
 motocyklowym

        SAVAGE GEAR 
CZAPKA FLEXFIT
•   Doskonałe dopasowanie dzięki  
 elastycznemu  składowi materiału  
 97% poliestru/3% spandexu
•   6 panelowa konstrukcja
•   Uformowany daszek 
•   Regulacja obwodu paskiem na rzep  
 z tylu czapki
•   Elastyczny pasek we wnętrzu czapki,  
 zapewnia doskonałe dopasowanie
•   Atrakcyjny haft na przodzie
•   Wewnątrz taśma z nadrukami  
 szczęki szczupaka
•   Uniwersalny rozmiar

        SAVAGE GEAR 
CZAPKA FLAT BILL 
•   Materiał to mieszanka 80% akrylu  
     i 20% wełny
•   6 panelowa konstrukcja
•   Miękkie wyścielenie wnętrza
•   Regulacja typu snap back
•   Czarny, kontrastowy spód daszka
•   Atrakcyjny haft na przodzie
•   Uniwersalny rozmiar

SAVAGE GEAR 
CZAPKAEVIL
Solidna czapka z daszkiem o modnym 
wyglądzie.

• 100 % bawełniana obwódka wewnątrz  
 czapki
• Regulowany pasek chowany do  
 środka czapki
• Modny wygląd
• Jeden uniwersalny rozmiar

SAVAGE GEAR 
CZAPKA LOGO
•  Tkana w 100% a Akrylu
•  Dwuwarstwowa - wnętrze  
 wyłożone miłym w dotyku  
 materiałem
•  Daszek chroni twarz i oczy  
 przed deszczem i wiatrem

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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        SAVAGE GEAR 
KAMIZELKA WĘDKARSKA 
HITCH HIKER
Pływająca, uniwersalna kamizelka wędkarska, mnóstwo 
kieszeni i praktycznych detali dla nowoczesnego 
spinningisty!

•   Wykonana z poliestru 1680D z pokryciem PU
•   Wyjmowalne wkładki z pianki PU
•   Odporne na słoną wodę zamki o dużej szerokości
•   Pojemne i łatwo dostępne kieszenie
•   Odpinany uchwyt na butelkę lub termos
•  Wyporność: 7,5N = 7,5kg

Zamki odporne  
na słoną wodę

SAVAGE GEAR 
ODDYCHAJĄCE WODERY 
- BUTY ZBIEŻNIKOWANĄ 
PODESZWĄ
• Wytrzymały 3-warstwowy materiał, 2 kolorowe  
 wykończenie
• Wodoodporność na poziomie 20 000mm słupa  
 wody i wysoka oddychalność na poziomie  
 4 000 mvp, wszystkie szwy podklejone
• W 100% wodoodporny zamek przedni
• 2 kieszenie z wodoodpornymi zamkami
• Wygodny pasek
• Przedłużony tył
• Wyprofilowane kolana
• Wysokiej jakości, lekkie buty gumowe 
  wyłożone 3mm neoprenem
• Bieżnikowana podeszwa

Dostępne rozmiary: 40/41-46/47

SAVAGE GEAR 
AUTOMATYCZNA  
KAMIZELKA RATUNKOWA  
Nadmuchiwana kamizelka ratunkowa spełniająca 
wymagania międzynarodowej normy ISO 12402-3, 
przeznaczona do wszelkich sportów wodnych.

• Lekka konstrukcja zapewnia pełen komfort  
 i bezpieczeństwo podczas używania kamizelki  
 na grubym ubraniu
• Wykonana z wytrzymałego, odpornego na rozdarcie  
 nylonu i nylonu 210D Oxford
• Automatyczne nadmuchiwanie w czasie krótszym niż  
 5 sekund oraz możliwość manualnego nadmuchania  
 zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
• Dostarczona z 33g zbiornikiem CO2 zapewnia akcja  
 na poziomie > 150N
• Przeznaczona dla wagi użytkownika na poziomie  
 > 60kg w przedziale  temperaturowym od -30°C  
 do +65°C
• Część szyjna wyłożona neoprenem zwiększającym  
 komfort użytkowania
• Uchwyt z tyłu części szyjnej
• Integralna, wytrzymała uprząż
• Dodatkowy pasek w kroku zapewnia doskonałe  
 dopasowanie i bezpieczeństwo

Dostępne osobno zapasowe naboje gazowe

SAVAGE GEAR 
BUTY OFF-ROAD
Super wytrzymałe i komfortowe buty, którym nie straszny 
najtrudniejszy teren. Zapewniają pełne bezpieczeństwo i 
komfort oraz ciepło `w czasie wszelkich aktywności outdo-
orowych.

