
SPEED HD  (typ 40)
Speed HD to trzy haki o kształcie O’Shaugnessy, znanym już dobrze z serii Speed. Podstawowa różnica to zastosowanie drutu klasy HeavyDUTY™ 3X STRONG. Wszystkie haki 
SPEED HD ostrzone są w technologii ULTRAPOINT™ i pokrywane policeramiczną powłoką BK1 BenchKote. Każdy hak dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości został sil-
nie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolankowego (tzw. forged hook – hak kuty). System talerzowego mocowania przynęty w czasie rzutu niezawodnie blokuje na 

Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 

proste.

Łuk kolankowy ścięty 
(tzw. O’Shaugnessy), 

drut wzmocniony, 
hak kuty.

Dwa pierścienie 
pewnie trzymające 

przynętę.

BENCH
KOTE

ULTRA POINT

BK1

 Waga hak
 [g] 7/0  (HL) 8/0  (HL) 10/0  (HL)
 5   •  (53.5)   •  (58.0)   •  (65.5)
 7.5   •  (52.5)   •  (57.0)   •  (64.5)
 10   •  (51.0)   •  (55.5)   •  (63.0)
 15   •  (50.5)   •  (55.0)   •  (62.5)
 20   •  (50.0)   •  (54.5)   •  (62.0)
 25   •  (49.5)   •  (54.0)   •  (61.5)
 35   •  (49.0)   •  (53.5)   •  (61.0)
 125   •  (43.0)   •  (47.5)   •  (55.0)
 150   •  (42.0)   •  (46.5)   •  (54.0)
 200   •  (41.0)   •  (45.5)   •  (53.0)

haku nawet największych rozmiarów gumy. Główki jigowe z serii SPEED HD przeznaczone są do połowu największych ryb drapieżnych, takich jak su-
my, szczupaki czy sandacze. Najcięższe modele o masie powyżej 100g 
powstały specjalnie z myślą o połowie ryb w morzach, zarówno dorszy 
w Bałtyku, jak i innych gatunków, żyjących np. w Morzu Norweskim. Nie-
prawdopodobna moc drutu 3X STRONG w połączeniu z kształtem haka 
O’Shaugnessy daje efekt w postaci najmocniejszych oferowanych na ryn-
ku główek jigowych. Warto podkreślić, że są one przy tym równie ostre 
i chwytne jak modele wykonane z cieńszego drutu. Nadają się do zbro-
jenia wszystkich rodzajów miękkich przynęt spinningowych w rozmia-
rach 10 do 20 centymetrów. W przypadku tych największych zaleca się 
stosowanie dwuhaczykowej kotwiczki typu 3674R jako tzw. dozbrojki.

Informacja zakodowana 
w indeksie na opakowaniu:

sposób konfekcjonowania
5 –  pakowane po 3 sztuki,  6 –  pakowane po 20 sztuk

typ główki
tu: główka typ 21 

czyli Speed

waga 
główki
tu: 15 g

wielkość 
haka

tu: 1/0

5 21 150 010

HL

HL – parametr określający 
maksymalną długość haka 
(w milimetrach), jaką moż-
na umieścić w przynęcie.
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Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 

proste.

Łuk kolankowy ścięty 
(tzw. O’Shaugnessy), 

drut wzmocniony, hak kuty.

Dwa pierścienie 
pewnie trzymające 

przynętę.

BENCH
KOTE

ULTRA POINT

BK1

SPEED  (typ 21)
Projektując kształt ostrza za cel postawiliśmy tu sobie zmniejszenie efektu sprężynowania łuku kolankowego w momencie zacięcia, co zawsze powoduje pogorszenie sku-
teczności w przypadku ryb o bardzo twardym pysku. W serii SPEED zastosowaliśmy drut typu 1X STRONG HeavyDUTY™, ostrzony w technologii UltraPoint™ i dodatkowo po-
krywany powłoką policeramiczną BK1 BenchKote. Każdy hak dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości został silnie spłaszczony bocznie na całym odcinku łuku kolan-
kowego (tzw. forged hook – hak kuty). Do idealnego przeniesienia efektu szarpnięcia wędziskiem tak, aby w rezultacie siła wbijająca ostrze działała dokładnie wzdłuż odcin-
ka drutu bezpośrednio poniżej grotu haka, optymal-
nym okazał się kształt haka O’Shaugnessy, który jed-
nocześnie pozwala osiągnąć ogólnie większą moc. 
W główkach SPEED zastosowano najnowocześniej-
szy obecnie system talerzowego blokowania przynę-
ty, który w stu procentach zabezpiecza ją przed zsu-
waniem się w czasie rzutu. Można nimi zbroić prak-
tycznie wszystkie przynęty gumowe w rozmiarach 
5–15 centymetrów. W przypadku tych największych 
zaleca się stosowanie dwuhaczykowej kotwiczki ty-
pu 3674R, jako tzw. dozbrojki.

Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 

proste.

Łuk kolankowy 
okrągły 

(tzw. Aberdeen), 
hak częściowo 

odkuwany.

Krótki, precyzyjnie 
zamontowany w główce 

haczyk z drutu nierdzewnego, 
idealny do zakładania gum 

o smukłej budowie.

AGGRESSOR  (typ 19)
Nowa seria główek jigowych V-POINT oparta na najwyższej jakości hakach ULTRAPOINT™, pokrywanych policeramiczną powłoką BK1 Bench-
Kote. Jego cechy to klasyczny, okrągły łuk kolankowy typu Aberdeen i długie, proste ostrze. W celu zwiększenia wytrzymałości, środkowa część 
trzonka oraz łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie (tzw. semi-forged hook, czyli hak częściowo odkuwany). Nowość to system mocowa-
nia przynęty w postaci haczyka z drutu nierdzewnego, przygotowany specjalnie do gum o delikatniejszej, smuklejszej budowie, które niekie-
dy uszkadzały się przy zakładaniu na ołowiane pierścienie stosowane w innych seriach. Element ten wykonany został bardzo starannie i pre-
cyzyjnie, co odróżnia główki Dragon V-Point od innych wyrobów na rynku, w których do-
kładność montażu pozostawia bardzo wie-
le do życzenia. Główki AGGRESSOR nadają 
się do zbrojenia wszelkiego rodzaju przy-
nęt gumowych w rozmiarach 6–15 centy-
metrów. W przypadku tych największych 
zaleca się stosowanie podwójnej kotwicz-
ki typu 3674R lub krótkiej dozbrojki z kotwi-
cą na przyponie stalowym lub żyłkowym.

GŁÓWKI JIGOWE

 Waga hak
 [g] 1/0  (HL) 2/0  (HL) 3/0  (HL) 4/0  (HL) 5/0  (HL) 6/0  (HL)
 3   •  (28.5)   •  (30.5)   •  (34.5)   •  (38.5)  
 5   •  (28.0)   •  (30.0)   •  (34.0)   •  (38.0)   •  (43.0)   •  (48.0)
 7.5   •  (27.5)   •  (29.5)   •  (33.5)   •  (37.5)   •  (42.5)   •  (47.5)
 10   •  (27.0)   •  (29.0)   •  (33.0)   •  (37.0)   •  (42.0)   •  (47.0)
 12.5       •  (32.5)   •  (36.5)   •  (41.5)   •  (46.5)
 15       •  (32.0)   •  (36.0)   •  (41.0)   •  (46.0)
 20     •  (31.0)   •  (35.0)   •  (40.0)   •  (45.0)

 Waga hak
 [g] 1/0  (HL) 2/0  (HL) 3/0  (HL) 4/0  (HL) 5/0  (HL) 6/0  (HL)
 2   •  (29.0)   •  (31.5)   •  (34.5)   •  (39.5)  
 3   •  (28.5)   •  (31.0)   •  (34.0)   •  (39.0)   •  (44.0)   •  (49.0)
 5   •  (28.0)   •  (30.5)   •  (33.5)   •  (38.5)   •  (43.5)   •  (49.0)
 7.5   • (27.5)   •  (30.0)   •  (33.0)   •  (38.0)   •  (43.0)   •  (48.0)
 10   •  (27.0)   •  (29.5)   •  (32.5)   •  (37.5)   •  (42.5)   •  (47.5)
 12.5   •  (26.0)   •  (28.5)   •  (31.5)   •  (36.5)   •  (41.5)   •  (46.5)
 15   •  (25.5)   •  (28.0)   •  (31.0)   •  (36.0)   •  (41.0)   •  (46.0)
 17.5   •  (25.0)   •  (27.5)   •  (30.5)   •  (35.5)   •  (40.5)   •  (45.5)
 20     •  (30.0)   •  (35.0)   •  (40.0)   •  (45.0)
 25      •  (29.5)   •  (34.5)   •  (39.5)   •  (44.5)
 30     •  (29.0)   •  (34.0)   •  (39.0)   •  (44.0)
 35       •  (38.5)   •  (43.5)



