
Designed and Engineered in Japan

 Marka znana chyba każdemu wędkarzowi na całym świecie. Swoją renomę kołowrotki te zawdzięczają 
doskonałym materiałom, japońskim automatom CNC odpowiedzialnym za powtarzalność każdego deta-
lu, zegarmistrzowskiej precyzji monterów oraz bezkompromisowej kontroli jakości. Każdy z kołowrotków 
zabezpieczony jest przed niszczącym działaniem kurzu i wilgoci trwałymi i elastycznymi uszczelniaczami. 
Precyzyjne, wielotarczowe sprzęgło hamulca idealnie równo oddaje linkę zarówno przy luźno dokręco-
nym sprzęgle jak i podczas siłowego holu gdy tarcze poddawane są dużym obciążeniom. Szeroka gama 
modeli oraz wielkości pozwoli dobrać każdemu wędkarzowi kołowrotek dopasowany do jego oczekiwań. 
Możesz kupić kopię... ale oryginalne Ryobi jest tylko jedno.
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SLAM SLAR

SLAM

 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe  wielotarczowy hamulec przedni  obudowa 
i rotor z kompozytu NCRT  szpula główna aluminiowa  komputerowo wy-
ważony rotor  mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem  alu-
miniowa składana korbka  rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
 Wysokiej jakości kołowrotek przeznaczony do wszystkich metod połowu. 
Obudowa i rotor wykonano z ultra lekkiego tytanowo-carbonowego kompozytu 
NCRT charakteryzującego się niespotykaną wręcz sztywnością. W porównaniu 
ze zwykłym grafitem, użycie materiału NCRT obniżyło wagę kołowrotka o 20%, 
jednocześnie wzmacniając go o 40%. Nie da się przecenić płynności jego pracy, 
nawet pod dużym obciążeniem. Spinningiści docenią szczególnie jego niską 
wagę. Model Slam 1000 waży zaledwie 213 g!

 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe  automatyczna blokada łożyska oporowego 
 wielotarczowy hamulec przedni  obudowa i rotor z kompozytu NCRT  szpula 
główna aluminiowa  komputerowo wyważony rotor  mocna, ergonomiczna 
rączka z wygodnym uchwytem  aluminiowa składana korbka  rolka kabłąka 
pokryta azotkiem tytanu.
 Unowocześniona wersja dobrze znanego i lubianego przez spinningistów  
kołowrotka SLAM. Przy konstrukcji tego modelu wykorzystano ten sam kom-
pozyt tytanowo-karbonowy, co w klasycznym SLAMie. Daje on efekt niezwykłej 
lekkości przy jednoczesnym odczuciu mocy i trwałości całej konstrukcji 
kołowrotka. Pracuje on płynnie i bez zarzutu nawet przy dużym obciążeniu. 
Dodatkowo, automatyczna blokada łożyska oporowego zapewnia maksymalną 
kontrolę każdego brania bez ryzyka spóźnionego zacięcia. Sprawdź go, a na 
pewno się nie zawiedziesz! 

Waga (g)

Waga (g)

Szpula zapasowa

Szpula zapasowa

Szpula główna

Szpula główna

Pojemność szpuli (mm/m)

Pojemność szpuli (mm/m)

Ilość łożysk

Ilość łożysk

Art. nr

Art. nr

Przełożenie

Przełożenie

4000 014 360 400 6+1 5,2:1 249 1 aluminiowa — 0,29/200   0,37/115

4000 014 560 400 6+1 5,2:1 249 1 aluminiowa — 0,29/200   0,33/150   0,37/115

3000 014 260 300 6+1 5,2:1 247 1 aluminiowa — 0,24/235   0,33/115 

3000 014 560 300 6+1 5,2:1 247 1 aluminiowa — 0,24/235   0,28/170   0,33/115 

2000 014 160 200 6+1 5,2:1 215 1 aluminiowa — 0,24/155   0,28/125

2000 014 560 200 6+1 5,2:1 215 1 aluminiowa — 0,24/155   0,28/110   0,33/80

Slam

Slam SLAR

1000 014 060 100 6+1 5,2:1 213 1 aluminiowa — 0,20/150   0,25/120

1000 014 560 100 6+1 5,2:1 213 1 aluminiowa — 0,20/150   0,23/115   0,28/80

Produkt polecany 
przez Sean’a 
“Mister Finesse” 
Perez, profesjonalnego 
wędkarza 
i dziennikarza 
wędkarskiego

