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•	 Zawiera system pałąków napinających
•	 Rzepy przytrzymujące wędziska
•	 Podwójnie zapinane drzwi, co pozwala na 

tworzenie otwartej przestrzeni
•	 Gruba, wytrzymała podłoga
•	 Wytrzymałe “T” śledzie
•	 Zapinana NXG torba
•	 Materiał: Aquatexx® 

ARMO BIVVY (NEW) 
201105 (One-Man), 201305 (Two-
Man)
•	 Przeprojektowana ikona Trakker Armo Bivvy
•	 Dostępny w wersji 1 os. oraz 2 os.
•	 Ulepszony materiał Aquatexx® 
•	 Rewolucyjna technologia Chain-Link 
•	 Zmodernizowane pałąki napinające pokryte 

farbą proszkową
•	 Daszek z przodu namiotu
•	 Zapinane na zamek i rzepy tylne okna
•	 Zapinane na zamek i rzepy przednie okna

 

ARMO BIVVY  
EXTENDED WRAP (NEW) 
201561(1Man),  201562(2Man)
•	 Narzuta do Armo/Trident AS bivvy
•	 Dostępne w wersji 1 os. oraz 2 os. 
•	 Udoskonalony materiał Aquatexx®
•	 Wersja 1 man pasuje do Trident AS Bivvy
•	 Podwójnie zapinane drzwi
•	 Moskitiery w przednich i tylnych oknach

 
 

•	 Adaptory “Storm pole”
•	 Wyposażony w zestaw śledzi w osobnym 

pokrowcu
•	 Zapinana torba transportowa
•	 Materiał: Aquatexx® 
•	 Waga: Około 3.5kg (plus śledzie oraz 

podłoga, około 3kg)
•	 Wymiary: W280cm x D260cm x H130cm  

(1man); W305cm x D280m x H140cm (2man)

 

•	 Wymiary:  
W280cm x D230cm x H130cm (one-man); 
W305cm x D250cm x H140cm (two-man)

•	 Waga: 7.5kg (one-man); 8.5kg (two-man)  
(Waga wszystkich namiotów bez podłogi       
i śledzi, w sumie ok. 3kg)

Armo Bivvy
Na 2013, wspaniały Armo Bivvy został udoskonalony 
jeszcze bardziej co przeniosło go do nowego poziomu 
karpiowego wzornictwa i funkcjonalności. Ogólny 
projekt i wygląd może wydawać się znany jednak 
wprowadzenie kilku zmian spowodowało zwiększenie 
jego atrakcyjności.   Dostępny jest w wersjach zarówno 
1 osobowych jak i 2 osobowych.  

Nowe właściwości:
•	Udoskonalony	materiał	Aquatexx®	
•	Technologia	pałąków	napinających	Chain-Link
•	Zmodernizowane	anodowane	pałąki
•	Rzepy	trzymające	wędziska

www.trakkerproducts.co.uk
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•	 Wyposażony w przedni panel z 
moskitierami, z podwójnymi zamkami

•	 Podwójnie zapinane drzwi
•	 System pałąków napinających
•	 Rzepy przytrzymujące wędziska 
•	 Przezroczyste okno
•	 Gruba i wytrzymała podłoga
•	 Śledzie “T”

 

•	 Zapinana torba NXG
•	 Materiał: Aquatexx® 
•	 Waga: 9kg (plus śledzie i podłoga ok. 3kg)
•	 Wymiary: W280cm x D230cm x H130cm
•	 Rozmiar transportowy: L150cm x W25cm

TRIDENT AS BIVVY (NEW) 
201110
•	 Udoskonalony 1 osobowy namiot oparty 

na konstrukcji Armo Bivvy
•	 Udoskonalony materiał Aquatexx® 
•	 Zmodernizowane pałąki napinające 

pokryte farbą proszkową
•	 Rewolucyjny system łączenia pałąków 

“Chain-Link”
•	 Zapinane okna tylne z moskitierą
•	 Odpinany daszek
•	 Trzy sekcyjne pałąki dla szybkiego złożenia 

i rozłożenia namiotu

Trident AS Bivvy

Całoroczny namiot Trident AS to schronienie, na 
którym możesz polegać przez cały rok. Wykonany na 
podstawie oryginalnego projektu Armo Bivvy i wyko-
nany z udoskonalonego materiału Aquatexx®, jego 
siła leży w jego uniwersalności.  
Najważniejsza różnica pomiędzy Trident oraz Armo 
Bivvy jest przednia część, którą można całkowicie 
wypiąć, uzyskując panoramiczny widok, a system 
“two-break” pałąków napinających pozwala na jego 
rozłożenie i złożenie w niesamowicie krótkim cza-
sie. Trident AS może był całkowicie ograniczony na 
wiosenne lub letnie wędkowanie, jednak z dodatkiem 
wyciąganego przedniego panelu oraz daszka, tworzy 
namiot, który uchroni Cię przed najgorszą zimową 
pogodą... czego można chcieć więcej?

Nowe właściwości:
•	Udoskonalony	materiał	Aquatexx®
•	Technologia	“Chain-Link”
•	Zmodernizowane	anodowane	pałąki
•	Rzepy	trzymające	wędziska

www.trakkerproducts.co.uk
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•	 Wyposażony w torbę NXG
•	 Wyposażony w 36” sztyce szybkiego 

montażu
•	 Dostarczony z wytrzymałą podłogą, 

paskiem napinającym, mocnymi śledziami i 
torbą transportową

•	 Materiał: Aquatexx® 
•	 Waga: 7.5kg (plus  śledzie i podłoga ok.3kg)
•	 Wymiary: W270cm x D240cm x H140cm

TEMPEST BIVVY  
SYSTEM WRAP 
201560
•	 Narzuta do Bivvy System
•	 Tylne okna
•	 Moskitiera w przednich oknach i drzwiach
•	 Wyposażony w komplet śledzi w osobnym 

pokrowcu
•	 Zapinana, wytrzymała torba
•	 Materiał: Aquatexx® 
•	 Waga: 5kg
•	 Wymiary: W310cm x D260cm x H150cm

TEMPEST BIVVY SYSTEM 
201550
•	 Szybko rozkładane jednoosobowe 

schronienie
•	 Rewolucyjny opatentowany design
•	 Wytrzymała i łatwa w użyciu konstrukcja
•	 Przestronne wnętrze
•	 W pełni demontowany przedni panel
•	 Podwójnie zamykane drzwi
•	 Zapinane  moskitiery w przednich oknach 

i wejściu

Tempest Bivvy System

Tempest Bivvy System stanowi kolejny rozdział w 
karpiowych projektach. Rewolucyjna i opatentowana 
konstrukcja pozwala na jego szybkie złożenie przy 
minimalnym wysiłku. Posiada genialnie wykorzystaną 
przestrzeń wewnętrzną. Konstrukcja jest wyko-
nana z materiału Aquatexx®, który jest wyjątkowo 
wodoodporny i oddychający. Przednie i tylne okna 
wyposażone są w moskitiery, które zapewniają 
doskonałą wentylację szczególnie niezbędną w letnie 
dni. Przedni panel jest całkowicie demontowalny a 
boki zapięte, tworząc maksymalne pole widzenia. 
Tempest… spokój przed, w czasie i po burzy.

www.trakkerproducts.co.uk
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•	 Materiał: Aquatexx®
•	 Waga: 6kg (plus śledzie i podłoga ok. 3kg)
•	 Wymiary: W265cm x D210cm x H130cm

TEMPEST AIR BIVVY 
201500
•	 Szybko rozkładany, jednoosobowy namiot
•	 Ewolucyjna, opatentowana konstrukcja
•	 Bardzo wytrzymała i łatwa w użyciu 

konstrukcja
•	 Przestronne wnętrze
•	 Wyposażony w średniej wagi podłogę 

zajmującą 3/4 powierzchni namiotu
•	 Taśma spinająca
•	 Kompaktowa torba i śledzie typu “T”

Tempest Air Bivvy

Czasami mniej znaczy więcej, a w szczególności w przy-
padku namiotu Tempest Air. Tempest Air jest praktycznie 
lżejszą, mniejszą i okrojoną wersją namiotu Tempest Bivvy 
System. Jest perfekcyjną alternatywą dla namiotów brolly, 
dla wędkarzy lubiących szybkie jednodniowe zasiadki bądź 
pozostają mobilni, a nie chcą rezygnować z przestrzeni 
lub schronienia. Dodatkowo mniejszy Tempest Air posiada 
cechy, które zapewniły jego bratu Tempest System taką 
popularność.Posiada opatentowany przez Trakker system 
super szybkiego rozkładania, wykonany jest z materiału 
Aquatexx® i pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni.                                                                                                                                     
 Tempest Air nie posiada frontu i dostarczany jest z średniej 
wagi podłogą zajmującą 3/4 przestrzeni namiotu dla minimal-
izacji wagi i rozmiarów.

www.trakkerproducts.co.uk
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•	 Narzuta tworzy przedsionek wystarczająco 

duży, aby pomieścić krzesła po obu 
stronach drzwi

•	 Oddychający, wewnęttrzny materiał 
polarowy

•	 Wytrzymały system płąków tworzy stabilną 
konstrukcję

•	 W zestawie system pałąków napinających
•	 Całkowita wewnętrzna przestrzeń bez 

trudu pomieści trzy łóżka
•	 Próg zabezpieczający przed gryzoniami i 

innymi niepożądanymi gośćmi

 
•	 Pod sufitem obszerna kieszeń do 

przechowywania odzieży itp.
•	 Wewnętrzny schowek na drobiazgi dzięki, 

któremu można bezpiecznie przechować 
ważne przedmioty

•	 Moskitiery w oknach zapewniają swobodną 
wentylację

•	 Wzmocnienia w miejscu wbijania śledzi
•	 Materiał: Aquatexx® 
•	 Waga: 22kg (plus  podłoga i śledzie ok. 8kg) 
•	 Wymiary: W390cm x D440cm x H165cm

