Woblery
System rzutowy – Long Cast (LC) – oparty o przemieszczające się w wewnętrznym kanale kulki stalowe. Pozwala na dłuższe rzuty i właściwe wyważenie przynęty. Dodatkowo kulki pełnią rolę grzechotki prowokującej drapieżniki.

Fluorescent – farby fluorescencyjne zastosowane do malowania przynęt widoczne dla ryb w warunkach gorszego oświetlenia pod wodą (mniejsza przejrzystość wody, świt/zmierzch, większe głębokości).

System rzutowy – Salmo Infinity Cast System (SICS) – oparty o ciężarek
przesuwający się po odpowiednio wyprofilowanym drucie. Pozwala na rzuty dłuższe nawet o 50% w porównaniu do przynęt o podobnej masie. Przed
rzutem ciężarek przemieszcza się na „ogon” przynęty, a po wpadnięciu do
wody wraca do przodu zapewniając woblerowi właściwe wyważenie i pracę.

Luminescence – Glow in the Dark (GD) – farba która, pochłania światło kiedy jest wystawiona na jego działanie, a w ciemności powoli je oddaje świecąc.
Miękkie wykończenie korpusu.

System grzechotek – Rattle – zbudowany z kulek stalowych i szklanych o odpowiednio dobranej średnicy tak aby wydawały dźwięki wysokich i niskich tonów, zwiększając prawdopodobieństwo zwabienia drapieżnika.

Metallic – metoda pokrywania korpusu czystym aluminium w warunkach próżniowych.

Konstrukcja kształtek – „Thru-Wire” Construction w której szkielet przynęty
stanowi odpowiednio ukształtowany profil z jednego kawałka drutu zgrzanego
na końcach. Drut jest praktycznie nie do wyrwania z wnętrza przynęty a przy
ewentualnym jej zniszczeniu podczas walki, pozwala na wyholowanie ryby.

True Image Technology (TIT) – na przynętę nakładana jest okleina zaprojektowana na bazie zdjęcia żywej ryby.
Holographic Feature Technology (HFT) – odwzorowanie połyskujących w naturze szczegółów ubarwienia ryb takich jak łuski, pokrywy skrzelowe czy oczy,
wykonane przy użyciu folii holograficznej.

Technologia łączenia przy pomocy zgrzewarki ultradźwiękowej – Ultrasonic
Body Welding (UBW). Daje większą wytrzymałość spoiny niż standardowe
metody łączenia.

UV Paint – farba odbijająca światło UV nałożona w postaci wzorów (np. łusek)
na przynętę. Daje wrażenie świecenia w paśmie widocznym dla ryb.

Technologia materiałowa – Salmo High Impact Plastic (HIP) – tworzywo
sztuczne użyte do produkcji korpusu o bardzo wysokiej odporności na zgniatanie i złamanie.

Ultra Violet Finish – UV Blast! Ostatnią warstwą pokrywającą przynętę jest
bezbarwny lakier odbija światło UV. Daje wrażenie „aureoli” widocznej dla ryb
nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Technologia materiałowa – Salmo High Density Space-age Foam (HDSF) –
materiał, który poprawia walory użytkowe przynęty i znacznie wydłuża jej żywotność. Jest wielokrotnie bardziej wytrzymały od tradycyjnych materiałów takich jak balsa lub inne tworzywa sztuczne i nigdy nie nasiąka wodą.

Kotwice Mustad KVD.

Technologia materiałowa – Policarbonowa Konstrukcja Steru. Stery wykonane z materiału o bardzo dużej odporność na pękanie i dużej przeźroczystości.
Tworzywo to używane jest między innymi w wyścigach F1 do produkcji szyb
w hełmach chroniących twarze kierowców.

Kotwice VMC.
Kotwice VMC Permasteel – zabepieczenie antykorozyjne na wody
o wysokim zasoleniu.

3D EYE – wypukła imitacja oczu rybich stworzona z żywicy.

FURY POP

Nowość

Kolejny etap ewolucji przynęty typu popper, od lat uwielbianej przez wędkarzy,
którzy wiedzą, że niewiele jest bardziej intensywnych przeżyć niż widok ataku drapieżnika, pożerającego przynętę na samej powierzchni płytkiej wody, szczególnie
gdy dzieje się to w pierwszych promieniach wschodzącego słońca. Cały korpus
przynęty pokryty jest miękkim materiałem, zwiększającym tarcie w wodzie i poprawiającym stabilność toru ruchu przynęty przy kolejnych pociągnięciach wędziskiem. Na tylnej kotwicy umieszczony jest duży, kolorowy chwost, dodatkowo wabiący drapieżniki. Fury Pop wyposażony jest także w wewnętrzną komorę z grzechotką – to po prostu perfekcyjna kombinacja projektu i wykonania! Czy preferujesz spokojniejsze jerkowanie czy nieco szybszą technikę walk-the-dog, Fury Pop
zawsze działa i nigdy nie rozczarowuje!
Jak łowić na FURY POPA. Jest kilka skutecznych sposobów a wybór pomiędzy
nimi powinien zależeć od zachowania drapieżników i specyfiki łowiska. Przy do-
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brym żerowaniu optymalne będzie intensywne i częste pooszarpywanie. Przynęta będzie się ślizgać po powierzchni, powodując
relatywnie mało zamieszania. W dobrych warunkach sprawdzi się
też druga technika: intensywne szarpnięcia z długimi przerwami,
nawet kilkusekundowymi. Fury Pop musi zatrzymać się a po zebraniu luzu linki i kolejnym szarpnięciu mocno „zamieszać” wodę.
Długość skoku, która daje najlepsze efekty to 10-20 cm. Kiedy ryby
żerują słabo zastosuj trzecią technikę – zwijaj linkę w równym, dość
szybkim tempie, urozmaicając je krótkimi, intensywnymi szarpnięciami. Przynęta będzie wtedy zygzakować na zmianę w lewo
i prawo, imitując chorą lub ranną rybkę. Po sekwencji kilu takich
ruchów pozwól woblerowi pozostać na 2–3 sekundy w bezruchu.
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