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HISTORIE

TECHNOLOGIE

Japonsko je rybářská velmoc a není proto překvapením, že právě

Všechny pruty Major Craft, včetně nejlevnějších modelů, používají

odsud pochází světoznámá a kvalitou proslulá značka rybářského

světově osvědčené komponenty FUJI. Proto se můžete vždy

náčiní Major Craft.

spolehnout na maximální možnou kvalitu. Za pozornost například

Firmu založil v roce 2001 pan Tsugio Mori jako řešení pro japonské

stojí high endová očka FUJI TORZITE, která najdete u vyšších

rybáře, pro které byla cena kvalitních prutů z USA velmi vysoká.

modelů Major Craft.

Díky své více než 30-ti leté praxi v rybářském oboru dokázal

Cross Force — Zesilující karbonový oplet dodává prutu sílu, pevnost

pan Tsugio Mori nabídnout špičkové pruty za dostupné ceny.

a odolnost. Jednotlivé vrstvy jsou na sebe kladeny do tvaru písmene

Společnost Major Craft zaznamenala raketový úspěch a ve svém

X a zajišťují tak maximální funkčnost opletu.

boomu pokračuje i nadále. Stále je totiž věrná své počáteční vizi

Cross Force Plus — Vylepšená verze Cross Force nabízející stejné

– maximální možná kvalita za přijatelné ceny.

vlastnosti, ale určená pro vyšší modelové řady s lehčím a křehčím
blankem.

STVOŘENO
PRO VÝZVY

Nová série Crostage je třetí sérií této řady. Jako vždy je prut postaven
výhradně na FUJI komponentech. V této nové řadě naleznete několik
jedinečných modelů. Především řada boat Seabass obsahuje krátké,
tvrdší pruty, vyplňující mezeru v naší nabídce. Tedy ideální pruty pro
aktivní vedení nástrah při lovu z lodě nebo v zarostlém terénu.
Klasická série Seabass představuje ideální pruty pro lehčí a střední
přívlač všech druhů dravých ryb ze břehu. Lehké série snadno uchvátí
svou fantastickou rychlostí a citlivostí. Jsou vhodné pro všechny
techniky lehké přívlače. Od citlivého jigování se solid modely až po
agresivní vedení woblerů. New Crosstage si získá každého, kdo chce
špičkovou kvalitu a zároveň šetřit peněženku.

PRO NEVŠEDNÍ
ZÁŽITKY
Série

design

pro lov s multiplikátory. Spinningové modely jsou

s ověřenou kvalitou Major Craft. Série je zárukou

Basspara

symbolizuje

stylový

o stupeň tvrdší, než je udávaná vrhací zátěž.

zábavy a radosti z lovu. Jako vždy jsou použity

Pro představu tvrdosti prutu je třeba vynásobit

kvalitní FUJI komponenty a skvělý blank. Pruty mají

udávanou gramáž přibližně dvojnásobně, poté

univerzální využití a dají se tak použít pro všechny

dostanete přibližně vhodnou zátěž a tvrdost prutů.

běžné techniky přívlače. Série Basspara obsahuje
modely pro klasické smekací navijáky i modely
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DRAVÉ
VZRUŠENÍ

Troutino – Nástupce světového fenoménu.
Troutino je další z věhlasných jmen Major Craft.
Jak sám název napovídá, je primárně určen
k lovu pstruhů, ale bravurně si poradí také
s okouny a tloušti.
V nabídce naleznete celkem pět modelů – čtyři
klasické modely v délce 6 a 6.3 stop v gramážích
0.6 – 4g a 0,9 – 7g. Nebo také prut s plnou
špičkou (solid tip). Samozřejmostí jsou pak sedlo
i očka FUJI.
VERZE STREAM
Streamová verze Troutina je prakticky identická
jako streamová verze legendárního Nextina.
Stejné délky a gramáže ve spojení s nejnovějšími
technologiemi dávají tušit silného nástupce.
Streamové verze jsou vhodné zejména pro
aktivní vedení tzv. tvrdých nástrách, jako jsou
woblery, plandavky a rotačky.