COLOSSUS BIVVY 
201506
•	 Najlepszy namiot na długie zasiadki
•	 Maksymalnie szeroki i wysoki
•	 Dostarczony w dwóch wzmocnionych 

nyplaxowych torbach transportowych
•	 Zawiera extra długie śledzie typu “T”
•	 Moskitiery w przednich i tylnych oknach
•	 Wzmocnienia w miejscu wbijania śledzi

Colossus Bivvy

Collosus to gigant w ofercie Trakkera.  
Zawiera przestrzeń będącą w stanie pomieścić trzy łóżka, z 
dodatkową przestrzenią na torby, zaspokajając potrzeby wędkarzy 
jeżdżacych na długie zasiadki, bądź po prostu lubiących sporą 
przestrzeń. Ogromna przestrzeń to nie tylko jego wnętrze, podłoga 
zajmuje także mnóstwo miejsca! Ogromna konstrukcja aluminiowa 
tego namiotu sprawia, że pozostaje on stabilny nawet w najgorszych 
warunkach pogodowych. 

www.trakkerproducts.co.uk
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SLXv2 Bivvy

SLXv2
Dokładnie rozważyliśmy potrzeby współczesnych karpiarzy, dlatego 
stworzyliśmy bogato wyposażony namiot, który zawiera przedni 
daszek, wszechstronne wewnętrzne panele oraz narzutę w zestawie.  
Nie pozostawaj w tyle, namiot SLX v2 to jeden z najbardziej wszech-
stronnych namiotów na rynku!

 

•	 Podwójnie zamykane drzwi, pozwalające 
na swobodną konfigurację namiotu

•	 Gruba i wytrzymała podłoga
•	 Wytrzymałe śledzie
•	 Zapinana torba transportowa
•	 Materiał: 4oz nylon
•	 Waga: 8.5kg (1 man); 9.5kg (2 man)  

(plus  podłoga i śledzie około 3kg)

 

•	 Wymiary:  
W280cm x D230cm x H130cm (one-man); 
W305cm x D250cm x H140cm (two-man)

SLXv2 BIVVY 
201200 (One-Man),  
201400 (Two-Man)
•	 Najwyższej jakości nylonowy namiot w 

zestawie z narzutą
•	 Dostępny w wersji 1 os. oraz 2 os.
•	 Daszek nad wejściem do namiotu
•	 Wszechstronne schronienie, zawierające w 

zestawie narzutę zimową
•	 Wyposażony w moskietiery i panele 

wewnętrzne
•	 W zestawie pałąki napinające namiot
•	 Rzepy do przytrzymywania wędzisk

www.trakkerproducts.co.uk
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•	 Zwijana moskitiera w panelu wejścia
•	 Gruba i wytrzymała podłoga
•	 Solidne śledzie typu “T”
•	 Zapinana torba transportowa
•	 Materiał: 4oz nylon 
•	 Wymiary:  

W260cm x D205cm x H122cm (one-man); 
W305cm x D230cm x H150cm (two-man)

•	 Waga: 5.3kg (1 man); 6.1kg (2 man)  
(plus śledzie i podłoga około 3kg)

•	  

•	 Tworzy ganek przed namiotem
•	 Boczne ścianki mogą być zwinięte i 

przypięte
•	 Materia: 4oz nylon
•	 Wymiary:  

W260cm x D240cm x H122cm (one-man); 
W305cm x D275cm x H150cm (two-man)

•	 Wymiary transportowe: 48cm x 30cm         
(1 man); 54cm x 38cm (2 man)

•	 Waga: 2kg (1 man); 2.4kg (2 man)  
(plus śledzie około 1kg)

CAYMAN BIVVY  
EXTENDED WRAP 
201222 (1 Man),201422 (2 Man)
•	 Narzuta do namiotów Cayman
•	 Dostępne w wersji 1 os. oraz 2 os. 
•	 Zwijana moskitiera przednich drzwi
•	 Solidne śledzie typu “T”
•	 Zapinana torba transportowa
•	 Redukuje kondensację oraz zatrzymuje ciepło 

w namiocie

CAYMAN BIVVY 
201220 (One-Man), 201420 (Two-Man) 
•	 Lekki namiot z pionową tylną ścianką
•	 Dostępny w wersji 1os. oraz 2 os.
•	 Szybki do rozłożenia
•	 Płaski tył namiotu dla większej przestrzeni 

wewnętrznej
•	 Daszek nad wejściem do namiotu
•	 W zestawie pałąki napinające namiot 
•	 Boczne ścianki mogą być zwinięte i 

przypięte
•	 Przezroczyste okno

Cayman Bivvy

Elegancki, dobrze zaprojektowany i praktyczny, namiot Cayman wyznacza nowe standardy w swojej klasie,  
z pałąkami składanymi na trzy, co pozwala na zmaksymalizowanie wewnętrznej przestrzeni i redukcję jego 
wagi. Tył namiotu ma płaski profil, pozwalający na umieszczenie namiotu całkowicie na jego tyle,  
tworząc w ten sposób większą przestrzeń dla pozostałej części sprzętu. Ponieważ pałąki są składane jedynie 
w dwóch miejscach jego złożenie zajmuje minimalną ilość czasu. Jak wszystkie namioty Trakker, Cayman 
stanowi wysoki poziom jakości i wykonania.

www.trakkerproducts.co.uk
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MOD 60 BROLLY FULL 
INFILL PANEL (NEW) 
202210
•	 Wpinany panel przedni do brolly MOD 60
•	 Moskitiery w oknach i drzwiach
•	 Podwójnie zapinane drzwi
•	 Przednie drzwi mogą być używane z 

przezroczystym oknem
•	 Wytrzymałe śledzie typu “T”
•	 Wyposażony w torbę transportową
•	 Materiał: 4oz nylon
•	 Waga: 1.6kg

MOD 60 BROLLY HALF 
GROUNDSHEET (NEW) 
202212
•	 Wysokiej jakości podłoga do MOD Brolly
•	 Elastyczny system do kotwiczenia podłogi
•	 Taśmy wykończeniowe wokół krawędzi
•	 Oznaczenie przedniej częśći podłogi w celu 

łatwiejszego montażu
•	 Waga: 1.3kg

MOD BROLLY CENTRE 
POLE (NEW) 
202213
•	 Do użytku z MOD Brolly
•	 Rurka z gwintem do mocowania w 

centralnej części
•	 Ułatwia montaż
•	 Materiał: Lekkie aluminium
•	 Waga: 0.5kg

MOD 60 BROLLY INSECT 
PANEL (NEW) 
202211
•	 Moskietiera do MOD Brolly
•	 Zaczepy do przymocowania zwiniętych 

drzwi lub bocznych paneli
•	 Wytrzymałe śledzie typu “T”
•	 Pokrowiec w zestawie
•	 Waga: 0.9kg

MOD 60 BROLLY (NEW) 
202205
•	 Modułowy, jednoosobowy namiot typu brolly
•	 Rzep do przypięcia wędki
•	 Mieści się w większości popularnych holdalli
•	 Wyposażony w 24” sztyce podtrzymujące
•	 W zestawie z solidnymi śledziami typu “T”
•	 Wygodna torba transportowa
•	 Materiał: 4oz nylon
•	 Wymiary: L260cm x W200cm x D135cm
•	 Waga: 4.1kg (waga bez sztyc oraz śledzi w sumie 

pkoło1kg)

SL WINDBREAK 
210700
•	 Schronienie przed 

wiatrem i zwiększenie 
prywatności

•	 Aluminiowe rurki
•	 Nylonowy pokrowiec
•	 Materiał: 4oz nylon
•	 Wymiary:  

L230cm x H140cm

MOD 60 Brolly

FRAME SUPPORT, 203100
•	 Pałąki napinające pasujące do większości 

namiotów posiadających sztywną 
konstrukcję

•	 Mocna aluminiowa konstrukcja
•	 Pełna regulacja
•	 Materiał: Czarne aluminium

DELUXE PEG SET 
203302
•	 Zapinany pokrowiec z zestawem 10 śledzi
•	 Dwustronny zamek
•	 Rączka do noszenia
•	 Materiał: Poliester
•	 Wymiary: L25cm x W12cm

CLEAR WINDOW 
203200
•	 Przezroczyste okno do namitoów Armo 

wersji 1 os. oraz 2 os.
•	 Moskitiera mocowana na rzep
•	 Wykonane z przezroczystego plastiku
•	 Łatwy montaż, nie są wymagane żadne 

narzędzia

TENSION STRAP 
203400 (One-Man),  
203401 (Two-Man)
•	 Pasek napinający
•	 Do użytku gdy 

nie korzystasz z 
podłogi

•	 Dostępne do 
wersji 1 os. i 2 os.

