Sprzęt trollingowy
0276 i 0277 Obrotowe wysięgniki do kotwicy

0370 Izolator kuli

Wysięgniki do kotwicy z możliwością szybkiego demontażu. Na podstawie 241 (wysięgnik 0276) z możliwością montażu na boku i na szczycie burty oraz na podstawie
244 (wysięgnik 0277), wyłącznie do montażu poziomego.

Izolator kuli, montowany pomiędzy linką z windy a kulą. Jego zadaniem jest amortyzacja uderzeń kuli o dno lub zaczepy, zapobieganie wytwarzaniu się pola elektrycznego i ograniczanie wpadania kuli w zaczepy. Łatwy w użyciu.
UWAGA! Kula ołowiana nie jest dołączona do amortyzatora.

0276

0277

71 zł
234 zł

249 zł

0449 Przenośna
podstawa do rodholderów

249 zł

Przenośna podstawa do montażu uchwytów do
wędzisk, kompatybilna z mocowaniem uchwytów typu 241.

0278F Wysięgnik do kotwicy
Wysięgnik do kotwicy montowany na stałe. System blokady kotwicy dla mniejszych łodzi przeznaczonych do łowienia na wodach stojących. Szybka
możliwość blokady i zwolnienia kotwicy. Do użytku
z linami o średnicy nieprzekraczającej 1/2 cala (około 13 mm). Bardzo wytrzymała konstrukcja. Rolkowe łożysko zapewnia ciche i niezawodne działanie.

1000K i 1001K
Stalowe linki trollingowe

169 zł

0280BK Uchwyt
do wędki baitcaster/spinnning

156 zł

Uchwyt do wędki z kołowrotkiem typu multiplikator
lub kołowrotkiem o stałej szpuli, standardowo z mocowaniem typu 241. Utrzymuje multiplikator w miękkim
gnieździe. Wcięcie w przedniej części uchwytu umożliwia bezpieczne trzymanie kołowrotka spiningowego
o stałej szpuli. Taki rodzaj uchwytu do wędki umożliwia
zwijanie żyłki bez konieczności wyjęcia wędki z uchwytu.

0281BK Uchwyt
do wędki baitcaster/spinnning

Stalowa, nierdzewne linki plecione (1x6) do windy Scotty.
1000K: długość 200 ft / 61 m, wytrzymałość 150 lb / 67,5 kg).
1001K: długość 300 ft / 91 m, wytrzymałość 150 lb / 67,5 kg).
W kartoniku zestaw zakończeniowy z agrafką.
1000K

179 zł

1001K

239 zł

1009 Hak z krętlikiem
do montażu kuli

63 zł

Hak z krętlikiem do montażu kuli
(2 sztuki + rurki montażowe).

159 zł

1015 Podstawa
montażowa na burtę

266 zł

Podstawa do windy Depthmaster (1050DPR), przeznaczona do montażu windy na wąskich i nierównych burtach.

Uchwyt typu baitcaster, do wędki z multiplikatore, z możliwością włożenia wędki z kołowrotkiem o stałej szpuli. W komplecie z mocowaniem typu 244. Multiplikator
utrzymywany jest w miękkim gnieździe a z kolei wcięcie
w przedniej części uchwytu umożliwia bezpieczne zamocowanie kołowrotka spiningowego o stałej szpuli. Umożliwia
zwijanie żyłki bez konieczności wyjęcia wędki z uchwytu.

1017 Kula ołowiana
Obciążenie w formie ołowianej kuli ze statecznikiem
(waga 3 lb).

158 zł

0282BK Uchwyt do
wędki baitcaster/spinnning

221 zł

Uchwyt typu baitcaster, do wędki z multiplikatore, z możliwością włożenia wędki z kołowrotkiem o stałej szpuli.
W komplecie z mocowaniem typu 438 i szyną montażową 440-4 Low-Pro Track. Multiplikator utrzymywany jest
w miękkim gnieździe, a z kolei wcięcie w przedniej części
uchwytu umożliwia bezpieczne zamocowanie kołowrotka spiningowego o stałej szpuli. Umożliwia zwijanie żyłki
bez konieczności wyjęcia wędki z uchwytu.

1027 Podstawa
do montażu na relingu

388 zł

Podstawa do montażu windy na relingu. Pasuje do relingu o średnicy 1 1/2” (około 38 mm). Podstawa jest łatwa
w montażu i demontażu. UWAGA! Drewniany wspornik
nie jest dostępny wraz z podstawą, jego funkcja to przekazywanie nadmiernych przeciążeń na burtę.

1151 Agrafka Coastlock
0287 Podstawa
do mocowania na reling 7/8”

Doskonale sprawdza się na łodziach o ograniczonej powierzchni montażowej. Pasuje do wszystkich systemów mocowań Scotty.

0350BK Uchwyt
do wędki Rod Master II
Uchwyt do wędki typu Rod Master II, wyposażony
w mocowanie typu 241. Ośmiocalowy (około 20 cm),
owalny uchwyt do wędki, pełen zakres regulacji kąta
pochylenia.
2018

70 zł

Agrafka z krętlikiem łożyskowanym
(wytrzymałość 90 kg).

124 zł

1155 Agrafka samoblokująca
na linkę downriggera

163 zł

72 zł

Duża, wytrzymała agrafka trollingowa, służąca do umiejscowienia zestawu na lince downriggera. Dwie sztuki.

1161 Agrafka
do „wolnego” flashera

100 zł

Agrafka do wolnego flashera, mocowana bezpośrednio do linki downriggera. Dwie sztuki w zestawie.

117

