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Představujeme ´minimalistické inženýrství´u přívlačových 
navijáků Daiwa. LT technologie představuje novou, 
sníženou velikost navijáků, ale dělá je silnější než kdy dříve. 
Kompaktní design těla s odolnějšími převody Digigear 
představují perfektní kombinaci lehkosti a pevnosti. Užijte si 
ten rozdíl.

DAIWA TECHNOLOGY
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Kompaktní design
Porovnání současných modelů.

Ballistic LT 2500D: 180g
Ballistic EX 2500: 245g

Porovnání materiálů 
specifickou váhou

KOMPAKTNÍ
PEVNÝ
LEHKÝ

ROBUSTNÍ

LEHčÍ

LEHčÍ

LEHčÍ

ZAION & DS5

TOUGH MAX DRAG

KLIčKA

HLINÍKOVÉ AIR CÍVKY
ZAION a DS5 jsou úžasně silné 
kompozitové materiály na bázi karbonu 
vyvinuté DAIWA TECHNOLOGY. 
Karbon kompozit udělá naviják lehčím a 
pevnějším než obyčejný grafit. A protože 
to nejsou kovy, nikdy nekorodují. Ani 
tehdy, pokud se dostanou do kontaktu 
se slanou vodou. Lehký, pevný a 
vysoce odolný – ideální materiál na 
navijáky.

Abychom vyzdvihli DIGIGEAR, 
přemýšleli jsme jak udělat, 
aby to byly ty nejlehčí převody 
vůbec.
Studovali jsme aspekty: 

Zkombinovali jsme několik 
variant vylepšení: vnitřní 
podporu cívky, konstrukci 
hřídele a povrch okolí brzdy 
a zlepšili jsme ještě víc to, co 
nabízí brzdný systém ATD.
LT navijáky nabízí vysokou 
úroveň brzdy MAX DRAG 
i přes to, že mají sníženou 

Při zachování požadované úrovně 
pevnosti a odolnosti pro rybaření jsme 
zdokonalili a vylepšili rameno kličky. 
Tento nový design odpovídá lehkosti 
navijáku.

Kompletním předěláním tvaru cívky, 
velikosti a tloušťky jsme dosáhli pokles 
ve váze tím, že jsme vytvořili lehkou, 
hliníkovou cívku. Tato je ještě lehčí, 
než naše současná Air cívka vyrobená 
z ABS a viditelně zlepšuje vyvážení 
navijáku.

LEHčÍPEVNějšÍ

PEVNějšÍ

Porovnání aktuálních modelů:
Ballistic LT 2500D: 25g
Luvias 2510PE-H: 36g

Běžná velikost navijáku

Porovnání současných modelů
Ballistic LT 2500: 10kg

Luvias 2500: 7kg

Porovnání současných modelů:    Ballistic LT 2500D: 11,6g    Luvias 2510PE-H: 17g

průměr, tloušťku, tvar zubů a jejich 
velikost. Experimentovali jsme a 
testovali všechno, jedno po druhém - 
nahrazovali jsme a zlepšovali.
Výsledkem je skok v úrovni pevnosti 
převodů DIGIGEAR.

hmotnost a jsou menší.

ZAION Graphite
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ZAION PEVNějšÍ

TOUGH DIGIGEAR

Daiwa inženýři se zavázali eliminovat 
zbytečnou váhu, aniž by utrpěla síla navijáku 
či se snížila kapacita cívky.
Inovovaný, menší profil navijáku s pevnějšími 
převody dělá LT našimi nejlehčími a nejpevně-
jšími navijáky v historii.
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Ve většině případů, mají krystaly soli a jiné pevné částice na svědomí ztrátu 
hladkého chodu a nepříjemné zvuky při navíjení. Také některé „nehody“ 
mohou mít podobné následky. Navzdory těmto ojedinělým případům, jak je 
znázorněno na obrázku vpravo, je u navijáků s technologií Mag Sealed ztráta 
hladkosti chodu a nepříjemných zvuků výrazně nižší.

ROLNIčKA

KULIčKOVÉ LOŽISKO

Aby se zabránilo pronikání vody, prachových částic nebo krystalů soli mezi rotor a tělo navijáku, vyvinuli jsme bariéru takřka bez tření, založenou 
na magnetickém oleji. Touto bariérou nepronikne voda, ale dokonce ani ty nejmenší možné částice v ní obsažené. Výsledkem je hedvábně hladký 
chod.

čím hladší je chod rolničky, tím menší vzniká tření mezi ní a vlascem. Pokud 
do rolničky proniknou jemné částečky soli nebo fragmenty nečistot, tak se 
v ní průběžně usazují a tření se tím značně zvyšuje. Náš Exist, byl prvním 
navijákem, na kterém byla použita převratná rolnička Mag Sealed. Magnetický 
olej vytváří bariéru, která zabraňuje pronikání vody a tím pádem také brání 
průniku soli a nečistot dovnitř rolničky, což má velký vliv na její dlouhodobě 
hladký chod.

Naše DAIWA technologie nadále mění a inovují rybářské vybavení dostupné 
na trhu. Našim inženýrům se podařilo posunout vývoj navijáku Mag Sealed na 
novou úroveň. Nejprve zapečetili osu navijáku, potom rolničku a nakonec 
kuličková ložiska! Mag Sealed tvoří novou kapitolu v historii rybářských 
navijáků. Díky našemu cílenému výzkumu a následnému vývoji se nám 
podařilo implementovat technologii Mag Sealed i do kuličkových ložisek. 
Dlouhá životnost a hedvábně hladký chod po mnoho let. Revoluce!

DESIGN TěLA
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Pod váhou 10kg

Nejen, že magnetická membrána zabrání vtékání vody do navijáku, 
také zajišťuje jeho hladký a jemný chod. jste lépe a citlivěji napojeni na 
svou nástrahu, detekujete lépe jednotlivé záběry a máte lepší kontrolu 
během boje s rybou. Speciálně pro tento nový pocit jsme vyrobili „Air 
Rotor“. Zaprvé, obrovská síla, která přechází z vlasce nebo šňůry na 
rotor a rolničku je lépe rozložená. To znamená menší tlak na jednotlivé 
části rotoru. Zadruhé, nový rotor je o 15% lehčí než běžné rotory ze 
stejného materiálu. Díky velmi nízkému těžišti se snižují vibrace a 
zlepšuje se rotační balanc.

Důkaz o odolnosti proti 
deformaci

Air Rotor

Konveční rotor

Běžný rotor je pod stejným náporem mnohem více zkroucený než Air 
Rotor, protože nápor působí na jedno místo a není rozložen po celé ploše.

Zaion je špičkový materiál vyvinutý Daiwou pro výrobu těl a rotorů. Velkou 
výhodou je lehkost a pevnost. Zaion je druh hustého karbonu vyrobeného 
pro nejlepší výkon a nejvyšší výdrž. Ze Zaionu je možné vyrobit lehké tělo, 
které pevně podporuje převody. Síla Zaionu odpovídá magnéziu a je o 
20% vyšší než u nylonu/ABS materiálu, normálně používaného na výrobu 
těla navijáku. Zaion je asi o 50% lehčí než hliník.

Porovnání se standardním 
materiálem s obsahem karbonu 
na výrobu těl a rotorů.

Bílá: základní materiál
černá: karbonové vlákno

ZaionStandardní materiál

ABS Magnézium - hliník Zaion

Překlapěč AirBail je dutý, takže je 
lehký, extrémně silný a neuvěřitelně 
odolný. Speciální, posílená konstrukce 
předchází zamotávání vlasce okolo 
překlapěče, což byl v minulosti pro 
přívlačové rybáře velký problém.

Originální technologický systém 
DAIWA navržený pro  omezení kroucení 
vlasce při návinu. Důvod kroucení vlasce 
při návinu byl tímto chytrým nápadem 
eliminován. Twist Buster 2 nejen, že 
eliminuje kroucení, ale také snižuje oděr 
mezi šňůrou a rolničkou.

Navijáky s tělem a rotorem z magnézia, vynikají oproti běžným hliníkovým 
navijákům především svou značně sníženou hmotností. Speciálně 
zpracované magnézium naší technologie Air Metal, vede k naprosté 
odolnosti proti korozi, což by bez tohoto speciálního zpracování nebylo 
možné. Díky tomu, si můžete navijáky z DAIWA Air Metal magnézia užívat 
i při mořském rybolovu.

Máme perfektní kovovou slitinu, máme lepší a přesnější postupy výroby a 
máme také veškeré znalosti nutné ke zhotovení špičkových, odolných a 
lehkých kovových navijáků.
Této technologii říkáme koncept HardBody-Z. Tyto navijáky mají velké 
technologické výhody a nejsou - v porovnání se syntetickými navijáky - 
dražší, naopak, jejich cena je přijatelná.
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Naši DAIWA inženýři kompletně pře-
pracovali technologii frézovaných převodů 
u DigiGear II. Tvar a povrch zubů umožňují 
výrobu ozubených kol s mimořádně 
hladkým chodem, nejmenším odporem a 
velmi dlouhou životnost.

Accuracy

max.

Oproti běžným systémům podobné konstrukce jsme umístili vedení 
oscilací na speciální místo, čímž jsme vylepšili hladkost průběhu převodů.

Systém INFINITE
Nejslabší článek mnoha navijáků - 
nejspolehlivější část navijáků DAIWA. 
Používáme pouze nejkvalitnější materiály 
s nejnižší tolerancí nepřesností.

CRBB je zkratka anglického „Corrosion 
Resistant Ball
Bearings“ - což znamená kuličková 
ložiska odolná proti slané vodě. Tato 
ložiska jsou 12 krát odolnější proti 
korozi, než běžná kuličková ložiska.

Super systém, který umožňuje dlouhé náhozy a předchází zamotání 
vlasce. Odmotávání vlasce z cívky většinou probíhá v různých 
smyčkách. Nejlepší cestou jak zabránit zasukování vlasce je široký 
návin. Navijáky DAIWA s ABS mají velmi široké cívky, které jsou 
konstruované tak, aby se vlasec navíjel shora dolů a rovnoměrně, 
čímž zabraňuje zamotávání vlasce. Tím jsou umožněny opravdu 
dlouhé náhozy.

Digitálně zpracované a vyrobené 
převody pro maximální výkon a 
odolnost. Síla se přenáší hladce 
a úsporně z kličky přímo na rotor.

Systém brzdy Ultimate Tournament Drag nabízí impregnované brzdové 
disky, které jsou 30 krát odolnější než normální disky. Efektivní síla brzdy 
je podstatně zvýšena oproti běžným brzdovým systémům. Další výhodou 
je snížený odpor při spuštění brzdy - brzda začíná pracovat okamžitě po 
svém nastavení, její běh je plynulý a hladký.

ATD znamená další vývojový stupeň UTD brzdy.
Brzda ATD je vybavena ještě citlivějším ovládáním a důsledkem tohoto 
citlivějšího ovládání je perfektní na lov s pletenkami. Oproti UTD brzdě 
jede ATD brzda hladce již od začátku výpadu, pak zvýší do přednastavené 
polohy ve zlomku sekundy a tak zamezí přetržení vlasce, nebo pleteky 
během útoku ryby.

®

®
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NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky

MORETHAN
NEW

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10122-253 2510PE-H 12 6.0:1 150/0.23 90cm 245g  
10122-313 3012H 12 5.6:1 150/0.28 95cm 285g  
10122-353 3500 12 4.9:1 200/0.33 83cm 435g  

   

Technologie

  ► HARDBODYZ® hliníkové tělo navijáku
  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► MAGSEALED® rolnička
  ► Monocoque tělo (velikost 3500)
  ►  12 kuličkových ložisek (vč. 7 CRBB® a 2 

MAGSEALED® kuličkových ložisek)
  ► 2 MAGSEALED® kuličková ložiska v ose
  ► ZAION® AIR ROTOR®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► AIR BAIL®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Frézované převody Hyper DIGIGEAR®

  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Rotorová brzda
  ► ABS® II cívka na dlouhé náhozy
  ► Dodáváno v neoprenovém obalu
  ► Vyrobeno v japonsku

S novým Morethanem 17´ představujeme ten nejnovější prémiový 
model z japonské Daiwa produkce.
Nový naviják Morethan má téměř všechny revoluční technologie, které 
naši japonští Daiwa inženýři vyvinuli v průběhu posledních let a kombinuje 
vysokou odolnost s optimálním chodem a naprostou precizností při 
navíjení. Nový brzdný systém ATD zajišťuje okamžitou účinnost brzdné 
síly bez počátečního odporu. Frézovaná hliníková klička je pevně 
přišroubovaná k tělu navijáku a tak v kličce nevzniká žádná vůle. Obě 
MagSealed kuličková ložiska umístěná po stranách osy v kombinaci s 
MagSealed mechanismem, který chrání hřídel, zabraňují vniknutí vody a 

jiných nečistot do těla navijáku. Tím pádem se značně prodlužuje životnost 
navijáku a díky maximální možné ochraně se skvěle hodí i pro rybolov ve 
slané vodě. Monocoque tělo navijáku o velikosti 3500 navíc poskytuje tu 
největší možnou odolnost a přenos síly díky robustním převodům. A tak se 
velikost 3500 výborně hodí i na jigování při lovu tresek obecných i tresek 
tmavých na moři či ve fjordech, kde převodový poměr 4.9:1 dodatečně 
podporuje maximální přenos síly.
Brzdná síla: 2500-PE-H 7kg, 3012H 7kg, 3500 8kg
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CERTATE
Výrazně jsme vylepšili náš skvělý naviják Certate. Fascinující, nové technologie jako jsou Mag Sealed kuličková ložiska, ATD brzdný systém 
nebo rotor ze Zaionu.
V souladu s tvrzením „nová éra v designu navijáků“ Certate nastavil novou laťku moderního designu navijáků už v roce 2004. Od té doby musí každá 
generace Certate čelit úspěchům svých předchůdců a být ještě lepší. S navijákem 16‘Certate představujeme ten nejvíce inovativní produkt celé série, 
který byl až doposud uveden na rybářský trh.
DAIWA byla vždy průkopníkem na rybářském trhu. Na poli technologie izolace vnitřní části navijáku jsme vyvinuli Mag Sealed, celosvětově unikátní 
ochranu mechanizmu navijáků. Kritické body navijáku jsou zde chráněny před vniknutím vody, špíny, písku a dalších částeček rozptýlených ve vodě, 
které by mohly poškodit naviják. Kromě hlavní hřídele je také chráněná technologií MagSealed i osa navijáku.
Takto dosáhla DAIWA vyřešení předchozího kritického problému navijáků, což  úspěšně potvrzují naše detailní servisní statistiky. V našem nejnovějším 
designu Air Rotoru byla jeho lehká konstrukce ještě dále optimalizována použitím Zaionového materiálu. A tak náš naviják 16‘Certate nabízí ten nejlehčí 
rotor všech dob, což také snižuje startovací odpor přibližně o 15% a vede k ještě bližšímu kontaktu s nástrahou.
Posílením navíjecí síly Air Rotoru a nyní ještě tužší, rolničkou se výrazně zlepšila také výkonnost brzdného systému. Optimalizovaná vyváženost rotoru 
navíc dodává více citlivosti během vedení nástrahy, protože vibrace jsou tím sníženy na minimum. Perfektní předpoklady pro pomalou prezentaci 
nástrahy.
Trendy v rybaření a zejména pak trendy v lovu velkých ryb se přiklání stále více k použití lehkého, ale spolehlivého vybavení. U navijáku to znamená 
především spolehlivou funkci brzdy a to za všech okolností. S novým ATD brzdným systémem DAIWA vyvinula systém, který nabízí nastavenou brzdnou 
sílu okamžitě bez běžného vysokého počátečního odporu. S touto novou technologií jste schopni překonat stávající problémy a překážky, máte efektivní 
nástroj na eliminaci potíží, jako je trhání vlasce a ztráta úlovku. Naše nové HD (heavy duty=těžká práce) modely nabízí tělo navijáku z jednoho kusu 
materiálu, což znamená vyšší stabilitu. Konstrukce z jednoho bloku dělá převodovou jednotku ještě odolnější a naviják tak lze vystavit i extrémním 
podmínkám.
Navíc je tělo navijáku zapečetěné a je tak maximálně odolné proti vniknutí vody a špíny. Díky designu z jednoho kusu materiálu může 16‘Certate používat 
velké pohonné kolo, což znamená o 72% hladší rotaci v porovnání s navijákem Certate z roku 2004.
16‘Certate představuje více než jen novou generaci, nebo novou sérii navijáků - je to naprosto nekompromisní vize navijáku pro více zábavy a požitku 
z rybaření.
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Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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Kovový naviják

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10407-710 1003 10 4.8:1 150/0.11 60cm 205g  
10407-725 2500 10 4.8:1 200/0.23 72cm 240g  
10407-730 3000 10 4.8:1 200/0.28 81cm 265g  

 

Certate 

Certate High Speed 

Certate vysokorychlostní, se super mělkou cívkou pro pletenky

  ► HARDBODYZ® tělo navijáku
  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► MAGSEALED® rolnička
  ► Tělo z jednoho kusu hliníku (HD velikosti 3500/4000)
  ►  10 kuličkových ložisek (vč. 5 CRBB® a 2 MAGSEALED® 

kuličkových ložisek)
  ►  Verze HD: 8 kul.ložisek (vč. 5 CRBB® a 2 

MAGSEALED® kul.ložisek)
  ► ZAION® AIR ROTOR®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► Tough Drive Gear (TDG)
  ► DIGIGEAR® II
  ► Tichý systém oscilace
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► AIR BAIL®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Anti Backlash System® II (ABS® II)
  ► ABS® II hliníková cívka
  ► Vyrobeno v japonsku

 

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10407-726 2510PE-H 10 6.0:1 150/0.23 90cm 240g  

  

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10407-727 2506H 10 6.0:1 170/0.16 90cm 240g  
10407-732 3012H 10 5.6:1 200/0.23 95cm 270g  
10407-735 HD 3500H 8 5.7:1 200/0.33 97cm 405g  
10407-740 HD 4000H 8 5.7:1 250/0.33 101cm 405g  

 

Technologie
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10418-106 1000D-XH 6 6.2:1 150/0.20 77cm 165g  
10418-205 2000D 6 5.2:1 150/0.23 68cm 165g  
10418-256 2500D-XH 6 6.2:1 150/0.28 87cm 180g  
10418-306 3000D-CXH 6 6.2:1 150/0.33 93cm 185g  
10418-406 4000D-CXH 6 6.2:1 150/0.37 99cm 225g  
10418-405 4000D-C 6 5.2:1 150/0.37 82cm 225g  
10418-506 5000D-CXH 6 6.2:1 150/0.40 105cm 230g  
10418-606 6000D-H 6 5.1:1 150/0.43 92cm 315g  

   

BALLISTIC LT
NEW

Ballistic LT 17´ je založen na novém Daiwa LT konceptu navijáků (Light & 
Tough – Lehký & Pevný). Nové LT navijáky jsou výrazně lehčí a zároveň 
nabízí mnohem více síly a pevnosti, než předchozí modely navijáků. 
Velikost těla navijáku se zmenšila, zatímco výkon navijáku se zvětšil díky 
nové konstrukci těla i převodů. Pevné tělo ze Zaionu bezpečně chrání 
převody a umožňuje navíc i snížení váhy navijáku. Brzdný systém ATD 
zajišťuje okamžitý nástup brzdné síly bez počátečního odporu. Frézovaná 
hliníková klička je pevně přišroubovaná k tělu navijáku a tak v kličce 
nevzniká žádná vůle. Systém MagSealed chrání naviják před vniknutím 
vody hřídelí a tak se naviják výborně hodí i na mořský rybolov - zatímco 
převody Tough Digigear nabízí dostatek síly a permanentní odolnost při 
zdolávání ryby.
Brzdná síla navijáku byla dodatečně zintenzivněna novým designem – 
velikosti 2500/3000 mají maximální brzdnou sílu 10 kg, velikosti 4000/6000 
umožňují brzdnou sílu až 12kg, zatímco menší modely mají brzdnou sílu 
do 5kg.
Velikost 6000 je dodávána se zdolávací kličkou, která se skvěle hodí při 
velkém napětí při zdolávání. Hodí se i na jigování, nebo feeder.

Technologie

  ► LT (Light & Tough)
  ► Tělo ZAION®

  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► 6 kuličkových ložisek (vč. 1 CRBB®)
  ► AIR ROTOR®

  ► Frézované převody TOUGH DIGIGEAR®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívky
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II

NAVIjÁKY
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  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► 8 kuličkových ložisek (vč. 5 CRBB®)
  ► Tělo ZAION®

  ► AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► DIGIGEAR® II
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Frézovaná rukojeť
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► ABS® II cívka
  ► Vyrobeno v japonsku

 

lUViAS

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10124-100 1003 8 4.8:1 150/0.12 60cm 175g  
10124-251 2510PE-H 8 5.6:1 150/0.24 84cm 205g  
10124-255 2500 8 4.8:1 200/0.23 72cm 215g  
10124-256 2506H 8 5.6:1 170/0.17 84cm 200g  
10124-305 3000 8 4.8:1 200/0.28 81cm 245g  
10124-312 3012 8 4.8:1 200/0.23 81cm 245g  

   

Luvias vás přesvědčí svým sametově hladkým chodem a neuvěřitelně 
nízkou hmotností. Byl vybaven všemi technickými vymoženostmi tak, jak 
si „Made in japan“ naviják zaslouží. Velikosti 2500 a 3000 mají hliníkovou 
cívku, ostatní velikosti jsou vybaveny extrémně lehkou cívkou Air Spool, 
vyrobenou ze speciáního karbonového kompozitu.

Technologie
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FREAMS A

 

  ► HARDBODYZ® hliníkové tělo navijáku
  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► 4 kuličková ložiska
  ► AIR ROTOR®

  ► DIGIGEAR® II
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► ABS® II hliníková cívka
  ► Náhradní hliníková cívka
  ► Trvanlivé pérko překlapěče

S navijákem Freams A uspěli DAIWA inženýři v integraci inovativní 
technologie Mag Sealed do navijáků cenově dostupnější kategorie. 
Konstrukce Mag Sealed v kombinaci s hliníkovým tělem navijáku zajišťuje 
permanentně hladký a jemný chod a optimální fixaci převodů - díky zalití os 
magnetickým olejem se do centra navijáku nedostane žádná tekutina, ani 
mikroskopické částečky prachu, což zvyšuje odolnost navijáku zejména 
při rybaření ve slané vodě. ATD brzdný systém pracuje hladce a zajišťuje 
optimální bezpečnost během boje s rybou, speciálně při použití pletených 
šňůr.
S navijákem Freams A dostanete špičkový naviják, vyrobený dle japonských 
standardů za skvělou cenu. Poměr cena/výkon je bezkonkurenční.

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10417-250 2500 4 4.8:1 190/0.25 72cm 265g  
10417-258 2508 4 4.8:1 200/0.23 72cm 270g  
10417-300 3000 4 4.7:1 220/0.28 79cm 305g  
10417-351 3515PE-H 4 5.7:1 150/0.24 97cm 400g  
10417-400 4000 4 4.9:1 270/0.30 87cm 395g  

   

Kovový naviják

Technologie
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EXCELER LT
NEW

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10415-105 1000D 5 5.2:1 150/0.20 64cm 185g  
10415-205 2000D 5 5.2:1 150/0.23 68cm 185g  
10415-255 2500D 5 5.3:1 150/0.28 75cm 205g  
10415-306 3000-CXH 5 6.2:1 150/0.23 93cm 215g  
10415-305 3000D-C 5 5.3:1 150/0.33 80cm 215g  
10415-405 4000D-C 5 5.2:1 150/0.37 82cm 240g  
10415-606 6000D-H 5 5.7:1 150/0.43 101cm 335g  

   

Technologie

Inovovaná série navijáku Exceler LT vás přesvědčí jak svým tichým a 
hladkým chodem, tak svou nízkou hmotnostní. Nový LT koncept zajišťuje 
ještě pevnější a odolnější tělo navijáku v kombinaci s větší silou převodů i 
lepším brzdným systémem. Nový design převodů umožňuje větší přenos 
síly a zlepšuje jejich odolnost, zatímco brzda ATD zajišťuje okamžitý 
nástup brzdné síly a poskytuje tak optimální brzdnou sílu.
Brzdná síla: 1000/2000: 4kg, 2500/3000: 10kg, 4000/6000: 12kg
Velikost 6000 je dodávána se zdolávací kličkou, která se skvěle hodí při 
velkém napětí při zdolávání. Hodí se i na lehké jigování, nebo feeder.

  ► LT (Light & Tough)
  ► DS5 tělo navijáku
  ► 5 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívky
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
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FUEGO lT
NEW

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10225-105 1000D 6 5.2:1 150/0.20 64cm 185g  
10225-205 2000D 6 5.2:1 150/0.23 68cm 185g  
10225-255 2500D 6 5.3:1 150/0.28 75cm 205g  
10225-307 3000-CXH 6 6.2:1 150/0.23 93cm 215g  
10225-305 3000D-C 6 5.3:1 150/0.33 80cm 215g  
10225-405 4000D-C 6 5.2:1 150/0.37 82cm 240g  
10225-505 5000D-CXH 6 6.2:1 150/0.40 105cm 250g  
10225-605 6000D 6 5.1:1 150/0.43 92cm 335g  

   

Technologie

Nový naviják Fuego LT vás přesvědčí svou lehkou váhou a silným tělem. 
Série Fuego LT byla vyvinuta na základě nového LT konceptu a spojuje 
současné úspěšné technologie Daiwa s novým konceptem těla navijáku 
Light&Tough. Použitím nového karbonového materiálu DS5 mohla Daiwa 
drasticky snížit váhu navijáku a zároveň značně zvýšit robustnost těla 
v porovnání s konvenčním ABS kompozitovým materiálem (velikost  
2500 – 205g!). Díky tomu nabízí série Fuego nízkou hmotnost při 
maximální odolnosti. Nová konstrukce převodů Tough Digigear umožňuje 
redukci velikosti těla navijáku v kombinaci s vylepšeným přenosem síly a 
delší životností. MagSealed systém chrání naviják před vniknutím vody  
a částeček špíny zatímco brzda ATD zajišťuje okamžitý nástup brzdné síly 
a poskytuje spolehlivou podporu při zdolávání ryby.
Brzdná síla: 1000/2000: 4kg, 2500/3000: 10kg, 4000/6000: 12kg
Velikost 6000 je dodávána se zdolávací kličkou, která se obzvláště hodí 
při vysoké zátěži – skvělá na lehké jigování nebo feeder.

  ► LT (Light & Tough)
  ► DS5 tělo navijáku
  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► 6 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívky
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
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LEGALIS LT
NEW

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10416-105 1000D 5 5.2:1 150/0.20 64cm 185g  
10416-205 2000D 5 5.2:1 150/0.23 68cm 185g  
10416-256 2500-XH 5 6.2:1 150/0.20 87cm 205g  
10416-255 2500D 5 5.3:1 150/0.28 75cm 205g  
10416-306 3000-CXH 5 6.2:1 150/0.23 93cm 215g  
10416-305 3000D-C 5 5.3:1 150/0.33 80cm 215g  
10416-405 4000D-C 5 5.2:1 150/0.37 82cm 240g  
10416-605 6000D-H 5 5.7:1 150/0.43 101cm 335g  

   

Technologie

Také série Legalis byla vyvinuta podle nového LT konceptu a nabízí 
standard vysoké kvality, stejně jako hladký chod a rybáře překvapí i velmi 
atraktivním poměrem cena/výkon.
Snížením váhy těla navijáku a aplikací inovativní technologie DS5 – 
kompozitu z karbonového vlákna, mohla Daiwa dosáhnout dramatického 
snížení váhy těla navijáků podle LT konceptu. A tak nový Legalis LT 
3000D váží jenom úžasných 215 gramů! Nově vyvinuté převody Tough 
Digigear II se zvětšenými ozubím umožňují navýšení síly a zároveň i 
posílení odolnosti převodů. ATD brzda pracuje bez prodlení a uvolňuje 
požadovanou brzdnou sílu bez počátečního odporu.Brzdná síla navijáku 
byla ještě více posílena – velikost 3000 nabízí maximální možnou brzdnou 
sílu až 10kg!
Brzdná síla: 1000/2000: 4kg, 2500/3000: 10kg, 4000/6000: 12kg.
Velikost 6000 je dodávána se zdolávací kličkou, která se obzvláště hodí 
při vysoké zátěži. Tato klička je skvělá na lehké jigování nebo feeder.

  ► LT (Light & Tough)
  ► DS5 tělo navijáku
  ► 5 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívky
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
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NINjA A

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10218-100 1003 4 4.8:1 145/0.11 60cm 245g  
10218-150 1500 4 4.8:1 140/0.20 62cm 240g  
10218-200 2000 4 4.8:1 125/0.25 65cm 240g  
10218-250 2500 4 4.8:1 190/0.25 72cm 270g  
10218-300 3000 4 4.7:1 220/0.28 79cm 310g  
10218-312 3012 4 4.7:1 195/0.27 79cm 320g  
10218-400 4000 4 4.9:1 270/0.30 87cm 390g  
10218-412 4012 4 4.9:1 195/0.27 87cm 400g  

   

Naviják Ninja A zaujme jak vzhledem, tak svými technickými vlastnostmi 
- zvlášť jeho extrémně hladký chod přesvědčí při prvním vyzkoušení. V 
této cenové hladině posunula DAIWA laťku pro hladký chod o třídu výš. 
V posledních letech strávili japonští inženýři hodně času nad integrací 
hladkého chodu - který je většinou rezervován pro navijáky vyšších tříd - 
do navijáků dostupnější cenové kategorie. Série Ninja je výsledkem.

  ► 4 kuličková ložiska
  ► AIR ROTOR®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Rolnička Twist Buster® II, potažená TiN
  ► Hliníková rukojeť
  ► Měkký úchop kličky
  ► Trvanlivé pérko překlapěče
  ► Náhradní hliníková cívka

Technologie
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  ► HARDBODYZ® hliníkové tělo navijáku
  ► 8 kuličkových ložisek (vč. 2 CRBB®)
  ► AIR ROTOR®

  ► Systém rychlobrzdy (QD®)
  ► DIGIGEAR® II
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Tichý systém oscilace
  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Rychlosklopná klička
  ► ABS® II hliníková cívka
  ► Náhradní hliníková cívka
  ►  Vlascový klip High Impact Protection 

(HIP)

MATCH WINNER QDA
Série navijáků Match Winner byla speciálně vyvinuta pro rybolov na feeder a 
match. ABS cívka s velkým průměrem v kombinaci s rolničkou Twist Buster 
II umožňuje nahazovat do velkých vzdáleností a snižuje riziko zamotání 
vlasce.
Cívky 3012 a 4012 jsou perfektní pro použití v kombinaci s tenkým vlascem 
nebo pletenkou. Navíjení vlasce do kříže zajišťuje skvělé navinutí i extrémně 
tenké pletenky a redukuje hrozbu zamotání šňůry při náhozu. High Impact 
klip na vlasec spolehlivě chrání připnutý vlasec při nahození, nebo v průběhu 
zdolávání ryby.
Verze 4012 byla speciálně zkonstruovaná pro náročné požadavky feederu 
– silná osa a spolehlivá brzda snadno odolají nástrahám náročného  
feederu – velký průměr cívky optimalizuje odvíjení vlasce. Hladký chod je u 
této série navijáků samozřejmostí.

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10418-312 3012 8 4.7:1 195/0.27 79cm 345g  
10418-412 4012 8 4.9:1 195/0.27 86cm 445g  

   

 

Kovový naviják
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CROSSFIRE

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10117-200 2000 3 5.3:1 125/0.25 71cm 240g  
10117-250 2500 3 5.3:1 190/0.25 80cm 270g  
10117-300 3000 3 5.3:1 220/0.28 82cm 270g  
10117-400 4000 3 5.3:1 270/0.30 95cm 390g  
10117-500 5000 3 4.6:1 430/0.35 99cm 605g  

   

  ► 3 kuličková ložiska
  ► DIGIGEAR® II
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► ABS® II hliníková cívka
  ► Hliníková rukojeť
  ► Trvanlivé pérko překlapěče

Série navijáků Crossfire vás přesvědčí svým moderním designem a 
vynikajícím poměrem cena/výkon. Převody Digigear II se starají o hladký 
chod navijáku a sílu při navíjení. Navíjení je u navijáku Crossfire vynikající 
a umožňuje tak použití i tenkých pletených šňůr. V závislosti na velikosti 
se hodí na štiky, candáty, kapry, pstruhy či úhoře.

Technologie

SWEEpFIRE EC
Série navijáků Sweepfire EC kombinuje japonské know-how se skvělým 
poměrem cena/výkon. U navijáku Sweepfire se inženýři DAIWA především 
zaměřili na extrémně jemný a hladký chod, na jaký jste zvyklí u mnohem 
dražších kousků. Návin je krásně pravidelný a naviják je tak vhodný i pro 
použití extrémně tenkých pletených šňůr či vlasců. V závislosti na velikosti 
jsou navijáky této série vhodné pro lov štik, candátů, kaprů a pstruhů. 
Větší velikosti se dají použít i na tresky.

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10118-150 1500 1 5.3:1 140/0.20 68cm 230g  
10118-200 2000 1 5.3:1 125/0.25 74cm 230g  
10118-250 2500 1 5.3:1 190/0.25 80cm 260g  
10118-300 3000 1 5.3:1 220/0.28 82cm 260g  
10118-350 3500 1 5.3:1 220/0.30 92cm 370g  
10118-400 4000 1 5.3:1 270/0.30 95cm 380g  
10118-450 4500 1 4.6:1 320/0.32 99cm 625g  
10118-500 5000 1 4.6:1 370/0.35 99cm 630g  

   

  ► 1 kuličkové ložisko
  ► DIGIGEAR® II
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Anti-reverzní Multi-Stop
  ► ABS® II hliníková cívka
  ► Trvanlivé pérko překlapěče

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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Navijáky s volnou cívkou
Navijáky se zadní brzdou

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10925-025 25 6 5.3:1 270/0.35 106cm 510g  

   

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

Naviják Cast´Izm BR 25A kombinuje téměř všechny vynikající technické 
vlastnosti, které DAIWA v posledních několika letech vyvinula a úspěšně 
odzkoušela. 25mm hliníková cívka v kombinaci s kónickým tvarem, 
průměrem a zdvihem umožnila konstrukci kompaktního, lehkého 
navijáku s malým tělem, který má navíc skvělé nahazovací vlastnosti 
Big Pit navijáku. Kapacita cívky o návinu 320 m, 0,32 mm vlasce umožní 
rybařit i ve velkých vzdálenostech. její průměr byl navržen tak, aby se 
minimalizovalo tření, a navíc se snižuje i možnost zasukování vlasce při 
nahazování. Navíc, manuální ovládání překlapěče brání nechtěnému 
překlopení při nahazování, což může při silném náhozu vést třeba ke 
ztrátě návazce či jiným komplikacím. Mechanizmus cívky je extrémně 
citlivý a lze jej perfektně přizpůsobit všem druhům okolních vlivů (vítr, silný 
proud vody atd.). Samozřejmostí u navijáku Cast´Izm BR je mechanismus 
Mag Sealed, který se ustavičně stará o hladký chod stroje a zabraňuje 
vniku vlhkosti a nečistot a tím velmi prodlužuje životnost navijáku.

  ► 6 kuličkových ložisek
  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► AIR ROTOR®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► DIGIGEAR® II
  ► AIR BAIL®

  ► Brzda UTD
  ► Vlascový klip HIP
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Měkký úchop kličky
  ► Náhradní hliníková cívka
  ► Trvanlivé pérko překlapěče
  ► Manuální překlapěč

CAST‘iZM BR A

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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Legandární kompaktní naviják s volnou cívkou.

S cívkou Tournament QD můžete rychle konvertovat z normálního navijáku 
na QD. Vhodná pro navijáky Tournament Entoh QDA.

CÍVKA TOURNAMENT QD

 

Rychlo cívka QD

Prod. č. model  
10123-500 pro model 5000  
10123-550 pro model 5500  

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10030-550 5500 5 4.2:1 450/0.35 100cm 795g  

   

  ► 5 kuličkových ložisek
  ► Rychlosklopná klička
  ► Dřevěná koncovka
  ► Nastavitelný volnoběh
  ► Oscilace šnekové hřídele
  ► Rotor se setrvačníkovou rotací Gyro Spin
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Anti Backlash System (ABS®)
  ► Hliníková cívka pro daleké náhozy
  ► Náhradní hliníková cívka
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Trvanlivé pérko překlapěče

INFINITY X BR Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10928-025 25 6 5.3:1 320/0.32 106cm 510g  

   

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

Emblem BR 25A reprezentuje moderní způsob konstrukce navijáku ve své nejlepší podobě! Koncept s 25 mm zdvihem cívky umožnil vytvořit kompaktní 
a lehký naviják, který kombinuje mimo jiného také výhodu dalekých náhozů Big Pit navijáků. Díky své lehké váze s ním můžete také nahazovat mnohem 
přesněji a kontrolovaněji v porovnání s Big Pit navijákem. Velký průměr cívky umožňuje extrémně dlouhé náhozy a v kombinaci s převody 5.3:1 i retrakci 
vlasce více než jeden metr!
Navíc, manuální ovládání překlapěče zodpovědně brání nechtěnému překlopení v průběhu náhozu, které může vést ke ztrátě návazce, nebo i dalším 
komplikacím.
Mechanizmus cívky je extrémně citlivý a dá se perfektně přizpůsobit všem druhům okolních vlivů (vítr, silný proud vody atd.).

EMBLEM BR A

 

  ► 6 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► DIGIGEAR® II
  ► jemně nastavitelná volnoběžka
  ► AIR BAIL®

  ► Brzda UTD
  ► Vlascový klip HIP
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Měkký úchop kličky
  ► Trvanlivé pérko překlapěče
  ► Manuální překlapěč

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10152-350 3500 7 4.6:1 250/0.28 79cm 470g  
10152-400 4000 7 4.6:1 270/0.30 79cm 460g  
10152-450 4500 7 4.6:1 370/0.30 86cm 490g  
10152-500 5000 7 4.6:1 370/0.32 86cm 480g  

   

  ► 7 kuličkových ložisek
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Hliníková cívka
  ► Náhradní hliníková cívka
  ► Měkký úchop kličky
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Trvanlivé pérko překlapěče

EMCAST BR A
Úžasný naviják s volnoběhem. jeho chod je mimořádně tichý a hladký. 
Díky široké nabídce velikostí a velmi citlivému systému bite n’ run je 
EMCAST BR mimo své kaprářské využití perfektní také na lov candátů a 
úhořů. Tento naviják nabízí CNC frézovanou hliníkovou kličku a náhradní 
dvojklličku. V závislosti na vkusu každého rybáře je lze volně vyměňovat.

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10153-350 3500 3 4.6:1 220/0.30 79cm 468g  
10153-400 4000 3 4.6:1 200/0.35 79cm 459g  
10153-450 4500 3 4.6:1 270/0.35 86cm 487g  
10153-500 5000 3 4.6:1 230/0.40 86cm 478g  

   

  ► 3 kuličková ložiska
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Hliníková cívka
  ► Měkký úchop kličky
  ► Hliníková rukojeť
  ► Trvanlivé pérko překlapěče

BLACK WIDOW BR A
Sladěné s populární řadou prutů - BLACK WIDOW nyní nabízí také 
naviják s volnoběhem bite n’ run. Díky velmi citlivému systému 
bite n’ run je perfektní na lov kaprů, candátů i úhořů. S navijáky 
BLACK WIDOW BR dostáváte známou kvalitu DAIWA odpovídající 
japonským standardům a to ve skvělém poměru cena - výkon.

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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Big pit navijáky

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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CAST‘iZM QDA

 

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10920-025 25 6 4.7:1 270/0.35 96cm 450g  

   

  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► Tělo ZAION®

  ► AIR ROTOR®

  ► 25mm zdvih cívky
  ► 6 kuličkových ložisek
  ► Systém rychlobrzdy (QD®)
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► DIGIGEAR® II
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Tichý systém oscilace
  ►  Kónická hliníková náhradní cívka  

na daleké náhozy
  ► Soustružená hliníková rukojeť
  ► Měkký úchop kličky
  ►  Vlascový klip High Impact  

Protection (HIP)
  ► Trvanlivé pérko překlapěče
  ► Manuální překlapěč

Technologie

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

Koncept na své cestě za úspěchem. Speciáně vyvinutá 25mm cívka navijáku poměrem tvaru, 
průměru a zdvihu patří k tomu nejlepšímu co je na trhu k dispozici. Díky těmto skvělým vlastnostem 
došlo ke kombinaci funkcí klasického Big Pit navijáku a menšího, o hodně lehčího těla. Průměr 
cívky byl inženýry optimalizován tak, aby se minimalizovalo tření při nahazování. Navíc, cívka byla 
navržena a speciálně upravena tak, aby redukovala možnost zamotání, 
nebo zasukování vlasce při náhozu.
Proto je tento naviják vhodný pro nahazování na kratší, i 
dlouhé vzdálenosti, ale také ho lze použít na feeder, nebo 
těžkou přívlač. Mechanizmus Mag Sealed se ustavičně 
stará o hladký chod navijáku a zabraňuje vniknutí vody 
a drobných nečistot do těla.

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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EMBLEM 25 C QD
NEW

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10921-025 5000 QD 6 4.7:1 300/0.35 96cm 445g  

   

Technologie

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

 

Naviják Emblem 25 vychází z úspěšného a velmi dobře známého modelu 
navijáku Cast´Izm 25 QD a rybáře přesvědčí svým hedvábně hladkým 
chodem a velmi nízkou hmotností. Zaionové tělo poskytuje spolehlivou 
ochranu převodům a podílí se na nízké hmotnosti. 25mm zdvih cívky je 
unikátní a umožňuje tak design malého a kompaktního těla s dlouhou 
cívkou. Výsledkem je funkční klasický Big Pit naviják se znatelně lehčím 
tělem.

  ► Tělo ZAION®

  ► 6 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► 25mm zdvih cívky
  ► 96cm návin
  ► Systém rychlobrzdy (QD®)
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► DIGIGEAR® II
  ► Nerezová osy
  ► 12kg brzdná síla
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Manuální překlapěč

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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EMCAST A

 

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10133-025 25 5 4.6:1 370/0.30 92cm 527g  

   

  ► 5 kuličkových ložisek
  ► 25mm zdvih cívky
  ► AIR BAIL®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ►  Kónická hliníková náhradní cívka na 

daleké náhozy
  ► Náhradní hliníková cívka
  ► Hliníková rukojeť
  ► Trvanlivé pérko překlapěče

Po velkém úspěchu kaprového navijáku Cast´izm 25QDA se ozvalo 
mnoho hlasů, které volaly po cenově dostupnějším navijáku se stejně 
kvalitním vybavením. Naviják Emcast 25A nyní také nabízí výhody 25 
mm cívky, v kombinaci s cívkou pro daleké náhozy a kompaktním, malým 
tělem. S tímto navijákem máte k dispozici veškeré funkce velkého Big Pit 
navijáku umístěné do poměrně menšího a mnohem lehčího těla. Emcast 
25A je skvělou volbou pro kaprařinu, feeder či lehčí mořský rybolov. Pro 
nás je jasnou volbou!

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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BLACK WIDOW 25A

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10133-225 25 1 4.6:1 370/0.30 92cm 517g  

   

 

  ► 1 kuličkové ložisko
  ► 25mm zdvih cívky
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ►  Kónická hliníková náhradní cívka  

na daleké náhozy
  ► Hliníková rukojeť
  ► Trvanlivé pérko překlapěče

Black Widow 25A s 25mm cívkou jsou určené 
především pro lov kaprů na středně dlouhé vzdálenosti 
a lov u břehu. Na tento druh rybolovu je kapacita cívky 
270m/0.35mm ideální a nabízí dostatečnou rezervu. 
S navijákem Black Widow 25A navrhli DAIWA inženýři 
naviják odolný proti zničení s velkou navíjecí silou, 
který nabízí neuvěřitelný poměr cena/výkon.

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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SHORECAST 25A

 

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10133-125 25 1 4.6:1 370/0.30 92cm 541g  

   

Shorecast 25A byl speciálně navržen na surfcastový 
rybolov a lehký jigging z lodi. 25mm cívka navijáku 
v kombinaci s kónickou hliníkovou cívkou na dlouhé 
náhozy zajišťuje ideální náhozové vzdálenosti a 
bezproblémové navíjení - perfektní na surfcastový 
rybolov s olůvky až do 180g. Rolnička Twist Buster II 
spolehlivě předchází zamotácí vlasce.

  ► 1 kuličkové ložisko
  ► 25mm zdvih cívky
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ►  Kónická hliníková náhradní cívka  

na daleké náhozy
  ► Hliníková rukojeť
  ► Trvanlivé pérko překlapěče

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10120-000 45 10 4.1:1 240/0.32 88cm 440g  

   

  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► 10 kuličkových ložisek (vč. 7 CRBB®)
  ► Rotor ZAION®

  ► Tělo navijáku AIR METAL z magnézia
  ► DIGIGEAR® II
  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Oscilace šnekové hřídele
  ► Systém rychlobrzdy (QD®)
  ►  Vlascový klip High Impact  

Protection (HIP)
  ► Překlapěč AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ►  Ražená hliníková cívka pro daleké 
náhozy

  ► Velká rolnička, potažená titanem
  ► Frézovaná rukojeť
  ► Koncovka rukojeti EVA
  ► Manuální překlapěč
  ► Vyrobeno v japonsku

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

Kovový naviják

BASIAIR Z QDA

Náš legendární naviják Basiair byl značně přepracován a vylepšen 
našimi japonskými inženýry - nyní nabízí také Mag Sealed mechanizmus. 
Kombinace Zaionu a magnézia je perfektním základem pro konstrukci 
extrémně lehkého ale zároveň silného a velmi odolného navijáku. 
Mechanizmus Mag Sealed zajišťuje perfektní izolaci těla navijáku okolo 
osy. Díky tomuto mechanizmu se do navijáku nedostane voda ani žádná 
nečistota a jeho permanentně hladký chod je zaručen.

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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TOURNAMENT BASiAiR QD
Unikátní naviják DAIWA TOURNAMENT BASIAR QD demonstruje 
vyspělost techniky moderní konstrukce a designu navijáků „MADE IN 
jAPAN“. Díky perfektní kombinaci lehkého magnézia a ZAIONU, dosáhl 
tento naviják lehkosti a síly, kterou zatím neměl žádný naviják na trhu. 
Tyto navijáky jsou velké, stabilní a robustní. jakmile jej jednou vezmete do 
ruky, nebudete věřit jeho vlastnostem. Tento naviják je trhák, který způsobil 
převrat na kaprařské scéně.

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10120-147 45 12 4.1:1 240/0.32 88cm 440g  

   

 

Kovový naviják

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

  ► 12 kuličkových ložisek (vč. 9 CRBB®)
  ► Tělo navijáku AIR METAL z magnézia
  ► Rotor ZAION®

  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Frézované převody DIGIGEAR® II
  ► Oscilace šnekové hřídele
  ► Systém rychlobrzdy (QD®)
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Anti Backlash System® II (ABS® II)
  ► Ražená hliníková cívka pro daleké náhozy
  ► Hrana cívky potažená TiN
  ► Skvělý návin vlasce
  ► AIR BAIL® vyrobený z nerezové oceli
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Trvanlivé pérko překlapěče
  ► Vlascový klip High Impact Protection (HIP)
  ► Manuální překlapěč
  ► Vyrobeno v japonsku

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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BASIA SLD QD

 

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10121-045 45SLD QD 8 4.1:1 300/0.35 87cm 485g  

   

NEW

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

Technologie

Nový naviják Basia 45SLD QD byl kompletně inovován a má nyní mnoho atraktivních detailů, které jsou na evropském trhu vysoce ceněny. Například cívka 
navijáku Basia 45SLD QD byla navržena o něco hlubší, aby se zvýšila její kapacita – nová cívka má nyní návin až 300m vlasce o průměru 0,35mm! Hřídel 
je vyrobená z nerezové oceli a je tedy značně pevnější, než u předchozího modelu. Decentní černý design s dřevěnou koncovkou kličky dělá z tohoto 
navijáku úplný skvost. QD model je dodáván včetně náhradní cívky.
Samozřejmostí je, že naviják Basia 45SLD QD 17´ je vyráběn v naší japonské továrně podle těch nejvyšších standardů kvality.

  ► Tělo navijáku AIR METAL z magnézia
  ► 8 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► Rotor ZAION®

  ► 45mm zdvih cívky
  ► Systém rychlobrzdy (QD®)
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Frézované převody DIGIGEAR® II
  ► Nerezová osy
  ► Oscilace šnekové hřídele
  ► 10kg brzdná síla
  ► AIR BAIL®

  ► Cívka na daleké náhozy
  ► Náhradní cívka
  ► Vlascový klip High Impact Protection (HIP)
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Dřevěná koncovka
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Trvanlivé pérko překlapěče
  ► Manuální překlapěč
  ► Vyrobeno v japonsku

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10121-046 45SLD QDX 8 4.1:1 300/0.35 87cm 475g  

   

BASIA SLD QDX

 

NEW

V porovnání s předchozím modelem byl nový naviják Basia 45SLD QDX kompletně inovován a má nyní mnoho atraktivních detailů, které jsou na 
evropském trhu ceněny. Například cívka navijáku Basia 45SLD QDX byla navržena o něco hlubší, aby se zvýšila její kapacita - nyní má návin až 300m 
vlasce o průměru 0,35mm! Hřídel je vyrobená z nerezové oceli a je tedy pevnější, než u předchozího modelu.
Samozřejmostí je, že naviják Basia 45SLD QDX je vyráběn v naší japonské továrně podle těch nejvyšších standardů kvality.

Technologie
  ► Tělo navijáku AIR METAL z magnézia
  ► 8 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► Rotor ZAION®

  ► 45mm zdvih cívky
  ► Systém rychlobrzdy (QD®)
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Frézované převody DIGIGEAR® II
  ► Nerezová osy
  ► Oscilace šnekové hřídele
  ► 10kg brzdná síla
  ► AIR BAIL®

  ► Cívka na daleké náhozy
  ► Vlascový klip High Impact Protection (HIP)
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Měkký úchop kličky
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Trvanlivé pérko překlapěče
  ► Manuální překlapěč
  ► Vyrobeno v japonsku

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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TOURNAMENT iSO lD QDA BE

 

NEW

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10135-501 5000LD 7 4.1:1 530/0.35 86cm 515g  

   

Technologie

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

Nový naviják Tournamet ISO 5000LD QDA BE byl kompletně inovován inženýry Daiwa, aby perfektně splňoval všechna očekávání, která evropský trh 
může mít. Použitím exkluzivního Daiwa Zaion materiálu na tělo navijáku, jsme výrazně snížili jeho váhu. Materiál Zaion umožňuje perfektní ochranu 
převodů a zajišťuje jejich optimální a hladký chod. Hřídel navijáku je vyrobená z nerezové oceli a je tedy značně pevnější a stabilnější, než u předchozího 
modelu Tournament a to i pod velkou zátěží. MagSealed konstrukce těla zodpovědně chrání naviják před vniknutím vody a drobných nečistot přes hřídel 
a tak zajišťuje jeho delší životnost. Frézované převody navijáku jsou mnohem více odolnější a zajišťují hladký chod.
Tournament ISO 5000LD QDA BE je dodáván s o něco mělčí náhradní cívkou (300m, 0,35mm) – perfektní pro lov ve větších vzdálenostech s pletenou 
šňůrou.

  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► Tělo ZAION®

  ► 7 kulič.ložisek (vč. 2 CRBB)
  ► AIR ROTOR®

  ► 35mm zdvih cívky
  ► Systém rychlobrzdy (QD®)
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Frézované převody DIGIGEAR® II
  ► Nerezová osy
  ► Oscilace šnekové hřídele
  ► 15kg brzdná síla
  ► AIR BAIL®

  ► Cívka na daleké náhozy
  ► Náhradní cívka
  ►  Vlascový klip High Impact  

Protection (HIP)
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Měkký úchop kličky
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Trvanlivé pérko překlapěče
  ► Manuální překlapěč

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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Emblem QDA

 

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10158-500 5000 6 4.9:1 370/0.35 106cm 630g  
10158-550 5500 6 4.9:1 460/0.35 106cm 630g  
10158-600 5000 LD 6 4.9:1 530/0.35 106cm 620g  

   

Mezi kapraři jsou Daiwa navijáky Emblem synonymem pro spolehlivost 
už po mnoho let. Také tato série navijáků Emblem QD úspěšně pokračuje 
v této tradici a nabízí ještě vyšší odolnost a spolehlivost pro permanentní 
používání. Převody Digigear II se starají o hedvábně hladký chod a při 
jednom otočení kličkou můžete navinout až 100 cm vlasce – perfektní 
pokud chytáte na větší vzdálenosti. Brzdný systém QD se přizpůsobí 
potřebné brzdné síle během vteřiny, zatímco HIP (High impact) klip se 
stará o vlasec, když nahazujete na vzdálená, odlehlá, krmná místa.

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

  ► 6 kuličkových ložisek
  ► Systém rychlobrzdy (QD®)
  ► AIR ROTOR®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► DIGIGEAR® II
  ► Oscilace šnekové hřídele
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Hliníková cívka pro daleké náhozy
  ► Náhradní hliníková cívka
  ► Hliníková rukojeť
  ► Vlascový klip HIP
  ► Trvanlivé pérko překlapěče
  ► Manuální překlapěč

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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WINDCAST QDA

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10159-550 5500 4 4.9:1 460/0.35 106cm 630g  
10159-600 5000 LD 4 4.9:1 530/0.35 106cm 615g  
10159-605 5000 Spod 4 5.5:1 370/0.35 120cm 630g  

  

Naviják Windcast QDA kombinuje všechny moderní technologické 
vymoženosti, které kapraři požadují a navíc má lákavý a nadčasový 
design. Kónická hliníková cívka je určena pro nahození do velkých 
vzdáleností. Součástí je samozřejmě i HIP (High Impact) klip vlasce. QD 
brzda navijáku umožňuje rychlé přizpůsobení brzdné síly dané situci, 
zatím co Digigear převody dávkují optimální sílu, pro hladký a plynulý 
chod navijáku.
Windcast Spod´n Mark QDA má převody 5.5:1 a návin vlasce na jedno 
otočení je 120 cm. Doporučujeme, pokud používáte zakrmovací rakety.

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

  ► 4 kuličková ložiska (vč. 1 CRBB®)
  ► Systém rychlobrzdy (QD®)
  ► AIR ROTOR®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► DIGIGEAR® II
  ► Oscilace šnekové hřídele
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Hliníková cívka pro daleké náhozy
  ► Náhradní hliníková cívka
  ► Hliníková rukojeť
  ► Vlascový klip HIP
  ► Trvanlivé pérko překlapěče
  ► Manuální překlapěč

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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CROSSCAST CARp Sp QD

 

 

EMBLEM SpOD
Vzhledem k častému požadavku zákazníků, nabízíme nyní tento legendární 
naviják SPOD s návinem 122 cm/otočení kličkou rovněž i v Německu. 
Extrémní síla je hlavním a nejdůležitějším požadavkem u navijáku SPOD. 
Mechanismus CastLock zabraňuje nežádoucímu otočení překlapěče v 
průběhu nahození. Dva klipy na cívce umožňují snadnou manipulaci a 
přesné náhozy, zatímco silná brzda Wormshaft snadno odolá veškerým 
nástrahám feederu.

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10126-551 EMBS 4 5.1:1 280/0.35 122cm 690g  

   

  ► 4 kuličková ložiska (vč. 1 CRBB®)
  ► Systém Super AutoCast® II
  ► Systém CastLock
  ► Oscilace šnekové hřídele
  ► ABS® hliníková cívka
  ► Oboustranné line klipy

Super Autocast ii System

Technologie

NEW

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
 10128-606 5000LD QD 3 4.9:1 530/0.35 106cm 620g  

   

Technologie

Naviják Crosscast Carp SP 5000LD přesvědčí rybáře svým hedvábně 
hladkým chodem a velkou silou. Převody Digigear II zajišťují optimální 
přenos síly při navíjení a udržují tak optimální chod navijáku. Robustní 
hřídel vyrobená z nerezové oceli poskytuje vysokou odolnost a velkou 
sílu. Díky QD brzdnému systému můžete rychle reagovat na jakoukoliv 
nenadálou změnu při zdolávání ryby. Kulatý klip se chová k vlasci šetrně a 
perfektně se hodí pro konstantní nahazování do vzdálených lovných míst. 
Polo mělká cívka je správnou volbou pro použití pletených šňůr (0,35mm 
– 300m). Crosscast Carp SP QD nabízí nejlepší Daiwa technologie ve 
vynikajícím poměru cena/výkon.

  ► 3 kuličková ložiska
  ► AIR ROTOR®

  ► DIGIGEAR® II
  ► Systém rychlobrzdy (QD®)
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Oscilace šnekové hřídele
  ► 15kg brzdná síla
  ► Cívka na daleké náhozy
  ► Náhradní cívka
  ► Hliníková rukojeť
  ► Měkký úchop kličky
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Trvanlivé pérko překlapěče
  ► Manuální překlapěč

Překlapěč se ovládá 
manuálně. NAVIjÁKY

Přívlačové navijáky
Navijáky s volnoběhem

Big pit navijáky
Mořské navijáky

Multiplikátory
Baitcastové navijáky
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Emcast Surf A

EMCAST

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10154-550 5500 5 4.1:1 460/0.35 85cm 660g  
10154-600 5000LD 5 4.1:1 530/0.35 85cm 660g  

   

Emcast Spod‘n‘Mark
Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10154-551 5000 5 4.9:1 370/0.35 102cm 660g  

   

 

 

Naviják Emcast kombinuje všechny vlastnosti, které 
by měl velký Big Pit naviják mít - optimální nahazovací 
vzdálenost díky dlouhé kónické cívce, skvělou kapacitu 
šňůry a vysokou navíjecí sílu. 35mm zdvih cívky nabízí 
maximální odhozovou vzdálenost - v závislosti na 
modelu má náš Emcast kapacitu až do 530m 0.35mm 
monofilu.
To vše Emcast nabízí za skvělou cenu.
Naviják Emcast Spod‘n Mark má navíc i vyšší 
převodový poměr!

  ► Kónická cívka na daleké náhozy
  ► 5 kuličkových ložisek
  ► AIR BAIL®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Trvanlivé pérko překlapěče
  ► Náhradní hliníková cívka

Emcast A

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10157-450 4500 5 4.1:1 320/0.32 85cm 660g  
10157-500 5000 5 4.1:1 370/0.35 85cm 660g  

   

 

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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BLACK WIDOW A

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10155-550 5500 1 4.1:1 460/0.35 85cm 675g  
10155-600 5000LD 1 4.1:1 530/0.35 85cm 675g  

   

 

Po skvělém úspěchu našich navijáků s volnou cívkou Black Widow A 
DAIWA představuje Big Pit naviják s velkou, kónickou cívkou a 35mm 
hloubkou s názvem Black Widow. Díky speciálnímu výrobnímu procesu a 
pečlivě vybíraným materiálům, může DAIWA nabídnout naviják s vysokou 
navíjecí kapacitou a optimální odolností proti poškození se skvělým 
poměrem kvalita - cena. V závislosti na modelu je kapacita vlasce až 
530m 0.35mm monofilu.

  ► 1 kuličkové ložisko
  ► Hliníková cívka pro daleké náhozy
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Měkký úchop kličky
  ► Trvanlivé pérko překlapěče

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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SALTIGA H

Kovový naviják

Se jménem Saltiga se rybářské sny stávají skutečností. Tato velmoc obsahuje vše co potřebujete pro úspěšné ulovení ryby vašich snů. Je jedno 
či je to GT, kranas nebo doggy v tropech nebo halibut a treska v Severním moři - se sérií navijáků Saltiga jste skvěle připraveni na každou situaci!

Navijáky Saltiga nyní nabízí ještě lepší ochranu proti slané vodě a korozi! Navíc k již dobře známému systému Mag Sealed a kompletnímu zalití hlavní osy 
navijáku, je od nynějška stejným systémem DAIWA Mag Sealed chráněna také boční osa kličky navijáku, MagSealed zajišťuje výrazně delší životnost. Hlavně 
rolnička se nejčastěji dostane do styku se slanou vodou a drobnými částečkami špíny - tady kuličková ložiska Mag Sealed poskytují náležitou ochranu trvalé 
hladkého chodu navijáku bez omezení.
Hliníkové tělo navijáku HardBodyZ zajišťuje ochranu vnitřního vybavení navijáku - kuličkových ložisek, převodů a postará se o optimální přenos síly během 
boje s rybou.
Převody navijáku Hyper DigiGear jsou vyfrézovány ze speciální slitiny a kombinují dlouhou životnost s naprostou přesností.
Air Rotor ze Zaionu snižuje váhu navijáku a stará se o jeho hladký chod. Vysoká síla brzdy 15‘Saltigy nabízí dostatečnou silovou rezervu pro zdolání mořských 
obrů!
Zejména v extrémních situacích nabízí brzdný systém ATD nezbytnou bezpečnost pro okamžitý zásek a vylovení ryby. V porovnání s běžnými brzdnými systémy 
nemá ATD brzda žádný zvýšený počáteční odpor a průběžně udržuje nastavenou brzdnou sílu - další důležitý milník ve vývoji navijáků.

  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► MAGSEALED® kuličková ložiska v ose
  ► MAGSEALED® kuličková ložiska v rolničce
  ► HARDBODYZ® hliníkové tělo navijáku
  ► ZAION® AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL®

  ► Voděodolný systém brzdy ATD™
  ► Hyper DIGIGEAR®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Frézovaná ABS® II hliníková cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Tichý systém oscilace
  ► Rotorová brzda
  ► Manuální překlapěč
  ► Vyrobeno v japonsku

NAViJáKy NA MOřE

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky
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Baitcastové navijáky
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10310-350 3500 13 5.7:1 220/0.28 98cm 455g  
10310-400 4000 13 5.7:1 250/0.33 102cm 450g  
10310-450 4500 13 5.7:1 270/0.37 110cm 610g  
10310-500 5000 13 5.7:1 280/0.43 121cm 625g  
10310-650 6500 13 5.7:1 350/0.45 131cm 835g  

   

 

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

NAVIjÁKY
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10310-800 8000 13 5.6:0 540/0.41 144cm 850g  

   

SALTIGA DOGFIGHT H

Dog Fight - tento výraz je doslovným synonymem pro boj s mořskými 
obry a to od té doby, co naviják Dog Fight reprezentuje obrovskou 
sílu a odolnost.

Mnoho důležitých detailů nového navijáku Saltiga Dog Fight bylo nyní 
vylepšeno, aby si tak naviják zachoval své skvělé vlastnosti ještě déle. 
Naviják Saltiga Dog Fight 8000 je mnohem více chráněný proti vniku slané 
vody a korozi. K dobře známé technologii Mag Sealed a utěsnění hlavní 
osy se nyní navíc přidalo i Mag Sealed utěsnění kuličkových ložisek. 
Díky technologii Mag Sealed, je nyní osa utěsněna ze všech stran, což 
ji perfektně chrání před vniknutím slané vody. Rolnička navijáku rovněž 
obsahuje technologii Mag Sealed, což viditelně prodlužuje její funkčnost. 
Obzvlášť rolnička, má velice častý a opakovaný kontakt se slanou vodou 
a částečkami špíny - tady nová Mag Sealed kuličková ložiska poskytují 
rolničce vynikající ochranu a chrání její permanentní výkonnost.
Navíc byla kapacita cívky navýšena, takže nyní poskytuje mnohem více 
prostoru pro extrémně silné pletené šňůry. Maximální brzdná síla 30 kg 
dává základ pro úspěšný boj s rybou a její bezpečné nasměrování k lodi.
Obzvláště v extrémních situacích, poskytuje ATD brzdný systém 
nezbytnou ochranu pro bezpečné zdolání ryby. V porovnání s běžnými 
brzdnými systémy, nemá brzda ATD už od samého počátku žádný odpor a 
rovnou aplikuje nastavenou brzdnou sílu. Další důležitý milník v konstrukci 
navijáků!

Kovový naviják

  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► MAGSEALED® kuličková ložiska v ose
  ► MAGSEALED® kuličková ložiska v rolničce
  ► HARDBODYZ® hliníkové tělo navijáku
  ►  13 kuličkových ložisek (vč. 3 MAGSEALED®, 2 CRBB®  

a 8 normálních kuličkových ložisek)
  ► ZAION® AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL®

  ► Voděodolný systém brzdy ATD™
  ► Hyper DIGIGEAR®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Frézovaná ABS® II hliníková cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Frézovaný úchyt kličky
  ► Tichý systém oscilace
  ► Rotorová brzda
  ► Manuální překlapěč
  ► Vyrobeno v japonsku

21.7.2015 byl Dennis Verreet blízko chycení nového světového rekordu tuňáka 
žlutoploutvého ze břehu, 230lbs, chycen na hladinového wobblera. Naviják: 
SALTIGA DogFight 8000, prut: SALTIGA GT 86.