KOŁOWROTKI



3672018

ZAUBER CF

ZAUBER

KOŁOWROTKI

 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe  przedni hamulec wielotarczowy  obudowa 
i rotor z aluminium  krzyżowy, ślimakowy układacz żyłki  aluminiowa szpula 
 podkładka gumowa na szpuli  zbalansowany rotor  mocna, jednoczęściowa 
korbka  rurkowy kabłąk  antyskręceniowa rolka kabłąka pokryta azotkiem 
tytanu.
 Udoskonalona wersja kołowrotka Zauber, dedykowana wędkarzom poszu-
kującym bezkompromisowej jakości. Zbijak pracuje cicho i niezawodnie, łoży-
sko oporowe natychmiastowo blokuje ruch wsteczny kosza, rolka nie szumi 
nawet pod największym obciążeniem. Spinningiści poszukujący kołowrotka do 
ciężkich łowów powinni zwrócić szczególną uwagę na większe rozmiary tego 
modelu.

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

4000 000 004 000 8+1 5,0:1 315 1 aluminiowa — 0,28/200
3000 000 003 000 8+1 5,0:1 305 1 aluminiowa — 0,24/200 
2000 000 002 000 8+1 5,1:1 280 1 aluminiowa — 0,24/150

Zauber CF
1000 000 001 000 8+1 5,1:1 280 1 aluminiowa — 0,20/130

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

4000 173 540 000 8+1 5,0:1 315 1 aluminiowa — 0,28/200   0,37/110
3000 172 530 000 8+1 5,0:1 305 1 aluminiowa — 0,24/200   0,33/100 
2000 171 520 000 8+1 5,1:1 282 1 aluminiowa — 0,24/150   0,28/125
1000 170 510 000 8+1 5,1:1 280 1 aluminiowa — 0,20/130   0,25/120

 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe  przedni hamulec wielotarczowy  obudowa 
i rotor z aluminium  krzyżowy, ślimakowy układacz żyłki  aluminiowa szpula 
 zbalansowany rotor  aluminiowa, składana korbka  rurkowy kabłąk  anty-
skręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
 Korpus kołowrotka, rotor, szpula, kabłąk oraz rączka wykonane z uszla-
chetnianego, japońskiego aluminium. Zastosowanie śruby bez końca w me-
chanizmie układacza pozwala na uzyskanie idelanie równego i ścisłego nawoju 
linki. Powstały krzyżowy nawój pozwala osiągnąć znacznie dłuższe rzuty 
w porównaniu do typowego układacza. 

Zauber

Produkt polecany 
przez Daniela Kowalskiego 
TEAM KONGER
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MATURITY

ARCTICA CF

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

2000 940 520 001 8+1 5,0:1 270 1 aluminiowa — 0,25/160

 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe  wielotarczowy hamulec przedni  obudo-
wa aluminiowa  szpula główna aluminiowa  komputerowo wyważony rotor 
 mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem  jednoczęściowa 
korbka  rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu. 
 Nowy model Ryobi Arctica CF posiada mocny i trwały aluminiowy korpus, 
oraz lekki, kompozytowy rotor. Takie połączenie daje mu moc oraz lekkość, tak 
poszukiwane przez spinningistów. Użyte korby węglowe są około o połowę 
lżejsze niż te z aluminium, a 3-krotnie mocniejsze! Znaczącą redukcję masy 
uzyskano też dzięki frezowaniu szpuli. Hamulec kołowrotka pozwala ustawić 
go bardzo dokładnie, a przy tym został zabezpieczony przed działaniem wody 
i zanieczyszczeń.

 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe  wielotarczowy hamulec przedni  obudowa 
i rotor z kompozytu NCRM  szpula główna aluminiowa  komputerowo wy-
ważony rotor  mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem  alu-
miniowa składana korbka  rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
 Prawdziwa perła wśród nowości Ryobi. Wysoka estetyka wykonania i kultura 
pracy nie zawiedzie nawet najbardziej wymagających! Lekki, a jednocześnie 
sztywny ażurowy rotor w koncepcie V, powiększone podkładki cierne skutku-
jące niezwykle gładko pracującym hamulcem, wydłużony górny kołnierz szpuli 
zapobiegający wplątywaniu linki pod pokrętło hamulca – to tylko niektóre 
cechy gwarantujące wyjątkowość tego kołowrotka. Nowoczesna, aluminiowa 
korbka, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem dopełniają całość, dając 
kołowrotek niespotykany wcześniej w swojej klasie. 

