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SAN MIGUEL 

Powrót ikony.

Odkąd Ross Reels rozpoczął działalność w 1973 roku, był jeden model, 
który uosabia to, czym jest Ross Reel: San Miguel. Definiował 
najwyższą klasę i finezję, a teraz po dwóch dekadach od premiery 
powraca. 

Starannie zaprojektowany w naszej fabryce w Kolorado, nowy San 
Miguel łączy nowoczesną obróbkę i materiały ze wszystkimi 
elementami, które uczyniły oryginał kultowym kołowrotkiem. 
Powracają: polerowane czarne wykończenie o wysokim połysku na 
ramie z solidnym oparciem, płynna szpula wolna, szeroki zakres 
regulowany, uszczelniony hamulec i słynny „kwiat” płatek.

Ta nowa wersja debiutuje również zmodernizowanymi funkcjami, 
takimi jak jako uchwyt z micarty. Precyzyjnie uszczelniony hamulec 
składa się z wysokowęglowej stali nierdzewnej, dający mocny,           
ale gładki opór. Szpula o dużym trzpieniu jest podkreślona przez 
obrabiany maszynowo przycisk zwalniający ze stali nierdzewnej, który 
wygląda tak dobrze, jak działa.

Ta integracja klasycznych i nowych funkcji sprawia, że kołowrotek jest 
godnym spadkobiercą kultowego imienia San Miguel.

The return of an icon. 

Since Ross Reels started in 1973, there has been one model that 
epitomizes what a Ross Reel is: the San Miguel. It defined the ul�mate 
in class and finesse, and now, over two decades since it was first 
launched, the classic returns. 

Me�culously designed in our Colorado factory, the new San Miguel 
blends modern machining and materials with all of the elements that 
made the original iconic. Returning are the polished high-gloss black 
finish on a solid-backed frame, the liquid-smooth free spool, wide-
range adjustable sealed drag, and the famous "flower petal" por�ng. 

This new version also debuts modernized features such as a canvas 
micarta handle, a material used in high-end custom knives to improve 
grip when wet. The precision sealed drag system consists of a carbon / 
stainless steel stack-up, yielding powerful yet smooth resistance. The 
large-arbor spool is accentuated by a machined stainless steel push-
bu�on release that looks as good as it performs. 

This integra�on of classic and new features make this reel a worthy 
heir of the iconic San Miguel name. 

ź Classic San Miguel aesthe�c coupled with 
modern performance updates 

ź Polished, high-gloss black finish 
ź Powerful and smooth carbon / stainless sealed 

drag system 
ź Canvas micarta handle enhances grip when 

wet 
ź Large arbor for fast retrieval and reduced line 

memory 
ź Push-bu�on spool release 
ź Available in sizes 3/4, 4/5, and 5/6 

ź Klasyczna estetyka San Miguel połączona z 
nowoczesnymi aktualizacjami wydajności

ź Polerowane, czarne wykończenie na wysoki 
połysk

ź Mocny i gładki system hamulca z włókna 
węglowego / stali nierdzewnej. 

ź Uchwyt z micarty poprawia przyczepność, gdy 
jest mokry

ź Duży trzpień do szybkiego wyszukiwania i 
zmniejszonej pamięci linii

ź Przycisk zwalniania szpuli
ź Dostępne w rozmiarach 3/4, 4/5 i 5/6

SAN MIGUEL
Kod
Code

98131
98132

98133

Wielkoœæ
Size

4/5
5/6

3/4

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

83
90

75

Szer. (mm)
Width

22
22

22

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

5WT-75Yd
6WT-80Yd

4WT-50Yd153
164
170

Black 98131-1
98132-1

98133-1

Colorado LT ustanowił poprzeczkę dla lekkich kołowrotków                    
z zatrzaskiem. Nasze nowe Kolorado przenosi to na wyższy poziom.

Ta gruntownie zaktualizowana konstrukcja zapewnia piękną estetykę 
zdefiniowaną przez zakrzywione, aerodynamiczne kształty i po-
wierzchnie. Wygląd tego kołowrotka różni się od wszystkiego, co jest 
obecnie na rynku. Nowatorski, całkowicie metalowy zewnętrzny 
zatrzask podkreśla tył kołowrotka, wraz z obrobioną sylwetką naszych 
lokalnych gór San Juan i klasycznym dźwiękiem kliknięcia. Szpula jest 
jeszcze bardziej otwarta niż jej poprzedniczka, dzięki czemu 
powierzchnia kołowrotka wydaje się przestronna i czysta, a ścięty 
duży trzpień pokazuje podkład i linkę równie dobrze, jak ją podnosi.

Pół-klatkowa rama zapewnia niezrównaną wytrzymałość i sztywność, 
ale przy minimalnym wzroście masy – wystarczy, aby zrównoważyć 
szerszą gamę lekkich wędek. Pierwsza w branży tuleja jest w pełni 
obrabiana z Vesconite - materiału specjalnie zaprojektowanego         
do stosowania w najtrudniejszych zastosowaniach łożysk okrętowych, 
gwarantującego żywotność bezbłędnej pracy.

Klasyczny dźwięk i dotyk spotykają się z nowoczesną siłą i projekt, aby 
Colorado stał się funkcjonalnym dziełem sztuki. - zarówno na wodzie, 
jak i poza nią. Po dokładnym przeanalizowaniu i rozważeniu każdego 
kąta i materiału, nowe Colorado jest przeznaczone do łowienia          
od małych strumieni po duże rzeki.

The Colorado LT set the bar for lightweight click pawl reels. Our new 
Colorado takes it to the next level. 

This thoroughly updated design brings a beau�ful aesthe�c defined 
by curved, seemingly aerodynamic shapes and surfaces. The look of 
this reel is different from anything on the market today. A novel, all-
metal external clicker accentuates the back of the reel, complete with 
a machined silhoue�e of our local San Juan Mountains and a classic 
click-pawl sound. The spool is even more open than its predecessor, 
making the face of the reel appear spacious and clean, with the 
beveled large arbor showing off the backing and line just as well as it 
picks it up. 

The semi-caged frame adds unmatched strength and rigidity, but with 
only a minimal weight gain - just enough to balance out a wider range 
of lightweight rods. The industry-first bushing is fully machined from 
Vesconite - a material specifically designed to be used in the toughest 
marine bearing applica�ons, guaranteeing a life�me of flawless 
opera�on.

Classic sound and feel meets modern strength and design to make the 
Colorado a func�onal piece of art. - both on and off the water. With 
every angle and material carefully analyzed and considered, the new 
Colorado is designed to be fished from small streams to big rivers and 
everything in between.

ź New semi-caged frame provides 
unprecedented strength in a lightweight 
package

ź Vesconite bushing for a uniquely smooth feel
ź Unidirec�onal click-pawl drag
ź Crisp, audible sound
ź Canvas micarta handle enhances grip when 

wet
ź Large arbor for fast retrieval and reduced line 

memory
ź Available in sizes 2/3 and 4/5

ź Nowa pół-klatkowa rama zapewnia 
niespotykaną wytrzymałość w lekkim 
opakowaniu

ź Tuleja Vesconite zapewnia wyjątkową gładkość
ź Jednokierunkowe przeciąganie zapadki
ź Wyraźny, słyszalny dźwięk
ź Uchwyt z micarty poprawia przyczepność, gdy 

jest mokry
ź Duży trzpień do szybkiego wyszukiwania i 

zmniejszonej pamięci linii
ź Dostępne w rozmiarach 2/3 i 4/5

COLORADO 

COLORADO
Kod
Code

98102
98101

Wielkoœæ
Size

4/5
2/3

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

91
82

Szer. (mm)
Width

22
22

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

5WT-75Yd
3WT-50YdMatte black 91

100 98102-1
98101-1

COLORADO
Kod
Code

98104
98103

Wielkoœæ
Size

4/5
2/3

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

91
82

Szer. (mm)
Width

22
22

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

5WT-75Yd
3WT-50YdMatte platinum 91

100 98104-1
98103-1



SAN MIGUEL 

Powrót ikony.

Odkąd Ross Reels rozpoczął działalność w 1973 roku, był jeden model, 
który uosabia to, czym jest Ross Reel: San Miguel. Definiował 
najwyższą klasę i finezję, a teraz po dwóch dekadach od premiery 
powraca. 

Starannie zaprojektowany w naszej fabryce w Kolorado, nowy San 
Miguel łączy nowoczesną obróbkę i materiały ze wszystkimi 
elementami, które uczyniły oryginał kultowym kołowrotkiem. 
Powracają: polerowane czarne wykończenie o wysokim połysku na 
ramie z solidnym oparciem, płynna szpula wolna, szeroki zakres 
regulowany, uszczelniony hamulec i słynny „kwiat” płatek.

Ta nowa wersja debiutuje również zmodernizowanymi funkcjami, 
takimi jak jako uchwyt z micarty. Precyzyjnie uszczelniony hamulec 
składa się z wysokowęglowej stali nierdzewnej, dający mocny,           
ale gładki opór. Szpula o dużym trzpieniu jest podkreślona przez 
obrabiany maszynowo przycisk zwalniający ze stali nierdzewnej, który 
wygląda tak dobrze, jak działa.

Ta integracja klasycznych i nowych funkcji sprawia, że kołowrotek jest 
godnym spadkobiercą kultowego imienia San Miguel.

The return of an icon. 

Since Ross Reels started in 1973, there has been one model that 
epitomizes what a Ross Reel is: the San Miguel. It defined the ul�mate 
in class and finesse, and now, over two decades since it was first 
launched, the classic returns. 

Me�culously designed in our Colorado factory, the new San Miguel 
blends modern machining and materials with all of the elements that 
made the original iconic. Returning are the polished high-gloss black 
finish on a solid-backed frame, the liquid-smooth free spool, wide-
range adjustable sealed drag, and the famous "flower petal" por�ng. 

This new version also debuts modernized features such as a canvas 
micarta handle, a material used in high-end custom knives to improve 
grip when wet. The precision sealed drag system consists of a carbon / 
stainless steel stack-up, yielding powerful yet smooth resistance. The 
large-arbor spool is accentuated by a machined stainless steel push-
bu�on release that looks as good as it performs. 

This integra�on of classic and new features make this reel a worthy 
heir of the iconic San Miguel name. 

ź Classic San Miguel aesthe�c coupled with 
modern performance updates 

ź Polished, high-gloss black finish 
ź Powerful and smooth carbon / stainless sealed 

drag system 
ź Canvas micarta handle enhances grip when 

wet 
ź Large arbor for fast retrieval and reduced line 

memory 
ź Push-bu�on spool release 
ź Available in sizes 3/4, 4/5, and 5/6 

ź Klasyczna estetyka San Miguel połączona z 
nowoczesnymi aktualizacjami wydajności

ź Polerowane, czarne wykończenie na wysoki 
połysk

ź Mocny i gładki system hamulca z włókna 
węglowego / stali nierdzewnej. 

ź Uchwyt z micarty poprawia przyczepność, gdy 
jest mokry

ź Duży trzpień do szybkiego wyszukiwania i 
zmniejszonej pamięci linii

ź Przycisk zwalniania szpuli
ź Dostępne w rozmiarach 3/4, 4/5 i 5/6
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Kod
Code
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4/5
5/6

3/4
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5WT-75Yd
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Colorado LT ustanowił poprzeczkę dla lekkich kołowrotków                    
z zatrzaskiem. Nasze nowe Kolorado przenosi to na wyższy poziom.

Ta gruntownie zaktualizowana konstrukcja zapewnia piękną estetykę 
zdefiniowaną przez zakrzywione, aerodynamiczne kształty i po-
wierzchnie. Wygląd tego kołowrotka różni się od wszystkiego, co jest 
obecnie na rynku. Nowatorski, całkowicie metalowy zewnętrzny 
zatrzask podkreśla tył kołowrotka, wraz z obrobioną sylwetką naszych 
lokalnych gór San Juan i klasycznym dźwiękiem kliknięcia. Szpula jest 
jeszcze bardziej otwarta niż jej poprzedniczka, dzięki czemu 
powierzchnia kołowrotka wydaje się przestronna i czysta, a ścięty 
duży trzpień pokazuje podkład i linkę równie dobrze, jak ją podnosi.

Pół-klatkowa rama zapewnia niezrównaną wytrzymałość i sztywność, 
ale przy minimalnym wzroście masy – wystarczy, aby zrównoważyć 
szerszą gamę lekkich wędek. Pierwsza w branży tuleja jest w pełni 
obrabiana z Vesconite - materiału specjalnie zaprojektowanego         
do stosowania w najtrudniejszych zastosowaniach łożysk okrętowych, 
gwarantującego żywotność bezbłędnej pracy.