Główki jigowe

PROTECTOR  (typ 20)
Specjalistyczna seria antyzaczepowych główek jigowych PROTECTOR wykonana w oparciu o iden-
tyczne założenia, co seria główek Speed. Do ich budowy użyto tego samego, wzmacnianego mode-
lu haka Speed UltraPoint™, o ściętym łuku kolankowym typu O’Shaugnessy i długim, prostym ostrzu, 
w całości dodatkowo pokrywanego nowo opracowaną powłoką policeramiczną Mustad BK1 Bench-
Kote. Każdy taki hak jest dla zwiększenia wytrzymałości silnie spłaszczony bocznie na całym odcin-

Łuk kolankowy ścięty 
(tzw. O’Shaugnessy), 

drut wzmocniony, hak kuty.

Antyzaczep 
ze sprężystego drutu.

Dwa pierścienie 
pewnie trzymające 

przynętę. Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 

proste.

BENCH
KOTE

ULTRA POINT

BK1

ku łuku kolankowego (tzw. forged hook – hak kuty). Podob-
nie jak w główkach Speed, zastosowano tu talerzowy system 
blokowania przynęty. Specjalna, antyzaczepowa konstrukcja 
umożliwia używanie główek PROTECTOR do łowienia okoni 
i sandaczy w zbiornikach zaporowych i na innych łowiskach 
o dużej ilości zaczepów. Można za ich pomocą zbroić więk-
szość przynęt gumowych w rozmiarach 5–12 centymetrów.

 Waga hak
 [g] 1/0  (HL) 2/0  (HL) 3/0  (HL) 4/0  (HL) 5/0  (HL) 6/0  (HL) 7/0  (HL) 8/0  (HL) 10/0  (HL)
 5   •  (27.0)   •  (30.0)   •  (33.5)   •  (38.5)   •  (44.0)   •  (48.0)
 6   •  (27.0)   •  (30.0)   •  (33.5)   •  (38.5)   •  (44.0)   •  (48.0)
 7.5    •  (29.5)   •  (33.0)   •  (28.0)   •  (43.5)   •  (47.5)
 10    •  (29.0)   •  (32.5)   •  (27.5)   •  (43.0)   •  (47.0)   •  (38.5)   •  (44.5)   •  (51.0)
 15    •  (29.0)   •  (32.5)   •  (27.5)   •  (43.0)   •  (47.0)

Nowość Nowość Nowość

NOWOŚĆ NA SEZON 2023 10-gramowe główki antyzaczepowe na dużych hakach Speed HD.

BENCH
KOTE

ULTRA POINT

BK1

VIPER  (typ 30)
Seria główek Dragon V-Point, do stworzenia której zastosowaliśmy haki Mustad LongPOINT™ BK1 BenchKote (pokryte powłoką policeramiczną). Ich cechy to okrągły łuk 
kolankowy (typ Aberdeen), poszerzony w stosunku do standardów o około 15% oraz ostrze mocno podgięte w kierunku środka łuku kolankowego (tzw. Beak Point). Środko-
wa część trzonka oraz łuk kolankowy zostały spłaszczone bocznie w celu zwiększenia wytrzymałości haka na rozginanie (tzw. semi-forged hook, czyli hak częściowo odku-
wany). Do produkcji haków VIPER zastosowano drut typu 1X STRONG HeavyDUTY™, ale tym razem wykonany ze stali 154CM, twardszej i eliminującej dzięki temu praktycznie 

Wydłużone ostrze 
LONGPOINT™, 

zagięte.

Łuk kolankowy okrągły 
(tzw. Aberdeen), 

poszerzony, 
hak kuty.Dwa pierścienie 

pewnie trzymające 
przynętę.

do zera efekt sprężynowania haka w momencie zacina-
nia ryby. Wydłużone ostrze typu LongPOINT™ pozwo-
liło uzyskać nieprawdopodobnie ostry i chwytny hak. 
Podobnie jak w pozostałych seriach V-Point, zastosowa-
no tu najnowocześniejszy obecnie system talerzowego 
blokowania przynęty, który w stu procentach zabezpie-
cza ją przed zsuwaniem się w czasie rzutu. Główki VIPER 
nadają się do zbrojenia wszelkiego rodzaju przynęt gu-
mowych w rozmiarach 6–15 centymetrów. W przypad-
ku tych największych zaleca się stosowanie dwuhaczy-
kowej kotwiczki typu 3674R jako tzw. dozbrojki.