Arctica CF

4000 940 540 001 8+1 5,0:1 320 1 aluminiowa — 0,30/220
3000 940 530 001 8+1 5,0:1 310 1 aluminiowa — 0,30/170

1000 940 510 001 8+1 5,0:1 260 1 aluminiowa — 0,25/130

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr PrzełożenieMaturity

4000 007 001 400 4+1 5,0:1 308 1 aluminiowa — 0,29/200   0,33/150   0,37/115
3000 007 001 300 4+1 5,0:1 305 1 aluminiowa — 0,24/235   0,29/170   0,33/115 
2000 007 001 200 4+1 5,1:1 257 1 aluminiowa — 0,24/155   0,29/110   0,33/80
1000 007 001 100 4+1 5,1:1 255 1 aluminiowa — 0,20/150   0,24/115  0,29/80

6000 007 001 600 4+1 5,0:1 406 1 aluminiowa — 0,33/230   0,37/200   0,40/150
5000 007 001 500 4+1 5,0:1 404 1 aluminiowa — 0,33/200    0,37/160   0,40/130

KOŁOWROTKI
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ARCTICA

EXCIA

KOŁOWROTKI

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe  przedni hamulec wielotarczowy  obudowa 
i rotor z kompozytu FG-HGN  krzyżowy układacz żyłki typu S  aluminiowo-
karbonowa szpula  zbalansowany rotor  aluminiowa korbka  rurkowy kabłąk 
 antyskręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka.
 Arctica została zaprojektowana z myślą o wędkarzach poszukujących ko-
łowrotka, który pozwoli obsłużyć zarówno lekkie smużaki jak i 300 g pilkery. 
Wyjątkowo szczelna konstrukcja obudowy oraz gumowe uszczelniacze dobrze 
chroniące tarcze cierne sprzęgła umożliwiają używanie kołowrotka przy łowieniu 
w morzu. 

Arctica

4000 940 540 000 5+1 5,0:1 315 1 aluminiowo-karbonowa — 0,33/170   0,37/140
3000 940 530 000 5+1 5,0:1 305 1 aluminiowo-karbonowa — 0,33/140   0,37/120 
2000 940 520 000 5+1 5,1:1 270 1 aluminiowo-karbonowa — 0,28/130   0,33/100
1000 940 510 000 5+1 5,1:1 265 1 aluminiowo-karbonowa — 0,23/150   0,28/100

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr PrzełożenieExcia

4000 172 140 000 8+1 4,9:1 290 1 aluminiowa — 0,25/290   0,35/130
3000 172 130 000 8+1 4,9:1 290 1 aluminiowa — 0,20/300   0,30/130 
2000 172 120 000 8+1 4,9:1 287 1 aluminiowa — 0,20/200   0,28/125
1000 172 110 000 8+1 4,9:1 285 1 aluminiowa — 0,20/130   0,25/120 

 8 łożysk kulkowych, 1 oporowe  wielotarczowy hamulec przedni  śrubowy 
mechanizm posuwu szpuli  obudowa aluminiowa  szpula główna aluminiowa 
 komputerowo wyważony rotor  mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym 
uchwytem  aluminiowa składana korbka  rolka kabłąka pokryta azotkiem 
tytanu.
 Doskonały, uniwersalny kołowrotek Ryobi. Obudowa została wykonana 
z aluminium, co gwarantuje pewne podparcie kluczowych dla płynnego działania 
mechanizmów. Wysokiej klasy japońskie łożyska zapewniają gładką i cichą 
pracę. Perfekcyjne, krzyżowe układanie żyłki zapewnia mechanizm śrubowego 
posuwu szpuli. Do wyboru cztery zróżnicowane wielkości.

