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Od pierwotnego pomysłu z 1982 roku, Airﬂo jest wiodącym w branży producentem specjalistycznych linek muchowych .
Innowacja jest kluczem w Airﬂo; osiągnięcia, takie jak technologia RIDGE, kompensacja gęstości, rdzeń o niskiej rozciągliwości
i bezkonkurencyjne spawane pętle są innowacjami Airﬂo i naprawdę wyróżniają nasze linki muchowe. Airﬂo produkuje jedyną
na świecie gamę linek muchowych „w 100% wolnych od PVC” .
From an original idea back in 1982, Airﬂo are the industry's leading manufacturer of speciality ﬂy lines. Innova on is the key
at Airﬂo; developments such as RIDGE Technology, density compensa on, low stretch power core, and unrivalled welded
loops are all Airﬂo innova ons, and really set our ﬂy lines apart. Airﬂo manufactures the World's only range of '100% PVC
FREE' ﬂy ﬁshing lines.
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SŁODKOWODNE
SŁODKOWODNE
// FRESHWATER
FRESHWATER
Airﬂo jest wiodącym w branży producentem linek słodkowodnych, stosującym innowacyjny projekt i technologię do
tworzenia szeregu linek, których nie można zignorować. Zaprojektowana, aby sprostać wszelkim wymaganiom współczesnego
wędkarza muchowego, każda linka przeszła 100 godzin testów, aby zapewnić najlepszą gamę słodkowodnych linek
muchowych na rynku. W 100% bez PCV.
Airﬂo are the industry's leading Freshwater ﬂy line manufacturer, applying innova ve design and technology to create
a range of ﬂy lines that cannot be ignored. Developed to meet every demand of the modern-day ﬂy angler, each and every
line has undergone 100's of hours of tes ng, to provide the best freshwater ﬂy line range on the market. 100% PVC free.

SUPERFLO RIDGE 2.0 TACTICAL TAPER

NEW

Niektóre ryby boją się własnego cienia. Inne widziały już każdą znaną człowiekowi muchę. Więc kiedy masz do czynienia z najbardziej wybrednymi
osobnikami, nadszedł czas na technikę. Precyzyjna linka, którą dobrze rzucisz każdą wędka. Długi stożek z przodu zapewniający piękną prezentację. Dłuższa
głowica do kontroli odległości. Mniejsza średnica końcówki do prezentacji mniejszych much. Strefa pociągnięcia wydłuża użyteczną część głowicy. Ultracienki
running line zajmuje mniej miejsca na szpuli i łagodnie posyła głowicę do celu. Teraz, dzięki naszej nowej obróbce Ridge 2.0, ta linka jeszcze bardziej ułatwia
dotarcie do ryb na większy dystans z najwyższą dokładnością.
Some ﬁsh are afraid of their own shadow. Others have seen every ﬂy known to man. So when
you're up against the absolute pickiest of eaters, it's me to get technical. The precision line that casts well
on any ac on rod. Long front taper for beau ful turn over. Longer head for control at distance. Smaller p
diameter for presen ng smaller ﬂies. Haul zone extends usable head length. Ultra thin running line shoots
like hell, takes up less spool space. Now with our new Ridge 2.0 treatment, this line makes it even easier to
reach those ﬁsh out at distance with the utmost accuracy.
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WF 4 - F
WF 5 - F
WF 6 - F
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-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

DENSITY
floating
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
42ft / 12,80m
44ft / 13,41m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m

30' AFTM
100grain / 6,50g
120grain / 7,80g
140grain / 9,10g
160grain / 10,36g

TOTAL LENGTH
82ft / 25m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m

COLOUR
sandy / light blue
sandy / light blue
sandy / light blue
sandy / light blue

CODE
001776
001777
001778
001779

SUPERFLO RIDGE 2.0 UNIVERSAL TAPER

NEW

Kto powiedział, że coś, co jest do wszystkiego jest do niczego? Ta linka robi wszystko - i to
pięknie. Świetny, wszechstronny stożek o szerokim zakresie zastosowań. Obciążenia na krótkim
zasięgu. Dłuższy tylny stożek zapewnia wiele punktów podnoszenia. Rzuca bardzo szeroką gamę
rozmiarów much. Strefa ciągnięcia wydłuża użyteczną długość głowicy. A ultracienki running line
biegnie jak diabli i zajmuje mniej miejsca na szpuli. Teraz jej wydajność została przeniesiona na wyższy
poziom dzięki wprowadzeniu technologii Ridge 2.0: szybszy rzut, zwiększona prędkość linki i cicha
tekstura runningu.
The Superﬂo Universal taper has quickly become the go to all-rounder ﬂy line, performing
ﬂawlessly on every rod that anglers have put it on. Now, its performance has been taken to the next
level with the introduc on of Ridge 2.0 tech: Faster shoo ng, increased line speed and a quiet line
texture.

100 %

PVC FREE
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LINE WEIGHT
WF 3 - F
WF 4 - F
WF 5 - F
WF 6 - F

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

DENSITY
floating
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
37ft / 11,27m
38ft / 11,58m
39ft / 11,88m
39ft / 11,88m

30' AFTM
110grain / 7,10g
130grain / 8,45g
150grain / 9,70g
173grain / 11,20g

TOTAL LENGTH
82ft / 25m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m

COLOUR
light grey / red
light grey / red
light grey / red
light grey / red

CODE
001780
001781
001782
001783

SUPERFLO RIDGE 2.0 POWER TAPER

NEW

Dzięki agresywnemu tylnemu stożkowi i skierowanej do przodu koncentracji masy, Superﬂo
Power Taper nie należy do subtelnych linek. Nawet jej kolor pokazuje jej agresywność i moc. Szybko
ładuje się na krótkim dystansie. Duża średnica przodu głowicy nosi bez problemu duże muchy. Dłuższy
tylny stożek zapewnia wiele punktów podnoszenia. Strefa pociągnięcia wydłuża użyteczną część
głowicy. Ultracienki running line zajmuje mniej miejsca na szpuli i łagodnie posyła głowicę do celu.
Dodanie technologii Ridge 2.0 Tech sprawia, że rzucanie ciężkimi muchami jest jeszcze łatwiejsze, a
przy mniejszym oporze na przelotkach rzuty są jeszcze dłuższe niż wcześniej.
The Power Taper does exactly what is says - puts the energy in the line to turn over any big ﬂy or
rig on even the fastest of rods. The addi on of the Ridge 2.0 Tech makes it even easier to cast these
heavy loads, and with less resistance in the guides, casts are going to go even farther than before.

100 %

PVC FREE

FLO

POWER

MICRO

CORE

LOOP

LINE

TAG

LINE WEIGHT
WF 3 - F
WF 4 - F
WF 5 - F
WF 6 - F

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

DENSITY
floating
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
35ft / 10,66m
36ft / 10,97m
37ft / 11,27m
37ft / 11,27m

30' AFTM
110grain / 7,10g
130grain / 8,45g
150grain / 9,70g
173grain / 11,20g

TOTAL LENGTH
82ft / 25m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m

COLOUR
aqua blue / orange
aqua blue / orange
aqua blue / orange
aqua blue / orange

CODE
001784
001785
001786
001787
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SUPERFLO
SUPERFLO
Ten sam kształt stożka, co nasza legendarna linka Super Dri Elite.
Wyraźne przednie zwężenie i standardowa długość głowicy zapewniają
łatwą i delikatną prezentację, idealna zarówno na wodzie stojącej,
jak i rzece. Zastosowanie tej linki jest bardzo wszechstronne.
Prawie każdy wędkarz szuka lepszej wydajności w jednej
najczęściej używanej lince muchowej Dlatego łatwo zrozumieć, dlaczego
pływająca linka, która rzuca łatwiej, unosi się wyżej, gdzie jest to wymagane,
ma prawie zerową pamięć i jest wymiernie dłuższa niż jakakolwiek inna linka
muchowa na świecie, byłaby uważana za świętego Graala!
Z dumą przedstawiamy SUPERFLO - nową deﬁnicję linek
muchowych.
Airﬂo jest jedyną ﬁrmą, która wytłacza poliuretan jako super
twardą powłokę na naszych linkach muchowych. Dzięki wprowadzeniu
naszej nowej technologii FLO jesteśmy teraz w stanie wyprodukować linkę,
która ma cieńszy running niż nasi konkurenci, bez żadnych problemów z
trwałością związaną z PVC. Efektem końcowym jest linka muchowa, która
ma super naładowany stosunek średnicy linki do toru, prześlizguje się przez
przelotki z minimalnym tarciem, ma wszystkie właściwości i trwałość
najlepszej na świecie linki muchowej!
SUPERFLO - running o super cienkiej średnicy
SUPERFLO - linka o bardzo dużej prędkości
SUPERFLO - o bardzo dużym dystansie
SUPERFLO - super śliska, o bardzo niskim współczynniku tarcia
SUPERFLO - rdzenie o bardzo małej rozciągliwości
SUPERFLO - super pływalność
SUPERFLO - super giętka, o wyjątkowo niskiej pamięci
SUPERFLO - super delikatne zgrzewane pętle
Superﬂo to po prostu najlepsza linka muchowa, jaką kiedykolwiek
wyprodukowaliśmy.
Pływająca linka z prawie zerową pamięcią, która rzuca łatwiej, dalej
i unosi się wyżej, gdy jest to wymagane, a co ważne, 100% wytrzymuje dłużej
niż jakikolwiek inny produkt konkurencyjny!

The same exac ng taper as our legendary SuperDri Elite ﬂyline. The
modest front taper and standard head length promotes an easy and delicate
presenta on, great for lighter line sizes and ppets on both S llwater and
river. A true Allrounder.
With almost every angler looking for improved performance from
the single most used ﬂy line on the planet; it’s easy to see why a ﬂoa ng line
that casts easier, ﬂoats higher where required, has almost zero memory and
lasts measurably longer than any other ﬂy line in the world would be
deemed to be the holy grail!
We are proud to introduce SUPERFLO – Flyline redeﬁned!
Airﬂo are the only company who extrude Polyurethane as a super
tough coa ng on our ﬂy lines. With the inclusion of our new FLO technology,
we are now able to produce a line that has running lines slimmer in diameter
than our compe tors, without any of the durability issues associated with
PVC. The end result is a ﬂy line that has a super charged head to running line
diameter ra o, glides through the rings with minimal fric on and has all the
handling a ributes and durability of the best ﬂy line in the world!
SUPERFLO – Super Thin Diameter Running Line
SUPERFLO – Super Fast Line Speed
SUPERFLO – Super Distance
SUPERFLO – Super Slick, Ultra Low Fric on
SUPERFLO – Super Low Stretch Power Core
SUPERFLO – Super Buoyancy
SUPERFLO – Super Supple, Extreme Low Memory
SUPERFLO – Super Neat Welded Loops
Superﬂo is quite simply the greatest ﬂy line we have ever produced.
A ﬂoa ng line with almost zero memory, that casts easier, further
and ﬂoats higher when required and importantly 100% lasts longer than any
other ﬂyline full stop!

SUPERFLO UNIVERSAL TAPER
Kto powiedział, że coś, co jest do wszystkiego jest do niczego? Ta linka robi wszystko - i to pięknie. Świetny, wszechstronny stożek o szerokim zakresie
zastosowań. Obciążenia na krótkim zasięgu. Dłuższy tylny stożek zapewnia wiele punktów podnoszenia. Rzuca bardzo szeroką gamę rozmiarów much. Strefa
ciągnięcia wydłuża użyteczną długość głowicy. A ultracienki running line biegnie jak diabli i zajmuje mniej miejsca na szpuli.
Who says the proverbial jack of all trades is always a master of none? This line does it all - and beau fully so, at that. A great all round taper with a wide
range of applica ons. Loads at short range. Longer rear taper provides mul ple pick up points. Casts a very wide range of ﬂy sizes. Haul zone extends the usable
head length. And the ultra-thin running line shoots like hell and takes up less spool space.

100 %

PVC FREE

FLO

LINE WEIGHT
WF 3 - F
WF 4 - F
WF 5 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F
WF 9 - F
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POWER

MICRO

LINE

CORE

LOOP

TAG

DENSITY
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
37ft / 11,27m
38ft / 11,58m
39ft / 11,88m
39ft / 11,88m
40ft / 12,19m
40ft / 12,19m
40ft / 12,19m

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

30' AFTM
110grain / 7,10g
130grain / 8,45g
150grain / 9,70g
173grain / 11,20g
198grain / 12,83g
225grain / 14,60g
260grain / 16,85g

TOTAL LENGTH
82ft / 25m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m

COLOUR
moss olive / chartreuse
moss olive / chartreuse
moss olive / chartreuse
moss olive / chartreuse
moss olive / chartreuse
moss olive / chartreuse
moss olive / chartreuse

CODE
001322
001323
001324
001325
001326
001327
001328

SUPERFLO TACTICAL TAPER
Niektóre ryby boją się własnego cienia. Inne widziały już każdą znaną człowiekowi muchę.
Więc kiedy masz do czynienia z najbardziej wybrednymi osobnikami, nadszedł czas na technikę.
Precyzyjna linka, którą dobrze rzucisz każdą wędka. Długi stożek z przodu zapewniający piękną
prezentację. Dłuższa głowica do kontroli odległości. Mniejsza średnica końcówki do prezentacji
mniejszych much. Strefa pociągnięcia wydłuża użyteczną część głowicy. Ultracienki running line
zajmuje mniej miejsca na szpuli i łagodnie posyła głowicę do celu.
Some ﬁsh are afraid of their own shadow. Others have seen every ﬂy known to man. So when
you're up against the absolute pickiest of eaters, it's me to get technical. The precision line that casts
well on any ac on rod. Long front taper for beau ful turn over. Longer head for control at distance.
Smaller p diameter for presen ng smaller ﬂies. Haul zone extends usable head length. Ultra-thin
running line shoots like hell, takes up less spool space.

100 %

PVC FREE

FLO

LINE WEIGHT
WF 3 - F
WF 4 - F
WF 5 - F
WF 6 - F

POWER

MICRO

LINE

CORE

LOOP

TAG

DENSITY
floating
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
42ft / 12,80m
44ft / 13,41m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

30' AFTM
100grain / 6,50g
120grain / 7,80g
140grain / 9,10g
160grain / 10,36g

TOTAL LENGTH
82ft / 25m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m

COLOUR
cloud/grass
cloud/grass
cloud/grass
cloud/grass

CODE
001329
001330
001331
001332

SUPERFLO POWER TAPER
Dzięki agresywnemu tylnemu stożkowi i skierowanej do przodu koncentracji masy, Superﬂo
Power Taper nie należy do subtelnych linek. Nawet jej kolor pokazuje jej agresywność i moc. Szybko
ładuje się na krótkim dystansie. Duża średnica przodu głowicy nosi bez problemu duże muchy. Dłuższy
tylny stożek zapewnia wiele punktów podnoszenia. Strefa pociągnięcia wydłuża użyteczną część
głowicy. Ultracienki running line zajmuje mniej miejsca na szpuli i łagodnie posyła głowicę do celu.
With an aggressive rear taper, and forward-biased concentra on of mass the Superﬂo Power
Taper is designed to be anything but subtle. Even it's colora on packs a punch. Ideal for throwing big
ﬂies or hucking junk. Quickly loads at short range. Large p diameter turns over big ﬂies. Longer rear
taper provides mul ple pick up points. Haul zone extends the usable head length. Ultra-thin running
line shoots like hell and takes up less spool space.

100 %

PVC FREE

FLO

LINE WEIGHT
WF 3 - F
WF 4 - F
WF 5 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F
WF 9 - F

POWER

MICRO

LINE

CORE

LOOP

TAG

DENSITY
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
35ft / 10,66m
36ft / 10,97m
37ft / 11,27m
37ft / 11,27m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

30' AFTM
115grain / 7,50g
135grain / 8,80g
155grain / 10,10g
180grain / 11,70g
205grain / 13,28g
234grain / 15,16g
272grain / 17,62g

TOTAL LENGTH
82ft / 25m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m

COLOUR
sunburst/purple
sunburst/purple
sunburst/purple
sunburst/purple
sunburst/purple
sunburst/purple
sunburst/purple

CODE
001333
001334
001335
001336
001337
001338
001339
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SUPER DRI ELITE
Linka muchowa Super Dri Elite to nasz ulubiony model na pstrągi. Standardowa długość głowicy i delikatny przedni stożek pozwolą każdemu wędkarzowi
z łatwością zaprezentować muchę na dużej odległości. Ta linka świetnie sprawdza się we wszystkich aspektach łowienia pstrągów. Technologia Super Dri została
opracowana z myślą o profesjonalnych wędkarzach, z powłoką redukującą tarcie, która pozwala lince przesuwać się przez przelotki wędzisk i dodaje extra metrów
do rzutu. Powłoka Super Dri zapewnia niezrównane unoszenie się i odpychanie wody i brudu lepiej niż jakikolwiek inny materiał w historii linek muchowych.
Kolejną nową cechą serii Super Dri od Airﬂo jest Zone Technology, nowa koncepcja, która wykorzystuje mieszankę o niskim stopniu kompresji w części linki
narażonej na największe naprężenia, dzięki czemu linka nie przykleja się do przelotek podczas holu i rzutu. Ta nowa technologia linki zminimalizuje tarcie podczas
rzutu, pomagając w pokonywaniu odległości i wydłużając żywotność pływającej linki. W połączeniu z rewolucyjną powłoką i rdzeniem Airﬂo zauważysz różnicę już
w pierwszym rzucie.
The Super Dri Elite ﬂy line is our 'go-to' trout taper. The standard head length and modest front taper will allow any angler to present a ﬂy with ease at
distance with great presenta on. This line does it all, great for all aspects of trout ﬁshing. The SuperDri technology has been developed for the serious ﬂoa ng line
angler, featuring a fric on reducing coa ng which lets the line glide through the rod rod rings and adds yards to your cast. The SuperDri's coa ng gives you
unparalleled ﬂoata on with the ability to repel water, dirt and surface scum be er than any material in the history of ﬂy lines. Another new feature of the SuperDri
range from Airﬂo is Zone Technology, a new concept that uses a low compression compound in the part of the line exposed to the most stress, ensuring the line
doesn't s ck to the rod guides when hauling and shoo ng. This new line technology will minimize fric on during the cast, helping with distance and extending the
life of your ﬂoa ng line. Coupled with Airﬂo's revolu onary ridge and power core, you will no ce the diﬀerence from your very ﬁrst cast.

100 %

PVC FREE

SUPER

POWER

MICRO

LINE

DRI

CORE

LOOP

TAG

LINE WEIGHT
WF 3 - F
WF 4 - F
WF 5 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
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DENSITY
floating
floating
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
38ft / 11,58m
39ft / 11,88m
40ft / 12,19m
42ft / 12,80m
42ft / 12,80m

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
104grain / 6,80g
125grain / 8,10g
145grain / 9,40g
172grain / 11,20g
190grain / 12,30g

TOTAL LENGTH
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m

COLOUR
beige/yellow
beige/yellow
beige/yellow
beige/yellow
beige/yellow

CODE
001547
001548
001549
001550
001551

NYMPH/INDICATOR
Zaprojektowana do łowienia nimfami. Jej wyjątkowa, gruba głowica i agresywny przedni stożek posyłają nawet najcięższe muchy na odległość. A jej
długi tylny stożek umożliwia płynne położenie linki na wodzie. Rdzeń Power Core o niskiej rozciągliwości zapewnia solidne trzymanie much pod kontrolą na dużej
odległości, a mikro pętle z przodu i z tyłu dopełniają całości. Pomarańczowy kolor pomaga obserwować nawet najdelikatniejsze brania.
Designed for huckin' junk. Its unique, thick p and aggressive front taper turn over even the heaviest of rigs. And its long rear taper lets you stack mends
all the way to the next bend. Low-stretch Power Core provides solid hook sets at long range, and Micro Loops front and back complete the deal.