 Waga hak
 [g] 3/0  (HL) 4/0  (HL) 5/0  (HL) 6/0  (HL)
 3   •  (35.5)   •  (40.0)  
 5   •  (34.5)   •  (39.0)   •  (43.5)   •  (49.5)
 7.5   •  (33.0)   •  (37.5)   •  (42.0)   •  (48.0)
 10   •  (32.5)   •  (37.0)   •  (41.5)   •  (47.5)
 12   •  (32.5)   •  (37.0)   •  (41.5)   •  (47.5)
 15   •  (31.5)   •  (36.0)   •  (40.5)   •  (46.5)
 17.5   •  (31.5)   •  (36.0)   •  (40.5)   •  (46.5)
 20   •  (31.5)   •  (36.0)   •  (40.5)   •  (46.5)
 25   •  (31.0)   •  (35.5)   •  (40.0)   •  (46.0)
 30   •  (30.5)   •  (35.0)   •  (39.5)   •  (45.5)
 35     •  (38.5)   •  (45.0)

handmade in Poland

X-FINE  (typ 25)
Wyrafinowany i delikatny, ale przy tym bardzo sprężysty i mocny drut; dwa mikro-
skopijne zadziory, umieszczone po przeciwnych stronach trzonka haczyka i kro-
pelkowe, lekko spłaszczone ołowiane dociążenie i specyficzną pozycję oczka za-
czepowego uznaliśmy za cztery nienaruszalne cechy mini-główki, znane już z serii 
Mustad Micro. Szukając kolejnych rozwiązań, które w pewnych warunkach mogły-
by jeszcze poprawić skuteczność, wprowadziliśmy dwie poważne zmiany: nieco 
bardziej zaokrąglony łuk kolankowy i bardzo istotne zwężenie całego haka. Trzecia, 
niewielka zmiana, polega na delikatnym podgięciu do środka samej końcówki ostrza haczyka. Efekt? 
W postaci serii Mustad Micro mieliśmy najlepszą mini-główkę na rynku w ogólnym pojęciu. Dziś ma-
my dwie najlepsze SPECJALISTYCZNE mini-główki: Micro pozostaje wyborem nr 1 do zbrojenia malut-
kich ripperków, a główka DRAGON X-FINE to absolutny hit, kiedy łowimy okonie na twistery-paproszki!
Uwaga! Główki jigowe DRAGON V-POINT X-FINE mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako 
mormyszki w łowieniu podlodowym.

Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 
delikatnie zagięte.

Wąski łuk kolankowy, 
okrągły 

(tzw. Aberdeen).

Dwa mikrozadziory 
pewnie trzymające 

przynętę.

 Waga hak
 [g] 6  (HL) 4  (HL) 2  (HL) 1  (HL)
 0.8   •  (13.0)   •  (15.5)  
 1.5   •  (12.0)   •  (15.0)   •  (17.0)   •  (17.5)
 2.5   •  (12.0)   •  (13.5)   •  (16.0)   •  (17.5)
 4   •  (12.0)   •  (13.5)   •  (15.5)   •  (17.5)
 5.5     •  (15.5)   •  (17.5)

FOOTBALL  (typ 31)
Najnowsza seria główek Dragon V-Point jest przeznaczona głównie do łowienia w opadzie. Taka główka stabili-
zuje przynętę zarówno podczas opadania jak i po dotknięciu dna. Kształt obciążenia, przypominający nieco pił-
kę do rugby czy futbolu amerykańskiego, powoduje, że kiedy przynęta znajdzie się na dnie, nie może przewró-

Perfekcyjne ostrze 
ULTRAPOINT™, 

proste.

Dwa pierścienie 
pewnie trzymające 

przynętę.

Łuk kolankowy ścięty 
(tzw. O’Shaugnessy), 

drut wzmocniony, 
hak kuty.

Specjalnie 
zaprojektowany 

kształt 
obciążenia.