•  Wodoodporna i oddychająca membrana   
 HydroGuard, podklejane szwy
•  Wytrzymałe wzmocnienia we wszelkich  
 newralgicznych miejscach
•  Wnętrze wyłożone mikro flisem
•  Izolacja termiczna 200g 3M Thinsulate 
• System szybkiego sznurowania
•  Podeszwa zapewniająca doskonałą trakcję  
 oraz amortyzację dzięki piance EVA w podeszwie  
 środkowej
•  Bieżnik podeszwy Multi-Grip zapewnia pewną trakcję  
 na każdym podłożu
•  Wyjmowalna wkładka o anatomicznym kształcie  
 ze strefami amortyzacji
•  Uchwyt na pięcie ułatwiający wkładanie
•  Komfort termiczny do - 30°C

Dostępne rozmiary: 40-46

SAVAGE GEAR 
BUTY POLAR
Super lekkie, ciepłe i niezniszczalne buty 
wędkarskie!

•  Niezwykle wytrzymała cholewka z Poliestru  
 Oxford, z wykończeniem hydrofobowym
•  Ocieplina z gąbki i flisu 70% Poliestru i 30%  
 Akrylu
•  Regulacja góry cholewki
•  Wyciągane oddychające wkładki z pianki
•  Lekka podeszwa środkowa z pianki EVA
•  Wytrzymała gumowa podeszwa z bieżnikiem

Dostępne rozmiary: 41-46

        SAVAGE GEAR 
BUTY SIRIUS THERMO
• Wykorzystują piankę 100% EVA, wypełnioną  
 dużą ilością pęcherzyków powietrza,  
 zapewniających izolację termiczną
• Ekstremalnie lekkie – ważą o 30-40% mniej  
 od obuwia gumowego lub PVC
• Wyjmowana wkładka z pianki EVA o grubości  
 5mm i z wnętrzem typu plaster miodu,  
 zapewnia ochronę termiczną stóp do -30°C
• Ekstremalnie ciepłe 3-warstwowe ocieplenie  
 wnętrza: w górze cholewki 4mm grubości  
 filc, folia i polarowy flis, stopy wyłożono 2mm  
 grubości filcem ze 100% wełny, folią  
 i polarowym flisem (folia izoluje termicznie,  
 a flis polarowy zapewnia ciepło)
• Regulowany fartuch śnieżny z wytrzymałego  
 nylonu

Dostępne rozmiary: 40-47

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Wkładki  
z pływającej  

pianki

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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SAVAGE GEAR 
SKULL TEC-TUBE
Wielofunkcyjny komin z motywem 
czaszki i logotypami Savage Gear.

• Miękkie i oddychające  
 mikrowłókna Poliestrowe - pełen  
 komfort i transport wilgoci,
• Rozciągliwy, bezszwowy
• Szybkoschnący
• Opakowanie zawiera opis  
 wszystkich zastosowań

SAVAGE GEAR 
RĘKAWICE SHIELD
Najwyższy poziom bezpieczeństwa, rękawice te 
chronią od urazów jakie mogą zrobić ostre zęby 
lub łuski ryb.

•  Miękki i wytrzymały materiał zewnętrzny  
 z mikrowłókien Poliestrowych, Ottoman
•  Wnętrze dłoni wykonane z włókien  
 Kevlarowych
•  Doskonałe „czucie” w rękawiczkach
•  Neoprenowe mankiety z regulacją  
 na rzep

        SAVAGE GEAR 
RĘKAWICE  
AQUA GUARD 
Najwyższy stopień ochrony Twoich dłoni od 
zranień w czasie łowienia, jakie mogą zaofe-
rować rękawice wędkarskie.