•	 Lekki i łatwy w 
użyciu

•	 Wymiary:  
L251cm (1 man);  
300cm (2 man)

•	 Waga: 50g (1 man); 58g (2 man)
•	 Wymiary: L25cm x W12cm

Akcesoria MOD 60 to modułowy namiot typu brolly, który 
umożliwia dokupienie dodatkowych elementów 
do bazowej konstrukcji. Jest wykonany z ny-
lonu i już wkrótce stanie się niezwykle popularny 
wśród wędkarzy, którzy są mobilni, bądź nie chcą 
rezygnować ze schronienia podczas krótkich zasiadek..

www.trakkerproducts.co.uk
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POWER STOVE 
211102
•	 Dwukanałowe źródło zasilania
•	 Kompaktowa, składana konstrukcja
•	 Wyposażony w pokrowiec
•	 Materiał: Stal nierdzewna
•	 Wymiary: 9cm x 7.5cm (folded)
•	 Waga: 308g
•	 Maksymalna moc: 3500W

Bardzo praktyczne nac-
zynia do gotowania zapro-
jektowane specjalnie z 
myślą o wędkarzach. Od 
kuchenek gazowych do 
garnków, patelni i naczyń 
do picia.  

MXP LANTERN 
211401
•	 Latarenka zasilana gazowo
•	 Wyposażona w łańcuch do zawieszenia
•	 Ceramiczny układ zapłonowy
•	 W zestawie ze sztywnym pokrowcem
•	 Zawiera sześć siateczek
•	 Materiał: Stop aluminium i stali nierdzewnej
•	 Wymiary: H10cm x W5cm
•	 Waga: 136g 

GAS CANISTER STAND 
211400
•	 Zwiększa stabilność większości butli gazowych
•	 Wystarczy rozłożyć nóżki aby zablokować 

butlę w miejscu
•	 Gumowe nóżki
•	 Materiał: ABS termoplastik
•	 Wymiary:11.7cm x 2cm
•	 Waga: 20g

CUTLERY  
SET 
211405
•	 Lekki i kompaktowy zestaw sztućców 
•	 Wyposażony w nóż, widelec oraz łyżkę
•	 Zapakowany w woreczek
•	 Wymiary: 
•	 L16cm x W3cm
•	 Waga: 68g

JUMBO  
KETTLE 
211301
•	 Łatwy do czyszczenia, pokryty anodowaną 

powłoką
•	 Składana rączka
•	 Materiał: Aluminium
•	 Rozmiar: 15.3cm x 10.5cm
•	 Pojemność: 1.5 litra
•	 Waga: 232g

KETTLE 
211300
•	 Lekki czajnik
•	 Łatwy do czyszczenia 
•	 Składana rączka
•	 Materiał: Aluminium
•	 Rozmiar: 15.3cm x 6.7cm
•	 Pojemność: 0.9ltr
•	 Waga: 150g

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

NON-STICK FRYING PAN 
211403
•	 Lekka aluminiowa patelnia
•	 Łatwa do czyszczenia, anodowana powłoka
•	 Składana rączka
•	 Najlepiej użytkować z pomocą sztućców 

drewnianych bądź z tworzyw sztucznych
•	 Materiał: Aluminium
•	 Rozmiar: W21cm x D5cm
•	 Pojemność: 2 litry
•	 Waga: 223g

THREE-PIECE  
COOKWARE SET 
211200
•	 Zestaw dwóch garnków oraz patelni
•	 Łatwe do czyszczenia, nieprzywierająca 

anodowana powłoka
•	 Rozkładane uchwyty
•	 Żaroodporne uchwyty
•	 Zestaw zapakowany w siateczkę ochronną
•	 Materiał: Aluminium z anodowaną powłoką
•	 Patelnia: 17.5cm x 3.9cm = 750ml poj.
•	 Duży garnek: 17cm x 9.5cm = 1.7 l poj.
•	 Mały garnek: 15cm x 8cm = 1 l poj.
•	 Waga: 746g

FOUR-PIECE  
COOKWARE SET 
211201
•	 Dwa garnki z dwiema wysokimi 

pokrywkami
•	 Łatwe do czyszczenia, nieprzywierająca 

powłoka
•	 Rozkładane uchwyty
•	 Mały garnek może pomieścić palnik 

gazowy
•	 Zestaw wyposażony w myjkę do 

czyszczenia
•	 Zestaw zapakowany w siateczkę ochronną
•	 Materiał: Aluminium z anodowaną powłoką
•	 Duży garnek: 13.5cm x 11.2cm = 1.3 l poj.
•	 Duża pokrywka: 12.7cm x 6.5cm = 650ml 

poj.
•	 Mały garnek: 12.5cm x 10.2cm = 900ml poj.
•	 Mały garnek: 12cm x 6cm = 500ml poj.
•	 Waga: 448g

Armolife

TITANIUM STOVE 
211103
•	 Ogromna wydajność
•	 Połączenie lekkości i mocys
•	 Kompaktowa konstrukcja
•	 W zestaiwe z pokrowcem
•	 Materiał: Titanum, aluminium i miedź
•	 Wymiary: 7.4cm x 8.8cm (złożony)
•	 Waga: 98g
•	 Maksymalna moc: 3300W

PH-3 STOVE  
(NEW) 
211104
•	 Lekki i stabilny piecyk
•	 Duży płomień
•	 Rozkładane wsporniki i nogi ze stali 

nierdzewnej
•	 Materiał: Stal nierdzewna
•	 Waga: 146g
•	 Wymiary: 7.4cm x 8.8cm (złożony)
•	 Maksymalna moc: 2800W

LCG STOVE  211100
•	 Małe urządzenie o potężnej wydajności
•	 Rewolucjny układ zapłonowy
•	 Wyjątkowo stabilny
•	 Kompaktowana, składana 

konstrukcja
•	 Wysoka wydajność cieplna
•	 Wzposażony w pokrowiec
•	 Materiał: Stal nierdzewna i miedź
•	 Wymiary: 13cm x 7.5cm
•	 Waga: 231g
•	 Maksymalna moc: 3200W

MICRO STOVE 
211101
•	 Małe urządzenie o potężnej wydajności 
•	 Kompaktowana, składana konstrukcja
•	 Rewolucjny układ zapłonowy
•	 Wyposażony w wzmocniony pokrowiec
•	 Materiał: Stop aluminium i stali 

nierdzewnejl
•	 Wymiary: 5.7cm x 8cm (folded)
•	 Waga: 142g
•	 Maksymalna moc: 3200W

An extremely practical range of bankside cookware products designed specifically with anglers in 
mind. From kettles and stoves to pans and drinking vessels, Trakker have got it all covered.

www.trakkerproducts.co.uk
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NXG 50L RUCKSACK 
204301
•	 Pięć niezależnych kieszeni
•	 Neoprenowe rączki
•	 Wzmocniony z nyplexu
•	 W pełni regulowane szelki
•	 Regulowane przegródki na rzepy
•	 Wodoodporne wzmocnienia z nyplaxu
•	 Nyplexowa osłona do noszenia na ramieniu

NXG 90L RUCKSACK 
204302
•	 Neoprenowe rączki
•	 Wzmocniony z materiału nyplexowego
•	 Regulowane przegródki na rzepy
•	 W pełni regulowane szelki na ramiona
•	 Sztywna rama plecaka
•	 Pięć zewnętrznych kieszeni zapinanych na 

dwukierunkowe zamki
•	 Dwukierunkowy zamek do komory 

głównej z pokrywą wodoodporną
•	 Może być używany jako torba do wózka
•	 Materiał: 600-denier poliester
•	 Wymiary: H64cm x W54cm x D36cm

 

•	 Dwustronne zamki do głównej komory
•	 Może być używany jako torba do wózka
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: H57cm x W48cm x D27cm

NXG 45L RUCKSACK 
204300
•	 Cztery zewnętrzne kieszenie
•	 Regulowane szelki do noszenia
•	 Regulowane przegródki na rzepy
•	 Ściągacz wewnętrznej komory
•	 Wodoodporne wzmocnienie z nyplaxu
•	 Materiał: 600-denier poliester
•	 Wymiary: H48cm x W30cm x D21cm  

(bez zewnętrznych kieszeni)

NXG XL COOL BAG 
204602
•	 Obszerna, termiczna torba
•	 Pomieści około 20kg kulek lub jedzenia
•	 Wyścielone ścianki dla optymalnej izolacji
•	 Dwustronny zamek do komory głównej
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L43cm x W40cm x D30cm

NXG COMPACT FOOD BAG 
204400
•	 Kompaktowy pokrowiec na naczynia
•	 Wyposażony w ręcznik, dwa talerze, dwa 

noże i widelce
•	 Dodatkowo zawiera: łyżkę, scyzoryk, 

korkociąg i otwieracz do butelek
•	 Kompaktowa, składana konstrukcja 
•	 Zawiera wszystkie podstawowe naczynia 

kuchenne niezbędne nad wodą
•	 Materiał: 600-denier poliester
•	 Wymiary: L27cm x W4cm x H4cm

NXG CHILLA BAG ,204601
•	 Torba termiczna łatwa do wyczyszczenia
•	 Uchwyty pokryte neoprenem
•	 Regulowany wzmacniany pasek 
•	 Dwukierunkowy zamek do komory głównej
•	 Boczne kieszonki z siateczki
•	 Zapinana przednia kieszeń
•	 Wewnętrzną część PVC można wyciągnąć w 

celu umycia
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L36cm x W23cm x H23cm

NXG BAIT BAG 
204700
•	 Idealna na kulki haczykowe
•	 Wyposażona w 6 szczelnych pojemników na 

wyjmowanej tacce
•	 Uchwyty pokryte neoprenem
•	 Dwukierunkowy zamek do komory głównej
•	 Boczne kieszonki z siateczki
•	 Zapinana przednia kieszonka
•	 Wewnętrzną część PVC można wyciągnąć w 

celu umycia
•	 Materiał:  