BENCH
KOTE

ULTRA POINT

BK1

cić się na bok, a dzięki temu ostrze haka zawsze jest w górze. Ma to olbrzymie znaczenie 
dla skuteczności zacinania brań drapieżników, które mają zwyczaj atakować przynętę tuż 
po osiągnięciu przez nią dna. Bardzo często w ten sposób zachowują się sandacze, a w wie-
lu przypadkach także okonie.
Za najlepszy do tej serii uznaliśmy hak o kształcie O’Shaugnessy, który idealnie przenosi siłę 
zacięcia na ostrze i jest też najmocniejszym typem haczyka jigowego. Wykonany jest z dru-
tu typu 1X STRONG HeavyDUTY™ ostrzonego w technologii UltraPoint™ i dodatkowo po-
krytego powłoką policeramiczną BK1 BenchKote. Każdy hak jest dla dodatkowego wzmoc-
nienia wytrzymałości spłaszczony bocznie na całym łuku kolankowym (tzw. forged hook – 
hak kuty). Jak we wszystkich główkach jigowych Dragon V-Point, także w serii FOOTBALL za-
stosowany został talerzowy system blokowania przynęty, składający się z dwóch pierścieni.  
Główkami FOOTBALL można zbroić praktycznie wszystkie przynęty miękkie w rozmiarach 
5–15 cm, przy czym w przypadku tych największych zalecamy stosowanie tzw. dozbrojki.

 Waga hak
 [g] 1/0  (HL) 2/0  (HL) 3/0  (HL) 4/0  (HL) 5/0  (HL) 6/0  (HL)
 5   •  (29.0)   •  (31.5)    
 7.5     •  (33.5)   •  (38.5)  
 10     •  (33.0)   •  (38.0)  
 12.5     •  (33.0)   •  (38.0)  
 15     •  (33.0)   •  (37.0)   •  (42.5)   •  (46.5)
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Waga wahadłówek:
seria 65-27: 17 g,    seria 65-28: 22 g 
seria 65-29: 17 g,    seria 65-30: 22 g

65-29-001

65-30-001

65-27-301
65-28-301

65-27-401
65-28-401

65-27-501
65-28-501

65-30-601

65-29-201

65-30-201

65-29-301

65-30-301

65-29-401

65-30-401

65-29-501

65-30-50165-29-601 65-30-601

TROĆ
Błystka do łowienia troci i łososi. Sprawdza się nie tylko w naszych rzekach –podczas 
testów łowiono na nią wielkie łososie w Szwecji i w rzekach półwyspu Kola. Ofero-
wana w dwóch grubościach blachy.

rewers rewers

Waga wahadłówek:
seria 65-12: nr 1 - 12 g,    nr 2 - 20 g 
seria 65-13: nr 1 - 12 g,    nr 2 - 20 g

65-13-002

65-12-001 
65-12-002

65-13-001 
65-13-002

65-13-501 
65-13-502

65-13-701 
65-13-702

65-12-101 
65-12-102

65-12-301 
65-12-302

65-12-401 
65-12-402

WYDRA
Sprawdzony wzór, sprawdzona kolorystyka, sprawdzona wielkość. Doskonała uni-
wersalna wahadłówka, szczególnie skuteczna w przypadku łowisk rzecznych. Moż-
na ją bardzo prowokująco prowadzić z prądem, co wielokrotnie jest przysłowiową 
receptą na leniwego drapieżnika.

Waga wahadłówek:
seria 65-06: nr 1 - 10 g,    nr 2 - 16 g 
seria 65-07: nr 1 - 16 g,    nr 2 - 24 g 
seria 65-08: nr 1 - 16 g,    nr 2 - 24 g

ALGA
Znakomity „klasyk” na szczupaki, okonie i sandacze. Błystka idealna do bardzo wol-
nego prowadzenia. Poza standardowymi, sprawdzonymi powłokami galwanicznymi 
oferujemy także modele z okleiną holograficzną. Przygotowaliśmy tę błystkę w dwóch 
grubościach blachy, uzyskując różną wagę przy tej samej wielkości.