Klasyczny dźwięk i dotyk spotykają się z nowoczesną siłą i projekt, aby 
Colorado stał się funkcjonalnym dziełem sztuki. - zarówno na wodzie, 
jak i poza nią. Po dokładnym przeanalizowaniu i rozważeniu każdego 
kąta i materiału, nowe Colorado jest przeznaczone do łowienia          
od małych strumieni po duże rzeki.

The Colorado LT set the bar for lightweight click pawl reels. Our new 
Colorado takes it to the next level. 

This thoroughly updated design brings a beau�ful aesthe�c defined 
by curved, seemingly aerodynamic shapes and surfaces. The look of 
this reel is different from anything on the market today. A novel, all-
metal external clicker accentuates the back of the reel, complete with 
a machined silhoue�e of our local San Juan Mountains and a classic 
click-pawl sound. The spool is even more open than its predecessor, 
making the face of the reel appear spacious and clean, with the 
beveled large arbor showing off the backing and line just as well as it 
picks it up. 

The semi-caged frame adds unmatched strength and rigidity, but with 
only a minimal weight gain - just enough to balance out a wider range 
of lightweight rods. The industry-first bushing is fully machined from 
Vesconite - a material specifically designed to be used in the toughest 
marine bearing applica�ons, guaranteeing a life�me of flawless 
opera�on.

Classic sound and feel meets modern strength and design to make the 
Colorado a func�onal piece of art. - both on and off the water. With 
every angle and material carefully analyzed and considered, the new 
Colorado is designed to be fished from small streams to big rivers and 
everything in between.

ź New semi-caged frame provides 
unprecedented strength in a lightweight 
package

ź Vesconite bushing for a uniquely smooth feel
ź Unidirec�onal click-pawl drag
ź Crisp, audible sound
ź Canvas micarta handle enhances grip when 

wet
ź Large arbor for fast retrieval and reduced line 

memory
ź Available in sizes 2/3 and 4/5

ź Nowa pół-klatkowa rama zapewnia 
niespotykaną wytrzymałość w lekkim 
opakowaniu

ź Tuleja Vesconite zapewnia wyjątkową gładkość
ź Jednokierunkowe przeciąganie zapadki
ź Wyraźny, słyszalny dźwięk
ź Uchwyt z micarty poprawia przyczepność, gdy 

jest mokry
ź Duży trzpień do szybkiego wyszukiwania i 

zmniejszonej pamięci linii
ź Dostępne w rozmiarach 2/3 i 4/5

COLORADO 

COLORADO
Kod
Code
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98101
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Size

4/5
2/3

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter
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82

Szer. (mm)
Width

22
22

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
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5WT-75Yd
3WT-50YdMatte black 91

100 98102-1
98101-1

COLORADO
Kod
Code

98104
98103

Wielkoœæ
Size

4/5
2/3

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

91
82

Szer. (mm)
Width

22
22

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

5WT-75Yd
3WT-50YdMatte platinum 91

100 98104-1
98103-1



Seria Ross Reels Evolu�on zdefiniowała nowoczesny kołowrotek 
pstrągowy. Teraz poznaj wielokrotnie nagradzaną wersję Evolu�on 
LTX: idealne połączenie oryginalnego stylu Evolu�on LT i wydajności 
Evolu�on R.

Debiutujący w LTX hamulec jest ponad czterokrotnie silniejszy niż jego 
poprzedników, zachowując jednocześnie dźwięk i wrażenia, które 
pomogły uczynić Evolu�on ikoną. Dzięki temu może działać nie tylko 
jako doskonały kołowrotek na pstrągi, ale ma również moc do ło-
wienia ryb morskich, takich jak karmazyn, albula i snook.

LTX ma również uchwyt wykonany z pręta fenolowego (kolejna 
innowacja Ross Reels), który zmniejsza wagę, zwiększa trwałość            
i zwiększa przyczepność, gdy jest mokry. Te ulepszenia sprawiają,        
że LTX jest prawdziwym lekkim rywalem w słonej wodzie, doskonale 
sprawdzającym się w potokach, jak i na brzegach zachodniej rzeki.

The Ross Reels Evolu�on series defined the modern trout reel. Now 
meet the award-winning Evolu�on LTX: the perfect combina�on of 
original Evolu�on LT feel and Evolu�on R performance. 

The ultra-smooth drag found in the Evolu�on LT has a long and 
revered history, but our engineering team took this design to the next 
level. The drag debu�ng with the LTX is over four �mes stronger than 
its predecessors', while retaining the sound and feel that helped make 
the Evolu�on an icon. This allows it to perform not only as a perfect 
trout reel, but also has the power to take on saltwater game fish like 
Redfish, Bonefish, and Snook. 

The large arbor spool includes an innova�ve line channel for cleanly 
hiding arbor knots when winding on backing. The Ross Reels signature 
bell-shaped arbor design also adds strength, while helping to self-
level the fly line across the face of the spool as it is retrieved. 

The LTX also incorporates a handle machined from canvas phenolic 
rod (another Ross Reels innova�on), which reduces weight, adds 
durability, and increases grip when wet. These improvements make 
the LTX a true light saltwater contender, perfectly at home on the flats 
as it is on the shores of a western river. 

EVOLUTION LTX 

FULLY MACHINED COMPONENTS 
ź Machined canvas phenolic handle reduces 

weight and adds grip 
ź Frame / Spool made from a 6061- T6 

proprietary aluminum alloy specifically 
engineered for Ross Reels 

ź Oil impregnated bronze bushing rota�ng on a 
stainless steel spindle, 

DRAG SYSTEM 
ź Based on the stacked-disc system found in the 

Evolu�on R, crea�ng extreme pressure in a 
small package 

ź Creates four �mes the drag strength of the 
Evolu�on LT 

KOMPONENTY W PEŁNI OBRABIANE
ź Obrabiany maszynowo uchwyt z fenolu 

zmniejsza masę i zwiększa przyczepność.
ź Rama / szpula wykonana z zastrzeżonego 

stopu aluminium 6061-T6 specjalnie 
zaprojektowanego dla kołowrotków Ross

ź Tuleja z brązu impregnowana olejem 
obracająca się na wrzecionie ze stali 
nierdzewnej,

SYSTEM PRZECIĄGANIA
ź Oparty na systemie ułożonych dysków, który 

można znaleźć w Evolu�on R, wytwarzającym 
ekstremalne ciśnienie w małym opakowaniu

ź Tworzy czterokrotnie większą siłę oporu niż 
Evolu�on LT

EWOLUTION LTX
Kod
Code

98112
98111

98113
98114

Wielkoœæ
Size

4/5
3/4

5/6
7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

88
87

97
109

Szer. (mm)
Width

25
25

27
28

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

5WT-70Yd
4WT-50Yd

6WT-95Yd
8WT-150Yd

Black

119

131
139

121 98112-1
98111-1

98113-1
98114-1

EWOLUTION LTX
Kod
Code

98116
98115

98117
98118

Wielkoœæ
Size

4/5
3/4

5/6
7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

88
87

97
109

Szer. (mm)
Width

25
25

27
28

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

5WT-70Yd
4WT-50Yd

6WT-95Yd
8WT-150Yd

Platinum

119

131
139

121 98116-1
98115-1

98117-1
98118-1

Animas 2020 wykorzystuje sprawdzone funkcje, które sprawiły,          
że oryginalny Animas ulubionym kołowrotkiem przewodników. 

Całkowicie przeprojektowana rama i szpula to najważniejsze 
elementy nowej Animy. Szpula prezentuje najnowocześniejsze 
rozwiązania technik produkcji. Ross Reels rozwinął się, dostarczając 
projekt, który jest niesamowicie wytrzymały i oszałamiający 
wizualnie. Animas również dołącza do rodziny z ultralekkim 
uchwytem fenolowym, który staje się bardziej lepki, gdy jest mokry. 
Nowe bezproblemowe zwalnianie szpuli zapewnia brak potrzeby 
konserwacji, dzięki czemu Animas, aby być gotowym na każdą 
wycieczkę na wody śródlądowe i morskie.

Rama posiada zaakcentowaną sylwetkę Góry Kolorado. Dwukolorowe 
pokrętło ma unowocześniony projekt o niskim profilu, zwiększonej 
przyczepności. Unowocześniony system hamulca dostarcza większą 
moc w konstrukcji, którą pokochało ponad 80000 muszkarzy na 
Świecie. 

The 2020 Animas takes the �me-proven features that made the 
original Animas a guide favorite, while incorpora�ng machining 
features that bring it into the modern era of Ross. 

A fully-redesigned frame and spool are highlights of the new Animas. 
The spool shows off the cu�ng-edge manufacturing techniques Ross 
Reels has developed, delivering a design that is incredibly strong and 
visually stunning. The Animas also joins the family by incorpora�ng an 
ultra-light canvas phenolic handle which gets tackier when wet. A new 
trouble-free spool release yields zero-maintenance performance, 
allowing the Animas to be ready for any fresh or saltwater excursion. 

The frame is accented by a machined silhoue�e of the Colorado 
mountains in Ross Reels' backyard. Its uniquely ported design and 
structural profile are eye-catching industry firsts. The two-tone drag 
knob sports an updated aesthe�c with a lower profile and increased 
grip. An improved composite drag system delivers more power in an 
established Ross design loved by more than 80,000 fly anglers the 
world over. 

FULLY REDESIGNED FRAME AND SPOOL 
GEOMETRY 
ź Bell-shaped Arbor 
ź Larger Arbor Design 
ź Intricately Machined Details 
REDUCED WEIGHT AND INCREASED STRENGTH
MACHINED CANVAS PHENOLIC HANDLE 
TWO-TONE ALUMINUM ACCENTS 
MAINTENANCE-FREE SPOOL RELEASE
IMPROVED DRAG 
ź Composite Disc 
ź Time-proven Design

W PEŁNI PRZEPROJEKTOWANA GEOMETRIA RAMY 
I SZPULI
ź Arbor w kształcie krzywej dzwonowej
ź Powiększony arbor
ź Misternie obrobione szczegóły
ZMNIEJSZONA WAGA I ZWIĘKSZONA 
WYTRZYMAŁOŚĆ
UCHWYT FENOLOWY
DWUKOLOROWE AKCENTY ALUMINIOWE
BEZOBSŁUGOWY SYSTEM ZDEJMOWANIA SZPULI
ZMODERNIZOWANY HAMULEC
ź Dysk kompozytowy
ź Sprawdzony projekt

ANIMAS

ANIMAS
Kod
Code

98106
98105

98107

Wielkoœæ
Size

5/6
4/5

7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

89
82,5

98,5

Szer. (mm)
Width

26
25

26

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

6WT-75Yd
5WT-50Yd

8WT-160Yd
Matte black

116

134
125 98106-1

98105-1

98107-1

ANIMAS
Kod
Code

98109
98108

98110

Wielkoœæ
Size

5/6
4/5

7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

89
82,5

98,5

Szer. (mm)
Width

26
25

26

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

6WT-75Yd
5WT-50Yd

8WT-160Yd
Platinum

116

134
125 98109-1

98108-1

98110-1



Seria Ross Reels Evolu�on zdefiniowała nowoczesny kołowrotek 
pstrągowy. Teraz poznaj wielokrotnie nagradzaną wersję Evolu�on 
LTX: idealne połączenie oryginalnego stylu Evolu�on LT i wydajności 
Evolu�on R.

Debiutujący w LTX hamulec jest ponad czterokrotnie silniejszy niż jego 
poprzedników, zachowując jednocześnie dźwięk i wrażenia, które 
pomogły uczynić Evolu�on ikoną. Dzięki temu może działać nie tylko 
jako doskonały kołowrotek na pstrągi, ale ma również moc do ło-
wienia ryb morskich, takich jak karmazyn, albula i snook.

LTX ma również uchwyt wykonany z pręta fenolowego (kolejna 
innowacja Ross Reels), który zmniejsza wagę, zwiększa trwałość            
i zwiększa przyczepność, gdy jest mokry. Te ulepszenia sprawiają,        
że LTX jest prawdziwym lekkim rywalem w słonej wodzie, doskonale 
sprawdzającym się w potokach, jak i na brzegach zachodniej rzeki.

The Ross Reels Evolu�on series defined the modern trout reel. Now 
meet the award-winning Evolu�on LTX: the perfect combina�on of 
original Evolu�on LT feel and Evolu�on R performance. 

The ultra-smooth drag found in the Evolu�on LT has a long and 
revered history, but our engineering team took this design to the next 
level. The drag debu�ng with the LTX is over four �mes stronger than 
its predecessors', while retaining the sound and feel that helped make 
the Evolu�on an icon. This allows it to perform not only as a perfect 
trout reel, but also has the power to take on saltwater game fish like 
Redfish, Bonefish, and Snook. 