100 %

PVC FREE

SUPER

LINE

MICRO

POWER

DRI

TAG

LOOP

CORE

LINE WEIGHT
WF 4 - F
WF 5 - F
WF 6 - F

DENSITY
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
49ft / 14,93m
49ft / 14,93m
49ft / 14,93m

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
135grain / 8,80g
160grain / 10,40g
190grain / 12,30g

TOTAL LENGTH
90ft / 27,5m
90ft / 27,5m
90ft / 27,5m

COLOUR
pale orange
pale orange
pale orange

CODE
001341
001342
001343

EURO NYMPH
Linka o średnicy 0.6 mm łączy w sobie elastyczność z niewiarygodnie niską rozciągliwością, zapewniając doskonałą wyczuwalność brań. Pomarańczowa
końcówka ﬂuo sprawia, że brania są tak samo dobrze widoczne, jak i wyczuwalne. Mikro pętle na obu końcach zapewniają łatwe połączenie z przyponem
i podkładem. W 100% zgodny ze standardem FIPS.
This .60mm line combines suppleness with incredibly low stretch for superb performance and strike detec on. And its hi-viz orange p ensures you'll see
those strikes every bit as much as feel them. Micro loops at both ends provide easy, low-proﬁle connec ons. 100% FIPS compliant.

100 %

PVC FREE

DENSITY
floating
floating

SUPER

POWER

MICRO

DRI

CORE

LOOP

DIAMETER
0,60mm
0,60mm

4 > 30°C
STANDARD

TOTAL LENGTH
82ft / 25m
82ft / 25m

COLOUR
crystal clear
fluo. orange/olive

CODE
001340
001478
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STREAMER FLOAT
Ta linka ma krótki, gruby, agresywny przedni stożek, który pozwala nosić największe stramery.
Wydłużony korpus i tylny stożek zapewniają doskonałe prowadzenie linki, a mało rozciągliwy rdzeń Power
Core zapewnia solidne trzymanie much. Posiada mikro pętle na obu końcach. Ridge Tech sprawia, że ta
linka strzela jak szalona.
This line features a short, thick, aggressive front taper to turn over the bulkiest of streamers.
Extended body and rear taper provide excellent line management, and low stretch Power Core ensures
solid hook sets. Features Micro Loops on both ends. Ridge Tech makes this line shoot like crazy.

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

MICRO

POWER

DRI

TECH

LOOP

CORE

LINE WEIGHT
WF 5 - F
WF 6 - F
WF 7 - F

DENSITY
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

30' AFTM
170grain / 11,00g
195grain / 12,60g
220grain / 14,30g

TOTAL LENGTH
90ft / 27,5m
90ft / 27,5m
90ft / 27,5m

COLOUR
mint
mint
mint

CODE
001344
001345
001479

STREAMER MAX LONG
Posiada szybko tonącą głowicę i intermedialny running line. To, plus wyjątkowo długa głowica,
pozwala na doprowadzenie much na odpowiednio dużą głębokość i utrzymywanie ich w streﬁe
żerowania przez całą drogę z powrotem do łodzi. Rdzeń Power Core Streamera Max Long zapewnia pewne
trzymanie much nawet podczas najgłębszych prowadzeń. Zapętlone oba końce.
Features a fast sinking head and intermediate running line. This, plus an extra long head, delivers
ﬂies at a distance and keeps them in the feeding zone all the way back to the boat. The Streamer Max Long's
Power Core provides conﬁdence in hook sets even in the deepest of runs. Looped both ends

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

MICRO

POWER

DRI

TECH

LOOP

CORE

LINE WEIGHT
WF 6/7 - S
WF 7/8 - S
WF 8/9 - S
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DENSITY
fast sink
fast sink
fast sink

TOTAL HEAD LENGHT
40ft / 12,19m
40ft / 12,19m
40ft / 12,19m

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

30' AFTM
170grain / 11,00g
195grain / 12,60g
220grain / 14,30g

TOTAL LENGTH
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m

COLOUR
black/pale mint
black/pale peach
black/lichen

CODE
001349
001350
001485

STREAMER MAX SHOVELHEAD
Posiada podwójny ciężar do przodu. Zbudowany na ultra-nisko rozciągliwym rdzeniu Power Core
do mocnych zestawów much podczas łowienia na głębokości. Głowica 30' do szybkiego załadunku dużymi
muchami. Mikro pętle na obu końcach ułatwiają połączenie z przyponem i podkładem. ShovelHead
schodzi głęboko i szybko, utrzymując muchę pod kontrolą.
Features a double weight forward design. Built on ultra low stretch Power Core for powerful hook
sets when ﬁshing at depth. 30' head for quick loading with large ﬂies. Micro loops on both ends for easy
connec on to leader and backing. The Shovel Head digs deep and fast, keeping your ﬂy in the money.

100 %

PVC FREE

MICRO

POWER

LOOP

CORE

LINE WEIGHT
280grain / 18,14g
330grain / 21,38g

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

TOTAL HEAD LENGHT
30ft / 9,14m
30ft / 9,14m

DENSITY
fast sink
fast sink

TOTAL LENGTH
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m

COLOUR
black/gray
black/green

CODE
001480
001481

STREAMER MAX SHORT
Jego krótka 26 stopowa głowica składa się z 22-stopowego, tonącego pu, połączonego ze strefą
intermedialną i pływającym runningiem, która eliminuje zwisy liniowe. Streamer Max Short
z kompensacją gęstości nawet na mniejszych klasach linki. Posiada mikro-pętle na obu końcach.
Its short, 26' head is made up of 22' of density compensated sink, combined with an intermediate
density transi on zone, which eliminates line hinge. Density compensated even on the smaller line sizes,
the Streamer Max Short features a micro loop at the bu end of the line.

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

MICRO

POWER

DRI

TECH

LOOP

CORE

LINE WEIGHT
WF 5 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F
WF 9 - F
WF 10 - F

DENSITY
float/extra fast sink
float/extra fast sink
float/extra fast sink
float/extra fast sink
float/extra fast sink
float/extra fast sink

TOTAL HEAD LENGHT
26ft / 7,9m
26ft / 7,9m
26ft / 7,9m
26ft / 7,9m
26ft / 7,9m
26ft / 7,9m

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

AFTM
18,5ft / 160grain / 10,4g
20ft / 200grain / 12,94g
20ft / 240grain / 15,53g
23ft / 280grain / 18,12g
23ft / 320grain / 20,70g
23ft / 380grain / 24,62g

TOTAL LENGTH
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m

COLOUR
black/gray/orange
black/gray/orange
black/gray/orange
black/gray/orange
black/gray/orange
black/gray/orange

CODE
001346
001347
001348
001482
001483
001484
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40+ SNIPER
Dostępna w wersjach pływającej, intermedialnej i tonącej w 3 i 7 stopniu, ta bes a posyła duże
muchy na duże odległości. Dzięki formule poliuretanowej sprawdzi się w większości warunków.
Technologia Ridge znacznie zmniejsza splątanie. Power Core zapewnia niesamowitą energię rzutu.
W linkach pływających i intermedialnych oba końce linki zakończone fabrycznymi pętelkami. Linki tonące
mają tylną pętelkę. To jest linka GO-TO Pike dla wędkarzy z Wielkiej Brytanii i Europy. Sniper jest oparty na
krótszej wersji naszej linki 40+ z łatwą do rzucania zwartą głowicą i grubą końcówką. Sniper ma podwójną
głowicę, która pozwala tej lince działać równie dobrze zarówno dla początkujących, jak i dla
zaawansowanych. Mniej zaawansowani mogą rzucać linką używając przednich 15 stóp linki wychodzących
poza szczytówkę wędki, podczas gdy eksperci są w stanie unieść całą głowicę w powietrzu, aby osiągnąć
maksymalną odległość.
Available in Floa ng, Intermediate, Sink 3 and Sink 7, this beast delivers big ﬂies great distances.
And thanks to its polyurethane formula on, it'll do so in most condi ons. Ridge technology greatly reduces
tangles. Power Core provides incredible cas ng energy. Floa ng and intermediate linas are looped at both
ends. Sinking lines have rear loop. This is the GO-TO Pike ﬁshing line for U.K and European anglers. The
Sniper is based on a shorter version of our 40+ line with its easy cas ng condensed head and thick p
diameter, The Sniper has a Dual Head Design which allows the line to perform as well for lesser casters as it
does for advanced casters. Lesser casters can cast the line with only the front 15 feet of the line out the rod
p while the expert will aerialize the en re head to achieve maximum distance. Available in ﬂoa ng,
intermediate sink, type 3, and type 7 sink.

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

POWER

MICRO

DRI

TECH

CORE

LOOP

TOTAL HEAD LENGHT
LINE WEIGHT
DENSITY
31ft / 9,4m
WF 8 - F
floating
31ft / 9,4m
floating
WF 9 - F
31ft / 9,4m
WF 10 - F
floating
31ft / 9,4m
WF 8 - FI
fast int. (1,5" ips)
31ft / 9,4m
fast int. (1,5" ips)
WF 9 - FI
31ft / 9,4m
WF 10 - FI fast int. (1,5" ips)
28ft / 8,5m
WF 8 - S3
sink 3 (3 ips)
28ft / 8,5m
sink 3 (3 ips)
WF 9 - S3
28ft / 8,5m
WF 10 - S3
sink 3 (3 ips)
28ft / 8,5m
WF 8 - S7
sink 7 (7 ips)
28ft / 8,5m
sink 7 (7 ips)
WF 9 - S7
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4 > 30°C
STANDARD

AFTM
330grain / 21,40g
375grain / 24,30g
425grain / 27,50g
330grain / 21,40g
375grain / 24,30g
425grain / 27,50g
355grain / 23,10g
400grain / 25,90g
460grain / 29,70g
330grain / 21,40g
370grain / 24,00g

TOTAL LENGTH
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m

COLOUR
light green/yellow
light green/yellow
light green/yellow
light blue/yellow
light blue/yellow
light blue/yellow
dark green/yellow
dark green/yellow
dark green/yellow
black/yellow
black/yellow

CODE
001514
001515
001405
001408
001411
001406
001409
001412
001407
001410
001413

AIRFLO DEPTHFINDER FAST SINKING
Airﬂo Depthﬁnder Fly Line jest bez wątpienia najtwardszą i najtrwalszą szybko tonącą głowicą na rynku. Zaprojektowany, aby wytrzymać poważne
zmagania na wodzie. Nasza nowa ulepszona bezszwowa technologia z łatwością łączy różne gęstości, aby stworzyć maksymalnie szybko tonącą zintegrowaną
głowicę. Połączenie naszej wiodącej w branży powłoki o wysokiej gęstości z naszym ekskluzywnym rdzeniem Power Core o niskiej rozciągliwości, odróżnia tę serię
od konkurencji we wszystkich obszarach wydajności.
The Airﬂo Depthﬁnder Fly Line is without doubt the toughest, most durable fast sinking head on the market today. Designed to withstand serious abuse
on the water. Our new improved seamless technology easily blends the variable densi es to create the ul mate fast sinking integrated head. Combining our
industry leading high density coa ng with our exclusive low stretch Power core, sets this series apart from the compe on in all areas of performance.

LINE WEIGHT
175grain / 11,34g
200grain / 12,96g
300grain / 20g
400grain / 26g

DENSITY
sink / 6,0ips
sink / 6,5ips
sink / 7,0ips
sink / 7,5ips

TOTAL HEAD LENGHT
30ft / 9,14m
30ft / 9,14m
30ft / 9,14m
30ft / 9,14m

TOTAL LENGTH
110ft / 33,5m
110ft / 33,5m
110ft / 33,5m
110ft / 33,5m

COLOUR
black/sandy
black/light pink
black/green
black/orange

CODE
001403
001404
001506
001507
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FORGE FLOATING
Pływająca linka Airﬂo Forge to doskonała linka muchowa w cenie,
która nie rozbije banku. W przypadku wszystkich linek muchowych
dostępnych obecnie na rynku, często pojawia się pytanie, od której
powinieneś zacząć, biorąc pod uwagę odpowiedni kształt głowicy, powłokę,
rdzeń itp. dla Twojej pływającej linki. Na drugim końcu skali znajdują się
tańsze linki muchowe ale czasami mogą one nie działać i szybko się starzeją,
co sprawia, że są często wymieniane. Airﬂo Forge stara się rozwiązać
te problemy i dać ci linkę muchową, którą możesz cieszyć się na poziomie
cenowym, który nie rozbije banku.
Taper: Z całkowitą długością głowicy 40' i roboczą długością głowicy
od 33' do 42', jest to niezwykle wszechstronny wykonawca, który sprawdzi się
na wszystkich poziomach umiejętności rzutowych. Stosunkowo długi przedni
stożek o długości 8' (końcówka Inc) pozwala na precyzyjne rzuty, doskonałe
w przypadku łowienia nimfą i suchą muchą.
Kolor: linka ma przyjemny ciepły kolor oliwkowy, który pomoże
zredukować wszelkie przebłyski w wodzie. Żółty running line o wschodzie
słońca pozwala łatwo zobaczyć przejście na tylnym zwężeniu głowicy
i pomaga określić optymalną ilość linki do uniesienia w powietrze podczas
wykonywania rzutu.
Powłoka: Powierzchnia na lince Forge jest wyjątkowo gładka
w dotyku i posiada suchy system smarowania, który nie tylko poprawia
właściwości rzutowe, ale także znacząco pomaga w odpychaniu wody kluczowy czynnik poprawiający ﬂotację i pomaga w płynnym położeniu
na wodzie.
Rdzeń: Rdzeń to plecione włókno, podobne do tych, które można
znaleźć w linkach muchowych z najwyższej półki z PVC.
Dlaczego taka cena? Gdzie jest haczyk? Forge przesunęło bariery
wydajności w tym przedziale cenowym linek muchowych. Wprowadzenie na
rynek globalny pozwoliło nam na produkcję bardzo dużych ilości i znaczne
obniżenie kosztów produkcji. Zaoszczędziliśmy również, tworząc linkę tylko
z dwiema powłokami (Super-Dri ma trzy!). W końcu odpuściliśmy pętlę
na końcu od strony kołowrotka, więc nadal masz świetną fabrycznie spawaną
pętlę na końcówce, ale nadal możesz łączyć podklejając zwykłym węzłem lub
konektorem.

100 %

PVC FREE

TDC

LINE WEIGHT
WF 3 - F
WF 4 - F
WF 5 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F
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The Airﬂo Forge ﬂoa ng line is an excellent ﬂy line at a price level that
won’t break the bank. With all the ﬂy lines on the market today, it’s o en a
case of where do I start when it comes decide the correct taper, coa ngs,
cores, etc for your ﬂoa ng line. Add to this the fact, that £50+ is a signiﬁcant
investment in something that you may or may not get right and you can see
there could be some hesita on, unless you’ve had chance to ﬁnd something
you like. At the other end of the scale, you have your lower priced ﬂy lines and
mill ends, but some mes these can lack in performance and age quickly,
making them a line that ends up being replaced o en. The Airﬂo Forge seeks
to address these issues and give you a ﬂy line you can enjoy at a price level that
won’t break the bank.
Taper: With a total head length of 40’ and a working head length of
between 33’ to 42’, it is an extremely versa le performer that will work for all
levels of cas ng ability. A rela vely long front taper of 8’ (Inc. p) allows for
smooth turnover and precise deliveries, superb for nymphs, dries and any top
of the water presenta on.
Colour: The line has a pleasant Warm olive head colour that will help
reduce any line ﬂash in the air. A sunrise yellow running line allows you to
easily see the transi on at the rear taper and help you gauge the op mal
amount of line to aerialise when going for distance.
Coa ng: The surface on the Forge line is ultra-smooth to the touch
and holds a dry lubrica on system that not only improves cas ng
performance, but also helps signiﬁcantly with water repulsion – a key factor in
improving ﬂoata on and helps with smooth li oﬀs when covering rising ﬁsh.
Core: The core is a braided mul ﬁlament, similar to those found in
top end PVC ﬂy lines – if you’re already used to ﬂy lines with a stretch, this will
have a similar feel to the lines you may have used previously.
Why the price? What’s the catch? At only £29.99, the Forge has
pushed the barriers of performance for this price point of ﬂy line. Being
launched globally, this has allowed us to run very large volumes and reduce
the cost of manufacture signiﬁcantly. We’ve also saved by making the line
with only two coa ngs (Super-Dri has three!), ﬁnally we dropped oﬀ the loop
at the reel end, so you s ll have a great factory welded loop at the p, but can
s ll connect backing with your regular nail knot or similar.

MICRO

LOOP

DENSITY
floating
floating
floating
floating
floating
floating

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

TOTAL HEAD LENGHT
40ft / 12,19m
40ft / 12,19m
40ft / 12,19m
40ft / 12,19m
40ft / 12,19m
40ft / 12,19m

30' AFTM
105grain / 6,80g
125grain / 8,10g
145grain / 9,40g
165grain / 10,70g
191grain / 12,40g
220grain / 14,30g

TOTAL LENGTH
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m
90ft / 27,4m

COLOUR
olive/yellow
olive/yellow
olive/yellow
olive/yellow
olive/yellow
olive/yellow

CODE
001505
001509
001510
001511
001512
001513
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VELOCITY - WF
Linki muchowe Airﬂo Velocity są idealne dla początkujących muszkarzy. Dzięki przyjaznej dla
użytkownika konstrukcji stożkowej, długi tylny stożek pozwala lince rosnąć wraz z tobą, gdy poprawiasz
i zwiększasz zasięg rzutu. Dostępne w wersji pływającej, przeźroczystej Intermedialnej i szybko tonącej.
The Airﬂo Velocity ﬂy lines are perfect for those new to the sport. With its user-friendly taper
design, the long rear taper allows the line to grow with you as you improve and increase your cas ng
range. Available in Floa ng, Clear Intermediate, and Fast Sinking.

LINE WEIGHT
WF 4 - F
WF 5 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 5 - I
WF 6 - I
WF 7 - I
WF 8 - I
WF 9 - I
WF 5 - S
WF 6 - S
WF 7 - S
WF 8 - S
WF 9 - S

DENSITY
floating
floating
floating
floating
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)
sink (3,0" ips)
sink (3,0" ips)
sink (3,0" ips)
sink (3,0" ips)
sink (3,0" ips)

TOTAL HEAD LENGHT
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m

30' AFTM
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

TOTAL LENGTH
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m

COLOUR
yellow
yellow
yellow
yellow
clear
clear
clear
clear
clear
green
green
green
green
green

CODE
001528
001529
001532
001535
001530
001533
001536
001538
001540
001531
001534
001537
001539
001541

VELOCITY - DT
Linka muchowa Airﬂo Velocity Floa ng DT to niedroga linka, która może być idealnie dopasowana
do wszystkich wędek muchowych o akcji medium. Dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji
stożkowej, długi tylny stożek pozwala lince rosnąć wraz z tobą, gdy poprawiasz i zwiększasz zasięg rzutu.
Linki Velocity mają wiele funkcji dostępnych w naszych linkach klasy premium. Dostępna w wersji
pływającej.
The Airﬂo Velocity Floa ng ﬂy line is a budget priced line that can be perfectly matched to any midp ac on ﬂy rods. With its user friendly taper design, the long rear taper allows the line to grow with you as
you improve and increase your cas ng range. Velocity lines have many of the features found on our
premium lines, available in Floa ng, Clear Intermediate, and Fast Sinking.