8000 940 580 000 5+1 5,0:1 585 1 aluminiowo-karbonowa — 0,44/220   0,47/180

6000 940 560 000 5+1 5,0:1 400 1 aluminiowo-karbonowa — 0,37/200   0,40/170
5000 940 550 000 5+1 5,0:1 390 1 aluminiowo-karbonowa — 0,37/170    0,40/130

7000 940 570 000 5+1 5,0:1 580 1 aluminiowo-karbonowa — 0,40/210   0,44/180

Produkt polecany 
przez Cezarego Sękowskiego 
TEAM KONGER
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KRIEGER

TRESOR

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

4000 FD 940 604 400 7+1 5,0:1 320 1 aluminiowa — 0,30/170   0,35/135
3000 FD 940 604 300 7+1 5,0:1 318 1 aluminiowa — 0,28/150   0,30/135

Krieger
2000 FD 940 604 200 7+1 5,1:1 275 1 aluminiowa — 0,23/155   0,25/125

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

4000 FD 940 601 400 5+1 5,0:1 320 1 aluminiowa — 0,30/170   0,35/135
3000 FD 940 601 300 5+1 5,0:1 318 1 aluminiowa — 0,28/150   0,30/135 
2000 FD 940 601 200 5+1 5,1:1 275 1 aluminiowa — 0,23/155   0,25/125
1000 FD 940 601 100 5+1 5,1:1 275 1 aluminiowa — 0,20/150   0,23/115
Tresor

 7 łożysk kulkowych, 1 oporowe  przedni hamulec wielotarczowy  obudowa 
i rotor wykonany z kompozytu grafitowego  szpula główna z aluminium  kom-
puterowo wyważony rotor  antywibracyjne wyważenie korbki i rotora  rur-
kowy kabłąk  rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
 Uniwersalny kołowrotek z przednim hamulcem o bardzo wysokiej kulturze 
pracy. Korpus i rotor wykonane zostały z uszlachetnionego tworzywa kompo-
zytowego nadającego Kriegerowi lekkość, a przy tym zapewniające stabilne 
podparcie dla mechanizmów wewnętrznych. Lekki rurkowy kabłąk, cicha rolka 
kabłąka oraz precyzyjny hamulec to dodatkowe atuty tego świetnego kołowrotka. 

 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe  przedni hamulec wielotarczowy  obudo-
wa i rotor wykonany z kompozytu  szpula główna aluminiowa  komputerowo 
wyważony rotor  rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu, zapobiega skręcaniu 
się żyłki  system blokady obrotów wstecznych – łożysko oporowe  anty-
wibracyjne wyważenie korbki i rotora.
 Doskonały kołowrotek przeznaczony do nieco lżejszego łowienia. Znakomicie 
spisze się w połączeniu z lekkim spiningiem, bolonką, czy też pickerem. Przedni 
hamulec jest bardzo precyzyjny, a przy tym posiada szeroki zakres regulacji. 
Docenią go zwłaszcza miłośnicy łowienia na delikatne zestawy – perfekcyjnie 
układa zarówno żyłkę jak i plecionkę. Do wyboru cztery warianty wielkości.

Produkt polecany 
przez Sean’a 
“Mister Finesse” 
Perez, profesjonalnego 
wędkarza 
i dziennikarza 
wędkarskiego

KOŁOWROTKI
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SPIRITUAL

SPIRITUAL DX

KOŁOWROTKI

Produkt polecany 
przez Sean’a 
“Mister Finesse” 
Perez, profesjonalnego 
wędkarza 
i dziennikarza 
wędkarskiego

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

80 016 000 080 3+1 5,2:1 180 1 aluminiowa — 0,17/175   0,20/130   0,24/95

Spiritual
50 016 000 050 3+1 5,2:1 180 1 aluminiowa — 0,13/210   0,17/130   0,20/95

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

80 015 000 080 6+1 5,2:1 165 1 aluminiowa — 0,17/175   0,20/130   0,24/95
50 015 000 050 6+1 5,2:1 165 1 aluminiowa — 0,13/210   0,17/130   0,20/95
Spiritual DX

 3 łożyska kulkowe, 1 oporowe  wielotarczowy hamulec przedni  obudowa 
i rotor z kompozytu  szpula główna aluminiowa  komputerowo wyważony 
rotor  aluminiowa, wkręcana rączka z wygodnym uchwytem  aluminiowa 
składana korbka  rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
 Zgrabny, lekki i poręczny kołowrotek dedykowany połowom podlodowym oraz 
spławikówce. Bezpoślizgowa blokada obrotów wstecznych oraz wielotarczowy, 
przedni hamulec, zapewniają komfortowy hol ryb. Ten maluch świetnie spisze 
się na niewielkich akwenach, wywołując tyle nieoczekiwany co przyjemny efekt 
uboczny: uśmiech zadowolenia na twarzy użytkownika. 

