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Nash - NASH PURSUIT
ABBREVIATED 12ft 3,25 lb
Cena

643,50 zł

Cena poprzednia

715,00 zł

Numer katalogowy

T1543

Opis produktu
Legendarna seria wędzisk Nash Pursuit powraca. Prawdziwe konie pociągowe zasługujące na swoje dobre imię sprzed lat. NR
Pursuits to połączenie szybkiej akcji z praktycznie
niezniszczalnym blankiem wykonanym z wysoko-modułowego węgla Mitsubishi. Dostępne modele w długościach i krzywych
ugięcia pozwalających na każdy rodzaj karpiowania od łowienia przy zakrzaczonym brzegu, po ekstremalnie dalekie rzuty nad
potężnymi zbiornikami, a także w wersjach z klasycznie przedzielonym dolnikiem, z dolnikiem pokrytym szorstką gumą jak i z
dolnikiem pokrytym korkiem. NR Pursuit dostępny jest dla każdego! Wychodząc naprzeciw wymaganiom nowoczesnych
karpiarzy używających dużych ciężarków, rzucających dużymi workami PVA, łowiących w szybko płynących rzekach oraz
wodach pełnych zaczepów, seria NR Pursuit zawiera także nowy model 3,5lb S (Special), o dodatkowo wzmocnionym dolniku,
dzięki któremu będziesz miał kontrolę nad największymi okazami w nawet najtrudniejszych warunkach. 10 stopowe modele
3,25lb i 3,5lb zostały stworzone specjalnie z myślą o wędkarzach holujących ze środka pływającego. Dają ci moc potrzebną do
wyholowania olbrzymiego karpia z zielska, czy zaczepów oraz wygodę podczas holu blisko burty. Kevin Nash przywrócił także
klasyczny model wędziska Pursuit o długości 7ft, dzięki któremu możesz zarówno zarzucić pod przeciwległy brzeg jak i
holować karpia w zakrzaczonych miejscach.
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Blank wykonany z wysoko-modułowego węgla Mitsubishi 30 T i maty 1K
Modele 12 i 13 ft dostępne w wersji z dolnikiem klasycznie przedzielonym, pokrytym szorstką gumą oraz pokrytym korkiem
Dostępny model 3.5 lb S (Stepped Up Specials) o zwiększonej mocy dolnika
Modele 10ft 3.25 oraz 3.5 lb S specjalnie zaprojektowane z myślą o użyciu ze środkiem pływającym
Seria zawiera także model 7ft 3 lb NR Pursuit z dolnikiem klasycznie przedzielonym
Specjalnie zamocowane przelotki Minima zapobiegające owijaniu się żyłki przy dalekich rzutach
Antysplątaniowa, szczytowa przelotka
Ergonomiczny, miękki w dotyku, gumowany uchwyt kołowrotka
Czarne, matowe omotki z subtelnymi, błyszczącymi detalami
Węglowy klips na żyłkę
Znaczniki ułatwiające prawidłowe spasowanie elementów
Kapsel z laserowo naniesionym logo i miejscem na świetlik izotopowy w modelach Cork i Shrink
Minimalistyczny, antypoślizgowy uchwyt dolnika w wersji klasycznie przedzielonej Abbreviated
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