The large arbor spool includes an innova�ve line channel for cleanly 
hiding arbor knots when winding on backing. The Ross Reels signature 
bell-shaped arbor design also adds strength, while helping to self-
level the fly line across the face of the spool as it is retrieved. 

The LTX also incorporates a handle machined from canvas phenolic 
rod (another Ross Reels innova�on), which reduces weight, adds 
durability, and increases grip when wet. These improvements make 
the LTX a true light saltwater contender, perfectly at home on the flats 
as it is on the shores of a western river. 

EVOLUTION LTX 

FULLY MACHINED COMPONENTS 
ź Machined canvas phenolic handle reduces 

weight and adds grip 
ź Frame / Spool made from a 6061- T6 

proprietary aluminum alloy specifically 
engineered for Ross Reels 

ź Oil impregnated bronze bushing rota�ng on a 
stainless steel spindle, 

DRAG SYSTEM 
ź Based on the stacked-disc system found in the 

Evolu�on R, crea�ng extreme pressure in a 
small package 

ź Creates four �mes the drag strength of the 
Evolu�on LT 

KOMPONENTY W PEŁNI OBRABIANE
ź Obrabiany maszynowo uchwyt z fenolu 

zmniejsza masę i zwiększa przyczepność.
ź Rama / szpula wykonana z zastrzeżonego 

stopu aluminium 6061-T6 specjalnie 
zaprojektowanego dla kołowrotków Ross

ź Tuleja z brązu impregnowana olejem 
obracająca się na wrzecionie ze stali 
nierdzewnej,

SYSTEM PRZECIĄGANIA
ź Oparty na systemie ułożonych dysków, który 

można znaleźć w Evolu�on R, wytwarzającym 
ekstremalne ciśnienie w małym opakowaniu

ź Tworzy czterokrotnie większą siłę oporu niż 
Evolu�on LT

EWOLUTION LTX
Kod
Code

98112
98111

98113
98114

Wielkoœæ
Size

4/5
3/4

5/6
7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

88
87

97
109

Szer. (mm)
Width

25
25

27
28

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

5WT-70Yd
4WT-50Yd

6WT-95Yd
8WT-150Yd

Black

119

131
139

121 98112-1
98111-1

98113-1
98114-1

EWOLUTION LTX
Kod
Code

98116
98115

98117
98118

Wielkoœæ
Size

4/5
3/4

5/6
7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

88
87

97
109

Szer. (mm)
Width

25
25

27
28

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

5WT-70Yd
4WT-50Yd

6WT-95Yd
8WT-150Yd

Platinum

119

131
139

121 98116-1
98115-1

98117-1
98118-1

Animas 2020 wykorzystuje sprawdzone funkcje, które sprawiły,          
że oryginalny Animas ulubionym kołowrotkiem przewodników. 

Całkowicie przeprojektowana rama i szpula to najważniejsze 
elementy nowej Animy. Szpula prezentuje najnowocześniejsze 
rozwiązania technik produkcji. Ross Reels rozwinął się, dostarczając 
projekt, który jest niesamowicie wytrzymały i oszałamiający 
wizualnie. Animas również dołącza do rodziny z ultralekkim 
uchwytem fenolowym, który staje się bardziej lepki, gdy jest mokry. 
Nowe bezproblemowe zwalnianie szpuli zapewnia brak potrzeby 
konserwacji, dzięki czemu Animas, aby być gotowym na każdą 
wycieczkę na wody śródlądowe i morskie.

Rama posiada zaakcentowaną sylwetkę Góry Kolorado. Dwukolorowe 
pokrętło ma unowocześniony projekt o niskim profilu, zwiększonej 
przyczepności. Unowocześniony system hamulca dostarcza większą 
moc w konstrukcji, którą pokochało ponad 80000 muszkarzy na 
Świecie. 

The 2020 Animas takes the �me-proven features that made the 
original Animas a guide favorite, while incorpora�ng machining 
features that bring it into the modern era of Ross. 

A fully-redesigned frame and spool are highlights of the new Animas. 
The spool shows off the cu�ng-edge manufacturing techniques Ross 
Reels has developed, delivering a design that is incredibly strong and 
visually stunning. The Animas also joins the family by incorpora�ng an 
ultra-light canvas phenolic handle which gets tackier when wet. A new 
trouble-free spool release yields zero-maintenance performance, 
allowing the Animas to be ready for any fresh or saltwater excursion. 

The frame is accented by a machined silhoue�e of the Colorado 
mountains in Ross Reels' backyard. Its uniquely ported design and 
structural profile are eye-catching industry firsts. The two-tone drag 
knob sports an updated aesthe�c with a lower profile and increased 
grip. An improved composite drag system delivers more power in an 
established Ross design loved by more than 80,000 fly anglers the 
world over. 

FULLY REDESIGNED FRAME AND SPOOL 
GEOMETRY 
ź Bell-shaped Arbor 
ź Larger Arbor Design 
ź Intricately Machined Details 
REDUCED WEIGHT AND INCREASED STRENGTH
MACHINED CANVAS PHENOLIC HANDLE 
TWO-TONE ALUMINUM ACCENTS 
MAINTENANCE-FREE SPOOL RELEASE
IMPROVED DRAG 
ź Composite Disc 
ź Time-proven Design

W PEŁNI PRZEPROJEKTOWANA GEOMETRIA RAMY 
I SZPULI
ź Arbor w kształcie krzywej dzwonowej
ź Powiększony arbor
ź Misternie obrobione szczegóły
ZMNIEJSZONA WAGA I ZWIĘKSZONA 
WYTRZYMAŁOŚĆ
UCHWYT FENOLOWY
DWUKOLOROWE AKCENTY ALUMINIOWE
BEZOBSŁUGOWY SYSTEM ZDEJMOWANIA SZPULI
ZMODERNIZOWANY HAMULEC
ź Dysk kompozytowy
ź Sprawdzony projekt

ANIMAS

ANIMAS
Kod
Code

98106
98105

98107

Wielkoœæ
Size

5/6
4/5

7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

89
82,5

98,5

Szer. (mm)
Width

26
25

26

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

6WT-75Yd
5WT-50Yd

8WT-160Yd
Matte black

116

134
125 98106-1

98105-1

98107-1

ANIMAS
Kod
Code

98109
98108

98110

Wielkoœæ
Size

5/6
4/5

7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

89
82,5

98,5

Szer. (mm)
Width

26
25

26

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

6WT-75Yd
5WT-50Yd

8WT-160Yd
Platinum

116

134
125 98109-1

98108-1

98110-1



Machining a fly reel is as much art as it is skill. Just as a perfect loop 
flying over the water is a thing of beauty, cra�ed by the caster, the 
Evolu�on R is the culmina�on of our engineers' and machinists' 
ar�s�c and technical prowess. 

The R is not only lightweight, but also incredibly rigid and durable, 
with a unique geometry that is as func�onal as it is stylish. The 
innova�ve shape of the ultra-large arbor spool is engineered to force 
the even winding of the line across the face of the spool as it is 
retrieved - something never before seen in a fly reel. 

The drag design is also an industry first: a fully sealed, bonded carbon 
fluoropolymer and stainless steel interface that delivers smooth 
power in a lightweight, compact package. Start up iner�a is virtually 
non-existent to protect the most delicate of �ppet. The R's extremely 
wide range of brake adjustment also manages to produce some of the 
highest drag pressure found in an ultralight fly reel. 

This all is controlled by a subtle yet striking, frame-integrated drag 
knob that blends perfectly into the form of the reel. Its solid grip 
allows for easy manipula�on of se�ngs - even while wearing gloves. 
Couple this with the canvas phenolic handle, first introduced by Ross 
Reels, the on-the-water func�onality of the R is like no other. 

ULTRALEKKA WAGA
ź Wszystkie modele poniżej 5,2 uncji.
ź W pełni obrobiony z zastrzeżonego stopu 

aluminium 6061-T6
USZCZELNIONY HAMULEC
ź Wiodący w branży stosunek mocy do masy w 

całkowicie szczelnym systemie
ź Opatentowany pakiet dysków z fluoropolimeru 

węglowego i stali nierdzewnej
WNĘTRZA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ź Wszystkie elementy wewnętrzne są obrabiane 

maszynowo ze stali nierdzewnej
NIESTANDARDOWY MATERIAŁ UCHWYT
ź Obrabiany maszynowo pręt fenolowy na 

chromowanym słupku 7075-T6, zmniejsza 
wagę i zwiększa przyczepność, gdy jest mokry

EVOLUTION R

EVOLUTION R 
Kod
Code

98129
98128

98130

Wielkoœæ
Size

5/6
4/5

7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

96
90

102

Szer. (mm)
Width

25
25

25

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

6WT-90Yd
5WT-75Yd

8WT-150Yd
Platinum

137

147
143

ULTRALIGHT WEIGHT 
ź All models less than 5.2 oz. 
ź Fully Machined from 6061-T6 proprietary 

aluminum alloy 
SEALED DRAG 
ź Industry leading power-to-weight ra�o in a 

fully sealed system 
ź Proprietary bonded carbon fluoropolymer and 

stainless steel disc stack 
STAINLESS STEEL INTERNALS 
ź All internal components are machined 

stainless steel 
CUSTOM HANDLE MATERIAL 
ź Machined canvas phenolic rod on a 7075-T6 

chromated aluminum post, reduces weight 
and increases grip when wet 

EVOLUTION R 
Kod
Code

98126
98125

98127

Wielkoœæ
Size

5/6
4/5

7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

96
90

102

Szer. (mm)
Width

25
25

25

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

6WT-90Yd
5WT-75Yd

8WT-150Yd
Matte black

137

147
143 98126-1

98125-1

98127-1
98129-1
98128-1

98130-1

Obróbka kołowrotka muchowego to tyle samo sztuki, co umiejęt-
ności. Tak jak idealna pętla lecąca nad wodą jest rzeczą piękną, 
stworzoną przez rzucającego, Evolu�on R jest kulminacją artysty-
cznych i technicznych umiejętności naszych inżynierów i mechaników.

R jest nie tylko lekki, ale także niezwykle sztywny i wytrzymały,               
z unikalną geometrią, która jest zarówno funkcjonalna, jak i stylowa. 
Innowacyjny kształt bardzo dużej szpuli z trzpieniem został 
zaprojektowany tak, aby wymusić równomierne nawijanie linki          
na powierzchni szpuli podczas jej holowania - coś, czego nigdy 
wcześniej nie widziano w kołowrotku muchowym.

Konstrukcja hamulca jest również pierwszą w branży: w pełni 
uszczelniony, połączony interfejs z fluoropolimeru węglowego i stali 
nierdzewnej, który zapewnia płynną moc w lekkiej, kompaktowej 
obudowie. Niezwykle szeroki zakres regulacji hamulców R pozwala 
również na uzyskanie jednego z najwyższych nacisków, jakie można 
znaleźć w ultralekkim kołowrotku muchowym.

Wszystko to jest kontrolowane przez subtelne, ale efektowne, 
zintegrowane z ramą pokrętło hamulca, które idealnie wtapia się        
w kształt kołowrotka. Jego solidny uchwyt pozwala na łatwą 
manipulację ustawieniami - nawet w rękawiczkach. W połączeniu         
z uchwytem fenolowym, wprowadzonym po raz pierwszy przez Ross 
Reels, funkcjonalność R na wodzie jest jak żadna inna.

Łowienie w morzu to wyczerpujące przedsięwzięcie. Warunki są tru-
dne, a ryby mogą być jeszcze twardsze; więc opracowaliśmy Evolu�on 
R Salt, aby stawić czoła wszystkiemu, co może rzucić na nią morze.

R Salt opiera się na fundamencie swojego mniejszego rodzeństwa, ale 
zamiast 7-tarczowego systemu Evolu�on R, wyposażony jest w doła-
dowany 16-tarczowy uszczelniony układ hamulcowy składający się    
ze stali nierdzewnej i fluoropolimeru węglowego, wytwarzający 
ponad 30 funtów oporu. R Salt jest również pierwszym w branży, 
wyposażonym w dwie mniejsze przeciwwagi na szpuli - ta inno-
wacyjna konstrukcja zmniejsza masę i zapewnia idealną, wolną od wi-
bracji wydajność, gdy linka jest zrywana ze szpuli na długich 
dystansach.