600-den. poliester
•	 Wymiary: L25cm x  

W18cm x H21cm

NXG LARGE CHILLA BAG 
204600
•	 Duża torba termiczna
•	 Uchwyty pokryte neoprenem
•	 Regulowany pasek na ramię
•	 Dwustronny zamek do komory głównej
•	 Boczne kieszenie z siateczki
•	 Zapinana przednia kieszonka
•	 Wewnętrzną część można wyciągnąć w celu 

umycia
•	 Wymiary: L46cm x W32cm x H26cm

NXG DELUXE FOOD  
UTENSIL BAG 
204401
•	 Kompaktowe rozwiązanie dla 

wymagających karpiarzy
•	 Wyposażone w ręcznik, dwa talerze, dwa 

noże i widelce, dwa metalowe pojemniki 
oraz dwa metalowe kubki

•	 Komora główna zapinana na dwustronny 
zamek

•	 Inteligntnie usztywniony pokrowiec
•	 Neoprenowe uchwyty do przenoszenia
•	 Materiał: 600-denier poliester
•	 Wymiary: L25cm x W25cm x H10cm

NXG COMPACT  
BARROW BAG 204101
•	 Torba do wóżka transportowego z płaskim dnem
•	 Pięć zewnętrznych kieszeni
•	 Wzmocnienia z nyplaxu
•	 Górna pokrywa jest dodatkowo wzmocniona, 

dzięki czemu można jej używać jako stolik
•	 Neoprenowe uchwyty i paski
•	 Podwójne zamki w kieszeniach
•	 Dwukierunkowe zamki do komory głównej
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L65cm x H40cm x D37cm

NXG COOKWARE BAG 
204911
•	 Torba do przechowywania naczyń kuchennych
•	 Trzy wewnętrzne kieszenie
•	 Wnętrze pokryte miękkim materiałem
•	 Podwójnie zamykana klapa górna
•	 Uchwyty do przenoszenia
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary:  

L34cm x W24cm x D24cm 
(nie zawiera naczyń)

NXG

NXG CARRYALL 
204100
•	 Obszerna torba 
•	 Cztery zewnętrzne kieszenie
•	 Wzmocnienie z nyplaxu oraz gumowe nóżki
•	 Wzmocnione uchwyty do przenoszenia
•	 Dwukierunkowe zamki do komory głównej
•	 Regulowany i wzmocniony pasek na ramię
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: H50cm x W25cm x D30cm

www.trakkerproducts.co.uk

Bestsellery serii toreb NXG, które wyznaczają nowe 
standardy pod względem praktyczności i unikalnych 
projektów toreb dla wymagających wędkarzy. Solid-
ny i wytrzymały materiał poliestrowy jest używany we 
wszystkich produktach kompleksowej oferty toreb      
i bagaży, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
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NXG 3/4 ROD 
SLEEVE
204802
•	 Zapinany pokrowiec 

na 3/4 dł. wędki
•	 Pasuje do 12ft i 13ft 

wędek
•	 Miękka podszewka
•	 Dolny ściągacz
•	 Materiał: 600-

den. poliester                                                       
Długość: L155cm

NXG 12ft ROD 
SLEEVE 
204800
•	 Lufy do ochrony 12ft 

wędek
•	 Pasuje do 12ft 

wędek z dużymi 
kołowrotkami i 
50mm przelotkami 

•	 Poszczególna 
ochrona wędki

•	 Wytrzymałe zamki
•	 Materiał: 600-den. 

poliester
•	 Wymiary: L200cm

NXG 13ft ROD 
SLEEVE 204801
•	 Lufy do ochrony 

13ft wędek
•	 Pasuje do 13ft 

wędek z dużymi 
kołowrotkami i 
50mm przelotkami 

•	 Poszczególna 
ochrona wędki

•	 Wytrzymałe zamki
•	 Materiał: 600-den. 

poliester
•	 Długość: L215cm

NXG 2-ROD PADDED 
SLEEVE 12ft 
204803
•	 Pokrowiec na 2 wędki 12ft
•	 Zmieści duże kołowrotki i 50mm 

przelotki
•	 Neoprenowy uchwyt
•	 Neoprenowy uchwyt do 

przenoszenia z metalowymi 
mocowaniami

•	 Usztywniony z nyplaxu
•	 Miejsce na brolly
•	 Wewnętrzny materiał dla 

ochrony wędek
•	 Materiał: 600-denier  poliester
•	 Wymiary: L200cm

NXG 5-ROD  
PADDED SLEEVE 
12ft 204805
•	 Pokrowiec na 5 wędek 

długości 12ft
•	 Zmieści duże 

kołowrotki i 50mm 
przelotki

•	 Cztery 
zewnętrzne 
kieszenie

•	 Uchwyt
•	 Nyplaxowe 

wzmocnienie
•	 Regulowany 

pasek na ramię
•	 Wewnętrzne 

kieszenie na 5 
wędzisk

•	 Stworzony z 
myślą o dużych 
kołowrotkach

•	 Materiał: 
600-denier 
poliester

•	 Wymiary: L200cm x 
W45cm 

NXG 8-ROD  
PADDED  
HOLDALL 12ft 
204500
•	 Holdall na 8 wędzisk
•	 Mieści 4 wędki uzbrojone i 4 

rozłożone
•	 Pomieści duże kołowrotki i 

50mm przelotki
•	 Neoprenowe mocowania 

na rzepy
•	 Wyścielona komora 

wewnętrzna
•	 Wzmocnienia z nyplaxu
•	 Dwie zewnętrzne kieszenie
•	 Neoprenowy uchwyt
•	 Neoprenowy uchwyt do 

przenoszenia z metalowymi 
mocowaniami

•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L200cm x W42cm

NXG 5-ROD QUIVER 
204200
•	 Zmieści 5 wędek i brolly
•	 Wzmocniony pasek na ramię
•	 Neoprenowe uchwyty
•	 Wzmocniona baza nyplaxowa
•	 Dwie zapinane, przednie kieszenie
•	 Duża główna kieszeń
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L125cm x W30cm

NXG 3-ROD STALKING 
QUIVER 
204201
•	 Lekki pokrowiec na 3 wędki
•	 Neoprenowe uchwyty
•	 Wzmocnienie z 

nyplaxu
•	 Dwie zapinane 

przednie 
kieszenie

•	 Duża główna 
kieszeń

•	 Pasek na ramię z 
metalową klamrą

•	 Materiał: 600-den. 
poliester

•	 Wymiary: 
L125cm x 
W22cm

NXG 3-ROD PADDED SLEEVE 12ft 
204804
•	 Pokrowiec na 3 wędki długości 13fts
•	 Pomieści duże kołowrotki i 50mm przelotki
•	 Neoprenowy uchwyt
•	 Wzmocniony, regulowany pasek na ramię
•	 Wzmocniony z materiału nyplax
•	 Dwa zewnętrzne rękawy
•	 Oddzielne, wyścielone kieszenie do 

przechowywania trzech wędzisk
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Długość: L200cm

NXG 3-ROD PADDED SLEEVE 13ft 
204806

•	 Pokrowiec na 3 wędki długości 13ft
•	 Pomieści duże kołowrotki i 50mm 

przelotki
•	 Neoprenowy uchwyt
•	 Wzmocniony, regulowany pasek na 

ramię
•	 Wzmocniony z materiału nyplax
•	 Dwa zewnętrzne rękawy
•	 Oddzielne, wyścielone kieszenie do 

przechowywania trzech wędzisk
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Długość: L215cm

NXG TIP  
PROTECTORS 204904
•	 Chroni szczytówki przed 

uszkodzeniem
•	 Pakowane po 2 sztuki
•	 Ściągacze
•	 Miękkie wnętrze dla optymalnej 

ochrony
•	 Usztywniona końcowa część
•	 Materiał: 600-den.  

poliester
•	 Wymiary:  

L28cm x W5cm

NXG 3-ROD  
CAPTIVE QUIVER 204202
•	 Pokrowiec na 3 wędziska
•	 Stworzony na 12ft i 13ft wędki
•	 Wyjmowane ochraniacze 

szczytówek
•	 Elastyczne mocowanie wędek
•	 Zapinane kieszenie na ciężarki
•	 Dwie zapinane przednie kieszenie
•	 Nadaje się do przenoszenia 

zgrabnych namiotów i brolly
•	 Neoprenowe uchwyty 
•	 Wzmocniony uchwyt na ramię
•	 Wzmocnienie z nyplaxu
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary L125cm x W22cm

NXG 5-ROD  
CAPTIVE QUIVER 204203
•	 Pokrowiec na 5 wędzisk
•	 Stworzony na 12ft i 13ft wędki
•	 Wyjmowane ochraniacze 

szczytówek
•	 Elastyczne mocowanie wędek
•	 Zapinane kieszenie na ciężarki
•	 Dwie zapinane przednie kieszenie
•	 Nadaje się do przenoszenia 

zgrabnych namiotów i brolly
•	 Neoprenowe uchwyty 
•	 Wzmocniony uchwyt na ramię
•	 Wzmocnienie z nyplaxu
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L125cm x W30cm