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

 

Technologie
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SALTIGA EXpEDITION
Saltiga Expedition je vybavená nejnovějšími technologiemi DAiWA, 
vyvinutými v Japonsku. 

Kličková osa je kompletně izolovaná dvěma Mag Sealed kuličkovými 
ložisky, po obou stranách - žádná slaná voda ani nečistoty se nedostanou 
do převodů kolem osy - životnost převodů je tím významně optimalizována 
- výskyt krystalů soli je tak při normálním používání vyloučen. Hnací 
pastorek Hyper DigiGear je frézovaný z jednoho kusu a odolá i obrovské 
náročnosti mořského rybaření. Ovladač brzdy na sérii navijáků Saltiga 
Expedition je vyroben ze speciálního kovového kompozitního materiálu, 
který odolává přehřátí, takže chrání brzdu před přehřátím během 
náročného boje s rybou.
Velikost 5500 s 15kg brzdnou silou je perfektní na lov s těžkými jigy na 
halibuty a tresky v Norsku, stejně jako na lehčí rybaření na kranase, GT 
atd. v tropech.
Velikost 8000 byla speciálně vyrobená na extrémní rybolov na tuňáky, GT 
a kranase, tam, kde potřebujete extrémní sílu brzdy (30kg) a také velkou 
kapacitu cívky.

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10305-550 5500 13 5.7:1 350/0.37 124cm 635g  
10305-800 8000H 13 5.7:1 540/0.40 144cm 875g  

   

Překlapěč se ovládá 
manuálně.

  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ►  13 kuličkových ložisek (vč. 2 CRBB® a  

3 MAGSEALED® kuličkových ložisek)
  ► 2 MAGSEALED® kuličková ložiska v ose
  ► 1 MAGSEALED® KL v rolničce
  ► ZAION® AIR ROTOR®

  ► HARDBODYZ® hliníkové tělo navijáku
  ► Voděodolný systém brzdy UTD
  ► Frézované převody Hyper DIGIGEAR®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Překlapěč AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► Ražená ABS® II hliníková cívka
  ► Soustružená hliníková rukojeť
  ► Frézovaný úchyt kličky
  ► Tichý systém oscilace
  ► Rotorová brzda - zabraňuje otočení překlapěče
  ► Vyrobeno v japonsku

Kovový naviják

Technologie
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BG

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10460-150 1500 6 5.6:1 140/0.20 72cm 240g  
10460-200 2000 6 5.6:1 125/0.25 75cm 240g  
10460-250 2500 6 5.6:1 190/0.25 84cm 265g  
10460-300 3000 6 5.6:1 220/0.28 95cm 305g  
10460-350 3500 6 5.7:1 220/0.30 97cm 400g  
10460-400 4000 6 5.7:1 270/0.30 101cm 405g  
10460-450 4500 6 5.7:1 320/0.35 109cm 625g  
10460-500 5000 6 5.7:1 430/0.35 120cm 640g  
10460-650 6500 6 5.3:1 340/0.45 123cm 835g  
10460-800 8000 6 5.3:1 500/0.45 135cm 850g  

   

Daiwa navijáky BG kombinují nejvyšší odolnost se silou při navíjení a 
s hedvábně hladkým chodem. Tělo navijáku HardBodyZ je vyrobeno 
z hliníku a je bezpečným a pevným obalem pro převody Digigear ii. 

Tyto převody zaručují optimální rozložení síly při zdolávání ryby. ABS 
hliníková cívka navijáku je vybavena gumovým kroužkem, který kompletně 
zabraňuje prokluzování hladké pletené šňůry. To vše se ukrývá v odolném 
navijáku BG, který má mimo jiné i skvělý design.
Povrch navijáků BG prošel speciální procedurou úpravy a je opatřen 

  ► HARDBODYZ® tělo navijáku
  ► AIR ROTOR®

  ► 6 kuličkových ložisek
  ► Brzdný systém ATD™
  ► DIGIGEAR® II
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Rolnička Twist Buster®

  ► ABS® II hliníková cívka
  ► Hliníková rukojeť
  ► Od vel. 4500 manuální překlapeč

Od velikosti 4500 
se překlapěč ovládá 
manuálně.

Technologie

bezbarvým povrchem, který chrání naviják proti odírání a olupování barvy, 
obzvláště při náročném rybolovu na moři. Radost z navijáku vydrží déle!
Klička navijáku je pevně přišroubovaná k tělu a je vysoce odolná proti 
kroucení či ohnutí. Dodá vám perfektní jistotu při náročných soubojích na 
moři.
Navijáky BG začínající na velikosti 4500 jsou velmi vhodné a pro těžké 
jiggování nebo nekompromisní lov sumců.
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SALTIST

 

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10430-250 2500 8 5.6:1 190/0.25 84cm 270g  
10430-300 3000 8 5.6:1 220/0.28 95cm 305g  
10430-350 3500 8 5.7:1 220/0.30 97cm 420g  
10430-400 4000 8 5.7:1 270/0.30 101cm 425g  
10430-450 4500 8 5.7:1 320/0.35 109cm 630g  
10430-500 5000 8 5.7:1 430/0.35 120cm 650g  
10430-650 6500 8 5.3:1 340/0.45 123cm 840g  
10430-800 8000 8 5.3:1 500/0.45 135cm 850g  

   

Série skvělých navijáků Saltist byla vyvinuta pro použití za všech 
možných podmínek při sladkovodním i mořském rybolovu. Navijáky 
jsou vybaveny téměř všemi technickými prvky od našich japonských 
inženýrů.

Technologie Magsealed zodpovědně chrání naviják proti vniknutí vody 
či  drobných prachových částic skrz hlavní hřídel. Převody navijáku mají 
díky tomu mnohem delší životnost.
Tělo navijáku HardBodyZ je pevné a odolné a skvěle tak chrání prémiové 
CNC soustružené převody Digigear II. Díky vynikající konstrukci HarBodyZ 
se tělo navijáku nekroutí a nekřiví. Převody tak mohou lépe dávkovat sílu 
potřebnou pro zdolání vašeho báječného úlovku. Převody Digigear II mají 
extrémně hladký a plynulý chod.

  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► HARDBODYZ® tělo navijáku
  ► AIR ROTOR®

  ►  8 kuličkových ložisek (vč. 7 CRBB® a 
1 MAGSEALED®)

  ► Brzdný systém ATD™
  ► DIGIGEAR® II
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ►  Křížové navíjení vlasce Cross 
Wrap™

  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► ABS® II hliníková cívka
  ► Hliníková rukojeť
  ► Od vel. 4500 manuální překlapeč

Od velikosti 4500 
se překlapěč ovládá 
manuálně.

Technologie

Brzdný systém ATD předchází běžnému těžšímu a pomalejšímu začátku 
brzdění a zajišťuje konstantní a stabilní dávkování brzdné síly.
Především kvůli rostoucí oblibě použití pletené šňůry jsme hliníkovou 
ABS cívku vybavili gumovým kroužkem, který kompletně eliminuje 
prokluzování pletené šňůry.
Navijáky Saltist jsou opatřeny speciální bezbarvou povrchovou úpravou, 
která kompletně snižuje a eliminuje možnost odření či odlupování barvy z 
navijáku, především při mořském rybolovu.
Klička navijáku je pevně přišroubována k tělu navijáku a je pevná a odolná 
proti pokroucení či pokřivení. Skvělá vlastnost, obzvláště při náročném 
zdolávání velkých ryby, kde se používá hrubší síla. Navijáky začínající 
na velkosti 4500 a skvěle se hodí pro těžké jiggování na moři, nebo na 
náročný lov sumců či ryb tropických vod, jako třeba GT či kranasů.
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TANACOM 500

Kapacita pletenky: 40lb-470m, 50lb-350m, 60lb-300m
Kapacita monofilu: 0.50mm-230m, 0-55mm-190m

 

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10806-505 500 3 2.8:1 420/0.37 46cm 750g  

   

Tento silný elektrický multiplikátor s 12V motorem poskytuje spolehlivou 
asistenci při mořském rybolovu, (kdy máte návazce umístěné ve velkých 
hloubkách), který je cílený na hřebeníky, bubeníky či brosmy. Kvalitní motor 
pracuje velmi zodpovědně i při zátěži a má dostatek silových rezerv, aby 
dokázal vytáhnout i velké ryby. Není divu, že jsou elektrické multiplikátory 
Daiwa známé jako spolehliví a téměř nezničitelní pomocníci v extrémních 
situacích mořského rybolovu. Rychlost navíjení je zhruba 130 m za minutu.
Tanacom 500 můžete používat s motorem, nebo jako klasický naviják s 
kličkou. Energie v baterii vydrží průměrně jeden den rybaření.

  ► 3 kuličková ložiska
  ► Omyvatelná konstrukce
  ► Silné hliníkové tělo z jednoho kusu
  ► Elektronické počítadlo šňůry (metry)
  ► Power Lever
  ► Voděodolný systém brzdy UTD
  ►  jemně nastavitelná hvězdicová 

brzda
  ► 10kg brzdná síla
  ► Hliníková cívka
  ► Velký úchop kličky
  ► Dodáváno s kabelem
  ► Vyrobeno v japonsku

Technologie
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TANACOM 750
Po velkém úspěchu navijáku Tanacom 500 se rybáři čím dál více dožadovali i většího modelu navijáku s lepší kapacitou cívky a silnějším motorem, 
který se dá také použít ve větších hloubkách.
Tanacom 750 nabízí přesně tyto výhody: extrémní kapacita šňůry a velmi silný motor, který zodpovědně vytáhne váš návazec k hladině i z velkých 
hloubek. Mimo to Tanacom 750 nabízí prověřenou kvalitu Daiwa. Ne bezdůvodně jsou elektrické navijáky Daiwa už po mnoho let známy jako spolehliví 
a téměř nezničitelní pomocníci i při extrémních podmínkách na vodě.
Tanacom 750 může být používán jak za pomoci kličky, tak i motoru. Baterie 12/10Ah vydrží v průměru jeden den rybaření.

  ► 4 kuličková ložiska
  ► Omyvatelná konstrukce
  ► Power Lever
  ► Silné hliníkové tělo z jednoho kusu
  ► Elektronické počítadlo šňůry (metry)
  ► Voděodolný systém brzdy UTD
  ►  jemně nastavitelná hvězdicová 

brzda
  ► 20kg brzdná síla
  ► Hliníková cívka
  ► Velký úchop kličky
  ► Dodáváno s kabelem
  ► Vyrobeno v japonsku

Technologie

 

Kapacita pletené šňůry: 60lb-750m

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10806-755 750 4 2.3:1 700/0.41 42cm 1260g  
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10804-640 40H 7 6.4:1 360/0.30 120cm 585g  

   

Multiplikátor s digitálním hloubkoměrem! Tento naviják ukáže svou 
sílu zejména během těžkých bojů s halibuty a treskami v Norsku - díky 
digitálnímu počítadlu můžete svou nástrahu nabídnout v optimální 
hloubce - to je neocenitelnou výhodou zejména u lovu tresek, které loví 
ve středních hloubkách, kdy potřebujete nástrahu opakovaně nabízet ve 
stejné hloubce. Díky skvělým převodům a silnému Power-Gear můžete 
svou nástrahu vytáhnout na hladinu velmi rychle a jednoduše - na jedno 
otočení kličkou navinete 120cm! Díky speciální konstrukci je tento naviják 
lehký a umožňuje neúnavný rybolov. Maximální síla brzdy je 13kg, což 
nabízí více než dost síly pro boj s velkými a silnými rybami.

  ► Digitální hloubkoměr
  ►  Hvězdicová brzda s click  

systémem
  ► Uzavřený systém brzdy
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► 7 kuličkových ložisek CRBB®

  ► Hliníková rukojeť
  ► Koncovka kličky Power
  ► 6.4:1 převod
  ► Brzda Ratch
  ► Frézovaná hliníková cívka

 

SEALINE ISHIDAI H

Technologie
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SEALINE LWLA

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10805-035 30LWLA 6 6.2:1 530/0.37 100cm 710g  

   

S multiplikátorem Sealine lWlA 
DAiWA nabízí levoruký multiplikátor 
ideální pro požadavky mořského 
rybolovu na tresky a halibuty v 
Norsku. 

Speciálně zkonstruovaný rám 
poskytuje enormní silové rezervy, 
které ryby v Norsku nedokážou 
ustát. My jsme s ním zdolali i 
středně velké tuňáky v průběhu 
jeho testovací fáze.
Automatické pokládání vlasce 
zajišťuje optimální návin, takže se 
můžete plně soustředit pouze na 
rybaření. Silné převody v kombinaci 
s vysokým převodovým poměrem 
6.2:1 umožní prezentovat vaše 
nástrahy i ve velkých hloubkách 
bez nejmenších problémů.

Verze pro levou 
ruku
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  ► 3 kuličková ložiska
  ►  Vestavěné počítadlo odmotané šňůry (ve 

stopách)
  ► Mosazné převody Power
  ► Hliníková rukojeť
  ► Automatická funkce levelwind
  ► Nastavitelný volnoběh
  ► jemně nastavitelná hvězdicová brzda
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Frézovaná hliníková cívka
  ► Karbonové brzdné disky
  ► Verze pro levou ruku

Verze pro levou 
ruku

SEALINE SG LC
je výbornou volbou na trolling v Baltském moři na lososy a mořské pstruhy, ale také na trolling 
na štiky a candáty. Počítadlo šňůry pomáhá prezentovat nástrahu vždy v ideální hloubce. 
Samozřejmě je tento naviják také vhodný pro lov všech druhů tresek v Norsku.

Technologie

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10805-247 47LC3BL 3 4.2:1 440/0.35 60cm 500g  
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10805-030 SLW 30HL 1 4.2:1 440/0.35 62cm 455g  

   

  ► 1 kuličkové ložisko
  ► Navíjení vlasce LevelWind
  ► Hvězdicová brzda
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Click zvuk při záběru
  ► Hliníková cívka
  ► Hliníková rukojeť
  ► Verze pro levou ruku

Verze pro levou 
ruku

SEALINE SLW HL
Multiplikátor s přesným návinem šňůry. Ovládá se levou rukou. Tento masivní stroj vám pomůže 
lovit tresky nebo halibuty v Norsku, ale bude užitečný také při trollingu na štiky a candáty. Skvělý 
poměr cena - výkon!

Technologie
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Baitcastové navijáky

Systém DAiWA T-WiNG řeší odvěký odhozový problém baitcastových navijáků. Otvor ve tvaru T umožňuje šňůře při náhozu běžet volně z navijáku 
a vyhnout se tření o rohy nebo vrchní část navijáku. Tím výrazně omezuje tření, které způsobuje zpomalení náhozu.
Při návinu se šňůra vrátí do nižší a užší části T-WiNG systému pro rovnoměrné rozložení šňůry po celé šířce cívky.

S běžnými systémy návinu vlasce je vlasec 
nebo šňůra veden očkem ve velmi ostrém úhlu. 
Výsledkem je velké tření při náhozu, zejména 
pokud je průchozí očko „zaparkováno“ na straně 
navijáku. T-WING umožňuje šňůře při náhozu 
běžet volně z navijáku a vyhnout se tření o rohy 
nebo vrchní část navijáku.

Konvenční návin

TWS návin

CNC frézované digitálně navržené 
převody Power, které odolají 
nejvyššímu tlaku. Přesnost ozubení 
převodů je desetkrát větší než u 
běžných převodů.

Brzda Ultimate Tournament Drag 
zajišťuje perfektní spolupráci mezi 
brzdnou kontrolou, brzdnou silou a 
super-jemným návinem vlasce.

Speed Shaft
Díky speciální konstrukci a cílenému 
použití kuličkových ložisek je 
drasticky omezený odpor při otáčení 
cívky. Výsledkem jsou dlouhé náhozy.

Vysoce přesný nahazovací kontrolní 
systém, který předchází zamotání 
vlasce. Ten kontroluje odstředivé 
síly cívky během první části náhozu, 
kdy je riziko zamotání vlasce 
nejvyšší. Potom se toto riziko snižuje 
automaticky, náhozy jsou delší, díky 
nižšímu tlaku vyvíjenému na cívku.

Klikací systém hvězdicové brzdy

Těžko najdete lepší zvuk než delikátní a přesné klikání otáčející se cívky, 
když ryba táhne vlasec z navijáku při boji. DAIWA systém reprezentuje 
perfektní řešení a je navržena tak, aby neomezovala nahazovací 
schopnosti.

Rám a boční díly, které obklopují 
převody, jsou vyrobeny z Air Metal 
magnézia, které znamená vyšší 
stabilitu a odolnost proti poškození, 
přitom je naviják stále lehký.
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MAX BRAKE - maximální brzda 
- nabízí maximální magnetickou 
brzdu - velmi vhodná při 
nahazování proti větru nebo s 
malými nástrahami.

ALL-ROUND - univerzální - lehce 
snižuje indukci pohybem těla 
nahoru, což omezuje brzdnou 
akci při maximální rychlosti. 
Perfektní univerzální nastavení 
pro většinu situací.

LONG CAST - dlouhý nához - 
magnety se vzdálí od induktoru, 
takže je magnetická brzda 
minimalizovaná pro největší 
rychlost - skvělé pro nához na 
velké vzdálenosti.

Brzdný systém MAGFORCE 3D 
Vám nabízí výběr vzdálenosti 
magnetu od cívky a tím nastavit sílu 
magnetické brzdy. Pomocí ovladače 
lze nastavit základní tři kroky.

• MAX BRAKE
• ALL-ROUND
• LONG CAST

Magnetic
Force

Magnetic
Force

Magnetic
Force

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10711-300 C 3000HL 12 6.2:1 195/0.37 73cm 390g  

   

  ► 12 „CRBB®“ kuličkových ložisek
  ► 6.2:1 převod
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Hliníkové tělo z 1 kusu
  ► XL měkký úchop kličky
  ► Extra silná osa
  ► jemně nastavitelná hvězdicová brzda s click systémem
  ► Karbonové brzdné disky
  ► 10kg brzdná síla
  ► Automatická funkce levelwind při nahazování a navíjení
  ► Verze pro levou ruku
  ► Vyrobeno v japonsku

Verze pro levou 
ruku

 

RYOGA SHRApNEL C HL
Nová Ryoga Shrapnel z naší japonské nabídky 
splní všechna očekávání! 

Původně byl navržen a vyroben pro nekompromisní lov hadohlavců 
v Asii, ale tento multiplikátor si už získal velkou základnu fanoušků 
i v Evropě! Shrapnel je perfektní volbou na jerkbaity od lehkých až po 
těžké nástrahy, trolling stejně jako lehký mořský rybolov. Tělo navijáku je 
vyfrézováno z jednoho kusu hliníku a stará se o trvalou ochranu svého 
vnitřního vybavení. Díky brzdě, která udrží až 10kg, velké kapacitě cívky 
a kuličkovým ložiskům CRBB je tento naviják také vhodný pro střední až 
těžký mořský lov tresek obecných a tresek hnědých.

Technologie

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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STEEZ SV TW SHl
NEW

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10700-105 1016 SHL 8 7.1:1 100m/0.33mm 67cm 160g  

   

Technologie

Prémiový model Daiwa navijáku byl nyní vybaven všemi nejmodernějšími 
technologiemi z dílny Daiwa. je to ten nejlepší Steez jaký kdy existoval!
Díky pevnému magneziovému tělu váží Steez SV TW 1016 pouhých  
160 g a má vynikající nahazovací vlastnosti.  Extrémně hladký chod SV 
cívky umožňuje použití i malých, lehkých nástrah od 3,5g výše!
TWS systém redukuje tření při náhozu a napomáhá tak nahazování do 
ještě větších vzdáleností.

  ►  Tělo navijáku AIR METAL 
z magnézia

  ► 12 „CRBB®“ kuličkových ložisek
  ► Magnetická brzda MagForce®-Z
  ► Cívka SV
  ► Hyper DIGIGEAR® II
  ► Brzda UTD
  ► Systém T-Wing (TWS™)
  ► Hvězdicová brzda s click systémem
  ► Měkký úchop kličky
  ► Verze pro levou ruku
  ► Vyrobeno v japonsku

Verze pro levou 
ruku

NAVIjÁKY
Přívlačové navijáky

Navijáky s volnoběhem
Big pit navijáky

Mořské navijáky
Multiplikátory

Baitcastové navijáky
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MORETHAN pE SV TW
NEW

 

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10715-105 8.1L-TW 10 8.1:1 200/0.13 86cm 220g  

   

Technologie

Nový baitcastový naviják Morethan PE SV 17´ byl speciálně vyvinut pro použití v kombinaci s pletenou šňůrou. Ultra lehká SV cívka a brzdný systém 
Daiwa Air Brake byly přizpůsobeny přímo pleteným šňůrám.
Díky použití dvou kuličkových ložisek MagSealed po stranách osy navijáku, bylo zabráněno průniku vody, nebo drobných nečistot do těla a tak se naviják 
skvěle hodí i pro lov ve slané vodě. SV cívka je vyrobena z duralu – materiálu, který se většinou používá při konstrukci letadel a skvěle se hodí k přesnému 
nahazování nástrah od 7g výše.
TWS systém zaručeně zvyšuje nahazovací vzdálenost. V porovnání s běžnými baitcastovými navijáky až o 10%

  ►  10 kuličkových ložisek (vč. 2 
MAGSEALED® kuličkových ložisek)

  ► HARDBODYZ® tělo navijáku
  ► Magnetická brzda MagForce®-Z
  ► Cívka SV
  ► DIGIGEAR® II
  ► Brzda UTD
  ► Systém T-Wing (TWS™)
  ► Hvězdicová brzda s click systémem
  ► Měkký úchop kličky
  ► Verze pro levou ruku

Verze pro levou 
ruku

NAVIjÁKY
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ZilliON TW HlC
NEW

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10716-105 1514SHL 10 7.3:1 100/0.31 81cm 215g  

   

Technologie
Naviják DAIWA Zillion TW HLC (HLC: Hyper Long Cast Custom – Ultra 
daleké náhozy) má speciální brzdný systém Magforce-Z , který byl vyladěn 
tak, aby umožnil ultra rychlou rotaci cívky – dvakrát tak rychlejší oproti 
konvenčnímu navijáku Zillion – což zlepšuje i nahazovací vlastnosti.
Tento naviják je vhodný pro použití nástrah od 14g a těžších. Perfektní pro 
Carolina a Texas návazce. T-Wing systém zajišťuje perfektní nahazovací 
vlastnosti navijáku. Magnetická brzda Magforce-Z je velmi snadno 
nastavitelná podle použité nástrahy a garantuje vám zážitek z lovu.

  ►  10 CRBB kuličkových ložisek (vč. 1 
MAGSEALED® kuličkového ložiska)

  ► HARDBODYZ® tělo navijáku
  ► Magnetická brzda MagForce®-Z
  ► DIGIGEAR® II
  ► Brzda UTD
  ► Systém T-Wing (TWS™)
  ► Sedlo navijáku s click systémem
  ► Korková koncovka rukojeti
  ► Verze pro levou ruku

Verze pro levou 
ruku
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10712-010 105HSL 8 7.2:1 80/0.32 74cm 175g  

   

  ► 8 kuličkových ložisek (vč. 2 CRBB®)
  ► HARDBODYZ® tělo navijáku
  ► Cívka SV
  ► Vysokorychlostní převod 7.2:1
  ► DIGIGEAR® II
  ► Brzda UTD
  ► Hliníková rukojeť
  ► Měkký úchop kličky
  ► Verze pro levou ruku
  ► Vyrobeno v japonsku

 

Verze pro levou 
rukuSV HSL

Japonský model baitcastového navijáku se super rychlými převody 
- perfektní na jemnou a přesnou rybařinu. 

Díky speciální systému volné cívky v kombinaci s konstrukcí tohoto 
navijáku je ideální na lov okounů, štik a línů s malými nástrahami od 
4g. Díky návinu 74cm na jedno otočení kličky můžete perfektně imitovat 
pohyb kořisti. A pokud vám záleží na rychlosti, tento naviják SV 105HSL 
vás rád obslouží. Vyrobený v japonsku.

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10712-300 300HSL 6 7.1:1 260/0.32 82cm 295g  

   

 

Rybolov s multiplikátory a baitcastovými navijáky je čím dál modernější 
- v poslední době zejména s modely, které mají velkou kapacitu cívky 
a malé a lehké tělo. 

Největší poptávka je po navijácích na vláčku na sumce, tresky, halibuty a 
tropické ryby jako amberjack, kranas, mahi mahi apod. Baitcastový naviják 
Lexa nabízí přesně výše uvedené parametry. Velikost těla Lexa 300 
odpovídá velikosti standardního baitcastového navijáku, ale zároveň nabízí 
obrovskou kapacitu šňůry - 220m 40lbs (cca 0.23mm). Velikost 400 nabízí 
o něco větší tělo a je perfektní na střední a těžší vláčku na sumce, halibuty 
a tresky. Díky své kapacitě 220m 0.40mm monofilu nebo 350m 0.23mm 
pletenky patří k největším navijákům této kategorie na trhu. Maximální síla 
brzdy modelu 400 je až 11kg!

LEXA HSL

  ► Tělo z hliníku
  ► 6 kuličkových ložisek (vč. 2 CRBB®)
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Hliníková cívka, velmi lehká
  ► Frézované převody
  ► Měkký úchop kličky
  ► Brzda UTD
  ► Hvězdicová brzda s click systémem
  ► Karbonové brzdné disky
  ► Hliníková rukojeť
  ► Magnetická brzda MagForce®-Z
  ► Verze pro levou ruku

Verze pro levou 
ruku

Technologie

Technologie
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TATUlA
S baitcastovým navijákem Tatula pokračuje DAiWA ve vývoji svého T-Wing systému (TWS). TWS systém 
zlepšuje nahazovací schopnosti baitcastového navijáku ve srovnání s klasickými baitcasty asi o 10%. 

Tohoto zlepšení je dosaženo snížením tření vlasce během náhozu, protože se šňůra odmotává z cívky v 
podstatně větším úhlu, což znamená menší tření. Při návinu se T-konstrukce složí dovnitř navijáku a šňůra 
je vedena konvenčním systémem. Nová generace T-Wing systému způsobila obrovskou senzaci při svém 
představení v USA. Navíc cívka nového navijáku Tatula běží extrémně hladce a umožňuje skvělé náhozy. jeho 
výbava je mimořádná pro naviják v této cenové hladině a přesvědčí mnoha dalšími detaily - zejména nový Air 
Rotatin System - systém hladkého návinu, což znamená, že při navíjení nástrahy jsou převody navijáku sotva 
cítit.

  ► 7 kuličkových ložisek
  ► Systém T-Wing (TWS™)
  ► Brzda UTD
  ► Magnetická brzda MagForce®-Z
  ►  Hvězdicová brzda s click systémem
  ► Frézované převody
  ► Tělo z hliníku
  ► Hliníková rukojeť
  ► Měkký úchop kličky
  ► Verze pro levou ruku

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10710-220 200HSL 7 7.3:1 180/0.32 82cm 230g  

   

 

TATUlA 200HSl
Naviják Tatula 200HSL byl vyvinut na základě požadavků na větší kapacitu - Tatula 
200HSL má stejné tělo jako model 100SHL, ale je schopen pojmout daleko více 
vlasce nebo šňůry díky hlubší cívce - je ideální na lov s umělými nástrahami a 
většími průměry šňůr. TWS systém zlepšuje nahazovací vzdálenosti v porovnání 
s běžnými baitcastovými navijáky až o 10%. Chod převodů Air Rotation je téměř 
neznatelný a zajišťuje hladký chod navijáku.

Verze pro levou 
ruku

Technologie

Verze pro levou 
ruku
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Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10710-215 100HSL 7 7.3:1 135/0.32 77cm 210g  

   

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10710-216 100HSL-R 7 7.3:1 135/0.32 77cm 205g  

   

TATUlA CT 100HSl
Tatula CT s převodovým poměrem 7.3:1 je vybavena populárním T-Wing 
systémem pro udržení optimální nahazovací vzdálenosti, nabízí také 
výborné vyvážení a lehké ovládání. Nový CT (Compact=kompaktní) 
koncept byl vyvinut s ohledem na optimální ergonomii. Tělo navijáku je 
poněkud mělčí pro pohodnější úchop a tak nabízí jednodušší prezentaci 
nástrahy při moderních chytacích technikách jako jerkbaiting nebo 
twiching.

  ► Zaion® hvězdicová brzda s click-systémem

TATUlA CT 100HSl Typ R
Tatula CT 100HSL typ R byl speciálně vybaven T-Wing systémem pro 
zajištění optimální nahazovací vzdálenosti (až do plus 10%). špičkové 
převody Air Rotation jsou sotva postřehnutelné během navíjení a starají se 
o neuvěřitelně hladký chod cívky - ideální pro malé a lehké nástrahy. Nové 
modely CT (Compact=konpaktní) mají poněkud plošší profil, což nabízí 
ultra pohodlnou manipulaci v porovnání s běžnými navijáky.

TATUlA SV TW
NEW

 

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10711-110 103XSL 7 8.1:1 90/0.31 83cm 205g  

10711-115 103HSL 7 7.3:1 90/0.31 74cm 205g  
   

Nový baitcastový naviják Tatula SV TW je nyní postavený na novém SV 
konceptu (Stress Free Versatile – Bez stresu, všestranný naviják) a je 
vhodný pro lov s nástrahami od 5g do 80g a víc. Díky SV konceptu je 
kroucení vlasce při náhozu dramaticky redukováno a jak lehké, tak i těžké 
nástrahy mohou být nahazovány stejně. SV cívka je extrémně lehká a 
má téměř nulový počáteční odpor, díky čemuž vzrůstá přesnost náhozu, 
obzvláště při práci s nejmenšími nástrahami, kde nyní při náhozu vůbec 
nemusíte vyvíjet velkou sílu. Navíc už nemusíte kontrolovat cívku palcem 
při náhozu, tak jak jste byli zvyklí doposud, protože SV koncept zabraňuje 
protáčení při náhozu. jednoduše zastavíte cívku palcem až tehdy, když 

  ► 7 kulič.ložisek (vč. 2 CRBB)
  ► HARDBODYZ® tělo navijáku
  ► Magnetická brzda MagForce®-Z
  ► Cívka SV
  ► DIGIGEAR® II
  ► Brzda UTD
  ► Systém T-Wing (TWS™)
  ► Hliníková rukojeť
  ► Hvězdicová brzda s click systémem
  ► Měkký úchop kličky
  ► Verze pro levou ruku

Technologie

nástraha doletí do vody. Díky SV 
konceptu může být odstředivá 
brzda nastavena do uvolněnější 
polohy, což vyústí v hladší chod 
cívky a prodlouží vzdálenost, do 
které budete schopní nahodit. 
Také další podstatné vybavení 
navijáku je neobyčejně skvělé 
pro baitcastový naviják v této 
cenové hladině a zaujme vás 
svými velmi propracovanými 
detaily. Například převody při 
navíjení sotva zaznamenáte díky 
systému Air Rotation. Nová Tatula 
SV je dostupná ve dvou verzích s 
rozdílnými převody.
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VIENTO HD

MEGAFORCE THSL
Upgrade našeho populárního navijáku Twitching Bar s vylepšenými 
funkcemi. Vysoký převodový poměr 7.1:1 umožňuje návin 80cm na jedno 
otočení a tím pádem nabízí nástraze široké pásmo využití. Mosazné 
převody nabízí potřebnou sílu a pevnost a jsou odolné, takže naviják 
vydrží i časté používání. Magnetický brzdný systém MEGAFORCE-Z lze 
úplně vypnout a optimalizovat tak nahazovací schopnosti.

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10710-155 100THSL 6 7.1:1 135/0.32 80cm 250g  

   

TWITCHING´BAR SYSTÉM
Baitcastové navijáky DAIWA se 
systémem TwitchIn´Bar jsou speciálně 
vyvinuté na chytání candátů, okounů 
a štik. jsou ideální na vertikální lov a 

  ► 6 kuličkových ložisek
  ► Tělo z jednoho kusu
  ► Mechanismus pro dlouhé náhozy Speed-Shaft
  ► Systém Twitchin‘Bar®

  ► Magnetická brzda MagForce®-Z
  ► Frézované mosazné převody
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Verze pro levou ruku

 

Daiwa
Technologie navijáků

jerkbait. Můžete lovit pohodlně, jen jednou rukou - lze ho ovládat pouze 
palcem - při každém stisknutí se navine asi 15cm šňůry. Při tomto 
způsobu navíjení dělá nástraha velmi zajímavé přerušované pohyby 
ve vodě, které jsou neodolatelně přitažlivé pro predátory. Navíc, pokud 
jste sami na lodi, můžete nyní zároveň řídit loď i chytat. To je nesporná 
výhoda oproti navijákům bez systému TwitchIn´Bar.

Verze pro levou 
ruku

 

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.  
10710-010 HD 8 6.3:1 110/0.32 67cm 240g  

   

Daiwa naviják Viento - který má globálně úspěšnou twitchovací pomůcku 
Twitchin´Bar - se hodí pro mnoho rybolovných technik, obzvláště pro 
vertikální lov a pro baitcasting. Při používání pomůcky Twitchin´Bar můžete 
nástrahu prezentovat v úplně novém a nepoznaném stylu a hloubku při 
vertikálním lovu si může snadno upravit a nastavit, což se velmi hodí, 
pokud potřebujete jednou rukou ovládat loď.
Speed-Shaft systém v kombinaci se snadno nastavitelnou magnetickou 
brzdou ještě více zaručuje daleké náhozy, zatímco brzdný systém 
Magforce spolehlivě zabraňuje zamotání vlasce.

  ► 8 kuličkových ložisek (vč. 2 CRBB®)
  ► Systém Twitchin‘Bar®

  ► Tělo z hliníku
  ► Magnetická brzda MagForce®

  ► Hliníková cívka, velmi lehká
  ► Mechanismus pro dlouhé náhozy Speed-Shaft
  ► Rukojeť z karbonového vlákna
  ► XL měkký úchop kličky
  ► Titan-nitridová očka
  ► Hvězdicová brzda s click systémem
  ► Verze pro levou ruku

Verze pro levou 
ruku

Technologie
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Baitcastové navijáky

Náhradní cívka EMBLEM   
19158-500 Emblem 5000QDA hliník  
19158-550 Emblem 5500QDA hliník  
19158-600 Emblem 5000LD QDA hliník  

Prod. č. pro násl.navijáky materiál  
Náhradní cívka NINJA
19218-100 Ninja 1003A hliník  
19218-150 Ninja 1500A hliník  
19218-200 Ninja 2000A hliník  
19218-250 Ninja 2500A hliník  
19218-300 Ninja 3000A hliník  
19218-312 Ninja 3012A hliník  
19218-400 Ninja 4000A hliník  
19218-412 Ninja 4012A hliník  

19305-550 Saltiga 5500 EXP hliník  
19305-800 Saltiga 8000H EXP hliník  

19310-800 Saltiga 8000H DF hliník  

Náhradní cívka SALTIGA
19310-350 Saltiga 3500H hliník  
19310-400 Saltiga 4000H hliník  
19310-450 Saltiga 4500H hliník  
19310-500 Saltiga 5000H hliník  
19310-650 Saltiga 6500H hliník  

Náhradní cívka BG
19460-150 BG 1500 hliník  
19460-200 BG 2000 hliník  
19460-250 BG 2500 hliník  
19460-300 BG 3000 hliník  
19460-350 BG 3500 hliník  
19460-400 BG 4000 hliník  
19460-450 BG 4500 hliník  
19460-500 BG 5000 hliník  
19460-650 BG 6500 hliník  
19460-800 BG 8000 hliník  

19155-550 Black Widow BR 5500A       hliník  
19155-600 Black Widow BR 5000LDA       hliník  

19126-551 Emblem Spod hliník  

19159-550 Windcast 5500QDA hliník  
19159-600 Windcast 5500LD QDA hliník  
19159-605 Windcast Spod‘N‘Mark hliník  

19135-501 Tournament ISO 5000LD QDA BE hliník  

19121-045 Basia 17 45SLD QD hliník  

19120-000 Tournament BasiAir Z 45QDA hliník  
19120-147 Tournament BasiAir 45QD hliník  

19133-125 Shorecast 25A hliník  

19133-225 Black Widow 25A hliník  

19133-025 Emcast 25A hliník  

19921-025 18 Emblem 25 5000C QD hliník  

Náhradní cívka MATCH WINER
19418-312 Match Winner 3012QDA hliník  
19418-412 Match Winner 4012QDA hliník  

Náhradní cívka FUEGO
19225-105 Fuego 17 LT 1000D hliník  
19225-205 Fuego 17 LT 2000D hliník  
19225-255 Fuego 17 LT 2500D hliník  
19225-307 Fuego 17 LT 3000-CXH hliník  
19225-305 Fuego 17 LT 3000D-C hliník  
19225-405 Fuego 17 LT 4000D-C hliník  
19225-505 Fuego 17 LT 50000D-CXH hliník  
19225-605 Fuego 17 LT 6000D hliník  

Prod. č. pro násl.navijáky materiál  

Náhradní cívka BLACK WIDOW
19153-350 Black Widow BR 3500A hliník  
19153-400 Black Widow BR 4000A hliník  
19153-450 Black Widow BR 4500A hliník  
19153-500 Black Widow BR 5000A hliník  

Náhradní cívka EMCAST
19152-350 Emcast BR 3500A hliník  
19152-400 Emcast BR 4000A hliník  
19152-450 Emcast BR 4500A hliník  
19152-500 Emcast BR 5000A hliník  

Náhradní cívka FREAMS
19417-250 Freams 2500A hliník  
19417-258 Freams 2508A hliník  
19417-300 Freams 3000A hliník  
19417-351 Freams 3515PE-HA hliník  
19417-400 Freams 4000A hliník  

Náhradní cívka INFINITY
19030-550 Infinity X BR 5500 hliník  

NÁHRADNÍ CÍVKY DAIWA Navijáky s přední brzdou

Navijáky se zadní brzdou

NAVIjÁKY BIG pIT

Mořské navijáky s fixní cívkou

Navijáky s přední brzdou Prod. č. pro násl.navijáky materiál  

Náhradní cívka lUViAS
19124-100 Luvias 1003 AIR Spool  
19124-251 Luvias 2510PE-H AIR Spool  
19124-255 Luvias 2500 AIR Spool  
19124-256 Luvias 2506H AIR Spool  
19124-305 Luvias 3000 AIR Spool  
19124-312 Luvias 3012 AIR Spool  

Prod. č. pro násl.navijáky materiál  

Náhradní cívka EMBLEM
19928-025 Emblem BR 25A hliník  

Náhradní cívka CERTATE
19407-710 Certate 1003 hliník  
19407-725 Certate 2500 hliník  
19407-727 Certate 2506H hliník  
19407-726 Certate 2510PE-H hliník  
19407-732 Certate 3012H hliník  
19407-730 Certate 3000 hliník  
19407-740 Certate HD 4000H hliník  

Náhradní cívka SALTIST
19430-250 Saltist 2500 hliník  
19430-300 Saltist 3000 hliník  
19430-350 Saltist 3500 hliník  
19430-400 Saltist 4000 hliník  
19430-450 Saltist 4500 hliník  
19430-500 Saltist 5000 hliník  
19430-650 Saltist 6500 hliník  
19430-800 Saltist 8000 hliník  

Náhradní cívka BAlliSTiC
19418-106 17 Ballistic 1000D-XH hliník  
19418-205 17 Ballistic 2000D hliník  
19418-256 17 Ballistic 2500D-XH hliník  
19418-306 17 Ballistic 3000D-CXH hliník  
19418-406 17 Ballistic 4000D-CXH hliník  
19418-405 17 Ballistic 4000D-C hliník  
19418-506 17 Ballistic 5000D-CXH hliník  
19418-606 17 Ballistic 6000D-H hliník  

Náhradní cívka EXCELER
19415-105 17 Exceler LT 1000D hliník  
19415-205 17 Exceler LT 2000D hliník  
19415-255 17 Exceler LT 2500D hliník  
19415-306 17 Exceler LT 3000-CXH hliník  
19415-305 17 Exceler LT 3000D-C hliník  
19415-405 17 Exceler LT 4000D-C hliník  
19415-406 17 Exceler LT 4000-CXH hliník  
19415-606 17 Exceler LT 6000D-H hliník  

Náhradní cívka SWEEPFIRE
19118-150 Sweepfire E 1500C nylon  
19118-200 Sweepfire E 2000C nylon  
19118-250 Sweepfire E 2500C nylon  
19118-300 Sweepfire E 3000C nylon  
19118-350 Sweepfire E 3500C nylon  
19118-400 Sweepfire E 4000C nylon  
19118-450 Sweepfire E 4500C nylon  
19118-500 Sweepfire E 5000C nylon  

Náhradní cívka CROSSFIRE
19117-200 Crossfire 2000 hliník  
19117-250 Crossfire 2500 hliník  
19117-300 Crossfire 3000 hliník  
19117-400 Crossfire 4000 hliník  
19117-500 Crossfire 5000 hliník  

Náhradní cívka MORETHAN
19122-253 Morethan 2510PE-H hliník  
19122-313 Morethan 3012H hliník  
19122-353 Morethan 3500 hliník  

19128-456 Crosscast 4500 hliník  
19128-506 Crosscast 5000LD hliník  

19603-250 Prorex X´treme 2500RA hliník  
19603-320 Prorex X´treme 3020PEA hliník  

19600-250 Prorex 2500RA hliník  
19600-320 Prorex 3020PEA hliník  

Prod. č. pro násl.navijáky materiál  
Náhradní cívka PROREX
19604-206 Prorex 17 LT 2000D hliník  
19604-256 Prorex 17 LT 2500D hliník  
19604-306 Prorex 17 LT 3000D hliník  
19604-406 Prorex 17 LT 4000D hliník  

Náhradní cívka LEGALIS
19416-105 17 Legalis LT 1000D hliník  
19416-205 17 Legalis LT 2000D hliník  
19416-256 17 Legalis LT 2500-XH hliník  
19416-255 17 Legalis LT 2500D hliník  
19416-306 17 Legalis LT 3000-CXH hliník  
19416-305 17 Legalis LT 3000D-C hliník  
19416-405 17 Legalis LT 4000D-C hliník  
19416-605 17 Legalis LT 6000D-H hliník  

Náhradní cívka CAST‘IZM
19925-025 Castizm BR 25A hliník  

Prod. č. pro násl.navijáky materiál  

19920-025 Castizm 25 QDA hliník  
Náhradní cívka CAST‘IZM

Náhradní cívka EMBLEM

Náhradní cívka EMCAST

Náhradní cívka BLACK WIDOW

Náhradní cívka SHORECAST

Náhradní cívka TOURNAMENT

Náhradní cívka BASIA

Náhradní cívka WINCAST

19157-450 Emcast Surf 4500A       hliník  
19157-500 Emcast Surf 5000A       hliník  
19154-551 Emcast Spod‘N‘Mark       hliník  

19154-550 Emcast 5500A        hliník  
19154-600 Emcast 5000LDA        hliník  

Náhradní cívka EMCAST

Náhradní cívka BLACK WIDOW

Náhradní cívka CROSSCAST
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KARBONOVÉ VLÁKNO
Karbonový materiál použitý na výrobu rybářského prutu má nejvyšší 
podíl na jeho kvalitě. My, ve společnosti DAIWA, permanentně 
hledáme možnosti zvýšení podílu karbonových vláken a způsob jak 
snížit podíl pryskyřice. V souladu se sloganem: více svalů, méně 
tuku. Toto je naše cesta jak neustále zlepšovat naše pruty.

Z-SVF karbonová vlákna
Z-SVF je nejlehčí karbonový materiál, 
který DAIWA kdy vyrobila. Tento materiál 
byl vzhledem k jeho ceně a také kom-
plikovanému způsobu výroby a použit jen 
pro pár prutů.

Super SVF karbonová vlákna
Obsah pryskyřice je minimalizován a jsou 
použita kvalitní karbonová vlákna. Protože 
je tento materiál velmi drahý, je použit jen 
pro špičkové pruty. Extrémně lehký a velmi 
rychlý to jsou kvality prutů vyrobených z 
tohoto SUPER SVF materiálu.

SVF karbonová vlákna
V porovnání s HVF karbonovými vlákny, 
jsou pruty z SVF karbonu citlivější a lehčí, 
protože obsahují méně pryskyřice. Akce 
je velmi rychlá a notorický točivý efekt je 
snížen na minimum.

HVF karbonová vlákna
V porovnání s normálními karbonovými pruty 
s vysokým obsahem přyskyřice mezi vlákny 
karbonu, jsou pruty DAIWA HVF vyrobeny 
z kompozitu karbonu, který obsahuje méně 
pryskyřice, tyto pruty jsou označeny HVF. 
Protože pryskyřice má větší váhu, jsou pruty z 
HVF karbonu lehčí a mají rychlejší akci.

Jako u každého standardního kar-
bonového materiálu je podíl pryskyřice 
poměrně hodně vysoký, zatímco počet 
karbonových vláken je nízký. Pruty z 
tohoto materiálu jsou těžší a ne ideálně 
vybalancované, navíc mají pomalejší akci 
než naše HVF a SVF pruty.

Běžná "Pre Preg" karbonová vlákna

S karbonovými očky AGS, (AGS = Air Guide System) nabízí DAIWA 
na trh inovaci, která ohlašuje novou éru v technologii výroby prutů. 
Očka AGS mají rám vyrobený z nejkvalitnějších karbonových vláken - 
očka AGS jsou tak podstatně lehčí než například očka Fuji, vyrobená 

z titanu a ta patří na trhu k těm nejlehčím. Snížení váhy výrazně 
optimalizuje akci prutu. Prut se stává rychlejším a také se podstatně 
rychleji vrací do původní pozice. Navíc rám oček z karbonových vláken 
podstatně redukuje vibrace během nahazování - výsledkem pak jsou 
přesnější náhozy. Kdokoli vezme 
do ruky prut s AGS očky, okamžitě 
pocítí dramatický rozdíl v akci a 
váze oproti běžným prutům se 
standardními očky.

Díky materiálu AGS špička reaguje 
rychleji.

Použití oček z AGS materiálu vede ke snížení hmotnosti až o 40% 
oproti běžným, konvenčním očkům. To znamená menší zátěž pro 
blank a vede ke zřetelně lepší odolnosti prutu.

Konstrukce rámu oček snižuje pravděpodobnost zamotání vlasce. Zejména v 
protivětru a při použití pletenky je hrozba ztráty úlovku, kvůli zamotání do oček 
vysoká. AGS očka umožňují hladký průchod vlasce či šňůry očkem, bez zasukování 
nebo ztráty úlovku.

Při porovnání karbonu s titanem jsme došli k následujícímu závěru: karbon je 
přibližně trojnásobně tužší než titan a díky tomu je to ideální materiál pro tvorbu 
oček – karbonový rám u AGS oček podporuje citlivost blanku tak, jako žádný jiný 
materiál.
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Speciální karbonový materiál snižující točivý moment. Běžné 
karbonové materiály jsou tvořené vlákny kladenými v 90 stupňovém 
úhlu - nový X45 materiál je tvořen vlákny kladenými ve 45 stupňovém 
úhlu, což dělá prut silnějším a odolnějším proti kroucení.

I přes výrazně snížený moment 
kroucení je ohebnost prutu stále 
zachována. To znamená, že 
pruty X45 jsou nejen silnější a 
nahazují přesněji, ale také, že 
pomáhají rybáři prezentovat 
jemné nástrahy a bezpečně a 
úspěšně ukončit boj s rybou.

X45 nabízí perfektní vyvážení síly, kontroly a pružnosti

Uspořádání karbonových 
vláken

Komprese

Kroucení
Pevnost v ohybu

Nízká 
pružnost

Vysoká 
pružnost

V porovnání se standardními karbonovými vlákny, která se pokládají 
tak, že tvoří 2-dimenzionální strukturu, DAIWA vyvinula 3-dimenzionální 
karbonový materiál 3DX 3D-Cross.

Díky novému 3DX karbonovému materiálu je komprese blanku výrazně 
lepší. Prut má vždy stejný přenos síly - bez ohledu na směr pohybu 
prutu. Navíc se u prutu znatelně snižuje jeho kroutící moment - 
výsledkem těchto vlastností je více přesných náhozů.
Šestiúhelníkový vzor je v přírodě značně rozšířený model a je základem 
velkých technických inovací.

Běžné blanky

3DX blanky

Vzájemně propojená 3DX karbonová 
vlákna jsou integrována do blanku během 
výroby. Tato "kostra" zvyšuje kompresi, 
zlepšuje pevnost v ohybu a akce blanku 
je tak rychlejší.

V-Joint je speciální spojka, kdy jsou spoj a jeho okolí vyrobeny ze 
speciálního karbonového vlákna BIAS, které bylo vyrobeno speciálně 
pro značku DAIWA. Karbonová vlákna jsou tkaná ve 45 stupňovém úhlu 
a mají tak větší odolnost proti námaze a harmoničtější křivku ohybu.

U technologie Nanoplus je pryskyřice obohacená o sloučeniny 
nanoalloy materiálu a až poté je použita pro spojení jednotlivých 
karbonových vláken. Tento postup umožňuje konstrukci lehkých, ale 
přesto robustních blanků.

NEW
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MORETHAN BRANZINO AgS

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

MORETHAN – značka, která je synonymem pro ty nejmodernější 
technologie ve výrobě prutů, prémiové zpracování a jednoduše ty 
nejkvalitnější komponenty z dílny DAIWA.

S novými pruty ze série Morethan Branzino AGS představuje DAIWA 
čtyři nové speciálně navržené pruty, které splňují ta nejvyšší očekávání. 
Použitím a kombinací těch nejexkluzivnějších DAIWA technologií jako 
jsou Super Compile-X karbonové vlákno, 3DX karbonový materiál, X45 
konstrukce karbonového vlákna, materiál Nanoplus ultra a lehká AGS 
karbonová očka vznikají extrémně rychlé pruty, které jsou maximálně 
odolné proti kroucení. Jsou úžasně lehké a skvěle vyvážené. Pruty 
Morethan Branzino AGS se po náhozu okamžitě vracejí do původní 
polohy a tak umožňují extrémně dlouhé a přesné nahazování. Silná páteř 

v kombinaci s rychlou a jemnou akcí špičky zajišťují jistotu a nadvládu 
nad velkou a silnou rybou při jejím zdolávání.
Dva modely s vrhací zátěží 42g mají silný a tuhý blank a byly exkluzivně 
navrženy pro lov s velkými gumovými nástrahami. Další dva modely 
s vrhací zátěží 35g mají výraznou akci špičky a skvěle se hodí na lov 
mořských pstruhů za použití plandavek, stejně tak na středně těžký lov 
candátů a štik s nástrahami o velikosti 10-15cm.
Všechny pruty Morethan Branzino AGS jsou vyrobeny v Japonsku podle 
těch nejvyšších Daiwa standardů kvality.
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902MH-AD SHADSHAKER II
Díky velké poptávce po širší nabídce prutů v sérii Morethan Branzino AGS 
s vyšší nahazovací váhou jsme společně s japonskými inženýry v Tokiu 
vyvinuli verzi pro středně velké plastové a gumové nástrahy, na lov predátorů 
jako štiky a candáta. Použitím karbonového materiálu SVF™ Compile-X ve 
spojení s exkluzivními DAIWA AGS karbonovými očky jsme vytvořili 
neuvěřitelně lehký a rychlý prut - pravděpodobně by se Vám nepodařilo 
jinde na trhu najít prut se stejnými kvalitami a vlastnostmi. Výjimečný pocit 
v kombinaci s těmi nejlepšími komponenty - made by DAIWA! Vyrobený v 
Japonsku.

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11105-271 2.70m 20-60g 143cm 2 140g 8  
   

 

11105-271

TEcHNOLOgIE

MORETHAN BRANZINO AGS

NEW

 

11105-247

11105-287

11105-297

  ► Super SVF® Compile-X blank z karbonových vláken
  ► 3DX® 3D-křížově tkaný karbonový povrch
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► Karbon Nanoplus
  ► Super Multi Taper
  ► V-Joint® spojka
  ► Micro-Pitch Taping
  ► AGS® karbonová očka
  ► Fuji® Titanová SiC koncové očko
  ► Originální sedlo navijáku DAIWA®

  ► Japonská pevná EVA rukojeť
  ► Polstrovaná transportní taška
  ► Exkluzivní obal
  ► Vyrobeno v Japonsku

smallest size allowed due to line thickness

Made in Japan

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11105-247 2.44m 14-42g 127cm 2 129g 9  
11105-277 2.74m 14-42g 141cm 2 137g 9  
11105-287 2.84m 7-35g 146cm 2 148g 9  
11105-297 2.92m 7-35g 150cm 2 137g 9  
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NEWMORETHAN EXPERT AgS
Už po mnoho let je jméno Morethan synonymem pro nejvyšší kvalitu 
v konstrukci prutů z japonské produkce DAIWA. 

Všechny blanky byly vybaveny nejmodernějšími technologiemi od 
japonských DAIWA inženýrů a v kombinaci s exkluzivními karbonovými 
AGS očky mají úžasné vlastnosti a vysokou citlivost při rybaření.
Pruty Expert jsou opravdovou třídou ve svém oboru a jsou také skvělou 
volbou pro ambiciózní lov mořských pstruhů na pobřeží – samozřejmě, 
že pruty Morethan Expert AGS jsou skvělé i pro lov candátů a štik se 
středně velkými gumovými nástrahami v rozmezí 10-15cm. Extrémně 
rychlý Super SVF Compile-X karbonový blank prutu s X45 konstrukcí 

karbonového vlákna a technologií Nanoplus neumožňuje jen extrémně 
dlouhé a velmi přesné náhozy, ale také vám dává optimální kontrolu 
nad nástrahou a rybou při jejím zdolávání. Exkluzivní V-Joint spojka 
garantuje harmonickou křivku ohybu prutu.
Materiál Nanoplus má na svědomí vysokou odolnost prutu při zdolávání 
ryby a umožňuje konstrukci prutu, který je extrémně lehký, ale zároveň 
vysoce odolný – model v délce 3,2m váží pouhých 146g! Nepopiratelné 
zkušenosti v konstrukci prutů – To je DAIWA!

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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TEcHNOLOgIE

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11106-267 2.62m 7-35g 135cm 2 120g 8  
11106-287 2.82m 7-35g 145cm 2 127g 9  
11106-297 2.95m 7-35g 152cm 2 130g 9  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11106-317 3.12m 10-50g 160cm 2 151g 9  
   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11106-327 3.28m 7-40g 168cm 2 146g 9  
   

MORETHAN EXPERT AGS

MORETHAN EXPERT AGS 10-50G

MORETHAN EXPERT AGS 7-40G

 

 

 

11106-267

11106-287

11106-317

11106-327

  ► Super SVF® Compile-X blank z karbonových vláken
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► Karbon Nanoplus
  ► V-Joint® spojka
  ► AGS® karbonová očka
  ► Fuji® SiC koncové očko
  ► Originální sedlo navijáku DAIWA®

  ► Japonská pevná EVA rukojeť
  ► Exkluzivní obal

smallest size allowed due to line thickness

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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STEEZ AgS BAITcAST
Baitcastový prut Steez AGS nabízí velmi rychlou akci špičky a je jako 
stvořený pro všechny módní rybolovné techniky jako flipping, twitching a 
walk-the-dog. Ultralehká originální DAIWA AGS karbonová očka zajišťují 
optimálně vybalancovaný prut a snižují jeho váhu na minimum. Sekce 
špičky krásně pracuje během náhozu a tak zajišťuje dobře mířené náhozy 
na velké vzdálenosti. Tuhý SVF blank přenáší každý malý pohyb z prutu do 
nástrahy a nabízí velké zásoby síly pro zásek háčku i na velkou vzdálenost. 
Pro jednoduchou přepravu tohoto jednodílu jsme zvolili konstrukci, která se 
dá rozložit u rukojeti.

TOURNAMENT SW AgS NEW

Se sérií prutů Tournament SW AGS představuje DAIWA kompletně inovovanou verzi těchto velice populárních a exkluzivních přívlačových prutů. Řada 
Tournament SW byla vyvinuta především pro lov s umělými gumovými nástrahami a má výraznou akci špičky a tuhý blank, což umožňuje perfektní 
prezentaci nástrahy. Cítíte i ty nejjemnější záběry a bez problému tak dokážete rybu zaseknout a zdolat. Exkluzivní DAIWA AGS očka vyrobená z 
karbonového vlákna jsou úžasně lehká a přenáší i jemné vibrace do rukojeti prutu.
Použitím SVF karbonového vlákna na výrobu blanku jsme dosáhli úžasně lehkých a rychlých prutů, které se okamžitě po nahození vrací do své 
původní polohy.
Spojka V-Joint se stará o optimální křivku ohybu a velmi štíhlý průměr blanku. Konstrukce karbonového vlákna X45 umožnila design prutů, které 
se nekroutí a mají extrémní přesnost při nahazování do velkých vzdáleností. Navíc se tím snižuje i riziko popraskání, díky speciálnímu splétání 
karbonových vláken.
Velmi krátká horní sekce rukojeti vám umožní dosáhnout prstem na blank prutu a tak můžete mít ještě větší kontrolu nad nástrahou na druhém konci. 
Díky poměrně tuhé akci jsou tyto pruty také vhodné pro twitchování s gumovými nástrahami.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11922-225 2.25m 7-28g 183cm 2 135g 9  
  

 

  ► AGS® karbonová očka
  ► Fuji® Alconitové koncové očko
  ► Karbonový blank SVF®

  ► V-Joint® spojka
  ► Ergonomické sedlo navijáku DAIWA®

  ► Špičková tvrdá EVA rukojeť
  ► Ultra rychlý blank
  ► Akce špičky

Alconitové 
horní očko

smallest size allowed due to line thickness

TEcHNOLOgIE

TEcHNOLOgIE

 

 

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11758-215 2.10m 14-42g 111cm 2 130g 9  
11758-245 2.40m 14-42g 126cm 2 150g 9  
11758-275 2.70m 14-42g 141cm 2 165g 9  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11759-246 2.40m 14-56g 126cm 2 155g 9  
11759-285 2.80m 14-56g 145cm 2 180g 9  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11759-245 2.40m 28-84g 126cm 2 155g 9  
11759-275 2.70m 28-84g 141cm 2 180g 9  

   

 

11758-245

  ► Carbonový blank SVF® Nanoplus
  ►  Konstrukce karbonových  

vláken X45®

  ► V-Joint® spojka
  ► AGS® karbonová očka
  ► Fuji® SiC koncové očko
  ► Originální sedlo navijáku DAIWA®

  ► Špičková tvrdá EVA rukojeť

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

TOURNAMENT SW AGS 14-42G

TOURNAMENT SW AGS 14-56G

TOURNAMENT SW AGS 28-84G

11759-245

11759-275

smallest size allowed due to line thickness
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Pruty Morethan z naší japonské DAIWA nabídky kombinují nové 
technologie v konstrukci rybářských prutů s klasickým designem. Blank 
z karbonových vláken SVF® a jeho speciální konstrukce X45 umožňují 
výrobu prutů, které jsou jak lehké a rychlé. Pruty se při náhozu nekroutí a 
mají velmi přesné náhozy. Prut je během náhozu ideálně zatížen a nahodí 
i tu nejmenší nástrahu na extrémní vzdálenost. Technologie Micro-Pitch 
Taping zajišťuje rovnoměrné rozložení materiálu v blanku - všechny blanky 
jsou nelakované a mají velmi výraznou akci špičky.

  ► Karbonový blank SVF®

  ► Fuji® Titanium K-očka
  ► V-Joint® spojka
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► Ergonomické sedlo navijáku DAIWA®

  ► AAA korková rukojeť
  ► Exkluzivní obal

smallest size allowed due to line thickness

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11106-250 2.57m 7-30g 133cm 2 123g 8  
  

MORETHAN
MORETHAN BAY AREA cOMMANDER 85MLM
Prut Bay Area Commander je doslova přímo stvořen pro lov mořských 
pstruhů. S tímto prutem můžete bez větší námahy chytat třeba s 
plandavkou o hmotnosti okolo 30g po celý den. Prut je úžasně pružný a 
umožňuje nahodit mnohem dál, než jste běžně zvyklí s mnohem delšími 
pruty. Výrazná akce špičky v kombinaci s X45 karbonovou konstrukcí 
blanku, zvládá bez problému všechny výpady ryb. Tento prut je ideální pro 
lehké jigování okounů a candátů s gumovými nástrahami.

MORETHAN BAITcAST 73HBW
Tento tuhý prut krásně doplňuje sérii prutů Morethan. Je vynikající pro 
twitching s poněkud většími nástrahami, nebo pro lov s povrchovými 
nástrahami. Silný blank přenáší každičký pohyb prutu ihned přímo k 
nástraze. Při souboji s rybou předvádí prut to nejlepší, co dokáže – semi 
parabolickou akci, která skvěle absorbuje výpady a poradí si s každým 
soubojem. Opravdu neobyčejný prut s velmi kvalitním sedlem navijáku!

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11106-220 2.20m 10-60g 115cm 2 137g 8  
  

 

 TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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MORETHAN SHOOTINg cOMMANDER 88MW

MORETHAN SHORT BITE cOMMANDER 86LLX

MORETHAN JERKINg cOMMANDER 87LMXW

Shooting Commander je perfektní na lov štik a candátů s lehkými, až 
středně těžkými gumovými nástrahami. SVF karbonový blank je velmi 
lehký a perfektně vyvážený, umožňuje tak pohodlné rybaření po dlouhé 
hodiny. Výrazná akce špičky v kombinaci s X45 karbonovou konstrukcí 
umožňuje extrémně dlouhé náhozy s naprostou přesností. Díky vysokému 
obsahu karbonových vláken, cítíte každý kontakt se dnem v rukojeti prutu 
a můžete tak okamžitě reagovat i na ten nejjemnější záběr. Pokud hledáte 
opravdový zázrak na dlouhé náhozy se skvělými vlastnostmi, tento prut je 
ta správná volba!

Tento jemný a citlivý prut s originální DAIWA špičkou Megatop, která je 
exkluzivně vyrobená z čistého karbonového vlákna, zaznamená i ty nejjemnější 
záběry. Prut Short Bite Commander je optimální pro lov okounů a candátů na 
malé gumové nástrahy a woblery. Tento prut váží pouhopouhých 120 g a zajistí 
vám celodenní neúnavné rybaření. Silná páteř odolá i nejsilnějším výpadům 
naprosto bez problému – ideální, pokud chcete lovit s malými nástrahami a 
lehkým prutem.

Prut Jerking Commander má mnoho variant využití. Nezáleží na tom, jestli 
chcete lovit na twitching s maličkými kopýtky na okouny, nebo jigovat s malými 
gumovými nástrahami na candáty. Tento prut je vhodný pro široké spektrum 
použití. Prut Jerking Commander má výraznou akci špičky a dokáže vymrštit 
nástrahu při náhozu do enormních vzdálenostní. Originální špička DAIWA 
Megatop je celá vyrobená z karbonového vlákna a přenáší každičký záběr 
přímo do rukojeti. Tento prut se také výborně hodí pro rybolov mořských pstruhů 
s malými plandavkami.

11106-220

11106-250

11106-265

11106-290

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11106-255 2.59m 4-15g 134cm 2 120g 9  
  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11106-265 2.61m 4-25g 135cm 2 121g 9  
  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11106-260 2.65m 7-40g 136cm 2 132g 8  
  

  

 

11106-255

 
Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11106-290 2.92m 7-40g 150cm 2 142g 9  
  

MORETHAN BLADE cOMMANDER 97MW
Extrémně lehké a perfektně vyvážené pruty. SVF karbonový blank nabízí 
specifickou akci špičky se silnou páteří a je ideální na lov candátů s 
gumovými nástrahami. Měkké umělé nástrahy 7cm - 14cm s lehkými a 
středně těžkými jigovými hlavami lze nahazovat na extrémní vzdálenosti. 
tuhý blank přenáší spolehlivě každý kontakt se dnem a každý záběr! Je 
také vhodný pro lov mořských pstruhů s plandavkami o váze okolo 25g!

11106-260

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11115-240 2.40m 15-50g 126cm 2 150g 8  
11115-270 2.70m 15-50g 141cm 2 160g 8  
11115-241 2.40m 30-70g 126cm 2 165g 8  
11115-271 2.70m 30-70g 141cm 2 175g 8  

  

MORETHAN SHAD ATTAcK

 

Prut Morethan Shad Attack je osazen nejlepšími komponenty dostupnými 
na trhu a byl speciálně navržen pro použití s gumovými kopyty. Extrémně 
lehký blank z SVF karbonových vláken má přesnou akci špičky a silnou 
páteř, díky čemuž katapultuje vaše nástrahy do enormních vzdáleností. 
Tuhý blank prutu přenáší každičký pohyb nástrahy či kontakt se dnem 
okamžitě přímo do rukojeti a vy tak máte skvělou kontrolu nad situací. Při 
zdolávání ryby se akce prutu ještě více otevře do téměř semi parabolické 
křivky, která krásně pohltí náhlé výpady ryby bez nejmenších potíží. Pruty 
Morethan Shad Attack jsou navíc vybaveny balančním závažím v koncovce 
(5g/10g/15g), což umožňuje individuální přizpůsobení se používanému 
navijáku. Skvělá věc pro dlouhý den u vody. Model 15-50 g se hodí pro 

nástrahy o velikosti 5-17 cm. Model 30-70 g je vhodný pro nástrahy o 
velikosti 12-18 cm.

