
Kat. č. Velikost Kapacita Váha Převod Cena

888710 10 170 m / 0,20 mm 236 g 4,9 : 1 1369,-

888720 20 200 m / 0,20 mm 238 g 4,9 : 1 1399,-

888730 30 300 m / 0,20 mm 280 g 4,9 : 1 1439,-

888740 40 210 m / 0,25mm 284 g 4,9 : 1 1469,-

Sellior GoldSpin
– uzpůsoben k maximální výdrži a životnosti!

Tyto navijáky přinášejí kvalitu, na kterou jste byli zvyklí pouze ve vyšších cenových relacích. Díky speciální kovové páteři 
zaručují extrémně dobrou stabilitu a pevnost. Při jejich výrobě byl kladen zvláštní důraz na trvanlivost a robustnost 
převodového ústrojí spolu s užitnou všestranností. Vznikl tak opravdový „dříč“, který i v relativně malých velikostech vydrží
obrovské zatížení. Svoje uplatnění tak najde nejen u přívlačových specialistů, ale při testech se výborně osvědčil také 
na feederech.

Naviják 
má tyto parametry:

● 10 zapouzdřených kuličkových ložisek z vysoce 
jakostní oceli + 1 válečkové

● Speciální kovová páteř navijáku zabezpečující 
extrémnípevnost a odolnost

● Velmi robustní převodové ústrojí pro maximální 
životnost

● Zesílený překlapěč
● 2 aluminiové cívky
● Anti-twist rolnička
● Nekonečná zarážka zpětného chodu
● Dokonale nastavitelná přední multidisková 

brzda
● Rychlosklopná klička se speciálním zámkem 

zabraňujícím vzniku vůlí



Rovex je australská značka rybářských potřeb uvedená na trh firmou
Jarvis Walker. Australanům se ve spolupráci s anglickými testery
podařilo vyvinout špičkovou řadu rybářských potřeb, která uspokojí 
i velmi náročné rybáře.

U této značky je kladen důraz především na kvalitu použitých materiálů,
dlouhodobou bezproblémovou funkčnost i v extrémních podmínkách
a v neposlední řadě také na přijatelnou cenu. Díky těmto přednostem
je značka ROVEX velmi populární a v současné době se prodává ve více
než 40 zemích po celém světě.

Pod značkou Sellior Vám představujeme pečlivě vybraný sortiment
výrobků vyvinutých speciálně dle požadavků českých rybářů.

Spolu s touto značkou přišla na trh nová dimenze uvažování – poskyt-
nout zákazníkovi vysokou kvalitu také u produktů ve střední cenové
kategorii. Díky této politice se stala špičkou v poměru nabízené kvality
a ceny zboží, což má za následek rychle se rozšiřující řady spokojených
zákazníků. 

Preciznost zpracování a vysoká kvalita – to je značka SELLIOR.



Sellior Bravos
Všestranné navijáky, které díky skvělé technické výbavě a preciznímu 
zpracování patří ke skutečné špičce v rámci své cenové třídy.

Naviják 
má tyto parametry:

● 9 zapouzdřených 
kuličkových ložisek 
+ 1 válečkové

● Zesílené převodové ústrojí
● Precizní volnoběžná brzda
● Multidisková přední brzda
● Nekonečná zarážka 

zpětného chodu
● CNC soustružená klička
● Aluminiová cívka
● Náhradní aluminiová 

cívka
● Robustní překlapěč
● Anti-Twist rolnička

Kat. č. Velikost Kapacita Váha Převod Cena

8807400 4 000 180 m / 0,30 mm 440 g 5,5 : 1 929,-

8807500 5 000 180 m / 0,35 mm 480 g 5,5 : 1 979,-

8807600 6 000 220 m / 0,40 mm 530 g 5,5 : 1 1 039,-

Sellior Carp Master
Při výrobě a testování tohoto navijáku bylo dbáno na kvalitu použitých
materiálů, preciznost zpracování a především na samotnou životnost.
Nabízíme tak všem vyznavačům kaprového rybolovu jedinečnou možnost
zakoupit opravdový „držák“ v takové kvalitě, za kterou byste u jiných 
baitrunnerů zaplatili až o 50 % víc.

Naviják má tyto parametry:

● 4 zapouzdřená kuličková ložiska té nejvyšší
třídy + 1 válečkové

● Aluminiová LC cívka
● Náhradní grafitová cívka, 

šnekový převod worm shaft!
● Precizní zadní volnoběžná 

mikrobrzda
● Velká multidisková 

přední brzda
● CNC soustružená kovová 

klička s ergonomickým 
madlem

● Nekonečná zarážka 
zpětného chodu

● Extra trvanlivý zesílený 
překlapěč

● Speciální kartáče bránící 
zapadávání vlasce pod cívku

● Anti-twist rolnička 
proti kroucení vlasce

Kat. č. Velikost Kapacita Váha Převod Cena

8888060 65 480 m / 0,30 mm 688 g 4,8 : 1 1 589,-

Sellior Predator
Naviják s precizní bojovou brzdou, který lze použít jak na feeder, položenou,
plavanou nebo přívlač. Krátce po svém uvedení na trh se stal velmi oblíbeným
mezi širokou vrstvou rybářů.

Naviják 
má tyto parametry:

● Velice citlivá bojová brzda
● 6 vysoce kvalitních ložisek
● Kovová cívka
● Náhradní grafitová cívka
● Tvrzené grafitové tělo 

a rotor
● CNC obráběná kovová

klička navijáku
● Anti twist systém proti

kroucení vlasce
● Uzávěrka zpětného chodu

Sellior DoubleCat 
– naviják s dlouhou životností 

a nekompromisní silou!
Jde o stroj s neuvěřitelnou silou, excelentní kapacitou a robustními 
převody vhodnými pro to nejvyšší zatížení. Tento naviják uspokojí i ná-
ročnější rybáře a rozhodně Vás nenechá na holičkách ani při soubojích 
s kapitálními úlovky. Mimo excelentní převody se může pochlubit také
extra zesílenou osou a dvěma aluminiovými cívkami.

Naviják 
má tyto parametry:

● 7 vysoce kvalitních 
kuličkových ložisek z jakostní
oceli +1 válečkové

● Aluminiová cívka
● Náhradní aluminiová cívka
● Extra silný překlapěč

● Nekonečná zarážka 
zpětného chodu

● Robustní přední 
multidisková brzda

● Zesílené převodové 
ústrojí

● Masivní oska navijáku
z nerezové oceli

Kat. č. Velikost Kapacita Váha Převod Cena

8821380 80 170 m / 0,60 mm 670 g 4,1 : 1 1 289,-

Kat. č. Velikost Kapacita Váha Převod Cena

8821330 30 150 m / 0,25 mm 313 g 5,2 : 1 659,-



Rovex Ceratec FD
Velice odolný a designově úchvatný naviják s přední brzdou, který je oblíbený
hlavně u rybářů preferujících širší paletu rybolovných technik. Ať už lovíte
na feeder, plavanou, běžnou položenou nebo přívlačí, Rovex CERATEC je to,
co hledáte. Před uvedením na trh byl testován samotnými rybáři a lze říci, že
ve své cenové relaci jde o naviják „vymazlený “ k dokonalosti.