 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe  łożyska za stali nierdzewnej  tytanowa oś 
główna  wielotarczowy hamulec przedni  obudowa i rotor z kompozytu NCRT
 szpula główna aluminiowa  komputerowo wyważony rotor  aluminio-
wa, wkręcana rączka z wygodnym uchwytem  aluminiowa składana korbka 
 rurkowy kabłąk.
 Mały kołowrotek, wielki duchem. Wyposażony w 7 łożysk ze stali nie-
rdzewnej zapewniającej mu niezwykłą trwałość. Mocny korpus z tworzywa 
NCRT zapewnia solidne oparcie łożysk, co przekłada się na płynną pracę 
pod obciążeniem. Płynnie działający hamulec w szerokim zakresie temperatur 
pozwoli cieszyć się holami ryb w każdej porze roku. Dedykowany lekkiemu 
spinningowi, spławikówce i łowieniu pod lodem.
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ECUSIMA

VIRTUS

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

6000 646 660 000 4+1 5,0:1 552 1 aluminiowa — 0,33/250   0,40/150 

 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe  przedni hamulec wielotarczowy  obudowa 
i rotor z kompozytu FG-HGN  krzyżowy układacz żyłki typu S  aluminiowa 
szpula  zbalansowany rotor  aluminiowa korbka  rurkowy kabłąk  anty-
skręceniowa rolka kabłąka.
 Przedniohamulcowy kołowrotek o wysokiej kulturze pracy. System nawoju 
żyłki zastosowany w tym kołowrotku odpowiada jakością nawoju kilkukrotnie 
droższym modelom. Ergonomiczna korbka z systemem szybkiego składania 
zwiększa komfort użytkowania kołowrotka. Ten model pozytwnie zaskoczy każde-
go wędkarza, który poszukuje dobrego kołowrotka o uniwersalnym przeznaczeniu.

 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe  wielotarczowy hamulec przedni  obudowa 
i rotor z kompozytu  szpula główna aluminiowa  komputerowo wyważony 
rotor  mocna, ergonomiczna rączka z wygodnym uchwytem  aluminiowa 
składana korbka  rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
 Przedniohamulcowy kołowrotek o wysokiej kulturze pracy przeznaczony do 
lekkiego i średniego spiningu. Posiada komputerowo wyważony rotor, mocny 
kabłąk oraz trwałą, kompozytową obudowę. Precyzyjny system nawijania żyłki, 
wygodna korbka, płynna i cicha praca oraz nienaganne wykończenie zapewniają 
wysoki komfort użytkowania Virtusa. 

Ecusima

4000 643 640 000 4+1 5,0:1 302 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,28/200   0,37/110
3000 642 630 000 4+1 5,0:1 302 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,24/200   0,33/100 
2000 641 620 000 4+1 5,0:1 262 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,24/150   0,28/125
1000 640 610 000 4+1 5,0:1 262 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,20/130   0,25/115 

8000 648 680 000 4+1 5,0:1 555 1 aluminiowa — 0,44/200   0,47/160

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

2000 007 000 200 4+1 5,1:1 257 1 aluminiowa — 0,24/160   0,29/110

Virtus

4000 007 000 400 4+1 5,0:1 288 1 aluminiowa — 0,29/220   0,33/165
3000 007 000 300 4+1 5,0:1 285 1 aluminiowa — 0,24/250   0,29/180 

1000 007 000 100 4+1 5,1:1 254 1 aluminiowa — 0,20/155   0,24/120

5000 007 000 500 4+1 5,0:1 395 1 aluminiowa — 0,33/200   0,37/160
6000 007 000 600 4+1 5,0:1 398 1 aluminiowa — 0,33/230   0,37/200
7000 007 000 700 4+1 5,0:1 555 1 aluminiowa — 0,37/230   0,40/160
8000 007 000 800 4+1 5,0:1 558 1 aluminiowa — 0,40/200   0,44/160

KOŁOWROTKI
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AMAZON

APPLAUSE

KOŁOWROTKI

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

2000 RD 940 602 200 4+1 5,1:1 268 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,23/155   0,25/125

Amazon

4000 RD 940 602 400 4+1 5,0:1 312 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,28/195   0,33/140
3000 RD 940 602 300 4+1 5,0:1 310 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,28/160   0,30/135 