Tento prut skvěle pasuje k našemu extra lehkému navijáku Luvias. DAIWA 
nabízí sérii velmi dobře vyvážených prutů špičkové kvality, které jsou 
navrženy pro ty nejnáročnější rybáře. SVF karbonový blank je extrémně 
lehký, má velmi rychlou akci špičky a zároveň i silnou páteř. Ideální pro 
rybolov s umělými nástrahami. Sedlo navijáku Fuji TVS má po stranách 
zářezy, díky kterým můžete být pořád v kontaktu s blankem a okamžitě 
reagovat na každý, i sebejemnější záběr. Konstrukce X45 z karbonového 
vlákna redukuje kroucení blanku při náhozu a umožňuje vám tak velmi 
přesně zamířit přímo tam, kam potřebujete. V-Joint spojka zajišťuje 
optimální křivku ohybu celého blanku. Navíc jsou tyto nové pruty Luvias 
opravdu poutavé a kombinují klasický design s moderními prvky.

LUVIAS SPINNINg

  ► Karbonový blank SVF®

  ► Fuji® SiC K-očka
  ► V-Joint® put-over spojka
  ►  Konstrukce karbonových  

vláken X45®

  ► Fuji® TVS sedlo navijáku
  ► AAA korková rukojeť

smallest size allowed due to line thickness

Sedlo navijáku FUJI

SiC

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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11115-240

11915-243

11915-261

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11915-210 2.10m 0.8-7g 111cm 2 95g 9  
11915-211 2.10m 5-15g 111cm 2 105g 9  
11915-212 2.10m 5-28g 111cm 2 110g 9  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11915-243 2.45m 5-15g 127cm 2 115g 10  
11915-242 2.45m 5-28g 127cm 2 120g 10  
11915-241 2.45m 10-40g 127cm 2 145g 9  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11915-260 2.60m 5-28g 134cm 2 130g 10  
11915-261 2.60m 10-40g 134cm 2 155g 9  

  

 

 

 

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11915-270 2.75m 5-28g 142cm 2 130g 10  
11915-271 2.75m 10-40g 142cm 2 160g 10  
11915-274 2.75m 15-50g 142cm 2 170g 10  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11915-300 3.05m 10-40g 158cm 2 170g 10  
  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11915-245 2.45m 30-70g 127cm 2 150g 8  
11915-275 2.75m 30-70g 142cm 2 170g 9  

  

 

 

 

11915-211

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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POWERMESH LURE
Moderní rybaření s umělými nástrahami s krátkými a tuhými pruty je čím dál populárnější. S naší sérií Powermesh 
vám nabízíme paletu špičkových a lehkých prutů, vyrobených z těch nejlepších materiálů, které byly speciálně 
vybrány podle druhu použití.   ► HVF® karbonový materiál

  ► Fuji® Alconitová očka
  ► Ergonomické sedlo navijáku DAIWA®

  ► Špičková EVA rukojeť
  ► Moderní design

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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POWERMESH BAITcAST 7-28g

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11916-196 1.95m 7-28g 105cm 2 122g 9  
  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11916-201 2.00m 10-35g 108cm 2 124g 9  
  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11916-165 1.65m 60-120g 167cm 1 140g 8  
  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11917-185 1.85m 3-10g 185cm 1 126g 7  
  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11917-198 2.01m 5-14g 103cm 2 134g 8  
  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11917-210 2.10m 7-28g 112cm 2 144g 8  
  

Klasický baitcastový prut s tuhou akcí na twitching s wobblery a rybaření s 
Wacky-, Carolina-, nebo Texas návazci. Akce umožňuje použití téměř všech 
moderních nástrah. Ideální na wobblery od 7cm do 12cm. Kvalita blanku 
a výbavy je na tuto cenovou kategorii vynikající. Tento model je vybaven 
triggerovým sedlem navijáku pro multiplikátory.

POWERMESH BAITcAST 10-35g
Powermesh Baitcast 10-35g byl speciálně vyvinutý na agresivní a aktivní 
prezentaci nástrah. Tento tuhý prut je zvlášť vhodný na twitching malých 
až středních nástrah od 7 do 15cm. Tento model je osazený triggerovým 
sedlem navijáku, které se používá pro multiplikátory. Rovnoměrně dělený 
blank usnadňuje přepravu v autě.

POWERMESH SPIN 7-28g
POWERMESH JERK 60-120g      
Díky své délce - pouze 1.65cm je tento klasický jerbaitový prut úspěšný na 
hodně zarostlých vodách a při lovu z lodi. Tento model je vybaven triggerovým 
sedlem navijáku pro multiplikátory.

POWERMESH SPIN 3-10g
Tento jednodílný prut byl speciálně vyvinutý na lehkou přívlač s nejmenšími 
nástrahami. Bez ohledu na svou nízkou nahazovací váhu nabízí tento prut 
poměrně tuhou akci a je ideální na rybaření s malými jigy a wobblery. Boj s 
malým okounem nebo pstruhem je opravdovým zážitkem.
Prut je osazený jednopatkovými Alconitovými očky Fuji.

POWERMESH SPIN 5-14g
Powermesh 5-14g je ideální na lov s malými nástrahami od 5 do 10cm, 
ale také na lov se třpytkami, malými rotačkami apod. Poměrně tuhý blank 
přenáší každý pohyb přímo na nástrahu. Prut je schopen nahazovat 
daleko i lehké nástrahy. Fantastický prut na lov okounů a pstruhů.
Prut je osazený jednopatkovými Alconitovými očky Fuji.

11916-196

11916-201

11916-165

11917-185

11917-198

11917-210

Tento Powermash Spin 7-28g je perfektní na twitching se smekacím 
navijákem. Jeho tuhá akce podporuje celý repertoár různých stylů prezentace 
nástrahy. Perfektní na wobblery od 7 do 12cm.
Osazené Fuji Alconitovými, jednopatkovými očky.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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cAST'IZM
BIg BAIT SPEcIAL

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11921-225 2.25m 50-165g 118cm 2 225g 7  
11921-245 2.40m 50-150g 126cm 2 220g 7  

  

TROLL & BOARD

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11921-275 2.75m 50-135g 141cm 2 275g 8  
11921-305 3.05m 50-135g 157cm 2 290g 8  

  

Pruty Cast´Izm TB byly vyvinuty speciálně pro trolling na štiky a candáty. 
Tyto pruty kombinují poněkud jemnější špičku se silnou páteří. Perfektní 
pro větší návazce, stejně tak i pro velké nástrahy až do délky 30 cm. 
Citlivá špička zvládá nárazy vln, i zvýšený tlak při změnách směru lodi 
naprosto bez problémů a chrání před nechtěnou aktivací planer boardů. 
Blank, je díky použití kevlarového materiálu silnější, pevná páteř poskytuje 
obrovské silové rezervy a díky tomu uspějete při každém souboji s rybou. 
Fuji sedlo navijáku s dvojitým šroubovacím zámkem chrání před ztrátou 
navijáku, když sebou loď moc hází na vlnách. Samozřejmě tyto pruty jsou 
vhodné i pro trolling bez planer boardů, za použití těžkých gumových 
nástrah a pro jigování v Baltském moři nebo Norsku. Akce špičky je 
naprosto vynikající a díky tomu jsou ztráty úlovku minimalizovány.

Tyto dva pruty byly speciálně vyvinuty pro rybolov s velkými a těžkými 
gumovými nástrahami a swimbaity, které se stávají čím dál populárnějšími. 
Verze prutu v délce 2,25 m je vyrobená pro extrémně velké a těžké gumové 
nástrahy přes 30 cm délky. Kratší délka prutu umožňuje dlouhodobý lov 
bez námahy a silný blank s progresivní špičkou optimálně pracuje v 
průběhu náhozu. Můžete tak neustále nahazovat do velkých vzdáleností 
i s těžkými nástrahami, bez toho, abyste se rychle unavili. Můžete také 
tuto verzi prutu použít na lov sumců bez obav ze ztráty převahy nad 
velkou rybou. Díky X45 konstrukci blanku v kombinaci s kevlarovým 
materiálem, má tento prut velké silové rezervy a umožní vám vyhrát každý 
souboj se zdolávanou rybou. Verze prutu v délce 2,4 m je vhodná pro 
použití gumových nástrah a swimbaitů do 25 cm délky a dá se použít jako 
všestranný prut, který se skvěle hodí třeba i na jigování. Blank příjemně 
spolupracuje v průběhu náhozu a díky tomu můžete nahodit i do velkých 
vzdáleností bez námahy. Fuji sedlo navijáku má dvojitý šroubovací zámek, 
aby se předešlo ztrátě navijáku při silných náhozech.

 

 
PRUTY

Přívlačové pruty
Kaprové pruty

Pruty na feeder
Teleskopické pruty

Pruty na moře
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  ► HVF® karbonový blank
  ► Vyztužené kevlarem
  ► Fuji® Alconitová K-očka
  ► V-Joint® put-over spojka
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► Fuji® Sedlo navijáku DPS s dvojitým závitem
  ► Špičková AAA korková rukojeť

11921-275

11920-225

Sedlo navijáku FUJI

smallest size allowed due to line thickness

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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TEAM DAIWA LINEAR INTERLINE
Protože pruty s vnitřním vedením vlasce jsou nejen mezi mořskými rybáři opět velmi populární, nabízí DAIWA pruty odpovídající japonským standardům - 
TEAM DAIWA Linear Interline.
Konstrukce těchto prutů určených pro sladkovodní lov nabízí skvělé výhody při rybaření v zarostlých vodách a na březích řek - lze jej táhnout i přes keře bez 
rizika zamotání vlasce. Křivka ohybu je u prutů s vnitřním vedením vlasce vždy úctyhodná, protože tlak je rovnoměrně rozložen po celé délce blanku. Tyto 

FREAMS

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11517-270 2.70m 5-35g 142cm 2 135g 8  
11517-290 2.90m 5-35g 149cm 2 140g 9  
11517-300 3.05m 5-35g 157cm 2 155g 9  

  
smallest size allowed due to line thickness

  ► HVF® karbonový blank
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► V-Joint® put-over spojka
  ► Exkluzivní sedlo navijáku DAIWA®

  ► Rukojeť EVA
  ► Exkluzivní obal

Série prutů Freams byla speciálně vyvinuta pro lov na mořské pstruhy. 
Extrémně lehký a rychlý blank (3,05m - 155g!) nabízí vyjímečné ovládání 
a umožní vám permanentní neúnavné rybaření. Sekce špičky lehce 
nahazuje nástrahy o váze od 20g do 30g do extrémně vzdálených míst. 
Sekce rukojeti nabízí dostatek síly pro zdolání i velké ryby. Spojka V-Joint 
v kombinaci s X45 konstrukcí blanku dodává prutu optimální osu ohybu a 
tím i přesné náhozy.

TEcHNOLOgIE
PRUTY

Přívlačové pruty
Kaprové pruty

Pruty na feeder
Teleskopické pruty

Pruty na moře
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  ► Blank z kvalitního tkaného karbonu
  ► Blank navržený v Japonsku
  ► Originální technologie DAIWA® Linear Interline
  ► Originální sedlo navijáku DAIWA®

  ► Extra velké první očko
  ► AAA korková rukojeť

LINEAR INTERLINE
Speciálně navržený prut s vnitřním vedením vlasce na dlouhé 
náhozy. Díky vnitřní spirálové konstrukci se snížilo tření vlasce a 
tak lze dosáhnout opravdu dlouhých náhozů.

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm.  

11816-240 2.40m 10-40g 127cm 2 135g  
  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm.  

11816-270 2.70m 15-50g 140cm 2 125g  
11816-271 2.70m 20-70g 140cm 2 160g  
11816-272 2.70m 50-100g 141cm 2 165g  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm.  

11816-300 3.00m 15-50g 155cm 2 170g  
  

11816-270

11816-240

pruty s vnitřním vedením vlasce snesou co se týká nahazovací vzdálenosti 
srovnání s kterýmkoli jiným prutem - jen použijte nástrahu vhodné váhy 
a můžete nahazovat tak daleko, jako s klasickým "očkovým" prutem. 
Speciální povrch uvnitř prutu úspěšně omezuje usazování špíny. Prut 
lze po rybaření jednoduše očistit: jen ho dáte pod tekoucí vodu a uvnitř 
nezůstane žádná špína. Díky své bez-očkové konstrukci je akce velmi 
rychlá, takže boj s rybou je daleko zábavnější. Tento prut se hodí pro lov s 
Protože pruty s vnitřním vedením vlasce jsou nejen mezi mořskými rybáři  
opět velmi populární, nabízí DAIWA pruty odpovídající japonským 
standardům - TEAM DAIWA Linear Interline. 

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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R'NESSA SPINNINg

Sedlo navijáku FUJI

Přívlačové pruty R´Nessa nabízí vše, po čem srdce vášnivého rybáře může jen toužit. 
Štíhlý blank z karbonového vlákna je extrémně lehký a vy tak budete mít úžasný 
zážitek z lovu. Díky použití SVF karbonového materiálu byli inženýři Daiwa schopni 
navrhnout lehké a extrémně citlivé pruty, které mají silnou páteř i přesto, že blank 
má malý průměr. Akce prutu byla specificky navržena tak, aby perfektně pracovala 
ve všech individuálních způsobech použití a byla prověřena několikerým testováním. 
Splétání karbonového vlákna X45 zajišťuje optimální pevnost blanku, který se nebude 
při náhozech kroutit. Harmonická křivka ohybu vzniká díky použití spojky V-Joint. 
Sestavu doplňují prémiová Fuji K očka a Fuji sedlo navijáku. I přes použití prémiových 
komponentů jsou pruty R´Nessa stále za vynikající cenu a poměr cena/výkon vás 
naprosto nadchne.

  ► Karbonový blank SVF®

  ► V-Joint® put-over spojka
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► Fuji® Alconitová K-očka
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► AAA korková rukojeť
  ► Akce špičky
  ► Exkluzivní obal

smallest size allowed due to line thickness

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře



91

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11856-195 1.95m 5-12g 103cm 2 100g 7  
11856-210 2.10m 5-20g 111cm 2 105g 7  
11856-240 2.40m 3-18g 127cm 2 120g 8  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11857-240 2.40m 7-25g 127cm 2 130g 8  
11857-270 2.70m 7-25g 142cm 2 145g 9  
11857-275 2.70m 8-35g 142cm 2 160g 9  

  

R‘NESSA JIggERSPIN
Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11858-240 2.40m 10-30g 127cm 2 140g 8  
11858-241 2.40m 15-50g 127cm 2 145g 8  
11858-242 2.40m 30-70g 127cm 2 160g 7  
11858-243 2.40m 40-90g 127cm 2 185g 7  
11858-271 2.70m 15-50g 142cm 2 175g 8  
11858-272 2.70m 30-70g 141cm 2 190g 8  
11858-273 2.70m 40-90g 142cm 2 210g 8  

  

R`NESSA SPIN
Tyto přívlačové pruty byly navrženy zejména pro použití s měkkými 
gumovými nástrahami. Překvapivě lehký ale pevný blank se špičkovou 
akcí přenáší každý pohyb přes prut až do nástrahy. Díky své tuhé akci lze 
jednoduše a pohodlně prozkoumat dno a zásek háčku je okamžitý a to i 
na větší vzdálenost. Díky svému vyvážení jsou pruty R'Nessa vhodné na 
celodenní neúnavné rybaření.

Tyto jigové přívlačové pruty nabízí výraznou akci špičky se silnou páteří. 
Štíhlé blanky nabízí neuvěřitelně snadné ovládání a jsou perfektní 
volbou pro lov s malými měkými plastovými nástrahami, twistery a plugy. 
Vybavený originálními Fuji K-Alconitovými očky.

R`NESSA SPIN

R`NESSA ULTRA LIGHT SPIN

11858-241

11856-195

11857-270

11858-243

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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BALLISTIc X SPINNINg
Série Ballistic X kombinuje mnoho různých krátkých, moderních přívlačových prutů s 
dělenou EVA rukojetí, která byly optimalizovány pro specifické techniky rybolovu. V 
závislosti na nahazovací váze zde najdete pruty s rychlou akcí špičky pro lov se smáčky 
(od 40g nahazovací váhy) stejně jako lehké pruty pro lov s plandavkami, třpytkami atd. 
HVF karbonový blank je lehký a dobře vyvážený a umožňuje dlouhé, bezúnavné rybaření. 
Vybavení a kvalita blanku jsou v této cenové kategorii bezkonkurenční.

  ► HVF® karbonový blank
  ► Fuji® O-očka
  ► V-Joint® put-over joint
  ►  Konstrukce karbonových vláken 

X45®

  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Špičková EVA rukojeť 

Sedlo navijáku FUJI
smallest size allowed due to line thickness

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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SPIN

ULTRA LIGHT SPIN
Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11503-210 2.10m 1-10g 111cm 2 95g 7  
  

JIGGERSPIN
Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11503-240 2.40m 7-28g 126cm 2 120g 9  
11503-270 2.70m 7-28g 141cm 2 130g 9  

  

BAITCAST
Art.-Nr. Länge WG Transpl. Teile Gew. očka  
11502-180 1.80m 7-21g 95cm 2 95g 8  
11502-181 1.80m 7-28g 95cm 2 105g 8  
11502-210 2.10m 7-28g 111cm 2 115g 9  

  

11502-180

11503-180

11503-245

11503-278

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11503-180 1.80m 7-21g 95cm 2 95g 7  
11503-195 1.98m 5-20g 103cm 2 100g 7  
11503-216 2.10m 10-30g 111cm 2 100g 7  
11503-218 2.10m 10-40g 111cm 2 105g 7  
11503-212 2.10m 15-50g 111cm 2 115g 7  
11503-225 2.25m 7-28g 119cm 2 105g 7  
11503-248 2.40m 10-40g 126cm 2 110g 8  
11503-242 2.40m 15-50g 126cm 2 125g 8  
11503-245 2.40m 30-70g 126cm 2 135g 8  
11503-278 2.70m 10-40g 141cm 2 125g 8  
11503-272 2.70m 15-50g 141cm 2 130g 8  
11503-276 2.70m 30-70g 141cm 2 145g 8  

  

SEA TROUT

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11504-270 2.70m 10-40g 141cm 2 146g 9  
11504-290 2.90m 10-40g 148cm 2 159g 9  
11504-310 3.20m 10-40g 164cm 2 179g 10  
11504-330 3.35m 10-40g 172cm 2 201g 10  

  

Čtyři pruty z řady Ballistic-X určené především na mořské pstruhy mají 
rychlou akci špičky a katapultují nástrahy do enormních vzdáleností. V 
průběhu zdolávání ryby se akce otevře do semi parabolické křivky, která 
velmi dobře absorbuje náhlé výpady ryby. Díky této skvělé akci je Ballistic-X 
na mořské pstruhy velmi vhodný při použití pletených šňůř i monofilních 
vlasců. Prut má velmi praktickou rukojeť a je vybaven originálními Fuji 
očky a Fuji sedlem navijáku, které je v této cenové kategorii absolutně 
výjimečné.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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BALLISTIc X UL SPIN

TEcHNOLOgIE

S novými pruty Ballistic X Ultra-Light a Ballistic X Light přináší Daiwa 
sérii prémiových a extrémně lehkých prutů pro jemný rybolov s malými 
nástrahami.
Série obsahuje čtyři pruty (produktové číslo 11505-xxx) s pevnou 
karbonovou špičkou s jemnou a přesnou akcí. Perfektní pro jemný lov 
s malými woblery a plandavkami o velikosti 3 – 5cm. Další tři pruty 
(produktové číslo 11506-xxx) s dutou špičkou mají pevný blank a o něco 
tužší akci – perfektní pro malé nástrahy o velikosti 3 – 7cm.
Pruty jsou skvěle vyvážené a snadno nahazují i malé nástrahy do 
opravdu velkých vzdáleností.
Tři ultra lehké modely prutů jsou také skvělou volbou pro lov síhů a 
sivenů severních.

NEW

  ► Blank z kvalitního tkaného karbonu
  ► V-Joint® put-over spojka
  ► Fuji® O-očka
  ► Fuji® TVS sedlo navijáku
  ► Špičková EVA rukojeť
  ► Exkluzivní obal

Sedlo navijáku FUJI

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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BALLISTIC X UL-S-AD

BALLISTIC X L-S-AD

BALLISTIC X UL-T-AD

BALLISTIC X L-T-AD

11505-220

11506-185

11505-225

S pevnou karbonovou špičkou

S pevnou karbonovou špičkou

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11505-180 1.75m 3-10g 92cm 2 85g 8  
11505-220 2.20m 3-10g 116cm 2 95g 9  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11505-215 2.15m 3.5-14g 113cm 2 110g 9  
11505-225 2.30m 3.5-12g 122cm 2 115g 9  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11506-185 1.85m 3.5-10g 98cm 2 95g 7  
  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11506-180 1.80m 5-14g 96cm 2 95g 7  
11506-225 2.30m 3.5-12g 121cm 2 105g 8  

  

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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LEXA SPINNINg
U série přívlačových prutů Lexa se naši inženýři zaměřili na konstrukci extrémně lehkých 
blanků, které jsou navrženy přesně podle požadavků moderních přívlačářů. A tak verze v 
délce 2,4 m, s odhozovou zátěží 30-70 g, váží pouze neuvěřitelných 145 g! Pruty Lexa mají 
velmi rychlou akci špičky a silnou páteř, která je optimálně vhodná pro rybolov na umělé 
gumové nástrahy. X45 konstrukce blanku přispívá právě ke zmíněné rychlé akci špičky a k 
vynikající pružnosti prutu. V této sérii prutů Lexa je prioritou kombinace ideálního blanku s 
klasickým designem a toto všechno vám nabízí ve vynikajícím poměru cena/výkon.

  ► HVF® karbonový blank
  ► Ultra lehký blank
  ► Titan-oxidová očka
  ►  Konstrukce karbonových vláken 

X45®

  ► Fuji® Sedlo navijáku DPS
  ► Kvalitní korková rukojeť

Sedlo navijáku FUJI
smallest size allowed due to line thickness

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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LEXA SPIN

LEXA JIGGERSPIN

LEXA BAITcAST

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11111-273 2.70m 8-35g 142cm 2 140g 9  
11111-274 2.70m 7-28g 142cm 2 135g 9  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11111-210 2.10m 3-15g 111cm 2 115g 8  
11111-211 2.10m 5-20g 111cm 2 120g 8  
11111-212 2.10m 10-30g 111cm 2 120g 8  
11111-240 2.40m 5-20g 127cm 2 125g 8  
11111-241 2.40m 10-30g 127cm 2 130g 8  
11111-242 2.40m 15-50g 127cm 2 140g 8  
11111-243 2.40m 30-70g 127cm 2 145g 8  
11111-244 2.40m 50-100g 127cm 2 155g 8  
11111-270 2.70m 15-50g 142cm 2 145g 8  
11111-271 2.70m 30-60g 142cm 2 160g 8  
11111-272 2.70m 40-80g 142cm 2 170g 8  
11111-300 3.00m 30-60g 158cm 2 190g 9  

  

LEXA TRAVEL

NEW

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11112-240 2.40m 15-40g 68cm 4 155g 8  
11112-241 2.40m 30-60g 68cm 4 160g 8  
11112-270 2.70m 15-50g 75cm 4 170g 8  
11112-271 2.70m 30-60g 75cm 4 175g 8  

  

11111-273

11111-243

11112-241

Použití a obecné přijetí vícedílných cestovních prutů na přívlač se stabilně 
pomalu zlepšuje od té doby, co výrobci začali pro jejich výrobu používat 
kvalitní výrobní technologie a design prutů umožnil výrobu vícedílů, které 
svou akcí a ohybem připomínají dvoudílné pruty. Vysoké ceny za přepravu 
tubusů na pruty navíc tento trend podporují. Mimo své velmi lehké blanky 
nabízí čtyřdílný cestovní Lexa prut perfektní vyvážení a rychlou akci špičky. 
Použití speciálně tkaného karbonového X45 materiálu omezuje kroucení 
blanku během náhozu a tím umožňuje nahazování na velké vzdálenosti. 
Perfektní prut, když chcete cestovat s malým zavazadlem.

Používání velkých XXL nástrah při rybaření s multiplikátorem je čím dál 
více populárnější, především když se cílí na velké štiky.
I přes velkou váhu nástrahy se prut příjemně drží v ruce a tak umožňuje 
neúnavné rybaření po velmi dlouhou dobu i s těžkými nástrahami. Nový 
Lexa Baitcast má velké silové rezervy a snadno s ním nahodíte i nástrahy 
o velikosti 20-30cm.
Díky výrazné akci špičky pracuje celý prut naprosto dokonale a 
katapultuje velké nástrahy do enormních vzdáleností. Silná páteř má 
dostatek silových rezerv a tak s ní bez obtíží zdoláte i ty největší štiky. 
Při zdolávání špička prutu perfektně absorbuje rychlé výpady ryby a tak 
redukuje možnost ztráty úlovku.
Dlouhá horní část rukojeti vám dává skvělou kontrolu nad prutem a 
umožňuje ideální přenos síly při zdolávání ryby. Tento baitcastový prut 
nenechá žádné vaše přání při lovu velkých štik nesplněné.
Vybaven originálním Fuji sedlem navijáku, titan-oxidovými dvoupatkovými 
očky a prémiovou EVA rukojetí.

11111-235

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11111-235 2.30m 100-175g 117cm 2 210g 10  
  

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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Sedlo navijáku FUJI

EXcELER SPINNINg
Se sérií Exceler nabízí DAIWA širokou paletu klasických přívlačových prutů na různé druhy 
rybaření. Díky kvalitnímu materiálu High Modulus Carbon Fiber se podařilo navrhnout 
pruty, které jsou velmi tenké. Zároveň jsou také skvěle vybalancované se silnou páteří, 
která je ideální pro lov s umělými nástrahami. Pruty Exceler nabízí špičkové vybavení se 
skvělým poměrem cena-výkon.

  ►  Blank z kvalitního tkaného karbonu
  ► Koncovka prutu z pleteného karbonu
  ► Rychlá akce špičky
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Titan-oxidová očka
  ► AAA korková rukojeť
  ► Dřevěná koncovka

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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EXcELER SEA TROUT

11668-260

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11667-240 2.40m 5-25g 124cm 2 132g 8  
11667-271 2.70m 5-25g 139cm 2 149g 8  
11667-272 2.70m 8-35g 139cm 2 165g 8  

  

EXcELER JIggERSPIN

EXcELER ULTRA LIgHT JIggERSPIN

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11668-195 1.95m 1-9g 101cm 2 107g 9  
11668-210 2.10m 3-14g 109cm 2 100g 9  
11668-225 2.25m 1-9g 116cm 2 102g 9  
11668-240 2.40m 3-14g 124cm 2 116g 10  
11668-260 2.60m 3-18g 134cm 2 123g 11  
11668-280 2.80m 4-21g 144cm 2 136g 11  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11669-315 3.15m 15-45g 165cm 2 211g 9  
  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11669-195 1.95m 10-25g 101cm 2 104g 8  
11669-210 2.10m 10-20g 109cm 2 104g 7  
11669-240 2.40m 10-40g 124cm 2 145g 8  
11669-241 2.40m 15-50g 124cm 2 173g 8  
11669-270 2.70m 10-40g 139cm 2 173g 8  
11669-271 2.70m 20-60g 139cm 2 199g 8  
11669-272 2.70m 40-80g 139cm 2 214g 8  
11669-273 2.70m 50-100g 139cm 2 226g 8  
11669-300 3.00m 10-40g 154cm 2 187g 8  
11669-301 3.00m 30-60g 154cm 2 216g 8  
11669-302 3.00m 40-80g 154cm 2 258g 8  

  

EXcELER SPIN

11669-210

11669-240

11669-271

11669-315

Tyto pruty pokrývají zejména lov s malými a nejmenšími nástrahami. 
Perfektní na citlivou ultra-lehkou přívlač, na okouny, pstruhy a candáty. 
Extrémně lehké blanky s důraznou akcí špičky a vysokou citlivostí nabízí 
možnost perfektní prezentace malých, i těch nejmenších ultra-light nástrah. 
Solidní karbonová špička je téměř nezlomitelná a nabízí přímý kontakt s 
nástrahou. Pruty jsou osazeny jednopatkovými očky.

Klasické a citlivé jiggrové pruty se skvělou akcí špičky pro lov s malými 
gumovými nástrahami a wobblery. Silná páteř nabízí velké rezervy pro boj 
s rybou. Osazen jednoduchými očky.

Fantastický prut pro náročný lov pstruha obecného a pstruha mořského. 
Tenký blank nabízí pohodlnou manipulaci a umožňuje neúnavný lov. 
Díky semi-parabolické akci je blank rovnoměrně zatížen během náhozu 
a umožňuje tak dosáhnout vynikající náhozové vzdálenosti, která je pro 
úspěch někdy rozhodujícím parametrem. Jemná špička výborně absorbuje 
bojové výpady ryby a tím snižuje nebezpečí ztráty úlovku. Tyto pruty jsou 
vhodné pro vlasec i šňůru. Osazené prvním očkem, které je dvoupatkové 
a ostatní očka jsou jednopatková.

EXCELER SPIN 10-20g / 20-25g
Tyto krátké a lehké pruty Exceler jsou perfektní volbou pro menší potoky 
a říčky a také pro oblasti, kde použití delších prutů není možné, kvůli 
okolnímu porostu. Akce prutu je paraboličtější, než u silnějších verzí 
Exceleru. Díky tomu je dosaženo optimální prezentace lehkých plandavek 
a třpytek a malých gumových nástrah. Prut je osazen jednopatkovými očky.

EXCELER SPIN 10-40g / 15-50g
Klasický všestranný přívlačový prut pro lov s woblery 8-12 cm, plandavkami 
a kopyty. Štíhlý blank s akcí špičky je skvěle vyvážený a má dostatečně 
silnou páteř, aby si poradil i s většími úlovky. Ideální všestranný prut na 
štiky, candáty, pstruhy i okouny. Je osazen jednopatkovými očky, první 
očko je dvoupatkové.

EXCELER SPIN 20-60g / 30-60g
Klasický přívlačový prut určený především na štiky, candáty a okouny je 
ve vynikajícím poměru cena/výkon. Ideální pro woblery v délce 10-16 cm 
a kopyta do 14 cm. Poměrně tužší akce umožňuje perfektní kontrolu nad 
nástrahou i na velkou vzdálenost - taky strukturu dna snadno ucítíte díky 
high modulus karbonovému blanku prutu. Díky tužší páteři budete mít vždy 
dostatek silových rezerv na zdolání i větších druhů ryb bez problému. Prut 
je osazen dvoupatkovými očky.

EXCELER SPIN 40-80g / 50-100g
Nejsilnější prut ze série Exceler je jako zbraň, když rybaříte s velkými 
gumovými nástrahami do 20 cm, nebo velkými woblery. Silná páteř 
katapultuje i těžké nástrahy na opravdu velkou vzdálenost. Prut je osazen 
dvoupatkovými očky.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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NINJA X SPINNINg
Série přívlačový prutů DAIWA se skvělým 
poměrem cena/výkon. Tenké blanky z kvalitního 
karbonového materiálu nabízí ideální vyvážení 
a perfektní kontrolu nástrahy. Zvláště pokud 
používáte woblery a twistery, s tím to prutem 
můžete lehce prozkoumat struktury na dně a 
ucítíte každý záběr.

  ► Blank z kvalitního tkaného karbonu
  ► Tenký a lehký blank
  ► Brading-X rukojeť
  ► Očka z oxidu hlinitého
  ► Látkový obal

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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NINJA X  SPIN

11628-211

NINJA X JIggERSPIN

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11628-210 2.10m 3-15g 111cm 2 115g 7  
11628-211 2.10m 5-20g 111cm 2 118g 7  
11628-212 2.10m 10-30g 111cm 2 125g 7  
11628-240 2.40m 5-20g 127cm 2 135g 8  
11628-241 2.40m 10-30g 127cm 2 155g 8  
11628-242 2.40m 15-50g 127cm 2 165g 8  
11628-243 2.40m 30-70g 127cm 2 190g 8  
11628-244 2.40m 50-100g 127cm 2 210g 8  
11628-272 2.70m 15-50g 142cm 2 180g 8  
11628-270 2.70m 30-60g 142cm 2 195g 8  
11628-271 2.70m 40-80g 142cm 2 210g 8  
11628-300 3.00m 30-60g 158cm 2 195g 8  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11629-240 2.40m 7-28g 127cm 2 155g 8  
11629-241 2.40m 8-35g 127cm 2 165g 8  
11629-270 2.70m 7-28g 142cm 2 165g 8  
11629-271 2.70m 8-35g 142cm 2 180g 8  

  

11628-241

11628-270

11629-270

11629-271

Klasické přívlačové pruty s výraznou akcí špičky. Tyto pruty jsou navrženy 
jako univerzální přívlačové pruty. Perfektní pro lov na malé woblery, 
plandavky a třpytky. Rukojeť nabízí dostatečnou zásobu síly pro bezpečné 
unavení každé ryby.

Klasické přívlačové jigger pruty s výraznou akcí špičky. Velmi tenký a 
lehký blank je dobře vyvážený a umožňuje náhozy na dlouhé vzdálenosti. 
Rychlý blank z kvalitního karbonu High Modulus přenáší pohyb nástrahy 
až k rukojeti prutu a umožňuje okamžitý zásek. Perfektní pro malé woblery, 
plandavky a třpytky.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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cROSSFIRE SPINNINg

CROSSFIRE SPIN

CROSSFIRE ULTRA LIGHT SPIN

CROSSFIRE JIGGERSPIN

CROSSFIRE SEA TROUT

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11428-150 1.50m 2-7g 77cm 2 105g 6  
11428-180 1.80m 2-7g 93cm 2 115g 6  
11428-210 2.10m 2-7g 109cm 2 130g 8  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11428-211 2.10m 5-25g 108cm 2 155g 8  
11428-212 2.10m 10-40g 107cm 2 140g 8  
11428-240 2.40m 15-40g 122cm 2 200g 8  
11428-241 2.40m 20-60g 122cm 2 220g 8  
11428-242 2.40m 40-100g 122cm 2 225g 8  
11428-243 2.40m 50-180g 121cm 2 230g 8  
11428-270 2.70m 10-30g 138cm 2 210g 8  
11428-271 2.70m 15-40g 138cm 2 235g 8  
11428-272 2.70m 20-60g 138cm 2 245g 8  
11428-273 2.70m 40-100g 137cm 2 280g 8  
11428-274 2.70m 50-180g 137cm 2 300g 8  
11428-300 3.00m 10-40g 153cm 2 240g 8  
11428-301 3.00m 20-60g 153cm 2 265g 8  
11428-302 3.00m 40-100g 152cm 2 290g 8  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11429-240 2.40m 8-35g 123cm 2 195g 8  
11429-270 2.70m 8-35g 137cm 2 225g 8  
11429-245 2.40m 5-25g 123cm 2 190g 8  
11429-275 2.70m 5-25g 138cm 2 210g 8  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11428-305 3.00m 10-30g 154cm 2 230g 8  
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Série prutů Crossfire vás přesvědčí každičkým detailem. Široká řada 
modelů s mnoha rozdílnými odhozovými zátěžemi a délkami nabízí 
pruty téměř pro všechny možné druhy přívlače. Crossfire je velmi dobře 
vyvážený a tužší akce prutu (od 40 g výše) je ideální pro lov s umělými 
gumovými nástrahami. Pruty s odhozovou zátěží pod 40 g mají poněkud 
jemnější akci a jsou úplně vynikající pro lov s plandavkami, rotačními 
třpytkami. Prémiový blank se splétaným karbonovým vláknem vás 
nadchne a vynikající poměr mezi cenou a výkonem vás potěší ještě víc. 
Přesvědčte se sami! Osazen titan-oxidovými očky, korkovou rukojetí a 
citlivým blankem z karbonových vláken. Dodáváno v transportním obalu.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11430-180 1.80m 3-14g 95cm 2 90g 9  
11430-200 2.05m 3-14g 107cm 2 95g 9  
11430-220 2.20m 3-14g 115cm 2 100g 9  
11430-230 2.35m 3-14g 122cm 2 105g 9  

   

  ► Špičkový blank z karbonu High Modulus
  ► Pevná karbonová špička
  ► Titan-oxidová očka
  ► Sedlo navijáku Skeleton
  ► Kvalitní korková rukojeť

TEcHNOLOgIE

SILVER cREEK LIgHT SPIN

SILVER cREEK ULTRA LIgHT SPIN
Série Silver Creek UL nabízí extrémně citlivé pruty na ultra-lehkou vláčku 
s pevnou špičkou z karbonových vláken pro lov okounů, pstruhů a jelců. 
Ideální na malé nástrahy 3-7cm.

NEW
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Nové přívlačové pruty Silver Creek Light doplňují naši populární řadu prutů 
Silver Creek UL dalšími čtyřmi modely, které mají o něco silnější páteř 
a tužší karbonovou špičku. Série prutů, která přesvědčí svým skvělým 
poměrem cena/výkon, potěší jak profesionální rybáře, tak i začátečníky.
Perfektní pro menší nástrahy v délce 5-10cm a menší woblery do 10 cm.

  ► Špičkový blank z karbonu High Modulus
  ► Pevná karbonová špička
  ► Titan-oxidová očka
  ► Sedlo navijáku Skeleton
  ► Kvalitní korková rukojeť

TEcHNOLOgIE

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11431-180 1.80m 5-21g 94cm 2 100g 9  
11431-200 2.05m 5-21g 107cm 2 105g 9  
11431-220 2.20m 5-21g 116cm 2 110g 9  
11431-230 2.35m 5-21g 122cm 2 115g 9  

   

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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SWEEPFIRE SPINNINg

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11418-240 2.40m 8-35g 125cm 2 170g 7  
11418-270 2.70m 8-35g 141cm 2 210g 8  
11418-241 2.40m 5-25g 125cm 2 160g 7  
11418-271 2.70m 5-25g 139cm 2 190g 8  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11417-303 3.00m 10-30g 154cm 2 235g 9  
   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11417-150 1.50m 2-7g 79cm 2 90g 7  
11417-180 1.80m 2-7g 94cm 2 110g 7  
11417-210 2.10m 2-7g 110cm 2 130g 7  

   

SWEEPFIRE SPIN

SWEEPFIRE ULTRA LIGHT SPIN

SWEEPFIRE JIGGERSPIN

SWEEPFIRE SEA TROUT

Série prutů Sweepfire nabízí široké spektrum prutů v různých délkách a 
s rozdílnou akcí, které pokrývají téměř všechny možné druhy přívlače. 
Když si vezmete některý z těchto prutů do ruky, budete překvapeni, 
jak skvěle jsou vyvážené a že je tenký karbonový prut dostupný za tak 
dobrou cenu. Vybaven prémiovými hliníkovo-oxidovými očky, korkovou 
rukojetí a držáčkem na háček. Nový Sweepfire nabízí vynikající poměr 
mezi cenou a výkonem.
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Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11417-211 2.10m 5-25g 110cm 2 140g 7  
11417-212 2.10m 10-40g 109cm 2 135g 7  
11417-240 2.40m 15-40g 125cm 2 190g 7  
11417-241 2.40m 20-60g 124cm 2 195g 7  
11417-242 2.40m 40-100g 124cm 2 220g 7  
11417-243 2.40m 50-180g 124cm 2 230g 7  
11417-270 2.70m 10-30g 139cm 2 210g 8  
11417-271 2.70m 15-40g 139cm 2 210g 8  
11417-272 2.70m 20-60g 139cm 2 235g 8  
11417-276 2.70m 40-100g 139cm 2 270g 8  
11417-273 2.70m 50-180g 139cm 2 270g 8  
11417-300 3.00m 10-40g 154cm 2 240g 9  
11417-301 3.00m 20-60g 154cm 2 260g 9  
11417-302 3.00m 40-100g 154cm 2 310g 9  

   

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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MEgAFORcE TRAVEL
Cestovní pruty DAIWA MEGAFORCE TRAVEL, vytvořené našimi Japonskými inženýry jsou aktuálně velkým trendem a to od té doby, co jejich rozložení 
na více dílů umožnilo vzít si je s sebou pohodlně na dovolenou v kufru, bez nutnosti nákladných přepravních obalů. Především skvělý design vícedílného 
prutu a jeho soudobá konstrukce disponují stejnými vlastnostmi, jako mají klasické, dvoudílné pruty. Negativní vlivy spojek na akci prutu a křivku ohybu 
byly téměř kompletně odstraněny.
Vynikající série prutů MEGAFORCE TRAVEL společnosti DAIWA nabízí řadu vláčecích a jigových prutů, které pokrývají téměř všechny druhy rybolovu ve 
sladké vodě i na moři. Díky použití speciálních spojek mají tyto pruty výjimečně harmonickou křivku ohybu.

MEgAFORcE TRAVEL SPIN
V závislosti na nahazovací váze, kterou požadujete, najdete v této sérii 
pruty na pstruhy, okouny, candáty a štiky.

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11897-240 2.40m 10-40g 66cm 4 160g 8  
11897-245 2.40m 30-70g 66cm 4 180g 8  
11897-270 2.70m 15-50g 74cm 4 195g 8  
11897-275 2.70m 30-70g 74cm 4 210g 8  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11897-247 2.40m 100-200g 66cm 4 280g 7  
11897-248 2.40m 200-400g 66cm 4 310g 7  

   

MEgAFORcE TRAVEL PILK
Tyto dva modely pokrývají většinu způsobů použití při jiggingu na všechny 
druhy tresek, stejně jako lov halibutů. Jsou vybaveny korkovou rukojetí a 
dvoupatkovými očky.

11897-245

11897-247

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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TORNADO-Z

MEgAFORcE JIggERSPIN
Naše série MEGAFORCE JIGGERSPIN nabízí extrémně citlivé přívlačové 
pruty na lov s malými až nejmenšími smáčky. Všechny pruty MEGAFORCE, 
mají vestavěnou celo karbonovou špičku, která je téměř nezlomitelná. Tyto 
pruty mají výraznou a velmi rychlou akci špičky a silnou páteř. Perfektní pro 
lov okounů a candátů. Skvělý poměr cena - výkon!

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11241-220 2.20m 1-9g 113cm 2 100g 8  
11241-240 2.40m 2-14g 123cm 2 110g 9  
11241-260 2.60m 3-18g 134cm 2 120g 11  
11241-280 2.80m 4-20g 146cm 2 135g 11  
11241-300 3.00m 5-21g 154cm 2 145g 11  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11796-300 3.00m 10-55g 107cm 3 198g 9  
11796-330 3.30m 10-55g 118cm 3 234g 9  
11796-360 3.60m 10-55g 128cm 3 247g 10  
11796-390 3.90m 10-55g 138cm 3 286g 10  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11797-300 3.00m 35-95g 107cm 3 235g 9  
11797-330 3.30m 35-95g 117cm 3 280g 9  
11797-360 3.60m 35-95g 127cm 3 306g 10  
11797-390 3.90m 35-95g 137cm 3 340g 10  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11798-300 3.00m 75-120g 107cm 3 270g 9  
11798-330 3.30m 75-120g 117cm 3 315g 9  
11798-360 3.60m 75-120g 127cm 3 350g 10  
11798-390 3.90m 75-120g 137cm 3 386g 10  

  

TEAM DAIWA MODE XT

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11711-180 1.80m 1-7g 95cm 2 85g 8  
11711-185 1.80m 2-8g 95cm 2 90g 8  
11711-190 1.98m 2-10g 103cm 2 100g 8  
11711-195 1.98m 5-12g 103cm 2 95g 8  
11711-210 2.10m 1-5g 111cm 2 95g 8  

  

Série Tornado-Z nabízí škálu trojdílných prutů na střední až těžší lov ze 
břehu. Tři nahazovací váhové kategorie pokryjí různé druhy lovu ze břehu 
a různé cílové ryby - candáty, štiky, kapry, líny a úhoře. Kvalitní karbonový 
blank je dobře vyvážený a semi-parabolická akce rozkládá zátěž nástrahy 
po celé délce prutu. Perfektní na nahazování jemných návnad jako je těsto, 
červy, nástražní rybičky atd.
Osazeny špičkovou korkovou rukojetí, sedlem navijáku Fuji, titan-oxidovými 
očky. Látkový obal.

Tato malá série byla navržena týmem rybářů pro stále populárnější ultra-
lehké rybaření na okouny, candáty a pstruhy.
TD Mode pruty mají výraznou akci špičky, která je ideální pro použití s 
malými a nejmenšími plastovými nástrahami, lžičkami, plandavkami a 
třpytkami. Citlivý blank přenáší pohyby nástrahy až do rukojeti a nabízí 
dostatek rezerv během boje. Tento prut udolá bezpečně i velké ryby.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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  ► HVF® karbonový blank
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► V-Joint® put-over spojka
  ► Fuji® SiC očka
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► AAA korková rukojeť
  ► Exkluzivní obal Sedlo navijáku FUJI

smallest size allowed due to line thickness

11797-360

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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TEAM DAIWA 
TROUT AREA cOMMANDER
Pruty Trout Area Commander jsou vyrobeny pro lov okounů a pstruhů na 
menších říčkách a jezírcích. Solidní karbonová špička je při běžném použití 
téměř nezlomitelná a nabízí excelentní pocit absolutní kontroly nástrahy po 
celé délce prutu až k rukojeti. Díky odhalenému blanku pod sedlem navijáku 
je každá vibrace přenesená napřímo. Tyto pruty jsou perfektní volbou 
pro lov s malými a nejmenšími nástrahami - lžičkami, třpytkami, twistery, 
woblery atd. Páteř prutu nabízí dostatečnou zásobu síly pro boj i s velkými 
rybami v proudech.

Sedlo navijáku FUJI

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11713-180 1.80m 0.5-6g 96cm 2 69g 9  
11713-200 2.00m 1-7g 104cm 2 72g 9  
11713-215 2.15m 0.5-6g 110cm 2 77g 9  
11713-230 2.30m 1-7g 120cm 2 82g 9  

  ► HMC+® karbonový blank
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Špičková EVA rukojeť
  ► Fuji® Alconitová očka
  ► Exkluzivní obal

TEcHNOLOgIE

EXcELER cATFISH

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11818-275 2.70m 200-600g 141cm 2 375g 10  
11818-305 3.00m 200-600g 154cm 2 456g 11  
11818-335 3.30m 200-600g 170cm 2 505g 12  

   

Silné pruty na lov sumců na řece Ebro ve Španělsku, Po Basin v Itálii a 
samozřejmě také na domácích vodách.
Exceler Catfish je vybaven silnou páteří a to mu umožňuje bezpečný lov 
velkých sumců. Rozložení oček je ideální pro použití navijáků s fixní cívkou, 
stejně jako multiplikátorů. Všechna očka jsou dvojitě omotána pro vysokou 
odolnost. Kulatá koncovka prutu Pacbay nabízí bezpečnou fixaci prutu na 
těle během boje s rybou. S prutem Exceler Catfish dostanete skutečně 
silnou a nekompromisní výbavu pro boj s velkými sumci.

Prut je osazen překrývaným horním očkem, extra silnými titan-oxidovými 
očky na dvojité nožce, robustní EVA rukojetí a Pacbay koncovkou prutu.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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WINDcAST DEADBAIT Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11683-300 3.00m 10-50g 157cm 2 295g 6  
11683-330 3.30m 10-50g 172cm 2 240g 6  
11683-360 3.60m 10-50g 125cm 3 275g 7  

   

I přes konstantně rostoucí popularitu používání gumových nástrah, je lov na 
přírodní nástrahy a nástražní rybičky mezi rybáři stále v kurzu. Prut Windcast 
DeadBait byl vyvinut speciálně pro tento druh rybolovu. Parabolická akce 
blanku v průběhu náhozu chrání nástražní rybičku před poškozením při 
nahazování.

TWILIgHT SPEcIALIST cOREgONE

Prod. č. délka transp.d. díly hm. očka  

11916-215 2.10m 110cm 2+2 109g 10  
11916-245 2.40m 125cm 2+2 112g 11  

   

Vývoj prutu Twilight Coregon byl významně podpořen poznatky našich 
Daiwa specialistů na síhy z Německa a Rakouska. Cílem při konstrukci 
těchto prutů bylo vytvořit lehký a citlivý prut, který snadno absorbuje veškeré 
výpady ryby a převede je to sekce rukojeti. I přes svou vyšší citlivost jsou tyto 
pruty opravdu rychlé a mají dostatečně silnou páteř, abyste mohli okamžitě 
po záběru bezpečně zaseknout rybu. Díky této vlastnosti prutu dokážete 
úspěšně proměnit více záběrů a počet zdolaných ryb tak markantně vzroste. 
Takto koncipovaná akce prutu je velkou výhodou pokud lovíte síhy či siveny 
v hloubkách pod 20 metrů, protože prut přenáší každý záběr – skvělé 

pro nástrahy o váze 3-5 g a 5-10 g. Prut má vyměnitelné proti závaží v 
koncovce rukojeti, díky čemuž se perfektně přizpůsobí každému navijáku.

TEAM DAIWA MODE 2.0 TAIMEN
Nové TEAM DAWIA pruty MODE 2.0 jsou speciálně určeny pro zimní 
rybolov hlavatek na ledu a sněhu. Jemná akce špičky umožňuje detailně 
prozkoumávat povrch dna a krásně přenáší kontakt s lovící hlavatkou. 
Blank poskytuje vynikající silové rezervy v sekci rukojeti a umožňuje tak 
snadné zdolávání i velkých kousků. Model 2,1m s vrhací zátěží do 120g 
byl speciálně vyvinut pro lov na menších řekách, jako jsou například Gail, 
Pielach a Melk, kde se většinou chytá na malé umělé nástrahy. Verze prutu 
2,4m a 2,7m s vrhací zátěží do 150g byly vyvinuty jako velice všestranné, 
určené pro rybolov na velkých řekách jako jsou Drave, Mur, Lech nebo Inn. 

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11715-240 2.42m 40-150g 124cm 2 212g 6  
11715-270 2.72m 40-150g 139cm 2 255g 6  

   

S těmito pruty snadno nahodíte i větší, těžší nástrahy daleko od břehu a 
blank prutu zajistí dostatečné silové rezervy pro zdolávání Vašich úlovků.

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11682-300 3.00m 30-100g 157cm 2 235g 6  
11682-305 3.00m 40-120g 157cm 2 265g 6  
11682-360 3.60m 30-100g 184cm 2 305g 7  
11682-365 3.60m 40-120g 184cm 2 350g 7  

   

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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  ► Blank z pleteného karbonu
  ► Parabolická akce
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Titan-oxidová očka
  ► Kvalitní korková rukojeť

Sedlo navijáku FUJI

  ► Blank z kvalitního tkaného karbonu
  ► Fuji® Sedlo navijáku DPS
  ► Balanční závaží
  ► 2 karbonové špičky

TEcHNOLOgIE

TEcHNOLOgIE

Sedlo navijáku FUJI

  ► HMC+® karbonový blank
  ► Silná akce špičky
  ► Extra velká mrazuodolná očka
  ► Koncové očko 16mm
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Kvalitní korková rukojeť
  ► Exkluzivní obal

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

Sedlo navijáku FUJI
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Série prutů Procaster má velmi lehký a skvěle vyvážený blank s perfektní 
akcí špičky. V závislosti na vrhací zátěži prutu, se tato série prutů díky 
své citlivé akci skvěle hodí pro lov se sbirolinem na rybnících, stejně tak 
i pro lov menších kaprů, cejnů nebo candátů ze břehu. Prut je vybaven 
prémiovou korkovou rukojetí, titan-oxidovými očky a transportním 
obalem.

SWEEPFIRE T

PROcASTER TROUT

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11518-360 3.60m 3-10g 125cm 7 125g 9  
11518-390 3.90m 5-20g 127cm 8 165g 10  
11518-420 4.20m 10-30g 127cm 8 205g 10  
11518-425 4.20m 15-40g 126cm 8 220g 10  

  

NINJA LAKE TROUT
Tyto jemné pruty byly navrženy zejména pro lov na pstruhových tůňkách se 
sbiroliny a bambardiny. Tenký blank je velmi dobře vyvážený a kombinuje 
skvělou nahazovací vzdálenost s vysokou citlivostí a ohromující detekcí 
záběru. Páteř nabízí zásobu síly pro náhozy i boj s rybou.

NEW

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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Set - bič bez oček
Set obsahuje sklolaminátový bič a připravený návazec se splávkem a 
háčkem navinutý na držák - tímto jste okamžitě vybaveni k rybolovu. Sety 
jsou dodávány v průhledném transportním pouzdře s otvorem pro zavěšení 
na prodejní stěnu.

Prod. č. délka transp.d. díly hm.   

11512-300 3.00m 115cm 3 250g  
11512-400 4.00m 115cm 4 320g  
11512-500 5.00m 115cm 5 440g  

  

  ► HVF® karbonový blank
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Titan-oxidová očka
  ► Extra štíhlý blank
  ► Citlivá akce špičky

Sedlo navijáku FUJI

TEcHNOLOgIE

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11708-306 3.00m 10-25g 107cm 3 205g 7  
11708-336 3.30m 10-25g 115cm 3 215g 8  
11708-366 3.60m 10-25g 127cm 3 235g 8  
11708-396 3.90m 10-25g 137cm 3 265g 8  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11707-306 3.00m 10-35g 107cm 3 215g 7  
11707-336 3.30m 10-35g 115cm 3 230g 8  
11707-366 3.60m 10-35g 127cm 3 235g 8  
11707-396 3.90m 10-35g 137cm 3 260g 8  

  

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

PROCASTER TROUT 10-25G PROCASTER TROUT 10-35G
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TOURNAMENT BASIAIR cARP

 

BASIAIR Z45 cARP
Jméno Basiair znamená špičkovou kvalitu DAIWA a prut Basiair Z45 není 
výjimkou. Japonští inženýři spolu s nejlepšími evropskými kapráři pracovali 
na novém designu tohoto prutu 2 roky. Basiair Z45 je vyroben v Japonsku, 
v souladu s nejvyššími technologickými standardy a naším nejnovějším 
know-how v konstrukci blanku. V-Joint spojka zajišťuje harmonickou křivku 
ohybu a 3DX karbonový povrch redukuje kroucení a představuje skutečnou 
pastvu pro oči. Blank je konstruován z SVF karbonu, který umožňuje dlouhé 
a přesné náhozy a redukuje ztrátu úlovku, AGS karbonová očka zajišťují 
velice rychlou akci prutu.
Jsme si jistí, že tohle je nejlepší kaprářský prut, který kdy DAIWA 
vyprodukovala.

 
Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11610-360 12'-3.60ft-m 3.00lb 187cm 2 325g 7  
11610-390 13'-3.90ft-m 3.50lb 203cm 2 382g 7  

   

  ► Karbonový blank SVF®

  ► 3DX® 3D-křížově tkaný karbonový povrch
  ► V-Joint® spojka
  ► AGS® karbonová očka
  ► 3DX® karbonem motaná očka
  ► Fuji® Titanové koncové očko
  ► ALPS® sedlo navijáku
  ► 3DX® karbonová rukojeť
  ► Polstrovaná transportní taška

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11611-365 12'-3.60ft-m 3.00lb 187cm 2 290g 7  
11611-395 13'-3.90ft-m 3.50lb 203cm 2 345g 7  

   

Pruty Basiair Carp nyní nabízí ještě silnější páteř pro optimalizované 
nahazovací schopnosti - perfektní prut pro lovce kaprů na všechny 
vzdálenosti. Kombinace SVF karbonových vláken a 3DX karbonových 
vláken umožňuje konstrukci velmi štíhlých blanků s neuvěřitelnou odolností 
- ideální pro přesné náhozy. Materiál 3DX významně snižuje kroucení 
během náhozu a jeho design připomíná hadí kůži. Tak, aby tento prut byl 
odpovídajícím partnerem našemu světově proslulému kaprovému navijáku 
Basiair byly pro jeho výrobu použity jen špičkové japonské komponenty: Fuji 
titanová očka, luxusní Air-Foam materiál pro výrobu rukojeti prutu a 3DX 
karbonový materiál pro výrobu sedla navijáku. Toto je vyjímečný prut, dost 
silný na to, aby zdolal i obrovské úlovky. Každý prut má sériové číslo vyryté 
na sedle navijáku.

  ► Karbonový blank SVF®

  ► 3DX® 3D-křížově tkaný karbonový povrch
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► V-Joint® put-over spojka
  ► Fuji® Titanová SiC K-očka
  ► Rukojeť Air-Foam EVA
  ► 3DX® karbonová rukojeť
  ► Polstrovaná transportní taška

smallest size allowed due to line thickness

TEcHNOLOgIE

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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EMBLEM XT cARP

Sedlo navijáku FUJI

cAST'IZM cARP
Neuvěřitelně silný a precizní. Toto jsou charakteristické vlastnosti, na 
které jsme se zaměřili při vývoji prutu Cast´Izm Carp. Při konstrukci tohoto 
prutu se inženýři společnosti Daiwa soustředili především na optimální 
nahazovací vlastnosti a silný blank. A tak je prut Cast´Izm poněkud těžší, 
ale nahodíte s ním opravdu do extrémních vzdáleností a navíc má enormní 
silové rezervy a tak bezpečně zdoláte každou rybu, i pokud vám zabere 
daleko od břehu. Když jsme testovali odhozové vlastnosti tohoto prutu, 
náš tým rybářů bez problému dosáhl vzdáleností větší než 100 m s verzí 
prutu v délce 12 stop! Konstrukce karbonového blanku X45 v kombinaci s 
kevlarovým zpevněním blanku zabraňuje kroucení prutu během náhozu. 
Kevlarový materiál se navíc stará o neuvěřitelně silnou páteř prutu a tak 
se stanete vítězem každého souboje s rybou. Spojka V-Joint zajišťuje 
optimální křivku ohybu, která rozprostírá tlak rovnoměrně do celého blanku. 
Průměr 50 mm u náběhového očka napomáhá k hladkým náhozům. 
Cast´Izm Carp přesvědčí každého, kdo touží nahazovat opravdu daleko.

  ► HVF® karbonový blank
  ► Vyztužené kevlarem
  ► Extrémně silný blank
  ► Fuji® Alconitová K-očka
  ► První očko 50mm
  ► V-Joint® put-over spojka
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► Exkluzivní obal

smallest size allowed due to line thickness

Vyztužené kevlarem

TEcHNOLOgIE

TEcHNOLOgIE

NEW

Populární kaprové pruty Emblem byly kompletně inovovány pro 
nastávající sezónu.
Štíhlý a ideálně vyvážený blank padne skvěle do ruky a má obrovské 
silové rezervy, které využijete při zdolávání kaprů. Progresivní akce 
špičky umožňuje nahazování do opravdu velkých vzdáleností a snižuje 
hrozbu ztráty úlovku. Blank je splétaný z prémiového 1K karbonu. Na 
první pohled je to opravdová krása.
Nové pruty Emblem XT jsou úplný zázrak pro daleké nahazování a 
perfektně se v nich snoubí prémiová kvalita a elegantní design. Série 
byla navíc rozšířena od dva 10ft pruty. Stalkerové pruty pro lov blízko u 
břehu. Tyto pruty byly speciálně vyvinuty pro krátké rybářské vycházky 
do obtížně dostupných míst, nebo pro lov z lodi, který se stává stále více 
a více populárnějším.
Modely v délce 12ft – 3lb jsou dostupné s prvním očkem s průměrem 
40mm, nebo 50mm (11576-365).

  ► HMC+® karbonový blank
  ► 1K blank splétaný z karbonových vláken
  ► Silná akce špičky
  ► Titan-oxidová očka
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Exkluzivní obal

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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11914-300

11914-360

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11576-360 12'-3.60ft-m 2.50lb 187cm 2 300g 6  
11576-361 12'-3.60ft-m 3.00lb 187cm 2 325g 6  
11576-365 12'-3.60ft-m 3.00lb 187cm 2 330g 6  
11576-390 13'-3.90ft-m 3.50lb 203cm 2 375g 6  

   

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11576-300 10'-3.00ft-m 2.00lb 157cm 2 220g 6  
11576-305 10'-3.00ft-m 3.00lb 157cm 2 250g 6  

   

EMBLEM XT CARP EMBLEM XT STALKER CARP

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11914-360 12'-3.60ft-m 3.00lb 187cm 2 390g 6  
11914-390 13'-3.90ft-m 3.50lb 203cm 2 450g 6  

   

  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11914-300 10'-3.00ft-m 3.00lb 156cm 2 280g 6  
11914-330 11'-3.30ft-m 2.50lb 171cm 2 255g 7  

   

NEW

CAST'IZM CARPCAST'IZM STALKER CARP
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EMcAST cARP
Kaprové pruty Emcast nabízí velmi štíhlý průměr blanku s vysokou odolností. Silná páteř představuje neuvěřitelnou zásobárnu sílových rezerv a prut je tak 
schopen bojovat i s velkými kapry. Akce špičky umožňuje dlouhé nahazovací vzdálenosti a perfektně pohlcuje náhlé výpady ryby, což redukuje významně 
riziko spadení úlovku. Tyto dva pruty se skvěle hodí na lov blízko u břehu a nabízí semi-parabolickou akci. Vybavené blanky z materiálu High Modulus 
Carbon Fiber, titan-oxidovými očky na dvojité nožce, pleteným karbonovým materiálem u rukojeti a transportním obalem.
12ft/3.0lbs model 11580-365 má 50mm první očko.

REgAL cARP

Sedlo navijáku FUJI

Klasické kaprové pruty s akcí ve špičce a silnou páteří ve vynikajícím poměru cena/výkon.

Pruty Regal carp vás přesvědčí svým malým průměrem blanku a tím jak se skvěle drží v ruce. Špička prutu 
pracuje naplno při nahazování a katapultuje vaše návazce do velkých vzdáleností. 10ft Stalker modely jsou 
vynikajícími pruty pro lov blízko u břehu a pro lov z lodi, který se stává čím dál víc populárnějším.
Modely v délce 12ft a 13ft (produktové číslo 11573-367/-395) mají 50mm první očko. Tato velikost očka 
minimalizuje tření při náhozu a tak umožňuje dosažení větší vzdálenosti. Vynikající pro ty, kteří loví daleko od 
břehu!
Dva třídílné modely jsou perfektní pro ty, kteří požadují kratší transportní délku. 1K splétané karbonové 
vlákno v sekci rukojeti poskytuje prutům nenápadný a decentní vzhled, ale v kombinaci s Fuji sedlem navijáku 
zdůrazňuje klasický charakter těchto prutů. Osazené titan-oxidovými očky, které jsou výjimečnými komponenty 
v této cenové hladině prutů.

NEW

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11580-300 10'-3.00ft-m 2.0lb 155cm 2 295g 6  
11580-301 10'-3.00ft-m 3.0lb 154cm 2 305g 6  

  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11580-360 12'-3.60ft-m 2.75lb 186cm 2 335g 7  
11580-361 12'-3.60ft-m 3.0lb 185cm 2 355g 7  
11580-365 12'-3.60ft-m 3.0lb 185cm 2 355g 7  
11580-366 12'-3.60ft-m 3.5lb 186cm 2 350g 7  
11580-390 13'-3.90ft-m 3.5lb 200cm 2 430g 8  

  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11580-367 12'-3.60ft-m 4.5lb 185cm 2 355g 7  
11580-395 13'-3.90ft-m 5.0lb 200cm 2 420g 7  

  

REGAL CARP 2-DÍLNÝ. REGAL CARP 3-DÍLNÝ.

REGAL STALKER CARP

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11573-335 11'-3.30ft-m 2.50lb 172cm 2 210g 6  
11573-365 12'-3.60ft-m 2.50lb 187cm 2 230g 6  
11573-366 12'-3.60ft-m 3.00lb 187cm 2 260g 6  
11573-367 12'-3.60ft-m 3.00lb 187cm 2 275g 6  
11573-395 13'-3.90ft-m 3.50lb 203cm 2 350g 6  

  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11573-368 12'-3.60ft-m 3.00lb 127cm 3 275g 6  
11573-398 13'-3.90ft-m 3.50lb 138cm 3 350g 6  

  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11573-300 10'-3.00ft-m 2.00lb 157cm 2 190g 6  
11573-306 10'-3.00ft-m 3.00lb 157cm 2 205g 6  

  

EMCAST STALKER CARP

EMCAST CARP 2-DÍLNÝ

EMCAST SPOD CARP

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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Sedlo navijáku FUJI

WINDcAST cARP NEW

TEcHNOLOgIE

Štíhlé, rychlé, se skvělými silovými rezervami – toto jsou vlastnosti 
nových kaprových prutů ze série Windcast. Všechny blanky byly 
kompletně inovovány a tak jsou rychlejší, lehčí a přesnější v porovnání s 
předchozími modely prutů.
Štíhlý 3K splétaný karbonový blank je skvěle vyvážený a má dostatek 
silových rezerv ke kontrole i velkých druhů ryb, na velké vzdálenosti od 
břehu.
Díky opakovaným požadavkům rybářů jsou odteď k dispozici také tři 
modely s 50m prvním očkem. (Produktové číslo 11684-361, 11684-365, 
11684-390)

WINDcAST STALKER cARP
Stalkerové pruty jsou čím dál více oblíbené na kaprařské scéně – nové 
pruty Windcast Stalker jsou vybaveny prémiovými komponenty a mají 
enormní silové rezervy. Velice štíhlý blank splétaný z 3K karbonových 
vláken je skvěle vyvážený, zatímco špička se dokáže vypořádat i se 
silnými výpady ryb a tak redukuje ztrátu vašeho úlovku na minimum.