FENOMENÁLNÍ
CITLIVÝ A PŘESNÝ

Pokud to s UL přívlačí myslíte opravdu vážně, budete z Banshee jistě nadšení. Ať už jste
milovníky lovu potočáků, tloušťů nebo okounů, Finetail Banshee je to pravé.
Fenomenálně citlivý a přesný blank, FUJI TORZITE očka, technologie CROSS FORCE+
a trianglové FUJI sedlo přináší maximální požitek z rybaření. Chytání s Banshee se stane
srdeční záležitostí.
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PRO RADOST
Z NAHOZENÍ

Baitcastová řada Benkei symbolizuje design moderních baitcastů. Důraz je kladen
na lehkost, citlivost, sílu a snadnou ovladatelnost. Flipping, skypping, pitching,
twitching nebo vertikální lov, všechny tyto techniky Benkei hravě zvládne a přidá
skvělý zážitek ze zdolávání. To vše a mnohem víc Benkei nabízí za skvělou cenu.
V nabídce naleznete modely od ultra lehkého speciálu až po těžkou přívlač a jeden
speciál pro ultralehkou přívlač. Pokud hledáte prut, se kterým Vás baitcast bude
bavit a zároveň nestojí mnoho, bude Benkei horkým favoritem. Samozřejmostí
jsou jako vždy Fuji komponenty.

DOPORUČENO
CANDÁTY

Jigové speciály N-ONE si oblíbí především milovnící lovu candátů a okounů na gumové
nástrahy. Citlivá špička umožní detekovat i ty nejjemnější záběry a tuhá páteř zajistí
úspěšný zásek. díky NANO technologii a konstrukci CROSS FORCE + si užijete zdolávání
i menších ryb, ale bude mít i dostatek rezerv pro největší ryby našich vod. Standardem
jsou FUJI očka a trianglové TVS Fuji sedlo, které přenáší každý pohyb nástrahy. N-One to
je jigging all inclusive!
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ÚŽASNÝ LOVEC
S KRÁSNÝM STYLEM

Tyto pruty jsou opravdovým designovým

Ve své třídě se jedná o ojedinělý prut. Ergonomické FUJI sedlo

skvostem. A to nejen v tom, jak vypadají,

s horním šroubením umožňuje položit prst přímo na blank a cítit

ale i jak se s nimi pracuje. Každý detail

i ten nejjemnější záběr. KR Fuji očka jsou velmi lehká a skvěle

byl vytvořen tak, aby vzhledově podtrhl

vyvažují prut. Blank patří k jedněm z nejtenčích a jeho parabolická

jedinečnost prutu a technicky dovedl

akce jej předurčuje ke skvělým výkonům. Hlavní doménou této

prut na samou hranici jeho možností.

série jsou gumové nástrahy, malé rotačky a plandavky. To ho

Samozřejmostí jsou KR/TORZITE FUJI

předurčuje k lovu okounů, jelců, pstruhů a také pro závodní

očka, kvalitní rukojeť a designová sedla.

rybolov.

PRO VYCHYTANÝ
ZAČÁTEK

Řada Firstcast je dostupnou volbou pro všechny, kteří hledají
ekonomické řešení v kvalitním provedení od Major Craft.
Ať už jdete k vodě poprvé nebo se rozhlížíte po nové výbavě
za dostupnou cenu, tato modelová série vás nadchne.
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DOSTUPNÁ
RYBÁŘSKÁ ELITA

Ekonomická série prutů, které jsou přesto

Prut nabízí kvalitní sedla a dokonce FUJI

o třídu dál než ostatní. Úplně první série

očka, která u této cenové kategorie

prutů Solpara byla určená pro mořský

nejsou příliš k vidění. Maximální odolnost

rybolov. Vyznačovala se silou, odolností

byla kritériem i při výrobě blanku, a proto

a účelností. Nyní série obsahuje i pruty

byla zesílena jeho stěna, zároveň je ale

určené pro jemnější techniky, přesto

zachována nízká váha prutu.

požadavky zůstaly stejné.