1000 RD 940 602 100 4+1 5,1:1 266 1 aluminiowa 1 grafitowa 0,20/145   0,23/115

 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe  wielotarczowy hamulec tylny  obudowa 
i rotor z kompozytu grafitowego  szpula główna z aluminium  komputerowo 
wyważony rotor  rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu  precyzyjny system 
nawijania żyłki  elementy przekładni głównej wycinane w technologii CNC.
 Dla tych, którzy preferują tylny hamulec mamy wyjątkowo ciekawą pro-
pozycję – Ryobi Amazon. Cztery dostępne wielkości pozwolą bez problemu 
dobrać odpowiedni rozmiar do oczekiwań każdego wędkarza. Precyzyjny, tylny 
hamulec umożliwi pełną kontrolę nad walczącą rybą, zaś mocny mechanizm 
nie zawiedzie w najcięższych warunkach. Ergonomiczna, składana korbka oraz 
cicha praca rolki kwalifikują Amazona jako jeden z ciekawszych modeli w ofercie 
Ryobi.

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

2000 641 520 000 4+1 5,1:1 280 1 aluminiowa — 0,24/150   0,28/125

 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe  przedni hamulec wielotarczowy  obudowa 
i rotor z aluminium  krzyżowy układacz żyłki typu S  aluminiowa szpula 
 zbalansowany rotor  aluminiowa, składana korbka  rurkowy kabłąk  anty-
skręceniowa, wzmocniona rolka kabłąka.
 Uniwersalny kołowrotek pozwalający zarówno na spinningowanie, łowienie 
na feeder, spławik, czy w wypadku mniejszych rozmiarów, precyzyjne łowie-
nie z pod lodu. W Applausie minimalistyczny design połączono z maksymal-
ną efektywnością i trwałością mechanizmów. Ergonomiczny uchwyt korbki 
pewnie leży w palcach nie męcząc ich, nawet kiedy przekładnia pracuje pod 
obciążeniem podczas holu. 

Applause

4000 643 540 000 4+1 5,0:1 320 1 aluminiowa — 0,28/200   0,37/110
3000 642 530 000 4+1 5,0:1 310 1 aluminiowa — 0,24/200   0,33/100 

1000 640 510 000 4+1 5,1:1 280 1 aluminiowa — 0,20/130   0,25/115

5000 645 050 000 4+1 5,0:1 343 1 aluminiowa — 0,33/220   0,37/175
6000 646 560 000 4+1 5,0:1 580 1 aluminiowa — 0,37/200   0,40/150
8000 648 580 000 4+1 5,0:1 595 1 aluminiowa — 0,44/200   0,47/160
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TT POWER

NAXO

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

4000 940 605 400 6+1 5,0:1 320 1 aluminiowa — 0,28/200   0,33/150
3000 940 605 300 6+1 5,0:1 310 1 aluminiowa — 0,25/150   0,28/180 
2000 940 605 200 6+1 5,1:1 280 1 aluminiowa — 0,23/150   0,25/130

TT Power
1000 940 605 100 6+1 5,1:1 270 1 aluminiowa — 0,21/180   0,22/150

6000 940 605 600 6+1 5,0:1 580 1 aluminiowa — 0,33/250   0,37/220
8000 940 605 800 6+1 5,0:1 595 1 aluminiowa — 0,40/230   0,43/200

 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe  wielotarczowy hamulec przedni obudowa 
i rotor wykonane z aluminium  szpula główna z aluminium  komputerowo 
wyważony rotor  system blokady obrotów wstecznych – łożysko oporowe  
precyzyjny system nawijania żyłki.
 Niezawodny kołowrotek do łowienia w ciężkich warunkach, wliczając w to 
połów na morzu. Korpus wykonano w całości z aluminium, zaś elementy przekładni 
ze stali nierdzewnej, mosiądzu i aluminium. TT Power to model wykonany z naj-
większą dbałością o szczegóły – przykładem niech będzie aluminiowa korbka 
CNC z uchwytem pokrytym Hypalonem, czy też podwójnie anodyzowany korpus, 
bardzo odporny na zadrapania i utlenianie. Doskonale spisze się przy łowieniu 
z kutra, z plaży, czy podczas łowienia w innych, ciężkich warunkach.