  ► 3K blank splétaný z karbonových vláken
  ► Rychlá akce špičky
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Titan-oxidová dvoupatková očka
  ► 3K karbonová rukojeť

WINDcAST SPOD cARP
Pruty Windcast Spod mají enormní silové rezervy, aby katapultovali 
váš spod i do velmi odlehlých krmných míst. Extrémně odolný blank byl 
navržen tak, aby vydržel bezpočet silných náhozů a ustál tak potřebu 
permanentního spodování. Díky akci špičky prut skvěle pracuje a tak 
můžete i s malou snahou dosáhnout opravdu velkých vzdáleností.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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WINDcAST TRADITIONAL cARPWINDCAST CARP 2-DÍLNÝ.

WINDCAST CARP 3-DÍLNÝ.

WINDCAST STALKER CARP

WINDCAST SPOD CARP

WINDCAST TRADITIONAL CARP 2-DÍLNÝ

WINDCAST TRADITIONAL STALKER CARP

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11686-335 11'-3.30ft-m 2.25lb 172cm 2 265g 6  
11686-365 12'-3.60ft-m 3.00lb 187cm 2 300g 6  
11686-366 12'-3.60ft-m 3.00lb 187cm 2 315g 6  
11686-396 13'-3.90ft-m 3.50lb 203cm 2 360g 6  

  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11686-305 10'-3.00ft-m 2.00lb 157cm 2 220g 6  
11686-306 10'-3.00ft-m 3.00lb 157cm 2 260g 6  

  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11684-360 12'-3.60ft-m 3.00lb 187cm 2 300g 6  
11684-361 12'-3.60ft-m 3.00lb 187cm 2 315g 6  
11684-365 12'-3.60ft-m 3.50lb 187cm 2 325g 6  
11684-390 13'-3.90ft-m 3.50lb 203cm 2 360g 6  

  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11684-368 12'-3.60ft-m 3.00lb 127cm 3 305g 5  
  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11684-270 9'-2.70ft-m 2.50lb 141cm 2 195g 6  
11684-305 10'-3.00ft-m 2.00lb 157cm 2 215g 6  
11684-300 10'-3.00ft-m 3.00lb 157cm 2 240g 6  

  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11684-366 12'-3.60ft-m 4.50lb 187cm 2 380g 6  
  

Pruty Windcast Traditional mají úplně ten stejný blank jako nová série 
Windcast, ale jsou vybaveny klasickou korkovou rukojetí. Model v délce 
12ft. – 3lb je dostupný s 40 mm prvním očkem (11686-365), nebo 50 mm 
prvním očkem (11686-366). Velmi klasické a rychlé pruty s progresivní 
akcí a nadčasovým designem.

WINDcAST TRADITIONAL STALKER cARP
Lov blízko u břehu s krátkými pruty v délce 3 metry je čím dál více 
oblíbenější. Pruty Windcast Stalker Traditional byly navrženy obzvláště 
pro tento způsob použití. Progresivní akce špičky umožňuje snadné 
nahazování i velkých návnad, jako například chléb, do vzdálenosti blízko 
břehu, bez sebemenších problémů. Sekce rukojeti má velké silové 
rezervy pro bezproblémové zdolání ryby a její úspěšné navedení do 
podběráku. Dva 3m Stalker modely a 3.3m model mají celokorkovou 
rukojeť pro lepší manipulaci a úchop. Model v délce 3.3m se také skvěle 
hodí pro lov štik, candátů a velkých cejnů na mrtvou rybku.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

11684-300

11684-361

11686-365

11686-305
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BLAcK WIDOW cARP

BLACK WIDOW CARP 3-DÍLNÝ

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11572-366 12'-3.60ft-m 3.00lb 107cm 7 290g 6  
11572-396 13'-3.90ft-m 3.50lb 109cm 8 305g 7  

  

Tyto teleskopické kaprové pruty nabízí štíhlý a dobře vyvážený blank, 
které jednoduše nahazují váhy mezi 60g - 100g na velké vzdálenosti s 
velkou rezervou síly během boje.

BLACK WIDOW CARP 2-SECT.

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11579-300 10'-3.00ft-m 2.00lb 157cm 2 210g 6  
11579-305 10'-3.00ft-m 3.00lb 157cm 2 233g 6  

  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11579-360 12'-3.60ft-m 2.75lb 188cm 2 340g 6  
11579-361 12'-3.60ft-m 3.00lb 188cm 2 355g 6  
11579-362 12'-3.60ft-m 3.00lb 188cm 2 369g 6  
11579-363 12'-3.60ft-m 3.50lb 188cm 2 397g 6  
11579-390 13'-3.90ft-m 3.50lb 200cm 2 403g 6  
11579-395 13'-3.90ft-m 3.75lb 200cm 2 455g 6  

   

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11579-368 12'-3.60ft-m 3.00lb 128cm 3 374g 6  
  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11579-367 12'-3.60ft-m 4.00lb 188cm 2 392g 6  
  

BLACK WIDOW MARKER BLACK WIDOW SPOD CARP

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11579-396 13'-3.90ft-m 5.00lb 200cm 2 576g 6  
  

BLAcK WIDOW TELE cARP

Kaprové pruty Black Widow jsou založeny na stejné konstrukci blanku, jako jejich velmi úspěšní předchůdci, ale byly navíc přizpůsobeny nejnovějším 
požadavkům moderních kaprařů na design prutu. Také jsme přidali pár nových modelů. Série Black Widow je nyní obohacena o model v délce 12ft. 3.0lb 
s 50mm prvním očkem a také je tu nový stalkerový prut pro lov blízko u břehu. Rukojeť pod sedlem navijáku je kompletně potažená smršťovací hadičkou 
a rukojeť sama o sobě je velmi dlouhá. Štíhlý blank má dostatek silových rezerv a vy tak snadno nahodíte na opravdu velkou vzdálenost a bez problému 
zdoláte i větší druhy ryb. Prut je osazen titan-oxidovými dvoupatkovými očky.
Model 11579-362 má 50mm první očko.

BLAcK WIDOW STALKER cARP
Klasický stalkerový prut s velmi štíhlým, ale stále skvěle vyváženým 
blankem. Tyto parabolické pruty se úžasně drží v ruce a jejich značně 
paraboličtější akce umožňuje prezentaci i lehoučkých návazců s 
náročnějšími návnadami, jako je třeba chléb nebo těsto. Sekce rukojeti má 
dostatek silových rezerv, aby dokonale unavila i větší druhy ryb.
Model v délce 10ft. - 3lbs se také velmi dobře hodí i pro lov z lodi.

BLACK WIDOW STALKER CARP

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

11579-362

11579-305
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SHOgUN XR cARP NEW

NINJA X cARP

TEcHNOLOgIE

NEW

S kaprovými pruty Ninja X nabízí DAIWA velmi lehké a velice kvalitní 
kaprový prut ve skvělém poměru cena/výkon. Díky progresivní akci a 
štíhlému, karbonovému blanku prut skvěle pracuje a umožňuje extrémně 
dlouhé náhozy. Blank dobře absorbuje výpady ryby a díky jeho rychlé 
akci s ním rybu snadno a bezpečně zdoláte a navedete do podběráku.

Dostupné i v délce 12ft. – 3lb s 40mm, nebo 50mm prvním očkem. 
(Produktové číslo 11595-365)
Navíc má řada prutů Ninja X také dva čtyřdílné cestovní modely, které se 
velmi snadno přepravují. Skvělá volba na dovolenou či výlet.

  ► Kvalitní korková / EVA rukojeť
  ► Progresivní akce
  ► Extra štíhlý blank
  ► Titan-oxidová dvoupatková očka
  ► První očko 50mm

Kaprové pruty Shogun XR nabízí výjimečné nahazovací vlastnosti a 
extrémně lehký, štíhlý blank.
Prémiový HMC+ karbonový blank se okamžitě po náhozu navrací do 
původní polohy a umožňuje vám tak daleké a přesně cílené nahazování. 
Prut má výraznou akci špičky, zatímco jeho silná páteř poskytuje enormní 
silové rezervy pro zdolávání vašich úlovků. Shogun XR je perfektně 
vyvážený a má veškeré vlastnosti, které očekáváte od prémiového 
kaprového prutu.
Model Shogun Stalker je skvělou volbou pro lov na krátké vzdálenosti 
– výrazná akce špičky absorbuje nenadálé výpady a skvěle tak snižuje 
možnost ztráty ryby. Prut je vybaven originálním Fuji sedlem navijáku, 
HMC karbonovým blankem, titan-oxidovými dvoupatkovými očky, 
prémiovou rukojetí EVA a transportním obalem. Modely v délce 12ft a 
13ft mají 50mm první očko.

TEcHNOLOgIE

  ► HMC+® karbonový blank
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Extra štíhlý blank
  ► Titan-oxidová dvoupatková očka

Sedlo navijáku FUJI

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11595-301 10'-3.00ft-m 2.00lb 157cm 2 240g 6  
11595-300 10'-3.00ft-m 3.00lb 156cm 2 260g 6  
11595-360 12'-3.60ft-m 3.00lb 186cm 2 345g 6  
11595-365 12'-3.60ft-m 3.00lb 186cm 2 340g 6  
11595-395 13'-3.90ft-m 3.50lb 201cm 2 430g 6  

  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11595-368 12'-3.60ft-m 3.0lb 95cm 4 320g 6  
11595-398 13'-3.90ft-m 3.5lb 104cm 4 380g 6  

  

NINJA X CARP 2-DÍLNÝ. NINJA X CARP 4-DÍLNÝ.

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11577-300 10'-3.00ft-m 3.00lb 157cm 2 235g 6  
  

Prod. č. délka TC transp.d. díly hm. očka  

11577-360 12'-3.60ft-m 3.00lb 188cm 2 295g 6  
11577-390 13'-3.90ft-m 3.50lb 203cm 2 370g 6  

  

SHOGUN XR CARP 2-DÍLNÝ. SHOGUN XR STALKER CARP

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

11595-365

11595-300

11595-368

11577-300

11577-360
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AqUALITE FEEDER
Pro lovce ze břehu je již léta jméno Aqualite zárukou spolehlivosti, optimální 
akce a velmi dobrého poměru cena-výkon. Nové feederové pruty Aqualite 
nabízí tenký blank, lehkou konstrukci a kvalitní komponenty. Jsou vyrobené 
z vysoce pevného karbonového materiálu, jsou perfektně vyvážené a lehce 
se s nimi pracuje. Povrch prutu pletený do X zpevňuje prut a jeho akce je 
tak tužší. Navíc odpadá nechtěné kroucení prutu při náhozu - důsledkem je 
více přesných a dlouhých náhozů.

TEAM DAIWA HEAVY FEEDER
Se třetí edicí našich velmi úspěšných prutů TEAM DAIWA Heavy Feeder úspěšný příběh pokračuje. Po mnoha a mnoha testech jsme si absolutně jisti - 
nové TEAM DAIWA Heavy Feeder pruty jsou nejlepší, které jsme kdy vyrobili.
Štíhlé blanky z modulovaného karbonu a karbonové špičky dávají při zatížení dohromady absolutně kompaktní křivku ohybu. Silná páteř nabízí přesné 
náhozy i s velkou zátěží. Prut je osazen velkými, dvoupatkovými aluminium-oxidovými očky, které nabízí delší nához. Nadměrně velká očka jsou také na 
náhradních špičkách. Každý prut je dodáván se třemi karbonovými náhradními špičkami.
Díky barevným značkám na náhradních špičkách, je možné lépe detekovat záběry i při horší viditelnosti a v noci.

Sedlo navijáku FUJI

  ► Blank z kvalitního tkaného karbonu
  ► Povrch blanku z karbonu tkaného do X
  ► Pogumovaná rukojeť
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Titan-oxidová dvoupatková očka
  ► 2 karbonové špičky
  ► Látkový obal

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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AqUALITE FEEDER

AqUALITE LIgHT FEEDER
V porovnání s heavy feedery, lehké feederové pruty Aqualite nabízí více 
parabolickou akci. Jsou tou správnou volbou pro method feeder stejně 
jako pro lov na krátké vzdálenosti v lehkém proudu.

Silné feederové pruty s velkými očky pro nekompromisní lov. I přes svou 
silnou páteř se tyto pruty jednoduše ovládají. Nahazovací váha až 180g 
umožňuje lov na feeder s velkými krmítky a v silném proudu. Velká očka na 
feederové špičce umožňují použití šokových návazců.

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11775-365 3.60m až do 120g 126cm 3+2 280g 13  
11775-395 3.90m až do 120g 137cm 3+2 300g 13  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11774-365 3.60m až do 180g 126cm 3+2 300g 14  
11774-395 3.90m až do 180g 137cm 3+2 310g 14  
11774-425 4.20m až do 180g 147cm 3+2 340g 14  

   

Sedlo navijáku FUJI

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11744-390 3.90m až do 150g 141cm 3+3 255g 8  
11744-420 4.20m až do 150g 151cm 3+3 340g 8  

  

11775-365

11774-425

Prod. č.  

11744-000L Quiver Light  
11744-000M Quiver Medium  
11744-000H Quiver Heavy  

11744-000L              L         
11744-000M            M           11744-390 / 420
11744-000H             H         

Produktové číslo 
špičky

Sladěné s feedero-
vými pruty

Prod. č.  

11774-365G Quiver G-12HQ  
11774-365R Quiver R-12HQ  
11774-395G Quiver G-13HQ  
11774-395R Quiver R-13HQ  
11774-425G Quiver G-14HQ  
11774-425R Quiver R-14HQ  

11774-365G                G         
11774-365R                 R           
11774-395G                G         
11774-395R                 R           
11774-425G                G         
11774-425R                 R    
11775-365G                G         
11775-365R                 R
11775-395G                G         
11775-395R                 R       

Produktové číslo 
špičky

Sladěné s fee-
derovými pruty

11774-365
         
11774-395
        
11774-425

11775-365
        
11775-395

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

NáHRADNí šPIčKA TEAM DAIWA HEAVY FEEDER

NáHRADNí šPIčKA AQUALITE FEEDER
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BLAcK WIDOW FEEDER
Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11789-270 2.70m až do 80g 97cm 3+2 190g 13  
11789-300 3.00m až do 80g 107cm 3+2 215g 14  
11789-330 3.30m až do 100g 117cm 3+2 255g 14  
11789-360 3.60m až do 150g 125cm 3+2 295g 15  
11789-390 3.90m až do 150g 135cm 3+2 325g 15  

   

POWERMESH FEEDER
S feederovými pruty Powermesh nabízí DAIWA sérii prémiových feederových 
prutů v úžasném poměru cena-výkon. Každý model je dodáván s dvěma 
různými, pevnými, karbonovými špičkami.
Modely prutů s vrhací zátěží prutu 100g a 200g byly speciálně vyvinuty pro 
feeder na klidných vodách, nebo vodách s mírným proudem, který se stává 
stále populárnějším. Manipulace s těmito pruty je velice pohodlná a blanky 
mají dostatečné silové rezervy pro zdolávání kaprů větších velikostí.
Model prutu určený pro feeder na těžko s vrhací zátěží do 150g je klasický, 

univerzální feederový prut, který může být použit při rybolovu na řekách 
se silným proudem, stejně jako na klidných vodách. Silná páteř prutu 
poskytuje dostatek silových rezerv při zdolávání parmy a poskytuje jistotu 
při rybolovu v silném proudu. Velká očka, použitá na špičce prutu umožňují 
snadné používání šokových návazců.

Série feederových prutů Black Widow jsou skvěle vyvážené, mají silnou 
páteř a navíc skvělý poměr cena/výkon. Štíhlý karbonový blank je dobře 
vyvážený, skvěle rozkládá váhu při náhozu a umožňuje dosažení velké 
nahazovací vzdálenosti. Dodávány se dvěma náhradními, feederovými 
špičkami.

BLAcK WIDOW TELE FEEDER

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11574-330 3.30m až do 100g 137cm 7+2 270g 11  
11574-360 3.60m až do 100g 138cm 7+2 295g 11  
11574-390 3.90m až do 100g 139cm 8+2 305g 12  

   

Tyto teleskopické feederové pruty nabízí silnou páteř blanku a chytání 
s ním je opravdovým požitkem, hlavně během boje s rybou. Tyto pruty 
excelují svým designem stejně jako svou skvělou akcí. Lze je také 
použít na method feeder nebo i na lov úhořů. Vybavené titan-oxidovými 
dvoupatkovými očky, korkovou rukojetí a transportním obalem.
Dodávány se dvěma náhradními špičkami.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

11789-000Y
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Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11780-331 3.30m až do 100g 117cm 3+2 205g 13  
11780-361 3.60m až do 120g 127cm 3+2 245g 14  
11780-391 3.90m až do 120g 137cm 3+2 270g 14  
11780-365 3.60m až do 150g 126cm 3+2 250g 14  
11780-395 3.90m až do 150g 136cm 3+2 290g 14  
11780-425 4.20m až do 150g 146cm 3+2 300g 14  

   

11780-425

Prod. č.  

11789-000Y Quiver Y-150g  
11789-000R Quiver R-150g  
11789-001Y Quiver Y-80/100g  
11789-001R Quiver R-80/100g  

11789-000Y             Y      
11789-000R             R 
11789-001Y             Y      
11789-001R             R 

Produktové číslo 
špičky

Sladěné s fee-
derovými pruty

11789-360/390

11789-270/300/330

Prod. č.  

11780-331R Quiver R-11MQ  
11780-331Y Quiver Y-11MQ  
11780-361R Quiver R-12MHQ  
11780-361Y Quiver Y-12MHQ  
11780-391R Quiver R-13MHQ  
11780-391Y Quiver Y-13MHQ  
11780-365R Quiver R-12HQ  
11780-365Y Quiver Y-12HQ  
11780-395R Quiver R-13HQ  
11780-395Y Quiver Y-13HQ  
11780-425R Quiver R-14HQ  
11780-425Y Quiver Y-14HQ  

11780-331R             R      
11780-331Y             Y 
11780-361R             R      
11780-361Y             Y 
11780-391R             R      
11780-391Y             Y
11780-365R             R      
11780-365Y             Y
11780-395R             R      
11780-395Y             Y
11780-425R             R      
11780-425Y             Y

Produktové číslo 
špičky

Sladěné s fee-
derovými pruty

11780-331

11780-361

11780-391

11780-365

11780-395

11780-425

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

NáHRADNí šPIčKA BLACK WIDOW FEEDER

11789-000Y

NáHRADNí šPIčKA POWERMESH FEEDER
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WINDcAST FEEDER
U prutu Windast feeder byl naším hlavním cílem štíhlý prut se silnou páteří. Štíhlý High Modulus karbonový blank pracuje výborně v průběhu nahazování a 
vůbec se nekroutí a tak dosáhnete mnohem přesnějších náhozů. Velká hliníkovo-oxidová, dvoupatková očka jsou vhodná i pro použití šokového návazce 
a pomáhají dosáhnout větší vzdálenosti při náhozu. Ideální prut do silných proudů za použití těžších krmítek. Každý Windcast feeder je dodáván se  
2 karbonovými špičkami.

WINDcAST METHOD FEEDER
Spičkové, lehké a dobře vyvážené pruty se štíhlým blankem pro method feeder. Semi-parabolická akce dobře rozkládá váhu během náhozu a pohlcuje 
výpady během boje s rybou. Osazené dvoupatkovými titan-oxidovými očky. Dodávány se třemi náhradními špičkami.

WINDcAST PIcKER
TEcHNOLOgIE

NEW

Semi-parabolický karbonový blank je extrémně lehký a je osazen 
prémiovými komponenty – to je Windcast Picker, který skvěle pracuje 
také s lehkými krmítky a katapultuje vaše návazce i do opravdu velkých 
vzdáleností. Špička zodpovědně indikuje i ty nejjemnější záběry a 
výpady absorbuje skvěle, Silná páteř má dostatečné silové rezervy, 
abyste bezpečně zdolali i větší ryby.

  ► Špičkový blank z karbonu
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Titan-oxidová očka
  ► 2 špičky
  ► Špičková AAA korková rukojeť s EVA vrstvou

Sedlo navijáku FUJI

Prod. č. délka transp.d. díly hm. očka  

11795-270 2.70m 141cm 2+2 155g 13  
11795-300 3.00m 156cm 2+2 170g 13  

   

Prod. č.  
11795-001G Quiver green  
11795-001Y Quiver yellow  

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

NáHRADNí šPIčKA WINDCAST PICKER



131

Sedlo navijáku FUJI

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11790-300 3.00m až do 100g 106cm 3+2 185g 14  
11790-330 3.30m až do 120g 115cm 3+2 205g 15  
11790-360 3.60m až do 120g 125cm 3+2 225g 15  
11790-390 3.90m až do 120g 135cm 3+2 255g 15  

   

  ► Špičkový blank z karbonu
  ► Silná konstrukce blanku
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Titan-oxidová očka
  ► 2 špičky
  ► Špičková AAA korková rukojeť s EVA vrstvou

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11795-360 3.60m až do 150g 125cm 3+2 240g 14  
11795-390 3.90m až do 150g 135cm 3+2 260g 14  
11795-420 4.20m až do 150g 145cm 3+2 290g 15  

   
Prod. č.  

11790-330G Quiver G-11/12-120g  
11790-330R Quiver R-11/12-120g  
11790-390G Quiver G-13-120g  
11790-390R Quiver R-13-120g  

Prod. č.  

11795-000G Quiver G-150g  
11795-000R Quiver R-150g  

11790-330G           G      
11790-330R            R 
11790-390G           G      
11790-390R            R 

11795-000G           G      
11795-000R            R

Produktové číslo 
špičky

Sladěné s fee-
derovými pruty

11790-330/360

11790-390

11795-360/390/420

Prod. č.  

11792-000R Quiver R-HQ  
11792-000Y Quiver Y-LQ  
11792-000G Quiver G-MQ  

11792-000R               R         
11792-000Y               Y          11792-330/360/390
11792-000G              G         

Produktové číslo 
špičky

Sladěné s fee-
derovými pruty

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11792-330 3.30m až do 80g 117cm 3+3 175g 16  
11792-360 3.60m až do 80g 127cm 3+3 185g 16  
11792-390 3.90m až do 80g 137cm 3+3 195g 16  

   

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

NáHRADNí šPIčKA WINDCAST FEEDER

NáHRADNí šPIčKA WINDCAST METHOD FEEDER
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EXcELER FEEDER NEW

NINJA X FEEDER
S feederovými pruty Ninja X přináší DAIWA novou sérii prémiových 
feederových prutů, které vás naprosto dostanou svým skvělým poměrem 
cena/výkon. Vyrobené z tenkého a lehkého karbonového materiálu jsou 
tyto blanky skvěle vyvážené a mají silnou páteř pro dlouhé náhozy. Velké 
silové rezervy vás podpoří při zdolávání ryby.
Heavy a Extra heavy pruty mají velká očka na špičce, což umožňuje 
použití šokového návazce.
Pruty jsou vybaveny titan-oxidovými dvoupatkovými a jednopatkovými 
očky, dvěma karbonovými špičkami a jednou kompozitovou, korkovou 
rukojetí a transportním obalem.

NEW

Pruty Exceler feeder byli vyvinuty pro rybáře, kteří hledají prémiovou 
kvalitu a skvěle vyvážený feederový prut. I přes malý průměr blanku mají 
tyto pruty silnou páteř s rychlou akcí, která umožňuje bezpečné zdolání i 
větších druhů ryb a jejich úspěšné navedení až do podběráku.
Rukojeť je pogumovaná, což umožňuje bezpečnou a jistou manipulaci s 
prutem. Navíc je materiál velice snadný na údržbu. Tři modely určené na 
method feeder se skvěle hodí pro stále více populárnější lehký feeder na 
klidných vodách, nebo v mírném proudu.
Tři středně těžké modely na druhou stranu umožňují používání velkých 
krmítek až do 125g.

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11605-330 3.30m -120g 116cm 3+3 250 14  
11605-360 3.60m -120g 127cm 3+3 270 14  
11605-390 3.90m 40-120g 136cm 3+3 290 14  

11606-360 3.60m -150g 127cm 3+3 280 14  
11606-390 3.90m -150g 136cm 3+3 290 14  

11607-360 3.60m -220g 126cm 3+3 315 14  
11607-390 3.90m -220g 135cm 3+3 330 14  

   

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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TEcHNOLOgIE
Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11669-330 3.30m až do 80g 118cm 3+2 200g 15  
11669-360 3.60m až do 80g 128cm 3+2 220g 15  
11669-390 3.90m až do 80g 138cm 3+2 250g 15  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11669-335 3.30m až do 125g 118cm 3+2 205g 15  
11669-365 3.60m až do 125g 128cm 3+2 225g 15  
11669-395 3.90m až do 125g 138cm 3+2 255g 15  

   

EXCELER  FEEDER 125G

EXCELER  METHOD FEEDER 80G

11669-335

11669-330

  ► Blank z kvalitního tkaného karbonu
  ► Tenký a lehký blank
  ► Skvěle vyvážené
  ► Titan-oxidová očka
  ► 2 špičky
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Rukojeť potažená smršťovačkou

Sedlo navijáku FUJI

Prod. č.  

11669-000Y Quiver yellow  
11669-000R Quiver red  

Prod. č.  

11669-001Y Quiver yellow  
11669-001R Quiver red  

Prod. č.  

11605-000Y Quiver Y -120g  
11605-000G Quiver G -120g  
11605-000R Quiver R -120g  
11606-000Y Quiver Y-150g  
11606-000G Quiver G-150g  
11606-000R Quiver R-150g  

11605-000Y          Y      
11605-000G         G
11605-000R          R
11606-000Y          Y      
11606-000G         G
11606-000R          R

Produktové číslo 
špičky

Sladěné s fee-
derovými pruty

11605-330/360/390

11606-360/390

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

11605-360

11607-390

NáHRADNí šPIčKA EXCELER FEEDER

NáHRADNí šPIčKA NINJA X FEEDER
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AqUALITE
Pruty DAIWA Aqualite nabízí štíhlé a lehké blanky s vysoce kvalitními komponenty. Pruty jsou dobře vyvážené a nahazování návazců na velké vzdálenosti 
s nimi není žádný problém. Exkluzivní posuvné sedlo navijáku DAIWA u modelů Sensor Float a Power Float nabízí optimální vyvážení prutů vzhledem k 
velikosti použitého navijáku. Pruty Aqualite pro lov ze břehu nabízí skvělý poměr cena-výkon.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře



135

AqUALITE POWER MATcH

11784-395

AqUALITE POWER FLOAT

AqUALITE SENSOR FLOAT

11785-395

11786-365

11787-395

AqUALITE SENSOR FLOAT TELE

Prod. č. délka transp.d. díly hm. očka  

11784-395 3.90m 135cm 3 234g 13  
11784-425 4.20m 145cm 3 261g 14  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11785-365 3.60m 15-50g 126cm 3 223g 9  
11785-395 3.90m 15-50g 136cm 3 245g 9  
11785-425 4.20m 15-50g 146cm 3 255g 9  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11786-365 3.60m 10-35g 125cm 3 233g 9  
11786-395 3.90m 10-35g 135cm 3 234g 9  
11786-425 4.20m 10-35g 145cm 3 246g 9  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11787-395 3.90m 10-35g 116cm 4 226g 8  
11787-455 4.50m 10-35g 131cm 4 243g 8  

   

S těmito lehkými pruty na rybaření se splávky každý boj nabízí čistou 
rozkoš - lehké blanky se semiparabolickou akcí v zátěži pracuje až po 
rukojeť a lehce pohlcuje bojové výpady. Díky jemné špičkové sekci 
zakončenou pevnou karbonovou špičkou jsou tyto pruty také vhodné 
na lov pstruhů se sbiroliny. Solidní karbonová špička perfektně pohlcuje 
všechny výpady. Ideální prut na lov línů, cejnů, okounů a menších kaprů 
stejně jako splávkový lov síhů.

Série Aqualite nově přivítala dva teleskopické modely s délkami 3.9m a 
4.5m. Tyto pruty se semiparabolickou akcí jsou ideální na lov línů, cejnů, 
okounů a pstruhů se splávky - měkká špička umožňuje dlouhé náhozy a 
skvěle ansorbuje všechny výpady. Model o délce 4.5m je navíc vhodný pro 
splávkový lov síhů při použití dlouhých návazců ve středních hloubkách.

Tyto klasické matchové pruty s úzkými očky jsou prvotřídní řemeslnou 
prací. Ideální na použití těžkých angličáků (wagglers) při nahazování na 
velké vzdálenosti. Navíc nabízí dostatečně silnou páteř na zdolání velkých 
cejnů a středně velkých kaprů. Vybavené šroubovacím sedlem navijáku.

Tenké blanky s vysokou odolností a silnou páteří. Ideální na rybaření se 
splávky. Velikost oček byla vybrána tak, aby stopper na vlasci proklouzl 
očky bez problémů. Rychlý a lehký blank perfektně přenáší váhu při 
náhozu a tak zajišťuje náhozy na velké vzdálenosti. Modely Power Float 
jsou také skvělou volbou na lov candátů s přírodními návnadami.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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NINJA-X TELE
S teleskopickými pruty Ninja X nabízí DAIWA širokou řadu univerzálně 
použitelných, kvalitních teleskopických prutů.
Pruty z nové série Ninja X mají perfektní akci, která je nerozpoznatelná od 
akce klasických dělených prutů a jsou založeny na blanku z prémiového 
karbonového materiálu s kvalitními očky. Tyto pruty umožňují použití 
gumových nástrah i woblerů. Umožňují velmi citlivou kontrolu nástrahy 
a ani v tomto momentě je nerozeznáte od dělených prutů. Silná páteř 
prutu a rychlá špička jsou jedny z mnoha vlastností, které umožňují 
daleké nahazování a snadné zdolávání ryby, včetně jejího bezpečného 
navedení do podběráku. Samozřejmě, že jsou tyto pruty také skvělou 
volbou pro lov s mrtvou rybkou a to na jakýkoliv způsob.
S teleskopickými pruty Ninja X dostanete optimálně vyvážený, lehký a 
velice kvalitní teleskopický prut za velice atraktivní cenu.
Pruty jsou osazeny titan-oxidovými očky a korkovou rukojetí.

NEW

NINJA X TELE 20

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11633-180 1.80m 10-20g 72cm 3 115g 5  
11633-210 2.10m 10-20g 81cm 4 140g 5  

   

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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NINJA X TELE 30

NINJA X TELE 45 NINJA X TELE 60

NINJA X TELE 90/100

11633-270

11633-275

11634-270

11634-305

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11633-245 2.40m 15-45g 75cm 5 155g 5  
11633-275 2.70m 15-45g 80cm 5 175g 5  
11633-300 3.00m 15-45g 85cm 6 205g 6  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11633-240 2.40m 10-30g 76cm 5 150g 5  
11633-270 2.70m 10-30g 79cm 5 170g 5  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11634-240 2.40m 20-60g 79cm 5 155g 5  
11634-270 2.70m 20-60g 83cm 5 175g 5  
11634-300 3.00m 20-60g 87cm 6 210g 6  
11634-360 3.60m 20-60g 99cm 6 245g 6  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11634-245 2.40m 30-90g 78cm 5 160g 5  
11634-275 2.70m 50-100g 84cm 5 180g 5  
11634-305 3.00m 50-100g 88cm 6 210g 6  
11634-335 3.30m 50-100g 92cm 6 230g 6  
11634-365 3.60m 50-100g 100cm 6 250g 6  

   

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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MEgAFORcE TELE MEgAFORcE TELE 40

cOMPASS MOBILE TELEPOLE

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11496-270 2.70m 5-40g 100cm 5 180g 5  
11496-300 3.00m 5-40g 102cm 5 205g 5  
11496-330 3.30m 5-40g 103cm 6 240g 6  
11496-360 3.60m 5-40g 103cm 6 245g 6  
11496-390 3.90m 5-40g 105cm 7 330g 7  
11496-420 4.20m 5-40g 105cm 7 340g 7  

  

Teleskopický prut Megaforce Tele nabízí štíhlý ale silný karbonový blank s 
hladkou křivkou ohybu, se skvělým poměrem cena - výkon. Široká škála 
nahazovacích vah a délek nabízí vhodný model pro téměř všechny oblasti 
použití.

Citlivý prut se špičkou akcí na lov se splávkovými návazci na pstruhy, 
candáty a líny.

Teleskopický prut s krátkými sekcemi.
Díky krátkým sekcím o délce pouhých 40cm jsou tyto karbonové pruty 
ideální pro přepravu v každé rybářské tašce. Ideální pro lov nástražních 
rybiček a spontánní rybářské výlety.

NEW

Prod. č. délka transp.d. díly hm.  

11752-305 3.00m 42cm 9 75g  
11752-405 4.00m 42cm 12 135g  
11752-505 5.00m 42cm 15 220g  
11752-605 6.00m 42cm 18 330g  

  

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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MEgAFORcE TELE 60 MEgAFORcE TELE 90

MEgAFORcE TELE 150
11496-270

11497-270

11498-300

11499-300

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11497-270 2.70m 30-60g 100cm 5 200g 5  
11497-300 3.00m 30-60g 112cm 5 220g 5  
11497-330 3.30m 30-60g 104cm 6 265g 6  
11497-360 3.60m 30-60g 114cm 6 275g 6  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11498-300 3.00m 40-90g 112cm 5 220g 5  
11498-330 3.30m 40-90g 104cm 6 270g 6  
11498-360 3.60m 40-90g 114cm 6 285g 6  
11498-390 3.90m 40-90g 115cm 7 355g 7  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11499-300 3.00m 70-150g 105cm 5 250g 5  
11499-360 3.60m 70-150g 106cm 6 335g 6  
11499-390 3.90m 70-150g 107cm 7 400g 7  

  

Klasický všestranný prut pro lov kaprů, štik, candátů, parem atd. Silná 
páteř s citlivou špičkou a skvělá zásoba energie v rukojeti.

Perfektní série na těžší rybolov - ideální na štiky, kapry a úhoře. Tyto 
pruty nabízí obrovskou zásobu energie pro lov s těžkými návazci v silných 
proudech.

Silný teleskopický prut pro použití s těžkými zátěžemi na úhoře a štiky. 
Ideální do silných proudů nebo při použití, těžkých nástrah.

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11495-360 3.60m 100-300g 106cm 6 355g 6  
  

MEgAFORcE TELE 300
Skutečně silný pomocník pro lov s velkými nástrahami, nebo v silném 
proudu. Tento prut lze také použít pro občasný mořský rybolov.

11495-360

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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SEA RODS

TEAM DAIWA PILK
S jigovými pruty TEAM DAIWA Pilk představuje DAIWA řadu prémiových rybářských prutů pro mořský rybolov, 
které byly navrženy v souladu s požadavky lovu v Norsku, stejně tak u Baltského, nebo Severního moře. Špička 
prutu perfektně absorbuje nárazy při lovu tresek a dalších ryb a tím redukuje možnost ztráty úlovku. Štíhlý a lehký 
karbonový HVF® blank poskytuje velké silové rezervy při nekompromisním zdolávání velkých ryb. Fuji-K očka 
spolehlivě zabrání zamotání vlasce nebo pletenky, díky své speciální konstrukci.
Oba modely s vrhací zátěží 300g jsou určeny pro velké pilkery a umělé nástrahy – rovněž jsou vhodné pro lov 
halibutů v mělkých vodách!

Model dlouhý 2,7m s vrhací zátěží do 100g byly vytvořeny pro lov tresky tmavé i tresky pestré na malé pilkery a 
umělé nástrahy - i zdolávání menších úlovků je velmi zábavné, díky lehce parabolickému ohybu prutu. 

SEALINE X'TREME INTERLINE 15-30LBS / 20-50LBS
Není třeba říkat moc o tomto klasickém prutu - mnoho velkých halibutů 
a tresek bylo zdoláno s našimi pruty Sealine X'Treme Interline během 
posledních let. Každý, kdo s ním jednou lovil už ho nechce vyměnit za 
jiný prut.

Verze prutu 30-50Ibs je vhodná pro mořský rybolov se všemi druhy návnad 
na platýze, tresky obecné, mníka a vlkouše. Špička je dokonale citlivá i na 

Prod. č. délka lb transp.d. díly hm.  

11817-300 2.35m 30-50 162cm 2 505g  
11817-301 2.35m 15-30 158cm 2 480g  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11881-210 2.10m 100-200g 111cm 2 255g 8  
11881-211 2.10m 150-300g 111cm 2 260g 8  
11881-240 2.40m 80-150g 127cm 2 260g 8  
11881-241 2.40m 100-200g 127cm 2 275g 8  
11881-245 2.40m 150-300g 127cm 2 300g 8  
11881-275 2.70m 50-100g 142cm 2 275g 9  
11881-270 2.70m 100-200g 142cm 2 305g 9  

   

  ► HVF® karbonový blank
  ► Fuji® Alconitová K-očka
  ► Překrývací očko
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Špičková AAA korková rukojeť
  ► Látkový obal

Sedlo navijáku FUJI

TEcHNOLOgIE

nejjemnější záběry, a vzhledem k silné páteři můžete snadno bojovat i se 
100kg těžkým obrem.
Lehčí verze 15-30lbs, se ideálně hodí pro lov tresek a platýzů.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře



141

  ► HVF® karbonový blank
  ► Fuji® Alconitová K-očka
  ► Překrývací očko
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Špičková AAA korková rukojeť
  ► Látkový obal

TEAM DAIWA TRAVEL PILK
Značka TEAM DAIWA je synonymem pro spolehlivost a kvalitu už po 
mnoho let. HVF karbonový blank, Fuji Alconitová K očka, originální Fuji 
sedlo navijáku a prémiové EVA komponenty v rukojeti jsou jen jedny 
z mnoha používaných dílů, které podtrhují standardy vysoké kvality 
těchto vícedílných cestovních prutů. Stejně jako zavedené a prověřené 
dvoudílné pruty, také tří a vícedílné modely mají výjimečné vlastnosti, co 
se týče akce prutu a manipulace s ním. Velmi nízká váha v kombinaci 
se silným, ale přesto štíhlým blankem zajišťují dlouhodobý rybolov bez 
rybářovy únavy. Exkluzivní Daiwa design prutů a skvělé technologie 
zajišťují optimální křivku ohybu a maximální pevnost. Prémiové, silně 
vypolstrované transportní pouzdro zajišťuje maximální ochranu prutu při 
přepravě.

NEW

11882-210

11882-230

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11882-210 2.10m 150-300g 76cm 3 225g 7  
11882-230 2.25m 150-250g 62cm 4 230g 8  
11882-240 2.40m 100-200g 66cm 4 235g 8  
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SEALINE X'TREME 10-15LBS

Prod. č. délka lbs transp.d. díly hm. očka  

11817-225 2.25m 10-15lbs 161cm 2 270g 2  
   

SEALINE X'TREME TRAVEL
Cestovní pruty jsou stále více populární při rybářských výletech do severního Norska, protože tyto vícedílné pruty 
nabízí možnost vzít je s sebou na dovolenou, aniž by bylo potřeba drahých, přepravních obalů. Při vývoji těchto 
prutů jsme ocenili, že aktuální konstrukce blanku umoňuje vytvořit vícedílný prut, který má stejné vlastnosti jako 
prut dvoudílný. Série prutů SEALINE X´treme společnosti DAIWA nabízí škálu prémiových a skvěle vybavených 
cestovních prutů, které pokrývají všechny oblíbené rybolovné techniky v Norsku. Nyní už nemusíte dělat žádné 
kompromisy co se týče kvality a spolehlivosti prutu.

SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE 3-SECT.
Konstrukce vícedílného cestovního prutu představovala skutečně velkou 
výzvu pro naše japonské inženýry, protože to znamenalo, dosáhnout 
přenosu skvělých vlastností jednodílného prutu na vícedílný blank. Po 
dvou letech vývoje, jsme z prvních testů zaznamenali, že naši inženýři 
dosáhli významných úspěchů v navrhování těchto prutů. Akce prutu je nyní 
téměř identická s akcí jednodílného prutu. Citlivá špička prutu dokonale 
vnímá práci nástrahy, zatímco silná páteř nabízí ohromné silové rezervy 
v průběhu zdolávání ryby. Díky tomuto, můžete snadno a nekompromisně 
zdolat i velké halibuty a tresky. Tyto pruty jsou vhodné pro lov na pilkr v 
rozpětí 100g a 300g, stejně jako lov s XL nástrahami do 30cm v kombinaci 
s těžkou jigovou hlavou.

Prod. č. délka lbs transp.d. díly hm.  

11817-210 2.13m 30-40lbs 77cm 3 410g  
   

Mezi většinou rybářů zabývajících se mořským rybolovem má série prutů 
Sealine legendární pověst. Tyto pruty zdolaly bez problémů nespočet 
velkých ryb; halibuty vážící více než 150kg a tresky přesahující hranici 
30kg.
Nejnovější Sealine X'Treme Interline s vrhací zátěží 10-15lbs byl speciálně 
navržen pro lov tresek v Norsku - parabolická akce perfektně absorbuje 
výpady a dodává dokonalý prožitek z boje s rybou.

SEALINE X'TREME TRAVEL INTERLINE 4-SECT.

Prod. č. délka lb transp.d. díly hm.  

11826-230 2.35m 10-20 65cm 4 360g  
11826-231 2.35m 15-30 65cm 4 355g  

   

Prod. č. délka lb transp.d. díly hm.  

11826-235 2.35m 10-20 65cm 4 330g  
11826-236 2.35m 15-30 65cm 4 325g  

   

s originálním Daiwa šroubovacím sedlem

s Fuji T-DPSM šroubovacím sedlem

Pruty DAIWA  Interline s vnitřním vedením vlasce jsou slavné pro svůj 
výkon, a to zejména při rybaření v Norsku. Je o nich známo, že jsou 
nekompromisně spolehlivé a téměř nezničitelné.
Po úspěšném 3-dílné verzi DAIWA nyní představuje sérii čtyřdílných prutů 
Interline, které se snadno vejdou do každého zavazadla. Perfektní na 
letecké rybářské výpravy do Norska. Měkká špička absorbuje výpady a 
neohrožené útoky halibutů, tresek a umožňuje optimální detekci záběrů. 
Silná páteř má dostatek síly, aby unavila i obrovské ryby. Model 20lbs se 
ideálně hodí pro lehčí rybařinu na menší tresky a halibuty, je správnou 
volbou na použití s pilkery do 250g a nástrahami do 20cm. Model 30lbs 
je správnou volbou pro lovení v mořské hlubině na okouníky, mníky, velké 
halibuty a tresky s pilkery do 400g a velké umělé nástrahy.
Nová série nabízí také dvě verze prutu se speciálním sedlem navijáku 
"trigger", které je vhodné pro multiplikátory (Produktové číslo: 11826-235 
/ 11826-236).

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře

Ideální pro pilkery až do 200g a nástrahy až do 20 cm. Sealine X'Treme 
Interline - nekompromisně silný a spolehlivý.
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11826-236

smallest size allowed due to line thickness

11817-210

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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SALTIgA AIR PORTABLE

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11870-175 1.73m 180-400g 108cm 2 405g 6  
11870-240 2.44m 30-120g 93cm 3 420g 7  
11870-250 2.57m 40-120g 97cm 3 460g 7  
11870-255 2.57m 50-160g 97cm 3 480g 7  

TANAcOM BULL

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11806-210 2.10m 400-1000g 148cm 1+1 520g 9  
  

Pruty Tanacom Bull byly speciálně vyvinuty pro použití s elektrickými multiplikátory. Silný blank prutu skvěle pracuje 
až do 1000 g váhy nástrahy. Ideální, když lovíte ve velkých hloubkách mníky mořské a jiné ryby. Jemná špička 
rozpozná záběry i z velkých hloubek a redukuje nebezpečí ztráty ryby na minimum. Blank prutu má dostatečné 
silové rezervy, takže bez problému zdoláte každou rybu a navedete ji k povrchu. ALPS očka, která byla speciálně 
navržena pro náročné situace, nemají vnitřní výplň, a tak odolají i nekompromisnímu, tvrdému zacházení na lodi. 
Sedlo navijáku ALPS vyrobené z hliníku má dvojité šroubování a bezpečně upevní váš elektrický multiplikátor bez 
rizika jeho ztráty.

  ► HVF® karbonový blank
  ► ALPS® očka
  ► ALPS® sedlo navijáku
  ► Špičková EVA rukojeť
  ► Silná konstrukce blanku

Série prutů Saltiga Air Portable byla speciálně vyvinuta pro rybolov v tropických mořích, který je stále populárnější a to na kranase obrovské, chňapaly, 
kranase Dumerilovy, kohoutovce a další. Díky rozkládací konstrukci mohou být tyto pruty převáženy v normálním, běžném zavazadle, nejsou tedy potřeba 
žádné nákladné tubusy. V-Joint spojka v kombinaci s X45 konstrukcí blanku u těchto prutů Saltiga umožňují vytvořit téměř nezlomitelný prut s více dílným 
blankem, který odolá i těm nejnáročnějším situacím. Všechna očka byla vyvinuta tak, aby zajistila absolutní bezpečí v průběhu souboje s rybou, za 
extrémního ohybu blanku. Silný blank má citlivou špičku, která skvěle pracuje třeba při popování i nahazování na velké vzdálenosti. Dlouhá přední část 
rukojeti v kombinaci s velmi silným blankem vám dopomůže k úspěšnému zdolání ryby a jejímu navedení k povrchu. Středně tvrdý obal chrání prut před 
poškozením při transport. V závislosti na zvoleném modelu, jsou tyto pruty také skvělé na tresky a halibuty v Norsku.

  ► HVF® karbonový blank
  ► V-Joint® put-over spojka
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► Fuji® Alconitová K-očka
  ► Fuji® Sedlo navijáku s dvojitým závitem
  ► Solidní transportní pouzdro

Sedlo navijáku FUJI
smallest size allowed due to line thickness

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11870-230 2.31m 20-60g 89cm 3 380g 7  
  

 

TEcHNOLOgIE

TEcHNOLOgIE

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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  ► HVF® karbonový blank
  ► ALPS® očka
  ► ALPS® sedlo navijáku
  ► Špičková EVA rukojeť
  ► Silná konstrukce blanku

11870-175

11870-240

11870-230

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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Bg PILK

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11885-240 2.40m 40-100g 124cm 2 280g 7  
11885-270 2.70m 40-100g 139cm 2 290g 7  
11885-300 3.00m 40-100g 154cm 2 320g 7  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11885-245 2.40m 50-150 124cm 2 300g 7  
11885-275 2.70m 50-150 140cm 2 320g 7  
11885-305 3.00m 50-150 159cm 2 350g 7  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11886-210 2.10m 150-400g 110cm 2 265g 7  
11886-240 2.40m 150-400g 125cm 2 285g 7  

  

BG PILK 40-100G

BG PILK 50-150G

BG BOAT 150-400G

V souladu s naší novou sérií navijáků BG DAIWA také nabízí malou sérií jigových prutů a prutů na lov z lodi na Baltském moři a v Norsku. Tyto pruty mají 
skvělou akci špičky a ve spojení se silnou páteří jsou perfektní na prezentaci pilkerů a nástrah, kterým dodá lákavou akci. Stejně tak ale během zdolávání 
skvěle pohlcuje výpady jak tresek, tak halibutů. Sedlo navijáku je vybaveno dvojitým závitem pro stabilní, bezpečné upevnění navijáku, bez zbytečného 
a nepraktického upravování sedla navijáku. Luxusní diamantové ovinutí kolem rukojeti doplňuje úžasný design tohoto černo-zlatého prutu. Vybavený 
kvalitním karbonovým blankem, titan-oxidovými dvoupatkovými očky, EVA rukojetí a luxusním diamantovým ovinem.

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11887-245 2.40m 50-200g 66cm 4 300g 7  
11887-270 2.70m 50-200g 72cm 4 350g 7  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11887-240 2.40m 40-125g 66cm 4 305g 7  
  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11887-230 2.25m 150-500g 62cm 4 335g 7  
  

Bg TRAVEL PILK
BG TRAVEL PILK 40-125G

BG TRAVEL PILK 50-200G

BG TRAVEL BOAT 150-500G

NEW

S řadou BG Travel Pilk Daiwa dále rozšiřuje svou sérii cestovních prutů. 
Rybářské dovolené jsou čím dál více populárnější a s tím roste i poptávka 
po kvalitních prutech, které jsou vhodné pro přepravu.
Samozřejmě také při designu, zpracování a výrobě prutu, který je 
rozložitelný na několik krátkých sekcí, věnuje Daiwa zvýšenou pozornost 
výběru prémiových komponentů a použití těch nejmodernějších 
technologií. Perfektní výsledek je potom nevyhnutelný a jsme schopni 
nabídnout rybářský prut, nerozpoznatelný od dvoudílného prutu, co se 
týče akce a odolnosti.
Se čtyřdílným prutem BG Travel s krátkými sekcemi nabízí Daiwa 
stejně kvalitní sérii cestovních prutů v porovnání s dvoudílnými modely, 
které okouzlí každého mořského rybáře. Lehký blank se skvěle drží a 
poskytuje rybářovi optimální kontrolu při zdolávání.
Vybaven High-Modulus karbonovým blankem, titan-oxidovými 
dvoupatkovými očky, EVA rukojetí, dvojitým šroubovacím sedlem 
navijáku, prémiovým diamantovým ovinem, polstrovaným transportním 
obalem a v excelentním poměru cena/výkon. Tyto pruty se stanou vaším 
spolehlivým společníkem.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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11885-245

11885-270

11887-245

11887-230

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře



148

NINJA BOAT INTERLINE

MEgAFORcE PILK

Rybaření s pruty, které mají vnitřní vedení vlasce se u mořského 
rybolovu stává stále populárnější. Konstrukce prutu má značné výhody 
oproti konvenčním prutům s očky. Tlak je rovnoměrně rozložen po celé 
délce blanku, což zajišťuje optimální křivku ohybu a sílu prutu. Rozbitá 
vložka očka kvůli přepravě, či pádu patří minulosti a vlasec nemůže být 

S jigovým prutem Megaforce představuje DAIWA zcela přepracovanou 
sérii jigových prutů. Pruty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního karbonu, pro 
rybolov v Severním a Baltském moři, stejně jako v Norsku. Pruty jsou 
velice dobře vyvážené a jejich jemná špička perfektně absorbuje pohyby 
a otřesy lovených ryb. Prut je ideální v kombinaci s pletenkou. Tato série 
pokrývá téměř všechny druhy rybolovu v Severním moři.
Jigový prut v délce 2.25m s vrhací zátěží 200-500g byl vyvinut pro lov 
tresek ve velkých hloubkách, jakož i pro lov halibutů na velké nástrahy.
Verze v délce 2.70m je lehký prut pro mořský rybolov tresek na menší 
nástrahy a pilkry.

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11896-210 2.10m 150-300g 110cm 2 260g 7  
11896-225 2.25m 200-500g 117cm 2 300g 8  
11896-240 2.40m 100-200g 127cm 2 280g 7  
11896-245 2.40m 150-300g 127cm 2 300g 7  
11896-270 2.70m 40-100g 140cm 2 280g 7  
11896-275 2.70m 100-200g 140cm 2 320g 7  
11896-300 3.00m 100-200g 157cm 2 340g 8  

   

poškozen ani při kontaktu s ostrou hranou lodi. Nicméně, pokud by se 
vložka očka na špičce poškodila, lze ji snadno vymontovat a nahradit 
novým dílem. Pruty Ninja je možné kombinovat jak s klasickými 
vláčecími navijáky, tak s multiplikátory. Díky nahazovací váze 100-
300g jsou tyto pruty skutečně všestranné a používají se při lovu tresky 
obecné, tresky tmavé či halibuta.

EXcELER TROLLINg
Speciální pruty na trollování s downriggery a Dipsy Divery. Pruty EXCELER 
TROLLING byly vyvinuty ve spolupráci s našimi konzultanty Daiwa ze 
Švédska. Byly vyrobeny pro lov lososů, mořských pstruhů, štik a tresek. 
Samozřejmě všechny pruty mají koncovku gimbal a překrývací tip pro 
ochranu vlasce. Kombinace uhlíkových vláken a sklolaminátu zaručuje 
vysokou pevnost i pod velkým tlakem a dobře vyvážený pocit. Prod. č. délka lb transp.d. díly hm.  

11808-240 2.40m 12-20 127cm 2 280g  
  

EXcELER INTERLINE DOWNRIggER
Pruty s vnitřním vedením vlasce si za posledních pár let  získaly skvělou 
reputaci při trollingu - nový EXCELER INTERLINE s délkou 2.4m nabízí 
všechny výhody konstrukce s vnitřním vedením vlasce, ideální na lososy, 
mořské pstruhy a štiky.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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Prod. č. délka NH transp.d. díly hm.  

11815-215 2.10m 100-300g 114cm 2 265g  
11815-245 2.40m 100-300g 129cm 2 310g  
11815-275 2.70m 100-300g 144cm 2 350g  

   

Sedlo navijáku FUJI

Sedlo navijáku FUJI

  ► Blank z kvalitního tkaného karbonu
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Titan-oxidová očka odolná proti slané vodě
  ► Překrývací očko
  ► Rukojeť EVA odolná proti slané vodě
  ► Silná páteř
  ► Látkový obal

TEcHNOLOgIE

Prod. č. délka lb transp.d. díly hm.  

11808-270 2.70m 15-30 142cm 2 325g  
  

EXcELER INTERLINE DISPY DIVER
Speciální prut pro lov s Dipsy Divery. Lze jej použít pro všechny běžné 
velikosti diverů. I přes velmi silnou páteř má tento prut dostatek pružnosti 
absorbovat záběry i velkých lososů.

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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SEAHUNTER X
V sérii Seahunter X nabízí Daiwa pruty z prémiového karbonu ve 
vynikajícím poměru cena/výkon. Všechny pruty jsou vybaveny 
kvalitní spojkou pro dosažení optimální křivky ohybu a mají rukojeť 
z přírodního korku. Vybavení, které je v této cenové kategorii 
výjimečné je doplněno o solidní dvoupatková očka, která jsou 
vysoce odolná proti mořské vodě.

LATEO NEW

TEcHNOLOgIE
Extrémně lehké blanky, moderní design, prémiové komponenty a 
exkluzivní DAIWA technologie – Lateo přívlačové pruty jsou ty pravé pro 
rybáře, kteří loví ve velkých vzdálenostech!
Kombinace HVF karbonového vlákna s technologií pletení X45 vedla 
k výrobě velmi rychlých prutů s blanky odolnými proti kroucení. Tyto 
extrémně lehké blanky umožňují perfektní kontrolu nástrahy a detekci 
záběru i na velkou vzdálenost. Blank má velkou silovou rezervu pro 
zdolání i velkých ryb. Exkluzivní Daiwa V-Joint spojka má na svědomí 
optimální křivku ohybu a v kombinaci s velmi lehkými Fuji Alconite K očky 
umožňuje perfektní nahazovací a zdolávací vlastnosti prutu. Lateo je 
perfektní volbou pro lov mořských pstruhů s plandavkami a woblery, ale 
zdolá i candáty a okouny na středně velké nástrahy. Prémiová EVA rukojeť 
těchto skvěle vyvážených prutů je velmi praktická i za chladného počasí.
Výjimečné přívlačové pruty se skvělým poměrem cena/výkon.

  ► HVF® karbonový blank
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► V-Joint® put-over spojka
  ► Fuji® Alconitová K-očka
  ► Originální sedlo navijáku DAIWA®

  ► Špičková EVA rukojeť

smallest size allowed due to line thickness

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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SEAHUNTER X SEA TROUT

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11532-271 2.70m 40-120g 139cm 2 253g 8  
11532-331 3.30m 40-120g 169cm 2 329g 9  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11534-211 2.10m 100-200g 109cm 2 226g 6  
11534-241 2.40m 100-200g 125cm 2 254g 6  
11534-271 2.70m 100-200g 139cm 2 286g 6  
11534-301 3.00m 100-200g 155cm 2 317g 7  

  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11533-311 3.10m 10-40g 159cm 2 227g 9  
  

Jiggovací prut Seahunter X nabízí dostatečné silové rezervy v kombinaci s 
jemnější špičkou, která snižuje riziko ztráty ryby při zdolávání. Ideální volba 
pro lov v Baltském, nebo Severním moři. Také se hodí jako lehčí prut do 
Norska, nebo na Island.

SEAHUNTER X PILK
Seahunter X je perfektní prut na lov mořských pstruhů na Baltském moři a 
ve Skandinávii. Štíhlý a lehký blank nabízí velmi pohodlné ovládání, také 
operuje velkou zásobou síly pro bezpečné zdolávání velkých ryb. Díky své 
semi-parabolické akci prut rovnoměrně rozkládá zátěž a tak umožňuje 
velmi dlouhé náhozy. Špička prutu skvěle pohlcuje výpady a snižuje riziko 
ztráty úlovků - skvělé pro použití pletenek.
Osazené titan-oxidovým startovacím, dvoupatkovým očkem.

11534-211

11534-271

11534-301

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11535-270 2.70m 7-35g 143cm 2 130g 8  
11535-280 2.85m 7-35g 149cm 2 135g 8  
11535-300 3.00m 7-35g 157cm 2 145g 8  
11535-310 3.15m 7-35g 165cm 2 160g 9  

  

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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TEAM DAIWA AIR

SENSOR SURF

WINDcAST SURF

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11808-420 4.20m 100-200g 147cm 3 535g 8  
11808-450 4.50m 100-200g 157cm 3 590g 8  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11807-425 4.20m 100-250g 146cm 3 770g 6  
11807-455 4.50m 100-250g 157cm 3 810g 6  

   

Pruty Windcast Surf byly vyrobeny speciálně pro lov na Baltu a v Severním 
moři a kombinují štíhlý blank se silnou páteří, což znamená dlouhé 
nahazovací vzdálenosti - poněkud měkčí špička zajišťuje optimální 
indikaci záběrů. Prut optimálně rozkládá váhu po celé délce blanku s 
nahazovací vahou od 150g do 180g a umožňuje vám dosáhnout dlouhých 
nahazovacích vzdáleností.

Cenově dostupné surfové pruty se silnou páteří a citlivou špičkou. Ideální 
pro začátečníky a rybáře, kteří rybaří touto technikou pouze občasně.

NEW

TEcHNOLOgIE

S pruty TEAM DAIWA Air uspěli naši inženýři ve vývoji další série 
prémiových prutů se skvělými nahazovacímí vlastnostmi a prémiovými 
komponenty. Extrémně lehké a rychlé blanky z HVF karbonového 
materiálu umožňují skvěle vyvážené držení a unikátní nahazovací 
vlastnosti prutu.
Konstrukce karbonového vlákna X45 umožňuje delikátní křivku ohybu a 
optimální přenos síly při zdolávání vašeho úlovku.
Tři Sea trout modely s délkou do 3 metrů 30 centimetrů a vrhací zátěží 
do 40 gramů katapultují plandavky a woblery snadno a přesně do 
enormních vzdáleností. Progresivní akce špičky redukuje riziko ztráty 
úlovku, díky čemuž jsou tyto pruty skvělé v kombinaci s pletenou šňůrou. 
Samozřejmě jsou vhodné i pro lov středně velkých candátů na gumové 
nástrahy.
Oba Sea bass modely vám umožní nahození velkých gumových nástrah 
do enormních vzdáleností a mají také velké silové rezervy, abyste i ty 
největší úlovky bezpečně zdolali a navedli do podběráku.

  ► HVF® karbonový blank
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► V-Joint® put-over spojka
  ► Fuji® Alconitová K-očka
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Kvalitní korková/EVA rukojeť

smallest size allowed due to line thickness

Sedlo navijáku FUJI

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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AIR SEA TROUT AIR SEA BASS

11129-300

11129-335

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11129-280 2.85m 7-28g 149cm 2 175g 10  
11129-300 3.00m 10-35g 157cm 2 185g 10  
11129-330 3.30m 10-40g 173cm 2 200g 10  

   

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  

11129-335 3.30m 30-70g 173cm 2 225g 10  
11129-336 3.30m 40-110g 173cm 2 230g 10  

   

PRUTY
Přívlačové pruty

Kaprové pruty
Pruty na feeder

Teleskopické pruty
Pruty na moře
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MORETHAN 12 BRAID

sAlTIgA 12 BRAID

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12700-008 0.08 5.8 13.0 135 m  
12700-010 0.10 7.3 16.0 135 m  
12700-012 0.12 10.2 22.0 135 m  
12700-014 0.14 12.2 27.0 135 m  
12700-016 0.16 14.0 31.0 135 m  
12700-018 0.18 16.2 36.0 135 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12700-308 0.08 5.8 13.0 300 m  
12700-310 0.10 7.3 16.0 300 m  
12700-312 0.12 10.2 22.0 300 m  
12700-314 0.14 12.2 27.0 300 m  
12700-316 0.16 14.0 31.0 300 m  
12700-318 0.18 16.2 36.0 300 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12701-314 0.14 12.2 27.0 300 m  
12701-316 0.16 14.0 31.0 300 m  
12701-318 0.18 16.2 36.0 300 m  
12701-326 0.26 24.8 55.0 300 m  
12701-330 0.30 30.7 68.0 300 m  
12701-333 0.33 39.7 88.0 300 m  
12701-335 0.35 45.3 100.0 300 m  
12701-345 0.45 53.4 118.0 300 m  
12701-355 0.55 59.1 130.0 300 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12701-614 0.14 12.2 27.0 600 m  
12701-616 0.16 14.0 31.0 600 m  
12701-618 0.18 16.2 36.0 600 m  
12701-626 0.26 24.8 55.0 600 m  
12701-630 0.30 30.7 68.0 600 m  
12701-633 0.33 39.7 88.0 600 m  
12701-635 0.35 45.3 100.0 600 m  
12701-645 0.45 53.4 118.0 600 m  
12701-655 0.55 59.1 130.0 600 m  

4-Braid

8-Braid

12-Braid

Po skvělém úspěchu naší pletenky Tournament 8 Braid jsme často 
slyšeli: to se nedá udělat líp - jenže dá! Se šňůrou Morethan 12 
Braid a Saltiga 12 Braid nabízí DAIWA špičkové šňůry v excelentní 
kvalitě. Síla této šňůry překoná konvenční šňůry stejného průměru 
o 20%! Tato šňůra, která je pletená z 12 jednotlivých vláken je 
vyrobená komplikovaným a časově náročným procesem. Vyrábí 
se v Japonsku a odpovídá těm nejvyšším standardům kvality. 
Použití 12 vláken otevírá neprozkoumané a zatím neznámé pole 
působnosti. V porovnání se standardními šňůrami je odolnost proti 
oděru zvýšena až na 72% a odolnost v uzlu je podstatně větší. 
Speciální povrch vyrobený ze silikonu zajišťuje snížené tření až o 
18% - a tak jsou i náhozy, speciálně náhozy s malými nástrahami, 
podstatně delší a hluk při nahazování podstatně menší.

Barva Morethan: limetka

Barva Saltiga: vícebarevná

DAIWA 12 BRAID

  ► 12 pramenná konstrukce
  ► Extra vysoká odolnost proti oděru
  ► Skvělá síla
  ► Pletená dokulata
  ► Silikonový povrch
  ► Extrémně nízký třecí odpor
  ► Extrémní síla mokrého uzlu
  ► Vyrobeno v Japonsku

TEcHNOlOgIE

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
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Barva: tmavě zelená Barva: tmavě zelená Barva: tmavě zelená
síla

Prod. č. ø kg lb kapacita  
12780-008 0.08 4.9 10.7 135 m  
12780-010 0.10 6.7 14.7 135 m  
12780-012 0.12 8.6 18.8 135 m  
12780-014 0.14 10.2 22.4 135 m  
12780-016 0.16 12.2 26.8 135 m  
12780-018 0.18 15.8 34.7 135 m  
12780-020 0.20 18.0 39.7 135 m  
12780-026 0.26 19.8 43.7 135 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12781-008 0.08 4.9 10.7 300 m  
12781-010 0.10 6.7 14.7 300 m  
12781-012 0.12 8.6 18.9 300 m  
12781-014 0.14 10.2 22.4 300 m  
12781-016 0.16 12.2 26.8 300 m  
12781-018 0.18 15.8 34.7 300 m  
12781-020 0.20 18.0 39.7 300 m  
12781-026 0.26 19.8 43.7 300 m  
12781-030 0.30 23.4 51.6 300 m  
12781-035 0.35 35.1 77.4 300 m  
12781-045 0.45 42.3 93.3 300 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12782-008 0.08 4.9 10.7 1000 m  
12782-010 0.10 6.7 14.7 1000 m  
12782-012 0.12 8.6 18.9 1000 m  
12782-014 0.14 10.2 22.4 1000 m  
12782-016 0.16 12.2 26.8 1000 m  
12782-018 0.18 15.8 34.7 1000 m  
12782-020 0.20 18.0 39.7 1000 m  
12782-026 0.26 19.8 43.7 1000 m  
12782-030 0.30 23.4 51.6 1000 m  
12782-035 0.35 35.1 77.4 1000 m  
12782-045 0.45 42.3 93.3 1000 m  

TOURNAMENT 8 BRAID EVO
Dobře známá a populární šňůra Tournament 8 Braid byla našimi inženýry vylepšena a teď 
nabízí lepší sílu v uzlu a má povrchovou úpravu. Tato šňůra, vyrobená v Japonsku, nyní 
klouže očky prutu s ještě menším odporem a nová povrchová úprava jí dodává nejvyšší 
odolnost v uzlu. Síla v napětí byla upravena v souladu s japonskými standardy. Nová 8 Braid 
Evo udržuje svůj kompaktní tvar i po plném zatížení během lovu. Vyjímečná šňůra vyrobená 
v Japonsku.
Dostupná v barvách - tmavě zelená, křiklavě zeleno-žlutá a vícebarevná.

