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Obdélnikový stoleček na straně Vám umožní 
odložit si náprstník, krabičku s plovkami a 
další bižuterii tak, aby byla vždy po ruce. 
Součástí je kovové očko, na které zavěsíte 
nespočet náhradních návazců i s nástrahami, 
což oceníte, když to bude se záběry hektické. 
Háček zase přijde vhod pro zavěšení ručníku, 
anebo saku s boiliesem, který tak můžete mít 
po ruce, když bude potřeba kobrovat.  
 
Na opačné straně je menší rámek, do kterého 
můžete uložit misku sloužící pro odložení 
hotových montáží s PVA sáčkem nebo 
samotné PVA punčochy. Anebo v ní můžete 
mít vodu pro upravení vlhkosti krmné směsi 
v kbelíku. Stejně tak si s ní můžete jednoduše 
umýt ruce po tvrdé práci s krmením.  
 
Dva klasické závity na straně slouží 
k uchycení rohatinek Butt Locks (nejsou 
součástí), do kterých si připnete pruty pevně 
k celému systému Spod Station, když už jste 
s krmením skončili. 
 
K dispozici jsou dvě velikosti, přičemž Double 
Spod Station pojme dva kbelíky, díky kterým 
můžete mít na výběr víc druhů krmení pro 
masivnější krmení s větším množstvím. 
 
Poznámka: Bouřkové tyče nejsou součástí 
balení.

T2080 Spod Station

T00506 | RRP 910 Kč

T2081 Double Spod Station

T00578 | RRP 1040 Kč

Pomůcka pro krmení, která Vás posune dál bez ohledu na to, jestli jste právě na kaprařských závodech, anebo se věnujete klasickému letnímu 
lovu. Pevný kovový rám se čtyřmi klasickými BFS závity pro uchycení dlouhých vidliček je designován tak, abyste do něj mohli snadno a rychle 
posadit 10 nebo 17 litrový kbelík Rectangular Bucket a nastavit si výšku návnady přesně podle potřeb. Můžete tak rychle opětovně plnit Spomb 
bez nutnosti ohýbání nebo pohybu mezi jednotlivými náhozy, výměnou nástrahy, tlačení method mixových koulí anebo výrobu dalšího kalového 
mixu do rakety. 

SPOD STATION

Rozměry: 

Single: 58 x 28 cm 

Double: 88 x 28 cm 

 

Poznámka: Vidličky nejsou součástí balení.
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RECTANGULAR BUCKET

Pevné, nerozbitné čtvercové kbelíky pro prostorově efektivní uložení 
návnad. Povrch s unikátní kamufláží firmy Nash s legendárními jezery. 
K dispozici ve dvou velikostech. 

B4007   Rectangular Bucket 10L 

T00134 | RRP 240 Kč

B4008   Rectangular Bucket 17L 

T00162 | RRP 290 Kč

CASTING GLOVE

Nahazovací rukavice s vysokým stupněm ochrany pro nahazování 
do extrémních dálek anebo intenzivní krmení raketou. Nabízí odolnou 
gumovou část na dlani pro maximální grip, kevlarem vyztužený 
prst pro ochranu před pořezáním šňůrou a semišový potah prstů. 
Univerzální velikost s elastickým páskem a suchým zipem. K dispozici 
pro pravou a levou ruku.

C0310 Casting Glove Left

T00162 | RRP 290 Kč

C0311 Casting Glove Right

T00162 | RRP 290 Kč
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CYBER SHOT AND CYBER SHOT STEALTH 

Prodlužuje vzdálenost, zvyšuje přesnost a rychlost – kobry Cyber Shot jsou revolucí v krmení. Tyhle kobry posílají kuličky dál a s větší přesností 
na úroveň, se kterou se ostatní nemůžou rovnat a to s minimální námahou. K dispozici ve dvou velikostech.

 » Unikátní karbonové koleje redukují odpor větru

 » Zvýšená přesnost

 » Minimální únava a bolest ruky

 » Otevřená základná pro rychlé nabíjení boilies

 » Nastavitelná šňůrka na zápěstí

 » dodáváno v ochranném pouzdře

 » Možno použít boilies 14-20 mm

T2874 Cyber Shot Stealth

T00795 | RRP 1430 Kč

T2873 Cyber Shot

T01012 | RRP 1820 Kč

T2876 Cyber-Lite

T01439 | RRP 2590 Kč 

T2877 Cyber-Lite Stealth

T01300 | RRP 2340 Kč

 » Skvělý odlehčený design karbonové kobry 

 » 1K paralelně skládaný karbon

 » Neporazitelná přesnost a delší vzdálenost

 » Nejlehčí kobra na trhu, eliminuje únavu při masivním krmení

 » Velmi tichá, díky čemuž na sebe neupozorňujete vodní ptáky

 » Rychlé nabíjení

 » Možno použít boilies o průměru 14-20 mm

 » Dodáváno v ochranném pouzdře

DELIVERANCE

Jakákoli vzdálenost, jakákoli taktika. Řada Deliverance nabízí kompletní řešení pro přesné, rychlé a efektivní krmení.  