65-08-502

65-06-301 
65-06-302

65-08-201 
65-08-202

65-08-001 
65-08-002

65-08-701 
65-08-702

65-07-001 
65-07-002

rewers rewers rewers

65-07-101 
65-07-102

65-07-201 
65-07-202

65-07-301 
65-07-302

65-07-401 
65-07-402

65-07-501 
65-07-502

65-08-601 
65-08-602

65-08-401 
65-08-402

65-08-501 
65-08-502

65-06-601 
65-06-602

65-03-703 Waga wahadłówek:
seria 65-01: nr 0 - 6 g,    nr 1 -   8 g,    nr 2 - 13 g,    nr 3 - 16 g 
seria 65-02: nr 0 - 8 g,    nr 1 - 11 g,    nr 2 - 20 g,    nr 3 - 26 g 
seria 65-03: nr 0 - 8 g,    nr 1 - 11 g,    nr 2 - 20 g,    nr 3 - 26 g

GNOM
Najsłynniejsza wahadłówka w nowej kolorystyce i z nowym wykończeniem po-
wierzchni. Zawsze pewna przynęta spinningowa niemal na wszystkie występują-
ce drapieżniki. Dwie grubości blachy pozwalają uzyskać różną wagę przy tej samej 
wielkości.

65-01-300 
65-01-301 
65-01-302 
65-01-303

65-01-600 
65-01-601 
65-01-602 
65-01-603

65-02-000 
65-02-001 
65-02-002 
65-02-003

65-03-000 
65-03-001 
65-03-002 
65-03-003

65-03-200 
65-03-201 
65-03-202 
65-03-203

65-03-400 
65-03-401 
65-03-402 
65-03-403

65-03-500 
65-03-501 
65-03-502 
65-03-503

65-03-600 
65-03-601 
65-03-602 
65-03-603

65-03-700 
65-03-701 
65-03-702 
65-03-703

65-02-100 
65-02-101 
65-02-102 
65-02-103

65-02-300 
65-02-301 
65-02-302 
65-02-303

65-02-400 
65-02-401 
65-02-402 
65-02-403

rewers rewers
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Wybór najwłaściwszej przynęty, najskuteczniejszego pilkera, powinien być pozostawiony profesjonalistom i eksper-
tom, którzy łowieniu na morzu poświęcają nieporównywalnie więcej czasu niż przeciętny wędkarz. Zaufaliśmy najlep-
szym specjalistom z grupy TEAM DRAGON i w ten sposób została skompletowana oferta najskuteczniejszych pilkerów.

BALTIC
Pracuje w sposób naśladujący zacho-
wanie się chorej rybki i dzięki temu po-
trafi sprowokować dorsze w okresach 
słabego żerowania. Stosunkowo du-
ża powierzchnia boczna emituje silne 
bodźce wzrokowe w miejscach, do któ-
rych dociera jeszcze światło.

67-07-6150

67-07-0_ 67-07-1_67-07-5_ 67-07-6_

 Indeks nazwa
 100 g 125 g 150 g 220 g

    100 125 150 220
 67-07-0 Baltic x x x x
 67-07-1 Baltic x x x x
 67-07-5 Baltic x x x x
 67-07-6 Baltic x x x x

BORA
Bardzo mocno pracujące powierzch-
nią boczną pilkery, o wysokiej, spłasz-
czonej konstrukcji. Stosunkowo równo 
rozłożona masa, szeroka część ogono-
wa. Większość wersji kolorystycznych 
jest malowana na różne kolory po obu 
stronach, co zwiększa szanse na szyb-
kie dobranie odpowiedniej kolorysty-
ki przynęty w dni chimerycznego że-
rowania dorszy.

67-05-0_

67-05-1_ 67-05-7_

67-05-5_

67-05-9_

67-05-9150

 Indeks nazwa
 120 g 150 g 180 g 250 g

    120 150 180 250
 67-05-0 Bora x x x x
 67-05-1 Bora x x x x
 67-05-5 Bora x x x x
 67-05-7 Bora x x x x
 67-05-9 Bora x x x x

TOBIASZ
Imitacja tobiasza – jednego z głównych 
składników pokarmowych dorszy i tro-
ci, które też trafiają się jako atrakcyjny 
przyłów przy stosowaniu tego pilkera. 
Najmniejszym Tobiaszem można ło-
wić korzystając nawet z mocnego ze-
stawu szczupakowego. Zastosowanie 
uniwersalne, na łowiska o różnych cha-
rakterystykach.

67-01-4_67-01-0_ 67-01-1_ 67-01-7_

67-01-0200

 Indeks nazwa
 75 g 100 g 125 g 150 g 200 g 250 g 350 g 450 g

    075 100 125 150 200 250 350 450
 67-01-0 Tobiasz x x x x x x x x
 67-01-1 Tobiasz x x x x x x x x
 67-01-4 Tobiasz x x x x x x  
 67-01-7 Tobiasz x x x x x x  
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