  ► 8 pramenná konstrukce
  ► Absolutně kulatá
  ► Extra silná
  ► Povrchový nátěr
  ► Vysoká síla v uzlu za mokra
  ► Neelastická
  ► Vyrobeno v Japonsku

TEcHNOlOgIE

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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Barva: chartreuse Barva: chartreuse Barva: chartreuse

Barva: vícebarevná Barva: vícebarevná

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12782-108 0.08 4.9 10.7 1000 m  
12782-110 0.10 6.7 14.7 1000 m  
12782-112 0.12 8.6 18.9 1000 m  
12782-114 0.14 10.2 22.4 1000 m  
12782-116 0.16 12.2 26.8 1000 m  
12782-118 0.18 15.8 34.7 1000 m  
12782-120 0.20 18.0 39.7 1000 m  
12782-126 0.26 19.8 43.7 1000 m  
12782-130 0.30 23.4 51.6 1000 m  
12782-135 0.35 35.1 77.4 1000 m  
12782-145 0.45 42.3 93.3 1000 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12781-108 0.08 4.9 10.7 300 m  
12781-110 0.10 6.7 14.7 300 m  
12781-112 0.12 8.6 18.9 300 m  
12781-114 0.14 10.2 22.4 300 m  
12781-116 0.16 12.2 26.8 300 m  
12781-118 0.18 15.8 34.7 300 m  
12781-120 0.20 18.0 39.7 300 m  
12781-126 0.26 19.8 43.7 300 m  
12781-130 0.30 23.4 51.6 300 m  
12781-135 0.35 35.1 77.4 300 m  
12781-145 0.45 42.3 93.3 300 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12780-108 0.08 4.9 10.7 135 m  
12780-110 0.10 6.7 14.7 135 m  
12780-112 0.12 8.6 18.9 135 m  
12780-114 0.14 10.2 22.4 135 m  
12780-116 0.16 12.2 26.8 135 m  
12780-118 0.18 15.8 34.7 135 m  
12780-120 0.20 18.0 39.7 135 m  
12780-126 0.26 19.8 43.7 135 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12780-210 0.10 6.7 14.7 150 m  
12780-212 0.12 8.6 18.9 150 m  
12780-216 0.16 12.2 26.8 150 m  

Barva: vícebarevná
síla

Prod. č. ø kg lb kapacita  
12781-210 0.10 6.7 14.7 300 m  
12781-212 0.12 8.6 18.9 300 m  
12781-216 0.16 12.2 26.8 300 m  
12781-220 0.20 18.0 39.7 300 m  
12781-226 0.26 19.8 43.7 300 m  
12781-230 0.30 23.4 51.6 300 m  
12781-235 0.35 35.1 77.4 300 m  
12781-245 0.45 42.3 93.3 300 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12782-210 0.10 6.7 14.7 1000 m  
12782-212 0.12 8.6 18.9 1000 m  
12782-216 0.16 12.2 26.8 1000 m  
12782-220 0.20 18.0 39.7 1000 m  
12782-226 0.26 19.8 43.7 1000 m  
12782-235 0.35 35.1 77.4 1000 m  
12782-245 0.45 42.3 93.3 1000 m  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Barva: tmavě zelená

Barva: tmavě zelená
Barva: tmavě zelená

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12751-106 0.06 4.0 9.0 300 m  
12751-110 0.10 6.0 13.0 300 m  
12751-113 0.13 8.0 18.0 300 m  
12751-116 0.16 9.0 20.0 300 m  
12751-118 0.18 12.0 26.5 300 m  
12751-120 0.20 13.0 29.0 300 m  
12751-122 0.22 17.0 37.5 300 m  
12751-124 0.24 18.0 40.0 300 m  
12751-128 0.28 26.5 58.0 300 m  
12751-135 0.35 36.0 79.0 300 m  
12751-142 0.42 46.5 103.0 300 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12751-206 0.06 4.0 9.0 1500 m  
12751-210 0.10 6.0 13.0 1500 m  
12751-213 0.13 8.0 18.0 1500 m  
12751-216 0.16 9.0 20.0 1500 m  
12751-218 0.18 12.0 26.5 1500 m  
12751-220 0.20 13.0 29.0 1500 m  
12751-222 0.22 17.0 37.5 1500 m  
12751-224 0.24 18.0 40.0 1500 m  
12751-228 0.28 26.5 58.0 1500 m  
12751-235 0.35 36.0 79.0 1500 m  
12751-242 0.42 46.5 103.0 1500 m  
12751-251 0.51 56.0 123.0 1500 m  
12751-256 0.56 65.0 143.0 1500 m  

J-BRAID X8
J-Braid X8 značky DAIWA je skvělá pletenka, která je vyrobená z osmi pramenů a naplňuje všechny 
požadavky kladené na kvalitní moderní pletenku. Nezáleží co chcete ulovit - velkého mořského 
predátora jako je halibut, treska nebo cílíte na okouny nebo candáty - s novou J-Braid máte zajištěn 
řádný kontakt s rybou.
J-Braid nabízí vhodný průměr pro každou rybu, každou rybářskou techniku, vhodná je jak na moře, 
tak na sladkovodní rybolov - jezero nebo řeku - nekompromisně silná a spolehlivá. J-Braid klouže 
očky prutu bez odporu a tiše, umožňuje tak dlouhé náhozy i s lehkými nástrahami.
Perfektní na přívlač a baitcast! Neuvěřitelný poměr cena - výkon!

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12751-006 0.06 4.0 9.0 150 m  
12751-010 0.10 6.0 13.0 150 m  
12751-013 0.13 8.0 18.0 150 m  
12751-016 0.16 9.0 20.0 150 m  
12751-018 0.18 12.0 26.5 150 m  
12751-020 0.20 13.0 29.0 150 m  
12751-022 0.22 17.0 37.5 150 m  
12751-024 0.24 18.0 40.0 150 m  

  ► 8 pramenná konstrukce
  ► Pletená dokulata
  ► Extra silná
  ► Vysoká odolnost proti oděru
  ► Neelastická
  ► Vyrobeno v Japonsku

TEcHNOlOgIE

Barva: tmavě zelená
síla

Prod. č. ø kg lb kapacita  
12751-306 0.06 4.0 9.0 3000 m  
12751-310 0.10 6.0 13.0 3000 m  
12751-313 0.13 8.0 18.0 3000 m  
12751-316 0.16 9.0 20.0 3000 m  
12751-318 0.18 12.0 26.5 3000 m  
12751-320 0.20 13.0 29.0 3000 m  
12751-322 0.22 17.0 37.5 3000 m  
12751-324 0.24 18.0 40.0 3000 m  
12751-328 0.28 26.5 58.0 3000 m  
12751-335 0.35 36.0 79.0 3000 m  
12751-342 0.42 46.5 103.0 3000 m  
12751-351 0.51 56.0 123.0 3000 m  
12751-356 0.56 65.0 143.0 3000 m  
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Barva: chartreuse Barva: chartreuse

Barva: chartreuse

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12750-006 0.06 4.0 9.0 150 m  
12750-010 0.10 6.0 13.0 150 m  
12750-013 0.13 8.0 18.0 150 m  
12750-016 0.16 9.0 20.0 150 m  
12750-018 0.18 12.0 26.5 150 m  
12750-020 0.20 13.0 29.0 150 m  
12750-022 0.22 17.0 37.5 150 m  
12750-024 0.24 18.0 40.0 150 m  
12750-028 0.28 26.5 58.0 150 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12750-106 0.06 4.0 9.0 300 m  
12750-110 0.10 6.0 13.0 300 m  
12750-113 0.13 8.0 18.0 300 m  
12750-116 0.16 9.0 20.0 300 m  
12750-118 0.18 12.0 26.5 300 m  
12750-120 0.20 13.0 29.0 300 m  
12750-122 0.22 17.0 37.5 300 m  
12750-124 0.24 18.0 40.0 300 m  
12750-128 0.28 26.5 58.0 300 m  
12750-135 0.35 36.0 79.0 300 m  
12750-142 0.42 46.5 103.0 300 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12750-206 0.06 4.0 9.0 1500 m  
12750-210 0.10 6.0 13.0 1500 m  
12750-213 0.13 8.0 18.0 1500 m  
12750-216 0.16 9.0 20.0 1500 m  
12750-218 0.18 12.0 26.5 1500 m  
12750-220 0.20 13.0 29.0 1500 m  
12750-222 0.22 17.0 37.5 1500 m  
12750-224 0.24 18.0 40.0 1500 m  
12750-228 0.28 26.5 58.0 1500 m  
12750-235 0.35 36.0 79.0 1500 m  
12750-242 0.42 46.5 103.0 1500 m  
12750-251 0.51 56.0 123.0 1500 m  
12750-256 0.56 65.0 143.0 1500 m  

Barva: vícebarevná
síla

Prod. č. ø kg lb kapacita  
12755-006 0.06 4.0 9.0 150 m  
12755-010 0.10 6.0 13.0 150 m  
12755-013 0.13 8.0 18.0 150 m  
12755-016 0.16 9.0 20.0 150 m  
12755-018 0.18 12.0 26.5 150 m  
12755-020 0.20 13.0 29.0 150 m  
12755-022 0.22 17.0 37.5 150 m  

Barva: vícebarevná
síla

Prod. č. ø kg lb kapacita  
12755-110 0.10 6.0 13.0 300 m  
12755-113 0.13 8.0 18.0 300 m  
12755-116 0.16 9.0 20.0 300 m  
12755-118 0.18 12.0 26.5 300 m  
12755-120 0.20 13.0 29.0 300 m  
12755-122 0.22 17.0 37.5 300 m  
12755-124 0.24 18.0 40.0 300 m  
12755-128 0.28 26.5 58.0 300 m  
12755-135 0.35 36.0 79.0 300 m  
12755-142 0.42 46.5 103.0 300 m  
12755-151 0.51 56.0 123.0 300 m  

Barva: vícebarevná
síla

Prod. č. ø kg lb kapacita  
12755-206 0.06 4.0 9.0 1500 m  
12755-210 0.10 6.0 13.0 1500 m  
12755-213 0.13 8.0 18.0 1500 m  
12755-216 0.16 9.0 20.0 1500 m  
12755-218 0.18 12.0 26.5 1500 m  
12755-220 0.20 13.0 29.0 1500 m  
12755-222 0.22 17.0 37.5 1500 m  
12755-224 0.24 18.0 40.0 1500 m  
12755-228 0.28 26.5 58.0 1500 m  
12755-235 0.35 36.0 79.0 1500 m  
12755-242 0.42 46.5 103.0 1500 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12750-306 0.06 4.0 9.0 3000 m  
12750-310 0.10 6.0 13.0 3000 m  
12750-313 0.13 8.0 18.0 3000 m  
12750-316 0.16 9.0 20.0 3000 m  
12750-318 0.18 12.0 26.5 3000 m  
12750-320 0.20 13.0 29.0 3000 m  
12750-322 0.22 17.0 37.5 3000 m  
12750-324 0.24 18.0 40.0 3000 m  
12750-328 0.28 26.5 58.0 3000 m  
12750-335 0.35 36.0 79.0 3000 m  
12750-342 0.42 46.5 103.0 3000 m  
12750-351 0.51 56.0 123.0 3000 m  
12750-356 0.56 65.0 143.0 3000 m  

Barva: chartreuse
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síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12741-007 0.07 2.6 5.5 135 m  
12741-010 0.10 3.8 9.0 135 m  
12741-013 0.13 5.9 13.0 135 m  
12741-015 0.15 6.9 15.0 135 m  
12741-017 0.17 8.4 19.0 135 m  
12741-019 0.19 10.2 23.0 135 m  
12741-021 0.21 12.4 27.0 135 m  
12741-025 0.25 14.4 32.0 135 m  
12741-029 0.29 18.6 41.0 135 m  
12741-033 0.33 22.4 50.0 135 m  

Barva: tmavě zelená

Barva: tmavě zelená
síla

Prod. č. ø kg lb kapacita  
12741-107 0.07 2.6 5.5 270 m  
12741-110 0.10 3.8 9.0 270 m  
12741-113 0.13 5.9 13.0 270 m  
12741-115 0.15 6.9 15.0 270 m  
12741-117 0.17 8.4 19.0 270 m  
12741-119 0.19 10.2 23.0 270 m  
12741-121 0.21 12.4 27.0 270 m  
12741-125 0.25 14.4 32.0 270 m  
12741-129 0.29 18.6 41.0 270 m  
12741-133 0.33 22.4 50.0 270 m  

Barva: tmavě zelená
síla

Prod. č. ø kg lb kapacita  
12741-207 0.07 2.6 5.5 2700 m  
12741-210 0.10 3.8 9.0 2700 m  
12741-213 0.13 5.9 13.0 2700 m  
12741-215 0.15 6.9 15.0 2700 m  
12741-217 0.17 8.4 19.0 2700 m  
12741-219 0.19 10.2 23.0 2700 m  
12741-221 0.21 12.4 27.0 2700 m  
12741-225 0.25 14.4 32.0 2700 m  
12741-229 0.29 18.6 41.0 2700 m  
12741-233 0.33 22.4 50.0 2700 m  

J-BRAID X4
Se šňůrou J-Braid splétanou ze 4 vláken, nabízí DAIWA pletenou šňůru s opravdu neskutečným poměrem cena/výkon. Výroba této pletenky splňuje po všech 
stránkách ty nejvyšší Japonské standardy kvality. Dostupné průměry pokryjí takřka jakékoliv techniky lovu, od lovu okounů ultra-lightem až po těžký mořský 
rybolov halibutů, tresek a jiných mořských ryb.

  ► 4 pramenná konstrukce
  ► Extra silná
  ► Vysoká síla v uzlu
  ► Vysoká odolnost proti oděru
  ► Neelastická
  ► Vyrobeno v Japonsku

TEcHNOlOgIE
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Barva: žlutá
síla

Prod. č. ø kg lb kapacita  
12740-007 0.07 2.6 5.5 135 m  
12740-010 0.10 3.8 9.0 135 m  
12740-013 0.13 5.9 13.0 135 m  
12740-015 0.15 6.9 15.0 135 m  
12740-017 0.17 8.4 19.0 135 m  
12740-019 0.19 10.2 23.0 135 m  
12740-021 0.21 12.4 27.0 135 m  
12740-025 0.25 14.4 32.0 135 m  
12740-029 0.29 18.6 41.0 135 m  
12740-033 0.33 22.4 50.0 135 m  

Barva: žlutá
síla

Prod. č. ø kg lb kapacita  
12740-107 0.07 2.6 5.5 270 m  
12740-110 0.10 3.8 9.0 270 m  
12740-113 0.13 5.9 13.0 270 m  
12740-115 0.15 6.9 15.0 270 m  
12740-117 0.17 8.4 19.0 270 m  
12740-119 0.19 10.2 23.0 270 m  
12740-121 0.21 12.4 27.0 270 m  
12740-125 0.25 14.4 32.0 270 m  
12740-129 0.29 18.6 41.0 270 m  
12740-133 0.33 22.4 50.0 270 m  

Barva: žlutá
síla

Prod. č. ø kg lb kapacita  
12740-207 0.07 2.6 5.5 2700 m  
12740-210 0.10 3.8 9.0 2700 m  
12740-213 0.13 5.9 13.0 2700 m  
12740-215 0.15 6.9 15.0 2700 m  
12740-217 0.17 8.4 19.0 2700 m  
12740-219 0.19 10.2 23.0 2700 m  
12740-221 0.21 12.4 27.0 2700 m  
12740-225 0.25 14.4 32.0 2700 m  
12740-229 0.29 18.6 41.0 2700 m  
12740-233 0.33 22.4 50.0 2700 m  

sUPER sHINOBI

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12901-014 0.14 1.9 4.3 150 m  
12901-016 0.16 2.5 5.5 150 m  
12901-018 0.18 3.1 6.9 150 m  
12901-020 0.20 3.9 8.6 150 m  
12901-023 0.23 5.4 11.9 150 m  
12901-026 0.26 6.2 13.7 150 m  
12901-028 0.28 7.2 16.0 150 m  
12901-031 0.31 8.2 18.1 150 m  
12901-034 0.34 10.8 23.8 150 m  
12901-037 0.37 12.1 26.8 150 m  
12901-040 0.40 13.5 29.9 150 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12901-314 0.14 1.9 4.3 3000 m  
12901-316 0.16 2.5 5.5 3000 m  
12901-318 0.18 3.1 6.9 3000 m  
12901-320 0.20 3.9 8.6 3000 m  
12901-323 0.23 5.4 11.9 3000 m  
12901-326 0.26 6.2 13.7 3000 m  
12901-328 0.28 7.2 16.0 3000 m  
12901-331 0.31 8.2 18.1 3000 m  
12901-334 0.34 10.8 23.8 3000 m  
12901-337 0.37 12.1 26.8 3000 m  
12901-340 0.40 13.5 29.9 3000 m  

Super Shinobi patří už léta k nejoblíbenějším vlascům, 
zvláště mezi lovci mořských pstruhů. Nyní jsme upravili 
a vylepšili jeho vlastnosti, zejména průtažnost a sílu v 
uzlu. Díky speciální povrchové úpravě má tento vlasec 
minimální tření a umožňuje extrémně dlouhé náhozy.
Barva: zelená - transparentní

  ► Velká síla zdvihu
  ► Skvělá síla v uzlu
  ► Vysoká pružnost
  ► Povrchový nátěr
  ► Vyrobeno v Japonsku

TEcHNOlOgIE
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TEAM DAIWA TD sUPER sOfT

Barva: mechově zelená

Barva: transparentní Barva: transparentní

Barva: mechově zelená

Barva: transparentní

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12852-114 0.14 2.0 4.4 270 m  
12852-116 0.16 2.5 5.5 270 m  
12852-118 0.18 3.1 6.8 270 m  
12852-120 0.20 3.8 8.5 270 m  
12852-123 0.23 4.9 10.8 270 m  
12852-126 0.26 6.2 13.6 270 m  
12852-130 0.30 8.6 18.9 270 m  
12852-133 0.33 9.6 21.1 270 m  
12852-136 0.36 11.1 24.5 270 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12852-314 0.14 2.0 4.4 3000 m  
12852-316 0.16 2.5 5.5 3000 m  
12852-318 0.18 3.1 6.8 3000 m  
12852-320 0.20 3.8 8.5 3000 m  
12852-323 0.23 4.9 10.8 3000 m  
12852-326 0.26 6.2 13.6 3000 m  
12852-330 0.30 8.6 18.9 3000 m  
12852-333 0.33 9.6 21.1 3000 m  
12852-336 0.36 11.1 24.5 3000 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12853-014 0.14 2.0 4.4 135 m  
12853-016 0.16 2.5 5.5 135 m  
12853-018 0.18 3.1 6.8 135 m  
12853-020 0.20 3.8 8.5 135 m  
12853-023 0.23 4.9 10.8 135 m  
12853-026 0.26 6.2 13.6 135 m  
12853-030 0.30 8.6 18.9 135 m  
12853-033 0.33 9.6 21.1 135 m  
12853-036 0.36 11.1 24.5 135 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12853-114 0.14 2.0 4.4 270 m  
12853-116 0.16 2.5 5.5 270 m  
12853-118 0.18 3.1 6.8 270 m  
12853-120 0.20 3.8 8.5 270 m  
12853-123 0.23 4.9 10.8 270 m  
12853-126 0.26 6.2 13.6 270 m  
12853-130 0.30 8.6 18.9 270 m  
12853-133 0.33 9.6 21.1 270 m  
12853-136 0.36 11.1 24.5 270 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12853-314 0.14 2.0 4.4 3000 m  
12853-316 0.16 2.5 5.5 3000 m  
12853-318 0.18 3.1 6.8 3000 m  
12853-320 0.20 3.8 8.5 3000 m  
12853-323 0.23 4.9 10.8 3000 m  
12853-326 0.26 6.2 13.6 3000 m  
12853-330 0.30 8.6 18.9 3000 m  
12853-333 0.33 9.6 21.1 3000 m  
12853-336 0.36 11.1 24.5 3000 m  

Vlasec TEAM DAIWA Super Soft poskytuje perfektní kombinaci citlivého vlasce, pevnosti uzlu a pružnosti. 
Tento vlasec je vyrobený v Japonsku a má vysokou pružnost. A tak můžou být uzly vázány velice pevně i u 
silnějších průměrů vlasce. Pružící vlastnost vlasce byla navržena proto, aby se dosáhlo větších úspěchů při 
zdolávání ryby na velkou vzdálenost. Rybu tak bezpečně zdoláte a navedete ji rovnou do podběráku.

  ► Jemná struktura
  ► Extra silná
  ► Vysoká síla v uzlu
  ► Vysoká odolnost proti oděru
  ► Vyrobeno v Japonsku
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NINJA X MONO 

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12990-014 0.14 1.6 3.5 4200 m  
12990-016 0.16 2.0 4.4 3700 m  
12990-018 0.18 2.5 5.5 3000 m  
12990-020 0.20 3.1 6.8 2400 m  
12990-023 0.23 3.9 8.6 2250 m  
12990-026 0.26 4.7 10.4 1850 m  
12990-030 0.30 6.6 14.6 1210 m  
12990-033 0.33 7.5 16.5 1060 m  
12990-036 0.36 9.2 20.3 840 m  

NEW

Barva: světle modrá

Barva: světle zelená
síla

Prod. č. ø kg lb kapacita  
12991-014 0.14 1.6 3.5 4200 m  
12991-016 0.16 2.0 4.4 3700 m  
12991-018 0.18 2.5 5.5 3000 m  
12991-020 0.20 3.1 6.8 2400 m  
12991-023 0.23 3.9 8.6 2250 m  
12991-026 0.26 4.7 10.4 1850 m  
12991-030 0.30 6.6 14.6 1210 m  
12991-033 0.33 7.5 16.5 1060 m  
12991-036 0.36 9.2 20.3 840 m  

Tento prémiový DAIWA vlasec z Japonské produkce nabízí optimální kombinaci průtažnosti, síly a odolnosti 
proti oděru. Tato ¼ lbs cívka s velkou kapacitou poskytuje příjemný poměr cena/výkon.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
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TOURNAMENT fc

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12955-016 0.16 1.9 4.0 50m  
12955-018 0.18 2.3 5.0 50m  
12955-020 0.20 2.9 6.0 50m  
12955-023 0.23 4.3 8.0 50m  
12955-026 0.26 5.2 10.0 50m  
12955-030 0.30 6.3 12.0 50m  
12955-033 0.33 7.4 14.0 50m  
12955-035 0.35 8.1 16.0 50m  
12955-040 0.40 11.4 20.0 50m  
12955-045 0.45 12.6 25.0 30m  
12955-050 0.50 14.4 30.0 30m  

S TOURNAMENT FC DAIWA nabízí 
nově vyvinuté fluorocarbonové 
návazce vyrobené v Japonsku. Díky 
své odolnosti proti oděru v kombinaci 
s pružností je to perfektní návazec 
na všechny druhy sladkovodního i 
mořského rybolovu.
Barva: průhledná

  ► Extra silná
  ► Excelentní síla v uzlu
  ► Odolný proti oděru
  ► Rychle potápivá
  ► Vyrobeno v Japonsku

EXcElER
Prémiový všestranný vlasec na různé použití. EXCELER nabízí drobný průtah se skvělou silou v uzlu. 
Skvělý poměr cena - výkon.
Barva: transparentní

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12885-025 0.25 5.2 11.5 1850m  
12885-028 0.28 6.3 13.9 1540m  
12885-031 0.31 7.2 15.9 1210m  
12885-035 0.35 10.1 22.3 840m  
12885-040 0.40 12.4 27.4 740m  
12885-050 0.50 19.3 42.6 450m  

  ► Vysoká síla v uzlu
  ► Nízká pružnost
  ► Vysoká odolnost proti oděru
  ► Vyrobeno v Japonsku

TEcHNOlOgIE

TEcHNOlOgIE

INfINITY sUPER sOfT

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12982-027 0.27 5.8 12.8 1350 m  
12982-031 0.31 7.0 15.4 1250 m  
12982-033 0.33 8.3 18.3 1050 m  
12982-036 0.36 9.8 21.6 870 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12982-327 0.27 5.8 12.8 3000 m  
12982-331 0.31 7.0 15.4 3000 m  
12982-333 0.33 8.3 18.3 3000 m  
12982-336 0.36 9.8 21.6 3000 m  

NEW
Ikonická řada Infinity se rozrostla o dalšího člena. Je jím nový japonský vlasec Infinity Super Soft ve 
fialové barvě – skvělá kvalita a kamuflážní charakter. Za působení UV světla se pod vodou barva vlasce 
změní z fialové na hnědou. Díky této vlastnosti skvěle rozpoznáte váš vlasec nad vodou, zatímco ryby pod 
vodou si hnědé barvy téměř nevšimnou. Vlasec je středně průtažný, což redukuje nepříjemnou možnost 
ztráty ryby.

TEcHNOlOgIE
  ► Vysoká odolnost proti oděru
  ► Vysoká síla v uzlu
  ► Extra silná
  ► Vyrobeno v Japonsku

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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INfINITY DUO cAMO

Vlasec Infinity Duo Carp, s designem kamufláž, je 
kultovním vlascem mnoha kaprářů. Tento vlasec už 
zdolal mnoho velkých ryb.
Barva: zeleno-černá

INfINITY DUO cARP síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12981-027 0.27 6.5 14.3 1670m  
12981-031 0.31 7.6 16.8 1210m  
12981-033 0.33 8.6 18.9 1060m  
12981-036 0.36 10.7 23.6 840m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12981-327 0.27 6.5 14.3 3000m  
12981-331 0.31 7.6 16.8 3000m  
12981-333 0.33 8.6 18.9 3000m  
12981-336 0.36 10.7 23.6 3000m  

INfINITY sENsOR
Vlasec DAIWA Infinity Sensor přináší kaprářům 
japonskou kvalitu s vysokým výkonem. Tento vlasec 
nabízí spojení odolnosti proti oděru s požadovanou 
pružností.
Barva: hnědá

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12986-127 0.27 5.4 11.9 1790m  
12986-131 0.31 7.5 16.5 1300m  
12986-133 0.33 8.6 19.0 1060m  
12986-136 0.36 10.5 23.1 900m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12986-327 0.27 5.4 11.9 3000m  
12986-331 0.31 7.5 16.5 3000m  
12986-333 0.33 8.6 19.0 3000m  
12986-336 0.36 10.5 23.1 3000m  

  ► Vysoká odolnost proti oděru
  ► Vysoká síla v uzlu
  ► Extra silná
  ► Optimální pružnost
  ► Vyrobeno v Japonsku

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12988-127 0.27 6.5 14.3 1670 m  
12988-131 0.31 7.6 16.8 1210 m  
12988-133 0.33 8.6 18.9 1060 m  
12988-136 0.36 10.7 23.6 840 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12988-327 0.27 6.5 14.3 3000 m  
12988-331 0.31 7.6 16.8 3000 m  
12988-333 0.33 8.6 18.9 3000 m  
12988-336 0.36 10.7 23.6 3000 m  

Vlasec Infinity patří k nejuznávanějším monofilním 
vlasců na kaprářské scéně. Infinity Duo Camo je 
dvoubarevný - matně zelená se střídá s matně hnědou 
a tak je pod vodou téměř neviditelný. Má dobrou sílu 
v uzlu, i když je vlasec mokrý, střední průtah výrazně 
snižuje riziko spadení úlovku během boje a umožňuje 
lov na dlouhé vzdálenosti.
Barva: hnědo-zelená

  ► Optimální pružnost
  ► Extra silná
  ► Vysoká odolnost proti oděru
  ► Vysoká síla v uzlu za mokra
  ► Vyrobeno v Japonsku

  ► Optimální pružnost
  ► Velká síla zdvihu
  ► Odolný proti oděru
  ► Skvělá síla v uzlu
  ► Vyrobeno v Japonsku

TEcHNOlOgIE

TEcHNOlOgIE

TEcHNOlOgIE
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  ► Extra silná
  ► Perfektní síla v uzlu
  ► Barevně odlišené podle cílené ryby
  ► Vyrobeno v Japonsku

sAMURAI

PlOTIcE

PsTRUH cANDÁT

ŠTIKA

ÚHOŘ

sUMEc

KAPR

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12810-015 0.15 1.7 3.8 500 m  
12810-018 0.18 2.5 5.6 500 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12811-025 0.25 5.2 11.4 500 m  
12811-030 0.30 7.2 15.9 450 m  
12811-035 0.35 10.1 22.3 350 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12812-016 0.16 2.1 4.7 500 m  
12812-018 0.18 2.5 5.6 500 m  
12812-020 0.20 3.1 7.0 500 m  
12812-022 0.22 4.5 9.8 500 m  
12812-025 0.25 5.2 11.4 500 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12813-050 0.50 19.3 42.6 180 m  
12813-060 0.60 26.6 58.6 135 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12814-030 0.30 7.2 15.9 450 m  
12814-035 0.35 10.1 22.3 350 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12815-020 0.20 3.2 7.0 500 m  
12815-025 0.25 5.2 11.4 500 m  
12815-030 0.30 7.2 15.9 450 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12816-030 0.30 7.2 15.9 450 m  
12816-035 0.35 10.1 22.3 350 m  
12816-040 0.40 12.4 27.3 250 m  

Populární DAIWA vlasce na cílové ryby jsou vyrobené v Japonsku a odpovídají 
nejvyšším japonským standardům. Díky naší centrále v japonském Tokiu vám můžeme 
tyto vlasce nabídnout za skvělou cenu.

TEcHNOlOgIE
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TOURNAMENT s.W. 
sHOcKlEADER TYPE f
S novou návazcovou šňůrou TOURNAMENT S.W. typu 
F (fluorocarbon), kupujete jeden z nejlepších vlasců 
dostupných na japonském trhu - průměry jsou speciálně 
upraveny pro moře, zejména na halibuty, tresky obecné 
a tresky tmavé stejně jako na GT, amberjaky apod. Díky 
široké cívce se návazec odvíjí ve velkých smyčkách a lze 
ho tak jednoduše narovnat - speciálně při lovu tuňáků 
a tresek je rovný a hladký návazcový vlasec zásadní 
výhodou.

  ► Extra silná
  ► Vysoká síla v uzlu
  ► Neuvěřitelná odolnost proti oděru
  ► Rychle potápivá
  ► Velký průměr cívky
  ► Vyrobeno v Japonsku

TOURNAMENT s.W. 
sHOcKlEADER TYPE N
Nový návazcový materiál TOURNAMENT S.W. typ N 
(nylon) je ideální na různé druhy mořských návazců. 
Materiálový mix byl vybrán tak, aby byl vlasec hladký 
a jednoduše se vázal i přes svůj široký průměr. Díky 
široké cívce se vlasec odmotává ve velkých kolech a 
nedeformuje se.

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12956-060 0.60 22.4 50.0 50 m  
12956-070 0.70 27.1 60.0 50 m  
12956-080 0.80 35.0 80.0 50 m  
12956-090 0.90 42.5 90.0 50 m  
12956-100 1.00 54.9 120.0 50 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12957-060 0.60 23.9 50.0 50 m  
12957-070 0.70 30.6 70.0 50 m  
12957-080 0.80 40.3 90.0 50 m  
12957-090 0.90 49.4 110.0 50 m  
12957-100 1.00 63.4 140.0 50 m  

  ► Extra silná
  ► Vysoká síla v uzlu
  ► Vysoká odolnost proti oděru
  ► Velký průměr cívky
  ► Vyrobeno v Japonsku

TEcHNOlOgIE

TEcHNOlOgIE
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S novými woblery TOURNAMENT Vám nabízíme široký výběr kvalitních nástrah vyrobených v Japonsku. V průběhu minulých let narůstal 
zájem o vysoce kvalitní nástrahy, a proto jsme se rozhodli vyvinout širokou paletu prvotřídních nástrah dle evropských požadavků. Všechny jsou 
kompletně vyrobeny a jednotlivě testovány v Japonsku, osazeny kvalitními japonskými háčky a kroužky. Woblery TOURNAMENT mají vynikající 
výsledky díky jejich individuálním vlastnostem a velké škále barev.

TOURNAMENT MEgA scOUTER

16600-101    ghost perchČ.produktu 16600-103    chartreuseČ.produktu

16600-104    lazer ayuČ.produktu 16600-105    firetigerČ.produktu

16600-107    platinum goldČ.produktu 16600-110    rusty ayuČ.produktu

Prod. č. délka hm.  
16600-1.. 6.8cm 14.0g  

Plovoucí wobler Mega Scouter o délce 68mm má velmi energický kolébavý 
pohyb a rychle dosahuje hlubších vodních vrstev. Chřestění produkuje 
vibrace, které můžete při vláčení cítit i v prutu. Obvykle zvuk vzbudí 
pozornost i u letargických dravců. Wobler je perfektně vyvážen díky 
speciálnímu vnitřnímu balančnímu systému a proniká pod hladinu pod 
strmým úhlem až do hloubky 2.5-3.5m. Při trolingu pracuje až do hloubky 
5m. Při krátkých silných záškubech se tungstenové závaží v těle nástrahy 
převalí do přední části nástrahy a umožní tak hlubší a rychlejší zanoření - 
výborné na candáty ležící u dna.
Hloubka ponoru: asi 2.5-3.5m, při trollingu více než 5.0m

16600-111    matt ayuČ.produktu 16600-112    lime perchČ.produktu

WOBlERY 
TOURNAMENT
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TOURNAMENT Xl sHINER 130f
XL SHINER 130F představuje výjimečnou nástrahu na lov candátů a štik. 
13cm verze je určena pro středně hluboké vody kde se zanořuje mezi 1.5m 
a 2.5m - perfektní na ryby, které se drží v horních proudech vody zejména 
v letních měsících. Díky našemu patentovanému systému G.O.S. Balancer 
System lze tento wobbler nahazovat opravdu daleko. Navíc je jeho tichý 
chod bez chrastivých zvuků vhodný pro prochytané vody, kde jsou zvuky 
nástrahy spíše kontraproduktivní. Díky své vznosnosti je XL SHINER 
vhodný pro techniku „bottom-bouncing“ - nástraha se dotýká dna a stoupá 
při zastavení návinu. Vzhledem k zanořovacímu rtu je XL SHINER perfektní 
taky na twitching. A samozřejmě jako každá nástraha TOURNAMENT je 
vyroben v Japonsku.

16700-701    ghost perchČ.produktu 16700-711   matt ayuČ.produktu

16700-732    matt shinerČ.produktu 16700-733   3D inakkoČ.produktu

16700-737    pearl chartreuseČ.produktu 16700-738    kibinago Č.produktu

16700-739    lazer sayori Č.produktu
Prod. č. délka hm.  
16700-7… 13.0 cm 22.5 g  

TOURNAMENT BABY VIB

16700-401    ghost perchČ.produktu 16700-411    matt ayuČ.produktu

16700-426    midnight sunČ.produktu16700-424    hazy orangeČ.produktu

16700-427    abaloneČ.produktu

Prod. č. délka hm.  
16700-4... 4.7cm 5.5g  

Kmitající nástraha bez ozvučení na lov okounů, pstruhů a bolenů. Perfektní 
na řeky s těžkým proudem, kde běžné nástrahy svým chrastícím zvukem 
spíše odrazují než přitahují. Díky své nízké váze může být tato potápivá 
nástraha navíjena velmi pomalu a v konstantní hloubce - ideální pro mělké 
vody a zarostlá místa. Excelentní nástraha na ultra-light. Dostupné barvy 
pokrývají požadovaný segment od přírodních barev a designu až ke 
křiklavým barvám. Potápivá.
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TOURNAMENT DOUBlE clUTcH 60
Wobbler Double Clutch je k dispozici také ve velikosti 60mm. V Japonsku 
patří tato série wobblerů k těm nejprodávanějším vůbec. Double Clutch už 
přelstil nepočítaně predátorů. Potápivý 60SP má skvělé houpavé 
pohyby, které ho předurčují pro použití moderních rybářských metod jako 
twitching a jerkbaiting, stejně jako pro pomalé navíjení a trolling. Díky 
patentovanému systému Silent G.O.S. Balancer má tento wobbler skvělé 
nahazovací vlastnosti a to i přes svou nízkou váhu a malou velikost.
Double Clutch 60SP je skutečným lovcem v prochytaných vodách. 
Osazený japonskými SaqSas trojháčky!
Hloubka ponoru: asi 60cm - 90cm, trolling: až do 1.5m

16700-901    ghost perchČ.produktu 16700-911    matt ayu Č.produktu

16700-917    ghost wakasagiČ.produktu 16700-932    matt shinerČ.produktu

16700-933   3D inakko Č.produktu 16700-934   lazer smeltČ.produktu

16700-935   red yamameČ.produktu 16700-936    3D iwashiČ.produktuProd. č. délka hm.  
16700-9... 6.0 cm 3.6 g  

TOURNAMENT DOUBlE clUTcH 75
Double Clutch je jedna z nejúspěšnějších nástrah v Japonsku a mnohokrát 
s ní bylo dosaženo vyjímečných výsledků. V průběhu testů v Německu 
jsme chytali štiky, candáty a okouny dokonce jednoduchým přitahováním 
nástrahy. Se svým štíhlým tělem dokonale imituje kořist jako jsou bělice a 
pod. Akce nástrahy Double Clutch je něco mezi kolébáním a kmitáním do 
boků. Ideální metodou lovu je pocukávání a škubání - twitching a jerking.
Konstrukce: vznášivá, pracuje do hloubky 1.0m, při trollingu do 2.0m.

16600-701    ghost perchČ.produktu 16600-704    lazer ayuČ.produktu

16600-705    firetigerČ.produktu 16600-708    blue smeltČ.produktu

16600-710    rusty ayuČ.produktu

Prod. č. délka hm.  
16600-7.. 7.5cm 5.0g  

16600-711    matt ayuČ.produktu

16600-712    lime perchČ.produktu 16600-716    platinum greenČ.produktu

16600-718    real ayuČ.produktu 16600-719    real wakasagiČ.produktu

驚異の貫通力
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Prod. č. délka hm.  
16700-8... 8.8cm 11.5g  

TOURNAMENT scUBA

16700-801    ghost perchČ.produktu 16700-811    matt ayuČ.produktu

16700-825    hazy neonČ.produktu16700-824   hazy orangeČ.produktu

16700-827    abaloneČ.produktu 16700-828   fire reactionČ.produktu

16700-829   blue iwashiČ.produktu

Nástraha Tournament Scuba je skutečným univerzálním talentem a skvělou 
volbou pro lov okounů, candátů a štik. Díky dlouhému zanořovacímu rtu se 
nástraha dostane velmi rychle do požadované hloubky - ideální na candáty, 
kdy by se nástraha měla příležitostně dotknout dna. Díky svému štíhlému 
tělu wobbler excelentně imituje nástražní rybku. Nástraha Tournament 
Scuba je také perfektní na twitching, kde krátké záškuby vyvolají silné 
boční pohyby a rotaci. Systém G.O.S Gravity Oscillation umožňuje dlouhé 
náhozy přemisťováním svého centra gravitace během náhozu a vydává 
jemný klikavý zvuk. Potápivý.
Hloubka ponoru až do 2.0m - až 3.0m při trollingu.

TOURNAMENT DOUBlE clUTcH 95
Větší bratr 75mm verze. Double Clutch patří mezi nejúspěšnější nástrahy 
v Japonsku. Díky svému štíhlému tělu perfektně imituje malé nástražní 
rybičky, jako oukleje. Protože je tento wobbler „visící“ lze s ním lovit téměř 
na místě. Pokud chcete Double Clutch 95 vyburcovat k přitažlivé akci - 
doporučujeme rychlé škubání špičkou prutu a návin s častými přestávkami, 
pak mu neodolá žádný predátor.
Díky tzv. „Silent Gravity Oscillating System“ - tichý gravitačně-
oscilační systém, se kterým lze dosáhnout opravdu dlouhých náhozů, je 
tento „tichý“ wobbler perfektní do často lovených vod, kde jsou nástrahy s 
klasickým rachtáním mezi predátory už dobře známé.
Hloubka ponoru: 1.5m - trolling: do 2.5m

Prod. č. délka hm.  
16700-2.. 9.5cm 12.0g  

16700-201    ghost perchČ.produktu 16700-211    matt ayuČ.produktu

16700-213    purple perchČ.produktu

16700-216    platinum greenČ.produktu

16700-212  lime perchČ.produktu

116700-219    real wakasagiČ.produktu

16700-214   darknight trout Č.produktu

16700-218    real ayu Č.produktu

16700-225    ghost wakasagiČ.produktu16700-220    lazer wakasagiČ.produktu
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Klasický wobler ve tvaru střevle. Tato nástraha je vhodná pro všechny 
techniky lovu přívlačí. V závislosti na technice a rychlosti vláčení může 
být pohyb ostře kmitající nebo kolébavý. Imituje kořist plovoucí ke dnu. Má 
štíhlé tělo, které ji činí lákavou nástrahou pro všechny sladkovodní dravce. 
Wobler je plovoucí, délky 60mm, ponor do 1,5m při trolingu 2,5m.

TOURNAMENT sHINER

16600-501   ghost perchČ.produktu 16600-504    lazer ayuČ.produktu

16600-505    firetigerČ.produktu 16600-508    blue smeltČ.produktu

16600-509    phantomČ.produktu 16600-510    rusty ayuČ.produktuProd. č. délka hm.  
16600-5... 6.0cm 5.5g  

16600-515    thread fin shadČ.produktu16600-511    matt ayuČ.produktu

Č.produktu 16600-516   platinum green

TOURNAMENT BABY MINNOW

16700-611    matt ayuČ.produktu 16700-623   ghost shadČ.produktu

16700-625   hazy neonČ.produktu16700-624    hazy orangeČ.produktu

16700-626    midnight sunČ.produktu 16700-627    abaloneČ.produktu

16700-630 metallic wakasagiČ.produktu

Prod. č. délka hm.  
16700-6... 6.0cm 3.5g  

Tento klasický potápivý wobbler v designu střevle potoční je perfektní na lov 
okounů, pstruhů a bolenů. Díky zabudovanému závaží a pevnému centru 
gravitace si dobře poradí i s těžkým proudem v řekách. Díky své nezvučnosti 
je vhodný na prochytané vody, kde běžné wobblery svým chrastícím 
zvukem spíše odrazují, než přitahují. Tato nástraha je opravdovým lovcem 
pstruhů! Potápivá. Ponor až do 0.5m.
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Naše nejmenší nástraha - Baby Crank vydává silné vibrace a pohybuje 
se velmi kolébavě. Velké nořítko umožňuje rychlé ponoření do pracovní 
hloubky, která je 0.5 - 1.2m. Zejména okouni bláznivě útočí na tuto 
nástrahu, když je vedena s častou změnou rytmu. Pokud chcete chytat 
pstruhy je vhodné ji protahovat pod větvemi keřů.
Hloubka ponoru asi 0.5 - 1.2m

TOURNAMENT BABY cRANK

16600-401    ghost perchČ.produktu 16600-402    red crawČ.produktu

16600-403    chartreuseČ.produktu 16600-404    lazer ayuČ.produktu

16600-407    platinum goldČ.produktu 16600-408    blue smeltČ.produktu

16600-410    rusty ayuČ.produktu

Prod. č. délka hm.  
16600-4.. 3.5cm 3.5g  

16600-411    matt ayuČ.produktu

16600-414    darknight troutČ.produktu

TOURNAMENT sPIKE 53sP
Spike byl navržen jedním z nejznámějších lovců bassů v Japonsku - panem 
Toshi Namiki, který spolupracuje se společností DAIWA. Koncept SPIKE 
obsahuje vývoj wobbleru pro střední ponor, který se po nahození rychle 
potápí - následkem toho wobbler běží v požadované hloubce po delší 
dobu. Tento wobbler je také vhodný pro nahazování na krátké vzdálenosti 
od břehu.
Speciální konstrukce a kompaktní tvar umožňují hladké náhozy do velké 
dálky - ideální pro baitcastové navijáky! Spike je perfektní na lov bassů, 
aspů a candátů.
Hloubka ponoru: asi 2.0m, trolling až do 2.5m

Prod. č. délka hm.  
16700-1.. 5.3cm 5.0g  

16700-101    ghost perchČ.produktu 16700-111    matt ayuČ.produktu

16700-114    darknight troutČ.produktu

16700-121    golden greenČ.produktu

16700-112    lime perchČ.produktu

16700-122    lazer hot tigerČ.produktu

16700-120    lazer wakasagi Č.produktu

16600-431    ST witchČ.produktu
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TOURNAMENT ROllINg cRANK DR-f
Nástraha Rolling Crank DR je perfektní pro lov okounů, pstruhů a jelců. 
Model DR rychle získává hloubku a ve vodě skvěle pracuje. Rolling Crank 
DR je vhodný pro pomalé vláčení i agresivnější akci - twitching.
Hloubka ponoru: cca 1.5m

16701-040  matt water melon seedČ.produktu 16701-041   matt brown greenČ.produktu

16701-042  matt caramel sauceČ.produktu 16701-043   matt hot chartČ.produktu

16701-044   matt tamamushiČ.produktu 16701-045 matt pearl/orange pelletČ.produktu

驚異の貫通力

TOURNAMENT ROllINg cRANK JR. MR-f

Prod. č. délka hm.  
16702-04... 2.7 cm 1.8 g  

Prod. č. délka hm.  
16701-04... 3.2 cm 3.6 g  

16702-040  matt watermelon seedČ.produktu 16702-041  matt brown greenČ.produktu

16702-042 matt caramel sauceČ.produktu 16702-043 matt hot chartČ.produktu

16702-045  matt pearl/orange pelletČ.produktu 16702-046  metallic green goldČ.produktu

驚異の貫通力

Velmi malý mini crank pro lov okounů, pstruhů, tloušťů a bolenů. Tento MR model (středně hluboký) se rychle potápí do požadované hloubky a provokuje 
silnými pohyby.  The Rolling Crank JR. MR-F lze vodit pomalým navíjením nebo krátkými záškuby. Osazen jedním trojháčkem na ocase - a další trojháček 
lze umístit pod břicho.
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TOURNAMENT cURRENT MAsTER sR
Current Master SR je hladinová nástraha, která pracuje v horním vodním 
sloupci a je ideální na lov bolenů. Díky konstrukci těla a  nořítka jí můžeme 
vést rychle aniž by se převrátila a ztratila lákavý pohyb. Nejlepší výsledky 
s ní dosáhnete, když při vedení budete měnit směr a rychlost. S nástrahou 
Current Master vyprovokujete rybu snadno, protože nástraha s sebou při 
pohybu ve vodě divoce škube.
Konstrukce: plovoucí
Ponorná hloubka asi 0.5-1.5m

16600-801    ghost perchČ.produktu 16600-804    lazer ayuČ.produktu

16600-805    firetigerČ.produktu 16600-807    platinum goldČ.produktu

16600-808    blue smeltČ.produktu 16600-810    rusty ayuČ.produktu

Prod. č. délka hm.  
16600-8.. 9.3cm 12.0g  16600-811    matt ayuČ.produktu 16600-812    lime perchČ.produktu

16600-813    purple perchČ.produktu 16600-816    platinum greenČ.produktu

TOURNAMENT cURRENT MAsTER DR
Tato 93mm dlouhá, plovoucí nástraha je tajnou zbraní na candáty, okouny 
a boleny. Model DR je určený pro střední vodní sloupec a jde do hloubky 
1,5-2m, při trolingu do 2,5m. S patentovaným“Mag Lock Silent Weight 
Oscillation System“ ji dokážete odhazovat na velmi velké vzdálenosti. Díky 
speciální konstrukci těla a nořítka je vhodná na řeky a do  proudů.
Silné kmitáni a kolébáni určuje techniku lovu - twitching (pocukávání) a 
stop-and-go (zastavit a přitáhnout).
Ponor 1.5 - 2.0m, trolling do 2.5m

16600-901    ghost perchČ.produktu 16600-904    lazer ayuČ.produktu

16600-905    firetigerČ.produktu 16600-908    blue smeltČ.produktu

16600-909    phantomČ.produktu

Prod. č. délka hm.  
16600-9.. 9.3cm 12.0g  

16600-911    matt ayuČ.produktu 16600-912    lime perchČ.produktu

16600-913    purple perchČ.produktu 16600-920    lazer wakasagiČ.produktu

16600-910    rusty ayuČ.produktu
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Výjimečná nástraha pro ultralehkou přívlač. Wise Minnow se velmi 
rychle potápí do hloubky a můžeme s ní prochytat jámy a prohlubně u 
dna na řekách a v proudech. Závaží umístěné uvnitř těla zabezpečuje její 
stabilitu i v silných proudech. Wise Minnow má výborný boční pohyb a je 
opravdovým magnetem pro okouny a pstruhy.

TOURNAMENT WIsE MINNOW 50

16700-001    ghost perchČ.produktu 16700-004    lazer ayuČ.produktu

16700-005    firetigerČ.produktu 16700-007    platinum goldČ.produktu

16700-008    blue smeltČ.produktu 16700-010    rusty ayuČ.produktu

Prod. č. délka hm.  
16700-0.. 5.0cm 5.0g  

16700-011    matt ayuČ.produktu 16700-012    lime perchČ.produktu

16700-013    purple perchČ.produktu 16700-016    platinum greenČ.produktu

TOURNAMENT WIsE MINNOW 70

Prod. č. délka hm.  
16703-0... 7.0 cm 9.0 g  

16703-001  ghost perchČ.produktu 16703-020  lazer wakasagiČ.produktu

16703-030  metallic wakasagiČ.produktu 16703-047  yamameČ.produktu

16703-049  wise chartČ.produktu

16703-050  metallic through ayuČ.produktu

Potápivý model lze nahazovat pohodlně a ideálně se hodí na 
prozkoumávání určitých vodních vrstev - zvláště na podzim a v zimě, 
kdy jsou obyčejné plovoucí minnow wobblery jen málo úspěšné. S tímto 
potápivým modelem můžete prozkoumávat vodu také blízko dna, které je 
většinou úspěšným místem zejména v chladných měsících. Wolframová 
zátěž je připevněná ve fixní pozici a tak udržuje stabilitu nástrahy.

16703-048  wise purpleČ.produktu
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Prod. č. délka hm.  
16709-0... 3.3 cm 1.8 g  

16709-001  ghost perchČ.produktu 16709-011  matt ayuČ.produktu

16709-042 matt caramel sauceČ.produktu 16709-044  matt tamamushiČ.produktu

16709-051 lime back chartČ.produktu 16709-052  lazer gold redČ.produktu

16709-053  dark holo Č.produktu 16709-054  matt ochiayuČ.produktu

TOURNAMENT KP flAT cRANK 33f

Prod. č. délka hm.  
16620-0... 7.5 cm 9.0 g  

TOURNAMENT TIgHT WAVE sHAD 75f 16620-001  ghost perchČ.produktu 16620-011  matt ayuČ.produktu

16620-020  lazer wakasagiČ.produktu 16620-030  metallic wakasagiČ.produktu

16620-043  matt hot chartČ.produktu 16620-055  SG kibinago OBČ.produktu

16620-056  chart back pearllČ.produktu 16620-057  roachČ.produktu

NEW

NEW

Tato plovoucí nástraha Mini-Crank má při pomalém navíjení naprosto 
úžasný chod. Díky svým zploštělým bočním stranám se kolébá a komíhá 
ve vodě úplně stejně, jako poraněná rybka. Ponorný ret je vyroben ze 
speciálního, odolného, kompozitového materiálu a odolá i střetu se skálou 
bez toho, aniž by byl zničen. Ideální pro lov okounů, pstruhů a tloušťů.
Vyrobeno v Japonsku podle nejvyšších standardů kvality.

Tento kvalitní wobler z řady DAIWA Tournament vás přesvědčí obzvláště 
při lovu štik a candátů. Nástraha vyvíjí pod vodou doslova kolébavou akci. 
Díky speciální vnitřní konstrukci nástrahy a hladkému chodu je tento wobler 
velmi vhodný pro rychlé navíjení a skvěle pracuje v proudných částech řek a 
větších potoků. Díky vnitřnímu DAIWA systému Weight-Oscillation-System 
s tímto woblerem nahodíte do enormních vzdáleností a je jako dělaný pro 
twitching a techniku stop-and-go.
Vyrobeno v Japonsku podle nejvyšších standardů kvality.
Typ: Plovoucí
Hloubka ponoru: cca 0,8m – 1,5m
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MĚKKÉ GUMOVÉ NÁSTRAHY TOURNAMENT
TOURNAMENT D‘fIN
Smáček s klasickým kopýtkem. Ve vodě předvádí silné vlnivé pohyby 
i bez jigové hlavy. Během testování ve Francii byl tento smáček noční 
můrou všech candátů a okounů. Díky speciální gumě a přidané soli lze 
tento smáček použít i bez jigové hlavy a je ideální na použití s off-set 
háčky - perfektní pro zarostlé vody. Guma obsahuje vůni krevety, která 
je mezi rybami nejoblíbenější a přitahuje nejvíc záseků. Během testování 
byla nejúspěšnější, jak ve slané, tak sladké vodě. Barva není na povrchu 
nástrahy, takže různé barvy můžete skladovat společně - nezabarví se. 
Dostupný ve velikostech 7.5cm, 10.0cm a 12.5cm. Made in Japan.

16500-008    motor oil ayu
16500-010    motor oil ayu
16500-012    motor oil ayu

Č.produktu

16500-208    chartreuse ayu
16500-210    chartreuse ayu
16500-212    chartreuse ayu

Č.produktu

16500-408    pearl
16500-410    pearl
16500-412    pearl

Č.produktu

16500-608    orange shiner
16500-610    orange shiner
16500-612    orange shiner

Č.produktu

16501-208   lime
16501-210   lime
16501-212   lime

Č.produktu

16501-408   rainbow shad
16501-410   rainbow shad
16501-412   rainbow shad

Č.produktu

16500-108    green/pearl
16500-110    green/pearl
16500-112    green/pearl

Č.produktu

16500-308    chartreuse
16500-310    chartreuse
16500-312    chartreuse

Č.produktu

16500-508    ayu
16500-510    ayu
16500-512    ayu

Č.produktu

16500-808    purple/pearl
16500-810    purple/pearl
16500-812    purple/pearl

Č.produktu

16501-108    pumpkin
16501-110    pumpkin
16501-112    pumpkin

Č.produktu

16501-308    roach
16501-310    roach
16501-312    roach

Č.produktu

16501-008   pro blue
16501-010   pro blue
16501-012   pro blue

Č.produktu

Prod. č. délka obs.  
1650...-...08 7.5 cm 10 ks  
1650...-...10 10.0 cm 7 ks  
1650...-...12 12.5 cm 5 ks  

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW
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TOURNAMENT D‘sWIM fAT
16503-012  motor oil/ayuČ.produktu

Prod. č. délka obs.  
16503-...12 13.0 cm 4 ks  

16503-212  chartreuse/ayuČ.produktu

16503-412  pearl shadČ.produktu 16503-512  mahi-mahiČ.produktu

16503-812  hot chartČ.produktu

Se svou praktickou délkou 13cm je D‘Swim Fat skutečně univerzální 
nástrahou. Loví velké okouny stejně lehce, jako štiky, nebo candáty. Super 
měkký gumový materiál je jednoduché spolknout. Díky speciální příchuti 
chobotnice drží ryba nástrahu déle, což výrazně zvyšuje šanci záseku. 
Zejména během těch těžkých rybářských dnů může toto znamenat velký 
rozdíl!
D‘Swim Fat vytváří boční pohyby už při pomalém navíjení, při naklánění 
prutu ze strany na stranu a díky svému štíhlému tvaru nabízí nízký odpor 
vody - perfektní pro jigové hlavy 5g až 20g.
D‘Swim Fat je vyroben v Japonsku.

UV 
active

UV 
active

UV 
active

UV 
active

16503-312  lime shadČ.produktu

16503-912  pumpkinČ.produktu

16503-112  green shadČ.produktu

DUcKfIN sHAD 20

UV pearl
Prod. č. délka obs.  
15600-220 20.0 cm 2 ks  

wakasagi
Prod. č. délka obs.  
15600-320 20.0 cm 2 ks  

burning perch
Prod. č. délka obs.  
15600-420 20.0 cm 2 ks  

purple ghost
Prod. č. délka obs.  
15600-520 20.0 cm 2 ks  

lemon pearl
Prod. č. délka obs.  
15600-620 20.0 cm 2 ks  

roach
Prod. č. délka obs.  
15600-720 20.0 cm 2 ks  

gudgeon
Prod. č. délka obs.  
15600-820 20.0 cm 2 ks  

pike
Prod. č. délka obs.  
15600-920 20.0 cm 2 ks  

brown trout
Prod. č. délka obs.  
15600-921 20.0 cm 2 ks  

urume
Prod. č. délka obs.  
15600-922 20.0 cm 2 ks  

chiayu
Prod. č. délka obs.  
15600-923 20.0 cm 2 ks  

katakuchi
Prod. č. délka obs.  
15600-924 20.0 cm 2 ks  

Vysoce ceněná a úspěšná nástraha Duckfin Shad 
je nyní dostupná také v XL verzi s délkou 20cm - 
opravdová pochutka pro velké štiky!
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DUcKfIN sHAD

UV chartreuse
Prod. č. délka obs.  
15600-006 6.0 cm 9 ks  
15600-009 9.0 cm 7 ks  
15601-013 13.0 cm 5 ks  

spotted mullet
Prod. č. délka obs.  
15600-106 6.0 cm 9 ks  
15600-109 9.0 cm 7 ks  
15601-113 13.0 cm 5 ks  

UV pearl
Prod. č. délka obs.  
15600-206 6.0 cm 9 ks  
15600-209 9.0 cm 7 ks  
15601-213 13.0 cm 5 ks  

wakasagi
Prod. č. délka obs.  
15600-306 6.0 cm 9 ks  
15600-309 9.0 cm 7 ks  
15601-313 13.0 cm 5 ks  

burning perch
Prod. č. délka obs.  
15600-406 6.0 cm 9 ks  
15600-409 9.0 cm 7 ks  
15601-413 13.0 cm 5 ks  

kibinago
Prod. č. délka obs.  
15600-506 6.0 cm 9 ks  
15600-509 9.0 cm 7 ks  
15601-513 13.0 cm 5 ks  

roach
Prod. č. délka obs.  
15600-706 6.0 cm 9 ks  
15600-709 9.0 cm 7 ks  
15601-713 13.0 cm 5 ks  

gudgeon
Prod. č. délka obs.  
15600-806 6.0 cm 9 ks  
15600-809 9.0 cm 7 ks  
15601-813 13.0 cm 5 ks  

pike
Prod. č. délka obs.  
15600-914 6.0 cm 9 ks  
15601-914 9.0 cm 7 ks  
15600-917 13.0 cm 5 ks  

brown trout
Prod. č. délka obs.  
15600-915 6.0 cm 9 ks  
15601-915 9.0 cm 7 ks  
15600-918 13.0 cm 5 ks  

rainbow trout
Prod. č. délka obs.  
15600-916 6.0 cm 9 ks  
15601-916 9.0 cm 7 ks  
15600-919 13.0 cm 5 ks  

Smáček Duckfin Shad z japonské nabídky má skvělou akci a skvělý tvar. Nejlepší je použití s jigovými hlavičkami, dropshot háčky, v návazcích Carolina 
a s off-setovými háčky. Velikost 9cm je jednou z nejpoužívanějších velikostí, která přitahuje hlavně okouny a candáty. Nástraha se pohybuje ze strany na 
stranu už při pomalém navíjení a přitažlivě se naklání při průjezdu vodou. Díky štěrbině na hřbetu je ideální pro použití off-set háčků v mělkých vodách.
Barevná řada byla vybrána s ohledem na použití adekvátních barev pro čisté i zakalené vody.

urume
Prod. č. délka obs.  
15608-106 6.0 cm 9 ks  
15608-109 9.0 cm 7 ks  
15608-113 13.0 cm 5 ks  

katakuchi
Prod. č. délka obs.  
15608-206 6.0 cm 9 ks  
15608-209 9.0 cm 7 ks  
15608-213 13.0 cm 5 ks  

chiayu
Prod. č. délka obs.  
15608-306 6.0 cm 9 ks  
15608-309 9.0 cm 7 ks  
15608-313 13.0 cm 5 ks  

inakko
Prod. č. délka obs.  
15608-006 6.0 cm 9 ks  
15608-009 9.0 cm 7 ks  
15608-013 13.0 cm 5 ks  
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DUcKfIN lIVEsHAD

bleak
Prod. č. délka obs.  
16705-016 10.0 cm 3 ks  

gudgeon
Prod. č. délka obs.  
16705-017 10.0 cm 3 ks  

mahi-mahi
Prod. č. délka obs.  
16705-001 10.0 cm 3 ks  
16705-101 15.0 cm 2 ks  
16705-201 20.0 cm 2 ks  

UV pearl
Prod. č. délka obs.  
16705-002 10.0 cm 3 ks  
16705-102 15.0 cm 2 ks  
16705-202 20.0 cm 2 ks  

orange/pearl
Prod. č. délka obs.  
16705-003 10.0 cm 3 ks  
16705-103 15.0 cm 2 ks  
16705-203 20.0 cm 2 ks  

purple ghost
Prod. č. délka obs.  
16705-005 10.0 cm 3 ks  
16705-105 15.0 cm 2 ks  
16705-205 20.0 cm 2 ks  

ayu
Prod. č. délka obs.  
16705-006 10.0 cm 3 ks  
16705-106 15.0 cm 2 ks  
16705-206 20.0 cm 2 ks  

lemon pearl
Prod. č. délka obs.  
16705-007 10.0 cm 3 ks  
16705-107 15.0 cm 2 ks  
16705-207 20.0 cm 2 ks  

live roach
Prod. č. délka obs.  
16705-108 15.0 cm 2 ks  
16705-208 20.0 cm 2 ks  

live perch
Prod. č. délka obs.  
16705-109 15.0 cm 2 ks  
16705-209 20.0 cm 2 ks  

live brown trout
Prod. č. délka obs.  
16705-110 15.0 cm 2 ks  
16705-210 20.0 cm 2 ks  

live rainbow trout
Prod. č. délka obs.  
16705-111 15.0 cm 2 ks  
16705-211 20.0 cm 2 ks  

live pike
Prod. č. délka obs.  
16705-112 15.0 cm 2 ks  
16705-212 20.0 cm 2 ks  

Hned po příchodu prvních vzorků poznali naši testeři, že design nových Duckfin Live Shad představuje další mezník ve vývoji gumových nástrah: už během 
prvních testů u vody jsme s touto nástrahou chytli mnoho krásných štik a okounů. A náš první dojem byl ještě umocněn na rybářském veletrhu EFTTEX, kde 
jsme za tuto nástrahu získali cenu - nejlepší gumová nástraha sezóny 2015-2016.
Dostupné ve velikostech 10cm, 15cm a 20cm, které pokrývají téměř všechny oblasti použití při přívlači na candáty a okouny. Během testů v Norsku jsme 
s touto nástrahou - 20cm verzí byli velice úspěšní i při lovu tresek. V tomto případě představuje Live Shad téměř nekonečné možnosti použití. Při trollingu 
funguje tato nástraha bezchybně a loví ryby téměř na požádání.
Tělo je inspirováno realistickým tvarem oukleje obecné - oblíbené kořisti candátů a okounů. Duckfin Live Shad se naklání i při pomalém pohybu a má tak 
velmi přitažlivou doprovodnou akci.
Barevná škála, která pokrývá celé spektrum od tlumených tónů až po křiklavé odstíny, umožňuje výběr správného modelu pro každou příležitost u vody. 
Přírodní design, který je postavený na reálných rybách, které jsou populární kořistí predátorů, jako pstruh duhový, plotice, okoun, stejně jako štika jsou 
aplikovány na povrchu nástrahy pomocí speciální technologie. To umožňuje výrobu nových realistických nástrah, které nebyly doposud dostupné. Opravdu 
skvělá nástraha, která chytá ryby kdykoliv a kdekoliv.
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B-sHRIMP
Měkká gumová nástraha ve tvaru krevety je vyrobená ze speciální gumové 
směsi s příchutí. Naše nástraha Bubble Shrimp je vyrobena z plovoucího 
materiálu, takže její pohyb působí velmi realisticky a její klepítka se ve vodě 
přirozeně vznášejí. Skvěle se hodí na lov s Texas návazci. Speciální matný 
a hrubý povrch drží vzduchové bublinky u těla a dokonale tak dotváří imitaci 
živé krevetky.