Ta wyjątkowa siła hamowania kryje się w lekkiej, ale niezwykle 
wytrzymałej ramie i szpuli opartej na unikalnym projekcie Evolu�on R. 
Duże, zintegrowane z ramą pokrętło hamulca pozwala na łatwą 
regulację w locie za pomocą dłoni podczas długich walk z wielką rybą. 
Geometria R Salt jest wzmocniona w całości, tworząc niesamowicie 
wytrzymały, a jednocześnie elegancki kołowrotek, który sprawdza się 
w najtrudniejszych warunkach.

Wszystko to składa się na narzędzie wędkarskie o niespotykanym 
dotąd w słonowodnych kołowrotkach muchowych stosunku mocy do 
masy.

Fishing in the salt is a grueling endeavor. The condi�ons are tough, and 
the fish can be even tougher; so we developed the Evolu�on R Salt to 
stand up to anything the sea can throw at it. 

The R Salt builds on the founda�on of its smaller sibling, but instead of 
the Evolu�on R's 7-disc system, it features a supercharged 16-disc 
sealed drag system comprised of stainless steel and carbon 
fluoropolymer, producing over 30 pounds of drag pressure. Also an 
industry first, the R Salt features two smaller counterbalances on the 
spool - this innova�ve design reduces mass and creates perfect, 
vibra�on-free performance when line is being ripped off the spool on 
long runs. 

This excep�onal braking power is housed in a lightweight, yet incre-
dibly strong frame and spool that is based on the Evolu�on R's uni-que 
design. The large, frame-integrated drag knob allows for easy on-the-
fly adjustments with just the palm of your hand during long fights with 
oversized quarry. The R Salt geometry is reinforced throughout, 
yielding an incredibly rugged, yet elegant reel that performs in the 
most challenging of environments. 

All of this comes together to create a fishing tool with a power-to-
weight ra�o never before seen in a saltwater fly reel, making the R Salt 
the most unique, best performing reel per dollar of any on the water 
today. 

EVOLUTION R SALT 

LEKKI - W pełni wyprodukowany w USA z zastrzeżonego stopu 
aluminium 6061-T6
ź Innowacyjne podwójne mini przeciwwagi zmniejszają 

masę
ź USZCZELNIONY HAMULEC
ź Najlepszy w branży stosunek mocy do masy w całkowicie 

uszczelnionym systemie wytwarza ponad 30 funtów oporu
ź Związany fluoropolimer węglowy i zestaw dysków ze stali 

nierdzewnej
ź Oparty na konstrukcji hamulca Evolu�on R, ale z 16 

tarczami o rozmiarze ¼ cala zamiast 7 o rozmiarze 
dziesięciocentówki

WNĘTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ
ź WZMOCNIONA RAMA I SZPULA
ź Zwiększona sztywność strukturalna oraz zwiększona 

pojemność podkładu
NIESTANDARDOWY MATERIAŁ UCHWYTU

LIGHTWEIGHT - Fully Machined in the USA 
from 6061- T6 proprietary aluminum alloy 
ź Innova�ve dual mini counterbalances 

reduce mass 
ź SEALED DRAG 
ź Industry-best power-to-weight ra�o in a 

fully sealed system produces 30+ lbs of 
drag torque 

ź Bonded carbon fluoropolymer and 
stainless steel disc stack 

ź Based on the Evolu�on R drag design, 
but with 16 quarter-sized drag discs 
instead of 7 dime-sized discs 

STAINLESS STEEL INTERNALS 
ź REINFORCED FRAME & SPOOL 
ź Bolstered structural rigidity as well as 

increased backing capacity 
CUSTOM HANDLE MATERIAL 

EVOLUTION R SALT
Kod
Code

98123
98122

98124

Wielkoœæ
Size

9/10
7/8

11/12

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

113
104

121

Szer. (mm)
Width

36
34

38

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

10WT-275Yd
8WT-215Yd

12WT-250Yd
Platinum

213

250
227 98123-1

98122-1

98124-1

EVOLUTION R SALT
Kod
Code

98120
98119

98121

Wielkoœæ
Size

9/10
7/8

11/12

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

113
104

121

Szer. (mm)
Width

36
34

38

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

10WT-275Yd
8WT-215Yd

12WT-250Yd
Matte black

213

250
227 98120-1

98119-1

98121-1



Machining a fly reel is as much art as it is skill. Just as a perfect loop 
flying over the water is a thing of beauty, cra�ed by the caster, the 
Evolu�on R is the culmina�on of our engineers' and machinists' 
ar�s�c and technical prowess. 

The R is not only lightweight, but also incredibly rigid and durable, 
with a unique geometry that is as func�onal as it is stylish. The 
innova�ve shape of the ultra-large arbor spool is engineered to force 
the even winding of the line across the face of the spool as it is 
retrieved - something never before seen in a fly reel. 

The drag design is also an industry first: a fully sealed, bonded carbon 
fluoropolymer and stainless steel interface that delivers smooth 
power in a lightweight, compact package. Start up iner�a is virtually 
non-existent to protect the most delicate of �ppet. The R's extremely 
wide range of brake adjustment also manages to produce some of the 
highest drag pressure found in an ultralight fly reel. 

This all is controlled by a subtle yet striking, frame-integrated drag 
knob that blends perfectly into the form of the reel. Its solid grip 
allows for easy manipula�on of se�ngs - even while wearing gloves. 
Couple this with the canvas phenolic handle, first introduced by Ross 
Reels, the on-the-water func�onality of the R is like no other. 

ULTRALEKKA WAGA
ź Wszystkie modele poniżej 5,2 uncji.
ź W pełni obrobiony z zastrzeżonego stopu 

aluminium 6061-T6
USZCZELNIONY HAMULEC
ź Wiodący w branży stosunek mocy do masy w 

całkowicie szczelnym systemie
ź Opatentowany pakiet dysków z fluoropolimeru 

węglowego i stali nierdzewnej
WNĘTRZA ZE STALI NIERDZEWNEJ
ź Wszystkie elementy wewnętrzne są obrabiane 

maszynowo ze stali nierdzewnej
NIESTANDARDOWY MATERIAŁ UCHWYT
ź Obrabiany maszynowo pręt fenolowy na 

chromowanym słupku 7075-T6, zmniejsza 
wagę i zwiększa przyczepność, gdy jest mokry

EVOLUTION R

EVOLUTION R 
Kod
Code

98129
98128

98130

Wielkoœæ
Size

5/6
4/5

7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

96
90

102

Szer. (mm)
Width

25
25

25

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

6WT-90Yd
5WT-75Yd

8WT-150Yd
Platinum

137

147
143

ULTRALIGHT WEIGHT 
ź All models less than 5.2 oz. 
ź Fully Machined from 6061-T6 proprietary 

aluminum alloy 
SEALED DRAG 
ź Industry leading power-to-weight ra�o in a 

fully sealed system 
ź Proprietary bonded carbon fluoropolymer and 

stainless steel disc stack 
STAINLESS STEEL INTERNALS 
ź All internal components are machined 

stainless steel 
CUSTOM HANDLE MATERIAL 
ź Machined canvas phenolic rod on a 7075-T6 

chromated aluminum post, reduces weight 
and increases grip when wet 

EVOLUTION R 
Kod
Code

98126
98125

98127

Wielkoœæ
Size

5/6
4/5

7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

96
90

102

Szer. (mm)
Width

25
25

25

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

6WT-90Yd
5WT-75Yd

8WT-150Yd
Matte black

137

147
143 98126-1

98125-1

98127-1
98129-1
98128-1

98130-1

Obróbka kołowrotka muchowego to tyle samo sztuki, co umiejęt-
ności. Tak jak idealna pętla lecąca nad wodą jest rzeczą piękną, 
stworzoną przez rzucającego, Evolu�on R jest kulminacją artysty-
cznych i technicznych umiejętności naszych inżynierów i mechaników.

R jest nie tylko lekki, ale także niezwykle sztywny i wytrzymały,               
z unikalną geometrią, która jest zarówno funkcjonalna, jak i stylowa. 
Innowacyjny kształt bardzo dużej szpuli z trzpieniem został 
zaprojektowany tak, aby wymusić równomierne nawijanie linki          
na powierzchni szpuli podczas jej holowania - coś, czego nigdy 
wcześniej nie widziano w kołowrotku muchowym.

Konstrukcja hamulca jest również pierwszą w branży: w pełni 
uszczelniony, połączony interfejs z fluoropolimeru węglowego i stali 
nierdzewnej, który zapewnia płynną moc w lekkiej, kompaktowej 
obudowie. Niezwykle szeroki zakres regulacji hamulców R pozwala 
również na uzyskanie jednego z najwyższych nacisków, jakie można 
znaleźć w ultralekkim kołowrotku muchowym.

Wszystko to jest kontrolowane przez subtelne, ale efektowne, 
zintegrowane z ramą pokrętło hamulca, które idealnie wtapia się        
w kształt kołowrotka. Jego solidny uchwyt pozwala na łatwą 
manipulację ustawieniami - nawet w rękawiczkach. W połączeniu         
z uchwytem fenolowym, wprowadzonym po raz pierwszy przez Ross 
Reels, funkcjonalność R na wodzie jest jak żadna inna.

Łowienie w morzu to wyczerpujące przedsięwzięcie. Warunki są tru-
dne, a ryby mogą być jeszcze twardsze; więc opracowaliśmy Evolu�on 
R Salt, aby stawić czoła wszystkiemu, co może rzucić na nią morze.

R Salt opiera się na fundamencie swojego mniejszego rodzeństwa, ale 
zamiast 7-tarczowego systemu Evolu�on R, wyposażony jest w doła-
dowany 16-tarczowy uszczelniony układ hamulcowy składający się    
ze stali nierdzewnej i fluoropolimeru węglowego, wytwarzający 
ponad 30 funtów oporu. R Salt jest również pierwszym w branży, 
wyposażonym w dwie mniejsze przeciwwagi na szpuli - ta inno-
wacyjna konstrukcja zmniejsza masę i zapewnia idealną, wolną od wi-
bracji wydajność, gdy linka jest zrywana ze szpuli na długich 
dystansach.

Ta wyjątkowa siła hamowania kryje się w lekkiej, ale niezwykle 
wytrzymałej ramie i szpuli opartej na unikalnym projekcie Evolu�on R. 
Duże, zintegrowane z ramą pokrętło hamulca pozwala na łatwą 
regulację w locie za pomocą dłoni podczas długich walk z wielką rybą. 
Geometria R Salt jest wzmocniona w całości, tworząc niesamowicie 
wytrzymały, a jednocześnie elegancki kołowrotek, który sprawdza się 
w najtrudniejszych warunkach.

Wszystko to składa się na narzędzie wędkarskie o niespotykanym 
dotąd w słonowodnych kołowrotkach muchowych stosunku mocy do 
masy.

Fishing in the salt is a grueling endeavor. The condi�ons are tough, and 
the fish can be even tougher; so we developed the Evolu�on R Salt to 
stand up to anything the sea can throw at it. 

The R Salt builds on the founda�on of its smaller sibling, but instead of 
the Evolu�on R's 7-disc system, it features a supercharged 16-disc 
sealed drag system comprised of stainless steel and carbon 
fluoropolymer, producing over 30 pounds of drag pressure. Also an 
industry first, the R Salt features two smaller counterbalances on the 
spool - this innova�ve design reduces mass and creates perfect, 
vibra�on-free performance when line is being ripped off the spool on 
long runs. 

This excep�onal braking power is housed in a lightweight, yet incre-
dibly strong frame and spool that is based on the Evolu�on R's uni-que 
design. The large, frame-integrated drag knob allows for easy on-the-
fly adjustments with just the palm of your hand during long fights with 
oversized quarry. The R Salt geometry is reinforced throughout, 
yielding an incredibly rugged, yet elegant reel that performs in the 
most challenging of environments. 

All of this comes together to create a fishing tool with a power-to-
weight ra�o never before seen in a saltwater fly reel, making the R Salt 
the most unique, best performing reel per dollar of any on the water 
today. 

