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Przypon Karpiowy 360 rig
Cena

16,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Chcia?bym pa?stwu zaoferowa? najwy?szej klasy przypony karpiowe i zestawy ko?cowe, wykonane przez znakomitego flyersa i karpiarza Janusza Rzepkowskiego.

Przypony i zestawy s? klasycznymi sprawdzonymi konstrukcjami, do których zosta?o przez ich wykonawc? do?o?one "to co?" co decyduje o ich klasie, a przede wszystkim wysokiej jako?ci i skuteczno?ci.

Przypony by?y wielokrotnie testowane nad ró?nymi wodami, w?a?nie pod k?tem ich skuteczno?ci - skutecznego zaci?cia i dobrego trzymania ryby podczas holu.

S? one jednocze?nie wykonane tak, aby zapewni? jak najwi?ksze bezpiecze?stwo rybie - st?d specjalnie profilowane pozycjonery (rurki termokurczliwe) i zastosowanie szybkoz??czek umo?liwiaj?cych maksymalnie szybkie przeniesienie karpia na mat? i uwolnienie go od przyponu. Istnieje oczywi?cie mo?liwo??
wykonania przyponów na hakach bezzadziorowych (na zamówienie)

Ka?dy przypon i zestaw jest wykonany r?cznie, z wysokiej klasy materia?ów przyponowych takich firm jak: Kryston, Korda, Fox, Rig Marole, PB Products czy Ultima.

Dla ka?dego rodzaju przyponu jest mo?liwo?? ustalenia rodzaju plecionki i d?ugo?ci przyponu, rodzaju i wielko?ci haka, sposobu zako?czenia przyponu (p?telka, Link Loop, kr?tlik Nr 8) i d?ugo?ci w?osa.

Zestawy ko?cowe s? wykonywane wy??cznie z leadcore Kryston Gold Camou i Silt (60lb) , Kryston Score (45lb), Fox Camou 45lb oraz Fluorocarbonu P-Line 0.65mm / 40lb

Przypony wykonane przez Janusza niew?tpliwie przyczyni?y si? do zdobycia tytu?u Mistrza Polski 2010 przez Team Dynamite Baits.

360 Rig to ?wietny przypon do perfekcyjnej prezentacji kulek p?ywaj?cych (Pop Up) tu? nad dnem, a równie? nieco uniesionych, po modyfikacji obci??enia. Mo?emy za?o?y? jedn? kulk? lub ba?wanka z dwóch kulek p?ywaj?cych.
W tej konstrukcji przypon mo?e si? obraca? o 360 stopni, ma to wp?yw na to, ?e karpiowi jest niezwykle trudno sie go pozby?.
Przy tym haczyk ca?y czas pozostaje nieruchomy, a ca?y zestaw obraca si? wokó? niego.
Dzi?ki elastyczno?ci tego zestawu jest on dla karpia bardzo bezpieczny, a powie?ci o tym, ?e uszkadza on pysk karpia nale?y w?o?y? mi?dzy bajki.
Mo?e sie oczywi?cie zdarzy? uszkodzenie pyska ryby, ale nie odpowiada za to przypon a w?tpliwe umiej?tno?ci w?dkarza podczas holu. Przy nieumiej?tnym, si?owym holu mo?emy uszkodzi? pysk karpia niezale?nie od modelu haczyka, czy rodzaju przyponu i o tym musimy zawsze pami?ta?, je?li zale?y nam na
dobrej kondycji i zdrowiu naszych ryb.
Ten przypon wymaga odpowiedniego obci??enia - dla prezentacji przy dnie polecam past? Korda Dark Mater oblepion? dooko?a kr?tlika tu? przy haczyku.
Do wy?szych prezentacji najlepiej zastosowa? ?rucin? FOX Kwik Change Pop Up Weights, któr? mo?na dowolnie przesuwa? wzd?u? przyponu, dostosowuj?c wysoko?? prezentacji.
?y?ka - Fluorocarbon Fox Trans Khaki, 30lb
Haczyk -Korda Kurv Shank
Osprz?t - Korda,Fox

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 2 , 4 , 6
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