  ► Plovoucí materiál
  ► Matný, hrubý povrch
  ► Ručně lité
  ► Místo pro háček
  ► S příchutí krevety

16508-005    water melonČ.produktu 16508-010    america zariganiČ.produktu

Prod. č. délka obs.  
16508-0... 12.5cm 7ks  
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HYDRO HAND je neuvěřitelný červ z měkké gumy z Japonska - malé třásně na těle se pohybují i při nejmenším 
možném proudu a vytváří tak z nástrahy doslova živého červa. Jde o jedinečnou nástrahu na okouny, vhodnou pro 
použití metodou drop shot a montáž Carolina.
Ideální pro vody s velkým rybářským tlakem. Nástraha, kterou okouni zaručeně ještě nikdy neviděli.

HYDRO HAND

Malá gumová nástraha s mikro ocáskem. V kombinaci s malými jiggovými 
hlavičkami nebo na dropshot je ideální na lov okounů. Lamely na těle vytváří 
pod vodou silné vibrace. Zejména na vodách s velkým rybářským tlakem, 
jsou mikro nástrahy zaručeným klíčem k úspěchu.

sKINNY KIcK

15604-006    blackČ.produktu

15604-106    moebi

15604-206 watermelon seedČ.produktu

15604-306   green pumpkin

15604-406   pro blueČ.produktu

Prod. č. délka obs.  
15604-...06 6.0 cm 10 ks  

15604-506    summer crawČ.produktu

15604-606    green weenieČ.produktu

Prod. č. délka obs.  
15603-...06 6.5 cm 12 ks  

15603-106    pro blueArt.-No.

15603-206    skappanonArt.-No. 15603-406    green weenieArt.-No.

15603-306    summer crawArt.-No. 15603-506    rainy gobyArt.-No.

Č.produktu

Č.produktu
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D-fROg
Během léta představují žáby jednoduchou kořist pro štiky, sumce a 
boleny. Nový D-Frog loví ryby na hladině, kde při twitchingu předvádí 
perfektní „walk the dog“ akci. Speciální tunelová konstrukce žáby brání 
zatečení vody do těla nástrahy přes háček. Silný dvojhák je integrován 
do těla tak, aby se nástraha neustále nezamotávala při vedení zarostlým 
terénem a nabízí tak bezproblémové rybaření ve vodách plných vázek.

15605-006    brownČ.produktu

15605-206    yellow toadČ.produktu Č.produktu 15605-306    black poison
Prod. č. délka obs.  
15605-...06 6.0 cm 1 ks  

Tato nástraha ukazuje své silné stránky především v mělkých vodách a 
v místech se silnou podvodní vegetací. Nástraha D-Popper Frog může 
být vedená velice pomalu, zatímco při pohybu vydává typický zvuk. Je to 
perfektní nástraha především v létě, kdy ryby aktivně loví u hladiny. Silný 
dvojháček je zabudován do těla, což umožňuje rybáři pracovat s nástrahou 
i v místech, kde je silná vegetace. Speciální konstrukce D-Popper Frog 
zabraňuje vniknutí vody do hlavní komory otvorem pro háček.

D-POPPER fROg

Prod. č. délka obs.  
15602-...08 6.5 cm 1 ks  15602-208    yellow toadČ.produktu 15602-308    black poisonČ.produktu

15602-408    albinoČ.produktu

15602-108    green-tČ.produktu15602-008    mad brownČ.produktu

15605-106    green-tČ.produktu
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D-WOlf

Prod. č. hm.  
16518-24...  480.0 g  

Prod. č. hm.  
16518-21...  260.0 g  

D-WOlf cURlY

16518-240    spotted wolfČ.produktu 16518-241    tussy mackerelČ.produktu 16518-242    orange psychoČ.produktu

16518-243    gold flakeČ.produktu 16518-244    glow tailČ.produktu 16518-245    striped wolfČ.produktu

16518-210    spotted wolfČ.produktu 16518-211    tussy mackerelČ.produktu 16518-212   orange psychoČ.produktu

16518-213    gold flakeČ.produktu 16518-214    glow tailČ.produktu 16518-215    striped wolfČ.produktu

NEW
S novou D-Wolf nástrahou jste perfektně vybaveni pro lov velkých druhů ryb, jako jsou například tresky a halibuti v Norsku, protože výzkumy prokázaly, že 
vlkouši jsou jednou z nejoblíbenějších kořistí právě těchto ryb.
D-Wolf se zakrouceným ocáskem rybu poblázní pohyby ocásku při pomalém navíjení, o čemž jsme se přesvědčili na mnoha zdolaných treskách a halibutech 
při našem testování. Může být použita s přívlačovým navijákem a silným jigovacím prutem – perfektní do středního a slabého proudu.
Větší D-Wol se svými 24cm a s originálním DAIWA duckfin ocáskem se hodí do silného proudu a pro aktivní lov v hloubkách. Podle váhy přes 400g byste měli 
používat silný prut do lodi a elektrický multiplikátor.
Všechny komponenty byly pečlivě vybrány, aby byly přesně podle těch nejvyšších standardů kvality a aby odolaly náročným soubojům s rybou.

D-WOlf Df sW
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PlANDAVKY DAIWA
sIlVER cREEK ADM 3.8g NEW

Prod. č. délka hm.  
16533-...02 3.2 cm 3.8 g  

16533-002  manhattanČ.produktu 16533-102  BP iwashiČ.produktu 16533-302  orange gold WČ.produktu 16533-502  nightmareČ.produktu

16533-602  pearl whiteČ.produktu 16533-702  yamame orangeČ.produktu 16533-802  FOSČ.produktu 16533-902  darjeelingČ.produktu

sIlVER cREEK ADM

16532-002    manhattanČ.produktu 16532-102    green yamameČ.produktu 16532-202   W greenČ.produktu 16532-302    orange gold WČ.produktu

16532-402    choco eggČ.produktu 16532-502    nightmareČ.produktu 16532-602    pearl whiteČ.produktu 16532-702    chart gun metalČ.produktu

Prod. č. délka hm.  
16532-...02 2.6 cm 2.2 g  

Velmi lehká a jemná plandavka. 
Perfektní volba na lehkou vláčku 
na pstruhových rybnících nebo 
menších říčkách. Mimo to je 
tato plandavka vhodná také na 
lov jelců jesenů, jelců tloušťů 
a okounů. Speciální tvar těla 
dodává při klesání nástraze 
zajímavou akci. Dodávána s 
originálním SaqSas háčkem bez 
protihrotu.

Ultra lehké plandavky ADM jsou nyní dostupné s o něco větší váhou 3,8g pro ultra lehké vláčení na pstruhy. Díky své 
větší váze je tato mini plandavka schopná velmi dobře pracovat i v o něco větší hloubce a také je skvěle použitelná 
do mírných proudů. Dodáváno osazené SaqSas háčky bez protihrotu.

驚異の貫通力

驚異の貫通力
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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sIlVER cREEK cNK

Prod. č. délka hm.  
16530-...10 5.3 cm 10.0 g  

16530-010    black metal ayuČ.produktu 16530-110    chart yamameČ.produktu 16530-210   CP yamameČ.produktu 16530-310    blue yamame HČ.produktu

16530-410   albino tigerČ.produktu 16530-510    FRSČ.produktu 16530-610    sunny sideČ.produktu 16530-710    shell pearlČ.produktu

Malá, kompaktní mini plandavka v délce 53mm. Díky svému tvaru lze tuto nástrahu nahodit na velkou vzdálenost. 
Zahnuté tělo má ve vodě výrazné pohyby, zvláště při klesání nástrahy, které vytváří silné vlny. Díky široké barevné 
škále v naší nabídce najdete ten správný model pro všechny vody. Perfektní na lov v silných proudech.
Osazené špičkovými trojháčky Mustad.

sIlVER cREEK csD

16531-007    black metal ayuČ.produktu 16531-107   chart yamameČ.produktu 16531-207    pink pearl SČ.produktu 16531-307    zebraČ.produktu

16531-407    FOSČ.produktu 16531-507    blue pinkČ.produktu 16531-607    silverČ.produktu 16531-707    copperČ.produktu

Prod. č. délka hm.  
16531-...07 4.0 cm 7.0 g  

Malá plandavka s klasickým tvarem. Správná volba na lov pstruhů, okounů a jelců. Díky široké barevné škále v naší 
nabídce najdete ten správný model pro všechny vody. Perfektní na lov v tichých vodách a proudech.
Osazené špičkovými trojháčky Mustad.
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BAssERs
JIgHEAD ss 90
Speciální tungstenové jigové hlavy pro lov s malými a nejmenšími 
nástrahami. Použití tungstenu umožňuje výrobu malých a 
nenápadných jigových hlav s vysokou vahou, které jsou ideální na 
jemné rybaření. Vylepšená citlivost, menší odpor ve vodě a vyšší 
šetrnost k životnímu prostředí jsou pro tyto jigové hlavy charakteristické. 
Jsou osazené japonskými fluorovanými SaqSas háčky - SaqSas háčky 
zvyšují úspěšnost záseku o 40%! Jigové hlavy Bassers nabízíme ve 
velikostech odpovídajících novým D-Bug nástrahám!

Prod. č. hm. Háček obs.  
16508-726 2.6g 2 3 ks  
16508-722 2.2g 2 3 ks  
16508-718 1.8g 2 3 ks  

DAIWA představuje D-JIGHEADS, 
řadu různých jigových hlav 
prvotřídní kvality, které pokrývají 
téměř všechny oblasti použití v 
lovu na rybičku. Speciální držák 
nástrahy na dříku háčku zajišťuje 
optimální montáž umělé nástrahy a 
redukuje škody, které jsou obvykle 
způsobené konvenčními jigovými 
hlavami s olověným upevněním 
hrotu.

TOURNAMENT D‘JIg 
JIgHEAD ss RD

Klasická kulatá jiggová hlava - asi 
nejčastěji používaný tvar v Evropě. 
Vybaven velmi silným a ostrým 
háčkem. Vynikající kvalita za velmi 
dobrou cenu.

DAIWA D‘JIg
ROUND JIgHEAD

16515-810 10.0g 8/0 4 ks  
16515-815 15.0g 8/0 4 ks  
16515-820 20.0g 8/0 3 ks  
16515-825 25.0g 8/0 3 ks  

16515-610 10.0g 6/0 4 ks  
16515-615 15.0g 6/0 4 ks  
16515-620 20.0g 6/0 3 ks  
16515-625 25.0g 6/0 3 ks  

16515-405 5.0g 4/0 4 ks  
16515-407 7.5g 4/0 4 ks  
16515-410 10.0g 4/0 4 ks  
16515-415 15.0g 4/0 4 ks  
16515-420 20.0g 4/0 3 ks  

Prod. č. hm. Háček obs.  
16515-205 5.0g 2/0 4 ks  
16515-207 7.5g 2/0 4 ks  
16515-210 10.0g 2/0 4 ks  
16515-215 15.0g 2/0 4 ks  
16515-220 20.0g 2/0 3 ks  

16524-405 5.0g 4/0 3 ks  
16524-407 7.5g 4/0 3 ks  
16524-410 10.0g 4/0 3 ks  
16524-415 15.0g 4/0 3 ks  
16524-420 20.0g 4/0 2 ks  
16524-430 30.0g 4/0 2 ks  

Prod. č. hm. Háček obs.  
16524-205 5.0g 2/0 3 ks  
16524-207 7.5g 2/0 3 ks  
16524-210 10.0g 2/0 3 ks  
16524-215 15.0g 2/0 3 ks  
16524-220 20.0g 2/0 2 ks  
16524-230 30.0g 2/0 2 ks  

驚異の貫通力驚異の貫通力

DAIWA D‘JIg ROUND sEA JIgHEAD sW

pink/glow

natural

Prod. č. hm. Háček obs.  
16517-101 100.0g 10/0 2 ks  
16517-151 150.0g 12/0 1 ks  
16517-201 200.0g 12/0 1 ks  

Prod. č. hm. Háček obs.  
16517-100 100.0g 10/0 2 ks  
16517-150 150.0g 12/0 1 ks  
16517-200 200.0g 12/0 1 ks  

NEW

Tyto velké jigové hlavičky byly speciálně vyvinuty pro potřeby těžkého lovu 
tresek a halibutů v Norsku. Extra velký háček trčí ven z nástrahy. Bezpečně 
tak rybu zaseknete. Speciální široce zahnutý háček je extrémně silný a 
obstojí i při těch nejnáročnějších soubojích. Na nožce háčku naleznete 
zarážku nástrahy – skvělá prevence ztráty, nebo sklouznutí. Když je potřeba, 
přídavný háček může být upevněný do spodního očka.
Dostupné v růžové/svítící a přírodní variantě.

TOURNAMENT 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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TOURNAMENT 
sPlIT RINg
Kroužky špičkové kvality vyrobené 
z nerezavějící oceli - odolné, 
spolehlivé. V naší nabídce najdete 
velikost vhodnou snad na všechny 
typy rybaření. Made in Japan!

TOURNAMENT 
8-sNAP
Speciální tvar umožňuje rychlou 
výměnu nástrahy. Nástraha je 
naprosto bezpečně připevněná a 
neupadne ani při boji s rybou. Díky 
malému tvaru a nízké hmotnosti 
je vhodný zejména na ultralighty 
- neovlivňuje pohyb nástrahy. 
Dostupné ve 2 velikostech. Menší 
verze je také excelentní volbou pro 
streamery.

TOURNAMENT 
D-sNAP
Kvalitní karabinka vyrobená z 
pružinové oceli, vhodná pro jigové 
hlavičky a wobblery. Široké zakřivení 
neomezuje pohyb nástrahy. 3 
velikosti.

TOURNAMENT 
sW-sNAP
Extrémně silná karabinka s tzv. 
cross-lockem. SW-SNAP je 
pravděpodobně jedna z nejsilnějších 
karabinek, která je na trhu dostupná - 
je téměř nezničitelná. Díky širokému 
zakřivení není pohyb nástrahy 
omezen. 2 velikosti.

Prod. č. ømm síla obs.  
16520-001 4.70 5.4kg 20ks  
16520-002 5.40 8.8kg 18ks  
16520-003 6.10 12.6kg 16ks  
16520-004 7.10 27.9kg 14ks  
16520-005 8.40 59.8kg 12ks  
16520-006 10.40 64.9kg 10ks  

Prod. č. velikost obs.  
16510-000 F (fine) 10ks  
16510-001 T (tough) 10ks  

Prod. č. velikost obs.  
16512-000 S 10ks  
16512-001 M 10ks  
16512-002 L 10ks  Prod. č. velikost obs.  

16512-100 T1 10ks  
16512-103 T4 10ks  

Velmi silná karabinka se širokým 
rozpětím je vyrobená z pružné 
oceli. Je perfektní pro rybaření 
s plugy a jigy. Široké rozpětí 
zabezpečuje volný pohyb nástrah. 
Velikost L se perfektně hodí pro 
nástrahy jerkbait i velké plugy. 
Karabinka je dostupná ve 3 
velikostech.

TOURNAMENT 
W-sNAP

Prod. č. velikost síla obs.  
16512-200 S/9mm 9.0 kg 10 ks  
16512-201 M/12mm 20.0 kg 10 ks  
16512-202 L/16mm 32.0 kg 10 ks  

TOURNAMENT 
D-sNAP sWIVEl D

TOURNAMENT 
D-sNAP sWIVEl sW

Prod. č. velikost síla obs.  
16513-000 7 13.0 kg 7ks  
16513-001 5 20.0 kg 7ks  
16513-002 4 25.0 kg 7ks  

Prod. č. velikost síla obs.  
16513-100 4 29.0 kg 7ks  
16513-103 5 34.0 kg 7ks  

Prod. č. velikost síla obs.  
16513-200 7 9.0 kg 7ks  
16513-201 5 20.0 kg 7ks  
16513-202 4 32.0 kg 7ks  

TOURNAMENT 
D-sNAP sWIVEl W

TOURNAMENT OBRATLÍK&KARABiNKA

Populární ocelová karabinka D-Snap je nyní dostupná také s přidaným 
obratlíkem. Perfektní pro woblery a jigové hlavy - zajistí bezproblémovou 
akci nástrahy.
Dostupné ve 3 velikostech.

Odteď je extrémně silná W-Snap karabinka, vyrobená z nerezové oceli, 
dostupná i s obratlíkem. Široký tvar karabinky je skvělý pro živou prezentaci 
nástrahy a zajišťuje bezproblémové používání.
Dostupné ve třech velikostech.

Extrémně silná DAIWA karabinka vyrobená z nerezové oceli je nyní 
dostupná i s obratlíkem. Skvělá volba pro woblery, plandavky a další. Díky 
speciální konstrukci se karabinka nepokřiví ani při velké zátěži. Široký 
design je skvělý pro živou prezentaci nástrahy.
Dostupné ve dvou velikostech.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
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OcELOVÉ NÁVAzcE TOURNAMENT

Prod. č. síla délka Háček  
15505-008 8.0kg 5.0cm 6  
15505-012 12.0kg 8.0cm 4  
15505-017 17.0kg 12.0cm 2  

TOURNAMENT AssIsT HOOK

TOURNAMENT WIRE lEADER

Obsahuje: 2 kusy

Obsahuje: 2 kusy

Obsahuje: 2 kusy Obsahuje: 2 kusy

Když se ryby krmí obezřetně, je nutné mít jeden další trojháček, abyste zvýšili naději na úspěch. 
Nové DAIWA ASSIST HOOKS jsou dodávané ve všech běžných velikostech.

S ocelovými návazci DAIWA Vám nabízíme kombinaci prémiových komponentů 
z tenkého a flexibilního 1x19 ocelového drátu „Made in USA“. Díky speciálnímu 
barevnému označení na návazcích lze přesně identifikovat sílu návazce.
Návazce jsou osazeny kvalitními karabinkami TOURNAMENT D-Snaps a SW-Snaps. 
Ocelové návazce jsou doplněny prémiovými trojháčky DT-4600.

• Modrá: 5kg / 10Ibs

• Zelená: 8kg /15Ibs

• Červená: 12kg / 25Ibs

• Černá: 17kg / 35Ibs

 5cm - na plastové nástrahy 8-12cm
  8cm - na plastové nástrahy 12-16cm
12cm - na plastové nástrahy 16-20cm

Prod. č. síla délka  
15515-005 5.0 kg 15.0 cm  
15515-008 8.0 kg 15.0 cm  
15515-012 12.0 kg 15.0 cm  
15515-017 17.0 kg 15.0 cm  

Prod. č. síla délka  
15516-005 5.0 kg 20.0 cm  
15516-008 8.0 kg 20.0 cm  
15516-012 12.0 kg 20.0 cm  
15516-017 17.0 kg 20.0 cm  

Prod. č. síla délka  
15517-005 5.0 kg 25.0 cm  
15517-008 8.0 kg 25.0 cm  
15517-012 12.0 kg 25.0 cm  
15517-017 17.0 kg 25.0 cm  

Prod. č. síla délka  
15518-005 5.0 kg 30.0 cm  
15518-008 8.0 kg 30.0 cm  
15518-012 12.0 kg 30.0 cm  
15518-017 17.0 kg 30.0 cm  

Obsahuje: 2 kusy

TOURNAMENT TUNgsTEN BUllETs

Prod. č. hm. obs.  
16525-005 5.3g 4ks  
16525-007 7.0g 3ks  
16525-010 10.5g 2ks  
16525-014 14.0g 2ks  

Wolframové náboje jsou méně 
rezistentní proti průtoku vody a 
tím se zvyšuje citlivost  při jejich 
použití. Díky menší ploše se 
zvětšuje délka jejich náhozu oproti 
například kovovým sinkerům. Díky 
kompaktnímu tvaru ryba téměř 
necítí odpor při záseku a tím se 
výrazně redukuje riziko ztráty 
úlovku.

  ► Vysoká hustota
  ► Značně menší plocha než olovo
  ► Menší ztráty
  ► Prodloužená nahazovací vzdálenost
  ► Vylepšená detekce záběru
  ► Průjezd pro ochranu vlasce
  ► Kamuflážový design, matná zelená

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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HÁČKY TOURNAMENT

Prod. č. Háček ømm  
14450-001 1 0.33  
14450-002 2 0.30  
14450-004 4 0.25  
14450-006 6 0.25  
14450-008 8 0.23  

Prod. č. Háček ømm  
14452-001 1 0.35  
14452-002 2 0.35  
14452-004 4 0.33  
14452-006 6 0.30  
14452-008 8 0.25  
14452-010 10 0.25  

Prod. č. Háček ømm  
14456-004 4 0.23  
14456-006 6 0.20  
14456-008 8 0.20  
14456-010 10 0.18  
14456-012 12 0.16  

Prod. č. Háček ømm  
14457-010 10 0.14  
14457-012 12 0.14  
14457-014 14 0.12  
14457-016 16 0.10  
14457-018 18 0.10  

Délka: 70cm
Obsah: 10 háčků

Délka: 60cm
Obsah: 10 háčků

Délka: 70cm
Obsah: 10 háčků

Délka: 40cm
Obsah: 10 háčků

KAPRAŘSKÝ HÁČEK

HÁČEK NA ÚHOŘE HÁČEK NA cEJNY

zÁVODNÍ HÁČEK

S háčky TOURNAMENT vám nabízíme kompletní sérii navázaných i nenavázaných 
háčků z Japonska. Maximálně jsme se soustředili na dodržení našich vysokých 
standardů - každý navázaný háček je jednotlivě zkontrolován na pevnost uzlu v 
tahu. Použili jsme pouze špičkové japonské materiály. Skutečně luxusní háčky 
značky DAIWA!

Prod. č. Háček ømm  
14453-001 1 0.35  
14453-002 2 0.35  
14453-004 4 0.33  
14453-006 6 0.30  
14453-008 8 0.25  
14453-010 10 0.25  

Prod. č. Háček ømm  
14458-010 10 0.16  
14458-012 12 0.14  
14458-014 14 0.12  
14458-016 16 0.10  

Délka: 60cm
Obsah: 10 háčků

Délka: 60cm
Obsah: 10 háčků

HÁČEK NA ČERVY

HÁČEK NA BĚLicE

Prod. č. Háček ømm  
14454-001 1 0.33  
14454-002 2 0.30  
14454-004 4 0.25  
14454-006 6 0.25  
14454-008 8 0.23  

Prod. č. Háček ømm  
14455-004 4 0.23  
14455-006 6 0.23  
14455-008 8 0.20  
14455-010 10 0.18  
14455-012 12 0.18  

Délka: 60cm
Obsah: 10 háčků

Délka: 80cm
Obsah: 10 háčků

HÁČEK NA FEEDER

HÁČEK NA KUKUŘici

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Prod. č. Háček ømm  
14461-002 2 0.25  
14461-004 4 0.23  
14461-006 6 0.20  
14461-008 8 0.20  
14461-010 10 0.18  

Prod. č. Háček ømm  
14462-200 2/0 0.33  
14462-100 1/0 0.30  
14462-001 1 0.30  
14462-002 2 0.25  
14462-004 4 0.23  

Prod. č. Háček ømm  
14463-010 10 0.16  
14463-012 12 0.14  
14463-014 14 0.12  
14463-016 16 0.10  

Prod. č. Háček ømm  
14464-004 4 0.23  
14464-006 6 0.23  
14464-008 8 0.20  
14464-010 10 0.20  
14464-012 12 0.18  

Délka: 250cm
Obsah: 10 háčků

Délka: 70cm
Obsah: 10 háčků

Délka: 50cm
Obsah: 10 háčků

Délka: 70cm
Obsah: 10 háčků

HÁČEK SBiROLiNO

HÁČEK NA cANDÁTY

HÁČEK NA ČERVY

HÁČEK NA FEEDER

Prod. č. Háček ømm  
14460-002 2 0.25  
14460-004 4 0.25  
14460-006 6 0.23  
14460-008 8 0.20  
14460-010 10 0.18  

Délka: 120cm
Obsah: 10 háčků

HÁČEK NA PSTRUHY

Prod. č. Háček ømm  
14459-002 2 0.25  
14459-004 4 0.25  
14459-006 6 0.23  
14459-008 8 0.20  
14459-010 10 0.18  

Délka: 60cm 
Obsah: 10 háčků

HÁČEK NA PSTRUHY

DAIWA TREBlE DT 4600

Prod. č. Háček obs.  
14600-001 1 6ks  
14600-002 2 6ks  
14600-004 4 7ks  
14600-006 6 7ks  
14600-008 8 7ks  
14600-010 10 7ks  

Černě pochromované trojháčky, 
z jemného drátu. Perfektní na lov 
ve slané i sladké vodě, tam kde je 
potřeba extrémně ostré trojháčky. 
Chemicky ostřené špičky.

Tento prémiový trojháček je vyráběný 
v Japonsku a patří mezi nejostřejší 
háčky na světě. Speciální SaqSas 
povrch snižuje odpor průniku 
háčku až o 40% a proto se výrazně 
snadněji zapíchne. Perfektní jako 
stinger háček pro nástražní rybičky 
nebo pro vylepšení plugů.

DAIWA DRIllINg        
D-TREBlE ss 3R

Prod. č. Háček obs.  
14605-001 1 6 ks  
14605-002 2 6 ks  
14605-004 4 7 ks  
14605-006 6 7 ks  
14605-008 8 7 ks  
14605-010 10 7 ks  

驚異の貫通力
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Prod. č. Háček obs.  
16509-050 5/0 4ks  
16509-040 4/0 4ks  
16509-030 3/0 5ks  
16509-020 2/0 5ks  
16509-001 1/0 6ks  
16509-100 1 6ks  
16509-200 2 6ks  

Nová technologie ostření rybářských háčků. Speciální procedurou potažení fluoridem 
se téměř dokonale vyrovnají běžné nerovnosti na povrchu háčku, jeho hrot se vyostří. 
Je tak podstatně usnadněn zásek ryby. Mnoho testů v Japonsku prokázalo, že SaqSas 
háčky jsou až o 40% úspěšnější než ostatní háčky vyrobené v Japonsku! Samozřejmě 
100% háčku SaqSas je vyrobeno v Japonsku.

sAqsAs WORMHOOKs

BAssERs WORMHOOK
WOs
WOS - Wide Off-set Hook. Široký 
off-set háček je vhodný pro všechny 
styly rybaření, kde je nutný velký, 
široký háček. Perfektní na měkké 
nástrahy. Je opravdu ostrý díky 
nové ostřící technologii SaqSas.

BAssERs WORMHOOK
sOs

BAssERs WORMHOOK
ffN

BAssERs WORMHOOK
WKY

SOS - Slim Off-set Hook. S užším 
zakřivením v porovnání s WOS 
modelem. Perfektní pro malé 
smáčky. Je opravdu ostrý díky 
nové ostřící technologii SaqSas.

FFN - Fine Finesse. Jemné finesy. 
Tento lehký háček je vyroben z 
velmi jemného drátu. Je ideální 
na drop shot na bassy. Je opravdu 
ostrý díky nové ostřící technologii 
SaqSas.

WKY - Wacky. Jak jméno napovídá 
tento „bláznivý“ háček je vhodný na 
návazce jako Texas nebo Wacky 
- tedy všechny metody, kdy se 
s nástrahou třepe. Je ideální na 
candáty a štiky. Je dost ostrý, aby 
bezproblémů zasekl rybu, díky nové 
technologii SaqSas.Prod. č. Háček obs.  

16509-140 4/0 5ks  
16509-130 3/0 5ks  
16509-120 2/0 5ks  
16509-101 1 6ks  

Prod. č. Háček obs.  
16509-202 2 10ks  
16509-204 4 10ks  Prod. č. Háček obs.  

16509-302 2 9ks  
16509-304 4 10ks  

Háčky SaqSas

Naše další háčky

Háčky SaqSas
Naše další háčky

驚異の貫通力

NAVAzOVAČ SOKKOU

Prod. č.  
15800-205  

SOKKOU - japonský výraz pro snadno a rychle - toto označení pro 
našeho nového pomocníka je přesné. SOKKOU knot-tool (navazovací 
pomůcka) - sváže monofilní návazec a pletenou hlavní šňůru během 
vteřin. S trochou cviku lze tento navazovač používat i se zavřenýma 
očima nebo za tmy. Za větrného počasí nebo v zimě je téměř nemožné 
monofilní návazec a šňůru svázat dohromady, s nástrojem SOKKOU to 
není problém. Je použitelný na monofilní návazce až do průměru 0.40mm 
a pletenky do průměru 0.25mm. Detailní návod je nakreslen na krabičce 
nebo doporučujeme instruktážní video na internetu. Nepostradatelný 
nástroj, který nechybí v žádném rybářském boxu našeho týmového 
rybáře. Snadno - rychle - lehce - SOKKOU!

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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Velmi lehké prémiové kleště, které jsou všestranně použitelné a vyrobené z 
hliníku. Rybáři, kteří hledají profesionální nástroj pro rozdělávání kroužků, 
který vydrží roky, nešlápnou vedle, pokud si zvolí kleště DAIWA.

  ► Ultra lehké, se silnou hliníkovou konstrukcí.
  ► Ergonomicky tvarovaná rukojeť.
  ►  Kleštičky na ucvaknutí pletenky nebo vlasce (nejsou 
vhodné na lanka).

  ► Dají se snadno upevnit a nosit tak, aby byly stále po ruce.

DAiWA HLiNÍKOVÉ KLEŠTĚ MODEL DASP-300

DAiWA HLiNÍKOVÉ KLEŠTĚ MODEL DAP-305

DAiWA OTEVÍRAČ MiNi KROUŽKŮ MODEL DMSP-100

Prod. č.  
16510-100  

Prod. č.  
16510-300  

Prod. č.  
16510-305  

DAIWA ROll-UP METR MODEl 15809-155

Prod. č.  
15809-155  Metr se zarážkou, měří v centimetrech i palcích. Délka: 150cm/60 inch. 

Potažený vodě-odpudivou vrstvou, v karbonovém designu.
Materiál: 100% PVC

METR MODEl 15809-000

Prod. č.  
15809-000  

Prémiové kleště na kroužky vyrobené z velmi lehkého hliníku. Kleště jsou 
vhodné poředevším pro malé a středně velké kroužky pro sladkovodní i 
mořskou rybařinu. Rybáři, kteří hledají profesionální otvírač kroužků, který 
vydrží mnoho let, s těmito kleštěmi nešlápnou vedle.

  ► Ultra lehká a silná hliníková konstrukce
  ► Ergonomicky tvarovaná rukojeť
  ► Pro kroužky velikosti 5 - 15mm
  ►  Kleštičky na ucvaknutí pletenky nebo vlasce (nejsou 

vhodné na lanka)
  ► Dají se snadno upevnit a nosit tak, aby byly stále po ruce

Perfektní pro malé a středně velké kroužky. Obzvlášť, pokud používáte 
malé nástrahy kolem 30 – 50 mm délky, bývají běžné otvírače kroužků pro 
tyto maličké kroužky moc robustní. DAIWA mini kleště na otevírání kroužků 
dokážou otevřít i ty nejmenší, bez toho, aniž by je poškodily.

Šikovný rybářský metr - 150cm. Šetří místo, je rychle připraven a jednoduše 
se čistí. Je ideální pro lov z lodi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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BOX MODEl 210

Prod. č. velikost  
15805-210 21x14.5x2.5 cm  

Prod. č. velikost  
15805-211 21x14.5x3.5 cm  

Prod. č. velikost  
15805-212 21x14.5x3.5 cm  

MODEl 210N

MODEl 210T

MODEl 210f

MODEl 255ND

MODEl 232M

Prod. č. velikost  
15807-255 25.5x19.0x6.0 cm  

Prod. č. velikost  
15807-232 23.2x12.7x3.4 cm  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení

BOX MODEl 255

BOX MODEl 232
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MODEl 205ND

MODEl 205MD

MODEl 205MJ

MODEl 122MD

MODEl 122ND

MODEl

MODEl 97ND

Prod. č. velikost  
15807-205 20.5x14.5x4.0 cm  

Prod. č. velikost  
15807-206 20.5x14.5x4.0 cm  

Prod. č. velikost  
15807-207 20.5x14.5x2.8 cm  

Prod. č. velikost  
15807-122 12.2x9.7x3.4 cm  

Prod. č. velikost  
15807-123 12.2x9.7x3.4 cm  

Art.-No. velikost  
15807-097 9.7x6.4x2.0 cm  

Art.-No. velikost  
15807-098 9.7x6.4x3.0 cm  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení

BOX MODEl 205

MODEl 232N

Prod. č. velikost  
15807-233 23.2x12.7x3.4 cm  

BOX MODEl 122

BOX MODEl 97 
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Velká taška s kapacitou 48l a izolační vrstvou. Vyrobená z 
voděodpudivého materiálu - perfektní jako velká transportní taška pro 
přepravu všech věcí včetně nástrah. Velká přední kapsa je ideální pro 
přepravu dokumentů atd. Má široký zip a polstrovaný ramenní popruh. 
Díky speciální izolované stěně je vhodná na přepravu jídla nebo 
ulovených ryb. Vnitřek se dá lehce vyčistit vodou a kartáčem.
Materiál: 100% nylon

cHLADÍcÍ TAŠKA MODEL 15809-350

Prod. č. velikost  
15809-350 48x28x36 cm  

BATOH MODEl 15821-050
Každý, kdo chce pořádně ochránit své vybavení proti vlhkosti, potřebuje 
zavazadlo z nepromokavého materiálu Tarpaulin. Nový batoh DAIWA je 
100% voděodolný. Držadlo i zadní část batohu jsou vypolstrované, což 
umožňuje pohodlnou přepravu těžšího nákladu. Batoh lze pohodlně a 
rychle uzavřít na suchý zip. Díky svým vlastnostem je ideální pro rybaření 
na lodi!
Materiál: 100% PVC

Art.-No. velikost  
15821-050 30.5x72x12.5  

VElKÁ TAŠKA D-VEc MODEl 15810-100
Opravdu velká taška pojme všechno vaše rybářské vybavení a oblečení. 
Tato sportovní taška není nutně určená jen pro rybaření, lze ji použít pro 
kterýkoliv sport nebo jako cestovní tašku. Materiál je voděodpudivý a povrch 
se dá lehce čistit. Dvě velké boční kapsy stejně jako jedna kapsa vpředu 
dělají z této tašky prostorový zázrak - perfektní na rybářské prázdniny.
Materiál: 100% PVC

Prod. č. velikost  
15810-100 60x33x30.5 cm  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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POUzDRO NA NÁVAzEc 
MODEl 15800-001
S oddělitelnými kapsami na surfové rybaření - mořské a kovové návazce 
apod.
Materiál: 100% PVC Prod. č. velikost  

15800-001 5x16x17cm  

POUzDRO NA TŘPYTKY A WOBBLERY 
MODEl 15800-010/-020

Prod. č. velikost  
15800-010 18x8.5x5cm  
15800-020 22.5x16.5x4.5cm  

Bojový pás DAIWA je vhodný především na mořské rybaření a lov sumců. Díky 
své konstrukci lze použít všechny pruty - není ani nutné mít na prutu gimbal. 
Lehký, s minimálními nároky na skladovací a přepravní prostor - perfektní pro 
cestování letadlem. Dodáván v transportním sáčku.
Materiál: 100% PVC. Materiál sáčku: 100% nylon

Prod. č. velikost  
15800-005 17x21x7cm  

BOJOVÝ PÁS MODEL 15800-005

Moderní taška na nástrahy vyrobená z vodě-odpudivého materiálu v designu kar-
bonové sítě. Vhodná pro úschovu a přepravu woblerů a třpytek. Třpytky, lžičky, 
jigy, háčky a další drobné příslušenství lze připevnit na pěnovou destičku, kde jsou 
bezpečně uschovány bez rizika zamotání.
Materiál: 100% PVC

NEOPRENOVÉ POUzDRO NA NAViJÁK 
MODEl 5805-1..
Špičkový obal na přívlačové navijáky, vyrobený z kvalitního, silného a flexibilního 
3mm neoprénového materiálu. Díky sofistikované konstrukci lze obal použít na už 
připevněné navijáky - zašroubované na prutech. Malá velikost je vhodná na navi-
jáky 1500 - 2500, střední velikost na navijáky 3000 - 4000 a velké na navijáky 4500 
- 6000. Verze 15805-101 je vyrobena pro baitcastové navijáky.
Materiál: 90% neoprén, 10% nylon

Prod. č. velikost  
15805-100 17x28cm  
15805-105 19x32cm  
15805-101 12x26cm  

Fixační pás na prut - slouží k připevnění prutu na bok lodi. Perfektní 
například při přejíždění z jednoho místa na jiné - váš prut zůstane navázaný, 
bezpečně připevněný, ochráněný proti pádu nebo vypadení z lodi.
Materiál: 100% nylon

DRŽÁK NA PRUT MODEL 15809-005

Prod. č. velikost  
15809-005 20x15 cm  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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POTAH NA KŘESLO MODEL 15805-109
S tímto malým, ale důležitým příslušenstvím udržíte svá sedadla a auto suché 
a čisté. Speciálně při lovu pstruhů je obvyklé měnit místa lovu v krátkých in-
tervalech a přesouvat se z místa na místo. S potahem na sedadla DAIWA se 
nemusíte převlékat ze svých prsaček či brodicích bot. Potah se dá jednoduše 
upevnit na zadní stranu sedadla a při použití jej lehce přetáhnete na sedadlo.
Materiál: 100% Nylon

Prod. č. velikost  
15805-109 157.0cm  

NEOPRÉNOVÝ 
PÁSEK NA cÍVKU 
MODEl 15806-0..
Pružný neoprénový pásek na cívku 
- pro bezpečnou přepravu a ochra-
nu vlasce navinutého na cívce. Zvlášť 
při použití dlouhých nebo silných flu-
orocarbonových návazců se vlasec 
uvolní z cívky, protože se nevejde do 
line klipu. S naším neoprénovým DAI-
WA páskem na cívku můžete tento pro-
blém vyřešit jednou pro vždy. Velikost 
S je určená pro navijáky 1500-2000, M 
pro 2500-3000 a L pro 3000-4500.
Materiál: 90% neoprén, 10% nylon

NEOPRENOVÉ 
PÁsKY NA PRUTY 
MODEl 15806-0..
Pásky na pruty vyrobené z extrémně 
flexibilního neoprénového materiálu. 
Pásek se dá umístit přes očko pru-
tu, takže je fixován a nemůže sjet 
nebo spadnout. Velikost S je pro 
přívlačové, matchové a feederové 
pruty, M pro kaprařské a surfové pru-
ty. Materiál: 90% neoprén, 10% nylon

Prod. č. velikost  
15806-010 M  
15806-015 L  

Prod. č. velikost  
15806-030 20x2.5cm  

NEOPRENOVÉ 
PÁsKY NA PRUTY 
MODEl 15801-000

Prod. č.  
15801-000  

Špičkový set pásků na pruty s extra 
obalem pro ochranu špiček prutů. 
Ideální na transport kvalitních prutů
Materiál: 100% neoprén.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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EVA MUlTI-lOADER MODEl 15850-050

Prod. č. velikost  
15850-050 40.5x32.5x15 cm  

EVA MUlTI-lOADER MODEl 15850-100

EVA MUlTI-lOADER MODEl 15850-150
EVA MUlTI-lOADER MODEl 15850-200

Prod. č. velikost  
15850-100 36x24x25 cm  

Prod. č. velikost  
15850-150 40x26x45 cm  

Prod. č. velikost  
15850-200 45x29x28 cm  

Tato taška - Multi-Loader XL je perfektní volbou pro transport boxů s 
příslušenstvím a nástrahami, nářadí, ryb atd. Použitý materiál je 100% 
voděodolný a tašku lze složit pro jednodušší transport. Se silným ramenním 
popruhem a přední, krytou kapsou na dokumenty. peán atd.
Materiál: 100% polyvinylchlorid (PVC)

Tato extra vysoká skládací taška je vyrobená z EVA materiálu a je 
perfektní na úschovu mokrých rybářských bot, broďáků, oblečení atd. V 
případě potřeby si v této tašce dokonce můžete přepravit úlovek  - díky 
nepromokavému materiálu se vlhkost drží uvnitř. Se silným držadlem pro 
snadnou přepravu.
Materiál: 100% PVC

Taška Multi-Loader L je vhodná pro transport boxů s příslušenstvím a 
nástrahami, nářadí, ryb atd. Použitý materiál je 100% voděodolný a tašku 
lze složit pro jednodušší transport. Se silným ramenním popruhem.
Materiál: 100% polyvinylchlorid (PVC)

Tato malá skládací taška vyrobená z voděodolného EVA materiálu je 
správnou volbou pro transport boxů s vybavením, nástrahami a dalším 
vybavením. Použitý materiál je 100% voděodolný a tašku lze složit pro 
jednoduchou přepravu. Se silným držadlem.
Materiál: 100% polyvinylchloride (PVC)

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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OBAl NA PRUT MODEl 15811-1..
Silně polstrovaný obal na pruty s extra velkými odolnými zipy a transportním uchem. Spodní část obalu je 
ochráněná proti vodě díky PVC dnu. S tímto obalem budou vaše luxusní pruty vždy perfektně chráněné během 
transportu. Pruty můžete přepravovat kompletně navázané a připravené.
Materiál: 95% polyester, 5% PVC.

Prod. č. velikost  
15811-125 125 cm  
15811-145 145 cm  
15811-157 157 cm  

Prod. č. velikost  
15811-325 125 cm  
15811-345 145 cm  
15811-357 157 cm  

OBAl NA PRUT MODEl 15811-3..
Klasický tlustě polstrovaný obal na pruty se třemi oddělenými komorami. Můžete přepravovat své pruty kompletně 
navázané a připravené. S extra velkými zipy a nastavitelným ramenním popruhem. Spodní část obalu je ochráněná 
proti vodě díky PVC dnu. Tři různé délky jsou přesně uzpůsobené přepravě prutů v délkách 2.4m, 2.7m a 3.0m.
Materiál: 95% polyester, 5% PVC

STŘEDNĚ PEVNÝ OBAL NA PRUT MODEL 15801-200

Prod. č. velikost  
15801-200 145 cm  

Kvalitní a velmi lehký obal na pruty. Pohodlně přepraví dva plně navázané pruty. Díky skořápkové konstrukci jsou 
pruty perfektně chráněny proti šokům a poškození. S extra-širokým ramenním popruhem.
Materiál: 100% PVC

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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Kvalitní polotvrdý obal na pruty z voděodolného materiálu, design karbonových vláken, nabízí bezpečný transport jednoho prutu a navijáku. Je 
osazený širokým zipem a velkou kapsou na oblečení, příslušenství apod. Zadní strana je vybavená poutkem na podběrák nebo deštník. S extra 
širokým polstrovaným ramenním pásem. Spodní strana je vyrobená z tvrdého plastu, který nepropouští vlhkost. Podle modelu je vhodný na pruty 
2.1m až 3.0m.
Materiál: 100% PVC

OBAl NA PRUT MODEl 15809-2../-3..

Prod. č. velikost  
15809-240 127 cm  
15809-270 145 cm  
15809-300 157 cm  

OBAl NA PRUT MODEl 15801-1..

Prod. č. velikost  
15801-125 125 cm  
15801-145 143 cm  
15801-155 157 cm  

Polstrovaný obal na jeden kompletně navázaný prut. Perfektní ochrana navijáku a prutu během transportu. 
S ramenním popruhem.
Materiál: 97% polyester, 3% PVC.

Užitečný a cenově dostupný pomocník - transportní pás s ramenním popruhem na 2 dílné pruty. Prut lze jednoduše 
a rychle zabalit do neoprenového pásu tak, aby se jednotlivé díly nepoškodily - perfektní na přepravu luxusních a 
drahých prutů. Pokud ho nepotřebujete, lze transportní pás složit do malého balíčku.
Materiál: 90% neopren, 10% nylon.

TRANSPORTNÍ POPRUH NA 
PRUT MODEl 15809-010

Prod. č. velikost  
15809-010 78 cm  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky
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Oblečení
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DAIWA BOXED 
lUggAgE sET 
MODEl 18707-000
Tento set zavazadel Daiwa 
obsahuje pět různých transportních 
tašek a obalů, které potřebujete 
pro lov ze břehu na děličku, 
matchový, nebo feederový prut. 
Velký obal na pruty má 187cm a 
poskytuje spoustu prostoru pro váš 
prut. Velká taška má extra kapsu 
na podběrák, polstrovaný obal na 
naviják a také skládací kyblík na 
směs krmení.
Materiál: 100% polyester

NEW

Prod. č.  
18707-000  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce
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Prod. č. velikost díly hm.  
11920-360 3.60m 10 510g  
11920-420 4.20m 7 530g  
11920-535 5.35m 9 590g  

 

TELESKOPicKÁ RUKOJEŤ 
PODBĚRÁKU MODEL 11920-...

DAIWA 
KARBONOVÁ 
RUKOJEŤ PODBĚRÁKU 
MODEl 13100-

NEW

Prod. č. velikost transp.d. hm.  
13100-200 200cm 115cm 175g  
13100-300 300cm 115cm 270g  

 

Prémiová, lehká avšak robustní tyčka k podběráku 
je vyrobená z karbonového vlákna. Díky velké 
tloušťce stěny je tato podběráková tyč velmi tuhá 
a neohne se ani pod velkou váhou. 3K tkaný 
karbonový povrch dává tyčce klasický vzhled a 
navíc ji ještě více zpevňuje. Podběráková tyč je 
dostupná ve dvoudílné, nebo třídílné verzi. Má 
prémiovou rukojeť z EVA materiálu.

Kvalitní podběráková tyč vyrobená z 
karbonového vlákna, dělená na extrémně krátké 
sekce. Díky své krátké transportní délce může 
být tato rukojeť přepravování snadno v rybářské 
tašce. Vynikající pomocník do přístavů, nebo 
na vodní úseky, kde místo odkud rybaříte je 
vzdálené od vody.
Délka – sekce
3.60m - 46cm, 4.10m - 72cm, 5.35m - 72cm

DAIWA OBAl NA PRUTY
S tímto pohodlným obalem na 
prut lehce ochráníte své luxusní 
baitcastové a přívlačové pruty před 
škrábanci a jiným poškozením. 
Jednoduše přetáhněte obal od 
špičky prutu k rukojeti - a je to. 
Perfektní ochrana oček i blanku je 
garantována! Neabsorbuje vlhkost 
a lze ho snadno čistit.

Prod. č. velikost  
15839-002 170x4 cm  

Prod. č. velikost  
15839-006 190x4 cm  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky
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Oblečení



206

INfINITY lEHÁTKO Xl 
MODEl 18700-200

INfINITY POsTEl sE 6 NOHAMI 
MODEl 18700-300

Prod. č. velikost  
18700-200 212x90x46cm  

Prod. č. velikost  
18700-300 206x82x38cm  

Extra široká kaprářská postel z hliníku se šesti nohami. S polstrovaným 
neoprénovým polštářem a ochranným povlakem pod nohami, který lze 
jednoduše očistit a je voděodolný. Plynule nastavitelné teleskopické nohy 
mají velké terčíky a dají se optimálně nastavit i v terénu.
Materiál: 100% polyester 600D, potažený PVC Váha: asi 8.5kg

Tato hliníková kaprářská postel INFINITY vás přesvědčí vysokým komfortem 
a lehkou váhou. Dodatečné polstrování je možné přidat v případě, že 
se chcete opravdu cítit jako doma, ve své vlastní posteli - což je vhodné 
zejména při dlouhých rybářských výletech. Plynule nastavitelné teleskopické 
nohy, široké terčíky pro perfektní stabilitu, i na bahnitém terénu.
Materiál: 100% polyester (600D, potažený PVC)
Váha: asi 8.5kg (bez přídavné matrace)

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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iNFiNiTY SPEciALiST KŘESLO 
MODEl 18701-150
Toto lehké, hliníkové křeslo má pohodlné opěrky pro ruce i dlouhé, silně 
polstrované, nastavitelné opěradlo. Díky nastavitelným nohám, které se 
nezaboří do bahna, může být toto křeslo snadno přizpůsobeno jakýmkoliv 
podmínkám a zajišťuje optimálně bezpečnou pozici i na nerovném či 
měkkém povrchu. Malý postranní stoleček může být umístěn na libovolnou 
stranu a slouží jako odkládací plocha pro vybavení či občerstvení. Váha: 
cca 6kg. Maximální nosnost: 125kg.
Materiál: 100% polyester (600D, potažený PVC)

NEW

Prod. č. velikost  
18701-150 54x53x37cm  

iNFiNiTY NASTAViTELNÉ HLiNÍKOVÉ KŘESLO 
MODEl 18701-100
Široké, dobře vypolstrované a lehké hliníkové křeslo je 103cm vysoké a 64cm 
široké. Má nastavitelné široké nohy, které zajišťují bezpečné posezení, bez 
boření se do země a to i na nepevném, měkkém, nebo bahnitém povrchu. 
Dlouhé a nastavitelné opěradlo má praktickou polstrovanou opěrku hlavy a 
umožňuje vám tak pohodlný odpočinek přesně podle vašich představ.
Váha: cca 5,5kg. Maximální nostnost 125kg.
Materiál: 100% polyester (600D, Potaženo PVC)

NEW

Prod. č. velikost  
18701-100 68x62cm  

INfINITY BOIlIE MEsH DRY BAg Xl 
MODEl 18701-007
Pevná síťovaná taška s odolným dnem poskytuje dostatek prostoru k 
uskladnění boilies tak, aby vše mohlo dýchat a zůstalo suché ať už u vody, 
nebo doma. Vybaveno dvěma uchy a zipem pro bezpečné uzavření této 
praktické tašky.
Materiál: 100% polyester (potaženo PVC)

NEW

Prod. č. velikost  
18701-007 25x25x17cm  

INfINITY DE lUXE WEIgH slINg 
MODEl 18701-003
Tento prémiový vážící sak je vyroben z velmi jemné síťoviny, která je 
šetrná k rybám. Sak je vybaven postranním zipem, který usnadňuje 
vypuštění ryby. Má dva plováky na hliníkových tyčkách, které umožňují 
šetrné, krátkodobé ponechání ryby a stabilní rukojeť se dvěma kovovými 
očky pro snadné vážení a uvázání lanka.
Velikost: 115cmx65cm. Dodáváno s nylonovým transportním obalem.
Materiál síťoviny: 100% polyester
Materiál transportního obalu: 100% nylon

NEW

Prod. č. velikost  
18701-003 115x65cm  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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INfINITY cOOlER BAg
MODEl 18701-017
Prémiová a robustní chladící taška je vyrobená z materiálu 1200D a slouží 
k uskladnění vašeho jídla nebo nástrah. Je vybavená dvěma elastickými, 
síťovými kapsami na pravé i levé straně, stejně tak i pohodlným, 
polstrovaným ramenním popruhem a uchy. Vršek i dno mají také izolační 
povrch, aby chladící efekt vydržel co nejdéle.
Materiál: 100% polyester (1200D, potaženo PVC)

NEW

Prod. č. velikost  
18701-017 32x26x25 cm  

INfINITY BARROW cAsE sYsTEM 
MODEl 18701-030
Tato prostorná transportní taška byla navržena tak, aby dokázala pojmout 
mnoho různého vybavení jako například indikátory záběru, pouzdra na 
návazce a různé krabičky tak, aby zabrali co nejméně místa v autě, nebo 
na vozíčku při přepravě na lovné místo. Extra silný 1200D materiál odolá 
velkému namáhání. Vybaveno čtyřmi vnitřními kapsami k uložení hrazd, 
indikátorů záběru atd. ve velikostech:
1x 42x21.5x5cm
1x 38x24x5cm
2x 18x23x5cm
Velká hlavní část se dá otevřít dvoucestným zipem. Tašku je snadné 
přenášet díky neoprénovým pevným uším.
Materiál: 100% polyester (1200D, Potaženo PVC)

NEW

Prod. č. velikost  
18701-030 70x40x26 cm  

INfINITY RIg WAllET 
MODEl 18701-005
Perfektní pro uskladnění návazců, háčků a dalších drobností.
Materiál: 100% polyester (1200D, potažený PVC)

NEW

INfINITY RIg WAllET l
MODEl 18701-010
Velké pouzdro na návazce s rozdělovači a připínáčky na EVA podkladu. 
Skvěle se hodí pro všechny návazce a háčky.
Materiál: 100% polyester (1200D, potaženo PVC)

NEW

Prod. č. velikost  
18701-005 29.5x14x4 cm  

Prod. č. velikost  
18701-010 31x13x6 cm  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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INfINITY cARRYAll 
MODEl 18701-018/-020
Tyto dvě přepravní tašky ve velikostech M (50l) a L (85l) z naší řady Inifinity 
nabízí dostatek úložného prostoru pro téměř všechny druhy vybavení, které 
můžete na své rybářské výpravě potřebovat. Velká hlavní část se otevírá 
na straně zipem a tak se snadno dostanete i k věcem, které jsou uloženy 
na dně, aniž byste museli vytahat všechno ven. Model s objemem 50l má 
čtyři velké kapsy. Model s objemem 85l má 7 velkých a prostorných kapes 
pro uskladnění různých drobností. Vybaveno odepínatelným polstrovaným 
ramenním popruhem a uchy.
Materiál: 100% polyester (1200D, potaženo PVC)

NEW

INfINITY AccEssORY cAsE 
MODEl 18701-008/-009
Tyto dva vypolstrované boxy na příslušenství vyrobené z materiálu 1200D 
jsou perfektní pro uskladnění křehkých a těžkých věcí, jako například 
indikátorů zaběru. Víko má na vnitřní straně síťovou kapsu se zipem. 
Vybaveno dvoucestným zipem, polstrovanými oddělovači přihrádek a EVA 
rukojetí. Dostupné s jednou, nebo dvěma přihrádkami.
Materiál: 100% polyester

NEW

Prod. č. velikost  
18701-008 27x16x9 cm  

Prod. č. velikost  
18701-009 27x16x18 cm  

Single case - 1 přihrádka Double case - 2 přihrádky

Prod. č. velikost  
18701-018 45x33x33 cm  
18701-020 52x38x34 cm  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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INfINITY fOlDlOADER WHEElBARROW 
MODEl 18701-400
Tento robustní a kompletně rozložitelný vozíček poskytuje dostatek 
prostoru pro přepravu veškerého vašeho vybavení, které potřebujete při 
své několikadenní rybářské výpravě. Prodlužitelné a skládací postranní 
části mají dvě kapsy a udrží přepravované věci bezpečně na jednom 
místě při přepravě. Podvozek umožňuje bezpečnou přepravu vašich 
věcí i v náročném terénu a udržuje vynikající stabilitu i na bahnité zemi. 
Protiskluzové rukojeti jsou individuálně nastavitelné pro vaše pohodlné 
používání.
Materiál tašek: 100% polyester

NEW

Prod. č. hm. velikost  
18701-400 14.0kg 126x65x60cm  

INfINITY DUO lEAD POUcH 
MODEl 18701-002
Pouzdro je vybaveno rozdělovači pro přepravu vybavení různých velikostí. 
Prostor může být rozdělen až na osm individuálních přihrádek. Má solidní 
zip a polstrovanou rukojeť. Infinity Duo Lead Pouch může být umístěno i na 
pásek díky speciálním popruhům.
Materiál: 100% polyester

NEW

Prod. č. velikost  
18701-002 13x12x8.5 cm  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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Prod. č. velikost  
18700-113 210cm  

INfINITY OBAl NA PRUTY 
MODEl 18700-113
Kvalitní vypolstrovaný obal na přenášení kaprařského prutu. Stěny jsou 
vypolstrované, má velký oddíl pro uložení navijáku a úchyt pro přenášení.
Materiál: 100% polyester (600D, potažený PVC)

INfINITY HOlDAll 
MODEl 18701-012
Tato taška na pruty umožňuje 
přepravu až 3 složených prutů, 
stejně tak i příslušenství jako jsou 
vidličky a deštník. Prostor na pruty 
může být rozdělen polstrováním, 
které snadno připevníte suchým 
zipem dle svých potřeb. Tato 
taška je navržena tak, aby bez 
problému dokázala pojmout i 
pruty s 50mm prvním očkem. Je 
vybavena polstrovaným ramenním 
popruhem a dvěma velkými 
kapsami pro vidličky 97x14x5 cm 
a deštník do 170cm. Povrch je 
opatřen voděodolným repelentem. 
Všechny švy jsou dvakrát prošité k 
zajištění větší pevnosti a odolají i 
náročným podmínkám.
Materiál 100% polyester (1200D – 
potaženo PVC)

NEW

Prod. č. velikost  
18701-012 200x32 cm  

INfINITY ROD slEEVE 
MODEl 18701-112
Silně polstrovaný obal na prut 
poskytuje dostatek prostoru pro 
jeden kompletně složený prut. 
Rozměry obalu byly zvoleny tak, 
aby bezpečně pojaly prut s 50mm 
prvním očkem. Velký prostor pro 
naviják je navíc zevnitř vypodložen 
i neoprenem a poskytuje skvělou 
ochranu pro váš kaprový naviják.
Materiál: 100% polyester

NEW

Prod. č. velikost  
18701-112 195x15 cm  

INfINITY TOP‘N TAIl 
MODEl 18701-015
Neoprénový chránič na dvoudílné 
pruty zabezpečí konce prutu při 
přepravě. Chránič se snadno 
připevňuje za pomoci suchého zipu. 
Materiál: Neoprén.

NEW

Prod. č.  
18701-015  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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BlAcK WIDOW

VElKÁ TAŠKA BlAcK WIDOW 
MODEl 18705-012/-013
Prémiový, polstrovaný obal na 3 (12ft verze) nebo 4 kompletně (13ft verze) 
navázané pruty. Dodatečně lze přepravit 3 až 4 náhradní pruty navíc. 
Obal byl navržen tak, aby poskytoval dostatek prostoru i pro pruty s 50mm 
očkem. Součástí je velká a prostorná kapsa, která je vhodná na podběrák 
i kaprařské vidličky.
Materiál: 100% polyester

VElKÁ TAŠKA BlAcK WIDOW 
MODEl 18705-040/-070
Tato praktická velká taška nabízí dostatek prostoru pro všechny věci, které 
si potřebujete vzít k vodě, na krátkou rybářskou výpravu i na několikadenní 
expedici. Kapsy s překrytím nabízí dostatek prostoru pro příslušenství 
jako třeba indikátory záběru. Dno je pogumované a brání průniku vody. 
Dostupné ve 40l a 70l verzi.
Materiál tašky: 100% polyester
Materiál dna: 100% PVC

Prod. č. velikost  
18705-012 200x40 cm  
18705-013 210x48 cm  

Prod. č. velikost  
18705-040 50x25x30 cm  
18705-070 60x32x40 cm  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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KŘESLO BLAcK WiDOW 
MODEl 18705-120
Kaprářské křesílko s područkami a polstrovanou opěrkou. Nohy křesla 
mají široké, terčíkové zakončení, které zajišťuje stabilitu na nerovném či 
měkkém povrchu.
Váha: asi 4.9kg. Nosnost: 135kg
Materiál: 100% polyester

POUzDRO NA NÁVAzcE BLAcK WiDOW 
MODEl 18705-005
Klasické pouzdro pro ukládání návazců, háčků atd.
Materiál: 100% polyester

SAK NA VÁŽENÍ BLAcK WiDOW 
MODEl 18705-010
Ochranný XL vážící sak na ryby 
vyrobený z materiálu, který 
nepoškodí rybu. Rychleschnoucí a 
lehce čistitelný.
Materiál: 100% polyester

ODHÁČKOVAcÍ MATRAcE BLAcK WiDOW 
MODEl 18705-100
Cenově dostupná ale kvalitní 
odháčkovací matrace. Lze ji lehce 
složit a přepravovat.
Materiál: 100% polyester Prod. č. velikost  

18705-120 43x47x51.5 cm  

Prod. č. velikost  
18705-005 29x37x4.8 cm  

Prod. č. velikost  
18705-010 115x70 cm  

Prod. č. velikost  
18705-100 106x64 cm  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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DAIWA D-Pod je dalším zlatým hřebem pro kapráře, kteří hledají něco 
opravdu speciálního.
Vyrobený kompletně z kvalitního hliníku a nalakovaný černou barvou - 
tento stojan je jen stěží viditelný z větší vzdálenosti.
Na výrobu stojanu D-Pod jsme použili klasické břehové tyče, takže ho 
můžete nastavit podle Vašich potřeb. Po otevření velkých plastových 
závitů jste schopni nastavit úhel nohou v krocích po 30°. Díky přídavným 
nohám máte možnost nastavit výšku stojanu na vysoký nebo nízký stojan, 
podle situace.
Hrazdy jsou přizpůsobené na 3 pruty a lze je rychle sbalit i rozbalit. 
Nahrazením dvou upevňovacích lišt s nohami lze hrazdy použít také bez 
stojanu.
Dodatečně lze dokoupit hrazdu na 4 pruty.

