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Co ciekawego w sklepach myśliwskich

Łuk bloczkowy Fuel i cele Yate – sprzęt dla każdego

W  drugim kwartale tego roku firma Bow- 
tech wprowadziła na rynek łuk, który w za-
kresie cenowym (ok. 2000 zł) bije na głowę 
wszystkich swoich konkurentów. Model 
Fuel to niewielkich rozmiarów łuk bloczko-
wy łączący w sobie wyjątkową precyzyjność 
oraz ogromne możliwości regulacji. Bez ko-
nieczności posiadania specjalistycznego 
warsztatu da się go dostosować do potrzeb 
konkretnego użytkownika. Może z  niego 
strzelać każdy – zarówno bardzo silny, wyso-
ki mężczyzna, jak i drobnej postury kobieta. 
Warto dodać, że podana cena obejmuje łuk 
oraz podstawowe akcesoria, w tym kołczan 
i celownik, które firma Bowtech dołącza do 
zestawu. Pozostaje więc tylko dokupienie 
strzał oraz spustu i można rozpocząć trenin-
gi w przydomowym ogródku.

W  tym roku w  sprzedaży pojawiły się 
ponadto doskonałe piankowe cele łucz-
nicze z  oferty czeskiej firmy Yate. Wysoka 
jakość wykonania oraz niewielka cena to 
najważniejsze, lecz niejedyne atuty tych 
produktów. Cele powstają przez ciasne spi-
ralne skręcenie płatów pianki. Taka budowa 
daje liczne korzyści, m.in. łatwiejsze wycią-
ganie strzał i mniejsze odkształcenia pianki 
po strzale. Materiał także mniej się kruszy. 
Za ważne zalety należy uznać również to, 
że maty są bardzo lekkie oraz wodoodpor-
ne. Dla przykładu cel łuczniczy z serii Yate 
Outdoor 2014 60XL o wymiarach 60x31 cm 

(ok. 110 l pojemności), przygotowany spe-
cjalnie pod łuki bloczkowe, waży zaledwie 
5 kg (i kosztuje 379 zł). Maty są produko-
wane w różnych rozmiarach – od 45 cm aż 
do 130 cm średnicy. Wspomniane atrybuty 
produktów firmy Yate sprawiają, że stano-
wią one najlepszą propozycję na rynku nie 
tylko jako tarcze dla łuczników zaintereso-
wanych strzelaniem przy domu, lecz także 
dla klubów sportowych poszukujących do-
brych i wytrzymałych celów.

Dodatkowe informacje o  łukach i  ma-
tach można uzyskać na stronie internetowej 
bowhunting.pl, na facebookowym fanpa-
ge’u „Idź za głosem natury” oraz w sklepie 
stacjonarnym przy ul. Kłopotowskiego 11 
w Warszawie.

Karol Orłowski

Pokrowiec na broń

Pokrowiec samochodowy na dwie sztuki 
broni polskiej marki 2Wolfs został wyko-
nany z grubego filcu, który dobrze zabez-
piecza przed otarciami i uderzeniami. Ma 
dwie szerokie na 25 cm kieszenie miesz-
czące broń wraz z optyką oraz dodatkową 
kieszeń z  siatki do przewozu akcesoriów 
myśliwskich. Boki pokrowca są zapinane na 
rzepy i wyposażone w uchwyty ułatwiają-
ce otwieranie. Całość można szybko i bez 
problemów zamontować za zagłówkami 
przednich siedzeń na taśmy z klikami.

Szerokość pokrowca wynosi 120 cm. 
Cena 95 zł. Opcjonalnie dostępny jest rów-
nież pokrowiec na jedną sztukę broni, za 
który trzeba zapłacić 85 zł.

Więcej informacji na stronie www.2wolfs.pl.
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