Naviják má tyto parametry:

● 5 kvalitních nerezových ložisek
● Aluminiové tělo a rotor
● Přední jemně nastavitelná

multidisková brzda
● Anti reverse systém
● Aluminiová cívka
● Náhradní aluminiová cívka
● CNC obráběná kovová klička
● Trvanlivé převodové ústrojí
● Robustní překlapěč
● Anti-Twist rolnička
● Slanovodní

úprava

Kat. č. Velikost Kapacita Váha Převod Cena

9929875 1000 164 m / 0,20 mm 253 g 5,5 : 1 909,-

9929857 2000 175 m / 0,20 mm 280 g 5,5 : 1 949,-

9929858 3000 180 m / 0,25 mm 299 g 5,2 : 1 999,-

Kat. č. Velikost Kapacita Váha Převod Cena

9928798 8000 240 m / 0,45 mm 705 g 4,9 : 1 2 799,-

Kat. č. Velikost Kapacita Váha Převod Cena

9929850 1000 195 m / 0,18 mm 250 g 5,5 : 1 859,-

9929851 2000 175 m / 0,20 mm 262 g 5,5 : 1 909,-

9929852 3000 180 m / 0,25 mm 301 g 5,2 : 1 949,-

9929856 8000 170 m / 0,60 mm 646 g 4,1 : 1 1 099,-

Kat. č. Velikost Kapacita Váha Převod Cena

8801 ICE 10 97 m / 0,18 mm 131 g 5,0 : 1 209,-

Sellior Ice Pro
– pro zimní rybolov!

Mikro naviják určený k zimnímu rybolovu na dírkách. Je konstruován tak, 
aby obstál v zimních podmínkách a zároveň precizně navíjel i vlasce malých
průměrů.

Rovex Big Boss II
– bojový stroj bez kompromisů!

Žhavá novinka od australské značky Rovex! Jedná se o silový stroj konstru-
ovaný pro souboje s těmi nejbojovnějšími mořskými rybami. Veškeré součásti
jsou uzpůsobeny tak, aby byly schopny odolávat obrovské zátěži při naprosto
extrémních situacích. Proto se skvěle hodí také na sumcařinu.

Naviják 
má tyto parametry:

● 6 zapouzdřených kuličkových
ložisek z nerezové oceli 
+ 1 válečkové

● Extrémně zesílené převodové
ústrojí

● Nekonečná zarážka zpětného
chodu

● Aluminiové tělo i cívka
● CNC frézovaná klička 

s velkým madlem
● Anti-twist rolnička
● Gumová lamela na cívce

zabraňující jakémukoli 
protáčení šňůry

● Zesílený překlapěč
● Extra silná hřídel z nerezové oceli
● Precizní přední brzda s mohutnými 

uhlíkovými podložkami

Rovex Air Strike
Tyto navijáky nabízejí velmi hladký chod a stylový design, který odpovídá
současným trendům. Jejich základem je ověřený systém tří kuličkových
ložisek a silného rotoru, obojí vyrobené z kvalitní oceli. Na vývoji spolupra-
covali samotní rybáři, a tak ROVEX Air Strike splňuje všechny požadavky 
kladené na naviják ve střední cenové třídě.

Naviják 
má tyto parametry:

● 3 kuličková nerezová
ložiska

● Hliníková cívka
● Náhradní grafitová cívka
● Anti-revers systém
● Multidisková přední brzda
● Zesílený překlapěč
● Počítačově vyvážený rotor
● Ergonomická CNC 

soustružená klička
● Slanovodní úprava

Náhradní dvojklička



Prut má tyto parametry:

Kat. č. Délka Gramáž Díly Tr. délka Váha Očka Cena

88836275 3,60 m 2,75 lb 3 120 cm 354 g 6 1 459,-

88836300 3,60 m 3,0 lb 3 120 cm 370 g 6 1 569,-

Sellior Sir Carp
Třídílný kaprový speciál konstruovaný přesně dle
požadavků českého trhu. Tenký a stylový blank je
vyroben z nejkvalitnějších karbonových vláken 
a při jeho výrobě je dosahováno tlaku až 24 tun! 

Díky této kvalitě má prut fantastickou parabolic-
kou akci, kterou si vychutnáte jak při soubojích 
s kapry nižší váhové kategorie, tak při zdolávání
těch největších kusů. Mezi další přednosti patří
osazení prutu velkými SIC očky, které zlepšují již
tak výborné odhozové vlastnosti. Samozřejmostí
je vysoce kvalitní sedlo navijáku a dělená rukojeť
z EVA materiálu, která příjemně padne do ruky. 

V tomto cenovém segmentu se jedná o výrobek,
který jen těžko hledá konkurenci.



Prut má tyto parametry:

Kat. č. Délka Gramáž Díly Tr. délka Váha Očka Cena

88836325 3,60 m 3,25 lb 2 187 cm 365 g 6 1 569,-

Prut má tyto parametry:

Kat. č. Délka Gramáž Díly Tr. délka Váha Očka Cena

8811210 2,10 m 400–700 g 2 109 cm 439 g 10 2 499,-

8811240 2,40 m 400–700 g 2 124 cm 501 g 10 2 689,-

8811270 2,70 m 400–700 g 2 139 cm 511 g 10 2 869,-

8811300 3,00 m 400–700 g 2 154 cm 595 g 11 3 059,-

8811350 3,50 m 400–700 g 2 179 cm 700 g 12 3 249,-

Sellior Carp Master
Tento prut přináší revoluci do segmentu kaprových prutů ve střední cenové třídě. Poprvé je totiž
nabídnuta skutečně špičková kvalita a zpracování za cenu příznivou širokým vrstvám rybářů.
Chcete-li si dopřát luxusní materiál a úžasně pracující moderní blank, SELLIOR Carp 
Master je ten pravý prut.
Blank prutu je vyroben z vysoce jakostního karbonu, při jehož výrobě je 
dosahováno tlaku 24 tun! Má precizní SIC očka a zesílené koncové očko. Právě
díky špičkovému blanku a extra velkému naváděcímu očku (vnější průměr
5,2 cm, vnitřní 4,0 cm) lze s těmito pruty dosahovat velmi dlouhých
přesných hodů a skvěle si vychutnat zdolávání úlovku. 

Blank pracuje nádherně od špičky a při maximálním zatížení
jde téměř do paraboly.

