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Wychwood Kosz podbierak
Specimen Quickfold Net 22"
Cena

99,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

5022671338669

Producent

Wychwood

Opis produktu
Kosz podbieraka Wychwood Specimen Quickfold Net 22''
Składany - tak
Średnica - ok 59cm (mierzona na środku wysokości ramion)
Szybkoschnąca - tak
Pełna głębokość - ok 50cm
Standardowy gwint pasujący do wszystkich rodzai sztyc
Bezpieczna dla łusek ryb
Idealny wybór dla wędkarzy łowiących grube ryby! Siatka ta jest niezwykle praktyczna. Dzięki unikalnej konstrukcji składanych
(wyciąganych) ramion można łatwo i szybko zwinąć tę siatkę do transportu - idealna do szybkiego pakowania czy
przemieszczania się nad wodą w celu zmiany stanowiska.
Aby złożyć siatkę wystarczy wyciągnąć supermocne ramię, złożyć siatkę na dwie części i owinąć wokół korpusu, aby uniknąć
zaczepienia i rozdarcia podczas transportu. Dzięki możliwości złożenia jesteśmy w stanie umieścić ją np. w torbie do
przechowywania siatki.
Podczas rozkładania trzeba po prostu wykonać wszystkie te czynności w odwrotnej kolejności.
Sama siatka została uszyta z połączenia dwóch rodzai siatek o różnej średnicy oczek. Większe otwory siatki w jej górnej części
umożliwiają szybkie spuszczenie wody podczas podnoszenia oraz siatki o mniejszych oczkach w dolnej części, która zapewnia
optymalne warunki do podbierania ryb, ponieważ chroni delikatne łuski, a jednocześnie w pełni podtrzymuje ciężar. Sama
siatka jest bardzo głęboka oraz wykonana została z szybkoschnącego materiału.
Takie rozłożenie i taka ilość oczek w wielu innych siatkach może stanowić przeszkodę, ponieważ bardzo łatwo możną ją
zaczepić, szczególnie podbierając ryby w płytkiej wodzie. Wychwood naprawdę zastanawiał się nad wszystkimi zaletami i
wadami dotychczasowych siatek i umieścił w siatce magnetyczny klips przytrzymyjący siatkę do trójnika na sztycy. Umożliwia
to podbieranie ryb nawet w płytkich lub uciążliwych wodach. Natomiast kiedy ryba wpłynie do podbieraka, dzięki jej naciskowi,
uwolni magnes i wykorzysta wtedy całą głębokość siatki!
Ta siatka jest bardzo głęboka oraz na środku ramion ma średnicę blisko 59cm, dzięki czemu jesteśmy w stanie zmieścić w niej
największe ryby żyjące w naszych wodach.
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