CZE

MAGIC

Posuďte sami pruty z řady MAGIC

V-SPIN

V-BAITCAST

BANK
2,85

“The Catfish Origin“
1,95
Za třicet let mýma rukama prošly mraky sumcových
udic. Těch dobrých ale také i těch špatných,
tak jak to v životě bývá ve všem. Po tolika letech
jsem měl jasnou představu, co od kvalitního prutu
na sumce očekávám. Jenže od počáteční vize
k realitě to bývá většinou dlouhá a trnitá cesta.
Nezlomitelnost, praktičnost, použití nejnovějších
technologií a krásný design. To všechno jsem do
těchto prutů chtěl otisknout. Určitě bych ale lhal,
kdybych tvrdil, že jsem od počátku věděl, jak toho
docílit. Byly to tři roky vývoje, pokusů a omylů.
Tedy hlavně omylů, které mě ale nakonec nejvíce
posunuly, protože jsem se nebál experimentovat.
Tyto pruty byly testovány v průběhu celého jejich
vývoje mnoha zkušenými sumcaři, kteří tedy mají
na jejich konečné podobě také nemalou zásluhu.
Přál jsem si, aby každý, kdo si tento prut vezme
do ruky, už nikdy nechtěl nic jiného. Prut, který
bude tenký, lehký, ale svou silou až neuvěřitelný.
Jsem přesvědčen, že se nám to povedlo.

Váš Jakub Vágner
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2,1

1,95

originální vzhled
„sumčí kůže“
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Pruty MAGIC V-SPIN jsou určeny k lovu z lodě,
kajaku či bellyboatu v kombinaci s klasickým
smekacím navijákem. Mohou být použity
pro vertikální rybolov, chytání se sumcovou
vábničkou, driftování se splávkem či přívlač.

luminoscentní
barva

100-400 GR
VMV23S
V-SPIN 23

80 - 300 GR
VMV18S
V-SPIN 18

VMV15S
V-SPIN 15

V-SPIN

50 - 200 GR

V sérii naleznete tři modely a to 15, 18 a 23 kg
verzi. Výběr vašeho prutu tak můžete přizpůsobit
technice lovu i velikosti sumců podle lokality.

15
specifikace

18
23

osazení:
smekací naviják

Blank:
Délka:
Gramáž:
Držák navijáku:
Očka:
Rukojeť:
Balení:

Vysokopevnostní 100% Toray blank, povrchová úprava v designu sumčí kůže
1,95 m
50-200 | 80-300 | 100-400 GR
FUJI DPSSD20P, LOGR20/AN
Fuji Alconite BCMNAT, BCKWAG
Vysoce kvalitní korková rukojeť
Černé měkké neoprenové balení
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10

twistová očka

Pruty MAGIC V-BAITCAST jsou taktéž určeny
pro lov z lodě, kajaku čí bellyboatu, avšak pouze
v kombinaci s baitcastovým navijákem. Mohou
být použity pro vertikální rybolov, chytání se
sumcovou vábničkou a driftování se splávkem.
Model 10kg je určen speciálně na přívlač.

(pro maximální využití síly blanku)

VMV15B 50 - 250 GR

VMV18B 80 - 300 GR

V-BAITCAST 15

V-BAITCAST 18

V-BAITCAST 23 VMV23B 100 - 400 GR

VMV10B 10 - 80 GR
V-BAITCAST 10

V-BAITCAST

V sérii naleznete čtyři modely a to 10, 15, 18
a 23kg verzi. Výběr vašeho prutu tak můžete
přizpůsobit technice lovu, velikosti nástrahy
i velikosti sumců podle rybolovné lokality.

luminoscentní
barva

specifikace

15
18
23

osazení:
baitcastový naviják

Blank:
Délka:
Gramáž:
Držák navijáku:
Očka:
Rukojeť:
Balení:

Vysokopevnostní 100% Toray blank, povrchová úprava v designu sumčí kůže
1,95 m
10-80 | 50-250 | 80-300 | 100-400 GR
FUJI PSDDLD20GM
Fuji Alconite BCMNAT, BCKWAG | BCLCAG
Vysoce kvalitní korková rukojeť
Černé měkké neoprenové balení
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Prut MAGIC BANK je určen pro sumcaře,
kteří preferují lov ze břehu nebo ze zakotveného
člunu. Osadit ho můžete buď klasickým smekacím
navijákem tak ale i multiplikátorem.

Vysoce kvalitní
korková rukojeť

VMB28
BANK

BANK

400 GR

MAGIC BANK byl postaven na lov s trhacími
bójkami, s trhačkami nebo chytání s podvodním
splávkem. Blank tohoto prutu byl vyvinut tak,
abyste si na něm užili i menší rybu, ale aby vás
nepřekvapil ani ten největší sumec, kterého
si dokážete představit.