LINE WEIGHT
DT 4 - F
DT 5 - F
DT 6 - F

DENSITY
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
N/A
N/A
N/A

30' AFTM
N/A
N/A
N/A

TOTAL LENGTH
82ft / 25m
82ft / 25m
82ft / 25m

COLOUR
yellow
yellow
yellow

CODE
001525
001526
001527
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JEZIOROWE
JEZIOROWE
// STILLWATER
STILLWATER
Linia much Airﬂo S llwater jest uważana przez wielu za najlepszą na rynku. Wszystkie sznury muchowe Airﬂo korzystają z
innowacyjnego projektu i technologii, co pozwala nam produkować najlepsze dostępne sznury zbiornikowe. Niezależnie od tego,
czy szukasz dłuższych rzutów, czy bardziej czułego wykrywania brań, możesz polegać na linkach muchowych S llwater w 100%
niezawierających PVC.
Airﬂo's S llwater ﬂy line range is regarded by many as the best on the market, bar-none. All Airﬂo ﬂy lines beneﬁt from
innova ve design and technology allowing us to produce the best performing reservoir ﬂy lines there is. Whether it's longer casts
or more sensi ve bite detec on you're a er, you can rely on Airﬂo's 100% PVC free S llwater ﬂy lines.

SUPERFLO 40+ EXTREME (SHORT HEAD)

Połączenie naszej technologii „Superﬂo” z naszymi najlepiej
sprzedającymi się linkami muchowymi 40+ Extreme to linka doskonała.
Możliwość zastosowania ultra cienkiej linki Superﬂo i super śliskiej powłoki
pozwoliła serii 40+ na wykonywanie jeszcze dłuższych rzutów!
ź Łatwa do rzucania głowica 35 stóp
ź Podwójny kolor dla optymalnego załadunku - żółty running line
ź Mocny nierozciągliwy rdzeń
ź Doskonała do wędek jednoręcznych i typu switch
ź Długość całkowita 41 jardów / 123 stopy / 37,5 metrów
Wstępne testy serii linek Superﬂo 40+ Extreme pozostawiły nas
w dobrym nastroju i od tego czasu nie przestaliśmy się uśmiechać. Zbudowana
na naszym legendarnym rdzeniu o niskiej rozciągliwości, bez problemu
poczujesz zacięcie nawet z 40 jardów. Uwierz nam, będziesz jej potrzebował.
Głowica Forty Plus Extreme o długość: 35 stóp
ź Wolne intermedium: 0,5 cal/sek
ź Średnie intermedium: 1,0 cal/sek
ź Szybkie intermedium: 1,5 cal/sek
ź Di 3 Trzeci stopień tonięcia: 3 cal/sek
ź Di 5 Piąty stopień tonięcia: 5 cal/sek
ź Di 7 Siódmy stopień tonięcia: 7 cal/sek

100 %

PVC FREE

FLO

LINE WEIGHT
WF 5 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F
WF 9 - F
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POWER

MICRO

LINE

CORE

LOOP

TAG

DENSITY
floating
floating
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
35ft / 10,66m
35ft / 10,66m
35ft / 10,66m
35ft / 10,66m
35ft / 10,66m

Combining our 'Superﬂo' technology with our best-selling 40+
Extreme ﬂy lines was a mouth water prospect. The ability to incorporate
Superﬂo's ultra thin running line and super slick coa ng would enable the 40+
ﬂy line range to produce even longer casts!
ź Easy cas ng 35 head
ź Twin colour for op mum loading - Yellow Running Line
ź Power-core
ź Excellent single hand/switch cas ng line
ź Overall length 41yards / 123 i
Ini al tes ng of the Superﬂo 40+ Extreme ﬂy line range simply le us
speechles, and we haven't stopped smiling since. Built upon our legendary low
stretch power core, you'll have no trouble feeling takes and se ng hooks at
40+ yards, and believe us, you're going to need it! If you're a more proliﬁc
caster, check out the Airﬂo 40+ Expert ﬂy line range, a 45 long head.
Forty Plus Expert Head Length : 35
ź Slow Inter sink rate: 0.5ips
ź Mid Inter sink rate: 1.0ips
ź Fast Inter sink rate: 1.5ips
ź Di 3 sink rate: 3ips
ź Di 5 sink rate: 5ips
ź Di 7 sink rate: 7ips

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
195grain / 12,64g
210grain / 13,61g
230grain / 14,90g
260grain / 16,85g
290grain / 18,79g

TOTAL LENGTH
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m

COLOUR
light blue/yellow
light blue/yellow
light blue/yellow
light blue/yellow
light blue/yellow

CODE
001565
001423
001426
001429
001326

100 %

PVC FREE

FLO

LINE WEIGHT
WF 6 - SI
WF 7 - SI
WF 8 - SI
WF 9 - SI
WF 7 - MI
WF 8 - MI
WF 5 - FI
WF 6 - FI
WF 7 - FI
WF 8 - FI
WF 9 - FI

100 %

PVC FREE

MICRO

LINE

CORE

LOOP

TAG

TOTAL HEAD LENGHT
DENSITY
35ft / 10,66m
slow int. (0,5" ips)
35ft / 10,66m
slow int. (0,5" ips)
35ft / 10,66m
slow int. (0,5" ips)
35ft / 10,66m
slow int. (0,5" ips)
35ft / 10,66m
mid int. (1,0" ips)
35ft / 10,66m
mid int. (1,0" ips)
35ft / 10,66m
fast int. (1,5" ips)
35ft / 10,66m
fast int. (1,5" ips)
35ft / 10,66m
fast int. (1,5" ips)
35ft / 10,66m
fast int. (1,5" ips)
35ft / 10,66m
fast int. (1,5" ips)

FLO

LINE WEIGHT
WF 6 - S
WF 7 - S
WF 8 - S
WF 6 - S
WF 7 - S
WF 8 - S
WF 6 - S
WF 7 - S
WF 8 - S

POWER

POWER

MICRO

LINE

CORE

LOOP

TAG

DENSITY
sink 3 (3 ips)
sink 3 (3 ips)
sink 3 (3 ips)
sink 5 (5 ips)
sink 5 (5 ips)
sink 5 (5 ips)
sink 7 (7 ips)
sink 7 (7 ips)
sink 7 (7 ips)

TOTAL HEAD LENGHT
35ft / 10,66m
35ft / 10,66m
35ft / 10,66m
35ft / 10,66m
35ft / 10,66m
35ft / 10,66m
35ft / 10,66m
35ft / 10,66m
35ft / 10,66m

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
210grain / 13,61g
230grain / 14,90g
260grain / 16,85g
290grain / 18,79g
230grain / 14,90g
260grain / 16,85g
195grain / 12,64g
210grain / 13,61g
230grain / 14,90g
260grain / 16,85g
290grain / 18,79g

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
255grain / 16,52g
280grain / 18,14g
320grain / 20,73g
255grain / 16,52g
280grain / 18,14g
320grain / 20,73g
255grain / 16,52g
280grain / 18,14g
320grain / 20,73g

TOTAL LENGTH
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m

COLOUR
olive/yellow
olive/yellow
olive/yellow
olive/yellow
orange/yellow
orange/yellow
green/yellow
green/yellow
green/yellow
green/yellow
green/yellow

CODE
001425
001566
001431
001433
001428
001746
001422
001424
001427
001430
001432

COLOUR
blue/yellow
blue/yellow
blue/yellow
green/yellow
green/yellow
green/yellow
black/yellow
black/yellow
black/yellow

CODE
001788
001789
001790
001791
001792
001793
001794
001795
001796

NEW

TOTAL LENGTH
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
123ft / 37,5m
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SUPERFLO 40+ EXPERT (LONG HEAD)
Dla bardziej doświadczonych muszkarzy stworzyliśmy Superﬂo 40+
Expert. Zwiększając długość głowicy z 35 stóp do 45 stóp przy jednoczesnym
utrzymaniu ciężaru głowicy Extreme, Forty Plus Expert pozwala na użycie
większej ilości linki, aby rzut był płynniejszy, a prezentacja delikatniejsza.
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Super-gładka głowica 45 stóp
Podwójny kolor dla optymalnego załadunku - biały running line
Mocny nierozciągliwy rdzeń
Doskonała do wędek jednoręcznych i typu switch
Idealna do łowienia z łodzi
Długość całkowita 45 jardów / 135 stóp / 37,5 metrów

Połączenie naszej technologii „Superﬂo” z naszymi najlepiej
sprzedającymi się linkami muchowymi 40+ Expert to linka doskonała.
Możliwość zastosowania ultra cienkiej linki Superﬂo i super śliskiej powłoki
pozwoliła serii 40+ na wykonywanie jeszcze dłuższych rzutów.
Wstępne testy serii linek Superﬂo 40+ Expert pozostawiły nas
w dobrym nastroju i od tego czasu nie przestaliśmy się uśmiechać.
Zbudowana na naszym legendarnym rdzeniu o niskiej rozciągliwości,
bez problemu poczujesz zacięcie nawet z 40 jardów. Uwierz nam, będziesz jej
potrzebował .
Głowica Expert Forty Plus Długość: 45 stóp
Wolne intermedium: 0,5 cal/se
Średnie intermedium: 1,0 cal/sek
Szybkie intermedium: 1,5 cal/sek
Di 3 Trzeci stopień tonięcia: 3 cal/sek
Di 5 Piąty stopień tonięcia: 5 cal/sek
Di 7 Siódmy stopień tonięcia: 7 cal/sek

100 %

PVC FREE

FLO

LINE WEIGHT
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F
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POWER

MICRO

LINE

CORE

LOOP

TAG

DENSITY
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
45ft / 13,71m
45ft / 13,71m
45ft / 13,71m

For the more proﬁcient caster we have developed Superﬂo 40+
Expert. Increasing the head length from 35 to 45 whilst maintaining the
head weight of the Extreme, the Forty Plus Expert allows for more line to be
airialised for a smoother, longer cast.
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Super-smooth 45 head
Twin colour for op mum loading - White Running Line
Power-core
Excellent single hand/switch cas ng line
For proﬁcient casters bank or boat
Overall length 45yards / 135

Combining our 'Superﬂo' technology with our best-selling 40+ Expert
ﬂy lines was a mouth water prospect. The ability to incorporate Superﬂo's
ultra thin running line and super slick coa ng would enable 40+ to become an
even longer cas ng ﬂy line!
Ini al tes ng of the Superﬂo 40+ Expert ﬂy line range simply le us
speechles, and we haven't stopped smiling since.
Built upon our legendary low stretch power core, you'll have no
trouble feeling takes and se ng hooks at 40+ yards, and believe us, you're
going to need it!
Forty Plus Expert Head Length : 45
Slow Inter sink rate: 0.5ips
Mid Inter sink rate: 1.0ips
Fast Inter sink rate: 1.5ips
Di 3 sink rate: 3ips
Di 5 sink rate: 5ips
Di 7 sink rate: 7ips

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
175grain / 11,34g
190grain / 12,31g
220grain / 14,26g

TOTAL LENGTH
135ft / 41,1m
135ft / 41,1m
135ft / 41,1m

COLOUR
light blue/white
light blue/white
light blue/white

CODE
001522
001418
001420

100 %

PVC FREE

FLO

LINE WEIGHT
WF 7 - SI
WF 8 - SI
WF 7 - MI
WF 8 - MI
WF 7 - FI
WF 8 - FI

100 %

PVC FREE

MICRO

LINE

CORE

LOOP

TAG

TOTAL HEAD LENGHT
DENSITY
45ft / 13,71m
slow int. (0,5" ips)
45ft / 13,71m
slow int. (0,5" ips)
45ft / 13,71m
mid int. (1,0" ips)
45ft / 13,71m
mid int. (1,0" ips)
45ft / 13,71m
fast int. (1,5" ips)
45ft / 13,71m
fast int. (1,5" ips)

FLO

LINE WEIGHT
WF 7 - S
WF 8 - S
WF 7 - S
WF 8 - S
WF 7 - S
WF 8 - S

POWER

POWER

MICRO

LINE

CORE

LOOP

TAG

DENSITY
sink 3 (3 ips)
sink 3 (3 ips)
sink 5 (5 ips)
sink 5 (5 ips)
sink 7 (7 ips)
sink 7 (7 ips)

TOTAL HEAD LENGHT
45ft / 13,71m
45ft / 13,71m
45ft / 13,71m
45ft / 13,71m
45ft / 13,71m
45ft / 13,71m

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
190grain / 12,31g
220grain / 14,26g
190grain / 12,31g
220grain / 14,26g
190grain / 12,31g
220grain / 14,26g

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
190grain / 12,31g
220grain / 14,26g
190grain / 12,31g
220grain / 14,26g
190grain / 12,31g
220grain / 14,26g

TOTAL LENGTH
135ft / 41,1m
135ft / 41,1m
135ft / 41,1m
135ft / 41,1m
135ft / 41,1m
135ft / 41,1m

COLOUR
olive/white
olive/white
orange/white
orange/white
green/white
green/white

CODE
001524
001743
001523
001421
001419
001744

COLOUR
green/grey
green/grey
blue/grey
blue/grey
black/grey
black/grey

CODE
001797
001798
001799
001800
001801
001802

NEW

TOTAL LENGTH
135ft / 41,1m
135ft / 41,1m
135ft / 41,1m
135ft / 41,1m
135ft / 41,1m
135ft / 41,1m
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SUPERFLO SINK TIPS
Linki Superﬂo Sink Tips z dużym wyborem długości pów o różnym stopniu tonięcia, zapewniają najwyższą wszechstronność. Każda z nich wykorzystuje
nasz rdzeń Power Core o niskiej rozciągliwości do wykrywania subtelnych brań - nawet z dużej odległości. Posiada mikro pętle na obu końcach dla łatwego
łączenia i nadrukowany identyﬁkator linki na przedniej pętli.
Superﬂo Sink Tips provide the broadest range of p lengths and densi es for ul mate versa lity. Each employs our low stretch Power Core for detec on
of subtle takes and rock solid, hook sets - even at range. Features micro loops on both ends for easy connec ons and printed line iden ﬁer on front loop.

100 %

PVC FREE

FLO

LINE WEIGHT
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F

POWER

MICRO

LINE

CORE

LOOP

TAG

DENSITY
3' fast tip
3' fast tip
3' fast tip
6' slow tip
6' slow tip
6' slow tip
6' fast tip
6' fast tip
6' fast tip
12' slow tip
12' slow tip
12' slow tip
12' mid tip
12' mid tip
12' mid tip
12' fast tip
12' fast tip
12' fast tip

TOTAL HEAD LENGHT
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m
51ft / 15,54m

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
173grain / 11,20g
198grain / 12,80g
224grain / 14,50g
173grain / 11,20g
198grain / 12,80g
224grain / 14,50g
173grain / 11,20g
198grain / 12,80g
224grain / 14,50g
173grain / 11,20g
198grain / 12,80g
224grain / 14,50g
173grain / 11,20g
198grain / 12,80g
224grain / 14,50g
173grain / 11,20g
198grain / 12,80g
224grain / 14,50g

TOTAL LENGTH
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m

COLOUR
olive/lichen green
olive/lichen green
olive/lichen green
dark grey/heron grey
dark grey/heron grey
dark grey/heron grey
olive/lichen green
olive/lichen green
olive/lichen green
dark grey/heron grey
dark grey/heron grey
dark grey/heron grey
brown/burnt orange
brown/burnt orange
brown/burnt orange
olive/lichen green
olive/lichen green
olive/lichen green

CODE
001373
001374
001375
001379
001487
001380
001386
001387
001388
001381
001489
001382
001383
001384
001385
001389
001390
001391

40+ BOOBY BASHER
Airﬂo Booby Basher to bardzo szybko tonąca linka muchowa 40+, która tonie z prędkością 8 cali na sekundę. Idealna dla wędkarzy łowiących z łodzi lub z
brzegu, poszukujących niezrównanych odległości i głębokości. Dla doświadczonych wędkarzy muchowych, którzy chcą rzucać dalej, z ultraszybkimi wędziskami
szczytowymi, które potraﬁą rzucać stabilną pętlę, Airﬂo stworzył eksperta Forty plus, dzięki któremu ci faceci mogą rzucać na jeszcze większe odległości.
Najnowszym dodatkiem do gamy jest seria ekspertów Forty plus „Booby Line”. Pierwotnie
zaprojektowany do łowienia z brzegu na duże odległości w zbiornikach typu miska betonowa w Wielkiej
Brytanii; ta linia pozwala uzyskać odległość i szybko zrzuca muchy na głębokość 30 stóp lub więcej. Głowica
ma długość 55 stóp i jest zaprojektowana tak, aby dopasować ją do twojej indywidualnej wędki, ma
prędkość opadania Di8 i musi być przycięta do 40' lub więcej, aby pracować na wędce w klasie 7/8. Ultra
cienki running line jest prążkowany, aby zmniejszyć ryzyko splątania, a jej odblaskowy pomarańczowy
kolor doskonale nadaje się do kontrolowania łowienia. Całkowita długość linki to 55 jardów. Niezbędna
linka dla każdego wyczynowego wędkarza muchowego, który chce wyprzedzić konkurencję!
The Airﬂo Booby Basher is a seriously fast sinking 40+ ﬂy line which sinks at a rate of 8ips. Ideal for
boat or bank anglers looking for unrivalled distance and depth. For experienced ﬂy anglers who want to
cast further, with ultra fast p ac on rods, who have the cas ng ability to maintain a stable loop, Airﬂo
created the Forty plus expert so these guys can cast even greater distances. The latest addi on to the range
is the Forty plus expert 'Booby line'. Originally designed for long range bank ﬁshing on concrete bowl type
reservoirs in the UK; this line gets the distance and drops the ﬂies quickly to depths of 30’ or more. Head is
55’ long and is designed to be cut to suit your individual rod, it has a Di8 sink rate and would need to be cut
to 40’ or so to work on a 7/8# rod. An ultra thin running line is ridged to reduce tangles and it's hi-vis orange
colour is great for spo ng takes. Total line length is 55yds. An essen al line for any compe ve ﬂy
ﬁsherman, who wants to stay ahead of the pack!

LINE WEIGHT
400grain / 25,9g
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DENSITY
sinking (8,0"ips)

TOTAL HEAD LENGHT
55ft / 16,76m

TOTAL LENGTH
165ft / 50,3m

COLOUR
orange/black

CODE
001434

SUPERFLO ANCHOR TIPS
Airﬂo Superﬂo Anchor Tip to najlepsza linka muchowa do łowienia na buzzery i nimfy z brzegu lub z łodzi podczas wiatru. Linka pływająca, która posiada
6 calowe zakończenie Di 7 na końcu 3 stopowego intermedialnego pa, która zakotwicza końcówkę pod powierzchnią.
The Airﬂo Superﬂo Anchor Tip is the ul mate ﬂy line for ﬁshing buzzers or nymphs from both bank or boat. The line features a 6" Di 7 p at the end of our
3' mini p to anchor the p beneath the surface.

100 %

PVC FREE

FLO

POWER

MICRO

LINE

CORE

LOOP

TAG

TOTAL HEAD LENGHT
LINE WEIGHT
DENSITY
51ft / 15,54m
WF 6 - F
floating/FI/S7
51ft / 15,54m
floating/FI/S7
WF 7 - F
51ft / 15,54m
WF 8 - F
floating/FI/S7

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
170grain / 11,20g
200grain / 12,80g
220grain / 14,50g

TOTAL LENGTH
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m

COLOUR
olive/lichen green
olive/lichen green
olive/lichen green

CODE
001376
001377
001378

SUPERFLO STILLWATER FLOAT
Wyposażona w klasyczny Delta Taper Airﬂo, ta linka doskonale nadaje się do rzucania muchami na duże odległości bez minimalnych zakłóceń. Rdzeń
Power Core S llwater jest niezbędny, aby poczuć najdelikatniejsze branie, bez względu na to, jak daleko mogą znajdować się twoje muchy. Zapętlona na obu
końcach i nadrukowany opis.
Featuring Airﬂo's classic Delta Taper, this line is great for cas ng teams of ﬂies at long distances with minimal disturbance - even on slick days.
The S llwater's Power Core is essen al for feeling the slightest line li , no ma er how far out there your ﬂies may be. Looped at both ends and printed.