EVOLUTION R SALT 

LEKKI - W pełni wyprodukowany w USA z zastrzeżonego stopu 
aluminium 6061-T6
ź Innowacyjne podwójne mini przeciwwagi zmniejszają 

masę
ź USZCZELNIONY HAMULEC
ź Najlepszy w branży stosunek mocy do masy w całkowicie 

uszczelnionym systemie wytwarza ponad 30 funtów oporu
ź Związany fluoropolimer węglowy i zestaw dysków ze stali 

nierdzewnej
ź Oparty na konstrukcji hamulca Evolu�on R, ale z 16 

tarczami o rozmiarze ¼ cala zamiast 7 o rozmiarze 
dziesięciocentówki

WNĘTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ
ź WZMOCNIONA RAMA I SZPULA
ź Zwiększona sztywność strukturalna oraz zwiększona 

pojemność podkładu
NIESTANDARDOWY MATERIAŁ UCHWYTU

LIGHTWEIGHT - Fully Machined in the USA 
from 6061- T6 proprietary aluminum alloy 
ź Innova�ve dual mini counterbalances 

reduce mass 
ź SEALED DRAG 
ź Industry-best power-to-weight ra�o in a 

fully sealed system produces 30+ lbs of 
drag torque 

ź Bonded carbon fluoropolymer and 
stainless steel disc stack 

ź Based on the Evolu�on R drag design, 
but with 16 quarter-sized drag discs 
instead of 7 dime-sized discs 

STAINLESS STEEL INTERNALS 
ź REINFORCED FRAME & SPOOL 
ź Bolstered structural rigidity as well as 

increased backing capacity 
CUSTOM HANDLE MATERIAL 

EVOLUTION R SALT
Kod
Code

98123
98122

98124

Wielkoœæ
Size

9/10
7/8

11/12

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

113
104

121

Szer. (mm)
Width

36
34

38

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

10WT-275Yd
8WT-215Yd

12WT-250Yd
Platinum

213

250
227 98123-1

98122-1

98124-1

EVOLUTION R SALT
Kod
Code

98120
98119

98121

Wielkoœæ
Size

9/10
7/8

11/12

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

113
104

121

Szer. (mm)
Width

36
34

38

Szpula zapas. 
Spare Spool

Kolor
Colour

Pojemnoœæ
Capacity

10WT-275Yd
8WT-215Yd

12WT-250Yd
Matte black

213

250
227 98120-1

98119-1

98121-1







VAYA: Po hiszpańsku „Idź!”, jak wychodzić na zewnątrz, eksplorować, 
łowić ryby!

Stworzona przez zapalonych wędkarzy z Colorado, seria VAYA 
debiutuje z zupełnie nowym technicznym wyglądem i wyjątkową 
wydajnością. Rama VAYA oferuje unikalne połączenie zmini-
malizowanej wagi, niewiarygodnej sztywności i wystarczającej 
powierzchni, aby podkreślić ręcznie anodowane wykończenia Abla. 
Wnętrze ramy zawiera również różne zestawy frezowanych CNC wzory 
much, odpowiednich dla każdego rozmiaru kołowrotka.

Szpula o dużym trzpieniu ma precyzyjnie wyważoną konstrukcję           
z dwiema zapadkami, co eliminuje potrzebę stosowania przeciwwagi. 
Mechaniczne kliknięcie szpuli dopełnia słyszalne, płynne odczucie 
wychodzącego hamulca. Wielotarczowy hamulec z włókna węglo-
wego / stali nierdzewnej zapewnia znaczny opór, zapewniając 
jednocześnie szeroki zakres regulacji dla delikatnego przyponu.

VAYA: nowy kołowrotek do wszystkiego, od słodkiej wody po lekkie 
łowienie w morzu.

SPECYFIKACJA
ź Rama stanowiąca zrównoważenie wagi, dźwięku i wyglądu
ź Różne zestawy frezowanych muchy na wnętrzu każdej ramy
ź odpowiedni do rozmiaru kołowrotka
ź 5-tarczowy zestaw z karbonu i stali nierdzewnej.
ź Duży arbor dla szybszego ściągania i zmniejszonej pamięci linii
ź Konstrukcja szybkiej wymiany szpuli ze sprawdzonym 

zwalnianiem O-ring
ź Dostępne w rozmiarach 4/5, 5/6, 7/8
ź System wymiany kierunku hamulca.
ź Wykonane w USA

VAYA: Spanish for 'Go!', as in go outside, go e xplore, go fishing! 

Cra�ed by avid Colorado anglers, the VAYA series debuts an all-new 
technical look and feel paired with outstanding performance. The 
par�ally-ported VAYA frame offers the unique combina�on of 
minimized weight, incredible rigidity, and just enough surface area to 
highlight Abel's hand-anodized finishes. The frame interior also 
features varying sets of CNC-milled fly pa�erns, relevant to each size 
of reel. 

The large-arbor spool features a precision-balanced, dual-pawl drag 
engagement design that eliminates the need for a counterweight. The 
spool's mechanical incoming click compliments the audible, smooth 
feel of the outgoing drag. The carbon / stainless mul�-disk drag 
system produces substan�al resistance, while providing a wide range 
of adjustability for delicate �ppet. 

VAYA: the new 'go-to' reel for everything from freshwater to light salt. 

SPECIFICATIONS
ź Par�ally-ported frame for the perfect balance of weight, sound, 

and visual
ź appeal
ź Different sets of milled fly pa�ern silhoue�es on interior of each 

frame
ź relevant to the size of the reel
ź 5-disc alterna�ng carbon/stainless steel drag stack
ź Large arbor for faster retrieve and reduced line memory
ź Quick-change spool design with proven O-ring release
ź Available in sizes 4/5, 5/6, 7/8
ź User conver�ble retrieval system
ź Made in USA

VAYA SERIES

VAYA
Kod
Code

98070
98069

98084

Wielkoœæ
Size

5/6
4/5

7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter/Arbor

92/58
85/50

98/61

Szer. (mm)
Spool width

25
25

25

98069-1

Szpula zapas. 
Spare Spool

Pojemnoœæ
Capacity

6WT-80Yd
5WT-85Yd

8WT-125Yd

146

159
154 98070-1

98084-1

ROVE SERIES

ROVE
Kod
Code

98081
98080

98082
98083

Wielkoœæ
Size

7/9
5/7

9/11
11/12+

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

107
101

119
126

Szer. (mm)
Arbor width

27
27

32
32

98081-1
98080-1

Szpula zapas. 
Spare Spool

Pojemnoœæ
Capacity

9WT-330Yd
7WT-280Yd

11WT-275Yd
12WT-400Yd

232

297
306

240

ROVE: /rōv/ - podróżuj stale bez ustalonego celu; wędrować.

Seria kołowrotków ROVE, stworzona do łowienia w dowolnym 
miejscu, została stworzona, aby zapewnić wędkarzom najwyższy 
spokój na wodzie, niezależnie od warunków i lokalizacji. Sprawdzony 
w terenie system hamulca korkowego Abel wraz z uproszczonym 
podejściem projektowym naszego zespołu inżynierów sprawiają,       
że jest to kołowrotek, któremu zaufają nawet przewodnicy                  
na Seszelach.

To nie jest Twój delikatny, ultralekki, klasycznie elegancki kołowrotek 
do łowienia w Alpach. Ten model mamy już w naszym asortymencie. 
To jest Twój wyjątkowo wytrzymały, niezawodny kołowrotek o dużej 
pojemności, który pojedzie tam, dokąd chcesz, bez potrzeby 
posiadania zapasowego kołowrotka w ograniczonej przestrzeni 
bagażu. Wyjdź i wędruj z nim po świecie!

SPECYFIKACJA
ź Rama zapewnia idealną równowagę dźwięku i atrakcyjności 

wizualnej
ź Pełna rama aby zapobiec wciągnięciu linki między ramę a szpulę
ź Pojemna, duża szpula do wędzisk jednoręcznych lub dwuręcznych
ź Strukturalnie zintegrowana konstrukcja, aby sprostać wyma-

ganiom podróżującego wędkarza.
ź Grawerowane laserowo słodko- i słonowodne muchy na odwro-

tnej stronie płyty oporowej, które obracają się podczas pobierania 
linki. 

ź Szybka zmiana szpuli
ź Podwójne zaczepienie zapadki we wszystkich rozmiarach
ź Konwertowalny system hamulca. 
ź Wykonane w USA

ROVE: /rōv/ - travel constantly without a fixed des�na�on; wander. 

Built to fish anywhere and everywhere, the ROVE series of reels was 
created to give anglers the ul�mate peace of mind on the water 
regardless of condi�ons or loca�on. The field-serviceable, proven 
Abel cork drag system along with the simplified design approach from 
our engineering team make this the reel that even guides in the 
Seychelles will trust in their arsenal. 

This is not your delicate, ultralight, classically elegant reel for alpine 
meadow fishing. We already have that model in our lineup. This is 
your ultra-tough, ultra-reliable, high capacity, beat-me-up adventure 
reel that will go where you want to go without feeling a need to have a 
backup reel in your limited carry on space. Get out and wander the 
world with it! 

SPECIFICATIONS
ź Par�ally ported frame for the perfect balance of sound, and visual 

appeal 
ź Caged frame to prevent any possibility of line ge�ng caught 

between the frame and spool 
ź High capacity, large arbor spool for single or two handed rods 
ź Structurally integral machining design to withstand the demands 

of the traveling angler 
ź Laser engraved fresh and saltwater flies on reverse side of drag 

plate that rotate as line is being r etrieved 
ź Quick change spool 
ź Double pawl engagement on all sizes 
ź User conver�ble drag system 
ź Made in USA 

98082-1
98083-1



VAYA: Po hiszpańsku „Idź!”, jak wychodzić na zewnątrz, eksplorować, 
łowić ryby!

Stworzona przez zapalonych wędkarzy z Colorado, seria VAYA 
debiutuje z zupełnie nowym technicznym wyglądem i wyjątkową 
wydajnością. Rama VAYA oferuje unikalne połączenie zmini-
malizowanej wagi, niewiarygodnej sztywności i wystarczającej 
powierzchni, aby podkreślić ręcznie anodowane wykończenia Abla. 
Wnętrze ramy zawiera również różne zestawy frezowanych CNC wzory 
much, odpowiednich dla każdego rozmiaru kołowrotka.

Szpula o dużym trzpieniu ma precyzyjnie wyważoną konstrukcję           
z dwiema zapadkami, co eliminuje potrzebę stosowania przeciwwagi. 
Mechaniczne kliknięcie szpuli dopełnia słyszalne, płynne odczucie 
wychodzącego hamulca. Wielotarczowy hamulec z włókna węglo-
wego / stali nierdzewnej zapewnia znaczny opór, zapewniając 
jednocześnie szeroki zakres regulacji dla delikatnego przyponu.

VAYA: nowy kołowrotek do wszystkiego, od słodkiej wody po lekkie 
łowienie w morzu.

SPECYFIKACJA
ź Rama stanowiąca zrównoważenie wagi, dźwięku i wyglądu
ź Różne zestawy frezowanych muchy na wnętrzu każdej ramy
ź odpowiedni do rozmiaru kołowrotka
ź 5-tarczowy zestaw z karbonu i stali nierdzewnej.
ź Duży arbor dla szybszego ściągania i zmniejszonej pamięci linii
ź Konstrukcja szybkiej wymiany szpuli ze sprawdzonym 

zwalnianiem O-ring
ź Dostępne w rozmiarach 4/5, 5/6, 7/8
ź System wymiany kierunku hamulca.
ź Wykonane w USA

VAYA: Spanish for 'Go!', as in go outside, go e xplore, go fishing! 

Cra�ed by avid Colorado anglers, the VAYA series debuts an all-new 
technical look and feel paired with outstanding performance. The 
par�ally-ported VAYA frame offers the unique combina�on of 
minimized weight, incredible rigidity, and just enough surface area to 
highlight Abel's hand-anodized finishes. The frame interior also 
features varying sets of CNC-milled fly pa�erns, relevant to each size 
of reel. 

The large-arbor spool features a precision-balanced, dual-pawl drag 
engagement design that eliminates the need for a counterweight. The 
spool's mechanical incoming click compliments the audible, smooth 
feel of the outgoing drag. The carbon / stainless mul�-disk drag 
system produces substan�al resistance, while providing a wide range 
of adjustability for delicate �ppet. 

VAYA: the new 'go-to' reel for everything from freshwater to light salt. 

SPECIFICATIONS
ź Par�ally-ported frame for the perfect balance of weight, sound, 

and visual
ź appeal
ź Different sets of milled fly pa�ern silhoue�es on interior of each 

frame
ź relevant to the size of the reel
ź 5-disc alterna�ng carbon/stainless steel drag stack
ź Large arbor for faster retrieve and reduced line memory
ź Quick-change spool design with proven O-ring release
ź Available in sizes 4/5, 5/6, 7/8
ź User conver�ble retrieval system
ź Made in USA

VAYA SERIES

VAYA
Kod
Code

98070
98069

98084

Wielkoœæ
Size

5/6
4/5

7/8

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter/Arbor

92/58
85/50

98/61

Szer. (mm)
Spool width

25
25

25

98069-1

Szpula zapas. 
Spare Spool

Pojemnoœæ
Capacity

6WT-80Yd
5WT-85Yd

8WT-125Yd

146

159
154 98070-1

98084-1

ROVE SERIES

ROVE
Kod
Code

98081
98080

98082
98083

Wielkoœæ
Size

7/9
5/7

9/11
11/12+

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

107
101

119
126

Szer. (mm)
Arbor width

27
27

32
32

98081-1
98080-1

Szpula zapas. 
Spare Spool

Pojemnoœæ
Capacity

9WT-330Yd
7WT-280Yd

11WT-275Yd
12WT-400Yd

232

297
306

240

ROVE: /rōv/ - podróżuj stale bez ustalonego celu; wędrować.