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr PrzełożenieNaxo
Naxo 940 603 600 6+1 3,9:1 755 1 aluminiowa — 0,35/325

 6 łożysk kulkowych, 1 oporowe  wielotarczowy hamulec przedni  obudowa 
i rotor  wykonane z aluminium  szpula główna typu Long Cast wykonana z alu-
minium  mocna przekładnia klasy HEG, wykonana z mosiądzu  ślimakowy 
system posuwu szpuli  komputerowo wyważony rotor  składana korbka 
z ergonomicznym uchwytem.
 Potężny, niezawodny i atrakcyjny – jest to najkrótsza z możliwych cha-
rakterystyk tego modelu. Duża pojemność szpuli pozwoli bez trudu zmieścić 
niemal 400 m żyłki 0,30 mm. Naxo posiada ślimakowy, wolny posuw szpuli, 
który idealnie ułoży na szpuli żyłkę lub plecionkę. Aby zapobiec odkształceniom 
podczas holu walecznego okazu, korpus wykonany został ze wzmocnionego 
aluminium. Jeśli jesteś miłośnikiem karpiowania, zdecydowanie powinieneś 
zwrócić uwagę właśnie na model Naxo.

Produkt polecany 
przez Janusza Panaka
TEAM KONGER

KOŁOWROTKI
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PROSKYER CARP

SAFARI

KOŁOWROTKI

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

 5 łożysk kulkowych, 1 oporowe  wielotarczowy hamulec przedni  śrubowy 
mechanizm posuwu szpuli  obudowa kompozytowa  szpula główna alumi-
niowa  szpula typu long cast  komputerowo wyważony rotor  mocna, ergo-
nomiczna rączka z wygodnym uchwytem  aluminiowa składana korbka  rolka 
kabłąka pokryta azotkiem tytanu. 
 Model Ryobi Proskyer Carp to doskonałe narzędzie do połowu karpi na 
każdym dystansie. Wysoka szpula typu long cast ułatwia oddawanie ekstre-
malnie dalekich rzutów, zaś jej pojemność umożliwia łowienie z wywózki 
nawet ponad 300 m od stanowiska. Doskonały, krzyżowy nawój linki zapewnia 
mechanizm oparty na ślimaku. Ten kołowrotek znakomicie sprawdzi się nawet 
najbardziej wymagającym karpiarzom.

Proskyer
Carp 081 050 300 5+1 3,9:1 700 1 aluminiowa — 0,40/200

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

5000 081 147 200 7 4,9:1 750 1 aluminiowa — 0,33/400   0,47/200

 7 łożysk kulkowych  przedni hamulec wielotarczowy  podwójne sprzęgło 
jednokierunkowe  obudowa aluminiowa  aluminiowa szpula główna  zba-
lansowany rotor  aluminiowa rączka  ergonomiczny uchwyt korbki  rurkowy 
kabłąk  wzmocniona rolka kabłąka pokryta azotkiem tytanu.
 Safari jest jednym z najmocniejszych kołowrotków na światowym rynku, 
sprzęt w 100% wykonany w Japonii. Tarcze hamulca wykonane są z włókna 
węglowego co gwarantuje pewny hol suma, marlina, halibuta czy dorsza. Ko-
łowrotek polecamy do połowu na morzu metodą jigingu, która wymaga sprzętu 
o najwyższej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na słoną wodę. Safari 
to wielozadaniowy kołowrotek do połowu największych okazów drapieżników 
morskich i słodkowodnych.

Safari
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CARNELIAN

PROSKYER SURF

KOŁOWROTKI

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr Przełożenie

12000 080 620 000 10+2 4,4:1 910 1 aluminiowa — 0,50/300

Carnelian
10000 080 618 000 10+2 4,4:1 860 1 aluminiowa — 0,50/250

 10 łożysk kulkowych, 2 oporowe  wielotarczowy hamulec przedni  pod-
wójne sprzęgło jednokierunkowe  obudowa aluminiowa  szpula główna alu-
miniowa  komputerowo wyważony rotor  mocna, ergonomiczna rączka z wy-
godnym uchwytem.
 Kołowrotek został zaprojektowany z myślą o bezkompromisowych warun-
kach panujących podczas połowów morskich takich jak słona woda, czy 
duże przeciążenia podczas holu ryb o większej masie. Ponieważ walka ze stu 
kilogramowym przeciwnikiem wymaga specjalnych rozwiązań, oś kołowrotka 
poprowadzono przez dwa łożyska oporowe a bieg wsteczny zabezpieczono 
podwójnym sprzęgłem jednokierunkowym. Siła hamulca ponad 15 kg, grafitowe 
tarcze cierne oraz duża okrągła rączka to niewątpliwe atuty tego modelu. 
Carnelian to potężny kołowrotek do najcięższych zadań. Polecamy, także do 
połowu sumów.