Sellior Matador 
Tento prut najde uplatnění zejména při lovu sumců nebo při pilkrování v norských fjordech. Má speciální
zesílený carbonový blank té nejvyšší třídy, do kterého se můžete bez obav opřít, ať již budete 
zdolávat životního sumce, nebo halibuta. Mezi přednosti prutu patří i LTC ocelová bezvýplňová
očka vyrobena z vysoce odolného tvrdokovu , která jsou určena pro použití ve spojení 
s moderními pletenými šnůrami. Taktéž jsou snazší na údržbu a v neposlední řadě se 
nemusíte bát, že výplň, například při pádu prutu v lodi, jednoduše vytlučete. Prut 
disponuje robustním ocelovým sedlem navijáku a dělenou rukojetí nad sedlem navi-
jáku, což Vám usnadní souboje s opravdu kapitálními kusy, kdy budete 
nuceni se do prutu skutečně opřít. 



Prut má tyto parametry:

Kat. č. Délka Gramáž Díly Tr. délka Váha Očka Cena

8833300 3,00 m do 120 g 3 díly+ 3 špičky 108 cm 258 g 12 1 349,-

8844300 3,00 m do 150 g 3 díly+ 3 špičky 108 cm 260 g 12 1 439,-

8833330 3,30 m do 120 g 3 díly+ 3 špičky 118 cm 290 g 12 1 399,-

8844330 3,30 m do 150 g 3 díly+ 3 špičky 118 cm 290 g 12 1 509,-

8833360 3,60 m do 120 g 3 díly+ 3 špičky 127 cm 307 g 13 1 499,-

8844360 3,60 m do 150 g 3 díly+ 3 špičky 127c m 312 g 13 1 589,-

Sellior Maxx Feeder
Jedná se o velmi precizně zpracovaný feeder postavený na blanku z vysoce
jakostního karbonu tónovaného do matné, tmavě hnědé barvy. Má 
vynikající jak odhozové, tak zdolávací vlastnosti a díky široké paletě délek
a gramáží je tato série prutů schopna pokrýt celou škálu lovných míst 
a lovených druhů ryb. Použity byly komponenty, jako jsou kvalitní tvrzená
SIC očka, zesílené sedlo navijáku, rukojeť v kombinaci korku a EVA pěny
v zadní části a v přední části rukojeť ze speciální směsi korku a gumy, díky
které je velice pohodlná při rybolovu a lépe se udržuje čistá. Celkový dojem
dotváří také kovové doplňky eloxované do zlaté barvy. Každý prut v této
řadě má 3 různě tvrdé sklolaminátové špičky (light, medium, heavy).

Tento feeder se svým vybavením řadí do vyšší třídy, avšak cenově zůstává
velice dostupný.



Sellior Carbon Travel IM7

Prut má tyto parametry:

Kat. č. Délka Gramáž Tr. délka Váha Očka Cena

88080180 1,80 m 40–80 g 62 cm 174 g 3 579,-

88080210 2,10 m 40–80 g 79 cm 192 g 3 619,-

88080240 2,40 m 40–80 g 79 cm 225 g 4 659,-

88100240 2,40 m 50–100 g 80 cm 233 g 4 689,-

88100270 2,70 m 50–100 g 80 cm 326 g 5 729,-

88100300 3,00 m 50–100 g 80 cm 334 g 5 769,-

Tyto pruty představují nejvyšší řadu teleskopů
pro běžný rybolov. Při výrobě blanku byl použit
vysoce kvalitní karbon IM7 a díky výbornému
dílenskému zpracování je prut schopen uspo-
kojit téměř každého rybáře. Byl koncipován
jako speciál pro český trh a tudíž disponuje
dostatečnou silou pro oblíbený lov s krmítky.
Součástí prutu je i kvalitní DPS sedlo navijáku,
korková rukojeť a tvrzená SIC očka.

Sellior Carbon Travel Black

Prut má tyto parametry:

Kat. č. Délka Gramáž Tr. délka Váha Očka Cena

88150270 2,70 m 80–150 g 73 cm 265 g 4 659,-

88150300 3,00 m 80–150 g 75 cm 303 g 4 709,-

88150350 3,50 m 80–150 g 76 cm 424 g 5 769,-

88150380 3,80 m 80–150 g 81 cm 429 g 5 859,-

Tyto pruty zastupují vyšší řadu vysokozátěžo-
vých teleskopů a při jejich výrobě byly použity
velmi kvalitní komponenty – vysoce jakostní
kompozitový blank a tvrzená SIC očka. Dalšími
vlastnostmi, které jen podtrhují celkovou pro-
pracovanost prutu, jsou krátká přepravní délka,
zesílené sedlo navijáku a dělená rukojeť z EVA
materiálu. Černá barva a decentní kovové za-
končení dodávají prutu velmi atraktivní vzhled.

Sellior Eco Travel Classic

Prut má tyto parametry:

Kat. č. Délka Gramáž Tr. délka Váha Očka Cena

8808180 1,80 m 40–80 g 68 cm 131 g 3 409,-

8808210 2,10 m 40–80 g 58 cm 178 g 4 449,-

8808240 2,40 m 40–80 g 73 cm 221 g 4 489,-

8810240 2,40 m 50–100 g 74 cm 228 g 4 529,-

8810270 2,70 m 50–100 g 75 cm 318 g 5 559,-

8810300 3,00 m 50–100 g 76 cm 322 g 5 599,-

Tento prut je postaven na kvalitním kompozi-
tovém blanku, zaručujícím vynikající vlastnosti
jak při zdolávání ryb, tak při nahazování. Hlav-
ním designovým rysem je robustní sedlo, které
umožňuje bezpečné uchycení i větších velikostí
navijáků. Rukojeť prutu je opatřena speciální
protiskluzovou úpravou usnadňující také očistu
prutu například od zbytků krmení apod.

Sellior Eco Travel Strong

Prut má tyto parametry:

Kat. č. Délka Gramáž Tr. délka Váha Očka Cena

8815270 2,70 m 80–150 g 71 cm 287 g 4 599,-

8815300 3,00 m 80–150 g 74 cm 332 g 4 659,-

8815350 3,50 m 80–150 g 76 cm 433 g 5 709,-

8815380 3,80 m 80–150 g 88 cm 446 g 5 789,-

Vysokozátěžový teleskop, který je určen především na daleké hody 
s vysokými gramážemi olov či krmítek. Jeho největší předností je ultra-
pevná konstrukce, zajišťující velký výkon při náhozech a zdolávání i těch
největších ryb. Při výrobě byl použit pevný kompozitový materiál, očka typu
SIC a dělená rukojeť.
Modrošedá barva dodává tomuto prutu velmi příjemný vzhled.



Lehátko 8-nohé 
Sellior Spider XXL

Lehátko 6-nohé 
Sellior Comfort Plus

Lehátko 6-nohé 
Sellior Comfort

Křeslo 
Sellior Hi-Class

Luxusní, velmi prostorné lehátko v nadstandartní výbavě.

● Konstrukce z vysoce odolné ocelové slitiny
● Klouby z tvrzeného polymeru se zvýšeným počtem zubů
● Zesílená matrace (vynikající termo-izolační vlastnosti)
● Všitý polštář
● Omyvatelná spodní část matrace
● 8 teleskopických nohou zaručujících maximální 

stabilitu

Dokonalé lehátko, které je synonymem pro rybářský luxus a komfort!

