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Dragon Fishmaker 2,60m 4-21g
Cena : 457,00 zł

Cena promocyjna : 259,00 zł
Nr katalogowy : 25-31-260
Producent : Dragon
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena : brak recenzji
Seria Fishmaker to na pewno największe do tej pory osiągnięcie Dragona w dziedzinie wklejanek, czyli wędzisk
spinningowych z miękką, pełną szczytówką wklejoną w pusty w środku, zbieżny blank.
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W ich konstrukcji zastosowana została po raz pierwszy do tzw. masowej produkcji technologia CGT (Ceramic Graphite Technology). Jej podstawowe
założenie to ograniczenie zawartości żywicy epoksydowej łączonej z wysokomodułowymi włóknami grafitowymi. Dzięki tej technologii, w połączeniu z
ukierunkowanym przestrzennie układem nośnych włókien węglowych, uzyskano wyjątkowo smukłe i lekkie blanki o nieprawdopodobnej dynamice. Materiał
grafitowy o cechach ceramiki węglowej daje oczywiście lepsze czucie przynęty i brań, mimo miękkiej szczytówki, która zawsze w jakiś sposób te sygnały
tłumi. 100% zastosowanych mat grafitowych pochodzi z japońskiej firmy TORAY: podstawowy materiał konstrukcyjny: grafit wysokomodułowy 62 mln PSI,
grafit 80 mln PSI (tzw.space grade) w niektórych częściach blanku, wymagających najniższej wagi i najlepszej dynamiki, grafit 40 mln PSI, jako element
osnowy rdzenia dla zwiększenia wytrzymałości i odporności na przeciążenia oraz na uszkodzenia mechaniczne. Do wykonania detali wędzisk
zastosowaliśmy: portugalski korek klasy Extra Premium (kategoria jakości: AAA), uchwyty do mocowania kołowrotka Fuji VSS, przelotki Fuji Alconite
omotki firmy Gudebrod
Wklejanki średniej mocy, o ciężarze rzutowym od 3 do 18 gramów pomyślane jako lekka wędka sandaczowa i okoniówka na głębsze wody.
Zalecane do przynęt: gumy 5 8,5 cm na główce 3 10 g, obrotówki nr 2 3, woblery 4 7 cm.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I PARAMETRY WĘDZISKA :
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- Długość : 2,60m
- Ciężar wyrzutu: 4-21g
- Akcja:X - Fast
- Długość transportowa: 1,34m
- Ilość składów: 2
- Waga: 138g
- Długość dolnika: 31,5cm
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Gwarancja 2 lata wystawiana w dniu wysyłki.
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