NXG REEL PROTECTORS 
204701
•	 Pokrowce ochronne do 

kołowrotków do systemu 
quiver

•	 Komplet zawiera 2 sztuki
•	 Zapięcie na rzep
•	 Wkładka z miękkiego 

materiału
•	 Pasuje do dużych modeli 

kołowrotków
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L24cm x W10cm x 

D15cm

NXG

www.trakkerproducts.co.uk
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NXG BEDCHAIR STORAGE 
POUCH 
204905
•	 Kieszeń do każdego systemu łóżek
•	 Trzy zapinene kieszenie zapewniają 

wystarczająco miejsca do przechowywania
•	 Zintegrowany pokrowiec na okulary
•	 Regulowane paski do mocowania
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L40cm x W25cm

NXG CAMERA BAG
204914
•	 Torba ochronna na aparat i akcesoria
•	 Łatwy system otwierania
•	 Wewnętrzne przegrody umożliwiające schludne 

przechowywanie
•	 Dwustronne zamki
•	 Zintegrowany usztywniony i wzmocniony uchwyt
•	 Materiał: 600-denier poliester
•	 Wymiary: L25cm x W25cm x D16cm

NXG COMBI RIG POUCH 
204703
•	 Przestronne etui na przypony
•	 Wyścielone wnętrze
•	 Sześć wyjmowanych kieszonek z PVC
•	 Ultra wysoka gęstość pianki wewnętrznej
•	 Dwie zapinane, osobne kieszenie
•	 Wyposażone z pinezki
•	 Wewnętrzna kieszeń zapinana na rzep
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary:  

L26cm x W15cm  
x D10cm

NXG SCALE POUCH 
204901
•	 Pokrowiec na akumulator
•	 Pasuje do popularnych modeli
•	 Zapinany na zamek
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L30cm x W26cm x D2cm

NXG BAIT CADDY 
204915 (Standard), 204916 (Large)
•	 Torebka na przynęty
•	 Dostępna w rozmiarze standard oraz large
•	 Idealny przy używaniu kobry
•	 Łatwy dostęp
•	 Zapinana wewnętrzna kieszeń
•	 Wodoodporne szwy i wyjmowana poszewka
•	 Elastyczny pasek do mocowania kobry
•	 Regulowany pasek
•	 Nyplaxowa baza
•	 Standardowa wielkośc pomieśći ok.3kg a 

duża wersja około. 5kg kulek
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary:  

L26cm x W10cm x 
D19cm (Std); 
L24cm x 
W15cm x 
D25cm (Large)

NXG WASH BAG 204900
•	 Pokrowiec na przybory toaletowe
•	 Wewnętrzne przegródki zapinane na zamek
•	 Zewnętrzne taśmy dają dodatkowe 

możliwości przechowywania
•	 Baza z nyplaxu
•	 Wyposażony z lusterko
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L23cm x W11cm 

NXG CLOTHES TUBE 
204917
•	 Pokrowiec do przechowywania czystych i 

brudnych ubrań
•	 Elastyczna podszewka, które reguluje ilość 

brudnych i czystych ubrań
•	 Wzmocnione szwy eleminują brzydkie 

zapachy i wilgoć
•	 Ciężkie, dwustronne zamki
•	 Perfekcyjny na długie zasiadki
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L68cm x W30cm x D30cm

NXG GROUNDBAIT BOWL 
204906
•	 Składane wiadro na przynęty
•	 Podwójnie szyte uchwyty
•	 Nyplaxowa baza dla maksymalnej trwałości
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: W30cm x H17cm

NXG SPOD & 
MARKER FLOAT 
TUBE 
204908
•	 Pokrowiec na marker 
•	 Neoprenowy uchwyt
•	 Zapinana kieszeń
•	 Nyplaxowa baza
•	 Plastikowa część 

ochronna
•	 Materiał: 600-den. 

poliester
•	 Wymiary: 

L28cm x  
W11cm

NXG

NXG LEAD POUCH  
SINGLE COMPARTMENT 
204903
•	 Pokrowiec na ciężarki
•	 Pojedyncza, zapinana kieszeń
•	 Wypełnienie z miękkiego materiału
•	 Uchwyt do przenoszenia
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L14cm x W8.5cm x D8cm

NXG LEAD POUCH  
TWIN COMPARTMENT 
204912
•	 Podwójny pokrowiec na ciężarki z 

wyjmowaną przegródką
•	 Miękka podszewka
•	 Uchwyt do przenoszenia
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L45cm x W20cm x D6cm

NXG LEAD POUCH  
4 COMPARTMENT 
204902
•	 Pokrowiec na ciężarki
•	 Wyjmowane przegródki
•	 Wewnętrzna kieszeń na rzep
•	 Miękka podszewka
•	 Neoprenowy uchwyt
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L30cm x W15cm x D8cm

NXG BITZ BAG 
204909 (Standard), 204910 (Large)
•	 Organizator na przyrządy karpiowe
•	 Duża pojemność wewnętrzna
•	 Góra klapka z siateczki, aby było widać zawartość
•	 Dwie regulowane/ wypinane przegródki na rzepy
•	 Dwustronne zamki
•	 Wytrzymały uchwyt z taśmy
•	 Wodoodporna baza z nyplaxu
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L18cm x W14cm x D8cm (Std);  

L28cm x W18cm x D9cm (Large)

NXG STOVE BAG 
204913
•	 Ochronny pokrowiec na piecyk
•	 Zapinana góra
•	 Neoprenowe uchwyty
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: H17cm x W19cm

NXG  
BUZZER BAR BAG 
204704
•	 Pokrowiec na buzz bary oraz sygnalizatory
•	 Usztywniony korpus z wewnętrzną warstwą 

ochronną
•	 Dwustronne zamki 
•	 Regulowalne paski zabezpieczające buzz bary
•	 Wewnętrzna kieszeń zapinana na rzep
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary L45cm x  W20cm x D6cm

NXG BIVVY BAG 
204102
•	 Trwały i przestronny pokrowiec na namiot 
•	 Przystosowany do namiotów zarówno 1 os. 

jak i 2 os. Armo oraz SLX
•	 Wzmocnione uchwyty do przenoszenia
•	 Dodatkowe uchwyty na każdym z końców
•	 Wzmocnione zamki
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L134cm x W26cm

NXG BAIT BUCKET BAG 
204705
•	 Pomieści 10 litrowe wiadro
•	 Wyścielona pokrywa służy jako siedzenie
•	 Neoprenowe uchwyty do przenoszenia
•	 Regulowalny pasek na ramię
•	 Obszerne, boczne kieszenie na rzepy
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: H30cm x DIA30cm

NXG  
STIFF RIG POUCH 
204702
•	 Piórnik na przypony
•	 Gęsta pianka wewnętrzna
•	 Wyposażony w pinezki
•	 Twarda obudowa zewnętrzna
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L35cm x W13cm x D3cm

NXG 
SLEEPING 
BAG  
CARRYALL 
204707
•	 Worek pasujący 

do większości 
śpiworów

•	 Duża pojemność
•	 Zapinany na zamek
•	 Wytrzymały uchwyt
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L60cm x W42cm

NXG  
PVA  
POUCH
205900
•	 Pokrowiec do przechowywania             

produktów PVA
•	 Foliowane kieszenie
•	 10 osobnych kieszonek
•	 Neoprenowy uchwyt
•	 Wodoodporna baza z nyplaxu
•	 Materiał: 600-den. poliester
•	 Wymiary: L25cm x W15cm x D16cm

NXG 
GADGET 
BAG 
204706
•	 Torba na 

niewielkie 
przedmioty

•	 Duża zapinana kieszeń
•	 Neoprenowa podszewka
•	 Neoprenowy uchwyt
•	 Materiał: 600-den.poliester
•	 Wymiary: L24cm x W23cm x D10cm

www.trakkerproducts.co.uk



Product Title

28 29

ELITE HOODY  
(OLIVE) (NEW)
207319 (S), 207320 (M), 207321 (L), 
207322 (XL), 207323 (XXL)
•	 Stylowa, wygodna i ciepła bluza z kapturem
•	 Karpiowy, zielony kolor
•	 Ściągacze przy kapturze
•	 Duża, przednia kieszeń
•	 Materiał: Bawełna i poliester
•	 Rozmiary: S-XXL

ELITE HOODY  
(CHARCOAL) (NEW)
270230 (S), 270231 (M), 270232 (L), 
270233 (XL), 270234 (XXL)
•	 Stylowa, wygodna i ciepła bluza z kapturem
•	 Subtelny, grafitowy kolor
•	 Ściągacze przy kapturze
•	 Duża przednia kieszeń
•	 Materiał: Bawełna i poliester
•	 Rozmiary: S-XXL

ELITE ZIPPED HOODY  
(OLIVE) (NEW)
207349 (S). 207350 (M), 207351 (L), 
207352 (XL), 207353 (XXL)
•	 Stylowa, wygodna i ciepła bluza z kapturem
•	 Zamek na całej długości
•	 Karpiowy, zielony kolor

•	 Ściągacze przy kapturze
•	 Duża, przednia kieszeń
•	 Materiał: Bawełna i poliester
•	 Rozmiary: S-XXL

Odzież

POLO SHIRT (OLIVE)
207100 (M), 207101 (L), 207102 (XL), 
207103 (XXL), 207104 (XXXL)
•	 Stylowa koszulka polo
•	 Rękawy zaprojektowane w sposób 

zapewniający niekrępujące ruchy
•	 Karpiowy zielony kolor
•	 Wentylowane obrzerza
•	 Kołnierzyk wzmacniany tasiemką
•	 Materiał: 100% bawełny
•	 Rozmiar: M-XXXL