● Konstrukce z vysoce odolné ocelové slitiny
● Precizní klouby z tvrzeného polymeru
● Odnímatelná termo-izolační matrace
● Silné polstrování lehátka
● Velmi pohodlný všitý polštář
● 6 teleskopických nohou

Rozměry:

● 208 x 108 cm
● Ve složeném stavu 108 x 84 x 28 cm
● Nastavitelná výška 33–43 cm
● Nosnost do 150 kg
● Váha 12 kg

Kat. č. Cena

88202010 3 725,-

Rozměry:

● 205 x 87 cm
● Ve složeném stavu 84 x 25 x 84 cm
● Nastavitelná výška 16–36 cm
● Nosnost do 150 kg
● Váha 12 kg

Kat. č. Cena

88202008 2 809,-

Velmi pohodlné lehátko, které díky výbavě a zpracování ve své cenové
hladině jen těžko hledá konkurenci.

● Konstrukce z vysoce odolné ocelové slitiny
● Precizní klouby z tvrzeného polymeru
● Po bocích zesílená matrace
● Ve střední části speciální termoizolační mikroporézní vrstva 

pro lepší cirkulaci vzduchu
● Vyjímatelný polštář
● Omyvatelná spodní část matrace

Velmi precizně zpracované křeslo, které uspokojí i ty nejnáročnější 
zákazníky. Je ušito ze zesílené, vysoce kvalitní a snadno omyvatelné látky.
Speciální polstrování v oblasti beder spolu s nastavitelným sklonem opěrky
zajistí správnou fixaci zad a skutečné pohodlí i při dlouhodobém sezení.

● Kloub z tvrzeného polymeru 
k optimálnímu nastavení úhlu sezení

● Konstrukce z vysoce odolné ocelové 
slitiny

● Teleskopické nohy

Rozměry:

● Šířka sedáku 60 cm
● Délka sedáku 56 cm
● Výška opěrky 75 cm
● Celková výška křesla 116 cm
● Nastavitelná výška sedací 

části 40–53 cm
● Váha 6,5 kg
● Nosnost 130 kg

Rozměry:

● 205 x 87 cm
● Ve složeném stavu 84 x 25 x 84 cm
● Nastavitelná výška 24–32 cm
● Nosnost do 150 kg
● Váha 10,8 kg

Kat. č. Cena

88202017 2 559,-

Kat. č. Cena

88201010 2 199,-



Křeslo Sellior Standard
Hledáte-li velmi kvalitní, pohodlné křeslo s dostatečnou 
nosností, pak je SELLIOR Standard pro Vás to 
pravé. Je ušito z velmi houževnaté, snadno 
omyvatelné látky a v oblasti opěrky 
je polstrované. Má nastavitelné 
teleskopické nohy, pohodlné opěrky 
a nosnost do 110 kg.

Parametry:

● Šířka sedáku 48 cm
● Délka sedáku 40 cm
● Výška opěrky 54 cm
● Celková výška 

křesla 76 cm
● Nastavitelná výška 

sedací části 28–39 cm
● Váha 5,5 kg
● Nosnost do 

110 kg

Křeslo rozkládací 
Sellior Basic
Jedna ze základních rybářských sedaček značky Sellior, která se vyznačuje 
kvalitním zpracováním a maximální možnou skladností.

Parametry:

● Nosnost do 70 kg
● Výška sedáku 36 cm
● Sedák 39 x 33 cm
● Opěrka 39 x 33 cm
● Přepravní délka 69 cm

Kat. č. Cena

88201004 1 079,-

Kat. č. Cena

8867501 259,-

Křeslo rozkládací 
Sellior M-type
Pohodlné a velice skladné rybářské křeslo s nosností do 80 kg, které je
velmi kvalitně zpracované.

Parametry:

● Transportní délka 85cm
● Sedák (délka x šířka) 40 x 50 cm
● Opěrka (šířka x výška) 40 x45 cm
● Nastavitelný sklon opěrek na ruce
● Délka opěrek 50cm
● Odkládací prostor 

na nápoj

Křeslo rozkládací 
Sellior L-type
Pohodlné a velice skladné rybářské křeslo s nosností do 100 kg, které je
velmi kvalitně zpracované. Tento typ křesel oceníte především při přenášení
na delší vzdálenosti k vodě.

Parametry:

● Transportní délka 93 cm
● Sedák (délka x šířka) 

43 x 55 cm
● Opěrka (šířka x výška) 

50 x 55 cm

● Nastavitelný sklon 
opěrek na ruce

● Délka opěrek 50 cm
● Odkládací prostor

na nápoj

Kat. č. Cena

8867003 489,-

Kat. č. Cena

8867004 599,-



Batoh Sellior Walker
Představujeme rybářský batoh Sellior Walker, který byl koncipován pro
maximální výdrž a užitnou hodnotu. Je proto ušitý z velice houževnaté
látky s dlouhou životností a obsahuje celou řadu „vychytávek“, které ocení
každý rybář.

Parametry:

● Rozměry: 30 x 20 x 47 cm
● Vyztužená záda
● Pevné gumové dno 

s nožičkami
● 2x přední kapsa na zip
● 1x boční kapsa

+ síťka na zip
● Malá kapsička na víku
● 3 vnitřní poutka 

na přepravu prutů 
– tomu uzpůsobené
příčné zapínání batohu

● Postranní „objímka“
na přepravu podběráku,
vidliček atd.

● Polstrované, velmi
pohodlné popruhy

Taška Sellior Volume
Multifunkční, velmi prostorná taška, která přináší skvělé zpracování,
velmi kvalitní materiály a vysokou užitnou hodnotu. Díky vnitřnímu
polstrování se nemusíte bát ani o věci náchylnější na převoz.

Kat. č. Cena

88HB011 625,-

Kat. č. Cena

88HB010 879,-

Taška přes rameno 
Sellior Spinner

Tato taška je ušita z velmi odolné látky a díky zesílenému popruhu přes
rameno se pohodlně nosí i s vysokou zátěží. Díky solidnímu rozměru 
(42 x 38 cm) se dá doslova napěchovat krabičkami a vy tak budete mít po
ruce vždy dostatečně širokou paletu potřebných nástrah.

Parametry:

● Rozměry: 42 x 38 cm
● 2 přední kapsy
● Zapínání na klipy

Batoh se stoličkou 
Sellior SitBag

Multifunkční batoh ušitý z vysoce odolné látky, jehož součástí je také
rozkládací stolička. Batoh se skvěle nosí i při vysoké zátěži a po 
rozložení stoličky máte vždy své věci ihned po ruce. Jedná se o praktické
řešení na kratší a nenáročné výpravy k vodě.