Waga (g) Szpula zapasowaSzpula główna Pojemność szpuli (mm/m)Ilość łożyskArt. nr PrzełożenieProskyer
Surf 081 050 000 4+1 3,9:1 710 1 aluminiowa — 0,40/200

 4 łożyska kulkowe, 1 oporowe  wielotarczowy hamulec przedni  śrubowy 
mechanizm posuwu szpuli  obudowa kompozytowa  szpula główna alumi-
niowa  szpula typu long cast  komputerowo wyważony rotor  mocna, ergo-
nomiczna rączka z wygodnym uchwytem  aluminiowa składana korbka  rolka 
kabłąka pokryta azotkiem tytanu. 
 Mocny i niezawodny kołowrotek do metod gruntowych i surfcastingu. Po-
siada mocną, niezawodną przekładnię, śrubowy mechanizm posuwu szpuli, 
utwardzoną obudowę kompozytową oraz bardzo precyzyjny, przedni hamulec. 
Dodatkowo, komfort łowienia zapewnia mechanizm zapobiegający wpadaniu 
żyłki pod szpulę, oraz bardzo wygodny uchwyt korbki. 
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ZAUBER CF 1000 940 500 029
ZAUBER CF 2000 940 500 030
ZAUBER CF 3000 940 500 031
ZAUBER CF 4000 940 500 032

PROSKYER
POWER CARP

940 500 028

PROSKYER
SURF

998 950 850

ZAUBER 3000
MATCH

940 500 033

ARCTICA 2000 940 500 002
ARCTICA 1000 940 500 001

ARCTICA 3000 940 500 003
ARCTICA 4000 940 500 004
ARCTICA 5000 940 500 005
ARCTICA 6000 940 500 006
ARCTICA 7000 940 500 007
ARCTICA 8000 940 500 008

VIRTUS 2000 940 500 035
VIRTUS 1000 940 500 034

VIRTUS 3000 940 500 036
VIRTUS 4000 940 500 037
VIRTUS 5000 940 500 044
VIRTUS 6000 940 500 045
VIRTUS 7000 940 500 046
VIRTUS 8000 940 500 047

APLAUSE 1000 940 500 009
APLAUSE 2000 940 500 010
APLAUSE 3000 940 500 011
APLAUSE 4000 940 500 012
APLAUSE 5000 940 500 013
APLAUSE 6000 940 500 014
APLAUSE 8000 940 500 015

MATURITY 1000 940 500 038
MATURITY 2000 940 500 039
MATURITY 3000 940 500 040
MATURITY 4000 940 500 041
MATURITY 5000 940 500 042
MATURITY 6000 940 500 043

EXCIA 1000 940 500 016
EXCIA 2000 940 500 017
EXCIA 3000 940 500 018
EXCIA 4000 940 500 019

ZAUBER 2000 940 500 021
ZAUBER 1000 940 500 020

ZAUBER 3000 940 500 022
ZAUBER 4000 940 500 023

SLAM 1000 940 500 024

SLAM 4000 940 500 027

SLAM 2000 940 500 025
SLAM 3000 940 500 026

Rozmiar 58   Art. nr: 978 004 019
Rozmiar 60   Art. nr: 978 004 020
Rozmiar 62   Art. nr: 978 004 021

Rozmiar 58   Art. nr: 978 004 013
Rozmiar 60   Art. nr: 978 004 014
Rozmiar 62   Art. nr: 978 004 015

Rozmiar S   Art. nr: 975 019 000
Rozmiar M   Art. nr: 978 019 001
Rozmiar L   Art. nr: 978 019 002
Rozmiar XL   Art. nr: 978 019 003
Rozmiar XXL   Art. nr: 978 019 004
Rozmiar XXXL   Art. nr: 978 019 005

Rozmiar S   Art. nr: 975 018 000
Rozmiar M   Art. nr: 978 018 001
Rozmiar L   Art. nr: 978 018 002
Rozmiar XL   Art. nr: 978 018 003
Rozmiar XXL   Art. nr: 978 018 004
Rozmiar XXXL   Art. nr: 978 018 005

Czapki, koszulki RYOBI

RYOBI Smar do kołowrotków 10 ml 
1 szt.
Art. nr 960 000 200

RYOBI Oliwka do kołowrotków 10 ml 
1 szt.
Art. nr 960 000 201

Szpule zapasowe RYOBI

SZPULE ZAPASOWE, AKCESORIA