  ► Vyrobený z kvalitního hliníku
  ► Hlavní nohy jsou teleskopické 116 cm až 200 cm
  ► 4 tyče (teleskopické 48 cm - 75 cm a 66 cm - 105 cm)
  ► 2 hrazdy o šířce 42.5 cm, až na 3 pruty
  ► Včetně transportní tašky, vyrobené z 600D polyesteru
  ► Transportní velikost: asi 117 x 12 x 12 cm
  ► Transportní váha: 3.5 kg

Prod. č.  
18800-950  

DAIWA D-POD

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení

INfINITY BOAT POD
Kvalitní přenosný stojan na pruty vhodný na člun zhotovený z ne-
rezové oceli. Na tomto INFINITY Boat pod můžete mít 3 pruty s 
elektronickými signalizátory. Úhel nastavení je 90 stupňů. Během 
několika vteřin můžete úhel snadno měnit. Celý stojan je otočný 
kolem osy v 360 stupních. Přenosný mechanismus můžete upevnit 
jak vodorovně, tak i svisle. INFINITY Boat Pod může být nainstalo-
ván také na sedadlo, ponton a podobně. Rozteč svěráku je 68mm.
Materiál přepravní tašky: 100% polyester

Prod. č.  
18800-900  

INfINITY WEIgH POD 
MODEl 18701-001
Robustní a odolná vážící trojnožka má výšku 1,74m. Pro zjednodušení 
přepravy můžete snadno rozmontovat nohy a dostanete tak transportní 
délku 93cm. Dodáváno v praktickém obalu s ramenním popruhem.
Materiál obalu: 100% nylon

NEW

Prod. č. velikost hm.  
18701-001 174 cm 1.4kg  
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D-VEc qUIcK TENT

Prod. č. velikost  
18801-215 215x215x148 cm  

NEW

Prod. č.  
18801-216  

Instantní stan Přehoz

Nový stan DAIWA snadno složíte i rozložíte během pár minut a tak se z 
něj stává perfektní stan pro všechny rybáře, kteří rádi tráví noc u vody. 
Rozměry stanu 215x215x145cm poskytují dostatek prostoru pro velké 
lehátko a spoustu tašek a nezbytného vybavení, které vevnitř bez problému 
uskladníte. Robustní podlážka může být kompletně odepnuta a tak je 
rovněž velmi snadná na údržbu. Stan má navíc i třívrstvé dveře a tak si 
můžete vybrat mezi kompletním uzavřením vchodu, nebo můžete použít 
pouze síťku proti komárům nebo nechat volné jen okénko. K umožnění 
vstupu denního světla do stanu jsou po stranách dvě malá okénka. Okénko 
ventilace je instalováno v zadní části a zabraňuje srážení vlhkosti uvnitř 
stanu. Stan je dodáván se stanovými kolíky pro fixaci k zemi. Pro bezpečné 
ukotvení stanu při silném větru můžete použít i lanka, která jsou součástí 
balení. Pro delší rybářské výpravy si můžete dokoupit i přehoz, který ale 
není součástí standardního balení. 
(Produktové číslo 18801-216)
Materiál: 100% polyester

  ► 5000mm vodní sloupec
  ► Dvě postranní okénka
  ► 3-vrstvé dveře
  ► Ventilační otvor v zadní části
  ► Odstranitelná podlážka
  ► Včetně stanových kolíků
  ►  Dodatečně i přehoz 

(pr. číslo 18801-216)

TEcHNOlOgIE

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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D-VEc WAVELOcK DEŠTNÍK
NEW

Prod. č. velikost  
18801-250 250 cm  

Nový DAIWA deštník s rozpětím střechy 2,5 je extrémně robustní a 
poskytuje rybářovi skvělou ochranu před deštěm díky silnému „wavelock“ 
materiálu. Všechny švy byly dvakrát prošity a zalepeny, takže nehrozí 
proniknutí vody přes švy a to ani v silných bouřkách. Pokud hledáte velmi 
odolný a bezpečný deštník, tak nový DAIWA Wavelock deštník je pro vás 
tou správnou volbou.
Materiál: 100% polyester

Velmi praktické třívrstvé dveře. Přední 
dveře mohou být uzavřeny i síťkou proti 
komárům, s ponecháním volného okénka, 
nebo kompletně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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DAIWA OBLEČENÍ

  ► Velmi lehký a poddajný materiál
  ► Odolný a snadno se čistí
  ► Límec Polar-Fleece pro tepelný komfort
  ► Kapuce vyztužena elastickým páskem
  ► Neoprénové stahovací pásky na rukávech
  ► Zesílení loktů
  ► Zesílení kolen
  ► Reflexní fólie na ramenou, rukávech a kalhotech
  ► Fleecová podšívka v kapsách k ohřátí rukou
  ► Kvalitní YKK zipy
  ► Píšťalka pro stav nouze
  ► Přepravní obal
  ► Certifikát EN393

Ve spolupráci s předním anglickým výrobcem kombinéz a oblečení určeného 
pro mořské záchranáře jsme navrhli oblek, který splňuje vysoké požadavky 
na kvalitu a bezpečnost podle norem pro rybolov v Norsku a na Islandu, 
stejně jako pro rybaření v extrémních zimních podmínkách.
Zimní oblek TEAM DAIWA je velmi pohodlný. 210D Nylon  je jako vnější 
materiál měkký i odolný, v žádném případě neomezuje pohyb. Zimní obleky 
TEAM DAIWA jsou naprosto větru i vodě odolné (vodotěsné 10.000). Díky 
speciálnímu vláknu Taslon poskytují dokonalou izolaci a plné pohodlí i při 
velmi nízkých teplotách. Všechny kapsy jsou odolné proti vniknutí vody nebo 
sněhu. Zimní obleky TEAM DAIWA splňují všechny evropské normy pro tento 
typ oblečení. Jsou dodávány s taškou pro přepravu.
Venkovní materiál obleků: 100% nylon
Izolace: 100% polyester
Taška na dopravu: 100% polyester 

PLOVOUcÍ OBLEK TEAM DAiWA

Prod. č. velikost  
18510-110 S  
18510-120 M  
18510-130 L  
18510-140 XL  
18510-150 XXL  
18510-160 XXXL  

DVOJDÍLNý OBLEK
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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Prod. č. velikost  
18292-020 M  
18292-030 L  
18292-040 XL  
18292-050 XXL  

Prod. č. velikost  
18292-120 M  
18292-130 L  
18292-140 XL  
18292-150 XXL  

POlOKOŠIlE 
D-VEc
Materiál: 100% polyester

Barva: bílo/černá

Barva: černo/bílá

D-VEc lONg 
slEEVE sHIRT
Nové triko s dlouhým rukávem a 
D-VEC logem. 
Materiál: 100% bavlna

Prod. č. velikost  
18293-520 M  
18293-530 L  
18293-540 XL  
18293-550 XXL  

D-VEc HOODIE
Hřejivá a pevná DAIWA mikina s 
kapucí v olivově zelené barvě s 
oranžovým logem.
Materiál: 80% bavlna, 20% 
polyester

NEW

NEW

Prod. č. velikost  
18293-620 M  
18293-630 L  
18293-640 XL  
18293-650 XXL  
18293-660 XXXL  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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Tyto prémiové, kvalitní broďáky kombinují klasický neoprén s prodyšným 
materiálem a dohromady poskytují tu nejvyšší kvalitu a funkčnost. Část 
nohou je vyrobena z 4mm neoprénu a skvěle se vyrovnává s náročnými 
podmínkami při brodění i slézání břehů. Navíc udržuje vaše nohy v teple i 
v opravdu studené vodě.
Rozkrok a hrudník jsou vyrobeny z prémiového, třívrstvého, prodyšného 
materiálu a tak se nepotíte ani při náročném fyzickém výkonu, nebo 
když je venku hodně teplo Tyto Daiwa broďáky kombinují sílu a tepelnou 
izolaci neoprénového materiálu s lehkostí a komfortem prodyšného 
materiálu. Poskytují rybářovi ten nejvyšší pocit pohodlí při nošení a jsou 
velmi lehké. Všechny švy byly dvakrát prošity a zataveny díky těsnícím 
páskům – perfektně zabraňují proniknutí vody dovnitř. Integrované boty 
jsou vyrobeny z přírodní gumy, jsou vypodloženy mikro fleecem a poskytují 
velmi pohodlné nošení díky „steel-shank“ podrážce. Protiskluzový povrch 
bot poskytuje optimální jistotu i v kluzkých a blátivých úsecích.Náprsní 
kapsa je vybavena originální YKK zipem.
Ideální univerzální broďáky pro téměř všechny druhy rybaření.

• Prodyšné: 5000MVP
• Vodní sloupec: 15.000mm
• Materiál prodyšné části: 100% nylon
• Materál nohou: 100% neoprén

NEW

Prod. č. velikost  
18515-141 40/41  
18515-143 42/43  
18515-145 44/45  
18515-147 46/47  

D-VEc NEOPRENOVÉ  
BROĎÁKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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Materiál: 100% bavlna

KŠIlTOVKA 
DAIWA D-VEc

Art.-No. velikost  
18205-001 unisize  

KŠIlTOVKA DAIWA 
D-VEc

ČEPicE DAiWA

Prod. č. velikost  
18205-005 unisize  

Prod. č. velikost  
18205-006 unisize  

ČEPicE DAiWA

Prod. č. velikost  
18205-007 unisize  

Materiál: 100% bavlna

Materiál: 100% bavlna

Materiál: 100% bavlna

Tyto prémiové, kvalitní, vysoce 
střižené broďáky kombinují výhody 
klasického neoprénu s materiálem, 
který dýchá. V kontrastu k běžnému 
neoprénovému materiálu, jsou 
tyto broďáky z vysoce kvalitního 
4mm neoprénu a tento materiál, 
který pruží, může být natažen do 
všech čtyř směrů. Díky tomu mají 
švy ještě větší odolnost a nošení 
je mnohem pohodlnější. Oproti 
běžným materiálům, které dýchají, je 
čtyřvrstvý materiál použitý v oblasti 
rozkroku a na hrudi také pružný do 
všech čtyř stran a kombinuje značný 
komfort při nošení s optimálním 
průnikem vzduchu a lehkostí. Spodní 
část u nohou broďáků je bezešvě 
zatavená díky kvalitním těsnícím 
páskům a redukuje tak nechtěný 
průnik vody při pádu a zvyšují tím i 
bezpečnost.

Toto jsou opravdu ideální broďáky 
pro ambiciózní rybáře – bez ohledu 
na to, zda lovíte mořské pstruhy 
u Baltského moře, nebo lipany na 
menších říčkách – Daiwa „Four-
Way-Stretch“ broďáky splní vaše 
očekávání a dopřejí vám svobodný 
pohyb po celý den.

• Prodyšné: 5000MVP
• Vodní sloupec: 20.000mm
•  Materiál prodyšné části: 100% 

nylon
• Materiál nohou: 100% neoprén

NEW
D-VEc 
NEOPRÉNOVÉ 
BRODÍcÍ BOTY

Prod. č. velikost  
18515-041 40/41  
18515-043 42/43  
18515-045 44/45  
18515-047 46/47  

Stretch

4-Way 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vlasce

Nástrahy
Doplňky

Kaprový program
Oblečení
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středně teplé

středně teplé

Prod. č. velikost  
18896-130 L  
18896-140 XL  
18896-150 2XL  
18896-160 3XL  
18896-170 4XL  

Prod. č. velikost  
18896-030 L  
18896-040 XL  
18896-050 2XL  
18896-060 3XL  
18896-070 4XL  

Funkčí triko s dlouhým rukávem a kulatým výstřihem. Speciální materiál 
Breath Magic odvádí vlhkost ven a generuje izolační tepelný polštář. Díky 
speciální struktuře vláken se odpařené teplo uloží do paměti mezi vlákna a 
tak optimalizuje výhřevný efekt.
Velmi hladký a pohodlný materiál navíc nabízí anti-bakteriální funkci a má 
antistatický efekt. Středně teplá verze je ideální na nošení během jara, 
podzimu a zimní verze je vhodná pro velmi chladné počasí.
Barva: černá
Materiál: 43% akryl, 21% polyester, 19% viskóza, 10% nylon, 7% Eks® 
(akryl)

BREATH MAgIc cOOl NEcK TRIKO 
MODEl DU-3204s

BREATH MAgIc KAlHOTY 
MODEl DU-3404P
Dlouhé podvlékací kalhoty s elastickým pasem. Speciální materiál Breath 
Magic odvádí vlhkost ven a generuje izolační tepelný polštář. Díky speciální 
struktuře vláken se odpařené teplo uloží do paměti mezi vlákna a tak 
optimalizuje výhřevný efekt.
Velmi hladký a pohodlný materiál navíc nabízí anti-bakteriální funkci a má 
antistatický efekt. Středně teplá verze je ideální na nošení během jara, 
podzimu a zimní verze je vhodná pro velmi chladné počasí.
Barva: černá
Materiál: 43% akryl, 21% polyester, 19% viskóza, 10% nylon, 7% Eks® 
(akryl)

Odvod vlhkosti

Vlhkost

Kůže

Difuze

Vzduchový polštář 
pro udržení tepla

 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Oblečení



223

BREATH MAgIc cOOl NEcK TRIKO 
MODEl DU-3004s

BREATH MAgIc KAlHOTY 
MODEl DU-3104P

velmi teplé

velmi teplé

Prod. č. velikost  
18895-240 XL  
18895-250 2XL  
18895-260 3XL  
18895-270 4XL  

Silné funkční triko s dlouhým rukávem s kulatým výstřihem. Speciální 
materiál Breath Magic odvádí vlhkost ven a generuje izolační tepelný 
polštář. Díky speciální struktuře vláken se odpařené teplo uloží do paměti 
mezi vlákna a tak optimalizuje výhřevný efekt.
Velmi hladký a pohodlný materiál navíc nabízí anti-bakteriální funkci a 
má antistatický efekt. Tato velmi teplá verze je vhodná pro velmi chladné 
venkovní podmínky, stejně jako všechny rybářské techniky, které nevyžadují 
moc pohybu (kaprařina, lov z lodi atd.). Ideální pro teploty pod nulou.
Barva: černá
Materiál: 43% akryl, 21% polyester, 19% viskóza, 10% nylon, 7% Eks® 
(akryl)

Dlouhé podvlékací kalhoty s elastickým pasem. Speciální materiál Breath 
Magic odvádí vlhkost ven a generuje izolační tepelný polštář. Díky speciální 
struktuře vláken se odpařené teplo uloží do paměti mezi vlákna a tak 
optimalizuje výhřevný efekt.
Velmi hladký a pohodlný materiál navíc nabízí anti-bakteriální funkci a má 
antistatický efekt.
Velmi teplá verze kalhot je vhodná pro velmi chladné venkovní podmínky, 
stejně jako všechny rybářské techniky, které nevyžadují moc pohybu 
(kaprařina, lov z lodi atd.). Ideální pro teploty pod nulou.
Barva: černá
Materiál: 43% akryl, 21% polyester, 19% viskóza, 10% nylon, 7% Eks® 
(akryl)

Odvod vlhkosti

Vlhkost

Kůže

Difuze

Vzduchový polštář 
pro udržení tepla

Prod. č. velikost  
18895-030 L
18895-040 XL
18895-050 2XL
18895-060 3XL
18895-070 4XL
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TOURNAMENT sEAT BOX 500 
MODEl 15811-500/-501
Tournament 500 je náš nejvíce variabilní sedací box 
doposud. Má štíhlý, pružinový One Touch Clip systém, 
který zajišťuje snadné otevírání a zavírání přihrádek i 
přes jejich úzký profil, některé mají jen 20 mm. Tyto 
přihrádky mohou být přizpůsobeny skrz hlavní vrchní 
část. Můžete si tak vše nastavit podle sebe, včetně 
výšky sedadla. Tournament 500 je sedací box, který 
je dodáván s výbavou pro sestavení vozíčku, včetně 
pneumatických kol.   ► Clip systém „One-Touch“ (OTC)

  ► Hliníková konstrukce s podpůrným systémem
  ► Integrovaná zatahovací spodní deska
  ► 6x 20mm modulárních táců (vnitřní hloubka 17mm) plus jedna základní zásuvka s víkem
  ► 1x dvojitá zásuvka s mělkým tácem
  ► 2x plné sedákové zásuvky winderů ve dvou velikostech (50 winderů)
  ► 1x volná hluboká zásuvka (22x26x4.5cm) pro větší příslušenství
  ► Kompaktní kola
  ► Nastavitelný polstrovaný ramenní popruh</ul>
  ► Dvě barevné verze (černo/červená a černo/modrá)

Prod. č.  
15811-500  
15811-501  
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DAIWA sEAT BOX 300 MODEl 15811-530
DAIWA sedací box 300 je skvělou volbou pro zkušené závodníky a 
děličkáře. Zkonstruováno se zabudovanou vysokou horní částí. Součástí 
je i integrované stupátko, sedací box má šest nohou s podložkami 
proti zaboření do bláta, které zvládnou opravdu každý terén. Dvě velké 
přihrádky a dvě mělké zásuvky.
Dodatečnou výhodou jsou odnímatelné přihrádky vespod, které zajistí 
snadný a rychlý přístup k návazcům a příslušenství. Tato část má mělkou 
horní přihrádku a dvě přední zásuvky. Sedací box 300 je dodáván s plnou 
výbavnou pro sestavení vozíčku.

  ► Horní přihrádka je výškově nastavitelná
  ►  Odnímatelný díl se čtyřmi předními přihrádkami, jedním zásob-

níkem a rukojetí
  ► Měkká kolečka pro pohodlné nastavení
  ► Funkce rychlého uvolnění na šroubovacích kolečkách
  ► Díly pro přeměnu ve vozíček jsou součástí
  ► Integrované zatahovací stupátko
  ► Teleskopické nohy s podložkami
  ► Polstrované sedátko
  ► Polstrovaný popruh přes rameno

Prod. č.  
15811-530  
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DAIWA sEAT BOX 100 MODEl 15811-510
Díky unikátní kombinaci prémiových komponentů stanovuje DAIWA 
sedací box 100SB nové měřítko co se týče poměru cena/výkon. Díky 
použití hliníku a slitiny kovů je tento sedací box velice lehký, ale zároveň 
i robustní a rovněž vás upoutá svým objemným skladovacím prostorem. 
Vnitřní nastavitelné přihrádky jsou dostupné z obou stran, díky variabilním 
závěsným systémům.

  ► Výměnné zásuvky
  ► Teleskopické nohy
  ► Pět magnetických zamykacích zásuvek
  ► Mělká spodní zásuvka
  ► Terčíky na nohách
  ► Integrované stupátko
  ► Podpora pro děličku

Prod. č.  
15811-510  

DAIWA sEAT BOX 50 MODEl 15811-550
Daiwa 50SB je sedací box s hliníkovým rámem a má čtyři nastavitelné 
nohy s podložkami proti zapadnutí do bláta. Mělké zásuvky poskytují 
dostatek prostoru pro návazce a další příslušenství. Odnímatelná část 
je vybavena mělkou přihrádkou, dvěma bočními zásuvkami a dvěma 
předními zásuvkami. Silně vypolstrované sedadlo je velmi pohodlné. 
Vynikající volba pro příjemně strávené chvíle u vody.

  ► Oddělitelná část se zásuvkou, dvě velké boční zásuvky a dvě přední zásuvky
  ► Polstrovaný sedák se zásuvkou na plavačkové příslušenství
  ► Integrované ovládání výšky podpěr
  ► Polstrovaný popruh
  ► Vyklápěcí terčíky na podpěrách

Prod. č.  
15811-550  

DAIWA sEAT BOX 40 MODEl 15811-540
DAIWA 40SB sedací box je založen hliníkovém rámu a má nastavitelné 
nožičky pro optimální stabilitu. Odnímatelný přihrádkový systém obsahuje 
jednu boční zásuvku a mělkou přihrádku.

  ► Oddělitelná část s jednostrannou zásuvkou
  ► Jedna mělká zásuvka na příslušenství
  ► Integrovaný systém posouvání nohou
  ► Vysoké polstrování sedáku
  ► Polstrovaný ramenní popruh

Prod. č.  
15811-540  
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DTsB1  

DTAA-s  

DTAA-M

DTAA-l

DTfA1

DTAA1 DTKA1

TEAM DAIWA sEAT BOX 600 
MODEl 15811-600/-605
Spolehlivá sedačka TEAM DAIWA s velkým množstvím prostoru pro 
příslušenství. Polstrovaný popruh.

Prod. č.  
15811-600  
15811-605  

TEAM DAIWA 
TAcKlE TROllEY
Silný robustní vozík s pěnovými 
pneumatikami. Perfektní na 
transport těžkých věcí na 
surfkastové rybaření. Posuvná 
boční ramena nabízí rozpětí 
až 48cm, přední rameno lze 
roztáhnout až do 45cm.

Prod. č.  
15811-700  

DAIWA D-TATcH 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
DAIWA D-Tatch systém je vytvořen pro variabilní 
a pohodlné používání, může být použit na 
hranatých, nebo kulatých nožičkách (do průměru 
25 mm). Jednoduše umístěte přenosné zařízení, 
kde vám to nejvíce vyhovuje, a když je potřeba, 
umístěte příslušenství přímo na něj a zajistěte.

 

Prod. č.  
15811-701 DTAA-S  
15811-702 DTAA-M  
15811-703 DTAA-L  
15811-704 DTKA1  
15811-705 DTFA1  
15811-707 DTSB1  
15811-708 DTAA1  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Navijáky
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PROREX LT D
NEW

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.
10604-206 2000 D 6 5.2:1 150/0.23 68cm 165g
10604-256 2500 D 6 5.3:1 150/0.28 75cm 175g
10604-306 3000 D-C 6 5.3:1 150/0.33 80cm 180g
10604-406 4000 D-C 6 5.2:1 150/0.37 82cm 210g

TOUGH DIGIGEAR

S novou sérií 17´ Prorex LT představuje DAIWA novou generaci 
navijáků – LT koncept umožňuje design ultra lehkých navijáků, které 
jsou ještě více odolné a silné, než tomu bylo kdy dříve.

Tělo navijáku ze Zaionu zajišťuje velmi bezpečnou ochranu pro hřídel a tak 
garantuje permanentní, hedvábně hladký chod. Nový LT koncept umožňuje 
drastické snížení váhy navijáku, zatímco se podstatně zvýší jeho pevnost 
a robustnost. Naviják 17´Prorex LT 2500 D váží pouze úžasných 175g, což 
z něj dělá jeden z nejlehčích navijáků této planety! Soustružené převody 

Tough Digigear II jsou vyráběny v Japonsku a poskytují extrémní odolnost 
a optimální chod navijáku.
Díky velké preciznosti při chodu je i ta nejtenčí pletená šňůra perfektně 
navinuta na cívku, což dopomáhá optimálním nahazovacím vlastnostem. 
Brzda ATD pracuje okamžitě a optimálně dávkuje brzdnou sílu.
Brzdná síla: 2500/3000: 10kg, 4000: 12kg, 2000: 5kg.
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KOMPAKTNÍ
PEVNÝ
LEHKÝ

ROBUSTNÍ

  ► LT (Light & Tough)
  ► ZAION® AIR ROTOR®

  ► AIR ROTOR®

  ►  Frézované převody TOUGH DIGIGEAR®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► Hliníková Air cívky
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► 6 kuličkových ložisek (vč. 1 CRBB®)
  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► AIR BAIL®

  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Tichý systém oscilace
  ► Rolnička Twist Buster® II

TechnoLogIe
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PRoReX XR SPIn

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.
10603-250 2500RA 8 5.6:1 190/0.25 84cm 285g
10603-320 3020PEA 8 5.6:1 195/0.27 95cm 320g

S navijáky Prorex XR dokonale zvládnete každý souboj, protože tyto 
navijáky mají ty nejlepší technologie od našich japonských inženýrů.
Díky technologii MagSealed je téměř kompletně zabráněno průniku 
vody a prachových částic do těla navijáku skrz jeho osu - perfektní 
pro mořský rybolov, nebo lov v brakických vodách.

Patentovaná technologie MagSealed se stará o dlouhou životnost 
vašeho navijáku, i v extrémních podmínkách. Převody Digigear II v 
kombinaci s 8 CRBB kuličkovými ložisky garantují permanentně hladký 
chod a vysokou odolnost při zdolávání ryby. Speciální bezbarvá úprava 
povrchu, která je použita u přívlačových navijáků Prorex chrání naviják 
před korozí hliníkového těla a eliminuje možnost odření či odlupování 
barvy při náročném rybolovu. Patentovaný Air Rotor redukuje počáteční 
odpor při navíjení vlasce, je skvěle vyvážený a navíc výrazně snižuje 
váhu navijáku. Nový brzdný systém ATD poskytuje optimální brzdnou 
sílu a eliminuje obvyklý pomalejší začátek brzdění. Obzvláště pro časté 

používání pletených šňůr byla hliníková cívka navijáku vybavena gumovým 
kroužkem, který zabraňuje prokluzování hladké pletené šňůry.

Velikost 3020 byla speciálně navržena pro použití v kombinaci s pletenou 
šňůrou - polo mělká cívka má kapacitu návinu až 200 m PE 2.0 (0,20 mm 
J-Braid).

Velikost navijáku 2500 byla speciálně navržena pro lepší rozložení síly při 
navíjení. V tomto případě je tělo o velikosti 3000 zkombinované s rotorem a 
cívkou z navijáku o velikosti 2500. Díky větším převodům z těla o velikosti 
3000 je síla při navíjení mnohonásobně vyšší, oproti konvenčním navijákům 
ve velikosti 2500 (až o 40%!). Hliníková klička je pevně přišroubovaná k 
tělu navijáku a je vysoce odolná proti pokroucení či ohnutí.

  ► MAGSEALED® ochrana těla
  ► HARDBODYZ® hliníkové tělo navijáku
  ► AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL®

  ► 8 kuličkových ložisek CRBB®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► DIGIGEAR® II
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Karbonové brzdné disky
  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► ABS® II hliníková cívka
  ► Náhradní hliníková cívka
  ► Hliníková rukojeť
  ► Koncovka rukojeti EVA

Kovový naviják

TechnoLogIe
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Přívlačový naviják z řady Prorex nabízí mnoho technických 
vymožeností. Je určený pro opravdu vášnivé rybáře, kteří 
nekompromisně cílí na dravce.

Hliníkové tělo zajišťuje optimální stabilitu a zabraňuje překroucení. Převody 
jsou dobře chráněné a mohou tak vyvinout velkou sílu. Daiwa Digigear II 
konstrukce převodů poskytuje permanentně hladký chod, což je nezbytné 
pro optimální navíjení vlasce - i při použití tenké pletenky.

Patentovaný systém Air Rotor redukuje počáteční odpor, když začnete 
navíjet vlasec. Navíc je skvěle vyvážený a tak snižuje i váhu navijáku. Nový 
brzdný systém ATD zajišťuje optimální výkon a eliminuje dobře známý 
pomalý začátek brzdění, když ryba náhle zabere.

PRoReX SPIn

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.
10600-250 2500RA 8 5.6:1 190/0.25 84cm 285g
10600-320 3020PEA 8 5.6:1 195/0.27 95cm 320g

  ► HARDBODYZ® hliníkové tělo navijáku
  ► AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL®

  ► 8 kuličkových ložisek
  ► Brzdný systém ATD™
  ► DIGIGEAR® II
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Karbonové brzdné disky
  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Rolnička Twist Buster® II
  ► ABS® II hliníková cívka
  ► Hliníková rukojeť

Především kvůli častému používání pletených šňůr byla hliníková cívka 
vybavena gumovým kroužkem ve střední části, který kompletně zabraňuje 
prokluzování hladké pletené šňůry.

Velikost navijáku 3020 byla speciálně navržena pro použití pletených šňůr. 
Polo-mělká cívka dokáže pojmout až 200 m šňůry PE 2.0 (0,20 mm pletenky 
J-Braid).

Velikost navijáku 2500RA byla speciálně navržena pro lepší rozložení 
síly při navíjení vlasce. V tomto případě, je tělo navijáku ve velikosti 3000 
zkombinováno s rotorem a cívkou o velkosti 2500. Díky větším převodům 
z těla velikosti 3000, je síla při navíjení vlasce o dost větší, v porovnání s 
běžnými navijáky velikosti 2500 (až o 40%!).
S navijáky Daiwa Prorex jste skvěle připraveni pro lov dravců!

Kovový naviják

TechnoLogIe
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PROREX TW 100SV L

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.
10606-100 100SV L 7 6.3:1 90/0.31 65cm 210g

NEW

Prorex TW SV kombinuje ty nejmodernější baitcastové technologie, 
které DAIWA za poslední roky vyvinula – SV systém redukuje 
zamotávání šňůry při náhozu a umožňuje tak používání nejen těžkých, 
ale i velice lehkých nástrah na jednom navijáku! 

Optimální váha nástrahy se nachází v širokém rozmezí od 5g do 80g! Díky 
lehké SV cívce v kombinaci se systémem Air Brake a magnetickou brzdou 
Magforce-Z už nemusíte dobržďovat cívku palcem při náhozu, protože její 
protáčení už je díky inovativním technologiím zabráněno. SV cívka má 
téměř nulový počáteční odpor a umožňuje přesné a snadné nahazování.

Tělo navijáku vyrobené z hliníku je velice odolné proti kroucení a poskytuje 
bezpečný a pevný prostor pro převody – což oceníte ve vypjatých situacích. 

ATD brzdný systém přesně dávkuje brzdnou sílu bez počátečního odporu – 
ideální vlastnost pro použití pletených šňůr.

Praktická, extra široká klička s měkkým úchopem poskytuje optimální 
podporu i při zdolávání opravdu velkých ryb. Prorex TW SV je skvělou 
volbou pro lov s velkými nástrahami stejně jako pro jemnou rybařinu.
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Verze pro levou 
ruku

  ► 7 kuličkových ložisek
  ► HARDBODYZ® tělo navijáku
  ► Magnetická brzda MagForce®-Z
  ► Cívka SV
  ► DIGIGEAR® II
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Systém T-Wing (TWS™)
  ► Hliníková rukojeť
  ►  Hvězdicová brzda s click  

systémem
  ► Verze pro levou ruku 

TechnoLogIe
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PRoReX XR BAITcAST

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.
10605-300 300L 6 6.3:1 170/0.32 73cm 295g
10605-301 300R 6 6.3:1 170/0.32 73cm 295g

obzvlášť pokud používáte velké nástrahy, baitcastové navijáky nabízí 
mnoho výhod oproti klasickým navijákům s přední brzdou. Baitcasty 
mají lepší a silnější přenos síly.

Nový baitcastový naviják Prorex XR je skvělou volbou pro lov dravců na velké 
nástrahy! Tělo navijáku ve velikosti 300 je skvěle vyvážené v kombinaci se 
silným baitcastovým prutem a při použití opravdu velkých nástrah. Díky velké 
kapacitě cívky můžete naviják používat i se silnějšími vlasci či pletenkami 
bez problému. Budete tak připraveni ke zdolání pořádného dravce!

Hliníkové tělo navijáku zajišťuje optimální ochranu pro převody, které tak 
mohou vyvinuou velkou sílu při zdolávání ryby. Brzdný systém Magforce 
zvyšuje ochranu při nahazování a přizpůsobí se rychle jakékoliv velikosti 
nástrahy. Když jsou vašim cílem opravdu velcí dravci, s baitcastovým 
navijákem Prorex XR budete skvěle vybaveni a nic vás u vody nepřekvapí.
Dostupné v levorukém i pravorukém provedení.
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  ► Tělo z hliníku
  ► 6 kuličkových ložisek
  ► Magnetická brzda MagForce®

  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Hliníková hvězdicová brzda s click systémem
  ► Koncovka rukojeti EVA

Verze pro levou 
ruku

TechnoLogIe
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PRoReX BAITcAST

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm.
10605-100 100HSLA 5 7.3:1 135/0.32 77cm 215g
10605-101 100HSA 5 7.3:1 135/0.32 77cm 215g
10605-200 200HLA 5 6.3:1 180/0.32 71cm 225g
10605-201 200HA 5 6.3:1 180/0.32 71cm 225g

Verze pro levou 
ruku

V moderní přívlači na dravce vám baitcastové navijáky nabídnout 
mnoho výhod v porovnání s klasickými navijáky s přední brzdou. 
obzvláště při použití těžkých nástrah máte lepší kontrolu nad 
nástrahou a větší sílu při navíjení.

Baitcastové navijáky Prorex jsou perfektním řešením pro lov dravých 
ryb. Hliníkový rám zajišťuje optimální ochranu pro převody, díky čemuž 
je dosaženo síly při navíjení či zdolávání ryby. 5 kuličkových ložisek 
obstarává hladký chod a bezproblémové náhozy na velké vzdálenosti. 
Brzdný systém Magforce pro vás bude jistotou při náhozech a podporuje 
výkon navijáku. Vysoký převodový poměr 7.3:1 (#100), nebo 6.3:1 (#200) 
umožňuje praktikovat téměř všechny moderní styly prezentace nástrahy. 
Brzda ATD má konstantní brzdnou sílu a eliminuje tak obvyklé pomalejší 
začátky brzdění, když ryba rychle zabere. Díky dlouhé rukojeti a dlouhé 
kličce navijáku je tento naviják přímo předurčen ke zdolávání velkých ryb, 
za použití pořádné dávky síly.
Obě velikosti jsou dostupné jak v levoruké, tak pravoruké verzi.
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  ► Tělo z hliníku
  ► 5 kuličkových ložisek
  ► Magnetická brzda MagForce®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► DIGIGEAR® II
  ► Anti-reverzní systém Infinite®

  ► Hvězdicová brzda s click systémem
  ► Velký a měkký úchop kličky

*Velikost 100: Magforce-Z magnetická brzda
*Velikost 200: Magforce magnetická brzda

Verze pro levou 
ruku

TechnoLogIe
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Pruty
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PRoReX AgS

smallest size allowed due to line thickness

  ► Karbonový blank SVF®

  ► Karbon Nanoplus
  ► AGS® karbonová očka
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► V-Joint® spojka
  ► Ergonomické sedlo navijáku DAIWA®

  ► Špičková tvrdá EVA rukojeť
  ► Oddělitelný držák na háček
  ► Exkluzivní obal

Prémiové pruty na dravce z řady Prore jsou součástí kvalitní série 
prutů, která je vybavena téměř všemi technickými vymoženostmi, které 
jsou běžně používány u japonských prutů DAIWA.

Pruty Prorex AGS ohromí svou nízkou hmotností a přesto tuhým blankem, 
který má navíc jemnou špičku. Materiál SVF nanoplus zajišťuje lehký, ale 
dostatečně tuhý blank s optimální pružností. Díky integraci nano technologie 
do karbonových vláken jsou pruty mnohem lehčí a zároven zůstaly dostatečně 
pružné. Blank prutu přenáší každičký pohyb nástrahy do rukojeti a vy tak 
cítíte i ty nejjemnější záběry. X45 konstrukce blanku redukuje přetáčení při 

náhozech a umožňuje přesněji zamířit a nahodit do požadovaného místa. 
Perfektní akce s optimální křivkou ohybu je garantována a to díky spojce 
V-joint.

Další skvělou součástí prutu jsou exkluzivní DAIWA AGS karbonová očka, 
která jsou výrazně lehčí v porovnání s běžnými očky a navíc zvyšují i citlivost 
prutu. Díky tomu prut reaguje extrémně rychle a téměř se neprotáčí – daleké, 
precizní a velmi přesné náhozy jsou toho důsledkem.

TechnoLogIe
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Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka
11290-245 2.40m 7-28g 127cm 2 125g 8
11290-275 2.70m 7-28g 142cm 2 140g 8

PROREX AGS JIGGERSPINPROREX AGS SPIN

11290-240

11290-243

11290-245

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka
11290-240 2.40m 10-30g 127cm 2 120g 8
11290-241 2.40m 14-42g 127cm 2 135g 8
11290-243 2.40m 30-70g 127cm 2 145g 8
11290-270 2.70m 10-30g 142cm 2 135g 8
11290-271 2.70m 14-42g 142cm 2 150g 8
11290-273 2.70m 30-70g 142cm 2 165g 8
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PROREX XR

PROREX XR SPIN

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka
11305-240 2.40m 7-21g 127cm 2 115g 8
11305-241 2.40m 10-30g 127cm 2 120g 8
11305-242 2.40m 15-50g 127cm 2 130g 8
11305-243 2.40m 30-70g 127cm 2 160g 8
11305-244 2.40m 40-90g 127cm 2 170g 8
11305-245 2.40m 70-135g 127cm 2 190g 7
11305-270 2.70m 5-30g 142cm 2 135g 8
11305-271 2.70m 15-50g 142cm 2 150g 9
11305-272 2.70m 30-70g 142cm 2 175g 9
11305-273 2.70m 40-90g 142cm 2 185g 8
11305-300 3.00m 14-56g 157cm 2 170g 9

  ► HVF® karbonový blank
  ► Karbon Nanoplus
  ►  Konstrukce karbonových  

vláken X45®

  ► V-Joint® put-over spojka
  ► Fuji® Alconitová K-očka
  ► Fuji® TVS sedlo navijáku
  ► Špičková tvrdá EVA rukojeť
  ► Exkluzivní obal

Sedlo navijáku FUJI
smallest size allowed due to line thickness

Přívlačové pruty Prorex XR mají nejnovější technologii konstrukce 
blanku v kombinaci s exkluzivními Daiwa technologiemi.

Lehké a extrémně rychlé blanky prutů se skvěle drží v ruce a výborně 
se s nimi pracuje. Nebudete chtít přestat rybařit! Citlivá špička prutu vám 
dopomůže ke skvělé prezentaci nástrahy, podrží vás při souboji s rybou 
a jejím zdolávání. Vaše ztrátovost se tak sníží na minimum a radost z 
úspěchů bude maximální. Použitím HVF nanoplus karbonového materiálu 
mají pruty rychlou a pevnou akci a snadno s nimi nahodíte na velké 

vzdálenosti. Použitím nano technologie při zpracování karbonových vláken 
jsme dokázali vyrobit mnohem lehčí a zároveň tužší blank prutu, se kterým 
nahodíte velmi přesně. Perfektní křivka ohybu prutu je garantována díky 
spolehlivé V-joint spojce. Originální Fuji TVS sedlo navijáku vám zajistí 
přímý kontakt s blankem prutu a vy tak budete mít přehled o tom, co 
se děje s vaší nástrahou na druhém konci vlasce. Pruty Prorex XR jsou 
návikové a navíc ve vynikajícím poměru cena/výkon.

TechnoLogIe
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Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka
11306-181 1.80m 8-35g 96cm 2 125g 8
11306-213 2.10m 14-42g 111cm 2 135g 9

PROREX XR BAITCAST

PROREX XR JERK

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka
11306-197 1.95m 40-120g 104cm 2 135g 9

11305-241

11306-197

11305-245

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka
11301-225 2.25m 7-21g 119cm 2 120g 8
11301-266 2.55m 7-21g 134cm 2 130g 8

NEWPROREX XR LIGHT SPIN

11301-225
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PRoReX XR BAITcAST

PRoReX XR TRAVeL PAcK
V odpovědi na časté a opakované požadavky rybářů nabízí nyní 
DAIWA také malou řadu vícedílných, velice kvalitních cestovních 
prutů v sérii Prorex. 

V transportní délce 66cm se vejdou cestovní pruty Prorex XR téměř do 
každého zavazadla a můžete si je tak vzít s sebou kamkoliv na dovolenou 
naprosto bez problémů. Díky kombinaci X45 karbonového materiálu se 
spojkou V-Joint uspěla DAIWA ve výrobě vícedílného prutu, který má 
harmonickou křivku ohybu a požadované nahazovací vlastnosti.
Díky lehkému HVF karbonovému materiálu jsou blanky těchto prutů velice 

NEW

NEW

Rybolov s baitcastovými pruty je čím dál více oblíbenější od té doby, 
co tento typ prutů nabízí mnoho výhod při různých rybolovných 
technikách.

Obzvláště při lovu s velkými a těžkými nástrahami umožňuje baitcastový 
prut přesné nahazování a zajišťuje lepší kontakt s nástrahou díky 
baitcastovému navijáku.
Exkluzivní a unikátní DAIWA technologie designu umožňuje výrobu 
extrémně lehkých a odolných prutů, které se perfektně přizpůsobí dané 
rybolovné technice. Prémiový HVF blank z karbonového vlákna je 
excelentně vyvážený a velice odolný díky nejnovější Nano-technologii. 

dobře vyvážené a přesvědčí každého zkušeného rybáře svou prémiovou 
kvalitou.

Přívlačové pruty mají velmi rychlou akci a jsou skvělou volbou pro lov s 
umělými nástrahami.

Baitcastové modely díky své silné, ale o něco plynulejší akci jsou tou 
správnou volbou pro lov s velkými XL a XXL nástrahami. Oba přívlačové 
modely jsou vybaveny originálním Fuji sedlem navijáku – baitcastový 
model je osazen originálním DAIWA sedlem navijáku. 

Splétání karbonového vlákna X45 dělá blank absolutně odolný proti 
kroucení. Při náhozu se blank chová perfektně a tak výsledkem není 
nic jiného, než daleké a přesné náhozy. Spojka V-Joint se stará o velice 
harmonickou křivku ohybu při zdolávání ryby.

Obzvláště při lovu s hodně velkými gumovými nástrahami oceníte tyto dva 
nové modely Prorex XR se 120g a 175g vrhací zátěží, protože poskytují 
optimální kombinaci síly a citlivosti. Tuhá páteř zajišťuje dostatek silových 
rezerv při zaseknutí ryby, kterou tak bez problému zdoláte a navedete do 
podběráku. Špička prutu pracuje na maximum a umožní rybářovi nahodit 
do opravdu velkých vzdáleností.

11307-240
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Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka
11301-240 2.40m 28-56g 127cm 2 155g 10

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka
11301-245 2.40m 40-120g 127cm 2 180g 10
11301-260 2.55m 21-42g 134cm 2 155g 10
11301-265 2.55m 80-175g 134cm 2 200g 10

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka
11301-180 1.80m 14-35g 96cm 2 130g 8

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka

11301-195 2.05m 7-21g 108cm 2 110g 9

11301-200 2.05m 7-28g 109cm 2 115g 9

PROREX XR FINESSE CRANK

PROREX XR PITCHIN‘

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka
11307-240 2.40m 15-50g 66cm 4 140g 8
11307-241 2.40m 40-90g 66cm 4 160g 8

BAITCAST

SPINNING

11301-195 Finesse crank – tento model byl speciálně vyvinut pro lov s 
menšími a středními woblery a má skvělou akci při prezentaci nástrah o 
velikosti 7cm – 12cm. Prut pracuje na maximum a umožní vám tak nahodit 
velice přesně do opravdu velkých vzdáleností.
11301-240 crank – klasický prut s plynulou akcí. Perfektní volba pro 
prezentaci středních a velkých woblerů, které vyvíjí velkou sílu díky jejich 
velkému ponornému rtu.
11301-180 Vertical – velice lehký ale zároveň tuhý prut se speciální akcí 
pro vertikální rybolov. Rukojeť je vyrobená z vynikajícího EVA materiálu, 
což vám umožní příjemnou manipulaci s prutem i v chladném počasí.

11301-200 Pitchin´ - tento prut byl speciálně vyvinut pro nahazování 
s velkým baitcastovým navijákem a skvěle se hodí pro lov s woblery, 
rotačkami i gumovými nástrahami. S ultra rychlou akcí špičky – perfektní 
volba pro twitching a pitching.
11301-260 – Tento nový baitcastový prut Prorex XR byl speciálně navržen 
jako univerzální baitcastový prut. Skvěle se hodí pro nahazování woblerů i 
gumových nástrah. Má rychlou akci špičky, kteráskvěle pracuje při náhozu 
a umožňuje tak dosažení opravdu velkých vzdáleností. Také se dobře hodí 
při lovu z lodě jako „mrtvý“ prut, kdy druhou nástrahu chcete prezentovat 
o něco dál od lodi.

11307-247

11301-240

11301-245

11301-195

11301-180

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka
11307-247 2.40m 40-120g 66cm 4 175g 10
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PROREX

Sedlo navijáku FUJI

smallest size allowed due to line thickness

cílem našich inženýrů při vývoji série prutů Prorex bylo vyrobit 
velmi lehké, ale zároveň pevné a rychlé blanky. Akce prutu byla 
přizpůsobena požadavkům moderní přívlače se zaměřením na 
woblery a kopýtka. 

Tyto skvělé pruty mají rychlou a přesnou akci, která se otevírá až do rukojeti. 
Blank prutu vyrobený z HVF karbonového vlákna je skvěle zpracovaný 
a díky své konstrukci s ním nahodíte na opravdu velké vzdálenosti. Prut 

se skvěle drží a manipulace s ním je pohodlná. X45 konstrukce blanku 
optimalizuje přesnost a vaše náhozy tak budou vždy nacházet svůj přesný 
cíl. Optimální křivka ohybu je způsobena použitím kvalitní spojky V-Joint.

Tato nová série prutů Prorex kombinuje kvalitní a tradiční výrobu s 
klasickým designem a vynikajícím poměrem cena/výkon.
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Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  
11298-210 2.10m 7-21g 111cm 2 125g 8  
11298-242 2.40m 7-21g 126cm 2 135g 8  
11298-240 2.40m 10-30g 126cm 2 150g 8  
11298-241 2.40m 15-50g 126cm 2 160g 7  
11298-243 2.40m 30-70g 126cm 2 165g 7  
11298-244 2.40m 40-90g 126cm 2 175g 7  
11298-246 2.40m 50-110g 126cm 2 190g 7  
11298-270 2.70m 5-30g 141cm 2 175g 8  
11298-271 2.70m 15-50g 141cm 2 175g 8  
11298-273 2.70m 30-70g 141cm 2 185g 8  
11298-274 2.70m 40-90g 141cm 2 190g 8  
11298-300 3.00m 10-40g 157cm 2 185g 9  

PROREX SPIN

PROREX BAITCAST

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  
11299-180 1.80m 8-35g 96cm 2 140g 9  

Prod. č. délka NH transp.d. díly hm. očka  
11299-195 1.95m 40-120g 104cm 2 150g 9  

PROREX JERK

  ► HVF® karbonový blank
  ► Konstrukce karbonových vláken X45®

  ► V-Joint® put-over spojka
  ► Titan-oxidová očka
  ► Fuji® Sedlo navijáku
  ► Kvalitní korková / EVA rukojeť
  ► Látkový obal

11298-270

11298-273

11299-180

TechnoLogIe
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Příslušenství
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PRoReX MonoFIL SUPeR SoFT

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12820-016 0.16 2.2 4.9 135 m  
12820-018 0.18 2.7 6.0 135 m  
12820-020 0.20 3.3 7.3 135 m  
12820-023 0.23 4.3 9.5 135 m  
12820-027 0.27 5.8 12.8 135 m  
12820-030 0.30 7.0 15.4 135 m  
12820-033 0.33 8.3 18.3 135 m  
12820-036 0.36 9.8 21.6 135 m  

12821-016 0.16 2.2 4.9 270 m  
12821-018 0.18 2.7 6.0 270 m  
12821-020 0.20 3.3 7.3 270 m  
12821-023 0.23 4.3 9.5 270 m  
12821-027 0.27 5.8 12.8 270 m  
12821-030 0.30 7.0 15.4 270 m  
12821-033 0.33 8.3 18.3 270 m  
12821-036 0.36 9.8 21.6 270 m  

12822-016 0.16 2.2 4.9 2000 m  
12822-018 0.18 2.7 6.0 2000 m  
12822-020 0.20 3.3 7.3 2000 m  
12822-023 0.23 4.3 9.5 1700 m  
12822-027 0.27 5.8 12.8 1350 m  
12822-030 0.30 7.0 15.4 1250 m  
12822-033 0.33 8.3 18.3 1050 m  
12822-036 0.36 9.8 21.6 870 m  

NEW

Nový monofil Prorex nabízí perfektní kombinaci pevnosti v uzlu, průtažnosti a 
odolnosti proti oděru. Vyroben v Japonsku! Vlasec mění barvu jako chameleon 
pod vlivem UV záření: nad vodní hladinou je jeho barva fialová a velmi dobře 
rozpoznatelná, zatímco pod vodou se barva změní v téměř neviditelnou hnědou. 
Skvělá volba na UL přívlač!

TechnoLogIe
  ► Nízká pružnost
  ► Vysoká síla v uzlu
  ► Vysoká odolnost proti oděru
  ► Vyrobeno v Japonsku
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PRoReX Fc LIne SUPeR SoFT
NEW

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12995-116 0.16 2.0 4.4 150 m  
12995-118 0.18 2.5 5.5 150 m  
12995-120 0.20 2.9 6.4 150 m  
12995-123 0.23 4.0 8.8 150 m  
12995-126 0.26 4.8 10.6 150 m  
12995-130 0.30 6.8 15.0 150 m  
12995-133 0.33 7.4 16.3 150 m  
12995-136 0.36 9.3 20.5 150 m  
12995-140 0.40 10.4 22.9 150 m  

síla
Prod. č. ø kg lb kapacita  
12995-014 0.14 1.7 3.7 50 m  
12995-016 0.16 2.0 4.4 50 m  
12995-018 0.18 2.5 5.5 50 m  
12995-020 0.20 2.9 6.4 50 m  
12995-023 0.23 4.0 8.8 50 m  
12995-026 0.26 4.8 10.6 50 m  
12995-030 0.30 6.8 15.0 50 m  
12995-033 0.33 7.4 16.3 50 m  
12995-036 0.36 9.3 20.5 50 m  
12995-040 0.40 10.4 22.9 40 m  
12995-045 0.45 12.8 28.2 28 m  
12995-050 0.50 14.6 32.2 21 m  
12995-055 0.55 16.4 36.2 17 m  
12995-060 0.60 20.4 45.0 15 m  
12995-070 0.70 24.6 54.2 15 m  
12995-080 0.80 29.2 64.4 15 m  
12995-090 0.90 36.0 79.4 15 m  
12995-100 1.00 45.0 99.2 15 m  

PRoReX Fc LeADeR
NEW

Tento nový návazcový materiál Prorex je vyroben v Japonsku a má vysokou 
odolnost proti oděru, zároveň ale zůstává velmi flexibilní. Skvělý návazcový 
materiál pro lov ve sladké i slané vodě. Tento návazcový materiál z řady Prorex 
vyniká svým skvělým poměrem cena/výkon.

Tento fluokarbonový vlasec se skvěle hodí pro použití jako hlavní kmenový 
vlasec. Struktura materiálu dělá tento vlasec hladký a flexibilní, díky čemuž se po 
odvinutí z cívky nekroutí. Zároveň vysoká odolnost proti oděru a nízká průtažnost 
fluokarbonu zůstává nezměněná. Skvělá volba pro ultra lehkou přívlač a pro lov 
pstruhů.

TechnoLogIe
  ► Pod vodou téměř neviditelný
  ► Kombinace jemných materiálů
  ► Nízká pružnost
  ► Vysoká odolnost proti oděru
  ► Potápivá
  ► Vyrobeno v Japonsku

TechnoLogIe
  ► Pod vodou téměř neviditelný
  ► Kombinace jemných materiálů
  ► Nízká pružnost
  ► Vysoká odolnost proti oděru
  ► Potápivá
  ► Vyrobeno v Japonsku
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mad brown

green toad

yellow toad

black poison

albino

Prod. č. délka obs.  

mad brown
15403-001 3.5 cm 1 ks  

green toad
15403-002 3.5 cm 1 ks  

yellow toad
15403-003 3.5 cm 1 ks  

black poison
15403-004 3.5 cm 1 ks  

albino
15403-005 3.5 cm 1 ks  

PRoReX MIcRo FRog 35DF
NEW

Tato mikro žába má délku tělíčka pouze 3,5cm a byla speciálně navržena 
pro lov okounů a bolenů. Díky plovoucímu designu je Prorex Micro frog 
skvělá na prezentaci na povrchu vodní hladiny a s krátkými pohyby se 
chová úplně stejně, jako živá žába. Navíc je Micro Frog skvěle vhodný pro 
použití na drop shot, nebo návazec Carolina – originální Duckfin ocásky 
na nožkách žáby zajišťují přirozenou akci a zvyšují atraktivitu nástrahy. 
Speciální gumová směs je velice elastická a flexibilní a tak umožňuje zdolat 
mnoho okounů a bolenů aniž by došlo k poničení nástrahy. Výjimečná 
nástraha pro skvělé chvíle u vody.
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PRoReX MeRMAID ShAD DF

UV chartreuse

spotted mullet

UV pearl

burning perch

innako

urume

chiayu

ayu

holo orange 

reaction orange

Populární nástraha DuckFin Shad je nyní nově dostupná i ve verzi s jemnější 
akcí. Mermaid Shad se skvěle hodí pro použití s jigovou hlavičkou u dna, 
stejně jako pro lov ve střední hloubce a samozřejmě i pro vertikální rybolov 
z lodi. Jedinečnostní nástrahy Mermaid Shad je možnost přizpůsobit si 
ocásek podle svých preferencí. Pokud ho použijete v originálním tvaru, 
nástraha se pohybuje doslova jako plovoucí mořská víla. Když seříznete 
ocásek, dostanete tři různé druhy druhy ocásků – V ocásek, jednoduchý 
ocásek, nebo ocásek do tvaru vidličky (když vyříznete vnitřní membránu). 
Skvělá nástraha pro lov candátů a okounů. Malá velikost je ideální pro 
použití na drop shot.

Porovnání velikostí

Prod. č. délka obs.  
UV chartreuse
15207-001 7.5 cm 7 ks  
15210-001 10.0 cm 6 ks  
15212-001 12.5 cm 5 ks  
15215-001 15.0 cm 4 ks  

spotted mullet
15207-002 7.5 cm 7 ks  
15210-002 10.0 cm 6 ks  
15212-002 12.5 cm 5 ks  
15215-002 15.0 cm 4 ks  

UV pearl
15207-003 7.5 cm 7 ks  
15210-003 10.0 cm 6 ks  
15212-003 12.5 cm 5 ks  
15215-003 15.0 cm 4 ks  

burning perch
15207-004 7.5 cm 7 ks  
15210-004 10.0 cm 6 ks  
15212-004 12.5 cm 5 ks  
15215-004 15.0 cm 4 ks  

inakko
15207-005 7.5 cm 7 ks  
15210-005 10.0 cm 6 ks  
15212-005 12.5 cm 5 ks  
15215-005 15.0 cm 4 ks  

Prod. č. délka obs.  
urume
15207-006 7.5 cm 7 ks  
15210-006 10.0 cm 6 ks  
15212-006 12.5 cm 5 ks  
15215-006 15.0 cm 4 ks  

chiayu
15207-007 7.5 cm 7 ks  
15210-007 10.0 cm 6 ks  
15212-007 12.5 cm 5 ks  
15215-007 15.0 cm 4 ks  

ayu
15207-008 7.5 cm 7 ks  
15210-008 10.0 cm 6 ks  
15212-008 12.5 cm 5 ks  
15215-008 15.0 cm 4 ks  

holo orange
15207-009 7.5 cm 7 ks  
15210-009 10.0 cm 6 ks  
15212-009 12.5 cm 5 ks  
15215-009 15.0 cm 4 ks  

reaction orange
15207-010 7.5 cm 7 ks  
15210-010 10.0 cm 6 ks  
15212-010 12.5 cm 5 ks  
15215-010 15.0 cm 4 ks  
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PRoReX LIVe TRoUT SWIMBAIT DF
Cílem designérů při vývoji této nástrahy bylo napodobit přírodu, jak nejvíce to bude možné. Hned na první pohled jistě oceníte, jak realisticky nástraha 
vypadá. Díky použití technologie 3D tisku, v průběhu kterého je tělíčko reálného pstruha natištěno přímo na nástrahu, jsou extrémně živé barvy tisku 
opravdu dlouhotrvající.
Nástraha Prorex Live Trout Swimbait je ideální volbou pro lov velkých štik, které se vždy zaměřovaly spíše na lov pstruhů v jezerech a řekách. Nástraha 
se skvěle hodí jak pro pomalý, tak pro rychlý způsob vedení a vytváří jemné pohyby - podobné reálnému pstruhovi. Originální ocásek Duckfin se krásně 
hýbe a vrtí. V závislosti na rychlosti vedení vibrují prsní i řitní ploutve, což podporuje a zvyšuje atraktivitu nástrahy v očích štiky.
Nástraha LiveTrout byla navržena se dvěma různými očky, která umožňují dostat nástrahu do různých hloubek. Upevněním v hlavové části půjde 
nástraha více do hloubky a bude se více hýbat. Upevněním v oblasti úst se bude nástraha pohybovat méně a bude se držet spíše u hladiny.
Nástraha Prorext Live Trout Swimbait je dodávána osazená háčky a připravená k použití. Trojháček na konci nástrahy je přímo propojen s tuhým 60lb 
ocelovým lankem. Díky tomu se sníží riziko rozpojení s kroužkem při náročných soubojích s rybou, čímž se snižuje riziko ztráty. Nástraha Live Trout 
byla oceněna jako nejlepší nová gumová nástraha pro sezónu 2017 na veletrhu Efftex!
Hloubka ponoru: 18cm - cca 2 metry. 25 cm - cca 3,5 metru.

Prod. č. délka hm.  
live rainbow trout
15430-018 18.0 cm 90.0 g  
15430-025 25.0 cm 230.0 g  
live brown trout
15430-118 18.0 cm 90.0 g  
15430-125 25.0 cm 230.0 g  

live gold trout
15430-218 18.0 cm 90.0 g  
15430-225 25.0 cm 230.0 g  

Prod. č. délka hm.  
live char
15430-318 18.0 cm 90.0 g  
15430-325 25.0 cm 230.0 g  
firetiger
15430-418 18.0 cm 90.0 g  
15430-425 25.0 cm 230.0 g  

live ayu
15430-518 18.0 cm 90.0 g  
15430-525 25.0 cm 230.0 g  
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18cm

25cm

Porovnání 
velikostí

live rainbow trout

live brown trout

live char
firetiger

live gold trout

NEW

live ayu
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Firetiger

ghost perch

ghost orange

chartreuse perl

ghost ayu

metallic ayu

motor oil

holo orange

rainbow trout

blue metallic pearl

 7.5cm
       3g

10.0cm
        6g

12.5cm
      12g

15.0cm
      24g

20.0cm
      50g

25.0cm
    100g

Porovnání velikostí
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PRoReX cLASSIc ShAD DF

Prod. č. délka obs.  
firetiger
16740-000 7.5 cm 6 ks  
16741-000 10.0 cm 5 ks  
16742-000 12.5 cm 4 ks  
16743-000 15.0 cm 3 ks  

ghost perch
16740-001 7.5 cm 6 ks  
16741-001 10.0 cm 5 ks  
16742-001 12.5 cm 4 ks  
16743-001 15.0 cm 3 ks  

ghost orange
16740-002 7.5 cm 6 ks  
16741-002 10.0 cm 5 ks  
16742-002 12.5 cm 4 ks  
16743-002 15.0 cm 3 ks  

chart pearl
16740-003 7.5 cm 6 ks  
16741-003 10.0 cm 5 ks  
16742-003 12.5 cm 4 ks  
16743-003 15.0 cm 3 ks  

ghost ayu
16740-004 7.5 cm 6 ks  
16741-004 10.0 cm 5 ks  
16742-004 12.5 cm 4 ks  
16743-004 15.0 cm 3 ks  

Prod. č. délka obs.  
metallic ayu
16740-005 7.5 cm 6 ks  
16741-005 10.0 cm 5 ks  
16742-005 12.5 cm 4 ks  
16743-005 15.0 cm 3 ks  

motor roil
16740-006 7.5 cm 6 ks  
16741-006 10.0 cm 5 ks  
16742-006 12.5 cm 4 ks  
16743-006 15.0 cm 3 ks  

holo orange
16740-007 7.5 cm 6 ks  
16741-007 10.0 cm 5 ks  
16742-007 12.5 cm 4 ks  
16743-007 15.0 cm 3 ks  

rainbow trout
16740-008 7.5 cm 6 ks  
16741-008 10.0 cm 5 ks  
16742-008 12.5 cm 4 ks  
16743-008 15.0 cm 3 ks  

blue metallic pearl
16740-009 7.5 cm 6 ks  
16741-009 10.0 cm 5 ks  
16742-009 12.5 cm 4 ks  
16743-009 15.0 cm 3 ks  

Blister
Prod. č. délka obs.  
metallic ayu
16730-005 20.0 cm 2 ks  
16731-005 25.0 cm 2 ks  

motor roil
16730-006 20.0 cm 2 ks  
16731-006 25.0 cm 2 ks  

holo orange
16730-007 20.0 cm 2 ks  
16731-007 25.0 cm 2 ks  

rainbow trout
16730-008 20.0 cm 2 ks  
16731-008 25.0 cm 2 ks  

blue metallic pearl
16730-009 20.0 cm 2 ks  
16731-009 25.0 cm 2 ks  

metallic ayu

motor oil

holo orange

rainbow trout

blue metallic pearl

Prorex Classic Shad absolutně přesvědčil náš tým testerů – okamžitě v 
průběhu první testovací fáze – obzvláště proto, že jsme chytli spoustu 
štik a candátů hned od začátku testování a to jen díky této nástraze. 
PX Classic Shad má mnoho přesvědčivých detailů. Populární ocásek 
DuckFin vytváří silné vibrace a tak vytváří houpavé pohyby těla. Štíhlý 
profil nástrahy značně redukuje její váhu a optimalizuje houpavou akci. 
Žebrování na konci tělíčka zajistí, že ryba nástrahu dobře nasaje a zároveň 
také absorbují příchuť nástrahy, která tak vydrží na nástraze mnohem 
déle. Nástraha PX Classic Shad je vhodná jak pro pomalé, tak i pro rychlé 
vedení. Vyváženost a atraktivní akce jdou ruku v ruce spolu.

Prod. č. délka obs.  
fire tiger
16730-000 20.0 cm 2 ks  
16731-000 25.0 cm 2 ks  

ghost perch
16730-001 20.0 cm 2 ks  
16731-001 25.0 cm 2 ks  

chart pearl
16730-003 20.0 cm 2 ks  
16731-003 25.0 cm 2 ks  

ghost ayu
16730-004 20.0 cm 2 ks  
16731-004 25.0 cm 2 ks  

ghost orange
16730-002 20.0 cm 2 ks  
16731-002 25.0 cm 2 ks  

Zip pack

Displej

fire tiger
16720-000 7.5 cm 35 ks  
16721-000 10.0 cm 30 ks  
16722-000 12.5 cm 30 ks  
16723-000 15.0 cm 20 ks  
16724-000 20.0 cm 15 ks  
16725-000 25.0 cm 12 ks  

ghost perch
16720-001 7.5 cm 35 ks  
16721-001 10.0 cm 30 ks  
16722-001 12.5 cm 30 ks  
16723-001 15.0 cm 20 ks  
16724-001 20.0 cm 15 ks  
16725-001 25.0 cm 12 ks  

Prod. č. délka obs.  

ghost orange
16720-002 7.5 cm 35 ks  
16721-002 10.0 cm 30 ks  
16722-002 12.5 cm 30 ks  
16723-002 15.0 cm 20 ks  
16724-002 20.0 cm 15 ks  
16725-002 25.0 cm 12 ks  

chart pearl
16720-003 7.5 cm 35 ks  
16721-003 10.0 cm 30 ks  
16722-003 12.5 cm 30 ks  
16723-003 15.0 cm 20 ks  
16724-003 20.0 cm 15 ks  
16725-003 25.0 cm 12 ks  

ghost ayu
16720-004 7.5 cm 35 ks  
16721-004 10.0 cm 30 ks  
16722-004 12.5 cm 30 ks  
16723-004 15.0 cm 20 ks  
16724-004 20.0 cm 15 ks  
16725-004 25.0 cm 12 ks  

metallic ayu
16720-005 7.5 cm 35 ks  
16721-005 10.0 cm 30 ks  
16722-005 12.5 cm 30 ks  
16723-005 15.0 cm 20 ks  
16724-005 20.0 cm 15 ks  
16725-005 25.0 cm 12 ks  

Prod. č. délka obs.  Prod. č. délka obs.  
motor roil
16720-006 7.5 cm 35 ks  
16721-006 10.0 cm 30 ks  
16722-006 12.5 cm 30 ks  
16723-006 15.0 cm 20 ks  
16724-006 20.0 cm 15 ks  
16725-006 25.0 cm 12 ks  

holo orange
16720-007 7.5 cm 35 ks  
16721-007 10.0 cm 30 ks  
16722-007 12.5 cm 30 ks  
16723-007 15.0 cm 20 ks  
16724-007 20.0 cm 15 ks  
16725-007 25.0 cm 12 ks  

rainbow trout
16720-008 7.5 cm 35 ks  
16721-008 10.0 cm 30 ks  
16722-008 12.5 cm 30 ks  
16723-008 15.0 cm 20 ks  
16724-008 20.0 cm 15 ks  
16725-008 25.0 cm 12 ks  

blue metallic pearl
16720-009 7.5 cm 35 ks  
16721-009 10.0 cm 30 ks  
16722-009 12.5 cm 30 ks  
16723-009 15.0 cm 20 ks  
16724-009 20.0 cm 15 ks  
16725-009 25.0 cm 12 ks  
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PRoReX DUcKFIn ShAD XL 250
NEW

1ks v blistru

Prod. č. délka hm.  
mad red
15525-200 25.0 cm 110.0 g  

urume
15525-201 25.0 cm 110.0 g  

perch
15525-202 25.0 cm 110.0 g  

chiayu
15525-203 25.0 cm 110.0 g  

burning perch
15525-204 25.0 cm 110.0 g  

Prod. č. délka hm.  
ruegen herring
15525-205 25.0 cm 110.0 g  

ghost lime
15525-206 25.0 cm 110.0 g  

roach
15525-207 25.0 cm 110.0 g  

gudgeon
15525-208 25.0 cm 110.0 g  

pike
15525-209 25.0 cm 110.0 g  

1ks v blistru

Velmi dobře známá nástraha Duckfin shad je nyní dostupná v řadě Prorex 
i ve velikosti XL. Ocásek Duckfin vytváří silné kolébavé pohyby a to i při 
pomalém vedení nástrahy – skvělá volba na jarní sezónu do studených 
vod, kdy potřebujete nástrahu prezentovat velice pomalu. V mělkých 
vodách se tato nástraha osvědčila v kombinaci s Prorex šroubovacím 
systémem a přídavným háčkem. Top nástraha pro velké štiky a candáty.

mad red

urume

perch

chiayu

burning perch

ruegen herring

ghost time

roach

gudgeon

pike
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PRoReX PeLAgIc ShAD
NEW

Prod. č. délka hm.  
chartreuse ayu
15420-140 14.0 cm 1 ks  
15420-190 19.0 cm 1 ks  
15420-200 21.5 cm 1 ks  
motor oil ayu
15420-141 14.0 cm 1 ks  
15420-191 19.0 cm 1 ks  
15420-201 21.5 cm 1 ks  
lemon pearl
15420-142 14.0 cm 1 ks  
15420-192 19.0 cm 1 ks  
15420-202 21.5 cm 1 ks  
green weenie
15420-143 14.0 cm 1 ks  
15420-193 19.0 cm 1 ks  
15420-203 21.5 cm 1 ks  

Prod. č. délka hm.  
firetiger
15420-144 14.0 cm 1 ks  
15420-194 19.0 cm 1 ks  
15420-204 21.5 cm 1 ks  
light pink pearl
15420-145 14.0 cm 1 ks  
15420-195 19.0 cm 1 ks  
15420-205 21.5 cm 1 ks  
pearl pepper
15420-146 14.0 cm 1 ks  
15420-196 19.0 cm 1 ks  
15420-206 21.5 cm 1 ks  
hot yellow orange
15420-147 14.0 cm 1 ks  
15420-197 19.0 cm 1 ks  
15420-207 21.5 cm 1 ks  

Tvar těla nástrahy V-tail je založen na velmi dobře známé a extrémně 
úspěšné nástraze Duckfin shad z řady produktů DAIWA. Drobné mikro 
ocásky na těle nástrahy produkují vibrace, i při tom nejmenším pohybu 
prutu jsou velkou výzvou pro pelagický lov candátů a štik, kdy by nástraha 
měla být prezentována jemným a klidným způsobem. Skleněné chrastítko 
bylo integrováno do ocásku nástrahy, což vyvolává další záběry ryb díky 
lehkému chrastivému zvuku. Extra jemný gumový materiál byl napuštěn 
krevetovou příchutí, která ještě umocňuje atraktivitu této nástrahy. 
Použitelné na pelagický a vertikální rybolov, stejně tak i pro klasické 
nahazování.
Dostupné ve 3 velikostech a 8 barvách.

chartreuse ayu

lemon pearl

firetiger

pearl pepper

motor oil ayu

green weenie

light pink pearl

hot yellow orange
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PRoReX hYBRID SWIMBAIT
nový DAIWA Prorex hybrid Swimbait kombinuje nejvyšší kvalitu a rybářský úspěch s optimálním poměrem cena-výkon. Tato nástraha předvádí 
skvělou akci, která připomíná pohyb skutečné ryby - nástrah imituje poraněnou nástražní rybku a to díky svým jemným postranním pohybům 
při neustálém navíjení vlasce. 