Parametry:

● Výška 45cm
● Sedák 25 x 27cm
● 1x horní kapsa na zip
● 2x boční kapsa na spony

●1x přední kapsa na zip
●Objem batohu 20 l
●Nosnost do 70 kg

Kat. č. Cena

88HB012 389,-

Kat. č. Cena

8867002 549,-

● Rozměry 54 x 40 x 35 cm
● Vnitřní polstrování
● Dvojité švy
● 1velká boční kapsa
● 3 středně velké boční kapsy
● 1 malá boční kapsa
● Veškeré kapsy jsou na zip a mají

samostatně zapínatelnou vnější
síťku

● Gumové dno s protiskluzovou
úpravou

● Nastavitelný popruh 
přes rameno s pohodlným 
rozšířením

Parametry:



Tripod Sellior Aqua-Scepter
Velmi luxusní Tripod v přijatelné cenové hladině, 
který svým zpracováním a použitými materiály nabízí 
něco navíc. Při jeho výrobě bylo dbáno na maximální 
kvalitu materiálů a tím i extra dlouhou životnost.

Parametry:

● Komponenty ze slitiny hliníku
● Velmi precizní závity
● Robustní uzávěry z tvrzeného polymeru
● Délka 72–122 cm
● Rozteč rohatinek 49 cm
● Stavitelná výška rohatinek (max. 24 cm)
● Teleskopické nohy v rozmezí 42–70 cm

Signalizátor 
Sellior Alarm K003
Cenově velmi příznivý, skvěle zpracovaný 
signalizátor značky Sellior, který 
disponuje celou řadou funkcí:

● 100% voděodolný
● Volba tónu
● Nastavitelná citlivost
● Nastavitelná hlasitost
● Změna barvy diod (7 různých barev)
● Možnost zapnutí nočních diod
● Konektor pro připojení swingeru
● Stabilní závit

Signalizátor 
Sellior Booster
Kvalitní signalizátor dostupný široké veřejnosti,
který disponuje možností volby hlasitosti 
a tónu. Citlivost je přednastavena od výrobce 
a signalizátor má ve spodní části vstup 
na swinger. Záběrová dioda je modré barvy 
a po záběru přerušovaně svítí po dobu 
20 vteřin. 

Rodpod Sellior Scelet-Power
Velmi luxusní Rodpod v přijatelné cenové hladině, který
díky použitým materiálům a preciznímu zpracování hledá
ve své třídě jen těžko konkurenci.

Parametry:

● Komponenty ze slitiny hliníku
● Velmi precizní závity
● Robustní uzávěry z tvrzeného 

polymeru
● Délka 81–131 cm
● Rozteč rohatinek 49 cm
● Max. výška rohatinek 24 cm
● Zadní nohy 27–40 cm
● Přední nohy 42–70 cm
● Sklon nohou nastavitelný ve třech

polohách

Kat. č. Cena

88RP152 2 199,-

Kat. č. Napájení Cena

885501 1 x 9 V baterie 399,-

Kat. č. Napájení Cena

885511 1 x 9 V baterie 289,-

Kat. č. Cena

88RP153 2 319,-



Sety signalizátorů 
s příposlechem Sellior Booster

Kvalitní, voděodolné sady signalizátorů s příposlechem, které
jsou dodávány v provedení 2+1 nebo 3+1. Funkce jako jsou 
přednastavená citlivost, hlasitost a volba tónu nebo konektor
na swinger jsou u obou sad stejné. Liší se pouze barvou signali-
začních diod. 2+1 modrá, červená a 3+1 modrá, žlutá, červená.

Spací pytel Sellior Siberian
Tento spací pytel byl navržen pro celoroční použití přímo v českých
podmínkách. Má garantovaný tepelný komfort do -10 °C a udrží Vás
v teple i při podzimním pobytu u vody.

Parametry:

● Tepelný komfort do -10 °C
● Vnitřní vložka z dutých mikro fleece vláken
● Kvalitní vnější vrstva 190 T polyester
● Pevné návleky v obou částech spacáku
● Spodní upínací popruh pro připevnění k lehátku
● Vnitřní odepínací polštář
● Vnitřní kapsa na doklady, mobil, klíče apod.
● Kvalitní robustní zipy po obou stranách
● Nepromokavý transportní obal
● Rozměry rozloženého spacího pytle: délka 210 cm, šířka 100 cm
● Rozměry složeného spacího pytle včetně obalu: délka 59 cm, 

průměr 38 cm
● Váha 5 kg

Kat. č. Cena

88301003 1 999,-

Kat. č. Cena

88301004 3 749,-

Parametry:

● Dosah příposlechu je 150 m
● Napájení 1x 9 V baterie
● Dodáváno v přepravním kufříku

Kat. č. Sada Cena

885521 sada 2+1 1 799,-

885531 sada 3+1 2 179,-

Spací pytel Sellior Siberian Extreme 2 v 1
Spací pytel Sellior Siberian Extreme 2 v 1 byl navržen pro použití v extrémních podmínkách. Má garantovaný tepelný komfort 
do -30 °C a udrží Vás v teple i v té největší zimě, která Vás může při pobytu u vody potkat.

Parametry:

● Tepelný komfort do -30 °C
● Vnitřní vložka z dutých mikro fleece vláken
● Kvalitní vnější vrstva 190 T polyester
● Pevné návleky v obou částech spacáku
● Spodní upínací popruh pro připevnění k lehátku
● Vnitřní odepínací polštář
● Vnitřní kapsa na doklady, mobil, klíče apod.
● Kvalitní robustní zipy po obou stranách
● Nepromokavý transportní obal
● Rozměry rozloženého spacího pytle: délka 218 cm, šířka 95 cm
● Rozměry složeného spacího pytle včetně obalu: délka 96 cm, průměr 43 cm
● Váha 8 kg



Deštníky Sellior Element 
Deštníky jsou ušity z velmi odolného nylonu 210D 
Oxford a mají precizní podlepení veškerých švů. V rámci 
této řady si můžete vybírat ze tří modelů a to bez zástěny, 
s poloviční zástěnou nebo celkovou zástěnou. Zástěny deštníků 
jsou odnímatelné pomocí zipu, který je po celé jeho délce překryt 
límcem zabraňujícím vniknutí vody. Součástí balení je také praktický
přepravní vak.

Parametry:

● Teleskopická konstrukce (max. výška 233 cm)
● Přepravní délka 145 cm
● Jistící kolíky k napnutí zástěny (modely F-Cocer, H-Cover)
● Kloub pro naklopení hlavy deštníku
● Průměr 2,5 m
● Slídové okénko na vchodu (model F-Cover)

Kat. č. Model Cena

88TH010 Element 929,-

88TH011 H-Cover 1 529,-

88TH012 F-Cover 1 999,-



Bivak Sellior LAGUNA
Luxusní bivak, který nabízí špičkové zpracování a fantastické
vlastnosti za přijatelnou cenu.