100 %

PVC FREE

FLO

LINE WEIGHT
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F
WF 6 - F
WF 7 - F
WF 8 - F

ZONE

TECH

DENSITY
floating
floating
floating
floating
floating
floating

CDC

POWER

MICRO

CORE

LOOP

TOTAL HEAD LENGHT
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

30' AFTM
185grain / 12,00g
210grain / 13,60g
230grain / 14,90g
185grain / 12,00g
210grain / 13,60g
230grain / 14,90g

TOTAL LENGTH
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m

COLOUR
chartreuse/ivory
chartreuse/ivory
chartreuse/ivory
lichen/ivory
lichen/ivory
lichen/ivory

CODE
001816
001747
001748
001749
001815
001750
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SIXTH SENSE SINKING
Linka na wody stojące, według której ocenia się wszystkich konkurentów. Dzięki wyraźnym, kolorowym
markerom co 10 stóp będziesz dokładnie wiedzieć, kiedy podnosić i przytrzymywać muchy przy końcu ich
prowadzenia. Technologia Power Core zapewnia wyczuwanie brań i pewne zacięcie. Duży wybór stopnia tonięcia.
Dokładne, nienakładające się prędkości opadania dla optymalnej kontroli głębokości prowadzenia zestawu.
The s llwater line by which all others are judged. With its dis nct 10 color bands, you'll know exactly when to
li and hold when ﬁshing the deadly hang. Power Core technology provides incredible hook set and take detec on.
Density compensated. Accurate non-overlapping sink rates for op mum depth control.

100 %

PVC FREE

TDC

LINE WEIGHT
WF 5/6 - S
WF 6/7 - S
WF 7/8 - S
WF 8/9 - S
WF 5/6 - S
WF 6/7 - S
WF 7/8 - S
WF 8/9 - S
WF 6/7 - S
WF 7/8 - S
WF 8/9 - S
WF 6/7 - S
WF 7/8 - S
WF 8/9 - S

POWER

MICRO

CORE

LOOP

DENSITY
sink (3,0" ips)
sink (3,0" ips)
sink (3,0" ips)
sink (3,0" ips)
sink (5,0" ips)
sink (5,0" ips)
sink (5,0" ips)
sink (5,0" ips)
sink (7,0" ips)
sink (7,0" ips)
sink (7,0" ips)
sink (8,0" ips)
sink (8,0" ips)
sink (8,0" ips)

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

TOTAL HEAD LENGHT
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m

30' AFTM
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

TOTAL LENGTH
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m

COLOUR
dark green/aqua
dark green/aqua
dark green/aqua
dark green/aqua
dark blue/pale blue
dark blue/pale blue
dark blue/pale blue
dark blue/pale blue
black/gray
black/gray
black/gray
black/purple
black/purple
black/purple

CODE
001358
001486
001359
001360
001361
001803
001362
001363
001364
001488
001365
001366
001367
001368

SIXTH SENSE FLOATING
Prawdopodobnie najpopularniejsza obecnie seria linek muchowych w Wielkiej Brytanii, seria Sixth Sense od
Airﬂo to linka muchowa przeznaczona dla większości wędkarzy na wody stojące. Zalety serii Sixth Sense, które zyskały
popularność wśród zawodników łowiących z łodzi. Unikalna technologia Power Core ﬁrmy Airﬂo, tworzy rdzeń tak
wrażliwy, że jest on odpowiedni dla wszystkich wędkarzy muchowych. Ulepszone w roku 2019, pływające linki Sixth
Sense mają zupełnie nową dwukolorową barwę, ze zmianą koloru z szarego na zielony z tyłu głowicy w miejscu
przejścia w running line. Dzięki udoskonaleniu technik produkcji, nowy Sixth Sense jest super gładki. Jesteśmy pewni,
że rzucisz o 10% dalej niż starszymi modelami.
Probably the most popular range of ﬂy lines in the UK today, the Sixth Sense range from Airﬂo is the ‘go-to’
ﬂyline for the majority of S llwater ﬁshing. Made popular with by compe on boat anglers, the beneﬁts of the Sixth
Sense range include Airﬂo’s unique Power Core technology, a core material so sensi ve that it’s the ﬂy ﬁshers
equivalent to a conven onal angler’s super line. Upgraded for the 2019, the Sixth Sense ﬂoa ng lines have a whole
new two tone colour scheme, with a colour change from grey to chartreuse at the rear of the head, going into the
running line. By reﬁning manufacturing techniques the new Sixth Sense are super, super smooth; they really do cast like
a dream! So much so, we're conﬁdent you'll cast 10% further than the older models.

LINE WEIGHT
WF 3/4 - F
WF 4/5 - F
WF 5/6 - F
WF 6/7 - F
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DENSITY
floating
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m

30' AFTM
N/A
N/A
N/A
N/A

TOTAL LENGTH
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m

COLOUR
grey/green
grey/green
grey/green
grey/green

CODE
001807
001808
001809
001810

SIXTH SENSE SWEEP
Sznury muchowe Airﬂo Sweep charakteryzują się szybciej tonącym belly oraz wolniej tonącym pem i running line'em, dzięki czemu ta seria linek Sinking
może układać się w kształcie litery U przez słup wody. Podobnie jak kiedyś linka muchowa HI-D. Akcja tonięcia twoich much, które są ciągnięte w dół przez belly,
zapewnia atrakcyjny ruch, a ostrzejszy kąt na końcu zwijania daje prawie pionowy efekt, gdy używasz szybciej tonących modeli, co czyni je absolutnie idealnymi do
łowienia techniką "Strip & Hang". Dostępne w trzech stopniach tonięcia: Di3, Di5 i Di7. Di3 tonie z prędkością 1,5 cala na sekundę, gdzie belly tonie z prędkością 3
cali na sekundę, Di5 tonie z prędkością 3,5 cala na sekundę, a belly z prędkością 5 cali na sekundę, w wersji Di7 opada z prędkością 5 cali na sekundę, a belly opada
z prędkością 7 cali na sekundę. Wszystkie linki mają długość 35 jardów. Warto mieć te linki w arsenale linek jeziorowych.
The Airﬂo Sweep ﬂy lines feature a faster sinking belly and slower sinking p and running line, allowing this range of Sinking ﬂylines to follow a U shaped
path through the water column. Much like the HI-D ﬂy line of old... The diving ac on of your ﬂies ge ng pulled downwards by the belly make an a rac ve
movement and the steeper angle at the end of the retrieve gives an almost ver cal when you using faster sinking models making them absolutely perfect for
ﬁshing ’Strip & hang’ techniques. Available in three types of sinkers, Di3, Di5 and and Di7 belly sink rates, the p of the Di3 sinks at 1.5inch per second where the
belly sinks at 3inch per second, Di5 sinks at 3.5inch per sec and the Belly sinks at 5inch per sec, on the Di7 version the p sinks at 5inch per sec and the belly sinks at
7inch per second. All lines are 35yds long, you'll need it!!

100 %

PVC FREE

TDC

LINE WEIGHT
WF 7 - S
WF 8 - S
WF 7 - S
WF 8 - S
WF 7 - S
WF 8 - S

POWER

CORE

4 > 30°C
STANDARD

TOTAL HEAD LENGHT
DENSITY
43ft / 13,10m
sink (3,0" ips)
43ft / 13,10m
sink (3,0" ips)
43ft / 13,10m
sink (5,0" ips)
43ft / 13,10m
sink (5,0" ips)
43ft / 13,10m
sink (7,0" ips)
43ft / 13,10m
sink (7,0" ips)

30' AFTM
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

TOTAL LENGTH
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m

COLOUR
green
green
grey
grey
black
black

CODE
001415
001519
001416
001520
001417
001521

SIXTH SENSE INTERMEDIATE
S llwater Intermediate wykorzystują PowerCore ﬁrmy Airﬂo, aby pomóc Ci zaciąć każdą rybę, w każdych warunkach. Dostępne z wolnym, średnim i
szybkim stopniem tonięcia, możesz łowić dokładnie na takiej głębokości, gdzie żerują ryby. Delta jest najlepszym stożkiem, zapewniającym idealną równowagę
między delikatnością, a odległością do łowienia na wodach stojących. Wszystkie linki posiadają nasze unikalne strefy z wbudowanymi zmianami koloru 10', 20' i
40', dzięki temu wiesz precyzyjnie na jakiej odległości łowisz.
The S llwater Intermediates u lize Airﬂo's PowerCore to help you set the hook on any ﬁsh that as much as breathes on your ﬂies. Available in slow, mid
and fast intermediate sink rates, you can ﬁsh the water column exactly where the ﬁsh are feeding. Delta taper is the ul mate taper for teams of ﬂies, crea ng the
perfect balance between delicacy and distance — a must for s llwater. All lines feature our unique hang zones, with 10’, 20’ and 40’ line colour changes built into
the line, making it perfect for ﬁshing the hang.

100 %

PVC FREE

TDC

POWER

CORE

4 > 30°C
STANDARD

NEW

LINE WEIGHT
WF 5/6 - SI
WF 6/7 - SI
WF 7/8 - SI
WF 5/6 - MI
WF 6/7 - MI
WF 7/8 - MI
WF 5/6 - FI
WF 6/7 - FI
WF 7/8 - FI

TOTAL HEAD LENGHT
DENSITY
46ft / 14,02m
slow int. (0,5" ips)
46ft / 14,02m
slow int. (0,5" ips)
46ft / 14,02m
slow int. (0,5" ips)
46ft / 14,02m
mid int. (1,0" ips)
46ft / 14,02m
mid int. (1,0" ips)
46ft / 14,02m
mid int. (1,0" ips)
46ft / 14,02m
fast int. (1,5" ips)
46ft / 14,02m
fast int. (1,5" ips)
46ft / 14,02m
fast int. (1,5" ips)

30' AFTM
250grain / 16,20g
275grain / 17,82g
320grain / 20,74g
250grain / 16,20g
275grain / 17,82g
320grain / 20,74g
250grain / 16,20g
275grain / 17,82g
320grain / 20,74g

TOTAL LENGTH
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m

COLOUR
olive/light green
olive/light green
olive/light green
orange/yellow
orange/yellow
orange/yellow
aqua blue/mint green
aqua blue/mint green
aqua blue/mint green

CODE
001351
001352
001353
001354
001676
001677
001355
001356
001357
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SIXTH SENSE COMPETITOR
Tonące linki muchowe Airﬂo nie mają konkurencji, 40 jardów długości i posiadają podwójny stopień tonięcia, aby zapewnić Ci najlepszą tonącą linkę
muchową - idealną do taktyki stałego ciągnięcia lub łowienia skokami. Jako prawdziwi mistrzowie technologii linki tonącej, pamiętajcie, że jesteśmy facetami,
którzy stworzyli kompensację gęstości, nisko rozciągliwe rdzenie i ustandaryzowany system opadania. Nic więc dziwnego, że poszliśmy o krok dalej w tej
najnowocześniejszej gamie linek. Tonące linki muchowe Airﬂo zostały zaprojektowane tak, aby osiągnąć maksymalną głębokość. Tworzą świetny kąt pionowy,
który jest pożądany przez wszystkich wędkarzy łowiących z łodzi - niezależnie od tego, czy łowisz z przodu, czy za łodzią.
ź Airﬂo Compe tor Di5 - Najlepiej sprawdza się w wietrznych warunkach, gdzie preferowana jest taktyka ciągnięcia. Czarna głowica, zielony running
line.
ź Airﬂo Compe tor Di7 - To świetna linka do łowienia w głębokich par ach wody. Czarna głowica, niebieska running line.
ź Airﬂo Konkurent Di8 - Ta linka została zaprojektowana tak, aby szybko uzyskać ekstremalną głębokość, co pozwala zakotwiczyć muchy głęboko w
toni wodnej. Czarna głowica, ﬁoletowy running line.
The Airﬂo Compe tor Sinking Fly Lines are 40 yards long and feature a dual rated sinking proﬁle to give you the ul mate sinking ﬂy line - Ideal for pulling
or booby ﬁshing tac cs. As true masters of sinking line technology, remember we're the guys who created density compensa on, low stretch cores and
a standardised sink rate system. So its no surprise that we've taken this cu ng edge range of lines that li le step further. The Airﬂo Compe tor Sinking Fly Lines
were designed to acheive maximum depth, and quickly! They create a great ver cal angle that's desired by all boat ﬁshermen - whether you're ﬁshing infront or
behind the boat.
ź Airﬂo Compe tor Di5 - It's best used in windy condi ons where pulling tac cs are favoured. Black Head, Green running line.
ź Airﬂo Compe tor Di7 - This is a great line for ﬁshing boobies and blobs deep down. Black head, Blue running line.
ź Airﬂo Compe tor Di8 - This line has been designed to get extreme depth, quickly. It ﬁshed ver cally allowing you to anchor your ﬂies deep in the
water column. Black head, Purple running line. Note: This line is heavy to cast.

100 %

PVC FREE

TDC

LINE WEIGHT
WF 7/8 - S
WF 7/8 - S
WF 7/8 - S

POWER

MICRO

CORE

LOOP

DENSITY
sinking (5,0"ips)
sinking (7,0"ips)
sinking (8,0"ips)

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

TOTAL HEAD LENGHT
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m

30' AFTM
N/A
N/A
N/A

TOTAL LENGTH
120ft / 36,5m
120ft / 36,5m
120ft / 36,5m

COLOUR
black/green
black/blue
black/purple

CODE
001516
001517
001518

SNIPER 40+ CUSTOM CUT T14 SINK7
Dotnij własną głowicę Snajpera za pomocą naszego Custom Cut Sniper! Najlepsza tonąca linka
muchowa o niestandardowym kroju. Dotnij głowicę tak, aby pasowała do Twojego stylu rzucania i
łowienia.
Cut your own Sniper head with our Custom Cut Sniper! The ul mate sinking custom cut ﬂy line. Cut
the head to suit your cas ng and ﬁshing style.

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

POWER

MICRO

DRI

TECH

CORE

LOOP

4 > 30°C
STANDARD

5

7

LINE WEIGHT
WF 10 - S
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DENSITY
sinking (7,0" ips)

TOTAL HEAD LENGHT
35ft / 10,66m

30' AFTM
700grain / 32g

TOTAL LENGTH
110ft / 33,5m

COLOUR
black/yellow

CODE
001414

RIDGE CLEAR
Jeżeli chcesz by twoja linka nie płoszyła ryb proponujemy Ci nasze linki pływające Ridge Clear
i Intermedialne. Linki muchowe Airﬂo Ridge Clear pływająca i Intermedialna są idealne do łowienia na
płytkich wodach, aby utrzymać linkę w dyskrecji. Rdzeń mono pozwala na amortyzację przy mocnych
uderzeniach ryb.
When it comes to stealth and keeping yourself, as well as your ﬂy line hidden from spooky ﬁsh,
we've got you covered with our Ridge Clear Floa ng and Intermediate Fly Lines. The Airﬂo Ridge Clear
Floa ng and Intermediate ﬂy lines are perfect for ﬁshing over shallow water to keep your ﬂy line concealed.
The mono core allows for cushion on smash takes.

100 %

PVC FREE

TDC

LINE WEIGHT
WF 5/6 - SI
WF 6/7- SI
WF 7/8 - SI
WF 8/9 - SI
WF 5/6 - FI
WF 6/7 - FI
WF 7/8 - FI
WF 8/9 - FI

POWER

MICRO

CORE

LOOP

4 > 30°C
STANDARD

TOTAL HEAD LENGHT
DENSITY
46ft / 14,02m
slow int. (0,5" ips)
46ft / 14,02m
slow int. (0,5" ips)
46ft / 14,02m
slow int. (0,5" ips)
46ft / 14,02m
slow int. (0,5" ips)
46ft / 14,02m
fast int. (1,5" ips)
46ft / 14,02m
fast int. (1,5" ips)
46ft / 14,02m
fast int. (1,5" ips)
46ft / 14,02m
fast int. (1,5" ips)

30' AFTM
177grain / 11,47g
202grain / 13,09g
233grain / 15,10g
270grain / 17,50g
177grain / 11,47g
202grain / 13,09g
233grain / 15,10g
270grain / 17,50g

TOTAL LENGTH
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m

COLOUR
clear
clear
clear
clear
clear
clear
clear
clear

CODE
001435
001542
001544
001546
001564
001436
001543
001545

DELTA TAPER CAMO CLEAR
Delta Taper Camo Clear wykorzystuje przezroczysty poliuretan na ultra miękkim rdzeniu
kamuﬂażowym - idealny w sytuacjach, gdy kluczem do sukcesu jest ekstremalna niewidzialność. Ta linka
delikatnie rzuca i doskonale komponuje się z otaczającą roślinnością wodną. Posiada mikro pętle na obu
końcach dla łatwego łączenia.
The Delta Taper Camo Clear u lizes clear Polyurethane over an ultra supple camo core - perfect for
those situa ons when extreme stealth are key to success. This line casts delicately and blends in perfectly
with surrounding aqua c vegeta on. Features micro loops on both ends for easy connec ons.

100 %

PVC FREE

TDC

LINE WEIGHT
WF 6 - FI
WF 7- FI
WF 8 - FI

POWER

MICRO

CORE

LOOP

DENSITY
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)

4 > 30°C
STANDARD

TOTAL HEAD LENGHT
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m
46ft / 14,02m

30' AFTM
N/A
N/A
N/A

TOTAL LENGTH
105ft / 32m
105ft / 32m
105ft / 32m

COLOUR
clear
clear
clear

CODE
001370
001371
001372
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SŁONOWODNE
SŁONOWODNE
// SALTWATER
SALTWATER

DEPTHFINDER BIG GAME
Ponieważ liczą się sekundy, linki muchowe Airﬂo Depthﬁnder Big Game, dzięki 30-calowej
głowicy bardzo szybko się ładują i pozwalają oddać szybki rzut. Masa głowicy od 300 do 700 grainów
pozwala natychmiast sprowadzić muchę na głębokość, podczas gdy intermedialny running pomaga ją tam
utrzymać. Rdzeń Power Core o bardzo niskiej rozciągliwości i wytrzymałości 50 funtów pozwala na bardzo
pewne zacięcie ryby.
Because seconds count, the Airﬂo Depthﬁnder Big Game ﬂy lines are fast-loading, 30' heads that
quickly gets you in the game. And its 300 to 700 grain head drives your ﬂy immediately to depth while the
intermediate running line helps keep it there. An extremely low-stretch, 50 lb Power Core means posi ve
hook sets - even at depth.

100 %

PVC FREE

RIDGE

ZONE

POWER

TECH

TECH

CORE

LINE WEIGHT
300grain / 20,00g
400grain / 26,00g
500grain / 32,00g
700grain / 44,5g
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4 > 30°C
STANDARD

TOTAL HEAD LENGHT
DENSITY
30ft / 9,14m
sink / 7,5ips
30ft / 9,14m
sink / 8,5ips
30ft / 9,14m
sink / 9,5ips
30ft / 9,14m
sink / 10,5ips

TOTAL LENGTH
150ft / 45,7m
150ft / 45,7m
150ft / 45,7m
150ft / 45,7m

COLOUR
black/yellow
black/flour. orange
black/green
black/blue

CODE
001751
001811
001752
001753

SNIPER 4 SEASON
Dostępna w wersjach pływającej, intermedialnej i tonącej w 3 oraz 7 stopniu. Ta linka umożliwia
posyłanie dużych much na znaczne odległosci. A dzięki formule poliuretanu zrobi to w najzimniejszych - i
najgorętszych warunkach. Technologia Ridge znacznie zmniejsza splątanie. Power Core zapewnia
niesamowitą energię rzutu. Fabrycznie zapętlone oba końce poprawiają komfort i bezpieczeństwo
podczas połowów.
Available in Floa ng, Intermediate, Sink 3 and Sink 7, this beast delivers big ﬂies great distances.
And thanks to its polyurethane formula on, it'll do so in the coldest - and ho est of condi ons. Ridge
technology greatly reduces tangles. Power Core provides incredible cas ng energy. Looped both ends.