• Wytrzymały a jednocześnie miękki  
 materiał z 60% poliestru, 30% nylonu i 10%  
 elastanu
• Chropowate pokrycie lateksem,  
 gwarantuje pewność chwytu
• Odporność na przecięcie EN388 kategoria 5
• Pierścienie odporne na słoną wodę
• Dołączony łącznik magnetyczny  
 utrzymujący 3kg z dwoma karabinkami

        SAVAGE GEAR 
RĘKAWICE BOAT
Doskonałe ciepłe rękawice, zapewnią 
ciepło dla Twoich dłoni w czasie 
łowienia zimą.

• Mocny i elastyczny neopren CR  
 o grubości 3.8mm 
• W 100% wodoodporne
• Najwyższy komfort, dzięki  
 zastosowaniu podklejenia szwów  
 oraz zastąpienia niektórych z nich  
 połączeniami klejonymi
• Wyłożenie wnętrza przyjemnym  
 w dotyku miko flisem ze 100%  
 poliestru

SAVAGE GEAR 
BLACK SAVAGE 
TEC-TUBE  
Z POLAREM
Wielofunkcyjny komin w kamuflażu 
Black Savge i dużą szczęką Savage 
Gear.

• Miękkie i oddychające mikrowłókna  
 Poliestrowe - pełen  komfort  
 i transport wilgoci,
• Rozciągliwy, bezszwowy
• Wewnętrzna warstwa z mikroflisu
• Dwustronny
• Opakowanie zawiera opis  
 wszystkich zastosowań

SAVAGE GEAR 
RĘKAWICE PROTEC
Świetnie wykonane i doskonale prezentujące 
się rękawice z obciętymi palcami. Bardzo wy-
godne, wykonane z doskonałej jakości materia-
łów. Połączenie giętkiego neoprenu od górnej 
strony, lycry pomiędzy palcami i wzmocnio-
nego materiału od strony wewnętrznej w celu 
poprawy chwytu. Łatwy system ściągania z za-
pięciem na rzep. Możliwość prania. 

Dostępne rozmiary: M, L i XL

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

SAVAGE GEAR 
RĘKAWICE WINTER THERMO
Doskonałe rękawice wędkarskie, zapewniają ciepło  
i komfort w zimne dni.

•  Miękki i wytrzymały materiał zewnętrzny  
 z mikrowłókien Poliestrowych, Ottoman  
 oraz wstawki z neoprenu
•  Wnętrze dłoni wyłożone nubukiem dla  
 pewnego chwytu
•  Wzmocnienia paliczków ze sztucznej  
 antypoślizgowej skóry 
•  Wodoodporne
•  Wnętrze wyłożone Poliestrowym flisem
•  Elementy odblaskowe
•  Wydłużony, neoprenowy mankiet  
 z regulacją na rzep
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IMAX KOMBINEZON PŁYWAJĄCY  
ATLANTIC RACE
2-częściowy kombinezon pływający spełniający wymagania norm i certyfikatów  
CE i ISO 12402-5.

• Niesamowicie lekki
• “Miękki” a jednoczenie wytrzymały materiał zewnętrzny 100% poliester 75x150D  
 Pongee 
• 100% Wodoodporny, wodoodporność na poziomie powyżej 10 000mm słupa wody
• Wysoka oddychalność
• Ażurowane wkładki wypornościowe z pianki EVA o niskiej gęstości
• Przyjemne w dotyku wykończenie wnętrza ze 100% poliestru 210T Taffeta

Kurtka:
• Odporne na przecięcie wzmocnienia łokci i ramion
• Pojemne kieszenie do ogrzewania dłoni z sylikonowymi cięgnami 
• Odblaskowe wykończenie szwów
• Wysokiej jakości taśmy odblaskowe 3M
• Ergonomiczny kaptur z 3 kierunkową regulacją, zapewnia nieograniczone  
 pole widzenia
• Gwizdek ratunkowy
• Kieszeń napoleońska, zamykana na zamek
• “Wędkarski krój” zapewnia pełną swobodę ruchów

Spodnie:
• Odporne na przecięcie wzmocnienia kolan i siedzenia
• Odblaskowe wykończenie szwów
• Wytrzymałe szelki z regulacją, tylna część szelek z neoprenu

Dostępne rozmiary: S - XXXL

SAVAGE GEAR 
P O L E C A

SAVAGE GEAR OKULARY POLARYZACYJNE
Zaprojektowane dla wędkarskich maniaków - aby dokładnie widzieli swoją  
zdobycz w wodzie, a jednocześnie chronili swój cenny wzrok! Wysokiej  
jakości soczewki z filtrami polaryzacyjnymi, lekkie i wytrzymałe oprawki  
i doskonałe akcesoria. Zaprojektowane przez wędkarzy dla wędkarzy!

