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Co ciekawego w sklepach myśliwskich

Zgrzewarki firmy Lava

Limitowana edycja zgrzewarek próżniowych V.300 w ulepszonej od-
słonie. Nowe urządzenia zapewniają większą moc, kulturę pracy, 
wygodę i zadowolenie z użytkowania. Dwustopniowy system po-
dwójnie łożyskowanych filtrów chroni pompę, która w  tej wersji 
umożliwia uzyskanie jeszcze wyższego podciśnienia niż w poprzed-
nich modelach. 

Podczas zamykania próżniowego pakowarki wykonują w wor-
kach podwójny zgrzew, który gwarantuje szczelność. Szerokość 
listwy zgrzewającej wynosi 34 cm, co jest optymalnym wymiarem 
do użytku domowego. Praktyczna folia z rękawa pozwala zapako-
wać nawet bardzo długie kawałki mięsa. O wysokiej wytrzymałości 
urządzenia świadczy możliwość wykonania do 1000 zgrzewów pod 
rząd. Zgrzewarki pracują w trybie ręcznym lub automatycznym. 

Do wyboru jest wysokiej jakości obudowa w dwóch wersjach  
kolorystycznych: bieli lub czerni. Wymiary zewnętrzne 410 x 230 x 
98 mm. Waga ok. 5 kg. Cena 2052 zł. Więcej informacji na stronie  
www.vacus.pl.
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Czapka Wild

Zimowa czapka nowej polskiej marki 2Wolfs z membraną No Wind osłaniającą 
uszy, kark i zatoki czołowe przed wiatrem oraz mrozem. Zaprojektowano ją z my-
ślą o wygodzie użytkowania. Daszek chroni twarz przed deszczem, a kompozycja 
wysokogatunkowej wełny i akrylu zapewnia komfort termiczny w szerokim zakre-
sie temperatur. 

Czapka jest dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze i w dwóch myśliw-
skich kolorach – zieleni lub brązie. Cena 66 zł. Więcej informacji na stronie 
www.2wolfs.pl oraz pod numerem tel. 883 34 70 70.
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Pasek do broni od Huettera

Jedną z nowości w ofercie firmy Huetter z Tarnowa jest pasek 
do broni wykonany z neoprenu z wykończeniem z prawdziwej 
skóry. Dzięki zastosowanym materiałom charakteryzuje się nie-
wielką wagą (ok. 130 g) przy dużej wytrzymałości. Ma specjalną 
antypoślizgową taśmę o szerokości 18 mm wyposażoną w regula-
tor, za którego pomocą da się zmieniać jego długość w zakresie od 
73 do 118 cm. 

Szerokość paska (od 6,5 do 8 cm) umożliwia ułożenie na nim 
broni podczas oddawania strzału. Wysokiej jakości neopren typu 
„shark-skin” (o grubości 5 mm) stabilizuje jednostkę i zabezpiecza 
łoże przez zarysowaniem. Pasek zaopatrzono również w poręczny 
uchwyt ułatwiający stabilizowanie broni w trakcie marszu. 

Cena 96 zł. Więcej na stronie www.huetter.com.pl.
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