Parametry:

● Rozměry 365 cm x 280 cm x 150 cm
● Váha 18 kg
● Extra pevná garážová konstrukce
● 4 řady žebroví z aluminiové slitiny
● Průměr nosných tyčí 1,7 cm
● 3 rozporné teleskopické tyče + 1 zadní stabilizační tyč
● Vodní sloupec tkaniny 10 000 mm
● Odnímatelná moskytiéra přes celou přední stěnu zajišťuje

maximální odvětrání a eliminuje srážení vlhkosti 
na stěnách bivaku

● Podlepené švy
● Moskytiéra ve vchodu do bivaku
● Zesílená odepínací PVC podlaha na zip
● Speciální závěsná „stanová“ konstrukce 

se samostatnou podlahou a vchodem 
s moskytiérou, která po umístění dovnitř 
bivaku výrazně zlepší tepelný komfort

● Možnost ohrnutí, či odepnutí celého 
průčelí bivaku

● Suché zipy na čele bivaku k fixaci prutů
● Šroubovací kotevní kolíky
● Pevná přepravní taška v ceně

Podložka pod ryby 
Sellior STANDARD

Velmi kvalitní a přitom ekonomická podložka 
pod ryby, která je ušita z trvanlivého 

nylonového materiálu šetrného 
k rybám a má speciální molitanovou

výstelku. V každém rohu jsou 
navíc kovové kroužky pro 

zavěšení. Kvůli usnadnění přepravy 
se dá podložka složit na 

třetiny a zafixovat 
všitými gumovými poutky.

Rozměry:
● 90 x 48 cm

Kat. č. Cena

88104013 8 999,-

Kat. č. Cena

88401005 399,-

Podložka pod ryby 
Sellior EXTRA CARP

Představujeme velkou plovoucí podložku pod ryby Sellior pro dokonalou
ochranu vašeho úlovku. Je ušita z vysoce houževnaté látky s dlouhou

životností, která je zároveň přívětivá 
k samotným rybám. Zvýšený boční 
obvod je naplněn polystyrenovými 

kuličkami a střed je vycpán 
speciální molitanovou výplní. 

Podložku lze jednoduše zapnout 
a díky velkým držákům také 

velmi snadno vážit úlovky. 
Boční přehoz lze použít 

jako podložku pod kolena 
při manipulaci s rybou 

nebo k překrytí ryby, 
což přispěje k jejímu 

výraznému zklidnění.

Rozměry:
● 130 x 85 cm

Kat. č. Cena

88401001 999,-



Podběráky Sellior
Velmi kvalitní podběráky, které mají teleskopickou tyč z nerezové oceli, vysocejakostní kovová ramena
i samotný kloub hlavy podběráku. Vybaveny jsou pevnou síťovinou s rozměry ok 7 x 7 mm a k dostání jsou 
ve třech různých provedeních. Tyto podběráky vynikají perfektním zpracováním a vysoce kvalitními 
materiály, což je řadí na špičku ve své cenové třídě.

Stoleček 
Sellior Assistant
Velmi praktický cestovní stoleček, který má sklop-
né a zároveň teleskopické nohy, díky kterým je 
maximálně skladný a dá se snadno postavit i na
nerovném povrchu. Samotný stolek je plechový 
a v každém rohu je k nohám přichycen třemi nýty.
Dodáváme jej včetně cestovního vaku.

Vážící sak 
Sellior Weight Sling

Sak je ušitý z velmi houževnaté látky, která je maximálně šetrná k rybám.
Horní strana saku je uzamykatelná pomocí zipu a tak během samotného
vážení nemůže dojít k vyskočení ryby a jejího následného poranění. Je
dodáván včetně praktického přepravního vaku.

Sellior Carp Sack
Představujeme vážící sak na ryby Sellior. Je ušitý z velmi jemné, avšak 
houževnaté tkaniny, která je k rybám velice šetrná. Dodáváme jej s prak-
tickým cestovním vakem

Rozměry:

● Délka 105 cm
● Výška 56 cm

Obaly na pruty Sellior 3K
Obaly, které jsou ušity z vysoce odolné látky s dlouhou životností 

a jsou koncipovány pro maximální ochranu vašich prutů při přepravě. 
Mají dvojité švy a 4 velmi praktické postranní kapsy na zip. Díky 

rozšířeným ramenním popruhům se s nimi navíc pohodlně nosí i těžší věci.
Na výběr jsou délky od 80 do 135 cm a to vždy v tříkomorovém provedení.

Model Kat. č. Max. délka Trans. délka Ramena Šířka hlavy Hloubka síťky Cena

X19 882190 150 cm 88 cm 60 cm 53 cm 55 cm 469,-

X20 882200 150 cm 88 cm 73 cm 70 cm 65 cm 499,-

X24 882240 150 cm 88 cm 83 cm 86 cm 88 cm 559,-

Kat. č. Délka Počet komor Cena

88100080 80 cm 3 579,-

88100090 90 cm 3 659,-

88100100 100 cm 3 739,-

88100110 110 cm 3 809,-

88100120 120 cm 3 879,-

88100135 135 cm 3 949,-

Kat. č. Cena

88605002 599,-

Kat. č. Cena

88501003 359,-
Kat. č. Cena

88501002 749,-



Kat. č. Název
Délka Rozpust-

Průměr
Ks

Cena
(rozměry) nost v bal.

88111 PVA nit 20 m 30 s X 1 49,-

88112
PVA punčocha

5 m 30 s 37 mm 1 225,-s pěchovačem

88113
PVA náhradní 

5 m 30 s 37 mm 1 149,-punčocha

88114 PVA sáček 7 x 10 cm 30 s X 10 59,-

88115 PVA kónický sáček 7 x 11 cm 30 s X 10 79,-

PVA program Sellior
Představujeme PVA program značky Sellior, při jehož vývoji byl kladen 
největší důraz na samotnou rozpustnost materiálu a to i ve velmi chladné vodě. 
Nabízíme tak PVA sáčky, punčochy a nit v prémiové kvalitě, která Vás určitě
nezklame.



Pletená šňůra Sellior SpinBraid
Ucelená řada vysoce kvalitních vláčecích šňůr na bázi hustě splétaných DYNEEMA vláken. Tyto šňůry tak
pokrývají celou paletu rybářských technik počínaje jemnou přívlačí až po pilkrování na moři. Vynikají
vysokou oděruvzdorností, odolností vůči slané vodě a UV záření, nulovou průtažností a extrémní 
pevností. Jsou dodávány v zelené barvě.

Kat. č. Průměr (mm) Nosnost (kg) Max. návin Cena / 1 m

66012 – 1 m 0,12 13 2000 3,-

66014 – 1 m 0,14 16 2000 3,-

66016 – 1 m 0,16 19 2000 3,-

66018 – 1 m 0,18 22 2000 3,-

66020 – 1 m 0,20 25 2000 3,-

Pletená šňůra Sellior CatBraid
Brutální nosnost a houževnatost – to jsou hlavní atributy „sumcové“ šňůry Sellior CatBraid. Jedná 
se o hustě splétanou šňůru na bázi DYNEEMA vláken šedivé barvy, která vyniká špičkovými vlastnostmi,
jako jsou vysoká oděruvzdornost, nulová průtažnost a extrémní pevnost. Samozřejmostí je také 
odolnost vůči UV záření.