COTTON T-SHIRT (OLIVE)
207520 (M), 207521 (L), 207522 
(XL), 207523 (XXL), 207524 (XXXL)
•	 Modny, komfortowy t-shirt
•	 Karpiowy, zielony kolor
•	 Kołnierzyk wzmacniany tasiemką
•	 Krój wysokiej jakości
•	 Materiał: 100% bawełna
•	 Rozmiary: M-XXXL

POLO SHIRT  
(CHARCOAL)207209 (S), 
207210 (M), 207211 (L), 207212 (XL), 
207213 (XXL)
•	 Stylowa koszulka polo
•	 Subtelny, grafitowy kolor
•	 Rękawy zaprojektowane w sposób 

zapewniający niekrępujące ruchy
•	 Wentylowane obrzeża
•	 Kolnierzyk wzmacniany tasiemką
•	 Materiał: 100% bawełna
•	 Rozmiary: S-XXL

COTTON T-SHIRT  
(CHARCOAL)
207219 (S), 207220 (M), 207221 (L), 
207222 (XL), 207223 (XXL)
•	 Modny, komfortowy t-shirt
•	 Subtelny, grafitowy kolor
•	 Kolnierzyk wzmacniany tasiemką
•	 Krój wysokiej jakości
•	 Materiał: 100% bawełna
•	 Rozmiary: S-XXL

Dobrze zaprojektowane, funkc-
jonalne i perfekcyjne na każdą 
porę roku, seria odzieży Trak-
ker zawsze była uwielbiana przez 
wędkarzy zarówno młodych jak i 
starych. Wprowadzono kilka zmian 
i udoskonaleń w tych produktach, 
a obecnie wszystkie występują pod 
nowym logo Trakker. 

www.trakkerproducts.co.uk
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COMBAT TROUSERS 
(NEW)
207539 (S), 207540 (M), 207541 (L), 
207542 (XL), 207543 (XXL), 207544 
(XXXL)
•	 Lekkie i wygodne bojówki
•	 Odpinane nogawki
•	 Parciany pasek
•	 Sześć pojemnych kieszeni 
•	 Materiał: Bawełna i nylon
•	 Rozmiary: S-XXXL

LIGHTWEIGHT COMBATS 
(NEW)
207499 (S), 207500 (M), 207501 (L), 
207502 (XL), 207503 (XXL), 207504 
(XXXL)
•	 Wygodne i lekkie bojówki
•	 Superlekki, szybkoschnący materiał
•	 Odpinane nogawki
•	 Elastyczny ściągacz w pasie
•	 Rozpinany dół nogawek
•	 Pięć obszernych kieszeni, w tym dwie 

zapinane
•	 Materiał: Bawełna i nylon
•	 Rozmiary: S-XXXL

FLEECE JOGGING  
BOTTOMS (NEW)
207309 (S), 207310 (M), 207311 (L), 
207312 (XL), 207313 (XXL)
•	 Komfortowe w pełni elastyczne spodnie 

dresowe
•	 Posiadają dwie, boczne kieszenie
•	 Zaprojektowane w lużnym i wygodnym stylu
•	 Materiał: Bawełna i poliester
•	 Rozmiary: S-XXL

Odzież

POLAR FLEECE 
GLOVES 
207701
•	 Lekkie, ciepłe i wytrzymałe 

rękawiczki polarowe
•	 Zaawansowany materiał 

polarowy
•	 Odpinane palce, dla 

zwiększenia sprawności
•	 Gumowe łaty dla ułatwienia 

przyczepności
•	 Elastyczne ściągacze w 

nadgarstkach 

TWO-PIECE UNDERSUIT
207330 (M), 207331 (L), 207332 
(XL), 207333 (XXL), 207334 (XXXL)
•	 Ocieplacz stosowany jako warstwa ubrania 

zimowego
•	 Odpinany kaptur, elastyczne mankiety i 

zamek pod szyją
•	 Ściągacz w pasie i rozpinane nogawki
•	 Materiał: Poliester
•	 Rozmiary: M-XXXL

BASEBALL  
CAP – OLIVE 
207606
•	 Stylowa, wysokiej jakości, oliwkowa 

czapeczka z daszkiem 
•	 Pełna regulacja, pasuje na każdy rozmiar
•	 Tłoczone logo 3D Trakker na przodzie
•	 Logo na tylnej regulacji

APHEX JACKET (NEW)
206130 (M), 206131 (L), 206132 (XL), 
206133 (XXL), 206134 (XXXL)
•	 Udoskonalona w pełni wodoodporna i 

oddychająca kurtka
•	 Komfortowa odzież z siateczkową 

podpinką
•	 Wytrzymałe zamki z przednią klapą i 

rzepami
•	 Regulowany i odpinany kaptur
•	 Regulowana talia
•	 Materiał: PU-pokryty poliesterem i nylonem
•	 Rozmiary: M-XXXL

X-CELL ZIPPED JACKET 
(NEW)
207809 (S), 207810 (M), 207811 (L), 
207812 (XL), 207813 (XXL)
•	 Udoskonalona wodoodporna kurtka na 

sezon wiosenno-jesienny
•	 Utrzymuje ciepło
•	 Trzy zapinane, zewnętrzne kieszenie
•	 W pełni zapinany przód
•	 Dopasowany krój, aby zapewnić swobodne 

poruszanie się
•	 Wnętrze pokryte podwójną siateczką i 

mikropolarem
•	 Materiał: Poliester i spandex
•	 Rozmiary: S-XXL
DOWNPOUR JACKET 
(NEW)
206120 (M), 206121 (L), 206122 (XL), 
206123 (XXL), 206124 (XXXL)
•	 Udoskonalona w pełni wodoodporna i 

oddychająca kurtka
•	 Luźny i lekki krój
•	 W pełni zapinany przód
•	 Odpinany kaptur
•	 Kołnierz wyścielony polarem
•	 Materiał: PU- pokryty nylonem
•	 Rozmiary: M-XXXL

DOWNPOUR TROUSERS 
(NEW)
206420 (M), 206421 (L), 206422 
(XL), 206423 (XXL), 206424 (XXXL)
•	 Udoskonalone w pełni wodoodporne i 

oddychające spodnie
•	 Elastyczny ściągacz w pasie
•	 Rozpinane doły nogawek
•	 Dwie głębokie kieszenie
•	 Materiał: PU-pokryty nylonem
•	 Rozmiary: M-XXXL

www.trakkerproducts.co.uk
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AS 365 SLEEPING BAG 
208230
•	 Śpiwór do całorocznego użytku
•	 Wewnętrzna część może być wyciągana       

i wkładana
•	 Wyciągana i nadająca się do prania 

wewnętrzna część
•	 Komplet wyposażony w dwa osobne 

pokrowce
•	 Zamki błyskawiczne
•	 Klamry trzymające
•	 W pełni oddychająca i wodoodporna 

zewnętrzna warstwa
•	 Materiał: oddychający i wodoodporny 

poliester
•	 Wymiary: L203cm x W91cm
•	 Waga: 5.5kg

LAYERS BAG (NEW) 
208120
•	 Super ciepły, dwuwarstwowy śpiwór
•	 Dwa śpiwory w jednym
•	 Idealny na 4 pory roku
•	 W pełni oddychający materiał
•	 Zamki błyskawiczne 
•	 Wyposażony z pokrowiec
•	 Materiał: Poliester (zewn.), nylon (wew.)
•	 Wymiary: L203cm x W91cm
•	 Waga: 4.2kg

SNOOZE LITE 
208400
•	 Super lekki śpiwór na ciepłą pogodę
•	 Kompaktowy po złożeniu
•	 Miękkie wnętrze z polisteru
•	 Wysoce oddychający materiał
•	 Zamki z dwóch stron i taśmy zapobiegające 

zsuwaniu się śpiwora
•	 Bezpieczne i elastyczne mocowanie do 

łóżka
•	 Dostarczony w kompaktowym worku
•	 Materiał: Poliester
•	 Wymiary: L203cm x W91cm
•	 Waga: 1.4kgBIG SNOOZE+ (NEW) 

208100
•	 Udoskonalona wersja bestsellerowego 

śpiwora Trakker
•	 Wyjątkowo lekki i ciepły śpiwór
•	 Wysoce oddychający materiał
•	 Ciepły polar wewnętrzny
•	 Zamki błyskawiczne w dwóch stron
•	 Bezpieczne i elastyczne taśmy 

zapobiegające zsuwaniu się 
•	 Mocowanie na gumce górnej i dolnej częśći 

śpiwora redukujące przesunięcia
•	 Wyłożony ciepłnym polarem w karpiowym 

zielonym kolorze
•	 Wyposażony w pokrowiec
•	 Materiał: Poliester (zew.), polar (wew.)
•	 Wymiary: L203cm x W91cm
•	 Waga 3.2kg

Śpiwory

BEDCHAIR THERMAL 
COVER (NEW) 
208300
•	 Udoskonalona narzuta na zimowe dni
•	 W pełni wodoodporna i oddychająca 

tkanina
•	 Polarowa wewnętrzna wkładka dla 

optymalnego komfortu
•	 Cztery elastyczne taśmy zapobiegające 

zsuwaniu się narzuty
•	 Wyposażona w osobny pokrowiec
•	 Zaprojektowana aby pasowała do 

większości łóżek karpiowych
•	 Materiał: Poliester  - cz. zewnętrzna, polar - 

cz. wewnętrzna
•	 Waga: 1.5kg
•	 Wymiary: L210cm x W134cm 

CARP PILLOW (NEW) 
209201
•	 Udoskonalona, kompaktowa poduszka
•	 Jedna strona wykończona polarem, druga 

bawełną
•	 Zdejmowana poszewka ułatwia jej pranie
•	 Niesamowicie wygodna
•	 Łatwa w transporcie
•	 Materiał: Polar/bawełna 
•	 Wymiary: L45cm x W40cm

JUMBO CARP PILLOW 
(NEW) 
209200
•	 Udoskonalona, pełnowymiarowa torba do 

łóżka karpiowego
•	 Jedna strona wykończona polarem, druga 

bawełną
•	 Zdejmowana poszewka ułatwia jej pranie
•	 Regulowane taśmy przytrzymujące
•	 Wyjątkowa komfortowa
•	 Materiał: Polar/bawełna
•	 Wymiary: L75cm x W52cm

33

Seria śpiworów Trakker oferuje rozwiązania na każdą 
porę roku. Od niezwykle wszechstronnego AS365        
i Layers Bag przez niezastąpiony Snooze+ oraz Ther-
mal Bedchair cover, możesz mieć pewność, że zna-
jdziesz tutaj produkt, który spełnia idealnie Twoje 
potrzeby.