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

POWER

MICRO

DRI

TECH

CORE

LOOP

LINE WEIGHT
WF 8 - FI
WF 9 - FI
WF 10 - FI
WF 8 - S
WF 9 - S
WF 10 - S
WF 8 - S
WF 9 - S
WF 10 - S

DENSITY
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)
sink (3,0" ips)
sink (3,0" ips)
sink (3,0" ips)
sink (7,0" ips)
sink (7,0" ips)
sink (7,0" ips)

4 > 30°C
STANDARD

TOTAL HEAD LENGHT
30ft / 9,1m
30ft / 9,1m
30ft / 9,1m
30ft / 9,1m
30ft / 9,1m
30ft / 9,1m
30ft / 9,1m
30ft / 9,1m
30ft / 9,1m

30' AFTM
330grain / 21,40g
375grain / 24,30g
425grain / 27,50g
330grain / 21,40g
375grain / 24,30g
425grain / 27,50g
330grain / 21,40g
370grain / 24,00g
425grain / 27,50g

TOTAL LENGTH
120ft / 36,5m
120ft / 36,5m
120ft / 36,5m
120ft / 36,5m
120ft / 36,5m
120ft / 36,5m
120ft / 36,5m
120ft / 36,5m
120ft / 36,5m

COLOUR
blue/yellow
blue/yellow
blue/yellow
dark green/yellow
dark green/yellow
dark green/yellow
black/yellow
black/yellow
black/yellow

CODE
001394
001395
001490
001396
001397
001491
001492
001493
001494

TROPICAL PUNCH
Opracowany na Florydzie, gdzie warunki są zazwyczaj bezlitosne i ryby też. Z agresywnym
przednim stożkiem i przeciążoną głowicą, ta linka jest idealna dla niezliczonych wędkarzy łowiących na
morskich falach. System Ridge eliminuje splątanie zestawu.
Developed in the Florida Keys where condi ons are typically merciless and the ﬁsh are too. With
an aggressive front taper and over-weighted head, this line is the go-to for countless successful ﬂats
anglers. Ridged to all but eliminate tangles. Power Core for solid hook sets. Welded loops on both ends.

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

POWER

MICRO

DRI

TECH

CORE

LOOP

LINE WEIGHT
WF 8 - F
WF 9 - F
WF 10 - F
WF 11 - F
WF 10 - F

DENSITY
floating
floating
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
39ft / 11,88m
39ft / 11,88m
39ft / 11,88m
39ft / 11,88m
39ft / 11,88m

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
240grain / 15,50g
280grain / 18,10g
330grain / 21,40g
380grain / 24,60g
430grain / 27,80g

TOTAL LENGTH
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m

COLOUR
sky blue / yellow
sky blue / yellow
sky blue / yellow
sky blue / yellow
sky blue / yellow

CODE
001398
001399
001400
001401
001402
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COLD SALTWATER
Zaprojektowana specjalnie do ścigania gatunków przybrzeżnych, ta linka pozostaje elastyczna
i łatwa w rzucaniu nawet w najzimniejsze dni. Jej umiarkowanie zwężająca się głowica w przedniej części
stanowi idealne połączenie mocy i prezentacji. Powłoka Ridge Tech, niski rdzeń Power Core i pętle na obu
końcach. Dostępne w wersji intermedialnej.
Designed speciﬁcally for chasing near-shore/inshore species, this line remains ﬂexible an
manageable even on the coldest of days. Its moderate front taper is the perfect blend of power and
presenta on. Ridge Tech coa ng, low-stretch Power Core and looped both ends. Available intermediate.

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

DRI

TECH

LINE WEIGHT
WF 7 - FI
WF 8 - FI
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DENSITY
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)

TDC

POWER

MICRO

CORE

LOOP

TOTAL HEAD LENGHT
40ft / 12,19m
40ft / 12,19m

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
216grain / 14,00g
224grain / 14,50g

TOTAL LENGTH
105ft / 32m
105ft / 32m

COLOUR
clear blu
clear blu

CODE
001392
001393

GT FLOATING
Potrzebujesz tej linki. Dzięki rdzeniowi o wytrzymałości 50 funtów możesz zaciąć i zatrzymać,
a to klucz do sukcesu podczas łowienia tych bes i. Jej krótka, zwężająca się z przodu głowica chroni muchy
przed wiatrem, a technologia Ridge zapobiega splątaniom. Solidne, zgrzewane pętle na obu końcach
ułatwiają połączenia.
Going Gangsta? You need this line. Thanks to its 50 lb Power Core, you can hook 'em and stop 'em key to success when ﬁshing for these brutes. Its short, front taper turns over wind resistant ﬂies and Ridge
technology prevents tangles while doing so. Rock solid welded loops on both ends for easy connec ons.

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

POWER

MICRO

DRI

TECH

CORE

LOOP

LINE WEIGHT
WF 12 - F

DENSITY
floating

TOTAL HEAD LENGHT
38ft / 11,58m

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
N/A

TOTAL LENGTH
110ft / 33,5m

COLOUR
ghost grey / sandy tan

CODE
001504

BONEFISH FLOATING
Idealna równowaga między dyskrecją i zdolnością do przecinania wiatru, jego podłużne grzbiety
całkowicie eliminują splątania - szczególnie podczas rzucania linką z kosza do strippingu. Power Core
zapewnia solidny kontakt z zestawem. Zgrzewane pętle na obu końcach zapewniają mocne i łatwe
połączenia.
As Boneﬁsh lines go, this one hits the sweet spot. A perfect balance of stealth and ability to cut the
wind, its longitudinal ridges all but eliminate tangles - especially when shoo ng line from a stripping
basket. Power Core provides rock solid hook sets. Welded loops on both ends provide strong, easy
connec ons.

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

POWER

MICRO

DRI

TECH

CORE

LOOP

LINE WEIGHT
WF 7 - F
WF 8 - F
WF 9 - F

DENSITY
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
300grain / 19,50g
326grain / 21,15g
351grain / 22,80g

TOTAL LENGTH
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m

COLOUR
ghost grey / sandy tan
ghost grey / sandy tan
ghost grey / sandy tan

CODE
001495
001496
001497
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TARPON FLOATING
Prawdopodobieństwo pojawienia się Tarpona tuż przy łodzi lub 30 metrów dalej wymaga
wszechstronności od linki muchowej. Z każdej odległości ta linka ustawia muchę dokładnie tam, gdzie
powinna. A dzięki Airﬂo Ridge Tech robi to w mgnieniu oka. Power Core zapewnia solidną moc zestawu.
Zgrzewane pętle na obu końcach zapewniają łatwe i bezpieczne połączenie.
As likely to appear boat-side as 100' away, Tarpon require versa lity in a ﬂy line. At any distance,
this line puts your ﬂy precisely where it needs to be. And thanks to Airﬂo Ridge Tech, it does so in a ﬂash.
Power Core provides rock solid hook sets. Welded loops on both ends provide easy connec ons.

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

POWER

MICRO

DRI

TECH

CORE

LOOP

LINE WEIGHT
WF 10 - F
WF 11 - F
WF 12 - F
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DENSITY
floating
floating
floating

TOTAL HEAD LENGHT
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m

4 > 30°C
STANDARD

30' AFTM
331grain / 21,50g
370grain / 24,00g
410grain / 26,56g

TOTAL LENGTH
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m

COLOUR
ghost grey / sandy tan
ghost grey / sandy tan
ghost grey / sandy tan

CODE
001501
001502
001503

GT INTERMEDIATE
Kiedy po raz pierwszy poproszono nas o opracowanie tej linki, zadaliśmy sobie pytanie, dlaczego
ktoś miałby potrzebować rdzenia o wytrzymałości 50 funtów w lince muchowej, nasi testerzy na Seszelach
powiedzieli, że właśnie to zrobili. Tak zrobiliśmy. Styl łowienia GT na krawędzi rafy koralowej typu „uderz
i przytrzymaj” jest szybki i wściekły, co powoduje, że linka muchowa znajduje się pod ogromną presją, gdy
próbujesz powstrzymać tych „złych chłopców” przed próbami zniknięcia z linką muchową. Ridge GT
przeszedł test bez żadnego problemu, który udowodnił ponad wszelką wątpliwość wytrzymałość naszych
spawanych pętli.
When we were ﬁrst asked to develop this line, we asked ourselves why anyone would need a 50lb
test core in a ﬂyline, our testers in the Seychelles said they just did. So we did. The 'hit and hold' style of GT
ﬁshing on the edge of a coral reef is fast and furious, pu ng a ﬂyline under extreme pressure as you try to
stop these 'bad boys' of the salt trying to disappear with your ﬂyline. Ridge GT came through the test
without any issue's proving the strength of our welded loops beyond any doubt.

LINE WEIGHT
WF 12 - FI

DENSITY
fast int. (1,5" ips)

TOTAL HEAD LENGHT
38ft / 11,58m

30' AFTM
N/A

TOTAL LENGTH
110ft / 33,5m

COLOUR
blu

CODE
001505

COLOUR
blu
blu
blu

CODE
001498
001499
001500

COLOUR
blu
blu
blu

CODE
001812
001813
001814

BONEFISH INTERMEDIATE
Stożek, powłoka i rdzeń działające idealnie w pełnej harmonii sprawiają, że jest to najbardziej
ekscytująca intermedialna linka muchowa typu boneﬁsh na rynku. Jest rzeczą oczywistą, że wszystkie
zalety powłoki Ridge wydłużają żywotność linki. Przedłużony tylny stożek działa jak strefa buforowa przy
dłuższych rzutach, pozwalając na uniesienie większej ilości linki bez zapadania się, a rdzeń Power Core
pozwala zaciąć rybę nawet z dużej odległości.
Taper, coa ng and core working perfectly in complete harmony makes this the most exci ng
intermediate boneﬁsh ﬂyline on the market today. It goes without saying the advantages Ridge coa ng
give in this high octane enviroment all combine to lower blood pressure and extend your life expectancy
by years. An extended rear taper acts as a buﬀer zone on longer casts, allowing you to aerialise more line
without collapse and the Power core allows you to set hooks even at hero range.

LINE WEIGHT
WF 7 - FI
WF 8 - FI
WF 92 - FI

DENSITY
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)

TOTAL HEAD LENGHT
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m
38ft / 11,58m

30' AFTM
300grain / 19,50g
326grain / 21,15g
351grain / 22,80g

TOTAL LENGTH
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m

TARPON INTERMEDIATE
Linia Airﬂo Tropical Tarpon posiada epicki Power Core, który pozwala naprawdę wbić haczyki
w solidne usta srebrnych królów. Idealna do rzucania większymi muchami Tarpon podczas poszukiwania
ryb trzymających się w kanałach. Naturalnie smukła średnica tej linki intermedialnej pozwala jej również
przecinać silne wiatry lepiej niż jakakolwiek istniejąca linka pływająca. Power Core zapewnia solidne
trzymanie much. Zgrzewane pętle na obu końcach ułatwiają połączenia.
The Airﬂo Tropical Tarpon line features an epic powercore than allows you to really set the hooks
into the solid mouths of silver kings. The quintessen al dredge line. Ideal for throwing larger Tarpon ﬂies
when searching for ﬁsh holding in channels. The naturally slim diameter of this Intermediate line also
enables it to slice through strong winds be er than any ﬂoa ng line in existence. Power Core provides
rock solid hook sets. Welded loops on both ends for easy connec ons.

LINE WEIGHT
WF 10 - FI
WF 11 - FI
WF 12 - FI

DENSITY
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)
fast int. (1,5" ips)

TOTAL HEAD LENGHT
40ft / 12,19m
40ft / 12,19m
40ft / 12,19m

30' AFTM
300grain / 19,50g
330grain / 21,38g
360grain / 23,32g

TOTAL LENGTH
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
100ft / 30,5m
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DWURĘCZNE
DWURĘCZNE
// TWO-HANDED
TWO-HANDED
Airﬂo to wiodący w branży producent pełnych linek Spey, Skagit i Compact Heads dla gatunków wędrownych, takich jak
Steelhead i Salmon. Nasza innowacyjna technologia linek muchowych bez PVC oznacza, że nasze linki i głowice Spey działają bez
względu na warunki.
Airﬂo are the Industry's leading manufacturer of full Spey lines, Skagit, and Compact Heads for migratory species such as
Steelhead and Salmon. Our innova ve non PVC ﬂy line technology means our Spey lines and Heads keep on performing whatever
the condi ons.

RAGE COMPACT FLOAT
Hybrydowa głowica, Rage wypełnia lukę między głowicami Skagit i Scandi. Jego gruba końcówka i agresywny stożek przenoszący na odległość każdą
możliwą kombinację przyponu i much. Zbudowana na mocnym rdzeniu. Ma nadrukowane, kodowane kolorami, zgrzewane pętle dla łatwej identyﬁkacji linki.
Dostępne w wadze odpowiadającej klasie 8 wzwyż.
A hybrid head, the Rage bridges the gap between Skagit and Scandi heads. Its thick p and aggressive taper turn over any leader/ﬂy combina on
imaginable. Available in sizes to suit trout spey on up to heavy 8 weights. Features Power Core and printed, color-coded welded loops for easy line iden ﬁca on.

100 %

PVC FREE

POWER

FLEXI

LINE

CORE

LOOP

TAG

LINE WEIGHT
270grain / 17,50g
300grain / 19,50g
330grain / 21,30g
360grain / 23,30g
390grain / 25,30g
420grain / 27,22g
450grain / 29,16g
480grain / 31,10g
510grain / 33,05g
540grain / 34,99g
570grain / 36,94g
600grain / 38,88g

DENSITY
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating

4 > 30°C
STANDARD

TOTAL LENGTH
26,9ft / 8,19m
27,5ft / 8,38m
27,5ft / 8,38m
28,0ft / 8,53m
28,0ft / 8,53m
29,0ft / 8,83m
29,0ft / 8,83m
30,0ft / 9,14m
30,0ft / 9,14m
31,0ft / 9,44m
31,0ft / 9,44m
32,0ft / 9,75m

COLOUR
pale mint
pale mint
pale mint
pale mint
pale mint
pale mint
pale mint
pale mint
pale mint
pale mint
pale mint
pale mint

CODE
001695
001696
001697
001702
001583
001584
001585
001822
001823
001586
001587
001588

RAGE COMPACT S/HEAD HOVER/INT
Dosyć często mieliśmy pytanie o linkę, którą rzucasz jak naszym Skagit Compact, ale łowisz jak zwykłą głowicą pływającą. Dlatego we współpracy z
Tomem Larimerem opracowaliśmy nowy Rage Compact. Ten dodatek do rodziny Skagit sprawia, że pozostajesz w grze w wyjątkowo wietrznych i ekstremalnych
sytuacjach rzutowych. Agresywny przedni stożek zapewnia najwyższą moc do prowadzenia rzutów przy najsilniejszym wietrze, a tylny pomaga szybko załadować,
dając niesamowitą kontrolę w ciężkich warunkach rzutowych. Dziewięć rozmiarów od 360 do 600 grain i długości od 27' do 32' sprawiają, że dopasujesz rozmiar
do prawie każdej dwuręcznej wędki. Przednia pętla ma nadrukowany rozmiar, aby ułatwić rozpoznanie linki. Jak wszystkie nasze głowice, zbudowane są na
rdzeniu Power Core o niskiej rozciągliwości i małej pamięci.
Too o en we heard the cry for a line that cast like our Skagit Compact, but ﬁshes as a straight ﬂoater. So, working with Tom Larimer, we developed the
new Rage Compact. This addi on to the Skagit family keeps you in the ’Floa ng’ game under extremely windy and ght quarter cas ng situa ons. Its aggressive
front taper gives ul mate power for driving casts into the strongest winds, the rear taper helps load quickly, giving you incredible control in ght cas ng
condi ons. Nine sizes from 360 to 600 grains, and lengths of 27’ to 32’ make matching the proper size to almost any two-handed rod easy and succinct. The front
loop has the line size printed on it for easy recogni on. As with all Tac cal Shoo ng heads, built on our low stretch, low memory braided Power Core.

100 %

PVC FREE

POWER

FLEXI

LINE

CORE

LOOP

TAG

LINE WEIGHT
480grain / 31,10g
540grain / 35,00g
600grain / 38,88g
660grain / 42,80g
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4 > 30°C
STANDARD

DENSITY
TOTAL LENGTH
hover / 1,5ips 31,00ft / 9,44m
hover / 1,5ips 32,00ft / 9,75m
hover / 1,5ips 33,00ft / 10,05m
hover / 1,5ips 33,00ft / 10,05m

COLOUR
blue/grey
blue/grey
blue/grey
blue/grey

CODE
001610
001819
001820
001611

SKAGIT DRIVER
Skagit Driver pływa nieco głębiej w wodzie, co pomaga lepiej załadować wędkę podczas rzutu. Co więcej, jego wyjątkowa gęstość spowalnia zamach,
dzięki czemu możesz dłużej tworzyć pętle. Uzbrojony w technologię Power Core i drukowane, zgrzewane pętle w różnych kolorach dla łatwej identyﬁkacji, to
idealna głowica.
The Skagit Driver sits slightly lower in the water helping to be er load the rod when making a cast. What's more, its unique density slows down the swing,
which keeps you in the game longer. Armed with Power Core technology and printed welded loops in varying colors for easy iden ﬁca on, this head's legit.

100 %

PVC FREE

POWER

FLEXI

LINE

CORE

LOOP

TAG

LINE WEIGHT
450grain / 29,16g
480grain / 31,10g
510grain / 33,05g
540grain / 34,99g
570grain / 36,94g
600grain / 38,88g

DENSITY
floating
floating
floating
floating
floating
floating

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

TOTAL LENGTH
23,0ft / 7,01m
23,0ft / 7,01m
23,5ft / 7,16m
23,5ft / 7,16m
24,0ft / 7,31m
24,0ft / 7,31m

4 > 30°C
STANDARD

COLOUR
mint green
mint green
mint green
mint green
mint green
mint green

CODE
001567
001568
001569
001570
001571
001572

SCANDI LONG SHOOTING HEAD
Najnowszy Airﬂo Scandi Compact ma dłuższą głowicę, aby umożliwić użytkownikom formowanie głębszej pętli "D" lub "V" i rzucanie dalej niż
kiedykolwiek wcześniej. Ludzie proszą nas o opracowanie linki, która zapewni im większy dystans i zapewni większą kontrolę, gdy linka znajdzie się na wodzie –
oto ona. Zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu nowoczesnych dwuręcznych wędek, które generują większe prędkości linki, głowice te są idealne do
prezentacji powierzchniowych i przypowierzchniowych, a nawet noszą tonące polyleadery, gdy ryby nie żerują. Dzięki nowemu Scandi Long przeciwległy brzeg
jest teraz w twoim zasięgu.
The updated Airﬂo Scandi Compact has a longer head length to allow users to form a deeper ‘D’ or ‘V’ Loop and cast farther than ever before. Folks have
been asking us to develop a line that will give them more distance and oﬀer more control once the line is on the water – and we’ve been listening. Designed to take
advantage of modern two-handed rods that generate higher line speeds, these heads are perfect for surface and near-surface presenta on, and will even turn
over sinking Polyleaders when ﬁsh aren’t feeding up top. With the new Scandi Long, the opposite bank is now part of the playing ﬁeld.