Kat. č. Průměr (mm) Nosnost (kg) Max. návin Cena / 1 m

66260 – 1 m 0,60 70 2000 4,-

Pletená šňůra Sellior CarpBraid
Šňůra na bázi hustě splétaných DYNEEMA vláken, která najde uplatnění jak u příznivců kaprařiny, 
tak při vláčení. Vyniká vysokou oděruvzdorností, odolností vůči slané vodě a UV záření, nulovou 
průtažností a extrémní pevností. Je dodávána v povrchové úpravě Camo.

Kat. č. Průměr (mm) Nosnost (kg) Max. návin Cena / 1 m

66120 – 1 m 0,20 25 2000 3,50

66125 – 1 m 0,25 30 2000 3,50

66128 – 1 m 0,28 35 2000 3,50

Pletená šňůra Sellior ExBraid Sea
Šňůra na bázi bílých DYNEEMA vláken určená především pro mořský rybolov. Při její výrobě byl 
kladen důraz především na kvalitu použitého materiálu, a proto si můžete být jistí, že tato šňůra
vás nenechá na holičkách ani při soubojích s kapitálními treskami či životním halibutem. Šňůra má
vysokou oděruvzdornost, nulovou průtažnost a je extrémně odolná vůči slané vodě a UV záření. 
Dodáváme v bílém provedení.

Kat. č. Průměr (mm) Nosnost (kg) Max. návin Cena / 1 m

66330 – 1 m 0,30 49 3000 3,50

66335 – 1 m 0,35 57 3000 3,50



Vlasce 
Sellior Carp Master

Představujeme ucelenou řadu vlasců Carp Master, se kterou přichází 
na trh špičková kvalita za bezkonkurenční cenu. Na tyto vlasce byl 
použit japonský materiál (copolymer PA6, PA66 a PA12), což zaručuje
skvělé užitné vlastnosti a zároveň bylo možno i u nižších průměrů
dosáhnout extrémní pevnosti v uzlu a vynikající oděruvzdornosti. Nízká
průtažnost, minimální paměť a odolnost vůči UV záření – přesně takové
jsou vlasce Sellior Carp Master.

Dodávány jsou v barevných provedeních Camo, Lemon a Mandarine.

Kat. č. Barva Průměr (mm) Nosnost (kg) Návin (m) Cena

5553525.C Camo 0,25 9,5 350 159,-

5553528.C Camo 0,28 10.9 350 159,-

5553530.C Camo 0,30 13,4 350 159,-

5556025.C Camo 0,25 9,5 600 249,-

5556028.C Camo 0,28 10.9 600 249,-

5556030.C Camo 0,30 13,4 600 249,-

5553525.M Mandarine 0,25 9,5 350 159,-

5553528.M Mandarine 0,28 10,9 350 159,-

5553530.M Mandarine 0,30 13,4 350 159,-

5556025.M Mandarine 0,25 9,5 600 249,-

5556028.M Mandarine 0,28 10,9 600 249,-

5556030.M Mandarine 0,30 13,4 600 249,-

5553525.L Lemon 0,25 9,5 350 159,-

5553528.L Lemon 0,28 10,9 350 159,-

5553530.L Lemon 0,30 13,4 350 159,-

5556025.L Lemon 0,25 9,5 600 249,-

5556028.L Lemon 0,28 10,9 600 249,-

5556030.L Lemon 0,30 13,4 600 249,-

5554125.8 – 1 m Camo 0,25 9,5 1 0,50/1 m

5554128.8 – 1 m Camo 0,28 10,9 1 0,50/1 m

5554130.8 – 1 m Camo 0,30 13,4 1 0,50/1 m

5554135.8 – 1 m Camo 0,35 17,1 1 0,50/1 m



Vlasce Sellior Bison
Jedná se o univerzální vlasec velice oblíbený u českých rybářů. Při testování 
vykazoval vynikající výsledky. Disponuje vysokou pevností v uzlu, minimální
pamětí a nízkou průtažností. Dodává se v barevném provedení burgund.

Kat. č. Průměr (mm) Nosnost (kg) Návin (m) Cena 

5554025 0,25 8,8 350 129,-

5554028 0,28 10,2 350 129,-

5554030 0,30 12,5 350 129,-

5554025.8 – 1m 0,25 8,8 1 0,40/1 m

5554028.8 – 1m 0,28 10,2 1 0,40/1 m

5554030.8 – 1m 0,30 12,5 1 0,40/1 m

Vlasce Sellior Predator
Sellior přichází se zcela novým vlascem určeným převážně pro lov dravců, avšak 
své uplatnění si najde také u jiných rybolovných technik. Vlasec je vyroben ze 
špičkových japonských materiálů a vyznačuje se vynikající pevností v uzlu, 
minimální pamětí a průtažností. Má vysokou odolnost vůči oděru a UV záření.
Dodává se v světle zeleném barevném provedení.

Kat. č. Průměr (mm) Nosnost (kg) Návin (m) Cena 

5552016 0,16 3,5 150 79,-

5552018 0,18 4,3 150 79,-

5552020 0,20 5,4 150 79,-

5552022 0,22 6,3 150 79,-

5552025 0,25 8,1 150 79,-

5552028 0,28 10,2 150 79,-

5552030 0,30 12,5 150 79,-

Vlasec Sellior Fluo Spin
Speciální vlasec určený především na přívlač, který si ovšem najde své využití všude
tam, kde je třeba vysoké oděruvzdornosti, nízké průtažnosti a vysoké pevnosti 
v uzlu. Díky použitým japonským materiálům (kopolymer PA6 a PA66) bylo možno
dosáhnou minimální paměti vlasce a vynikající odolnosti vůči UV záření. Barevné
provedení fluo-zelená.

Kat. č. Průměr (mm) Nosnost (kg) Návin (m) Cena 

5552016.F 0,16 3,5 150 89,-

5552018.F 0,18 4,3 150 89,-

5552020.F 0,20 5,4 150 89,-

5552022.F 0,22 6,3 150 89,-

5552025.F 0,25 8,1 150 89,-



Vlasec Sellior Extreme Spin
Speciální vlasec určený především na přívlač, který si ovšem najde své využití všude
tam, kde je třeba vysoké oděruvzdornosti, nízké průtažnosti a vysoké pevnosti
v uzlu. Díky použitým japonským materiálům (kopolymer PA7 a PA77) bylo možno
dosáhnou minimální paměti vlasce a vynikající odolnosti vůči UV záření. Barevné
provedení světle hnědá.

Chemické světlo
Světlo se vyznačuje s vysokou svítivostí v barvě fluo-zelené.

Chemické světlo s klipem
Klip umožňuje snadné upevnění světla na feederové špičky.