32www.trakkerproducts.co.uk
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SANCTUARY  
RETENTION SLING 
(NEW) 213410
•	 Udoskonalony worek do 

ważenia/przechowywania ryb w 
wersji standard

•	 Dostarczony z 580cm sznurem
•	 Sznur wyposażony w uchwyt do 

zaczepienia o podpórkę
•	 Cztery pływaki utrzymują worek na 

powierzchni wody
•	 Wykonany z materiału 

przepuszczającego wodę
•	 Podwójne zapięcie uniemożliwia 

ucieczkę karpia
•	 Mocne uchwyty na taśmach
•	 Stalowe oczka do zawieszenia
•	 Dostarczony z pokrowcem z 

Aquatexx® -u
•	 Materiał: Poly/PVC
•	 Wymiary: L115cm x 

D65cm

SANCTUARY XL  
RETENTION 
SLING (NEW) 
213411
•	 Udoskonalony 

worek do ważenia i 
przechowywania karpi

•	 Dostarczany z 580cm 
sznurem

•	 Sznur wyposażony w 
uchwyt do zaczepienia o 
podpórkę

•	 Cztery pływaki utrzymują 
worek na powierzchni wody

•	 Wykonany z materiału 
przepuszczającego wodę

•	 Podwójne zapięcie uniemożliwia 
ucieczkę karpia

•	 Mocne uchwyty na taśmach
•	 Stalowe oczka do zawieszenia
•	 Dostarczony z wodoodpornym pokrowcem z 

Aquatexx® -u
•	 Materiał: Poly/PVC
•	 Wymiary: L132cm x D70cm

SANCTUARY ECO-MAT (NEW) 
212403
•	 Dobrze wyścielona mata do odhaczania karpi
•	 Wnętrzna część wypełniona pianką
•	 Klapa retencyjna
•	 Elastyczne uchwyty dla łatwego transportu
•	 Materia: PU
•	 Wymiary: L86cm x W53cm x D3cm

SANCTUARY HALF-MOON 
WEIGH SLING (NEW) 
213413
•	 Worek do ważenia w kształcie półksiężyca
•	 Materiał przyjazny dla ryb
•	 Wysokiej jakości, delikatna siateczka
•	 Stalowe oczka do zawieszania wagi
•	 Podwójne wzmocnione uchwyty
•	 Materiał: Poly mesh/PVC
•	 Wymiary: L94cm x D65cm

Sanctuary

EQ  
CARBON  
LANDING  
NET 
214399 (Olive),  
214155 (Black)
•	 Podbierak wykończony                                         

w kolorach karbonu
•	 Dostępny w kolorze                                  

czarnym i oliwkowym
•	 Karbonowy uchwyt długości 180 cm
•	 Długość ramion 105 cm
•	 Wzmocnione narożniki
•	 Materiał: Carbon/stal nierdzewna                       

- sztyca; siateczka/carbon - górna część
•	 Wymiary: 105cm ramiona/180cm sztyca 

(Nie zawiera pływaka)

SANCTUARY  
NET FLOAT (NEW) 
210400
•	 Pomocny pływak do podbieraka
•	 Zapobiega tonięciu w czasie holowania ryby
•	 Łatwy montaż na podbieraku
•	 Wysoka wyporność materiału
•	 Elastyczne pętle do zamocowania
•	 Wymiary: L17cm x W5cm

SANCTUARY SAFETY  
WEIGH SLING (NEW) 
213412
•	 Udoskonalony worek do ważenia karpi
•	 Siateczka przyjazna karpiom
•	 Wytrzymałe i lekkie aluminiowe sztyce
•	 Wysokiej jakości, miękka siateczka
•	 Stalowe uchwyty do zawieszenia na wadze
•	 Solidne boczne zamki
•	 Materiał: Poly siateczka/PVC
•	 Wymiary: L115cm x W50cm

SANCTUARY  
PADDED MAT (NEW) 
212400
•	 Udoskonalona mata na karpie
•	 Idealna dla karpi do wagi 50lb
•	 Wykonana z grubego materiału Aquatexx® 
•	 Wyjątkowo grube wyścielenie z pianki
•	 Mata do klękania
•	 Klapki retencyjne
•	 Cztery punkty do zaczepienia śledzi
•	 Wyposażona w pokrowiec
•	 Wymiary: L112cm x W76cm x D5cm

SANCTUARY CRIB (NEW) 
212402
•	 Sztywne zewnętrzne ścianki maty karpiowej
•	 Grube wyścielenie z miękkiej pianki
•	 Kompaktowe rozmiary po złożeniu
•	 Pokrowiec na wyposażeniu
•	 Łatwa w czyszczeniu
•	 Nadaje się dla karpi przekraczających wagę  60lb
•	 Otwory z siatki umożliwiają odprowadzenie 

nadmiaru wody
•	 Rzepy zabezpieczają przed otwarciem maty 

Sanctuary jest to nowa nazwa serii produktów stworzonych z myślą o 
bezpieczeństwie karpi, znajdziesz tutaj wiele znanych już i udoskonalonych, ale 
także mnóstwo nowych produktów w różnych wielkościach do różnej wagi ryb.. 
Wszystkie produkty wykonane są z materiałów przyjaznych dla karpi, zapro-
jektowane w taki sposób, aby sam moment po wyholowaniu ryby był jeszcze 
bardziej wyjątkowy!

•	 Klapa retencyjna z 
wbudowaną matą do 
klęczenia

•	 Materiał: PVC/PU
•	 Wymiary: L115cm x 

W60cm x D5cm

www.trakkerproducts.co.uk
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RLX BEDCHAIR SEAT 
217300
•	 Uniwersalna konstrukcja stworzona jako 

oparcie do łóżka
•	 Smukła i lekka konstrukcja
•	 Regulowane oparcie
•	 Polarowa górna część dla dodatkowego 

komfortu
•	 Karpiowy zielony kolor
•	 Materiał: Aluminiowa rama
•	 Waga: 4kg
•	 Wymiary: L64cm x H56cm (rozłożone); 

L55cm x H56cm (złożone)

RLX

RLX 6-LEG BEDCHAIR 
217100
•	 Komfortowe i lekkie łożko z 6-ścioma nogami
•	 Bardzo wytrzymała i lekka aluminiowa rama
•	 Ergonomiczny materac dla optymalnego komfortu
•	 Sześć regulowany nóg dla zapewnienia stabilności
•	 Komfortowe pokrycie z polaru
•	 Materiał: Aluminiowa rama
•	 Waga: 7.7kg
•	 Wymiary L210cm x W80cm (rozłożone); L88cm x 

W80cm (złożone)

RLX EASY ARMCHAIR 
217202
•	 Wytrzymały, solidny i lekki fotel z 

podłokietnikami
•	 Kompaktowy projekt
•	 Regulowane nóżki
•	 Górna część polarowa, dla lepszego 

komfortu
•	 Karpiowy zielony kolor
•	 Materiał: Aluminium frame
•	 Waga: 6kg
•	 Wymiary: L80cm x H59 (closed)

RLX COMPACT CHAIR 
217200
•	 Kompaktowy i wytrzymały fotel
•	  Zaprojektowany aby idealnie pasował do 

wózka transportowego 
•	 Rozkładany w kilka sekund
•	 Wytrzymała i lekka aluminiowa rama
•	 Regulowane przednie nóżki
•	 Górna polarowa część dla lepszego 

komfortu
•	 Materiał: Aluminiowa rama
•	 Waga: 4.7kg
•	 Wymiary: L80cm x H58cm  

(rozłożone); L60cm x W58cm (złożone)

RLX TRANSFORMER 
CHAIR 
217203
•	 Unikalny fotel bądź oparcie do łóżka
•	 Regulowane oparcie i przednie nogi
•	 Materiał: Stal
•	 Waga: 5.5kg
•	 Wymiary: L80cm x H50cm (rozłożone); 

L60cm x H50cm (złożone)

RLX EASY CHAIR 
217201
•	 Praktyczne, wytrzymałe i wygodne krzesło
•	 Regulowane oparcie
•	 Solidna i lekka aluminiowa rama
•	 Cztery regulowane nóżki
•	 Górna polarowa część, dla lepszego komfortu
•	 Karpiowy zielony kolor
•	 Materiał: Aluminiowa rama
•	 Waga: 5.2kg
•	 Wymiary: L80cm x H50 (otwarte); L60cm x 