Savage Eyes: 
• Lekkie, sportowe oprawki w kolorze czerni i pomarańczu
• Bursztynowe soczewki na słońce i chmury (CAT3, 400UV)
• Ciemno szare soczewki na słoneczny dzień (CAT3, 400UV)
• Wewnętrzny efekt autorefleksyjny o polu 180 stopni  
• Twarde etui ochronne, pasek z pływakiem, ściereczka

Evil Eyes:
• Klasyczne oprawki stylizowane na szylkret
• Bursztynowe soczewki na słońce i chmury (CAT3, 400UV)
• Ciemno szare soczewki na słoneczny dzień (CAT3, 400UV)
• Wewnętrzny efekt autorefleksyjny o polu 180 stopni  
• Twarde etui ochronne, pasek z pływakiem, ściereczka

Model  Soczewki

Savage Eyes  Bursztyn (słońce i chmury)

Savage Eyes  Ciemny szary (słonecznie)

Evil Eyes  Bursztyn (słońce i chmury)

Evil Eyes  Ciemny szary (słonecznie)

 
SAVAGE GEAR 
RĘCZNIK
Zmyślny, mały ręcznik 
wyposażony w uchwyt.  
Niezastąpiony na łodzi,  
ale nie tylko.

•  Wysokiej jakości bawełna
•  Mięsisty materiał
•  Wysoka wchłanialność wody
•  Wymiary: 40 x 50cm
•  Dołączony uchwyt, odporny  
 na słoną wodę

NOWOŚĆ
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WATER WOLF
ZESTAW AKCESORIÓW
Zestaw mocowań pozwalających na wykorzystanie kamery Wa-
ter Wolf w każdych warunkach. Dzięki nim, można przymocować 
kamerę do: kadłuba łodzi, relingów, szyb, statywu i wielu innych.
 
•  Obejma pasuje do standardowych średnic relingów
•  Możliwość zamocowania kamery do statywu
•  Przyssawka do gładkich powierzchni
•  Przegub kulowy pozwala na łatwe ustawienie kamery 

Zawartość zestawu: przyssawkę, przegub kulowy, mocowanie 
do statywu, mocowanie do relingu, adhezyjny łącznik kulowy

 WATER WOLF
ZESTAW Z KAMERĄ PODWODNĄ UW1.1
•  Wodoodporność do 120 metrów pozwala na stosowanie jej w czasie  
 ekstremalnie głębokiego łowienie w morzu.
•  Zwiększona w stosunku do poprzedniej wersji odporność na wstrząsy
•  Wskaźnik 100% naładowania akumulatora
•  Obudowa w kolorystyce CamoTech Green
•  Można używać jej w: trollingu, do rzutów, jako zanurzony marker  
 i do łowienia na dnie (karpiowania)
•  Unikalna technologia i konstrukcja, stworzona w Danii
•  Konstrukcja zapobiegająca kołysaniu w czasie płynięcia
•  Czas nagrywania - 4 godziny
•  Chroniona 3 patentami

Go deep, record, discover!
Water Wolf

hd

Go deep, record, discover!
Water Wolf

hd

facebook.com/wwhdpolska

Obciążniki mosiężne 
 (9g, 12g, 15g)

Nasadka 
ochronna  
na obiektyw

Kamera  
Water Wolf v1.1

Kabel USB

Uniwersalny  
uchwyt  
do filmowania
plus  
mocowanie  
w systemie  
GoPro 

Mocowanie  
do podpórkiUniwersalny  

uchwyt wędkarski

Pat.Pend.

