Skrzynie i pudełka wędkarskie
VS-7055, VW-2055

ROD STAND BM-280

Skrzynki na akcesoria i pudełka, wykonane z materiału o bardzo dużej odporności
na wszelkie urazy mechaniczne, takie jak uderzenie, upadek z wysokości, gwałtowny nacisk itp. (tzw. wysokoudarowy kopolimer).
Podstawowe cechy VS-7055 i VW-2055: dopasowane do ułożenia mniejszych pudełek Meiho-Versus: 4 szt. VS-3010ND i VS-3010NDM v łatwe otwieranie górnej pokrywy, po otwarciu blokada w pozycji 90°, zmniejszająca ryzyko uszkodzenia zawiasu v całkowita wodoszczelność górnej pokrywy po zamknięciu.

Przydatny na łowisku stojak na wędkę, mocowany dwoma stalowymi śrubami do
pudła. Posiada 3-stopniową regulacje wysokości. Łatwy i szybki montaż. Funkcjonalność potwierdzona na lodzie, lądzie i pokładzie łódki.
Podstawowe cechy Rod Stand BM-280:
BM-280RD
3-poziomowa regulacja wysokości v regulowana podstawka stabilizująca v bardzo
trwały materiał v wykonana ze specjalnego tworzywa głowica podtrzymująca kołowrotek nie niszczy
lakieru kołowrotka
v do pudła można zamontować
2 stojaki v kompatybilny z pudłami BM-9000, BM7000 i BM-5000.

VS-7055

VW-2055

(dł./szer./wys.):
31,3 x 23,3 x 22,2 cm

INNER STOCKER S & L

BM-280BU

Nowość

Wygodne organizery do ustawiania lub wieszania dużych przynęt w skrzyniach z serii BM, od spodu powierzchnia antypoślizgowa, zapewniająca dobre ustawienie organizera również bezpośrednio na pokładzie łodzi po wyjęciu go ze skrzynki.
Przegródki można wyjmować a całość jest bardzo łatwo umyć i wysuszyć. Większy model L pasuje do skrzynek BM-9000 i BM-7000 a mniejszy, oznaczony rozmiarem M do
skrzynek BM-5000, VS-7055, VW-2055.
BM-L

BM-S

(dł./szer./wys.):
22,5 x 16,8 x
15,8 cm

(dł./szer./wys.):
27 x 17,8 x
16,4 cm
VS-7055

BM-5000

BM-7000

BM-9000

VS-8050 Król jest tylko jeden
Absolutny top wśród skrzynek wędkarskich. Tu wszystko jest doskonałe: konstrukcja, design, wytrzymałość, trwałość, pakowność. To prawdziwy król skrzynek
wędkarskich, który sprosta najcięższym wyzwaniom.
Główna komora posiada dwie przegrody z możliwością dowolnej konfiguracji dzięki ośmiu wymiennym ściankom. Zmieścimy tutaj np. zapasowe kołowrotki, żyłki, plecionki,
kompaktowy aparat fotograficzny plus prowiant. Cztery ruchome przegrody są użebrowane i służą do przechowywania najczęściej używanych przynęt sztucznych. Po usunięciu przegród w komorze głównej zmieścimy aż 7 pudełek typu „L” + 2 pudełka „820” + 1 pudełko „4060”. To optymalna konfiguracja doskonale wykorzystująca całą powierzchnię. Pod komorą główną znajdują się cztery szuflady przeznaczone na przynęty sztuczne z możliwością konfiguracji przegródek. Szufladę można łatwo zastąpić pudłami „3045”.
W tym celu należy pociągnąć ją do siebie trzymając za prawy bok. Komora szuflad jest zabezpieczona przednim panelem z poliwęglanu, który po otwarciu chowa się w podłodze
skrzynki. Na samej górze znajdziemy jeszcze dodatkowy
pojemnik na mniejsze akcesoria. Skrzynia jest wzmocniona
bocznymi listwami z aluminium i może służyć jako siedzenie. Przemyślane i bardzo solidne zamknięcia w 100% zabezpieczają przed przypadkowym otwarciem nawet przy
dużym obciążeniu komór. Na spodzie znajdziemy antypoślizgowe nóżki utrzymujące skrzynię w miejscu nawet na
mokrej powierzchni. Możliwość zapięcia paska transportowego na bocznych uchwytach. Wymiary (dł./szer./wys.):
54,2 x 30 x 39,7 cm.
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