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Scaun crap HYC002-AL-HB
scaun pentru pescuitul la crap, cu spãtar înalt, reglabil, cu
cotiere ºi picioare ajustabile. Înãlþimea ºezutului faþã de
pãmânt variazã între 30cm-47cm (faþã) și 30cm-41cm (spate)
 material gros „Oxford“ 600x300D, cadru aluminiu
 dimensiuni spãtar (cm): 76x49
 dimensiuni șezut (cm): 54x53
 grosime șezut: 1,5cm (cu pernã pentru șezut și zona lombarã
de 3 cm)
 greutate: 6,5kg


Set 10 cuie cort XL
 Set 10 cuie XL, foarte lungi, goase, cu burghiu, pentru
ancorarea ușoarã a corturilor, indiferent de tipul de sol întâlnit
 Lungime totalã: 31cm
 Lungime tijã: 26cm
 Husã pentru transport
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Fir textil Baracuda Thor 300m
BARACUDA
300m rolã/culoare gri-petrol
Diametru fir (mm)

Super Strong

300m

Rezistenþa la rupere la nod (kg)

0,18 mm 0,22 mm 0,25 mm 0,30 mm 0,33 mm
12 kg
15,2 kg
17,5 kg
22 kg
25,2 kg

Fir textil fabricat în Japonia, conceput special pentru adepþii pescuitului la crap care nu
preferã monofilamentul. Este un textil împletit din 4 fire, cu acoperire dublã cu silicon,
perfect pentru aruncãrile la mare distanþã. Are o flexibilitate și o putere deosebitã, o
memorie foarte scãzutã și este foarte rezistent la abraziune.

THOR
4W Braided Line

Mãnuºi groase XX
 Disponibile în douã variante: material integral fleece sau
material impermeabil. Ambele materiale sunt foarte groase,
destinate anotimpului rece
 Culoare: camuflaj
 Mãrime universalã

Mãnuși Norway Power Fleece
86-704...

 Material faþã - neopren 2,5mm, anti-vânt;
material verso: fleece gros
 Materialul din palmã este anti-alunecare
 Mãnușile au douã degete detașabile
 Mãrimi: M, L, XL, 2XL
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FISHERMAN’S ENERGY
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Momeli Sasame (Metal Lure) LEM097
28g
Disponibile în trei variante de culori
 Sunt momeli destinate pescuitului la știucã/somn dar și
pescuitului marin
 În timpul recuperãrii, momelile produc o bãtaie puternicã,
generând vibraþii în apã, acest fapt fãcându-le practic irezistibile
 Sunt echipate cu douã cârlige duble Sasame




#12

Vã prezentãm noua gamã de ace Sasame, foarte popularã la pescuitul în ape dulci, disponibilã doar pe piaþa niponã.
Din acest motiv, numerotarea mãrimii este inversã faþã de cea folositã la acele Sasame destinate pieþei europene.
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Sasame KL-02
Red
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Sasame KH-01
Nickel
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