Pěnová rukojeť
“sumčí kůže“

specifikace
osazení:
smekací naviják
multiplikátor

Blank:
Délka:
Gramáž:
Držák navijáku:
Očka:
Rukojeť:
Balení:

Vysokopevnostní 100% Toray blank, povrchová úprava v designu sumčí kůže
2,85 m
400 GR
FUJI DPSM, LOGR
SEAGUIDE BITST, BICFG
Horní pěnová rukojeť s designu sumčí kůže v kombinaci s vysoce kvalitním
korkem ve spodní části pro maximální přilnavost a dokonalé vyvážení
Černé měkké neoprenové balení
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Prut MAGIC IN-LINE byl postaven pro
sumcaře vyznávající lov se sumcovou
vábničkou či jakýkoliv jiný styl vertikálního lovu
sumců z lodi, kajaku či bellyboatu. Osadit ho
můžete klasickým smekacím navijákem tak
i multiplikátorem.

150-250 GR
VMI21
IN-LINE

IN-LINE

Hlavní výhodou prutu MAGIC IN-LINE je
vedení šňůry středem blanku. Nehrozí tak
jakákoli možnost zamotání šňůry do jednoho
z oček v průběhu rybolovu. To oceníte především
v okamžiku, kdy držíte šňůru v ruce a stejně tak
i rukou zasekáváte.

specifikace
osazení:
smekací naviják
multiplikátor

Blank:
Délka:
Gramáž:
Držák navijáku:
Očka:
Rukojeť:
Balení:

Vysokopevnostní 100% Toray blank, povrchová úprava v designu sumčí kůže
2,1 m
150-250 GR
FUJI DPSH22-20CC w Anti Slip Rubber Painting
FUJI PHNNT, PHBNG
Vysoce kvalitní korková rukojeť
Černé měkké neoprenové balení
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Na svých expedicích jsem pochopil, že není
nic horšího, než když selže vybavení, kterému
věříte. Vždy bylo mým snem, abych používal
vybavení, na které se mohu stoprocentně
spolehnout. Všechny produkty se snažím vyvíjet
tak, abych s nimi byl sám spokojený a rybolov
mi přinášel ještě větší radost. Pak si totiž myslím,
že budou spokojení i rybáři, kterým se takový
produkt dostane do ruky.

0,20 mm - 520 m | 0,30 mm - 330 m | 0,40 mm - 250 m

BAGRUS | 8.000

0,20 mm - 300 m | 0,30 mm - 200 m | 0,40 mm - 100 m

BAGRUS | 5.000

BAGRUS

Naviják Bagrus je spojením síly a spolehlivosti.
Tedy všeho, co jsem vždy od sumcového
navijáku sám očekával. Snad vám bude
oporou na vašich rybářských výpravách
a přinese nejeden životní úlovek.

specifikace
Tělo: 			
Rotor: 			
Cívka: 			
Brzda: 			
Pastorek a hlavní převodovka:
Kuličková ložiska:
Převodový poměr: 		
Maximální brzdná síla: 		

CNC hliník 6061-T6, vysoce kvalitní letecký hliník
CNC hliník 6061-T6, vysoce kvalitní letecký hliník
CNC hliník 6061-T6, vysoce kvalitní letecký hliník
Dvojitý brzdný systém (brzdná síla shora a ze spodu)
CNC vysoce kvalitní mosaz
12 + 1
5,2:1 | 4,9:1 | 5,0:1
18 kg | 20 kg | 30 kg
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38 cm = 1:1
velikost:
1:1

38 cm

3,5 cm

3,5 cm

3,0 cm

2,5 cm

3,0 cm

hlavy

2,5 cm

Průměr

VÁBNIČKA

Lov pomocí vábničky patří v lovu sumců
ke „královské” disciplíně. Sice se jedná
o “obyčejný” kousek dřeva, ale stejně tak
se může proměnit v kouzelnickou hůlku,
která nám dopomůže k rybě snů. Tyto vábničky
jsou otiskem všech znalostí, které zkušení
sumcaři nasbírali za 25 let praxe na vodě.
Kombinují dva materiály. Tělo vábničky je
vyrobeno ze dřeva, které dává vábničce
lehkost a také pružnost. Hlavice vábniček jsou
vytvořeny tvrzeným plastem ve tvaru srdce.
Vábničky tak mají unikátní a „neoposlouchaný”
zvuk/vibrace a díky tvrzenému plastu jsou
odolné proti poničení hlavice o bok lodi.

specifikace
Délka:
Průměr hlavy:
Tělo:
Hlava:

38 cm
2,5|3,0|3,5 cm
Dřevo
Tvrzený plast ve tvaru srdce

15

Na počátku nebyla vize bohatství, peněz, ani slávy.
Byla to obrovská vášeň a láska k rybařině, která mě
už od dětských let poháněla kupředu. Snažil jsem
se žít naplno a rybářské sny měnit ve skutečnost.
Stejně tak přišla na svět i tato značka. Mým
snem bylo vyvíjet rybářské vybavení, které
bude
dělat
radost
podobným
rybářským
nadšencům jako jsem já. Mým cílem není vytvořit
největší značku zabývající se lovem sumců.
Rád bych však vytvořil značku, která bude
respektována pro své inovace, kvalitu a lidské
hodnoty. Moc si přeji, aby Vám toto vybavení dělalo
radost na všech vašich rybářských expedicích.

“Hook It Right - #Vagnerfishing”

vagnerfishing

infoczsk@vagnerfishing.com

www.vagnerfishing.com