Seria kołowrotków ROVE, stworzona do łowienia w dowolnym 
miejscu, została stworzona, aby zapewnić wędkarzom najwyższy 
spokój na wodzie, niezależnie od warunków i lokalizacji. Sprawdzony 
w terenie system hamulca korkowego Abel wraz z uproszczonym 
podejściem projektowym naszego zespołu inżynierów sprawiają,       
że jest to kołowrotek, któremu zaufają nawet przewodnicy                  
na Seszelach.

To nie jest Twój delikatny, ultralekki, klasycznie elegancki kołowrotek 
do łowienia w Alpach. Ten model mamy już w naszym asortymencie. 
To jest Twój wyjątkowo wytrzymały, niezawodny kołowrotek o dużej 
pojemności, który pojedzie tam, dokąd chcesz, bez potrzeby 
posiadania zapasowego kołowrotka w ograniczonej przestrzeni 
bagażu. Wyjdź i wędruj z nim po świecie!

SPECYFIKACJA
ź Rama zapewnia idealną równowagę dźwięku i atrakcyjności 

wizualnej
ź Pełna rama aby zapobiec wciągnięciu linki między ramę a szpulę
ź Pojemna, duża szpula do wędzisk jednoręcznych lub dwuręcznych
ź Strukturalnie zintegrowana konstrukcja, aby sprostać wyma-

ganiom podróżującego wędkarza.
ź Grawerowane laserowo słodko- i słonowodne muchy na odwro-

tnej stronie płyty oporowej, które obracają się podczas pobierania 
linki. 

ź Szybka zmiana szpuli
ź Podwójne zaczepienie zapadki we wszystkich rozmiarach
ź Konwertowalny system hamulca. 
ź Wykonane w USA

ROVE: /rōv/ - travel constantly without a fixed des�na�on; wander. 

Built to fish anywhere and everywhere, the ROVE series of reels was 
created to give anglers the ul�mate peace of mind on the water 
regardless of condi�ons or loca�on. The field-serviceable, proven 
Abel cork drag system along with the simplified design approach from 
our engineering team make this the reel that even guides in the 
Seychelles will trust in their arsenal. 

This is not your delicate, ultralight, classically elegant reel for alpine 
meadow fishing. We already have that model in our lineup. This is 
your ultra-tough, ultra-reliable, high capacity, beat-me-up adventure 
reel that will go where you want to go without feeling a need to have a 
backup reel in your limited carry on space. Get out and wander the 
world with it! 

SPECIFICATIONS
ź Par�ally ported frame for the perfect balance of sound, and visual 

appeal 
ź Caged frame to prevent any possibility of line ge�ng caught 

between the frame and spool 
ź High capacity, large arbor spool for single or two handed rods 
ź Structurally integral machining design to withstand the demands 

of the traveling angler 
ź Laser engraved fresh and saltwater flies on reverse side of drag 

plate that rotate as line is being r etrieved 
ź Quick change spool 
ź Double pawl engagement on all sizes 
ź User conver�ble drag system 
ź Made in USA 

98082-1
98083-1



Abel SD zadebiutował w 2013 roku i szybko ustanowił poprzeczkę dla 
tego, czym może być zamknięty kołowrotek z hamulcem, zarówno pod 
względem dopasowania, wykończenia, jak i niezawodności. Po prze-
prowadzce do Kolorado, nasze nowe otoczenie oparte na pstrągach 
zainspirowało nas do podniesienia poziomu.

Oparty na SDS (Sealed Drag Salt), SDF (Sealed Drag Fresh) to zmniej-
szona wersja wielokrotnie nagradzanego tytanu morskiego z podo-
bnymi otworami i systemem hamulca ze stali nierdzewnej / 
fluoropolimeru węglowego. SDF może pochwalić się ogromnym 
oporem, zakresem regulacji prawie trzykrotnie większym niż jego 
poprzednik i praktycznie zerową bezwładnością podczas rozruchu.

Wykorzystaliśmy to, czego nauczyliśmy się z naszego projektu SDS, 
upewniliśmy się, że zawiera niepowtarzalne dopasowanie                      
i wykończenie Abel, i stworzyliśmy najlepszy kołowrotek słodko-
wodny, jaki kiedykolwiek widzieliśmy.

SPECYFIKACJA
ź Wymienny system wyszukiwania użytkownika
ź Duży trzpień zwiększa szybkość wyszukiwania linii i zmniejsza 

pamięć linii
ź Prawie o całą uncję lżejszy niż oryginalny SD
ź Opór hamulca waha się od zera do niesamowitych 10 funtów.
ź Niesamowicie szeroki zakres regulacji oporu od zera do 

maksimum
ź Zaprojektowany i wykonany przez miłośników pstrągów                 

w Kolorado
ź Szybka wymiana szpuli z gwintowaną nasadką zwalniającą 

szpulę
ź Wykonane w USA

The Abel SD debuted in 2013 and quickly set the bar for what a sealed 
drag fly reel could be, both in fit and finish as well as reliability. 
Following the move to Colorado, our new trout-based surroundings 
inspired us to take it up a notch. 

Based on the SDS (Sealed Drag Salt), the SDF (Sealed Drag Fresh) is a 
scaled-down version of the award-winning saltwater �tan featuring 
similar por�ng and a stainless steel / carbon fluoropolymer drag 
system. The SDF boasts an enormous amount of drag, an adjustment 
range almost three �mes greater than its predecessor, and vir tually 
zero start up iner �a. 

We took what was learned from our SDS design, made sure to include 
the unmistakable Abel fit and finish, and created the best freshwater 
reel we have ever seen. 

SPECIFICATIONS

ź User conver�ble retrieval system 
ź Large arbor increases line retrieval rate and reduces line 

memory 
ź Almost a full ounce light er than the original SD 
ź Drag pressure ranges from zero to an amazing 10 pounds 
ź Incredibly wide range of drag adjustment from zero to max 
ź Designed & machined by trout junkies in Colorado 
ź Available with a ported or solid frame 
ź Quick change spool with threaded spool release cap 
ź Made in USA 

SDF
Kod
Code

98075
98074

98077

Wielkoœæ
Size

5/6
4/5

6/7

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

92
83

95

Szer. (mm)
Spool width

28
28

29

Szpula zapas. 
Spare Spool

Pojemnoœæ
Capacity

6WT-100Yd
5WT-75Yd

7WT-145Yd

142

160
154

SDF SERIES

98075-1
98074-1

98077-1

TR SERIES

Powrót klasyka. Nowy Abel TR pozostaje wierny korzeniom oryginału, 
ale z uderzającym nowoczesnym designem i stylem. Częściowe 
przeniesienie ramy czerpie z linii Abla, a jej unikalne cechy są tak 
pomysłowe, jak wszystko, co Abel kiedykolwiek wyprodukował.

Stworzony przez naszych doświadczonych mechaników w Montrose 
w stanie Kolorado, TR to lekkie arcydzieło. Zintegrowany, precyzyjnie 
wyważony zatrzask na szpuli eliminuje potrzebę stosowania 
przeciwwagi, zapewniając czysty wygląd i zachowując chara-
kterystyczny dźwięk kliknięcia. Wyraźna obręcz dłoniowa została 
celowo ukształtowana, aby ręcznie kontrolować siłę oporu we wszy-
stkich warunkach łowienia. TR jest również wyposażony w szpulę         
o dużym trzpieniu, zaprojektowaną w celu zwiększenia szybkości 
zwijania linki. Obrobione maszynowo akcenty ze stali nierdzewnej 
zarówno na ramie, jak i szpuli dodają dodatkowego poziomu 
szczegółowości, który można znaleźć tylko w kołowrotku typu A.

SPECYFIKACJA
ź Tylko 21 skrupulatnie obrobionych części zapewnia trwałość 

niezawodnego użytkowania
ź Uznany system zatrzaskowo-zapadkowy chroni lekką końcówkę, 

jednocześnie zapobiegając przekroczeniu prędkości
ź Częściowo portowana rama dla idealnego zrównoważenia wagi, 

dźwięku i estetyki
ź Wyfrezowane sylwetki widelnicy, chruścika i jętki
ź Szpula szybkiej wymiany z gwintowaną nasadką zwalniającą         

i dużym trzpieniem
ź Zaprojektowany i obrabiany przez fanatyków pstrąga w Kolorado
ź Wykonane w USA

The return of a classic. The new Abel TR stays true to the roots of the 
original, but with a striking modern design and feel. The par�al 
por�ng of the frame draws from the Abel lineage, and its unique 
features are as inven�ve as anything Abel has ever produced. 

Cra�ed by our expert machinists in Montrose, Colorado, the TR is a 
lightweight masterpiece. An integrated precision-balanced clicker on 
the spool eliminates the need for a counterweight, yielding a clean 
look and retaining an iconic click-pawl sound. The pronounced 
palming rim is deliberately shaped to manually control drag pressure 
in all fishing condi�ons. The TR also features a large-arbor spool 
engineered to reduce line memory and increase retrieval rate. 
Machined stainless steel accents on both the frame and spool add 
that extra level of detail found only in an A bel reel. 

SPECIFICATIONS

ź Only 21 me�culously machined parts ensure a life�me of 
dependable use 

ź A �me honored click-pawl system protects light �ppet while 
preven�ng overrun 

ź Par�ally-ported frame for the perfect balance of weight, sound, 
and aesthe�cs 

ź Milled silhoue�es of a stonefly, caddis, and mayfly inside the 
frame 

ź Quick-change spool with a threaded release cap and large-arbor 
design 

ź esigned & machined by trout junkies in Colorado 
ź Made in USA  

2019
BEST OF SHOW

OUTDOOR CANADA
MAGAZINE 

TR
Kod
Code

98072
98071

98073

Wielkoœæ
Size

4/5
2/3

5/6

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter/Arbor

84/50
78/44

93/56

Szer. (mm)
Spool width

20
20

20

Szpula zapas. 
Spare Spool

Pojemnoœæ
Capacity

5WT-65Yd
3WT-50Yd

6WT-100Yd

119

147
132

98073-1
98072-1
98071-1



Abel SD zadebiutował w 2013 roku i szybko ustanowił poprzeczkę dla 
tego, czym może być zamknięty kołowrotek z hamulcem, zarówno pod 
względem dopasowania, wykończenia, jak i niezawodności. Po prze-
prowadzce do Kolorado, nasze nowe otoczenie oparte na pstrągach 
zainspirowało nas do podniesienia poziomu.

Oparty na SDS (Sealed Drag Salt), SDF (Sealed Drag Fresh) to zmniej-
szona wersja wielokrotnie nagradzanego tytanu morskiego z podo-
bnymi otworami i systemem hamulca ze stali nierdzewnej / 
fluoropolimeru węglowego. SDF może pochwalić się ogromnym 
oporem, zakresem regulacji prawie trzykrotnie większym niż jego 
poprzednik i praktycznie zerową bezwładnością podczas rozruchu.

Wykorzystaliśmy to, czego nauczyliśmy się z naszego projektu SDS, 
upewniliśmy się, że zawiera niepowtarzalne dopasowanie                      
i wykończenie Abel, i stworzyliśmy najlepszy kołowrotek słodko-
wodny, jaki kiedykolwiek widzieliśmy.

SPECYFIKACJA
ź Wymienny system wyszukiwania użytkownika
ź Duży trzpień zwiększa szybkość wyszukiwania linii i zmniejsza 

pamięć linii
ź Prawie o całą uncję lżejszy niż oryginalny SD
ź Opór hamulca waha się od zera do niesamowitych 10 funtów.
ź Niesamowicie szeroki zakres regulacji oporu od zera do 

maksimum
ź Zaprojektowany i wykonany przez miłośników pstrągów                 

w Kolorado
ź Szybka wymiana szpuli z gwintowaną nasadką zwalniającą 

szpulę
ź Wykonane w USA

The Abel SD debuted in 2013 and quickly set the bar for what a sealed 
drag fly reel could be, both in fit and finish as well as reliability. 
Following the move to Colorado, our new trout-based surroundings 
inspired us to take it up a notch. 