100 %

PVC FREE

POWER

FLEXI

LINE

CORE

LOOP

TAG

LINE WEIGHT
450grain / 29,16g
480grain / 31,10g
540grain / 35,00g
570grain / 36,94g
600grain / 38,88g

DENSITY
floating
floating
floating
floating
floating

4 > 30°C
STANDARD

TOTAL LENGTH
40,5ft / 12,34m
40,5ft / 12,34m
40,5ft / 12,34m
40,5ft / 12,34m
40,5ft / 12,34m

COLOUR
light blue
light blue
light blue
light blue
light blue

CODE
001821
001606
001607
001608
001609
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SKAGIT COMP F.I.S.T.
Pływający, intermedialny i tonący Comp FIST łowi głębiej i wolniej niż inne dzięki konstrukcji o potrójnej gęstości. I łowi w dół w słupie wody – tworząc
prostą linię od szczytu wędki do lustra wody. Zawiera rdzeń w technologii Power Core. Nadrukowane i oznaczone kolorami, zgrzewane pętle dla łatwej
identyﬁkacji linki.
Floa ng. Intermediate. Sink Three. The Comp F.I.S.T. ﬁshes deeper and slower than others because of its triple density construc on. And it ﬁshes p down
in the water column - crea ng a straight line from rod p to ﬂy. Features Power Core and printed, color-coded, welded loops for easy line iden ﬁca on.

100 %

PVC FREE

POWER

FLEXI

LINE

CORE

LOOP

TAG

LINE WEIGHT
450grain / 29,16g
480grain / 31,10g
510grain / 33,05g
540grain / 34,99g
570grain / 36,94g
600grain / 38,88g

DENSITY
float/1,5ips/3,0ips
float/1,5ips/3,0ips
float/1,5ips/3,0ips
float/1,5ips/3,0ips
float/1,5ips/3,0ips
float/1,5ips/3,0ips

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

TOTAL LENGTH
21,0ft / 6,40m
21,5ft / 6,55m
21,5ft / 6,55m
22,5ft / 6,85m
22,5ft / 6,85m
24,0ft / 7,31m

4 > 30°C
STANDARD

COLOUR
drk brown/mantis
drk brown/mantis
drk brown/mantis
drk brown/mantis
drk brown/mantis
drk brown/mantis

CODE
001579
001580
001581
001824
001825
001582

SKAGIT SCOUT
Najlepsza jednoręczna linka Skagit Scout jest idealna do rzucania speyem, wędką jednoręczną lub podczas łowienia w ciężkich miejscach. Jego super
miękka konstrukcja z poliuretanu zapewnia piękne prezentacje. Posiada drukowane, oznaczone kolorami, zgrzewane pętle dla łatwej identyﬁkacji linki.
The ul mate single-hand Skagit line. The Scout is perfect for single-hand spey cas ng or when ﬁshing switch rods in ght quarters. Its super supple
polyurethane construc on provides beau ful presenta ons, cast a er cast. Features printed, color-coded, welded loops for easy line iden ﬁca on.

100 %

PVC FREE

POWER

FLEXI

LINE

CORE

LOOP

TAG

LINE WEIGHT
150grain / 9,72g
180grain / 11,60g
210grain / 13,60g
240grain / 15,50g
270grain / 17,40g
300grain / 19,40g
330grain / 21,30g
360grain / 23,30g
390grain / 25,20g
420grain / 27,20g
450grain / 29,10g
480grain / 31,10g
510grain / 33,04g
540grain / 35,00g
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DENSITY
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating
floating

-5 > 26°C
ULTRA SUPPLE

TOTAL LENGTH
13,5ft / 4,11m
14,44ft / 4,40m
14,44ft / 4,40m
15,1ft / 4,60m
15,1ft / 4,60m
15,7ft / 4,78m
15,7ft / 4,78m
16,4ft / 4,99m
16,4ft / 4,99m
17,4ft / 5,30m
17,4ft / 5,30m
18,4ft / 5,60m
18,4ft / 5,60m
18,4ft / 5,60m

4 > 30°C
STANDARD

COLOUR
wasabi green
wasabi green
wasabi green
wasabi green
wasabi green
wasabi green
wasabi green
wasabi green
wasabi green
wasabi green
wasabi green
wasabi green
wasabi green
wasabi green

CODE
001826
001827
001828
001829
001830
001831
001832
001833
001573
001574
001575
001576
001577
001578

RIDGE RUNNING LINE EXTREME
Sprawdza się w wodzie słodkiej i słonej, Running Line Extreme ma nieco twardszą powłokę, który jest znacznie mniej „żyłkowy” niż running mono i daje
dobre osiągi. Zawiera dwie pętle FlexiLoops: 1/2 cala z tyłu i 6 cali z przodu dla łatwej wymiany głowicy. Opcje Power Core 20, 30 i 50 funtów sprawiają, że jest to
najlepszy running line do zadań specjalnych.
Equally at home in fresh or saltwater, the Running Line Extreme has a slightly harder coa ng that's much less wiry than mono and shoots a country mile.
Includes two Flexi Loops: 1/2inch on the back and 6inch on the front for easy head changes. 20, 30 and 50 lb Power Core op ons make this the ul mate workhorse
running line.

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

POWER

FLEXI

DRI

TECH

CORE

LOOP

LINE WEIGHT
20Lb - 0.036"
30Lb - 0.040"
50Lb - 0.045"

DENSITY
floating
floating
floating

TOTAL LENGTH
90ft / 27,43m
90ft / 27,43m
90ft / 27,43m

4 > 30°C
STANDARD

COLOUR
grey
grey
grey

CODE
001834
001835
001592

RIDGE RUNNING LINE
Niezwykły running line, Ridge ma na końcu czarny marker, dzięki czemu można ocenić, gdzie się
znajduje głowica podczas załadunku. Posiada również duże pętle ułatwiające połączenie z głowicą.
Technologie Super Dri, Ridge i Power Core zapewniają gładką, bardzo wytrzymałą linkę rozbiegową, która
jest znacznie mniej podatna na splątanie.
No ordinary running line, the Ridge is designed with a black band at the p so you can gauge
where you are in the loading process. It also features oversized loops for ease of head connec on. Super
Dri, Ridge and Power Core technologies yield a slick, highly durable running line that's far less prone to
tangles.

100 %

PVC FREE

SUPER

RIDGE

POWER

FLEXI

DRI

TECH

CORE

LOOP

LINE WEIGHT
20Lb - 0.036"
30Lb - 0.040"
20Lb - 0.033"
30Lb - 0.037"

DENSITY
floating
floating
intermediate
intermediate

TOTAL LENGTH
90ft / 27,43m
90ft / 27,43m
90ft / 27,43m
90ft / 27,43m

4 > 30°C
STANDARD

COLOUR
fluo yellow
fluo orange
mint green
aqua blue

CODE
001589
001590
001591
001836
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CUSTOM T-TIP
Tipy tonące Airﬂo Skagit są dostępne w długościach 10' i 18', idealne do tworzenia twojego
zestawu Skagit dla osiągnięcia odpowiedniej głębokości i odległości. Połącz py z przednią częścią
głowicy Skagit, aby uzyskać dodatkową głębokość i kontrolę. Tonące końcówki serii T dopasowane do
wszelkich potrzeb. Dostępne w długościach 10' lub 18' z kolorowymi pętlami na jednym końcu dla
łatwości użytkowania i rozpoznawania szybkości tonięcia. Tip T7 – biała końcówka. Końcówka w T10 pomarańczowa, końcówka w T14 - brązowa, końcówka w T18 - czarna.
The Airﬂo Skagit Sinking Tips are available in both 10 and 18' lengths, ideal for adding length
and depth to your Skagit ou it. Use these ps on the front of your Skagit lines for addi onal depth and
control. T series sinking ps to match any need . Available in 10' or 18' lengths with colour coded loops
on one end for ease of use and sink rate recogni on. T7 -White p. T10-Orange p, T14 - Brown Tip,
T18- Black p.

LINE WEIGHT
T 7 - 10'
T 10 - 10'
T 14 - 10'
T 18 - 10'
T 7 - 18'
T 10 - 18'
T 14 - 18'
T 18 - 18'

COLOUR
white
orange
brown
black
white
orange
brown
black

CODE
001599
001600
001837
001601
001602
001603
001604
001605

FLO TIP
Airﬂo Skagit Flo Tips to seria wysoce wszechstronnych hybrydowych głowic tonących, które
łączą w sobie sekcję intermedialną i ciężką wolframową końcówkę tonącą, co zapewnia płynniejsze
rzuty. Zapętlone na obu końcach dla łatwego połączenia i oznaczone kolorami w celu identyﬁkacji
linki.
The Airﬂo Skagit Flo Tips are a range of highly versa le hybrid sinking ps that combine an
intermediate sec on and a heavy tungsten sink p for smoother casts. Looped at both ends for easy
connec ons and color coded for line iden ﬁca on. Designed for a smooth transi on with dig. 2.5' of
intermediate material and 7.5' or 9.5' of T sink smooths out the cast and keeps you in the zone longer.
Looped at both ends for easy transi on.

LINE WEIGHT
T 7 - 10'
T 10 - 10'
T 14 - 10'
T 18 - 10'
T 7 - 12'
T 10 - 12'
T 14 - 12'
T 18 - 12'

COLOUR
white
orange
brown
black
white
orange
brown
black

CODE
001838
001839
001593
001594
001595
001596
001597
001598

FLO TIP - SET
Zestaw końcówek Airﬂo Skagit Flo zawiera pełną gamę pów, które są idealne do użytku z
głowicami Skagit. Połącz py z głowicą Skagit, aby dojść do dna nawet w najsilniejszym nurcie.
Zapętlony na obu końcach do łatwego łączenia. Zestaw zawiera cztery py.
The Airﬂo Skagit Flo Tip Set features the full range of Skagit sink ps that are ideal for use with
Skagit heads. Use these ps in addi on to a Skagit to help dredge the bo om in powerful ﬂows.
Designed for a smooth transi on with dig. 2.5' of intermediate material and 7.5' or 9.5' of T sink
smooths out the cast and keeps you in the zone longer. Looped at both ends for easy transi on. Kit
contains all four density ps.

LINE WEIGHT
T 7 - 12'
T 10 - 12'
T 14 - 12'
T 18 - 12'
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COLOUR
white
orange
brown
black

CODE
001840
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COLORADO

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź

Nowa pół-klatkowa rama zapewnia
niespotykaną wytrzymałość w lekkim
opakowaniu
Tuleja Vesconite zapewnia wyjątkową gładkość
Jednokierunkowe przeciąganie zapadki
Wyraźny, słyszalny dźwięk
Uchwyt z micarty poprawia przyczepność, gdy
jest mokry
Duży trzpień do szybkiego wyszukiwania i
zmniejszonej pamięci linii
Dostępne w rozmiarach 2/3 i 4/5

ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź

New semi-caged frame provides
unprecedented strength in a lightweight
package
Vesconite bushing for a uniquely smooth feel
Unidirec onal click-pawl drag
Crisp, audible sound
Canvas micarta handle enhances grip when
wet
Large arbor for fast retrieval and reduced line
memory
Available in sizes 2/3 and 4/5

Colorado LT ustanowił poprzeczkę dla lekkich kołowrotków
z zatrzaskiem. Nasze nowe Kolorado przenosi to na wyższy poziom.

The Colorado LT set the bar for lightweight click pawl reels. Our new
Colorado takes it to the next level.

Ta gruntownie zaktualizowana konstrukcja zapewnia piękną estetykę
zdeﬁniowaną przez zakrzywione, aerodynamiczne kształty i powierzchnie. Wygląd tego kołowrotka różni się od wszystkiego, co jest
obecnie na rynku. Nowatorski, całkowicie metalowy zewnętrzny
zatrzask podkreśla tył kołowrotka, wraz z obrobioną sylwetką naszych
lokalnych gór San Juan i klasycznym dźwiękiem kliknięcia. Szpula jest
jeszcze bardziej otwarta niż jej poprzedniczka, dzięki czemu
powierzchnia kołowrotka wydaje się przestronna i czysta, a ścięty
duży trzpień pokazuje podkład i linkę równie dobrze, jak ją podnosi.

This thoroughly updated design brings a beau ful aesthe c deﬁned
by curved, seemingly aerodynamic shapes and surfaces. The look of
this reel is diﬀerent from anything on the market today. A novel, allmetal external clicker accentuates the back of the reel, complete with
a machined silhoue e of our local San Juan Mountains and a classic
click-pawl sound. The spool is even more open than its predecessor,
making the face of the reel appear spacious and clean, with the
beveled large arbor showing oﬀ the backing and line just as well as it
picks it up.

Pół-klatkowa rama zapewnia niezrównaną wytrzymałość i sztywność,
ale przy minimalnym wzroście masy – wystarczy, aby zrównoważyć
szerszą gamę lekkich wędek. Pierwsza w branży tuleja jest w pełni
obrabiana z Vesconite - materiału specjalnie zaprojektowanego
do stosowania w najtrudniejszych zastosowaniach łożysk okrętowych,
gwarantującego żywotność bezbłędnej pracy.

The semi-caged frame adds unmatched strength and rigidity, but with
only a minimal weight gain - just enough to balance out a wider range
of lightweight rods. The industry-ﬁrst bushing is fully machined from
Vesconite - a material speciﬁcally designed to be used in the toughest
marine bearing applica ons, guaranteeing a life me of ﬂawless
opera on.

Klasyczny dźwięk i dotyk spotykają się z nowoczesną siłą i projekt, aby
Colorado stał się funkcjonalnym dziełem sztuki. - zarówno na wodzie,
jak i poza nią. Po dokładnym przeanalizowaniu i rozważeniu każdego
kąta i materiału, nowe Colorado jest przeznaczone do łowienia
od małych strumieni po duże rzeki.

Classic sound and feel meets modern strength and design to make the
Colorado a func onal piece of art. - both on and oﬀ the water. With
every angle and material carefully analyzed and considered, the new
Colorado is designed to be ﬁshed from small streams to big rivers and
everything in between.

COLORADO
Kolor
Colour

Matte black
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COLORADO
Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Width
Capacity Code

2/3
4/5

91
100

82
91

22
22

3WT-50Yd 98101
5WT-75Yd 98102

Szpula zapas.
Spare Spool

98101-1
98102-1

Kolor
Colour

Matte platinum

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Width
Capacity Code

2/3
4/5

91
100

82
91

22
22

3WT-50Yd 98103
5WT-75Yd 98104

Szpula zapas.
Spare Spool

98103-1
98104-1

SAN MIGUEL

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Klasyczna estetyka San Miguel połączona z
nowoczesnymi aktualizacjami wydajności
Polerowane, czarne wykończenie na wysoki
połysk
Mocny i gładki system hamulca z włókna
węglowego / stali nierdzewnej.
Uchwyt z micarty poprawia przyczepność, gdy
jest mokry
Duży trzpień do szybkiego wyszukiwania i
zmniejszonej pamięci linii
Przycisk zwalniania szpuli
Dostępne w rozmiarach 3/4, 4/5 i 5/6

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Classic San Miguel aesthe c coupled with
modern performance updates
Polished, high-gloss black ﬁnish
Powerful and smooth carbon / stainless sealed
drag system
Canvas micarta handle enhances grip when
wet
Large arbor for fast retrieval and reduced line
memory
Push-bu on spool release
Available in sizes 3/4, 4/5, and 5/6

Powrót ikony.

The return of an icon.

Odkąd Ross Reels rozpoczął działalność w 1973 roku, był jeden model,
który uosabia to, czym jest Ross Reel: San Miguel. Deﬁniował
najwyższą klasę i ﬁnezję, a teraz po dwóch dekadach od premiery
powraca.

Since Ross Reels started in 1973, there has been one model that
epitomizes what a Ross Reel is: the San Miguel. It deﬁned the ul mate
in class and ﬁnesse, and now, over two decades since it was ﬁrst
launched, the classic returns.

Starannie zaprojektowany w naszej fabryce w Kolorado, nowy San
Miguel łączy nowoczesną obróbkę i materiały ze wszystkimi
elementami, które uczyniły oryginał kultowym kołowrotkiem.
Powracają: polerowane czarne wykończenie o wysokim połysku na
ramie z solidnym oparciem, płynna szpula wolna, szeroki zakres
regulowany, uszczelniony hamulec i słynny „kwiat” płatek.

Me culously designed in our Colorado factory, the new San Miguel
blends modern machining and materials with all of the elements that
made the original iconic. Returning are the polished high-gloss black
ﬁnish on a solid-backed frame, the liquid-smooth free spool, widerange adjustable sealed drag, and the famous "ﬂower petal" por ng.

Ta nowa wersja debiutuje również zmodernizowanymi funkcjami,
takimi jak jako uchwyt z micarty. Precyzyjnie uszczelniony hamulec
składa się z wysokowęglowej stali nierdzewnej, dający mocny,
ale gładki opór. Szpula o dużym trzpieniu jest podkreślona przez
obrabiany maszynowo przycisk zwalniający ze stali nierdzewnej, który
wygląda tak dobrze, jak działa.
Ta integracja klasycznych i nowych funkcji sprawia, że kołowrotek jest
godnym spadkobiercą kultowego imienia San Miguel.

This new version also debuts modernized features such as a canvas
micarta handle, a material used in high-end custom knives to improve
grip when wet. The precision sealed drag system consists of a carbon /
stainless steel stack-up, yielding powerful yet smooth resistance. The
large-arbor spool is accentuated by a machined stainless steel pushbu on release that looks as good as it performs.
This integra on of classic and new features make this reel a worthy
heir of the iconic San Miguel name.

SAN MIGUEL
Kolor
Colour

Black

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ
Size
Weight Diameter
Width
Capacity

3/4
4/5
5/6

153
164
170

75
83
90

22
22
22

4WT-50Yd
5WT-75Yd
6WT-80Yd

Kod
Code

98133
98131
98132

Szpula zapas.
Spare Spool

98133-1
98131-1
98132-1
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ANIMAS

W PEŁNI PRZEPROJEKTOWANA GEOMETRIA RAMY
I SZPULI
ź Arbor w kształcie krzywej dzwonowej
ź Powiększony arbor
ź Misternie obrobione szczegóły
ZMNIEJSZONA WAGA I ZWIĘKSZONA
WYTRZYMAŁOŚĆ
UCHWYT FENOLOWY
DWUKOLOROWE AKCENTY ALUMINIOWE
BEZOBSŁUGOWY SYSTEM ZDEJMOWANIA SZPULI
ZMODERNIZOWANY HAMULEC
ź Dysk kompozytowy
ź Sprawdzony projekt

Animas 2020 wykorzystuje sprawdzone funkcje, które sprawiły,
że oryginalny Animas ulubionym kołowrotkiem przewodników.
Całkowicie przeprojektowana rama i szpula to najważniejsze
elementy nowej Animy. Szpula prezentuje najnowocześniejsze
rozwiązania technik produkcji. Ross Reels rozwinął się, dostarczając
projekt, który jest niesamowicie wytrzymały i oszałamiający
wizualnie. Animas również dołącza do rodziny z ultralekkim
uchwytem fenolowym, który staje się bardziej lepki, gdy jest mokry.
Nowe bezproblemowe zwalnianie szpuli zapewnia brak potrzeby
konserwacji, dzięki czemu Animas, aby być gotowym na każdą
wycieczkę na wody śródlądowe i morskie.
Rama posiada zaakcentowaną sylwetkę Góry Kolorado. Dwukolorowe
pokrętło ma unowocześniony projekt o niskim proﬁlu, zwiększonej
przyczepności. Unowocześniony system hamulca dostarcza większą
moc w konstrukcji, którą pokochało ponad 80000 muszkarzy na
Świecie.