Kat. č. Průměr (mm) Nosnost (kg) Návin (m) Cena 

5552016.EX 0,16 3,8 150 109,-

5552018.EX 0,18 4,6 150 109,-

5552020.EX 0,20 5,7 150 109,-

5552022.EX 0,22 6,6 150 109,-

5552025.EX 0,25 8,4 150 109,-

5552030.EX 0,30 12,8 150 109,-

5552035.EX 0,35 16,9 150 109,-

Vlasec Sellior Stabil
Kvalitní monofilamenty vyrobené japonskou technologií jsou vyvinuty speciálně
dle požadavků středoevropských rybářů. Vynikají nejen silou v tahu, ale i větší cit-
livostí. Díky tomu můžete lépe „proměnit“ i opatrné záběry. Řada Sellior Stabil je
na provázaných cívkách po 100 m a lze dodat až 1 000 m v kuse

Kat. č. Průměr (mm) Nosnost (kg) Návin (m) Cena 

5555015 0,15 2,5 100 42,-

5555018 0,18 3,0 100 42,-

5555020 0,20 3,5 100 42,-

5555022 0,22 4,3 100 42,-

5555025 0,25 5,2 100 42,-

5555028 0,28 6,3 100 42,-

5555030 0,30 7,2 100 42,-

5555035 0,35 9,0 100 42,-

5555040 0,40 11,1 100 42,-

5555050 0,50 15,4 100 49,-

Parametry

● Rozměry 3 x 25 mm
● Barva fluo-zelená
● 2 kusy v balení

Kat. č. Cena /bal.

88LS01 10,-

Parametry

● Rozměry 5 x 50 mm
● Barva fluo-zelená
● 2 kusy v balení

Kat. č. Cena /bal.

88LS02 18,-



Háčky z řady 
Sellior CARP PROGRAM

– háčky TOP třídy, o jejichž kvalitu se můžete opřít!
Představujeme háčky z řady SELLIOR CARP PROGRAM, které jsou vyrobeny z německé, vysoce uhlíkové oceli té nejvyšší 
kvality. Celý výrobní proces se odehrával v zemích EU a háčky jsou testovány ve spolupráci s předními českými rybáři. 
V rámci této řady háčků jsme se soustředili na bohatý výběr tvarů a velikostí, ale především na preciznost zpracování. Díky
tomu Vám můžeme nabídnout háčky s extra trvanlivými hroty a obrovskou pevností v tahu. 

Kat. č. Název Číselný kód Typ Velikost Ks /balení Cena

5401-C1-8 Longshank 1 S protihrotem 8 10 55,-

5401-C1-6 Longshank 2 S protihrotem 6 10 55,-

5401-C1-4 Longshank 3 S protihrotem 4 10 55,-

5401-C1-8BH Longshank 20 Bez protihrotu 8 10 55,-

5401-C1-6BH Longshank 21 Bez protihrotu 6 10 55,-

5401-C1-4BH Longshank 22 Bez protihrotu 4 10 55,-

5402-C2-8 Shortshank 4 S protihrotem 8 10 55,-

5402-C2-6 Shortshank 5 S protihrotem 6 10 55,-

5402-C2-4 Shortshank 6 S protihrotem 4 10 55,-

5402-C2-2 Shortshank 7 S protihrotem 2 10 55,-

5403-C3-4 Raptor 8 S protihrotem 4 10 55,-

5403-C3-2 Raptor 9 S protihrotem 2 10 55,-

5403-C3-1 Raptor 10 S protihrotem 1 10 55,-

5403-C3-4BH Raptor 23 Bez protihrotu 4 10 55,-

5403-C3-2BH Raptor 24 Bez protihrotu 2 10 55,-

5404-C4-6 Classic 11 S protihrotem 6 10 55,-

5404-C4-4 Classic 12 S protihrotem 4 10 55,-

5404-C4-2 Classic 13 S protihrotem 2 10 55,-

5404-C4-1 Classic 14 S protihrotem 1 10 55,-

5404-C4-1/0 Classic 15 S protihrotem 1/0 10 55,-

5404-C4-2/0 Classic 16 S protihrotem 2/0 10 55,-

5404-C4-6BH Classic 25 Bez protihrotu 6 10 55,-

5404-C4-4BH Classic 26 Bez protihrotu 4 10 55,-

5404-C4-2BH Classic 27 Bez protihrotu 2 10 55,-

5405-C5-6 D-rig 17 S protihrotem 6 10 55,-

5405-C5-4 D-rig 18 S protihrotem 4 10 55,-

5405-C5-2 D-rig 19 S protihrotem 2 10 55,-

5501-F2-10 Feeder 28 S protihrotem 10 10 55,-

5501-F2-8 Feeder 29 S protihrotem 8 10 55,-

5501-F2-6 Feeder 30 S protihrotem 6 10 55,-



Elektromotor Sellior FWTCS 34
Špičkový motor, který má výkon 34 lb a je poháněn 12V baterií. Má fixní délku řídicí páky, 

5 rychlostí vpřed a 2 vzad, vrtuli tvarovanou proti zachycení ve vodní trávě a kovový 
úchyt motoru. Je ideální  volbou pro ty, kteří hledají kvalitní lodní elektromotor 

za velmi dobrou cenu.

Parametry:

● Výkon 34 lb
● Napětí 12 V
● Délka nosné tyče 86 cm
● Délka kabelů 130 cm
● Barva hlavy černá
● Barva montáže černá
● Kovový úchyt motoru
● 5 rychlostí vpřed / 2 vzad
● Dvoulistá vrtule
● Přepjeťový chránič a náhradní 

pojistka ZDARMA

Kat. č. Cena

9955212 3 699,-

Elektromotor Sellior FWTCS 54
Elektromotor s výkonem 54 lb, který má, stejně jako jeho slabší verze fixní délku řídicí páky, 

5 rychlostí vpřed a 2 vzad, vrtuli tvarovanou proti zachycení ve vodní trávě a kovový 
úchyt motoru. Je opatřen třílistou vrtulí a díky vysokému výkonu jej oceníte 

především na větších člunech, nebo při  převážení těžkých nákladů.

Parametry:

● Výkon 54 lb
● Napětí 12 V
● Barva hlavy černá
● Barva montáže černá
● Kovový úchyt motoru
● 5 rychlostí vpřed / 2 vzad
● Třílistá vrtule
● Délka nosné tyče 100 cm
● Přepjeťový chránič a 

náhradní pojistka
ZDARMA

Kat. č. Cena

9955201 4 199,-

Přepěťový chránič

Skládá se z přepěťové pojistky a kitu pro zapojení k baterii. Je vhodný
pro všechny druhy elektromotorů. Spolehlivě chrání proti 
poškození z důvodu náhlého přepětí vzniklého například 
dlouhodobým přetěžováním, či zamotáním vlasce 
nebo vodní trávy do vrtule.

Upozornění:
Přepěťový chránič zapojte vždy na 
plusový kabel dle návodu k použití.