NOWOŚĆ

Click for video

Click for videoClick for video

Click for video
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Go deep, record, discover!
Water Wolf

hd

Go deep, record, discover!
Water Wolf

hd

Obciążniki mosiężne: 
9, 12, 15g

Uchwyt z poliwęglanu  
do tradycyjnego  

mocowania do zestawu

Uchwyt z poliwęglanu  
do mocowania 
 swobodnego  
(Line Thru)

WATER WOLF
UNIWERSALNY UCHWYT WĘDKARSKI
•  Nowy uchwyt do zamocowania na lice głównej, z ulepszonym  
 mocowaniem kamery – bardziej stabilny i wytrzymały!
•  Pozwala na używanie kamery w tradycyjnej, stałej pozycji na lince  
 głównej lub swobodnie przesuwającej się wzdłuż linki głównej (Line Thru).
•  Szybkie, pewne i intuicyjne mocowanie kamery do uchwytu

Zawartość opakowania: 
1x Uchwyt z poliwęglanu do mocowania swobodnego (Line Thru) 
1x Uchwyt z poliwęglanu do tradycyjnego mocowania do zestawu 
3x Obciążnik mosiężny: 6, 9, 15g

WATER WOLF
UCHWYT DO METODY WERTYKALNEJ
•  Pozwala na używanie kamery w tradycyjnej, stałej pozycji na lince głównej  
 lub swobodnie przesuwającej się wzdłuż linki głównej (Line Thru)
•  Zapewnia kamerze większą stabilność przy trollowaniu z większymi  
 prędkościami, a także w czasie walki z rybą.
•  Szybkie, pewne i intuicyjne mocowanie kamery do uchwytu

Zawartość opakowania:
1x Uchwyt z poliwęglanu do tradycyjnego mocowania do zestawu
2x Uchwyt z poliwęglanu do mocowania swobodnego (Line Thru)
3x Obciążnik mosiężny: 9, 12, 15g

Obciążniki 
mosiężne:  
9, 12, 15g

Uchwyt z poliwęglanu  
do tradycyjnego 

mocowania do zestawu

Uchwyt z poliwęglanu  
do mocowania 
swobodnego  
(Line Thru)

Nasadki ochronne  
na obiektyw
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Mocowanie  
w systemie  

GoPro

Poliwęglanowy uchwyt 
do kamery Water Wolf

Mocowanie do statywu  
– gwint 1 ⁄4”- 20 UNC żeński

Mocowanie 
 do kamery  

– gwint 1 ⁄4”- 20 UNC  
męski

Mocowanie  
do podpórki  

- gwint 3/8” BSF

Przegub 360 stopni

WATER WOLF
NASADKA OCHRONNA NA OBIEKTYW
•  Zabezpiecza obiektyw kamery Water Wolf w czasie transportu,  
 nawet gdy kamera jest zamocowana do wędki
•  Pozwala na szybkie i łatwe ściąganie zatyczki w kamerze
•  Jaskrawy kolor zwiększa widoczność kamery
•  Mała i niepozorna rzecz, która zyska ogromne uznanie tych,  
 którzy często korzystają z kamery Water Wolf

2 szt. w opakowaniu

WATER WOLF UNIWERSALNY ZESTAW  
UCHWYTÓW DO FILMOWANIA
•  Od rzutu do złowienia ryby – nagrywaj wędkarskie przygody pod i nad lustrem wody!
•  Zamocuj kamerę Water Wolf lub jakąkolwiek inną do: statywu, podpórki, oraz innych  
 systemów – zestaw daje ogromne możliwości
•  Najbardziej kompaktowy i szybki w montażu zestaw uchwytów dla kamery Water Wolf  
 i GoPro
•  Łatwość regulacji pozwala na nagrywanie pod dowolnym kątem

Zawartość opakowania: 
1x Poliwęglanowy uchwyt do kamery Water Wolf
1x Mocowanie do statywu – gwint 1 ⁄4”- 20 UNC żeński 
1x Mocowanie w systemie GoPro
1x Mocowanie do podpórki - gwint 3/8” BSF
1x Mocowanie do kamery – gwint 1 ⁄4”- 20 UNC męski 
1x Przegub 360 stopni 119
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