CYBER-LITE THROWING STICKS

Čírý karbon, čírý výkon! Odlehčený design Cyber-Lite staví světoznámé výkony kober Cyber Shot před nelítostné zúčtování. Dosahuje nejlepší 
přesnost a vzdálenost mezi ostatními modely na trhu a díky odlehčení při výrobě odpadá bolest a únava. K dispozici ve dvou délkách pro pokrytí 
každé situace od krmení na krátko až po extrémní vzdálenosti – krmení nikdy nebylo snažší!



B
A

ITIN
G

WWW.NASHTACKLE.COM

BALL MAKERS 

Ball Makery ve vteřině změní změkčené 
pelety anebo vnadící směs na stlačené koule. 
Je to stejně jednoduché jako naplnit krmítko. 
Stačí trochu stlačit a pak vytlačit hotovou 
kouli. Průměry 30, 40 a 60 umožňují uložit 
dovnitř nástrahu, malé olůvko anebo krmítko. 
Během chvíle tak kolem nich vytvoříte 
perfektní kuličku směsi, která vydrží nához, 
ale pak se rychle rozpadne a nechá kolem 
Vaší nástrahy atraktivní hromádku. 

T2891 Ball Maker 20mm

T00162 | RRP 290 Kč

T2892 Ball Maker 30mm (with slots)

T00184 | RRP 330 Kč

T2890 Ball Maker 40mm (with slots)

T00206 | RRP 370 Kč

T2893 Ball Maker 60mm (with slots)

T00239 | RRP 430 Kč

BALL BLASTER LARGE AND SMALL

Ball Blaster je perfektní partner pro Ball 
Makery, díky kterému dokážete dostat krmné 
koule na extrémní vzdálenost jen díky prutu 
a navijáku. A to dál a přesněji než s prakem 
anebo raketou. Stačí ho uvázat na konec 
vlasce a položit do něj kouli a i s měkčím 
prutem dokážete snadno kouli nahodit 
přes 100 metrů. K dispozici jsou ve dvou 
velikostech.  

T2880 Ball Blaster Small

T00145 | RRP 260 Kč

T2881 Ball Blaster Large

T00189 | RRP 340 Kč

THROWING STICKS DISTANCE AND STEALTH

Dvě lehké kobry pro boilies o průměru 15-20 
mm. Verze Distance dokáže atakovat hranici 
110 metrů díky počítačem navržené křivce, 
která zrychluje boilies uvnitř, ale zároveň 
eliminuje jeho roztržení. Součástí jsou 
pohodlné rukojeti s dobrým gripem a šňůrky 
na zápěstí.

T0702 15-20mm Distance Throwing Stick

T0703 15-20mm Stealth Throwing Stick

T00306 | RRP 550 Kč
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BAITING SPOONS 

PARTICLE SPOON 

Krmící lopatka pro velké dávky byla navržena tak, aby pojmula velké 
množství partiklu a přitom z ní nevytékala atraktivní tekutina, která 
zanechává potravinový signál na Vašem místě. Dodává se spolu 
s anebo bez ergonomické rukojeti. 

T0710 Particle Spoon

T00289 | RRP 520 Kč

T0714 Particle Spoon  (no handle)

T00145 | RRP 260 Kč

PARTICLE SPOON WITH SLOTS 

Odpouští tekutou složku návnady přes perforovanou základnu během 
krmení. Identická kapacita jako verze Particle Spoon. Dodává se spolu 
s anebo bez ergonomické rukojeti. 

T0711 Particle Spoon with Slots

T00289 | RRP 520 Kč

T0715 Particle Spoon with Slots  (no handle)

T00162 | RRP 290 Kč
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BOILIE SPOON 

Užší a hlubší design lopatky Boilie Spoon pojme velké množství boilies 
různých průměrů, přičemž zůstanou všechny těsně vedle sebe. 
Dodává se spolu s anebo bez ergonomické rukojeti. 

T0712 Boilie Spoon

T00289 | RRP 520 Kč

T0716 Boilie Spoon  (no handle)

T00145 | RRP 260 Kč

STEALTH SPOON 

Skvělá volba pro minimální krmení na to správné místo. Perfektní 
pro pelety, malé množství boilies a taky malé koule vnadící směsi. 
To všechno dostanete na to správné místo s minimálním vyrušením. 
Dodává se spolu s anebo bez ergonomické rukojeti.

T0713 Stealth Spoon

T00245 | RRP 440 Kč

T0717 Stealth Spoon  (no handle)

T00134 | RRP 240 Kč

LONG RANGE THROWING HANDLE

Extra silná přídavná tyč, kterou lze použít s kteroukoli lopatkou z řady Deliverance. Prodlužuje vzdálenost zákrmu a taky s ním můžete položit 
montáž na místech, kde je nemožné prutem normálně nahodit. Součástí jsou chytře umístěné protiskluzové EVA gripy a šňůrka na zápěstí. 

T0720 Long Range Throwing Handle

T00306 | RRP 550 Kč
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