Based on the SDS (Sealed Drag Salt), the SDF (Sealed Drag Fresh) is a 
scaled-down version of the award-winning saltwater �tan featuring 
similar por�ng and a stainless steel / carbon fluoropolymer drag 
system. The SDF boasts an enormous amount of drag, an adjustment 
range almost three �mes greater than its predecessor, and vir tually 
zero start up iner �a. 

We took what was learned from our SDS design, made sure to include 
the unmistakable Abel fit and finish, and created the best freshwater 
reel we have ever seen. 

SPECIFICATIONS

ź User conver�ble retrieval system 
ź Large arbor increases line retrieval rate and reduces line 

memory 
ź Almost a full ounce light er than the original SD 
ź Drag pressure ranges from zero to an amazing 10 pounds 
ź Incredibly wide range of drag adjustment from zero to max 
ź Designed & machined by trout junkies in Colorado 
ź Available with a ported or solid frame 
ź Quick change spool with threaded spool release cap 
ź Made in USA 

SDF
Kod
Code

98075
98074

98077

Wielkoœæ
Size

5/6
4/5

6/7

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

92
83

95

Szer. (mm)
Spool width

28
28

29

Szpula zapas. 
Spare Spool

Pojemnoœæ
Capacity

6WT-100Yd
5WT-75Yd

7WT-145Yd

142

160
154

SDF SERIES

98075-1
98074-1

98077-1

TR SERIES

Powrót klasyka. Nowy Abel TR pozostaje wierny korzeniom oryginału, 
ale z uderzającym nowoczesnym designem i stylem. Częściowe 
przeniesienie ramy czerpie z linii Abla, a jej unikalne cechy są tak 
pomysłowe, jak wszystko, co Abel kiedykolwiek wyprodukował.

Stworzony przez naszych doświadczonych mechaników w Montrose 
w stanie Kolorado, TR to lekkie arcydzieło. Zintegrowany, precyzyjnie 
wyważony zatrzask na szpuli eliminuje potrzebę stosowania 
przeciwwagi, zapewniając czysty wygląd i zachowując chara-
kterystyczny dźwięk kliknięcia. Wyraźna obręcz dłoniowa została 
celowo ukształtowana, aby ręcznie kontrolować siłę oporu we wszy-
stkich warunkach łowienia. TR jest również wyposażony w szpulę         
o dużym trzpieniu, zaprojektowaną w celu zwiększenia szybkości 
zwijania linki. Obrobione maszynowo akcenty ze stali nierdzewnej 
zarówno na ramie, jak i szpuli dodają dodatkowego poziomu 
szczegółowości, który można znaleźć tylko w kołowrotku typu A.

SPECYFIKACJA
ź Tylko 21 skrupulatnie obrobionych części zapewnia trwałość 

niezawodnego użytkowania
ź Uznany system zatrzaskowo-zapadkowy chroni lekką końcówkę, 

jednocześnie zapobiegając przekroczeniu prędkości
ź Częściowo portowana rama dla idealnego zrównoważenia wagi, 

dźwięku i estetyki
ź Wyfrezowane sylwetki widelnicy, chruścika i jętki
ź Szpula szybkiej wymiany z gwintowaną nasadką zwalniającą         

i dużym trzpieniem
ź Zaprojektowany i obrabiany przez fanatyków pstrąga w Kolorado
ź Wykonane w USA

The return of a classic. The new Abel TR stays true to the roots of the 
original, but with a striking modern design and feel. The par�al 
por�ng of the frame draws from the Abel lineage, and its unique 
features are as inven�ve as anything Abel has ever produced. 

Cra�ed by our expert machinists in Montrose, Colorado, the TR is a 
lightweight masterpiece. An integrated precision-balanced clicker on 
the spool eliminates the need for a counterweight, yielding a clean 
look and retaining an iconic click-pawl sound. The pronounced 
palming rim is deliberately shaped to manually control drag pressure 
in all fishing condi�ons. The TR also features a large-arbor spool 
engineered to reduce line memory and increase retrieval rate. 
Machined stainless steel accents on both the frame and spool add 
that extra level of detail found only in an A bel reel. 

SPECIFICATIONS

ź Only 21 me�culously machined parts ensure a life�me of 
dependable use 

ź A �me honored click-pawl system protects light �ppet while 
preven�ng overrun 

ź Par�ally-ported frame for the perfect balance of weight, sound, 
and aesthe�cs 

ź Milled silhoue�es of a stonefly, caddis, and mayfly inside the 
frame 

ź Quick-change spool with a threaded release cap and large-arbor 
design 

ź esigned & machined by trout junkies in Colorado 
ź Made in USA  

2019
BEST OF SHOW

OUTDOOR CANADA
MAGAZINE 

TR
Kod
Code

98072
98071

98073

Wielkoœæ
Size

4/5
2/3

5/6

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter/Arbor

84/50
78/44

93/56

Szer. (mm)
Spool width

20
20

20

Szpula zapas. 
Spare Spool

Pojemnoœæ
Capacity

5WT-65Yd
3WT-50Yd

6WT-100Yd

119

147
132

98073-1
98072-1
98071-1



SDS SERIES

Najlepszy nowy kołowrotek słonowodny na wystawie ICAST/IFTD 
2016, SDS łączy w sobie całą moc, niezawodność i płynność swojego 
mniejszego odpowiednika i łączy je w większy pakiet zdolny do walki 
ze słonowodnymi rybami o dowolnej wielkości. Wielotarczowy 
system hamulca z włókna węglowego / stali nierdzewnej jest 
całkowicie uszczelniony i zapewnia niesamowity zakres nacisku 
hamulca. To sprawia, że   SDS idealnie nadaje się do walki z dużymi 
bonefishami na cienkim przyponie, a także zapewnia moc niezbędną 
do powstrzymania ciężko walczącego tarpona.

SPECYFIKACJA

ź Rama kołowrotka, szpula, pokrętło hamulca i stopka wykonane z 
wykończonego na zimno aluminium lotniczego 6061-T651

ź Naprzemiennie ułożony kompozyt węglowo-fluorowęglowy i 
hamulec tarczowy ze stali nierdzewnej

ź Dostępne z przesuniętą lub solidną ramą

ź Szybka wymiana szpuli z gwintowaną nasadką zwalniającą 
szpulę

ź system konwersji kierunku hamulca.

ź Wykonane w USA

Winner of the best new saltwater reel at the 2016 ICAST/IFTD show, 
the SDS takes all the power, reliability, and smoothness of its smaller 
counterpart and combines them in a larger package capable of taking 
on saltwater gamefish of all sizes. A carbon fiber / stainless steel mul�-
disc drag system is completely sealed from the elements, and yields an 
incredible range of drag pressure. This makes the SDS perfect for 
figh�ng big bones on light �ppet as well providing the power required 
to stop hard-figh�ng tarpon in their tracks. 

SPECIFICATIONS

ź Reel frame, spool, drag knob, and foot made of 6061-T651 cold-
finished aerospace grade aluminum

ź Alterna�ng stacked carbon fluorocarbon polymer composite and 
stainless steel disc drag system

ź Available with a ported or solid frame

ź Quick change spool with threaded spool release cap 

ź User conver�ble retrieval system

ź Made in USA

SDS
Kod
Code

98078
98076

98079

Wielkoœæ
Size

9/10
7/8

11/12

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

107
98

115

Szer. (mm)
Spool width

30
27

30

Szpula zapas. 
Spare Spool

Pojemnoœæ
Capacity

10WT-250Yd
8WT-240Yd

12WT-250Yd

252

283
277

98076-1
98078-1
98079-1

ABEL+ GRATEFUL DEAD DRAG KNOB 

DEREK DEYOUNG EDITION  REELS

ANDREA LARKO  REELS

CASEY UNDERWOOD EDITION  REELS



SDS SERIES

Najlepszy nowy kołowrotek słonowodny na wystawie ICAST/IFTD 
2016, SDS łączy w sobie całą moc, niezawodność i płynność swojego 
mniejszego odpowiednika i łączy je w większy pakiet zdolny do walki 
ze słonowodnymi rybami o dowolnej wielkości. Wielotarczowy 
system hamulca z włókna węglowego / stali nierdzewnej jest 
całkowicie uszczelniony i zapewnia niesamowity zakres nacisku 
hamulca. To sprawia, że   SDS idealnie nadaje się do walki z dużymi 
bonefishami na cienkim przyponie, a także zapewnia moc niezbędną 
do powstrzymania ciężko walczącego tarpona.

SPECYFIKACJA

ź Rama kołowrotka, szpula, pokrętło hamulca i stopka wykonane z 
wykończonego na zimno aluminium lotniczego 6061-T651

ź Naprzemiennie ułożony kompozyt węglowo-fluorowęglowy i 
hamulec tarczowy ze stali nierdzewnej

ź Dostępne z przesuniętą lub solidną ramą

ź Szybka wymiana szpuli z gwintowaną nasadką zwalniającą 
szpulę

ź system konwersji kierunku hamulca.

ź Wykonane w USA

Winner of the best new saltwater reel at the 2016 ICAST/IFTD show, 
the SDS takes all the power, reliability, and smoothness of its smaller 
counterpart and combines them in a larger package capable of taking 
on saltwater gamefish of all sizes. A carbon fiber / stainless steel mul�-
disc drag system is completely sealed from the elements, and yields an 
incredible range of drag pressure. This makes the SDS perfect for 
figh�ng big bones on light �ppet as well providing the power required 
to stop hard-figh�ng tarpon in their tracks. 

SPECIFICATIONS

ź Reel frame, spool, drag knob, and foot made of 6061-T651 cold-
finished aerospace grade aluminum

ź Alterna�ng stacked carbon fluorocarbon polymer composite and 
stainless steel disc drag system

ź Available with a ported or solid frame

ź Quick change spool with threaded spool release cap 

ź User conver�ble retrieval system

ź Made in USA

SDS
Kod
Code

98078
98076

98079

Wielkoœæ
Size

9/10
7/8

11/12

Waga (g)
Weight

Œrednica (mm)
Diameter

107
98

115

Szer. (mm)
Spool width

30
27

30

Szpula zapas. 
Spare Spool

Pojemnoœæ
Capacity

10WT-250Yd
8WT-240Yd

12WT-250Yd

252

283
277

98076-1
98078-1
98079-1

ABEL+ GRATEFUL DEAD DRAG KNOB 

DEREK DEYOUNG EDITION  REELS

ANDREA LARKO  REELS

CASEY UNDERWOOD EDITION  REELS



ABEL CUSTOM//HAND FINISHES

SOLID//SATIN FINISHES
Abel oferuje teraz 16 anodowanych kolorów w ręcznie polerowanym 
wysokim połysku lub z teksturowanym satynowym wykończeniem, 
które dają w sumie 32 opcje do wyboru w 2022 roku. Skorzystaj            
z możliwości Abel do estetycznego łączenia kołowrotków, aby 
uzupełnić markę wędek muchowych, dopasuj ulubioną drużynę 
sportową lub zdobądź punkty u swojej „lepszej połówki” za produkt, 
który pokazuje, że poświęcasz więcej uwagi prezentowi.

Abel now offers 16 anodized colors in either a hand polished high 
gloss, or a textured sa�n finish that give you a total of 32 op�ons to 
choose from in 2021.  Take advantage of Abel’s ability to aesthe�cally 
pair up reels to compliment a fly rod brand, match a favorite sports 
team, or score some points with your “be�er half” on a product that 
shows you put some extra thought into a gi� item.    

FADE//SATIN FADE FINISHES
Utalentowany zespół Abla opracował jeszcze jedną wyjątkową opcję, 
aby stworzyć swój własny kołowrotek. Ciągłe innowacje w studiu 
anodowania dodają więcej opcji do naszej popularnej grafiki, w tym 
cztery nowe projekty przypominające naturalne sceny.

Abel’s talented team has developed yet another unique op�on to 
make a reel your own. Con�nuous innova�on in the anodizing studio 
adds more op�ons to our popular fade graphics, including four new 
designs reminiscent of natural scenes. 

BLUE III DEEP BLUE BRONZE DARK BROWN OLIVE ORANGE PLATINUM PINK

DEEP GREEN GRASS GREEN LIME GREEN DARK OLIVE PURPLE RED SLATE TEAL

BLACK/BLUE
FADE

BLACK/GREEN
FADE

BLACK/PLATINUM
FADE

BLACK/RED
FADE

RASTA
FADE

SUNSET
FADE

BAJA
FADE

FLATS
FADE

NORTHERN
LIGHTS FADE

UWAGA !!!! Każdy kołowrotek firmy ABEL można spersonalizować 
według własnych potrzeb i upodobań z szerokiej oferty kolorów jakimi 
dysponuje firma. Oddzielnie korpus ze szpulą, oddzielnie pokrętło 
hamulca i uchwyt korbki. Aby spersonalizować kołowrotek należy 
wejść na stronę www.abelreels.com , skonfigurować i przekazać dane 
do sprzedawcy.