ANIMAS
Kolor
Colour

Matte black
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FULLY REDESIGNED FRAME AND SPOOL
GEOMETRY
ź Bell-shaped Arbor
ź Larger Arbor Design
ź Intricately Machined Details
REDUCED WEIGHT AND INCREASED STRENGTH
MACHINED CANVAS PHENOLIC HANDLE
TWO-TONE ALUMINUM ACCENTS
MAINTENANCE-FREE SPOOL RELEASE
IMPROVED DRAG
ź Composite Disc
ź Time-proven Design

The 2020 Animas takes the me-proven features that made the
original Animas a guide favorite, while incorpora ng machining
features that bring it into the modern era of Ross.
A fully-redesigned frame and spool are highlights of the new Animas.
The spool shows oﬀ the cu ng-edge manufacturing techniques Ross
Reels has developed, delivering a design that is incredibly strong and
visually stunning. The Animas also joins the family by incorpora ng an
ultra-light canvas phenolic handle which gets tackier when wet. A new
trouble-free spool release yields zero-maintenance performance,
allowing the Animas to be ready for any fresh or saltwater excursion.
The frame is accented by a machined silhoue e of the Colorado
mountains in Ross Reels' backyard. Its uniquely ported design and
structural proﬁle are eye-catching industry ﬁrsts. The two-tone drag
knob sports an updated aesthe c with a lower proﬁle and increased
grip. An improved composite drag system delivers more power in an
established Ross design loved by more than 80,000 ﬂy anglers the
world over.

ANIMAS
Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Width
Capacity Code

4/5
5/6
7/8

116
125
134

82,5
89
98,5

25
26
26

5WT-50Yd 98105
6WT-75Yd 98106
8WT-160Yd 98107

Szpula zapas.
Spare Spool

98105-1
98106-1
98107-1

Kolor
Colour

Platinum

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Width
Capacity Code

4/5
5/6
7/8

116
125
134

82,5
89
98,5

25
26
26

5WT-50Yd 98108
6WT-75Yd 98109
8WT-160Yd 98110

Szpula zapas.
Spare Spool

98108-1
98109-1
98110-1

EVOLUTION LTX

KOMPONENTY W PEŁNI OBRABIANE
ź Obrabiany maszynowo uchwyt z fenolu
zmniejsza masę i zwiększa przyczepność.
ź Rama / szpula wykonana z zastrzeżonego
stopu aluminium 6061-T6 specjalnie
zaprojektowanego dla kołowrotków Ross
ź Tuleja z brązu impregnowana olejem
obracająca się na wrzecionie ze stali
nierdzewnej,
SYSTEM PRZECIĄGANIA
ź Oparty na systemie ułożonych dysków, który
można znaleźć w Evolu on R, wytwarzającym
ekstremalne ciśnienie w małym opakowaniu
ź Tworzy czterokrotnie większą siłę oporu niż
Evolu on LT
Seria Ross Reels Evolu on zdeﬁniowała nowoczesny kołowrotek
pstrągowy. Teraz poznaj wielokrotnie nagradzaną wersję Evolu on
LTX: idealne połączenie oryginalnego stylu Evolu on LT i wydajności
Evolu on R.
Debiutujący w LTX hamulec jest ponad czterokrotnie silniejszy niż jego
poprzedników, zachowując jednocześnie dźwięk i wrażenia, które
pomogły uczynić Evolu on ikoną. Dzięki temu może działać nie tylko
jako doskonały kołowrotek na pstrągi, ale ma również moc do łowienia ryb morskich, takich jak karmazyn, albula i snook.
LTX ma również uchwyt wykonany z pręta fenolowego (kolejna
innowacja Ross Reels), który zmniejsza wagę, zwiększa trwałość
i zwiększa przyczepność, gdy jest mokry. Te ulepszenia sprawiają,
że LTX jest prawdziwym lekkim rywalem w słonej wodzie, doskonale
sprawdzającym się w potokach, jak i na brzegach zachodniej rzeki.

FULLY MACHINED COMPONENTS
ź Machined canvas phenolic handle reduces
weight and adds grip
ź Frame / Spool made from a 6061- T6
proprietary aluminum alloy speciﬁcally
engineered for Ross Reels
ź Oil impregnated bronze bushing rota ng on a
stainless steel spindle,
DRAG SYSTEM
ź Based on the stacked-disc system found in the
Evolu on R, crea ng extreme pressure in a
small package
ź Creates four mes the drag strength of the
Evolu on LT

The Ross Reels Evolu on series deﬁned the modern trout reel. Now
meet the award-winning Evolu on LTX: the perfect combina on of
original Evolu on LT feel and Evolu on R performance.
The ultra-smooth drag found in the Evolu on LT has a long and
revered history, but our engineering team took this design to the next
level. The drag debu ng with the LTX is over four mes stronger than
its predecessors', while retaining the sound and feel that helped make
the Evolu on an icon. This allows it to perform not only as a perfect
trout reel, but also has the power to take on saltwater game ﬁsh like
Redﬁsh, Boneﬁsh, and Snook.
The large arbor spool includes an innova ve line channel for cleanly
hiding arbor knots when winding on backing. The Ross Reels signature
bell-shaped arbor design also adds strength, while helping to selflevel the ﬂy line across the face of the spool as it is retrieved.
The LTX also incorporates a handle machined from canvas phenolic
rod (another Ross Reels innova on), which reduces weight, adds
durability, and increases grip when wet. These improvements make
the LTX a true light saltwater contender, perfectly at home on the ﬂats
as it is on the shores of a western river.

EWOLUTION LTX
Kolor
Colour

Black

EWOLUTION LTX
Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Width
Capacity Code

3/4
4/5
5/6
7/8

119
121
131
139

87
88
97
109

25
25
27
28

4WT-50Yd
5WT-70Yd
6WT-95Yd
8WT-150Yd

98111
98112
98113
98114

Szpula zapas.
Spare Spool

98111-1
98112-1
98113-1
98114-1

Kolor
Colour

Platinum

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Width
Capacity Code

3/4
4/5
5/6
7/8

119
121
131
139

87
88
97
109

25
25
27
28

4WT-50Yd
5WT-70Yd
6WT-95Yd
8WT-150Yd

98115
98116
98117
98118

Szpula zapas.
Spare Spool

98115-1
98116-1
98117-1
98118-1
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EVOLUTION R SALT

LEKKI - W pełni wyprodukowany w USA z zastrzeżonego stopu
aluminium 6061-T6
ź Innowacyjne podwójne mini przeciwwagi zmniejszają
masę
ź USZCZELNIONY HAMULEC
ź Najlepszy w branży stosunek mocy do masy w całkowicie
uszczelnionym systemie wytwarza ponad 30 funtów oporu
ź Związany ﬂuoropolimer węglowy i zestaw dysków ze stali
nierdzewnej
ź Oparty na konstrukcji hamulca Evolu on R, ale z 16
tarczami o rozmiarze ¼ cala zamiast 7 o rozmiarze
dziesięciocentówki
WNĘTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ
ź WZMOCNIONA RAMA I SZPULA
ź Zwiększona sztywność strukturalna oraz zwiększona
pojemność podkładu
NIESTANDARDOWY MATERIAŁ UCHWYTU

LIGHTWEIGHT - Fully Machined in the USA
from 6061- T6 proprietary aluminum alloy
ź Innova ve dual mini counterbalances
reduce mass
ź SEALED DRAG
ź Industry-best power-to-weight ra o in a
fully sealed system produces 30+ lbs of
drag torque
ź Bonded carbon ﬂuoropolymer and
stainless steel disc stack
ź Based on the Evolu on R drag design,
but with 16 quarter-sized drag discs
instead of 7 dime-sized discs
STAINLESS STEEL INTERNALS
ź REINFORCED FRAME & SPOOL
ź Bolstered structural rigidity as well as
increased backing capacity
CUSTOM HANDLE MATERIAL

Łowienie w morzu to wyczerpujące przedsięwzięcie. Warunki są trudne, a ryby mogą być jeszcze twardsze; więc opracowaliśmy Evolu on
R Salt, aby stawić czoła wszystkiemu, co może rzucić na nią morze.

Fishing in the salt is a grueling endeavor. The condi ons are tough, and
the ﬁsh can be even tougher; so we developed the Evolu on R Salt to
stand up to anything the sea can throw at it.

R Salt opiera się na fundamencie swojego mniejszego rodzeństwa, ale
zamiast 7-tarczowego systemu Evolu on R, wyposażony jest w doładowany 16-tarczowy uszczelniony układ hamulcowy składający się
ze stali nierdzewnej i ﬂuoropolimeru węglowego, wytwarzający
ponad 30 funtów oporu. R Salt jest również pierwszym w branży,
wyposażonym w dwie mniejsze przeciwwagi na szpuli - ta innowacyjna konstrukcja zmniejsza masę i zapewnia idealną, wolną od wibracji wydajność, gdy linka jest zrywana ze szpuli na długich
dystansach.

The R Salt builds on the founda on of its smaller sibling, but instead of
the Evolu on R's 7-disc system, it features a supercharged 16-disc
sealed drag system comprised of stainless steel and carbon
ﬂuoropolymer, producing over 30 pounds of drag pressure. Also an
industry ﬁrst, the R Salt features two smaller counterbalances on the
spool - this innova ve design reduces mass and creates perfect,
vibra on-free performance when line is being ripped oﬀ the spool on
long runs.

Ta wyjątkowa siła hamowania kryje się w lekkiej, ale niezwykle
wytrzymałej ramie i szpuli opartej na unikalnym projekcie Evolu on R.
Duże, zintegrowane z ramą pokrętło hamulca pozwala na łatwą
regulację w locie za pomocą dłoni podczas długich walk z wielką rybą.
Geometria R Salt jest wzmocniona w całości, tworząc niesamowicie
wytrzymały, a jednocześnie elegancki kołowrotek, który sprawdza się
w najtrudniejszych warunkach.
Wszystko to składa się na narzędzie wędkarskie o niespotykanym
dotąd w słonowodnych kołowrotkach muchowych stosunku mocy do
masy.
EVOLUTION R SALT

All of this comes together to create a ﬁshing tool with a power-toweight ra o never before seen in a saltwater ﬂy reel, making the R Salt
the most unique, best performing reel per dollar of any on the water
today.
EVOLUTION R SALT

Kolor
Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Width
Capacity Code

Matte black

7/8
9/10
11/12
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This excep onal braking power is housed in a lightweight, yet incredibly strong frame and spool that is based on the Evolu on R's uni-que
design. The large, frame-integrated drag knob allows for easy on-theﬂy adjustments with just the palm of your hand during long ﬁghts with
oversized quarry. The R Salt geometry is reinforced throughout,
yielding an incredibly rugged, yet elegant reel that performs in the
most challenging of environments.

213
227
250

104
113
121

34
36
38

8WT-215Yd 98119
10WT-275Yd 98120
12WT-250Yd 98121

Szpula zapas.
Spare Spool

98119-1
98120-1
98121-1

Kolor
Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Width
Capacity Code

Platinum

7/8
9/10
11/12

213
227
250

104
113
121

34
36
38

8WT-215Yd 98122
10WT-275Yd 98123
12WT-250Yd 98124

Szpula zapas.
Spare Spool

98122-1
98123-1
98124-1

EVOLUTION R

ULTRALEKKA WAGA
Wszystkie modele poniżej 5,2 uncji.
W pełni obrobiony z zastrzeżonego stopu
aluminium 6061-T6
USZCZELNIONY HAMULEC
ź Wiodący w branży stosunek mocy do masy w
całkowicie szczelnym systemie
ź Opatentowany pakiet dysków z ﬂuoropolimeru
węglowego i stali nierdzewnej
WNĘTRZA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ź Wszystkie elementy wewnętrzne są obrabiane
maszynowo ze stali nierdzewnej
NIESTANDARDOWY MATERIAŁ UCHWYT
ź Obrabiany maszynowo pręt fenolowy na
chromowanym słupku 7075-T6, zmniejsza
wagę i zwiększa przyczepność, gdy jest mokry
ź
ź

ULTRALIGHT WEIGHT
ź All models less than 5.2 oz.
ź Fully Machined from 6061-T6 proprietary
aluminum alloy
SEALED DRAG
ź Industry leading power-to-weight ra o in a
fully sealed system
ź Proprietary bonded carbon ﬂuoropolymer and
stainless steel disc stack
STAINLESS STEEL INTERNALS
ź All internal components are machined
stainless steel
CUSTOM HANDLE MATERIAL
ź Machined canvas phenolic rod on a 7075-T6
chromated aluminum post, reduces weight
and increases grip when wet

Obróbka kołowrotka muchowego to tyle samo sztuki, co umiejętności. Tak jak idealna pętla lecąca nad wodą jest rzeczą piękną,
stworzoną przez rzucającego, Evolu on R jest kulminacją artystycznych i technicznych umiejętności naszych inżynierów i mechaników.

Machining a ﬂy reel is as much art as it is skill. Just as a perfect loop
ﬂying over the water is a thing of beauty, cra ed by the caster, the
Evolu on R is the culmina on of our engineers' and machinists'
ar s c and technical prowess.

R jest nie tylko lekki, ale także niezwykle sztywny i wytrzymały,
z unikalną geometrią, która jest zarówno funkcjonalna, jak i stylowa.
Innowacyjny kształt bardzo dużej szpuli z trzpieniem został
zaprojektowany tak, aby wymusić równomierne nawijanie linki
na powierzchni szpuli podczas jej holowania - coś, czego nigdy
wcześniej nie widziano w kołowrotku muchowym.

The R is not only lightweight, but also incredibly rigid and durable,
with a unique geometry that is as func onal as it is stylish. The
innova ve shape of the ultra-large arbor spool is engineered to force
the even winding of the line across the face of the spool as it is
retrieved - something never before seen in a ﬂy reel.

Konstrukcja hamulca jest również pierwszą w branży: w pełni
uszczelniony, połączony interfejs z ﬂuoropolimeru węglowego i stali
nierdzewnej, który zapewnia płynną moc w lekkiej, kompaktowej
obudowie. Niezwykle szeroki zakres regulacji hamulców R pozwala
również na uzyskanie jednego z najwyższych nacisków, jakie można
znaleźć w ultralekkim kołowrotku muchowym.
Wszystko to jest kontrolowane przez subtelne, ale efektowne,
zintegrowane z ramą pokrętło hamulca, które idealnie wtapia się
w kształt kołowrotka. Jego solidny uchwyt pozwala na łatwą
manipulację ustawieniami - nawet w rękawiczkach. W połączeniu
z uchwytem fenolowym, wprowadzonym po raz pierwszy przez Ross
Reels, funkcjonalność R na wodzie jest jak żadna inna.
EVOLUTION R
Kolor
Colour

Matte black

The drag design is also an industry ﬁrst: a fully sealed, bonded carbon
ﬂuoropolymer and stainless steel interface that delivers smooth
power in a lightweight, compact package. Start up iner a is virtually
non-existent to protect the most delicate of ppet. The R's extremely
wide range of brake adjustment also manages to produce some of the
highest drag pressure found in an ultralight ﬂy reel.
This all is controlled by a subtle yet striking, frame-integrated drag
knob that blends perfectly into the form of the reel. Its solid grip
allows for easy manipula on of se ngs - even while wearing gloves.
Couple this with the canvas phenolic handle, ﬁrst introduced by Ross
Reels, the on-the-water func onality of the R is like no other.

EVOLUTION R
Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Width
Capacity Code

4/5
5/6
7/8

137
143
147

90
96
102

25
25
25

5WT-75Yd 98125
6WT-90Yd 98126
8WT-150Yd 98127

Szpula zapas.
Spare Spool

98125-1
98126-1
98127-1

Kolor
Colour

Platinum

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Width
Capacity Code

4/5
5/6
7/8

137
143
147

90
96
102

25
25
25

5WT-75Yd 98128
6WT-90Yd 98129
8WT-150Yd 98130

Szpula zapas.
Spare Spool

98128-1
98129-1
98130-1
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VAYA SERIES

VAYA: Po hiszpańsku „Idź!”, jak wychodzić na zewnątrz, eksplorować,
łowić ryby!
Stworzona przez zapalonych wędkarzy z Colorado, seria VAYA
debiutuje z zupełnie nowym technicznym wyglądem i wyjątkową
wydajnością. Rama VAYA oferuje unikalne połączenie zminimalizowanej wagi, niewiarygodnej sztywności i wystarczającej
powierzchni, aby podkreślić ręcznie anodowane wykończenia Abla.
Wnętrze ramy zawiera również różne zestawy frezowanych CNC wzory
much, odpowiednich dla każdego rozmiaru kołowrotka.
Szpula o dużym trzpieniu ma precyzyjnie wyważoną konstrukcję
z dwiema zapadkami, co eliminuje potrzebę stosowania przeciwwagi.
Mechaniczne kliknięcie szpuli dopełnia słyszalne, płynne odczucie
wychodzącego hamulca. Wielotarczowy hamulec z włókna węglowego / stali nierdzewnej zapewnia znaczny opór, zapewniając
jednocześnie szeroki zakres regulacji dla delikatnego przyponu.
VAYA: nowy kołowrotek do wszystkiego, od słodkiej wody po lekkie
łowienie w morzu.
SPECYFIKACJA
Rama stanowiąca zrównoważenie wagi, dźwięku i wyglądu
Różne zestawy frezowanych muchy na wnętrzu każdej ramy
odpowiedni do rozmiaru kołowrotka
5-tarczowy zestaw z karbonu i stali nierdzewnej.
Duży arbor dla szybszego ściągania i zmniejszonej pamięci linii
Konstrukcja szybkiej wymiany szpuli ze sprawdzonym
zwalnianiem O-ring
ź Dostępne w rozmiarach 4/5, 5/6, 7/8
ź System wymiany kierunku hamulca.
ź Wykonane w USA
ź
ź
ź
ź
ź
ź

VAYA
Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter/Arbor Spool width Capacity Code

4/5
5/6
7/8
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146
154
159

85/50
92/58
98/61

25
25
25

Szpula zapas.
Spare Spool

5WT-85Yd 98069 98069-1
6WT-80Yd 98070 98070-1
8WT-125Yd 98084 98084-1

VAYA: Spanish for 'Go!', as in go outside, go e xplore, go ﬁshing!
Cra ed by avid Colorado anglers, the VAYA series debuts an all-new
technical look and feel paired with outstanding performance. The
par ally-ported VAYA frame oﬀers the unique combina on of
minimized weight, incredible rigidity, and just enough surface area to
highlight Abel's hand-anodized ﬁnishes. The frame interior also
features varying sets of CNC-milled ﬂy pa erns, relevant to each size
of reel.
The large-arbor spool features a precision-balanced, dual-pawl drag
engagement design that eliminates the need for a counterweight. The
spool's mechanical incoming click compliments the audible, smooth
feel of the outgoing drag. The carbon / stainless mul -disk drag
system produces substan al resistance, while providing a wide range
of adjustability for delicate ppet.
VAYA: the new 'go-to' reel for everything from freshwater to light salt.
SPECIFICATIONS
Par ally-ported frame for the perfect balance of weight, sound,
and visual
ź appeal
ź Diﬀerent sets of milled ﬂy pa ern silhoue es on interior of each
frame
ź relevant to the size of the reel
ź 5-disc alterna ng carbon/stainless steel drag stack
ź Large arbor for faster retrieve and reduced line memory
ź Quick-change spool design with proven O-ring release
ź Available in sizes 4/5, 5/6, 7/8
ź User conver ble retrieval system
ź Made in USA
ź

NEW

ROVE SERIES

ROVE: /rōv/ - podróżuj stale bez ustalonego celu; wędrować.

ROVE: /rōv/ - travel constantly without a ﬁxed des na on; wander.