H50cm (złożone)

Lekkie mocne i wogodne - to tylko trzy wspólne zalety foteli z serii RLX. 
Jeżeli cenisz sobie komfort, musisz rozważyć propozycje, które tutaj 
prezentujemy.
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LEVELITE BED (NEW) 
217115
•	 Niezwykle wygodne i lekkie łóżko
•	 Całkowicie paskie dla lepszego komfortu snu
•	 Nowa technologia podwójnych zawiasów
•	 Pomieści gruby śpiwór, gdy jest złożone
•	 Super szybkie do rozłożenia, wystarczy 

odpiąć i otworzyć
•	 Kompaktowa dolna część bez wystających 

elementów
•	 Unikalny, opatentowany system nóg - 

wystarczy nacisnąć przycisk, a same opadną 
na dół

•	 Gruby materac z ciepłą polarową wkładką i 
wytrzymałą zewnętrzną warstwą

•	 Obrotowe stopki
•	 Wytrzymała aluminiowa i stalowa rama
•	 Złożone można ustawić w pionie bez 

konieczności podpierania
•	 Materiał: aluminiowa/ stalowa rama
•	 Waga: 9.6kg
•	 Wymiary: L214cm x W88cm (rozłożone); 

L76cm x 88cm (złożone)

Levelite Bed

LeveliteWSPANIAŁY  LEVELLER...

www.trakkerproducts.co.uk

Super lekkie i funkcjonalne łóżko Levelite.  Waży 
jedynie 9.6kg, Trakker stworzył perfekcyjnie 
płaskie, wytrzymałe, lekkie, ultra-komfortowe 
łóżko, które będzie pasowało do większości 
śpiworów.
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NEOPRENE BIVVY MAT 
210103 (Std), 210104 (Large)

•	 Wycieraczka do namiotu
•	 Dostępne w wymiarach standardowych 

oraz dużych
•	 Pozwala utrzymać czystą podłogę w 

namiocie
•	 Ekstremalnie wytrzymały nyplax
•	 wodoodporny i zmywalny 

neoprenowy środek
•	 Boczne wykończenia 

taśmą
•	 Wymiary:  

L90cm x W60cm (Std);  
L125cm x W75cm 
(Large)

STAINLESS STEEL MUG 
210105
•	 Kubek ze stali nierdzewnej
•	 Dostarczane na tekturowych 

display’ach
•	 Ekstremalnie wytrzymała stal 

nierdzewna
•	 Podwójne ścianki
•	 Pojemność: 300ml

KORDA KRUSHA POUCH 
210109 (Large), 210110 (Std)
•	 Etui ochronne do Krusha Kordy 
•	 Dwie wielkośći; standard i duża
•	 Zamknięcie na zamek
•	 Produkt zatwierdzony przez 

Kordę
•	 Miękka konstrukcja z 

neoprenu
•	 W kolorach marki 

Trakker

NEOPRENE GAS 
CANISTER COVER 
210108
•	 Pokrowiec zwiększa 

wydajność gazu w niskich 
temparaturach

•	 Estetyczny wygląd butli 
•	 Neoprenowe poszycie z 

nyplaxową bazą
•	 Górne ściągacze
•	 Zaprojektowane do użytku z 

450g butlami
•	 Wymiary: H15cm x DIA12cm

COOL BOX                                   
210111
•	 Lodówka ze ściankami ochronnymi
•	 Zielony oliwkowy kolor
•	 Duża pojemność
•	 Tłoczone logo Trakker na pokrywie
•	 Wzmocniona rączka na zawiasach
•	 Wymiary W32cm x H26cm x D25cm

HOOKBAIT BAG 
210202
•	 Mała torba do suszenia kulek haczykowych
•	 Ściągacz do zamknięcia
•	 Wykonana z czarnej siateczki
•	 Uchwyt do zawieszenia torebki
•	 Wymiary: L10cm x W10cm x D10cm 

(otwarta)

NEOPRENE  
TIP & BUTT PRO-
TECTORS 
210204
•	 Zabezpieczenie 

szczytówek
•	 Neoprenowa 

konstrukcja z 
paskami na rzep

•	 Szybkie i proste 
w użyciu

•	 1 ochraniacz 
szczytówki i 1 

na dolnik w 
opakowaniu

AIR-DRY BAG 
210100
•	 Worek do suszenia 

kulek proteinowych
•	 Pomieści około 3 kg 

kulek
•	 Zapinana góra
•	 Wzmocnione 

uchwyty
•	 Siatka przepuszczająca powietrze
•	 Wymiary: L45cm x W40cm

AIR-DRY BAG - 
LARGE 
210115
•	 Worek 

przeznaczony 
do suszenia kulek

•	 Zmieści około 5 kg 
kulek proteinowych

•	 Zapinana góra
•	 Wzmocnione uchwyty
•	 Siatka przepuszczająca powietrze
•	 Wymiary: L55cm x W44cm

HAND TOWEL 
210106
•	 Dyskretny oliwkowy ręcznik
•	 Wysoka gęstość włókien bawełnianych 
•	 Miękki i wytrzymały
•	 Logo Trakker
•	 Subtelna tonacja kolorów
•	 Wymiary: L70cm x W40cm
•	 Waga: 50g

CARBON-EFFECT  
BIVVY TABLE 
210205
•	 Stolik w kolorze czarnego karbonu
•	 Utrzymuje porządek na stanowisku
•	 Składane regulowane nogi z gumowymi 

stopkami
•	 Wymiary: L43cm x W32cm x H20-26cm
•	 Waga: 800g 

WELDED STINK  
SLEEVE 
210201 (Standard),  
210200 (Large)
•	 Wodoodporny pokrowiec na mokry 

podbierak
•	 Dostępny w standardowej oraz dużej 

wielkości
•	 Ściągacze pozwalają na łatwość 

użytkowania
•	 Konstrukcja z tworzywa sztucznego
•	 Tuleja wzmacniająca na całej długości
•	 Wymiary: L195cm x W13cm (Large);  

L122cm x W13cm (Std)

HOOK-UPS 
210600
•	 Unikalny system  
•	 Chroni wędkę przed otarciem hakiem
•	 Zapobiega tępieniu haka 
•	 Wewnętrzna pianka chroni hak z transporcie
•	 Dwie sztuki w opakowaniu
•	 Na wyposażeniu dwie osobne pianki 

zabezpieczająće

WATER CARRIER 
216101 (10ltr), 216102 (5ltr)
•	 Wytrzymała plastikowa konstrukcja
•	 Ciemny, oliwkowy kolor
•	 Rączka do przenoszenia
•	 Dostępne w pojemnościach 5 i 10 litrów

REALTREE APG CAMO BUCKET 
216100
•	 Trwałe, wytrzymałe wiadro
•	 Pokryte wzorem camo
•	 10 litrów pojemności

13 litre OLIVE SQUARE CON-
TAINER 
216113FIRST AID KIT 

210113
•	 Zestaw pierwszej pomocy w leczeniu 

drobnych urazów
•	 Materiał: 600-denier poliester (case)
•	 Wymiary: L14cm x H9cm x W4.5cm

COLLAPSIBLE  
WATER BOWL 
210114
•	 Wielofunkcyjna składana miska na wodę
•	 Składana na płasko
•	 Konstrukcja z PVC
•	 Wzmacniane szwy
•	 Wymiary: W21cm x D14cm

Akcesoria

Wiele przydatnych produktów, które wchodzą w dział 
akcesoriów. Wszystkie te produkty są wielbione przez 
wędkarzy i prawdziwymi bestsellerami na rynku.

www.trakkerproducts.co.uk
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X-Trail

X-TRAIL LITE BARROW 
215200
•	 Dobrze wyważony, kompaktowy  

łatwy w użyciu wózek karpiowy
•	 Brak bocznych barierek dla oszczędności 

wagi
•	 Niski poziom ciężkości
•	 Łatwy do pchania
•	 Ergonomiczne rączki
•	 Super mocna konstrukcja ze stali i 

aluminium
•	 Duże, pneumatyczne przednie koło
•	 Małe rozmiary po złożeniu
•	 W komplecie z zamykaną torbą
•	 Wymiary: L160cm x W56cm  

x H87cm (rozłożony)
•	 Waga: 12.9kg

X-TRAIL PRO BARROW 
215300
•	 Dobrze wyważony, kompaktowy  

łatwy w użyciu wózek
•	 Niski środek ciężkości
•	 Łatwy do pchania
•	 Ergonomiczne rączki
•	 Super mocna konstrukcja ze stali i 

aluminium
•	 W komplecie z zamykaną torbą
•	 Duże, pneumatyczne przednie koło
•	 Małe rozmiary po złożeniu
•	 Wymiary: L160cm x W83cm x H87cm 

(rozłożony)
•	 Waga: 13.9kg 

Bardzo dobrze zaprojektowane dwa wózki, które są 
nie tylko doskonale wyważone, łatwe w obsłudze, 

ale także są wyposażone w system łatwego 
ładowania i rozładowywania wózków. X-trail sprawi, 

że swoje bagaże  bezpiecznie przetransportujesz 
bez najmniejszego wysiłku. 
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Trakker Products
Unit C5
Parkway Industrial Estate
Nunnery Drive
Sheffield S2 1TA

Tel: 0114 272 7783
Fax: 0114 270 1277

www.trakkerproducts.co.uk