ATTENTION!!! Each ABEL reel may be customized according to your 
needs and likes picking up from a wide range of colours offered by the 
company. Separately the body with the spool, separately the drag dial 
and the knob. In order to customize your reel you have to enter the 
www.abelreels.com , configure and transfer the data to the seller. 

4HR+HAND CRAFTED FINISHES
Abel jest jedyną firmą w branży wędkarstwa muchowego, która 
oferuje produkty ręcznie malowane i ręcznie anodowane. 
Opracowany przez nas zastrzeżony proces zajmuje niewiarygodnie 
dużo czasu i wymaga jeszcze większej cierpliwości od naszego zespołu 
artystów fabrycznych. Każde ręcznie malowane wykończenie w naszej 
kategorii Tier 1 wymaga co najmniej 4 godzin na ukończenie                    
i z pewnością można je uznać za jedyny w swoim rodzaju pamiątkowy 
kołowrotek.

Abel is the only company in the fly fishing industry that offers hand 
painted, and hand anodized products. The proprietary process we 
developed takes an incredible amount of �me to accomplish, and 
requires even more pa�ence from our team of factory ar�sts to 
create. Each hand painted finish in our Tier 1 category requires a 
minimum of 4 hours to complete, and can certainly be considered a 
one-of-a-kind heirloom reel.

CLASSIC ATLANTIC SALMON CHINOOK CHROME STEELHEAD CD FLAG EDITION CLASSIC DOTADO CLASSIC RAINBOW TROUT

RETRO CARIBBEAN RETRO CARNIVAL RETRO FIRE RETRO GREEN/BLACK WILD TROUT TX FLAG EDITION

7HR+HAND CRAFTED FINISHES
Szczegółowe badania, które przeprowadziliśmy w naszym dziale 
artystycznym, wykazały, że wykonanie niektórych grafik, które ręcznie 
malujemy, trwa znacznie dłużej niż innych. Złożone projekty w naszej 
kategorii Tier 2 wymagają co najmniej 7 godzin naszego ręcznego 
malowania i artystycznego procesu anodowania, czego efektem jest 
kultowy produkt dostępny tylko za pośrednictwem Abel Reels.

The detailed studies we conducted in our art department have proven 
that some of the graphics we hand-paint take much longer than 
others to complete.  The complex designs in our Tier 2 category 
require at least 7 hours of our hand pain�ng, and ar�s�c anodizing 
process resul�ng in an iconic product available only through Abel 
Reels.

ATLANTIC SALMON BONEFISH CLASSIC
BROOK TROUT

CLASSIC 
BROWN TROUT

DORADO PEACOCK BASS NATIVE
BROOK TROUT

NATIVE
BROWN TROUT

NATIVE
RAINBOW TROUT

NATIVE
CUTTHROAD

REDFISH SKULL &
CROSSBONES

CLASSIC
TARPON

TIGER TROUT YAMAME

ARTIST//SIGNATURE FINISHES
Mamy zaszczyt przedstawiać i powielać prace kilku najbardziej 
utalentowanych artystów w branży wędkarstwa muchowego. Derek 
DeYoung, Andrea Larko i Jon Osiris są również wielkimi ambasadorami 
naszego sportu i jesteśmy dumni, że połączyliśmy z nimi siły, aby 
dostarczyć wybrane przykłady ich pięknych dzieł sztuki na Abel Reels. 
Seria Ar�st/Signature zawiera teraz dodatkowo oryginalną grafikę 
zespołu Abel i współpracę unikalnych grafik z najlepszymi firmami, 
które wymagają co najmniej 11 godzin artystycznego czasu 
anodowania na kołowrotek.

We’re honored to feature, and replicate the work of a few of the most 
talented ar�sts in the fly fishing industry. Derek DeYoung, Andrea 
Larko, and Jon Osiris are also each great ambassadors for our sport, 
and we’re proud to have teamed up with them to provide select 
examples of their beau�ful artwork on Abel Reels.  The 
Ar�st/Signature Series now addi�onally features original artwork by 
the Abel team and collabora�ons of unique graphics with top 
companies that require a minimum of 11 hours of ar�s�c anodizing 
�me per reel. 

DEYOUNG
BROOK FLANK 

DEYOUNG
BROWN FLANK 

DEYOUNG
CUTTHROAT FLANK 

DEYOUNG
CARP FLANK 

DEYOUNG
MONTANA BROWN

DEYOUNG
RAINBOW FLANK 

LARKO
BONEFISH

LARKO
BROWN TROUT

LARKO
TARPON

OSIRIS
TRIBAL GRIZZLY

OSIRIS
TRIBAL RAVEN

OSIRIS
TRIBAL SALMON

ARAPAIMA BALL AND
BUCK

NATIVE TARPON STRIPER



ABEL CUSTOM//HAND FINISHES

SOLID//SATIN FINISHES
Abel oferuje teraz 16 anodowanych kolorów w ręcznie polerowanym 
wysokim połysku lub z teksturowanym satynowym wykończeniem, 
które dają w sumie 32 opcje do wyboru w 2022 roku. Skorzystaj            
z możliwości Abel do estetycznego łączenia kołowrotków, aby 
uzupełnić markę wędek muchowych, dopasuj ulubioną drużynę 
sportową lub zdobądź punkty u swojej „lepszej połówki” za produkt, 
który pokazuje, że poświęcasz więcej uwagi prezentowi.

Abel now offers 16 anodized colors in either a hand polished high 
gloss, or a textured sa�n finish that give you a total of 32 op�ons to 
choose from in 2021.  Take advantage of Abel’s ability to aesthe�cally 
pair up reels to compliment a fly rod brand, match a favorite sports 
team, or score some points with your “be�er half” on a product that 
shows you put some extra thought into a gi� item.    

FADE//SATIN FADE FINISHES
Utalentowany zespół Abla opracował jeszcze jedną wyjątkową opcję, 
aby stworzyć swój własny kołowrotek. Ciągłe innowacje w studiu 
anodowania dodają więcej opcji do naszej popularnej grafiki, w tym 
cztery nowe projekty przypominające naturalne sceny.

Abel’s talented team has developed yet another unique op�on to 
make a reel your own. Con�nuous innova�on in the anodizing studio 
adds more op�ons to our popular fade graphics, including four new 
designs reminiscent of natural scenes. 

BLUE III DEEP BLUE BRONZE DARK BROWN OLIVE ORANGE PLATINUM PINK

DEEP GREEN GRASS GREEN LIME GREEN DARK OLIVE PURPLE RED SLATE TEAL

BLACK/BLUE
FADE

BLACK/GREEN
FADE

BLACK/PLATINUM
FADE

BLACK/RED
FADE

RASTA
FADE

SUNSET
FADE

BAJA
FADE

FLATS
FADE

NORTHERN
LIGHTS FADE

UWAGA !!!! Każdy kołowrotek firmy ABEL można spersonalizować 
według własnych potrzeb i upodobań z szerokiej oferty kolorów jakimi 
dysponuje firma. Oddzielnie korpus ze szpulą, oddzielnie pokrętło 
hamulca i uchwyt korbki. Aby spersonalizować kołowrotek należy 
wejść na stronę www.abelreels.com , skonfigurować i przekazać dane 
do sprzedawcy.

ATTENTION!!! Each ABEL reel may be customized according to your 
needs and likes picking up from a wide range of colours offered by the 
company. Separately the body with the spool, separately the drag dial 
and the knob. In order to customize your reel you have to enter the 
www.abelreels.com , configure and transfer the data to the seller. 

4HR+HAND CRAFTED FINISHES
Abel jest jedyną firmą w branży wędkarstwa muchowego, która 
oferuje produkty ręcznie malowane i ręcznie anodowane. 
Opracowany przez nas zastrzeżony proces zajmuje niewiarygodnie 
dużo czasu i wymaga jeszcze większej cierpliwości od naszego zespołu 
artystów fabrycznych. Każde ręcznie malowane wykończenie w naszej 
kategorii Tier 1 wymaga co najmniej 4 godzin na ukończenie                    
i z pewnością można je uznać za jedyny w swoim rodzaju pamiątkowy 
kołowrotek.

Abel is the only company in the fly fishing industry that offers hand 
painted, and hand anodized products. The proprietary process we 
developed takes an incredible amount of �me to accomplish, and 
requires even more pa�ence from our team of factory ar�sts to 
create. Each hand painted finish in our Tier 1 category requires a 
minimum of 4 hours to complete, and can certainly be considered a 
one-of-a-kind heirloom reel.

CLASSIC ATLANTIC SALMON CHINOOK CHROME STEELHEAD CD FLAG EDITION CLASSIC DOTADO CLASSIC RAINBOW TROUT

RETRO CARIBBEAN RETRO CARNIVAL RETRO FIRE RETRO GREEN/BLACK WILD TROUT TX FLAG EDITION

7HR+HAND CRAFTED FINISHES
Szczegółowe badania, które przeprowadziliśmy w naszym dziale 
artystycznym, wykazały, że wykonanie niektórych grafik, które ręcznie 
malujemy, trwa znacznie dłużej niż innych. Złożone projekty w naszej 
kategorii Tier 2 wymagają co najmniej 7 godzin naszego ręcznego 
malowania i artystycznego procesu anodowania, czego efektem jest 
kultowy produkt dostępny tylko za pośrednictwem Abel Reels.

The detailed studies we conducted in our art department have proven 
that some of the graphics we hand-paint take much longer than 
others to complete.  The complex designs in our Tier 2 category 
require at least 7 hours of our hand pain�ng, and ar�s�c anodizing 
process resul�ng in an iconic product available only through Abel 
Reels.

ATLANTIC SALMON BONEFISH CLASSIC
BROOK TROUT

CLASSIC 
BROWN TROUT

DORADO PEACOCK BASS NATIVE
BROOK TROUT

NATIVE
BROWN TROUT

NATIVE
RAINBOW TROUT

NATIVE
CUTTHROAD

REDFISH SKULL &
CROSSBONES

CLASSIC
TARPON

TIGER TROUT YAMAME

ARTIST//SIGNATURE FINISHES
Mamy zaszczyt przedstawiać i powielać prace kilku najbardziej 
utalentowanych artystów w branży wędkarstwa muchowego. Derek 
DeYoung, Andrea Larko i Jon Osiris są również wielkimi ambasadorami 
naszego sportu i jesteśmy dumni, że połączyliśmy z nimi siły, aby 
dostarczyć wybrane przykłady ich pięknych dzieł sztuki na Abel Reels. 
Seria Ar�st/Signature zawiera teraz dodatkowo oryginalną grafikę 
zespołu Abel i współpracę unikalnych grafik z najlepszymi firmami, 
które wymagają co najmniej 11 godzin artystycznego czasu 
anodowania na kołowrotek.

We’re honored to feature, and replicate the work of a few of the most 
talented ar�sts in the fly fishing industry. Derek DeYoung, Andrea 
Larko, and Jon Osiris are also each great ambassadors for our sport, 
and we’re proud to have teamed up with them to provide select 
examples of their beau�ful artwork on Abel Reels.  The 
Ar�st/Signature Series now addi�onally features original artwork by 
the Abel team and collabora�ons of unique graphics with top 
companies that require a minimum of 11 hours of ar�s�c anodizing 
�me per reel. 

DEYOUNG
BROOK FLANK 

DEYOUNG
BROWN FLANK 

DEYOUNG
CUTTHROAT FLANK 

DEYOUNG
CARP FLANK 

DEYOUNG
MONTANA BROWN

DEYOUNG
RAINBOW FLANK 

LARKO
BONEFISH

LARKO
BROWN TROUT

LARKO
TARPON

OSIRIS
TRIBAL GRIZZLY

OSIRIS
TRIBAL RAVEN

OSIRIS
TRIBAL SALMON

ARAPAIMA BALL AND
BUCK

NATIVE TARPON STRIPER



Wyłączny dystrybutor kołowrotków Abel i Ross w PolsceWyłączny dystrybutor kołowrotków Abel i Ross w PolsceWyłączny dystrybutor kołowrotków Abel i Ross w Polsce

sinc� 1993

Exclusive distributor of Abel and Ross reels in Poland

TRAPER Nowe Opole, ul. Okrężna 32, 08-103 Siedlce, tel./fax +48 25 631 61 68, +48 25 631 56 00

 e-mail: traper@trapersiedlce.pl, zamowienia@trapersiedlce.pl, serwis, reklamacje tel.+48 608 563 333 
www.trapersiedlce.pl
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