Přesto, že se jedná o ekonomickou řadu,

Pokud

tolik

najdete zde chytře uspořádané série pro

zkušeností, nebo se koncentrujete při

s

rybařením

nemáte

všechny rybolovné techniky, aby každý

závodě, může se vám stát, že se prut

jeden prut splnil přesně vaše požadavky.

při zdolávání ocitne ve špatném úhlu,
spadne na hranu lodi nebo ho trefíte
uvolněnou nástrahou. Podobné chyby
ostatní pruty neodpouštějí a praskají.
Solpara

však

toto

zacházení

bez

problémů vydrží.
Velký důraz je kladen na účelnost
— proto je pro rukojeti použita EVA, která
je nenáročná na údržbu.

JEDNODUCHÝ
SKVĚLÝ PRUT

Série Trapara je jednou z klíčových řad Major

VERZE NATIVE

Craft. Cenově dostupné pruty si udržují

Pruty

vysoký standard kvality Major Craft. Pruty
jsou postaveny na léty prověřené kombinaci
materiálů — FUJI očka, korková rukojeť a dva
typy nejoblíbenějších sedel navijáků. Spolu se
skvělým blankem tvoří dokonale sladěný celek.
VERZE AREA

pro

ze

série

lehkou

až

NATIVE

představují

střední

přívlač.

pruty

Pokrývají

nejpoužívanější délky a gramáže používané
v Čechách a na Slovensku. Rychlá akce prutu
umožňuje dlouhé a přesné náhozy, FUJI očka
zase použití splétaných šňůr. Korková rukojeť
zajistí větší pohodlí během lovu. Ať hledáte prut
pro lov okounů, pstruhů, bolenů, candátů nebo

Verze AREA je postavena pro ultralehkou přívlač.

štik, v sérii Trapara si zaručeně vyberete prut

Dělená korková rukojeť s ergonomickým sedlem

pro svůj styl lovu.třpytky 00000 — 1, plandavky

zvyšují komfort během rybaření. Parabolická

do 4 g a woblery do 5 cm v závislosti na velikosti

akce prutů snižuje riziko ztráty ryby během

lopatky.

zdolávání. Jedná se o univerzální pruty, které
umožňují použít celou paletu nástrah podle
doporučené gramáže.
Pruty jsou vhodné pro: gumové nástrahy do
6 cm s jigovými hlavičkami do 3.5 g, rotační
třpytky 00000 — 1, plandavky do 4 g a woblery
do 5 cm v závislosti na velikosti lopatky.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

WOBLERY

Kvalitní pruty nestačí jen používat, musí se o ně

Woblery Zoner patří k našim tajným zbraním. Rybáři, kteří si je

zároveň pečovat. Během přípravy jsou pruty více

zakoupili na zkoušku se na nás po pár vycházkách začali obracet

náchylné na poškození než během samotného lovu,

s dotazy, kde se dají koupit, že jim přenesly krásné úlovky.

a proto si zaslouží bezpečný transport. Škrábance

Už je před Vámi tak nemůžeme skrývat a přinášíme Vám ucelený

a pády nesvědčí žádnému blanku a neškodná nehoda
může časem skončit zlomením prutu.
Vyberte si proto tu nejlepší ochranu.

sortiment těchto skvělých nástrah.
Woblery jsou v nabídce ve velikostech 40, 50, 70 a 90 mm. Z celé
palety barev jsme vybrali osm, na základě našich zkušeností

Doporučujeme vám polotvrdé pouzdro dokonale

a Vašich požadavků. V nabídce jsou tři typy – CRANK, MINNOW a JERK.

chránící váš prut před poškozením a škrábanci

Samozřejmostí jsou pak maximálně ostré háčky, které se nebojíme

i při nešetrném transportu.

zařadit mezi špičku na našem trhu.

CRANK

JERK

MINNOW

JAPONSKÝ ORIGINÁL
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