Seria kołowrotków ROVE, stworzona do łowienia w dowolnym
miejscu, została stworzona, aby zapewnić wędkarzom najwyższy
spokój na wodzie, niezależnie od warunków i lokalizacji. Sprawdzony
w terenie system hamulca korkowego Abel wraz z uproszczonym
podejściem projektowym naszego zespołu inżynierów sprawiają,
że jest to kołowrotek, któremu zaufają nawet przewodnicy
na Seszelach.

Built to ﬁsh anywhere and everywhere, the ROVE series of reels was
created to give anglers the ul mate peace of mind on the water
regardless of condi ons or loca on. The ﬁeld-serviceable, proven
Abel cork drag system along with the simpliﬁed design approach from
our engineering team make this the reel that even guides in the
Seychelles will trust in their arsenal.

To nie jest Twój delikatny, ultralekki, klasycznie elegancki kołowrotek
do łowienia w Alpach. Ten model mamy już w naszym asortymencie.
To jest Twój wyjątkowo wytrzymały, niezawodny kołowrotek o dużej
pojemności, który pojedzie tam, dokąd chcesz, bez potrzeby
posiadania zapasowego kołowrotka w ograniczonej przestrzeni
bagażu. Wyjdź i wędruj z nim po świecie!
SPECYFIKACJA
ź Rama zapewnia idealną równowagę dźwięku i atrakcyjności
wizualnej
ź Pełna rama aby zapobiec wciągnięciu linki między ramę a szpulę
ź Pojemna, duża szpula do wędzisk jednoręcznych lub dwuręcznych
ź Strukturalnie zintegrowana konstrukcja, aby sprostać wymaganiom podróżującego wędkarza.
ź Grawerowane laserowo słodko- i słonowodne muchy na odwrotnej stronie płyty oporowej, które obracają się podczas pobierania
linki.
ź Szybka zmiana szpuli
ź Podwójne zaczepienie zapadki we wszystkich rozmiarach
ź Konwertowalny system hamulca.
ź Wykonane w USA

This is not your delicate, ultralight, classically elegant reel for alpine
meadow ﬁshing. We already have that model in our lineup. This is
your ultra-tough, ultra-reliable, high capacity, beat-me-up adventure
reel that will go where you want to go without feeling a need to have a
backup reel in your limited carry on space. Get out and wander the
world with it!
SPECIFICATIONS
ź Par ally ported frame for the perfect balance of sound, and visual
appeal
ź Caged frame to prevent any possibility of line ge ng caught
between the frame and spool
ź High capacity, large arbor spool for single or two handed rods
ź Structurally integral machining design to withstand the demands
of the traveling angler
ź Laser engraved fresh and saltwater ﬂies on reverse side of drag
plate that rotate as line is being r etrieved
ź Quick change spool
ź Double pawl engagement on all sizes
ź User conver ble drag system
ź Made in USA
ROVE
Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Arbor width Capacity Code

5/7
7/9
9/11
11/12+

232
240
297
306

101
107
119
126

27
27
32
32

7WT-280Yd
9WT-330Yd
11WT-275Yd
12WT-400Yd

98080
98081
98082
98083

Szpula zapas.
Spare Spool

98080-1
98081-1
98082-1
98083-1
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SDF SERIES

Abel SD zadebiutował w 2013 roku i szybko ustanowił poprzeczkę dla
tego, czym może być zamknięty kołowrotek z hamulcem, zarówno pod
względem dopasowania, wykończenia, jak i niezawodności. Po przeprowadzce do Kolorado, nasze nowe otoczenie oparte na pstrągach
zainspirowało nas do podniesienia poziomu.
Oparty na SDS (Sealed Drag Salt), SDF (Sealed Drag Fresh) to zmniejszona wersja wielokrotnie nagradzanego tytanu morskiego z podobnymi otworami i systemem hamulca ze stali nierdzewnej /
ﬂuoropolimeru węglowego. SDF może pochwalić się ogromnym
oporem, zakresem regulacji prawie trzykrotnie większym niż jego
poprzednik i praktycznie zerową bezwładnością podczas rozruchu.
Wykorzystaliśmy to, czego nauczyliśmy się z naszego projektu SDS,
upewniliśmy się, że zawiera niepowtarzalne dopasowanie
i wykończenie Abel, i stworzyliśmy najlepszy kołowrotek słodkowodny, jaki kiedykolwiek widzieliśmy.
SPECYFIKACJA
ź Wymienny system wyszukiwania użytkownika
ź Duży trzpień zwiększa szybkość wyszukiwania linii i zmniejsza
pamięć linii
ź Prawie o całą uncję lżejszy niż oryginalny SD
ź Opór hamulca waha się od zera do niesamowitych 10 funtów.
ź Niesamowicie szeroki zakres regulacji oporu od zera do
maksimum
ź Zaprojektowany i wykonany przez miłośników pstrągów
w Kolorado
ź Szybka wymiana szpuli z gwintowaną nasadką zwalniającą
szpulę
ź Wykonane w USA
SDF
Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Spool width Capacity Code

4/5
5/6
6/7
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142
154
160

83
92
95

28
28
29

5WT-75Yd 98074
6WT-100Yd 98075
7WT-145Yd 98077

Szpula zapas.
Spare Spool

98074-1
98075-1
98077-1

The Abel SD debuted in 2013 and quickly set the bar for what a sealed
drag ﬂy reel could be, both in ﬁt and ﬁnish as well as reliability.
Following the move to Colorado, our new trout-based surroundings
inspired us to take it up a notch.
Based on the SDS (Sealed Drag Salt), the SDF (Sealed Drag Fresh) is a
scaled-down version of the award-winning saltwater tan featuring
similar por ng and a stainless steel / carbon ﬂuoropolymer drag
system. The SDF boasts an enormous amount of drag, an adjustment
range almost three mes greater than its predecessor, and vir tually
zero start up iner a.
We took what was learned from our SDS design, made sure to include
the unmistakable Abel ﬁt and ﬁnish, and created the best freshwater
reel we have ever seen.
SPECIFICATIONS
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

User conver ble retrieval system
Large arbor increases line retrieval rate and reduces line
memory
Almost a full ounce light er than the original SD
Drag pressure ranges from zero to an amazing 10 pounds
Incredibly wide range of drag adjustment from zero to max
Designed & machined by trout junkies in Colorado
Available with a ported or solid frame
Quick change spool with threaded spool release cap
Made in USA

TR SERIES

Powrót klasyka. Nowy Abel TR pozostaje wierny korzeniom oryginału,
ale z uderzającym nowoczesnym designem i stylem. Częściowe
przeniesienie ramy czerpie z linii Abla, a jej unikalne cechy są tak
pomysłowe, jak wszystko, co Abel kiedykolwiek wyprodukował.

The return of a classic. The new Abel TR stays true to the roots of the
original, but with a striking modern design and feel. The par al
por ng of the frame draws from the Abel lineage, and its unique
features are as inven ve as anything Abel has ever produced.

Stworzony przez naszych doświadczonych mechaników w Montrose
w stanie Kolorado, TR to lekkie arcydzieło. Zintegrowany, precyzyjnie
wyważony zatrzask na szpuli eliminuje potrzebę stosowania
przeciwwagi, zapewniając czysty wygląd i zachowując charakterystyczny dźwięk kliknięcia. Wyraźna obręcz dłoniowa została
celowo ukształtowana, aby ręcznie kontrolować siłę oporu we wszystkich warunkach łowienia. TR jest również wyposażony w szpulę
o dużym trzpieniu, zaprojektowaną w celu zwiększenia szybkości
zwijania linki. Obrobione maszynowo akcenty ze stali nierdzewnej
zarówno na ramie, jak i szpuli dodają dodatkowego poziomu
szczegółowości, który można znaleźć tylko w kołowrotku typu A.

Cra ed by our expert machinists in Montrose, Colorado, the TR is a
lightweight masterpiece. An integrated precision-balanced clicker on
the spool eliminates the need for a counterweight, yielding a clean
look and retaining an iconic click-pawl sound. The pronounced
palming rim is deliberately shaped to manually control drag pressure
in all ﬁshing condi ons. The TR also features a large-arbor spool
engineered to reduce line memory and increase retrieval rate.
Machined stainless steel accents on both the frame and spool add
that extra level of detail found only in an A bel reel.

SPECYFIKACJA
ź Tylko 21 skrupulatnie obrobionych części zapewnia trwałość
niezawodnego użytkowania
ź Uznany system zatrzaskowo-zapadkowy chroni lekką końcówkę,
jednocześnie zapobiegając przekroczeniu prędkości
ź Częściowo portowana rama dla idealnego zrównoważenia wagi,
dźwięku i estetyki
ź Wyfrezowane sylwetki widelnicy, chruścika i jętki
ź Szpula szybkiej wymiany z gwintowaną nasadką zwalniającą
i dużym trzpieniem
ź Zaprojektowany i obrabiany przez fanatyków pstrąga w Kolorado
ź Wykonane w USA

SPECIFICATIONS
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Only 21 me culously machined parts ensure a life me of
dependable use
A me honored click-pawl system protects light ppet while
preven ng overrun
Par ally-ported frame for the perfect balance of weight, sound,
and aesthe cs
Milled silhoue es of a stoneﬂy, caddis, and mayﬂy inside the
frame
Quick-change spool with a threaded release cap and large-arbor
design
esigned & machined by trout junkies in Colorado
Made in USA

TR

2019
BEST OF SHOW
OUTDOOR CANADA
MAGAZINE

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter/Arbor Spool width Capacity Code

2/3
4/5
5/6

119
132
147

78/44
84/50
93/56

20
20
20

3WT-50Yd 98071
5WT-65Yd 98072
6WT-100Yd 98073

Szpula zapas.
Spare Spool

98071-1
98072-1
98073-1
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SDS SERIES

Winner of the best new saltwater reel at the 2016 ICAST/IFTD show,
the SDS takes all the power, reliability, and smoothness of its smaller
counterpart and combines them in a larger package capable of taking
on saltwater gameﬁsh of all sizes. A carbon ﬁber / stainless steel mul disc drag system is completely sealed from the elements, and yields an
incredible range of drag pressure. This makes the SDS perfect for
ﬁgh ng big bones on light ppet as well providing the power required
to stop hard-ﬁgh ng tarpon in their tracks.

Najlepszy nowy kołowrotek słonowodny na wystawie ICAST/IFTD
2016, SDS łączy w sobie całą moc, niezawodność i płynność swojego
mniejszego odpowiednika i łączy je w większy pakiet zdolny do walki
ze słonowodnymi rybami o dowolnej wielkości. Wielotarczowy
system hamulca z włókna węglowego / stali nierdzewnej jest
całkowicie uszczelniony i zapewnia niesamowity zakres nacisku
hamulca. To sprawia, że SDS idealnie nadaje się do walki z dużymi
boneﬁshami na cienkim przyponie, a także zapewnia moc niezbędną
do powstrzymania ciężko walczącego tarpona.

SPECIFICATIONS

SPECYFIKACJA

ź

Reel frame, spool, drag knob, and foot made of 6061-T651 coldﬁnished aerospace grade aluminum

ź

Alterna ng stacked carbon ﬂuorocarbon polymer composite and
stainless steel disc drag system

ź

Rama kołowrotka, szpula, pokrętło hamulca i stopka wykonane z
wykończonego na zimno aluminium lotniczego 6061-T651

ź

Naprzemiennie ułożony kompozyt węglowo-ﬂuorowęglowy i
hamulec tarczowy ze stali nierdzewnej

ź

Available with a ported or solid frame

ź

Dostępne z przesuniętą lub solidną ramą

ź

Quick change spool with threaded spool release cap

ź

Szybka wymiana szpuli z gwintowaną nasadką zwalniającą
szpulę

ź

system konwersji kierunku hamulca.

ź

Wykonane w USA

SDS
Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Kod
Size
Weight Diameter
Spool width Capacity Code

7/8
9/10
11/12
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252
277
283

98
107
115

27
30
30

8WT-240Yd 98076
10WT-250Yd 98078
12WT-250Yd 98079

Szpula zapas.
Spare Spool

98076-1
98078-1
98079-1

ź

User conver ble retrieval system

ź

Made in USA

ABEL+ GRATEFUL DEAD DRAG KNOB

DEREK DEYOUNG EDITION REELS

ANDREA LARKO REELS

CASEY UNDERWOOD EDITION REELS

ABEL CUSTOM//HAND FINISHES
UWAGA !!!! Każdy kołowrotek ﬁrmy ABEL można spersonalizować
według własnych potrzeb i upodobań z szerokiej oferty kolorów jakimi
dysponuje ﬁrma. Oddzielnie korpus ze szpulą, oddzielnie pokrętło
hamulca i uchwyt korbki. Aby spersonalizować kołowrotek należy
wejść na stronę www.abelreels.com , skonﬁgurować i przekazać dane
do sprzedawcy.

ATTENTION!!! Each ABEL reel may be customized according to your
needs and likes picking up from a wide range of colours oﬀered by the
company. Separately the body with the spool, separately the drag dial
and the knob. In order to customize your reel you have to enter the
www.abelreels.com , conﬁgure and transfer the data to the seller.

SOLID//SATIN FINISHES
Abel oferuje teraz 16 anodowanych kolorów w ręcznie polerowanym
wysokim połysku lub z teksturowanym satynowym wykończeniem,
które dają w sumie 32 opcje do wyboru w 2022 roku. Skorzystaj
z możliwości Abel do estetycznego łączenia kołowrotków, aby
uzupełnić markę wędek muchowych, dopasuj ulubioną drużynę
sportową lub zdobądź punkty u swojej „lepszej połówki” za produkt,
który pokazuje, że poświęcasz więcej uwagi prezentowi.

Abel now oﬀers 16 anodized colors in either a hand polished high
gloss, or a textured sa n ﬁnish that give you a total of 32 op ons to
choose from in 2021. Take advantage of Abel’s ability to aesthe cally
pair up reels to compliment a ﬂy rod brand, match a favorite sports
team, or score some points with your “be er half” on a product that
shows you put some extra thought into a gi item.

BLUE III

DEEP BLUE

BRONZE

DARK BROWN

OLIVE

ORANGE

PLATINUM

DEEP GREEN

GRASS GREEN

LIME GREEN

DARK OLIVE

PURPLE

RED

SLATE

PINK

TEAL

FADE//SATIN FADE FINISHES
Utalentowany zespół Abla opracował jeszcze jedną wyjątkową opcję,
aby stworzyć swój własny kołowrotek. Ciągłe innowacje w studiu
anodowania dodają więcej opcji do naszej popularnej graﬁki, w tym
cztery nowe projekty przypominające naturalne sceny.

BLACK/BLUE
FADE
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NORTHERN
LIGHTS FADE

BLACK/GREEN
FADE

Abel’s talented team has developed yet another unique op on to
make a reel your own. Con nuous innova on in the anodizing studio
adds more op ons to our popular fade graphics, including four new
designs reminiscent of natural scenes.

BLACK/PLATINUM
FADE

FLATS
FADE

BLACK/RED
FADE

BAJA
FADE

RASTA
FADE

SUNSET
FADE

4HR+HAND CRAFTED FINISHES
Abel jest jedyną ﬁrmą w branży wędkarstwa muchowego, która
oferuje produkty ręcznie malowane i ręcznie anodowane.
Opracowany przez nas zastrzeżony proces zajmuje niewiarygodnie
dużo czasu i wymaga jeszcze większej cierpliwości od naszego zespołu
artystów fabrycznych. Każde ręcznie malowane wykończenie w naszej
kategorii Tier 1 wymaga co najmniej 4 godzin na ukończenie
i z pewnością można je uznać za jedyny w swoim rodzaju pamiątkowy
kołowrotek.

Abel is the only company in the ﬂy ﬁshing industry that oﬀers hand
painted, and hand anodized products. The proprietary process we
developed takes an incredible amount of me to accomplish, and
requires even more pa ence from our team of factory ar sts to
create. Each hand painted ﬁnish in our Tier 1 category requires a
minimum of 4 hours to complete, and can certainly be considered a
one-of-a-kind heirloom reel.

CLASSIC ATLANTIC SALMON

CHINOOK

CHROME STEELHEAD

CD FLAG EDITION

RETRO CARIBBEAN

RETRO CARNIVAL

RETRO FIRE

RETRO GREEN/BLACK

CLASSIC DOTADO CLASSIC RAINBOW TROUT

WILD TROUT

TX FLAG EDITION

7HR+HAND CRAFTED FINISHES
Szczegółowe badania, które przeprowadziliśmy w naszym dziale
artystycznym, wykazały, że wykonanie niektórych graﬁk, które ręcznie
malujemy, trwa znacznie dłużej niż innych. Złożone projekty w naszej
kategorii Tier 2 wymagają co najmniej 7 godzin naszego ręcznego
malowania i artystycznego procesu anodowania, czego efektem jest
kultowy produkt dostępny tylko za pośrednictwem Abel Reels.

ATLANTIC SALMON

BONEFISH

NATIVE
RAINBOW TROUT

CLASSIC
BROOK TROUT

NATIVE
CUTTHROAD

CLASSIC
BROWN TROUT

REDFISH

The detailed studies we conducted in our art department have proven
that some of the graphics we hand-paint take much longer than
others to complete. The complex designs in our Tier 2 category
require at least 7 hours of our hand pain ng, and ar s c anodizing
process resul ng in an iconic product available only through Abel
Reels.

DORADO

PEACOCK BASS

SKULL &
CROSSBONES

CLASSIC
TARPON

NATIVE
BROOK TROUT

TIGER TROUT

NATIVE
BROWN TROUT

YAMAME

ARTIST//SIGNATURE FINISHES
Mamy zaszczyt przedstawiać i powielać prace kilku najbardziej
utalentowanych artystów w branży wędkarstwa muchowego. Derek
DeYoung, Andrea Larko i Jon Osiris są również wielkimi ambasadorami
naszego sportu i jesteśmy dumni, że połączyliśmy z nimi siły, aby
dostarczyć wybrane przykłady ich pięknych dzieł sztuki na Abel Reels.
Seria Ar st/Signature zawiera teraz dodatkowo oryginalną graﬁkę
zespołu Abel i współpracę unikalnych graﬁk z najlepszymi ﬁrmami,
które wymagają co najmniej 11 godzin artystycznego czasu
anodowania na kołowrotek.

DEYOUNG
BROOK FLANK

DEYOUNG
BROWN FLANK

DEYOUNG
CUTTHROAT FLANK

DEYOUNG
CARP FLANK

LARKO
TARPON

OSIRIS
TRIBAL GRIZZLY

OSIRIS
TRIBAL RAVEN

OSIRIS
TRIBAL SALMON

We’re honored to feature, and replicate the work of a few of the most
talented ar sts in the ﬂy ﬁshing industry. Derek DeYoung, Andrea
Larko, and Jon Osiris are also each great ambassadors for our sport,
and we’re proud to have teamed up with them to provide select
examples of their beau ful artwork on Abel Reels. The
Ar st/Signature Series now addi onally features original artwork by
the Abel team and collabora ons of unique graphics with top
companies that require a minimum of 11 hours of ar s c anodizing
me per reel.

DEYOUNG
DEYOUNG
MONTANA BROWN RAINBOW FLANK

ARAPAIMA

BALL AND
BUCK

LARKO
BONEFISH

LARKO
BROWN TROUT

NATIVE TARPON

STRIPER

sinc 1993

Wyłączny dystrybutor kołowrotków Abel i Ross w Polsce
Exclusive distributor of Abel and Ross reels in Poland

TRAPER Nowe Opole, ul. Okrężna 32, 08-103 Siedlce, tel./fax +48 25 631 61 68, +48 25 631 56 00
e-mail: traper@trapersiedlce.pl, zamowienia@trapersiedlce.pl, serwis, reklamacje tel.+48 608 563 333
www.trapersiedlce.pl