DAIWA Prorex Hybrid Swimbait je dodáván kompletně navázaný a připraven k okamžitému použití. trojháček vzadu na nástraze je připevněný k 60lbs 
ocelovému lanku tak, aby se při velkém boji s rybou nedostal do kontaktu s kroužkem, což by mohlo vést ke ztrátě úlovku. Hlava nástrahy byla navržena 
tak, aby odolala i té největší bitvě s velkými predátory (štiky, sumci, candáti) - ani po velkých bitvách se do ní nedostane voda. Hlava odolá neohroženým 
výpadům a namáhavým bojům s rybami! Prorex Hybrid Swimbait je vhodný na celou škálu druhů prezentace nástrahy - od pomalé až po velmi rychlou 
(2.5km/h - 5km/h) a udrží si stabilní akci i při velké rychlosti.
Tichá konstrukce (bez rolniček nebo korálků) je velkou výhodou při lovu ve vychytaných vodách.

Skvělá barevná rozmanitost umožňuje správnou volbu pro téměř všechny druhy vod. Při nutnosti výměny plastového těla po zásazích štičích zubů, 
můžete k nástraze připevnit extra ocásek, ty jsou dostupné za velmi příznivou cenu - díky speciální konstrukci, extra tělo lze jednoduše přilepit bez rizika 
odpadení (doporučujeme lepidlo Loctite 406).
Pomalu se vznášející model - ponor: 18cm až do cca 2m, trolling cca 3.5, 25cm až do cca 2.5m - trolling asi 4-5m

18cm

25cm

Porovnání 
velikostí

Prod. č. délka hm.  
firetiger
15418-001 18.0 cm 50.0 g  
15425-001 25.0 cm 125.0 g  

golden shiner
15418-002 18.0 cm 50.0 g  
15425-002 25.0 cm 125.0 g  

swedish blue
15418-003 18.0 cm 50.0 g  
15425-003 25.0 cm 125.0 g  

ghost ayu
15418-004 18.0 cm 50.0 g  
15425-004 25.0 cm 125.0 g  

ghost purple ayu
15418-005 18.0 cm 50.0 g  
15425-005 25.0 cm 125.0 g  

pike
15418-006 18.0 cm 50.0 g  
15425-006 25.0 cm 125.0 g  

Prod. č. délka hm.  
rainbow trout
15418-007 18.0 cm 50.0 g  
15425-007 25.0 cm 125.0 g  

brown trout
15418-008 18.0 cm 50.0 g  
15425-008 25.0 cm 125.0 g  

artic char
15418-009 18.0 cm 50.0 g  
15425-009 25.0 cm 125.0 g  

ayu
15418-010 18.0 cm 50.0 g  
15425-010 25.0 cm 125.0 g  

perch
15418-011 18.0 cm 50.0 g  
15425-011 25.0 cm 125.0 g  

ghost lime
15418-012 18.0 cm 50.0 g  
15425-012 25.0 cm 125.0 g  

NEW

NEW
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Náhradní ocásky pro 18cm 
Hybrid Swimbait

Prod. č. barva  
15418-101 firetiger  
15418-102 golden shiner  
15418-103 swedish blue  
15418-104 ghost ayu  
15418-105 ghost purple ayu  
15418-106 pike  
15418-107 rainbow trout  
15418-108 brown trout  
15418-109 artic char  
15418-110 ayu  

Prod. č. barva  
15425-101 firetiger  
15425-102 golden shiner  
15425-103 swedish blue  
15425-104 ghost ayu  
15425-105 ghost purple ayu  
15425-106 pike  
15425-107 rainbow trout  
15425-108 brown trout  
15425-109 artic char  
15425-110 ayu  

Náhradní ocásky pro 25cm 
Hybrid Swimbait

1ks v blistru1ks v blistru

15418-111 perch  
15418-112 ghost lime  

NEW NEW
15425-111 perch  
15425-112 ghost lime  

firetiger

golden shiner

swedish blue

ghost ayu

ghost purple ayu

pike

rainbow trout

brown trout

arctic char

ayu

perch ghost lime

NEW NEW
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PRoReX hYBRID cRAnK 140
Nástraha Hybrid Crank kombinuje výhody plastového wobleru a měkké gumové nástrahy. Díky tvrdému plastovému tělu má ve vodě jemné vibrace, které 
připomínají skutečnou rybu. Navíc nástraha zůstává v hubě ryby delší dobu během záběru, což může být rozhodujícím bodem úspěchu, zejména při lovu ve 
složitějších vodách. Díky své dlouhé zanořovací lopatce dosáhne požadované hloubky rychle a je hned připravena lovit. Plastové tělo se předvede nejlépe 
při velmi pomalém navíjení. Prorex Hybrid Crank je velmi přitažlivá nástraha - bez ohledu na styl chytání - twitching, jerkbaiting nebo pomalé navíjení.
Tichá konstrukce (bez rolniček) zvyšuje šanci úlovku zejména v hodně prochytaných vodách. Velikost 14cm dělá z této nástrahy univerzálního lovce 
candátů, štik a okounů. Nástraha Hybrid Crank je konstruována tak, aby umožnila jednoduchou a rychlou výměnu gumového těla po mnoha útocích 
predátorů - jednoduše ji přimontujte k hlavě - připravena na další lov!
Hybrid Crank je dodáván s jedním náhradním ocasem.
Plovoucí
Hloubka ponoru: 2.0m - 3.0m.

Prod. č. délka hm.  
firetiger
15413-001 14.0 cm 30.0 g  

golden shiner
15413-002 14.0 cm 30.0 g  

swedish blue
15413-003 14.0 cm 30.0 g  

ghost ayu
15413-004 14.0 cm 30.0 g  

pike
15413-006 14.0 cm 30.0 g  

rainbow trout
15413-007 14.0 cm 30.0 g  

brown trout
15413-008 14.0 cm 30.0 g  

ayu
15413-010 14.0 cm 30.0 g  

firetiger

golden shiner

swedish blue

ghost ayu

pike

rainbow trout

brown trout

ayu
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PRoReX hYBRID MInnoW 135
Nástraha DAIWA Hybrid Minnow kombinuje výhody plastového wobleru a měkké gumové nástrahy. Díky plastovému tělu má ve vodě jemné vibrace, 
které připomínají skutečnou rybu. Navíc nástraha zůstává v hubě ryby delší dobu během záběru, což může být rozhodujícím bodem úspěchu, zejména ve 
složitějších vodách.
Nástraha Hybrid Minnow je vhodná zejména pro aktivní styly rybaření a nejlépe se předvede při twitchingu a jerkbatingu - při těchto technikách lovu uplatní 
tato nástraha svůj potenciál a vyprovokuje i toho nejlínějšího predátora. Tichá konstrukce (bez rolniček) zvyšuje šanci úlovku zejména v hodně prochytaných 
vodách.
Hybrid Minnow je konstruována tak, aby umožnila jednoduchou a rychlou výměnu plastového těla po mnoha útocích predátorů - jednoduše ji přimontujte k 
hlavě - připravena na další lov!
Hybrid Minnow je dodávána s jedním náhradním ocasem.
Plovoucí
Hloubka ponoru: 1.0m - 2.0m.

Prod. č. délka hm.  
firetiger
15414-001 13.5 cm 18.0 g  

golden shiner
15414-002 13.5 cm 18.0 g  

swedish blue
15414-003 13.5 cm 18.0 g  

ghost ayu
15414-004 13.5 cm 18.0 g  

pike
15414-006 13.5 cm 18.0 g  

rainbow trout
15414-007 13.5 cm 18.0 g  

brown trout
15414-008 13.5 cm 18.0 g  

ayu
15414-010 13.5 cm 18.0 g  

firetiger

golden shiner

swedish blue

ghost ayu

pike

rainbow trout

brown trout

ayu
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PRoReX JoInT BAIT BT
Tyto vícedílné nástrahy z naší série Prorex vás přesvědčí svou vynikající 
akcí. Nástraha Joint Bait se kroutí ve vodě opravdu atraktivně a to i při 
pomalém navíjení. Při krátkých, lehkých pohybech prutem se nástraha 
pohybuje do stran. Při zastavení v průběhu vláčení se nástraha začne velmi 
pomalu vodorovně potápět a zároveň si zachová svůj perfektní balanc ve 
vodě. Díky svému pomalému potápění se tato nástraha rovněž hodí pro 
použití v mělkých vodách. Je vynikající pro rychlé i pomalé navíjení – 
optimální nástraha pro celou sezónu.
Díky speciálnímu 3D tiskovému procesu imitují tyto nástrahy v živých 
barvách naprosto perfektně skutečné ryby – ideální nástraha pro čisté a 
často chytané vody. Také tichá konstrukce těla (bez chrastících částí) se 
skvěle hodí pro často chytané vody. 3 rozdílné velikosti 10 cm, 15 cm a 20 
cm pokryjí většinu druhů přívlače na štiky, candáty a okouny.
Pomalu potápivá nástraha.

20cm

15cm

10cm

Porovnání velikostí

Prod. č. délka hm.  
live perch
15201-106 10.0 cm 12.0 g  
15201-156 15.0 cm 37.0 g  
15201-206 20.0 cm 78.0 g  

live pike
15201-107 10.0 cm 12.0 g  
15201-157 15.0 cm 37.0 g  
15201-207 20.0 cm 78.0 g  

live orange bleak
15201-108 10.0 cm 12.0 g  
15201-158 15.0 cm 37.0 g  
15201-208 20.0 cm 78.0 g  

live brown trout
15201-109 10.0 cm 12.0 g  
15201-159 15.0 cm 37.0 g  
15201-209 20.0 cm 78.0 g  

live ayu
15201-111 10.0 cm 12.0 g  
15201-161 15.0 cm 37.0 g  
15201-211 20.0 cm 78.0 g  

firetiger
15201-100 10.0 cm 12.0 g  
15201-150 15.0 cm 37.0 g  
15201-200 20.0 cm 78.0 g  
gold perch
15201-101 10.0 cm 12.0 g  
15201-151 15.0 cm 37.0 g  
15201-201 20.0 cm 78.0 g  

ayu
15201-102 10.0 cm 12.0 g  
15201-152 15.0 cm 37.0 g  
15201-202 20.0 cm 78.0 g  

setsuki ayu
15201-103 10.0 cm 12.0 g  
15201-153 15.0 cm 37.0 g  
15201-203 20.0 cm 78.0 g  

live rainbow trout
15201-105 10.0 cm 12.0 g  
15201-155 15.0 cm 37.0 g  
15201-205 20.0 cm 78.0 g  

Prod. č. délka hm.  

firetiger

ayu

live rainbow trout

live pike

live brown trout

gold perch

setsuki ayu

live perch

live orange bleak

live ayu

NEW
NEW
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PRoReX cRAnKBAIT DR

PRoReX BABY cRAnK MR

Kompaktní 80mm wobler, který motivuje líné ryby! Díky svému 
dlouhému zanořovacímu rtu dosahuje Prorex Crank rychle požadované 
hloubky a pod vodou produkuje výrazné vibrace. Integrované rolničky 
dodávají nástraze dodatečnou přitažlivost. Díky své vznášivosti je 
vhodná jak pro pomalou, tak i rychlou akci. Zejména líné ryby lze lehce 
převést s tímto hlučným woblerem - ideální na štiky, candáty a okouny.
Plovoucí.
Hloubka ponoru: cca 2,5m - 3m

Tyto malé mini-woblery jsou vhodné pro lov naprosto všech predátorů 
od pstruha přes okouna až po candáty. Prorex Baby Crank imituje 
malou nástražní rybku a nabízí výrazné boční, pohyby. Díky 
speciálnímu designu zanořovací lopatky je tato nástraha vhodná pro 
lov v klidných vodách, stejně jako pro lov v proudu.
Plovoucí
Tichý design - bez kuliček
Hloubka ponoru: 0.6m - 1.0m

Prod. č. délka hm.  
firetiger
15205-800 8.0 cm 24.0 g  

gold perch
15205-801 8.0 cm 24.0 g  

ayu
15205-802 8.0 cm 24.0 g  

setsuki ayu
15205-803 8.0 cm 24.0 g  

live rainbow trout
15205-805 8.0 cm 24.0 g  

Prod. č. délka hm.  
live perch
15205-806 8.0 cm 24.0 g  

live pike
15205-807 8.0 cm 24.0 g  

live orange bleak
15205-808 8.0 cm 24.0 g  

live brown trout
15205-809 8.0 cm 24.0 g  

live ayu
15205-811 8.0 cm 24.0 g  

firetiger

ayu

live rainbow trout

live pike

live brown trout

gold perch

setsuki ayu

live perch

live orange bleak

live ayu

Prod. č. délka hm.  
firetiger
15206-400 4.0 cm 3.0 g  

gold perch
15206-401 4.0 cm 3.0 g  

ayu
15206-402 4.0 cm 3.0 g  

setsuki ayu
15206-403 4.0 cm 3.0 g  

live rainbow trout
15206-405 4.0 cm 3.0 g  

Prod. č. délka hm.  
live perch
15206-406 4.0 cm 3.0 g  

live pike
15206-407 4.0 cm 3.0 g  

live orange bleak
15206-408 4.0 cm 3.0 g  

live brown trout
15206-409 4.0 cm 3.0 g  

live ayu
15206-411 4.0 cm 3.0 g  

firetiger

ayu

live rainbow trout

live pike

live brown trout

gold perch

setsuki ayu

live perch

live orange bleak

live ayu

NEW

NEW

NEW

NEW
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PRoReX MInnoW SR

PRoReX DIVIng MInnoW DR

Klasická forma střevle potoční je léty prověřená nástraha - zjevně je to jejím 
tvarem těla, které imituje malou rybku mnoha predátorům. Nástraha Prorex 
Minnow SR byla speciálně navržena pro lov ve vrchních částech vody, blíže 
k hladině a má krásnou živou akci. Nástraha má výrazné kývavé pohyby 
i při pomalé rychlosti a tak je perfektní volbou na twitching a jerkbaiting s 
aktivní prezentací. Verze 16cm má navíc jedno očko na břiše pro přidání 
dalšího trojháčku.
Plovoucí.
Hloubka ponoru:
12cm - cca 0.6m - 1.2m
16cm - cca 0.8m - 1.4m

Nový Prorex wobler ve tvaru banánu dosahuje hloubky snadno a rychle. Při 
noření se navíc kymácí s výraznými pohyby do stran a imituje tak poraněnou 
nástražní rybku. Je vhodný jak k pomalé tak i k rychlé prezentaci nástrahy. 
Také se skvěle hodí na twitching! Je skutečným magnetem na candáty! 
Dostupný ve dvou velikostech: 8cm a 12cm.
Plovoucí.
Tichá konstrukce - bez kuliček
Hloubka ponoru:
8cm cca 1.2-1.6m / 12cm - cca 2-3m
Také je vhodný na trolling!

Prod. č. délka hm.  
firetiger
15202-120 12.0 cm 17.0 g  
15202-160 16.0 cm 42.0 g  

gold perch
15202-121 12.0 cm 17.0 g  
15202-161 16.0 cm 42.0 g  

ayu
15202-122 12.0 cm 17.0 g  
15202-162 16.0 cm 42.0 g  

setsuki ayu
15202-123 12.0 cm 17.0 g  
15202-163 16.0 cm 42.0 g  

live rainbow trout
15202-125 12.0 cm 17.0 g  
15202-165 16.0 cm 42.0 g  

Prod. č. délka hm.  
live perch
15202-126 12.0 cm 17.0 g  
15202-166 16.0 cm 42.0 g  

live pike
15202-127 12.0 cm 17.0 g  
15202-167 16.0 cm 42.0 g  

live orange bleak
15202-128 12.0 cm 17.0 g  
15202-168 16.0 cm 42.0 g  

live brown trout
15202-129 12.0 cm 17.0 g  
15202-169 16.0 cm 42.0 g  

live ayu
15202-131 12.0 cm 17.0 g  
15202-171 16.0 cm 42.0 g  

firetiger gold perch

ayu setsuki ayu

live rainbow trout live perch

live pike live orange bleak

live brown trout live ayu

firetiger gold perch

ayu setsuki ayu

live rainbow trout live perch

live pike live orange bleak

live brown trout live ayu

Prod. č. délka hm.  
firetiger
15203-800 8.0 cm 8.0 g  
15203-120 12.0 cm 26.0 g  

gold perch
15203-801 8.0 cm 8.0 g  
15203-121 12.0 cm 26.0 g  

ayu
15203-802 8.0 cm 8.0 g  
15203-122 12.0 cm 26.0 g  

setsuki ayu
15203-803 8.0 cm 8.0 g  
15203-123 12.0 cm 26.0 g  
live rainbow trout
15203-805 8.0 cm 8.0 g  
15203-125 12.0 cm 26.0 g  

Prod. č. délka hm.  
live perch
15203-806 8.0 cm 8.0 g  
15203-126 12.0 cm 26.0 g  

live pike
15203-807 8.0 cm 8.0 g  
15203-127 12.0 cm 26.0 g  

live orange bleak
15203-808 8.0 cm 8.0 g  
15203-128 12.0 cm 26.0 g  

live brown trout
15203-809 8.0 cm 8.0 g  
15203-129 12.0 cm 26.0 g  

live ayu
15203-811 8.0 cm 8.0 g  
15203-131 12.0 cm 26.0 g  

NEW

NEW

NEW



271

PRoReX FLAT BAIT MR
Díky svému kompaktnímu a vysokému tělu je silueta nástrahy Prorex Flat 
Bait (zejména pro štiky) pod vodou neodolatelná. Tělo má výrazné boční 
pohyby ze strany na stranu během navíjení. Díky této akci produkuje pod 
vodou silné vibrace, kterými vzbudí a přiláká predátory a to i na dlouhé 
vzdálenosti. Flat Bait má optimální akci také při pomalém navíjení a je tak 
perfektní pro vyprovokování líných predátorů ve studených vodách. Ideální 
pro lov v zarostlých vodách!
Dostupné ve dvou velikostech: 10cm a 15cm.
Plovoucí.
Hloubka ponoru:
10cm - cca 1.0m - 1.4m
15cm - cca 1.4m - 1.8m

15cm

10cm

Porovnání velikostí

firetiger

ayu

live rainbow trout

live pike

live brown trout

gold perch

setsuki ayu

live perch

live orange bleak

live ayu

Prod. č. délka hm.  
firetiger
15204-100 10.0 cm 21.0 g  
15204-150 15.0 cm 60.0 g  

gold perch
15204-101 10.0 cm 21.0 g  
15204-151 15.0 cm 60.0 g  
ayu
15204-102 10.0 cm 21.0 g  
15204-152 15.0 cm 60.0 g  

setsuki ayu
15204-103 10.0 cm 21.0 g  
15204-153 15.0 cm 60.0 g  

live rainbow trout
15204-105 10.0 cm 21.0 g  
15204-155 15.0 cm 60.0 g  

Prod. č. délka hm.  
live perch
15204-106 10.0 cm 21.0 g  
15204-156 15.0 cm 60.0 g  

live pike
15204-107 10.0 cm 21.0 g  
15204-157 15.0 cm 60.0 g  
live orange bleak
15204-108 10.0 cm 21.0 g  
15204-158 15.0 cm 60.0 g  

live brown trout
15204-109 10.0 cm 21.0 g  
15204-159 15.0 cm 60.0 g  

live ayu
15204-111 10.0 cm 21.0 g  
15204-161 15.0 cm 60.0 g  

NEW

NEW
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PRoReX FLAT MInnoW 50SS
Nová Flat Minnow 55SS je opravdu výjimečná nástraha pro lov okounů, 
pstruhů i bolenů. Je obzvláště vynikající pro lov v různých hloubkách a 
vrstvách vody – ideální nástraha po celou lovnou sezónu! Pomalu potápivá 
nástraha má silnou kolébavou akci do strany, pokud přestanete navíjet a 
klesá horizontálně s trhanými pohyby – velká část úspěchu této nástrahy 
tkví právě v přestávkách mezi navíjením. Díky speciální konstrukci 
je vhodná jak pro pomalé, tak pro rychlé vedení, stejně tak i pro lov v 
proudu. Tělo i vnitřní vyvážení umožňují s nástrahou nahodit do velkých 
vzdáleností.

Prod. č. délka hm.  
minnow
15216-004 5.0 cm 4.8 g  

live perch
15216-006 5.0 cm 4.8 g  

live orange bleak
15216-008 5.0 cm 4.8 g  

live brown trout
15216-009 5.0 cm 4.8 g  

Prod. č. délka hm.  

gold perch
15216-001 5.0 cm 4.8 g  

ayu
15216-002 5.0 cm 4.8 g  

setsuki ayu
15216-003 5.0 cm 4.8 g  

firetiger
15216-000 5.0 cm 4.8 g  

PRoReX MIcRo MInnoW 30F-SR
Tato mikro nástraha v délce 3cm se skvěle hodí na použití pro širokou 
škálu technik ultra lehké přívlače a je velice úspěšná při lovu pstruhů, 
okounů a tloušťů. Díky konstrukci ponorného rtu můžete nástrahu vést 
velice pomalu, ale i rychle a tak se skvěle hodí i pro lov na menších 
říčkách. Nástraha Micro-Minnow je dodávána i s výměnným jednoháčkem 
a tak si ji můžete přizpůsobit dle svých potřeb.
Hloubka ponoru: 0,2m – 0,4m

Prod. č. délka hm.  Prod. č. délka hm.  
firetiger
15217-000 3.0 cm 1.5 g  
gold perch
15217-001 3.0 cm 1.5 g  
ayu
15217-002 3.0 cm 1.5 g  
setsuki ayu
15217-003 3.0 cm 1.5 g  

live minnow
15217-004 3.0 cm 1.5 g  
live perch
15217-006 3.0 cm 1.5 g  
live orange bleak
15217-008 3.0 cm 1.5 g  
live brown trout
15217-009 3.0 cm 1.5 g  

NEW

NEW

firetiger gold perch

ayu setsuki ayu

live elritze live perch

live orange bleak live brown trout

firetiger gold perch

ayu setsuki ayu

live minnow live perch

live orange bleak live brown trout
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PRoReX PencIL BAIT
Tato malá nástraha je dostupná ve dvou různých variantách. Plovoucí 
model (F) se skvěle hodí na přívlač v letní sezóně, kdy dravci loví svou 
kořist blízko u vodní hladiny. I při konstantním navíjení vydává tato nástraha 
u vodní hladiny zik-cak pohyby. Při výraznějších pohybech prutem dodáte 
nástraze silně kolébavý pohyb do strany – ideální na twitching.
S pomalu potápivým modelem (SS) můžete prozkoumávat různé úrovně 
vody a hledat tak svou cílenou rybu v různých hloubkách, v závislosti na 
ročním období. Také se skvěle hodí na rybolov ve vodě, která má mnoho 
vázek. Potápivý model může být prezentován o něco výrazněji k dosažení 
jeho perfektní akce ve vodě. Krátké a výrazné pocukávání prutem umožňuje 
silný, kolébavý pohyb nástrahy do strany. Prorex Pencil Bait je skvělý na 
lov ve větších vzdálenostech od břehu – se správným vybavením můžete 
nahodit tuto malou nástrahu víc jak 30m daleko! Potápivý model je také 
vhodný na lov na rybnících a jezerech.

Prod. č. délka hm.  
live western vairone
15209-005 6.5 cm 5.8 g  
live perch
15209-006 6.5 cm 5.8 g  
live orange bleak
15209-008 6.5 cm 5.8 g  
live brown trout
15209-009 6.5 cm 5.8 g  

Prod. č. délka hm.  
fire tiger
15209-100 6.5 cm 5.8 g  
gold perch
15209-101 6.5 cm 5.8 g  
ayu
15209-102 6.5 cm 5.8 g  
setsuki ayu
15209-103 6.5 cm 5.8 g  
live minnow
15209-104 6.5 cm 5.8 g  

Prod. č. délka hm.  
live western vairone
15209-105 6.5 cm 5.8 g  
live perch
15209-106 6.5 cm 5.8 g  
live orange bleak
15209-108 6.5 cm 5.8 g  
live brown trout
15209-109 6.5 cm 5.8 g  

PROREX PENCIL BAIT 65SS SLOW SINKING
Prod. č. délka hm.  
firetiger
15209-000 6.5 cm 5.8 g  
gold perch
15209-001 6.5 cm 5.8 g  
ayu
15209-002 6.5 cm 5.8 g  
setsuki ayu
15209-003 6.5 cm 5.8 g  
live minnow
15209-004 6.5 cm 5.8 g  

PROREX PENCIL BAIT 65F FLOATING

NEW

firetiger gold perch

ayu setsuki ayu

live minnow live western vairone

live orange bleak

live brown trout

live perch
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PRoReX LAZY JeRK 155SS
Nová nástraha Lazy Jerk vás ohromí svou ideální akcí a extrémně dobrými 
vlastnostmi při nahazování. Tento klasický Jerk nepotřebuje silné pobízení 
prutem, aby předvedl své nejlepší pohyby, ale kolébá se do strany i při 
jednoduchém navíjení. Při twitchingu a také při potápění se kolébá do 
strany a tak vytváří mimořádnou akci, které ryby neodolají. Tento pomalu 
potápivý Jerk je velmi vhodný pro pomalé vedení v mělkých vodách s 
hloubkou kolem 80cm a pro lov v zarostlých vodách.

Prod. č. délka hm.  Prod. č. délka hm.  

ghost gold perch
15218-001 15.5 cm 85.0 g  

striped gold ghost
15218-015 15.5 cm 85.0 g  

firetiger
15218-000 15.5 cm 85.0 g  

moon shadow
15218-016 15.5 cm 85.0 g  

ghost iwashi
15218-022 15.5 cm 85.0 g  

live perch
15218-006 15.5 cm 85.0 g  

live western vairone
15218-020 15.5 cm 85.0 g  

live minnow
15218-019 15.5 cm 85.0 g  

live orange bleak
15218-008 15.5 cm 85.0 g  

holo pink
15218-018 15.5 cm 85.0 g  

firetiger ghost gold perch

stripe gold ghost

live minnow

live western vairone

live orange bleaklive perch

moon shadow

holo pink

ghost iwashi

NEW

PRoReX MInI PoPPeR 55F
Nová malá nástraha Mini-Popper z přívlačové řady produktů DAIWA Prorex 
je velmi vhodná pro ultra lehkou přívlač na okouny, boleny a pstruhy. Tento 
malý, plovoucí popper skvěle ukazuje své výhody hlavně v letní sezóně, 
když dravci loví malé rybky na vodní hladině.
Díky extra velkým ústům můžete s nástrahou snadno vytvářet typické 
šplouchavé a cákavé zvuky na vodní hladině a nalákat tak dravce i z 
velké dálky a to díky silnému šplouchání. Prorex Mini Popper má velmi 
nízko umístěné těžiště, které v kombinaci s pružinkou u zadního trojháčku 
zabraňuje nástraze, aby nekontrolovaně vyskakovala z vody. Tento popper 
může být také veden přímo pod vodní hladinou jako „Sub Surface“ model 
za použití techniky walk-the-dog s pomalým a stabilním navíjením – díky 
tomu můžete pracovat s touto výjimečnou nástrahou dvěma různými 
způsoby.

Prod. č. délka hm.  Prod. č. délka hm.  
firetiger
15208-000 5.5 cm 5.7 g  
gold perch
15208-001 5.5 cm 5.7 g  
ayu
15208-002 5.5 cm 5.7 g  
setsuki ayu
15208-003 5.5 cm 5.7 g  
minnow
15208-004 5.5 cm 5.7 g  

live western vairone
15208-005 5.5 cm 5.7 g  
live perch
15208-006 5.5 cm 5.7 g  
live orange bleak
15208-008 5.5 cm 5.7 g  
live brown trout
15208-009 5.5 cm 5.7 g  

NEW

firetiger gold perch

ayu setsuki ayu

live minnow live western vairone

live orange bleaklive perch

live brown trout
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PRoReX MInI JIg
Tato malá nástraha se perfektně hodí pro lov okounů, pstruhů a bolenů. 
Díky speciálnímu tvaru tělíčka můžete nástrahu nahodit do enormních 
vzdáleností – při potápění se nástraha kolébá do strany a produkuje velmi 
silné pohyby a odlesky díky holografické fólii. Malé 5ti a 7mi gramové 
modely jsou také skvělou volbou pro zimní lov na dírkách.

lazer iwashi
15308-803 3.5 cm 5.0 g  
15308-843 4.0 cm 7.0 g  
15308-813 4.5 cm 10.0 g  
15308-833 5.0 cm 15.0 g  

lazer perch
15308-804 3.5 cm 5.0 g  
15308-844 4.0 cm 7.0 g  
15308-814 4.5 cm 10.0 g  
15308-834 5.0 cm 15.0 g  

matt chart
15308-805 3.5 cm 5.0 g  
15308-845 4.0 cm 7.0 g  
15308-815 4.5 cm 10.0 g  
15308-835 5.0 cm 15.0 g  

Prod. č. délka hm.  Prod. č. délka hm.  
lazer green
15308-800 3.5 cm 5.0 g  
15308-840 4.0 cm 7.0 g  
15308-810 4.5 cm 10.0 g  
15308-830 5.0 cm 15.0 g  

lazer orange
15308-801 3.5 cm 5.0 g  
15308-841 4.0 cm 7.0 g  
15308-811 4.5 cm 10.0 g  
15308-831 5.0 cm 15.0 g  

lazer pink
15308-802 3.5 cm 5.0 g  
15308-842 4.0 cm 7.0 g  
15308-812 4.5 cm 10.0 g  
15308-832 5.0 cm 15.0 g  

NEW

lazer green

lazer orange

lazer pink

lazer iwashi

lazer perch

matt chart

PRoReX MeTAL VIB
NEW

firetiger

blue metallic

yellow pearl

metallic ayu

gold perch
pink iwashi

Prod. č. délka hm.  
firetiger
15435-007 3.8 cm 7.0 g  
15435-010 4.3 cm 10.0 g  

blue metallic
15435-107 3.8 cm 7.0 g  
15435-110 4.3 cm 10.0 g  

yellow pearl
15435-207 3.8 cm 7.0 g  
15435-210 4.3 cm 10.0 g  

metallic ayu
15435-307 3.8 cm 7.0 g  
15435-310 4.3 cm 10.0 g  

Prod. č. délka hm.  

gold perch
15435-407 3.8 cm 7.0 g  
15435-410 4.3 cm 10.0 g  

pink iwashi
15435-507 3.8 cm 7.0 g  
15435-510 4.3 cm 10.0 g  

Vibrující nástrahy patří momentálně mezi ty nejúspěšnější nástrahy při 
lovu okounů a bolenů – hned vedle enormních nahazovacích vzdáleností 
poskytuje Prorex různé druhy prezentace nástrah a tak přesvědčí i 
nedůvěřivé ryby. Malá nástraha Metal Vib má excelentní akci se silnými 
vibracemi, které můžete cítit až v blanku prutu. Prorex Metal Vib je 
dodáván s přídavným rotačním lístkem, který můžete připevnit do očka 
v zadní části nástrahy a získat tak další zajímavé pohyby a vibrace. Když 
přestanete navíjet, nástraha se začne potápět ke dnu a rotační lístek se 
hýbe jako helikoptéra – ideální způsob jak nalákat rybu. Dostupné ve dvou 
velikostech.
Délka: 3,8cm – 7g, 4,3cm – 10g
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NEWPRoReX Tg coVeR JIg

NEWPRoReX Tg BLADeD JIg

NEWPRoReX Tg MULTI JIg

Prod. č. hm. obs.  

15429-008 8.0 g 1 ks  
blue gill

15429-208 8.0 g 1 ks  
summer craw
15429-108 8.0 g 1 ks  
zarigani

Prod. č. hm. obs.  

15428-710 10.5 g 1 ks  
blue gill

15428-810 10.5 g 1 ks  
zarigani

15428-910 10.5 g 1 ks  
summer craw

Prod. č. hm. obs.  

15428-010 10.0 g 1 ks  
blue gill

15428-110 10.0 g 1 ks  
zarigani

15428-210 10.0 g 1 ks  
summer craw

blue gill zarigani summer craw

blue gill zarigani summer craw

blue gill zarigani summer craw

Tento jig se „sukní“ a s tungstenem 
může být použit jak v kombinaci s 
další malou, gumovou nástrahou, 
nebo twisterem, ale také jako 
samostatná nástraha. Speciální 
tvar hlavičky je vhodný pro lov v 
místech s velkými vázkami, jako 
například stromy, kořeny a různý 
podvodní porost, protože speciální 
tvar hlavičky byl navržen tak, aby 
minimalizoval riziko ztráty nástrahy.

Tato „Nástraha se sukní“ s kovovým 
lístkem v přední části může být 
prezentována jako rotačka, nebo jako 
plandavka v různých hloubkách – 
kovový lístek zajišťuje silné kolébavé 
pohyby a blýská se ve vodě – ideální 
na štiky a okouny. Prémiový háček má 
speciální očko, takže můžete přidat i 
drobné gumové nástrahy a dodat tak 
nástraze ještě větší atraktivitu. Díky 
speciální konstrukci můžete nástrahu 
používat i v zarostlých vodách. S 
tungstenovou hlavičkou.

Speciální tvar této jigové hlavičky se 
„sukní“ vede k výraznějším pohybům, 
než je běžné u klasických jigových 
hlaviček. Proto je obzvláště vhodná 
pro použití s gumovou nástrahou 
například twisterem. Speciální 
konstrukce nástrahy umožňuje lov 
i v hodně travnatých oblastech. S 
tungstenovou hlavičkou.
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Prod. č. hm. obs.  

15426-001 3.5 g 1 ks  
15426-011 5.0 g 1 ks  

black devil
15426-000 3.5 g 1 ks  
15426-010 5.0 g 1 ks  

15426-003 3.5 g 1 ks  
15426-013 5.0 g 1 ks  

15426-004 3.5 g 1 ks  
15426-014 5.0 g 1 ks  

pearl ayu

green chartreuse

gold perch

NEWPRoReX MIcRo SPInneRBAIT

black devil pearl ayu green chartreuse gold perch

black devil pearl ayu green chartreuse gold Perch

black Devil pearl ayu green chartreuse gold perch

NEWPRoReX WILLoW SPInneRBAIT

NEWPRoReX DB SPInneRBAIT

Tyto mikro rotační nástrahy jsou 
vynikající na lov okounů – speciální 
Prorex tvar hlavičky zajišťuje 
extrémně stabilní akci nástrahy při 
všech rychlostech vedení. Díky tomu 
můžete prezentovat nástrahy ultra 

Tato malá nástraha s Willow rotačním lístkem je tou správnou volbou pro lov okounů, stejně tak i pro cílený lov štik. Obzvláště v mělkých vodách s hustým 
podvodním porostem oceníte vynikající vlastnosti této nástrahy, protože mnohonásobně snižují riziko ztráty oproti běžným nástrahám. Prodloužený tvar 
se skvěle hodí pro rychlé vedení. Štíhlý, velice kvalitní háček je vybaven držáčkem, na který můžete přidělat další malé nástrahy, například twistery, pro 
zvýšení atraktivity nástrahy. Gumové očko na nástraze umožňuje pohodlný lov bez zamotávání, když přestanete navíjet. Prémiové kuličkové ložisko v 
obratlíku se stará o optimální akci rotačního lístku při klesání nástrahy ke dnu.

Prorex tandem Spinnerbait váží 21g a je to skvělá volba na cílený lov štik, stejně tak se výborně 
hodí na lov velkých okounů a bolenů. Speciální tvar hlavičky zajišťuje extrémně stabilní akci při 
všech rychlostech navíjení. Oba lístky rotují při klesání a provokují tak ryby k záběru. Štíhlý, velice 
kvalitní háček je vybaven držáčkem k připevnění dalších dodatečných nástrah, jako například 
malé gumové nástrahy do 12cm, twistery a podobně. Skvělá varianta pro lov velkých okounů. 
Gumový pásek na těle nástrahy umožňuje lov bez zamotávání, zatímco prémiové kuličkové 
ložisko umístěné v obratlíku zajišťuje optimální chod lístků při klesání ve vodě.

Prod. č. hm. obs.  
black devil

pearl ayu
15427-000 21.0 g 1 ks  

15427-001 21.0 g 1 ks  
green chartreuse

gold perch
15427-003 21.0 g 1 ks  

15427-004 21.0 g 1 ks  

Prod. č. hm. obs.  
black devil

pearl ayu
15426-100 7.0 g 1 ks  

15426-101 7.0 g 1 ks  
green chartreuse

gold perch
15426-103 7.0 g 1 ks  

15426-104 7.0 g 1 ks  

pomalu, ale i velice rychle. Colorado rotační lístek vyvolává 
extrémně silné podvodní vlny a tenký velice kvalitní háček 
je vybavený očkem, takže k nástraze můžete připevnit ještě 
další malé smáčky, nebo twistery – okouni to budou milovat! 
Gumový pásek na nástraze umožňuje lov bez zamotávání, 
když přestanete nástrahu navíjet. Kuličkové ložisko v 
obratlíku zajišťuje optimální akci rotačního lístku v průběhu 
potápění nástrahy.
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PRoReX šRoUBoVAcí SYSTéM

PRoReX ScReW-In 
SCREW

PRoReX ScReW-In 
WeIghT BALAnceR

PRoReX ScReW-In 
InSeRT gLASS RATTLe

Prod. č. velikost obs.  
15411-000 3.0cm 8 ks  
15411-005 5.0cm 8 ks  

Prod. č. hm. obs.  
15411-104 4.0 g 4 ks  
15411-106 6.0 g 4 ks  
15411-108 8.0 g 3 ks  

Prod. č. délka Háček obs.  
15411-010 7.0cm 1/0 1 ks  
15411-020 8.5cm 2/0 1 ks  

Prod. č. ø mm obs.  
15411-203 3.00 mm 6 ks  
15411-205 5.00 mm 6 ks  
15411-207 7.00 mm 5 ks  

S tímto šroubovacím systémem upravíte svou gumovou nástrahu přesně 
tak, jak se to zrovna nejlépe hodí při lovu v mělkých vodách. Nejdříve 
upevněte šroubek do hlavičky nástrahy a potom připojte dvojitý systém 
trojháčků za použití kroužku. Háčky mohou být upevněny do bříška 
nástrahy. Díky tomu dostanete nástrahový systém, který můžete pomalu 
prezentovat hned pod hladinou vody. Abyste jednoduše změnili potápivost 
nástrahy, stačí použít jiný Prorex Screw-In Weight Balancer. Snadno ho 
našroubujete do bříška nástrahy. Ideální způsob lovu po třecí sezóně, kdy 
štiky zůstávají převážně v mělkých vodách!

Tento systém se dvěma háčky  je 
ideální pro navazování velkých 
gumových nástrah v kombinaci 
Prorex Screw-In systémem. 
Velikost #1/0 je perfektní pro 
nástrahy o velikosti 18cm-25cm. 
Velikost 2/0 je navržen pro 
nástrahy 23cm-30cm. Špičkové 
50lbs ocelové lanko překoná i 
opakované útoky.

Šroubovací spirála, která je 
základem pro Screw-In systém (2 
velikosti).
Spirála L / 5cm: vhodná pro 
plastové nástrahy 20-30cm
Spirála M / 3cm: vhodná pro 
plastové nástrahy 15-23cm

Zátěž, kterou lze jednoduše 
našroubovat do hlavy / břicha 
nástrahy. V závislosti na umístění a 
váze zátěže se mění jak vyvážení 
nástrahy tak její potápivá hloubka. 
Ideální v kombinaci se systémem 
Prorex Screw-In.

Tyto rolničky lze připevnit kamkoliv 
na tělo měkké gumové nástrahy. 
Malé ocelové kuličky ve skleněném 
obalu produkují lehce rachotící 
zvuk a tím v určitých situacích 
provokují reflexní výpad ryby.

NEW

PROREX 
STIngeR PInS

Prod. č. velikost obs.  
15411-015 M 10ks  

Připínáčky slouží k upevnění lanka 
nebo stingeru do těla nástrahy. 
Malý protihrot zajišťuje, že vše 
zůstane na svém místě. Pro 
nástrahy v délce 12-40cm.

PRoReX ScReW-In AS-
SIST hooK



279

PRoReX MInI JIgheAD

stříbrnámatná oranžová
Prod. č. hm. Háček obs.  
15405-601 1.0g 6 5 ks  
15405-602 2.0g 6 5 ks  
15405-402 2.0g 4 5 ks  
15405-403 3.0g 4 5 ks  
15405-203 3.0g 2 5 ks  
15405-404 4.0g 4 5 ks  
15405-204 4.0g 2 5 ks  
15405-205 5.0g 2 5 ks  

Prod. č. hm. Háček obs.  
15406-601 1.0g 6 5 ks  
15406-602 2.0g 6 5 ks  
15406-402 2.0g 4 5 ks  
15406-403 3.0g 4 5 ks  
15406-203 3.0g 2 5 ks  
15406-404 4.0g 4 5 ks  
15406-204 4.0g 2 5 ks  
15406-205 5.0g 2 5 ks  

Ultra-light přívlač je stále populárnější, 
což je způsobeno zejména tím, že lze 
uspět s tou nejmenší nástrahou při lovu 
okounů nebo candátů. Boj při použití 
kvalitního lehkého vybavení znamená 
požitek. Ideální pro lov na začátku léta 
kdy jsou malé rybky nejaktivnější.

PRoReX RoUnD JIg heAD
NEW

15910-205 5.0g 2/0 25 ks  
15910-207 7.5g 2/0 25 ks  
15910-210 10.0g 2/0 25 ks  
15910-212 12.5g 2/0 25 ks  
15910-215 15.0g 2/0 25 ks  
15910-220 20.0g 2/0 25 ks  
15910-225 25.0g 2/0 25 ks  

Prod. č. hm. Háček obs.  
15910-105 5.0g 1/0 25 ks  
15910-107 7.5g 1/0 25 ks  
15910-110 10.0g 1/0 25 ks  
15910-112 12.5g 1/0 25 ks  
15910-115 15.0g 1/0 25 ks  
15910-120 20.0g 1/0 25 ks  

15910-605 5.0g 6/0 25 ks  
15910-607 7.5g 6/0 25 ks  
15910-610 10.0g 6/0 25 ks  
15910-615 15.0g 6/0 25 ks  
15910-620 20.0g 6/0 25 ks  
15910-625 25.0g 6/0 25 ks  
15910-630 30.0g 6/0 25 ks  

Prod. č. hm. Háček obs.  
15910-405 5.0g 4/0 25 ks  
15910-407 7.5g 4/0 25 ks  
15910-410 10.0g 4/0 25 ks  
15910-415 15.0g 4/0 25 ks  
15910-420 20.0g 4/0 25 ks  
15910-425 25.0g 4/0 25 ks  
15910-430 30.0g 4/0 25 ks  

Tyto prémiové jigové hlavičky z řady Prorex nabízí vysokou kvalitu, tenký a 
extrémně ostrý háček se širokou křivkou ohybu. Zarážka nástrahy zajišťuje 
optimální, neklouzavé spojení hlavičky s nástrahou. Excelentní poměr 
cena/výkon!
Každých 25 kusů ve speciálním boxu.

Prod. č. hm. obs.  
15410-020 20.0 g 3 ks  
15410-025 25.0 g 3 ks  
15410-030 30.0 g 3 ks  
15410-040 40.0 g 2 ks  
15410-050 50.0 g 2 ks  

Prod. č. hm. obs.  
15410-120 20.0 g 3 ks  
15410-125 25.0 g 3 ks  
15410-130 30.0 g 3 ks  
15410-140 40.0 g 2 ks  
15410-150 50.0 g 2 ks  

Prod. č. hm. obs.  
15410-220 20.0 g 3 ks  
15410-225 25.0 g 3 ks  
15410-230 30.0 g 3 ks  
15410-240 40.0 g 2 ks  
15410-250 50.0 g 2 ks  

Prod. č. hm. obs.  
15410-320 20.0 g 3 ks  
15410-325 25.0 g 3 ks  
15410-330 30.0 g 3 ks  
15410-340 40.0 g 2 ks  
15410-350 50.0 g 2 ks  

PRoReX ScReW-In PeLAgIc heAD
NEW

Tyto o něco těžší, šroubovací jigové hlavičky jsou velice praktické pro 
pelagický a vertikální rybolov, kdy potřebujete, aby nástraha vyklesala 
velice rychle. Speciální tvar hlavičky umožňuje rychlý ponor nástrahy a 
zajišťuje velmi dobré vyvážení. Screw-In Pelagic Head skvěle pasují k 
novým nástrahám Prorex Pealgic Shad. Dohromady vytvoří homogenní 
siluetu – ideální na prochytanou vodu a váhavé ryby.

lime chartreuse pearl matt orange matt brown
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PRoReX TITAnIUM WIRe SPooL

Prod. č. síla délka  
17925-712 12.0 kg 20.0 cm  
17925-718 18.0 kg 20.0 cm  
17925-725 25.0 kg 20.0 cm  
17925-812 12.0 kg 30.0 cm  
17925-818 18.0 kg 30.0 cm  
17925-825 25.0 kg 30.0 cm  
17925-912 12.0 kg 3.0m  
17925-918 18.0 kg 3.0m  
17925-925 25.0 kg 3.0m  
Obsahuje 1 kus

Prod. č. síla délka Háček  
17925-205 7.0 kg 5.0 cm 6  
17925-207 10.0 kg 7.0 cm 4  
17925-209 14.0 kg 9.0 cm 2  
17925-211 18.0 kg 11.0 cm 2  

PRoReX 7X7 WIRe 
ASSIST hooK

Obsahuje: 2 kusy

Titanový návazcový materiál odolává lámání, což je skvělá výhoda. Je také mnohem odolnější než běžné 1x7 nebo 
7x7 ocelová lanka. Titanová lanka jsou navíc méně náchylná k zamotání během náhozů a při aktivním navíjení! 
Vybavená extrémně silnými Prorex obratlíky a karabinkami. Ideální na twitching a jerkbaiting s woblery!

PRoReX 7X7 nÁVAZec
Prorex 7x7 ocelová lanka jsou osazena špičkovými a velmi silnými Prorex karabinkami a obratlíky a nabízí tu 
nejvyšší kvalitu. Hnědá maskovací barva snižuje odlesky pod vodou a tak je lanko téměř neviditelné.

• 7x7 ocelové lanko
• Extrémně ohebné a pružné
• Hnědá maskovací barva
• Velmi vysoká lámací síla
• Extra-silné Prorex karabinky a 

obratlíky

Použitím přídavného háčku u 
vaší gumové nástrahy definitivně 
snížíte ztrátovost ryb. Obzvlášť 
pokud jsou ryby velmi opatrné, 
můžete úspěšně reagovat i na 
jemné záběry, které by běžně 
nebylo možné proměnit v úspěšně 
zdolanou rybu. Vyrobeno z 
prémiového a velmi flexibilního 7x7 
ocelového lanka.

Prod. č. síla délka  
17925-505 5.0 kg 5.0m  
17925-507 7.0 kg 5.0m  
17925-510 10.0 kg 5.0m  
17925-515 14.0 kg 5.0m  
17925-518 18.0 kg 5.0m  
Obsahuje 1 kus

17925-105 5.0 kg 30.0 cm  
17925-107 7.0 kg 30.0 cm  
17925-110 10.0 kg 30.0 cm  
17925-115 15.0 kg 30.0 cm  
17925-118 18.0 kg 30.0 cm  
Obsahuje: 2 kusy

Prod. č. síla délka  
17925-005 5.0 kg 20.0 cm  
17925-007 7.0 kg 20.0 cm  
17925-010 10.0 kg 20.0 cm  
17925-015 15.0 kg 20.0 cm  
17925-018 18.0 kg 20.0 cm  

PRoReX ScReW-In FooTBALL heAD
NEW

Tyto šroubovací jigové hlavičky 
mohou být bezpečně připevněny 
do těla nástrahy a dodávají jí 
kolébavou akci do boku, díky 
svému speciálnímu tvaru. Očko 
na spodní části hlavičky slouží 
dodatečně k upevnění stingeru.

Prod. č. hm. obs.  
15410-507 7.0 g 3 ks  
15410-510 10.0 g 3 ks  
15410-514 14.0 g 3 ks  
15410-521 21.0 g 2 ks  
15410-528 28.0 g 2 ks  
15410-535 35.0 g 2 ks  
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PRoReX cRIMPS

Prod. č. velikost síla obs.  
15408-000 16 9.0 kg 10ks  
15408-001 12 18.0 kg 10ks  
15408-002 6 24.0 kg 10ks  
15408-004 4 32.0 kg 10ks  

Prod. č. velikost síla obs.  
15408-100 16/8 9.0 kg 10ks  
15408-101 12/6 18.0 kg 10ks  
15408-102 6/2 24.0 kg 10ks  
15408-104 4/2 32.0 kg 10ks  

Prod. č. ø obs.  
15408-200 0.84mm 50 ks  
15408-201 1.04mm 50 ks  
15408-202 1.40mm 50 ks  
15408-204 1.80mm 50 ks  

Prod. č. ø obs.  
15408-300 1.00mm 30 ks  
15408-301 1.30mm 30 ks  
15408-302 1.90mm 30 ks  

PRoReX DRoPShoT ZÁVAŽí

bez olova

Prod. č. hm. obs.  
15407-007 7.0 g 4 ks  
15407-014 14.0 g 3 ks  
15407-021 21.0 g 2 ks  
15407-028 28.0 g 2 ks  

Prod. č. hm. obs.  
15407-107 7.0 g 4 ks  
15407-114 14.0 g 3 ks  
15407-121 21.0 g 2 ks  
15407-128 28.0 g 2 ks  

PRoReX KARABInKAPRoReX FLUoRocARBon LeADeR

Prod. č. síla délka  
17925-622 22.0 kg 30.0 cm  
17925-631 31.0 kg 30.0 cm  
17925-636 36.0 kg 30.0 cm  
Obsahuje 1 kus

Silný fluocarbonový návazec odolný proti odření. Vybavený extra silnými 
Prorex karabinkami a obratlíky, tento návazec je vhodný zejména pro 
použití v čistých vodách při použití větších nástrah. Vysoká lineární síla 
jednoduše odolá kousancům štiky.

Klasická drop shotová zátěž s cylindrickým tvarem. Tento tvar umožňuje 
dlouhé nahazovací vzdálenosti a nabízí optimální ochranu proti zamotání 
vlasce. Vzdálenost od nástrahy lze upravit rychle a jednoduše pomocí 
karabinky. Dostupná ve dvou různých verzích (klasická a také bezolovnatá 
verze).

Prorex karabinky jsou vyrobené 
z extra tlusté a silné nerezavějící 
oceli a nabízí úžasnou lineární sílu. 
Tyto karabinky se neohnou ani pod 
velkou zátěží a nabízí optimální 
upevnění pro vaši nástrahu. Díky 
svému matnému černému povrchu 
jsou odlesky eliminovány a nehrozí 
tak vyplašení ryb.
Dostupné ve 4 velikostech.

Prorex obratlíky s karabinkou 
jsou vyrobeny z extra tlusté a 
silné nerezavějící oceli a nabízí 
úžasnou lineární sílu. Tyto 
karabinky se neohnou ani pod 
velkou zátěží a nabízí optimální 
upevnění pro vaši nástrahu. Díky 
svému matnému černému povrchu 
jsou odlesky eliminovány a nehrozí 
tak vyplašení ryb.
Dostupné ve 4 velikostech.

Spičkové, silné a přitom jemné trubičky pro navazování ocelových návazců, 
hard-mono návazců atd. Díky použití měkkého měděného materiálu se 
návazec při krimpování nepoškodí.
Dvojité krimpování je speciálně vhodné pro navazování tlustých ocelových 
drátů a hard-mono nebo fluocarbonových návazců.

PRoReX oBRATLíK



282

Prod. č. délka obs.  
15409-005 14.0 cm 1 ks  

Prod. č. délka obs.  
15409-020 29.0 cm 1 ks  

KLešTě PRoReX

PROREX 
KRIMPoVAcí KLešTě

PROREX
„FISh LIP“ gRIP

Spičkové malé nůžky na stříhání 
ocelového lanka a silných 
vlasců. Teflonový povrch snižuje 
nebezpečí zrezavění. Na konci 
obou úchytů jsou fosforeskující 
značky pro snadné nalezení nůžek 
ve tmě.

Vylovovací kleště Prorex jsou 
výbornou volbou na candáty, 
okouny i štiky. Jednoduše umístěte 
kleště na spodní čelist ryby, 
zavřete je a rybu vytáhněte ven z 
vody. Konce kleští jsou okrouhlé 
a speciálně tvarované tak, aby 
se zabránilo možnému poranění 
ryby při zvedání. Pružinová váha 
do maximální hmotnosti 13 kg 
je zabudovaná přímo v kleštích. 
Díky hliníkové konstrukci jsou 
tyto vylovovací kleště velmi lehké 
a tak si je můžete vzít kdykoliv a 
kamkoliv s sebou.

Spičkové krimpovací kleště se 
dvěma sekcemi pro dvě různé 
velikosti lisovacích spojů. Pět 
tlakových bodů na čelistích 
garantuje optimální krimpovací 
funkci a předchází poškození 
ocelového lanka. Na konci obou 
úchytů jsou fosforeskující značky 
pro snadné nalezení nůžek ve tmě.

Prod. č. délka obs.  
15409-025 14.0 cm 1 ks  

PROREX 
SIDe cUTTeR PLIeRS
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PROREX 
PeAn, ZAhnUTÝ

Prod. č. délka obs.  
15409-010 28.0 cm 1 ks  

Prod. č. délka obs.  
15409-015 28.0 cm 1 ks  

Prod. č. délka obs.  
15409-030 23.0 cm 1 ks  

Prod. č. délka obs.  
15409-035 20.0 cm 1 ks  

Prod. č. délka obs.  
15409-040 20.0 cm 1 ks  

PROREX
PISToL DISgoRgeR

PROREX LONGNOSE 
KLešTě, RoVné

PROREX LONGNOSE 
KLešTě, ZAhnUTé

PROREX 
MULTIFUnKČní KLešTě

PROREX 
PeAn, RoVnÝ

Vyvrhovací kleště jsou ideální pro 
uvolnění hluboce zaseknutých 
háčků a nástrah. Díky pečlivě 
zvolenému zahnutí čelistí lze háčky 

Extra dlouhé a odolné vyvrhovací 
kleště vyrobené z nerezavějící 
oceli. Ideální pro uvolnění hluboce 
zaseknutých háčků a nástrah. 
Teflonový povrch omezuje 
riziko zrezavění. Ergonomické, 
protiskluzové úchyty.

Extra dlouhé a odolné kleště 
vyrobené z nerezavějící oceli se 
zahnutými čelistmi. Ideální pro 
uvolnění hluboce zaseknutých 
háčků a nástrah. Teflonvý povrch 
omezuje riziko zrezavění.
Vybavené ergonomickými, 
protiskluzovými úchyty.

Prorex kleště na kroužky jsou 
ideální na otevírání kroužků o 
velikosti 5mm až 12mm. Navíc 
tyto kleště nabízí možnost stříhání 
ocelových lanek a monofilů pomocí 
řezací hrany, to je předurčuje být 
skvělým pomocníkem pro výrobu 
ocelových návazců. Čelisti jsou 
opatřeny extra tlakovými body 
jako u kripovacích kleští. Teflonový 
povrch omezuje riziko 
zrezavění. Kleště jsou vybaveny 
ergonomickými, protiskluzovými 
úchyty.

Špičkové odháčkovací kleště pro 
uvolňování háčků. Díky speciálnímu 
fixačnímu mechanizmu lze uchytit 
i hluboko zaseklé háčky, lehce 
je popotáhnout do stran a tak je 
uvolnit.

Špičkové odháčkovací kleště 
pro uvolňování háčků. Díky 
speciálnímu mechanizmu lze 
odstranit i hluboko zaseklé háčky, 
protože s kleštěmi lze manipulovat 
do stran.

Prod. č. délka obs.  
15409-000 24.0 cm 1 ks  

uvolnit bezpečně a jednoduše. 
Čelisti s drážkami optimálně uchytí 
i tenké a malé háčky a dobře se 
s nimi uvolňují. Teflonový povrch 
omezuje riziko zrezavění. Na konci 
obou úchytů jsou fosforeskující 
značky pro snadné nalezení kleští 
ve tmě.
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PRoReX PoDBěRÁK nA BRoZení

PRoReX PoDBěRÁK

Prod. č. velikost celk.délka transp.d. hloubka  
15809-745 55x45 cm 98 cm 82 cm 40 cm

Praktický podběrák se skvěle hodí při brodění. Má lehkou a jemnou síťku potaženou silikonem. Velikost síťky je 55x45x40 cm což je víc než dostatečné i pro 
větší ryby. Extrémně jemný silikonový povrch chrání rybí tělo před poškozením, neabsorbuje žádné pachy a materiál je velice snadný na údržbu. Podběrák 
se silikonovou síťkou je mnohem lehčí, než běžné podběráky s pogumovaným povrchem.
Podběrák Prorex vás přesvědčí mnoha důmyslnými detaily. Například díky speciálnímu úchytu na rukujeti podběráku ho snadno připevníte k pásku u 
broďáků, nebo třeba na záda vaší vesty. Podběrák vás tak neobtěžuje při nahazování, nebo při pohybu ve vodě. Díky elastickému fixačnímu pásku a 
karabince jednoduše zabrání ztráty podběráku při brodění.
Rukojet podběráku je teleskopická a dá se prodloužit - ideální pokud chytáte s o něco delším prutem na mořské pstruhy.

Tento podběrák nabízí optimální ochranu ryby. Materiál sítě je složen z jemného elastického gumového materiálu, který rybu ochrání před poškozením a 
zraněním a stejně tak předchází zamotání hrotu háčku do síťky. Pogumovaný materiál sítě absorbuje všechnu vlhkost a lze jej snadno vyčistit. Rukojeť lze 
vysunout a zasunout bez námahy i během boje s rybou a zajistit si tak bezpečné vytažení úlovku.

Prod. č. velikost celk.délka transp.d. hloubka  
15809-775 70x50 cm 137 cm 72 cm 30 cm
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PRoReX SKLÁDAcí PoDBěRÁK Do LoDě

PRoReX PoDBěRÁK Do LoDI
Prod. č. velikost celk.délka transp.d. hloubka  
15809-745 55x45 cm 98 cm 82 cm 40 cm

Prémiový, vysoce kvalitní podběrák pro použití z lodi se snadno skládá, a ulehčuje vám tak jeho transport. Velmi vhodný v situacích, kdy podběrák na lodi 
nemůže zůstat a musíte ho vždy převážet. Hliníková, teleskopická rukojeť je navržena tak, aby se neprotáčela, a je z pevnějšího materiálu, než obvykle, 
což garantuje pevnost a robustnost. Na rukojeti najdete 70cm dlouhý metr, který vám urychlí změření zdolané ryby. Hluboká síťka podběráku je potažena 
speciálním silikonovým povrchem, který je viditelně jemnější a lehčí, než běžné pogumované podběráky. Speciální povrch chrání rybu před poškozením, 
zabraňuje zamotání háčku a celková váha podběráku je mnohem nižší, než bývá zvykem. EVA rukojeť má na konci smyčku, pro zvýšení bezpečnosti.
Dostupné ve dvou velikostech: 70x60 cm a 80x70 cm.

Extrémně pevný a odolný podběrák určený na lov z lodi s hliníkovou hlavou. Na 1,2 m dlouhé rukojeti je 70cm měřící páska. Rukojeť je vyrobena ze silnějšího 
materiálu, než je obvyklé, pro maximální robustnost a odolnost.
Hluboká síťka podběráku má speciální silikonový povrch, který neabsorbuje žádné pachy a je viditelně jemnější a lehčí, než běžné pogumované síťky 
podběráků. Rybí kůže je tak perfektně chráněná před poškozením a snižuje se i zamotávání háčků. Váha tohoto podběráku je o poznání nižší, oproti 
podobným podběrákům. EVA rukojeť má na konci smyčku, pro zvýšení bezpečnosti. Velký podběrák ve velikosti 100x90 cm se skvěle hodí také při trolování 
na lososy! Dostupné ve dvou velikostech: 80x70 a 100x90cm.

Prod. č. velikost celk.délka transp.d. hloubka  
15809-570 70x60 cm 230 cm 110 cm 55 cm
15809-580 80x70 cm 240 cm 110 cm 60 cm

Prod. č. velikost celk.délka transp.d. hloubka  
15809-680 80x70 cm 220 cm 120 cm 70 cm
15809-610 100x90 cm 200 cm 120 cm 70 cm

Prod. č. velikost celk.délka transp.d. hloubka  
15809-775 70x50 cm 137 cm 72 cm 30 cm
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Tato velká taška přes rameno nabízí dostatek prostoru pro spoustu 
drobností a příslušenství, pro doklady a další nezbytné vybavení. Dva 
velké boxy na nástrahy o rozměrech 36x22,5x5,5 cm jsou součástí 
tašky a hodí se pro uskladnění gumových nástrah. Pogumované dno 
zabraňuje proniknutí vlhkosti od spodu. Obě přední kapsy nabízí další 
místo pro bezpečný transport malých krabiček na nástrahy a příslušenství, 
či jigových hlaviček. Vypolstrovaný ramenní popruh zajišťuje optimální 
komfort, i pokud je taška plně naložená a těžká. Veškerý vnější materiál je 
voděodolný a zvládne i kratší déšť, aniž by taška navlhla.

Vnější materiál: 100% Polyurethan (potažený PVC) 
Podšívka: 100% Polyester

Tato přívlačová taška nabízí dostatek prostoru pro uskladnění nástrah a 
příslušenství. Taška je dodávána se třemi velkými krabičkami na nástrahy 
o rozměrech 36x33,5x5,5 cm. Pogumované dno zabraňuje proniknutí 
vlhkosti od spodu tašky. Obě přední kapsy nabízí další úložný prostor 
pro přepravu menších krabiček na nástrahy, jigových hlaviček a jiného 
příslušenství. Vypolstrovaný ramenní popruh zajišťuje optimální komfort při 
nošení a to i tehdy, pokud je taška plně naložená. Veškerý vnější povrch je 
voděodolný a vydrží i kratší déšť, aniž by taška navlhla.

Vnější materiál: 100% Polyurethan (potažený PVC) 
Podšívka: 100% Polyester

PRoReX ShoULDeR BAg PRoReX LURe BAg

Prod. č. velikost  
15809-400 39x25x26 cm

Prod. č. velikost  
15809-410 38x25x24 cm
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Prod. č. velikost  
15809-420 46x34x27 cm

Prod. č. velikost  
15809-451 36x22.5x8.5 cm
15809-452 36x22.5x5.5 cm

Pokud chodíte lovit velké ryby s velkými nástrahami, jako jsou woblery a 
gumy, bude se vám hodit taška na nástrahy Prorex XL3, která poskytuje 
dostatek úložného prostoru i pro nástrahy velikosti XL. Taška je dodávána 
se 3 velkými krabičkami ve velikosti 36x22.5x8.5 cm, což je ideální pro 
velké woblery i gumové nástrahy, které se do běžných krabiček nevejdou. 
Velká přední kapsa a obě boční kapsy poskytují dostatek prostoru také 
na menší krabičky či příslušenství. Pogumované dno tašky zabraňuje 
proniknutí vlhosti . Vnější materiál tašky je voděodolný a bez problému 
zvládne i kratší déšť, aniž by taška navlhla. Velká hlavní část nad krabičkami 
s nástrahami nabízí dostatek prostoru pro uskladnění větších věcí a dá se 
rozdělit na menší přihrádky díky praktickým rozdělovačům. Vypolstrovaný 
ramenní popruh zajišťuje optimální komfort při nošení, i pokud je taška 
plně naložená a těžká.
Skvělá výbava pro rybolov z lodi!

Vnější materiál: 100% Polyurethan (potažený PVC) 
Podšívka: 100% Polyester

PRoReX TAcKLe BoX

Tato opravdu velká taška poskytuje obrovský prostor pro uskladnění 
nástrah a rybářského příslušenství. Taška je dodávána včetně dvou 
velkých boxů na nástrahy v rozměrech 36x22.5x5.5cm. Do vysokého 
boxu můžete pohodlně uskladnit i hodně velké gumové nástrahy, které 
se většinou nevejdou do obyčejných plochých krabiček. Pogumované dno 
zabraňuje proniknutí vlhkosti. Obě přední i boční kapsy tašky poskytují 
další místo pro uskladnění menších krabiček na nástrahy, příslušenství 
či jigových hlaviček nebo jiných nezbytností. Vypolstrovaný ramenní 
popruh vám zajistí komfort při nošení, i pokud bude taška plně naložená 
a těžká. Velká hlavní kapsa nad boxy s nástrahami nabízí další prostor 
k uložení velkých věcí a může být rozdělena v různě velké přihrádky díky 
rozdělovačům. Vnější materiál tašky je voděodolný a zvládne i kratší déšť 
naprosto bez problému.

Vnější materiál: 100% Polyuretan (potažený PVC)
Podšívka: 100% Polyester

 ToPLoADeR  ToPLoADeR

PRoReX LURe BAg XL

PRoReX LURe BAg XXL

Prod. č. velikost  
15809-425 46x35x33 cm
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