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Link do produktu: https://rybi-ogon.pl/zylka-dragon-hm80-0-250mm7-59kg-150m-p-4070.html

Żyłka Dragon HM80
0,250mm/7,59kg 150m
Cena

28,50 zł

Dostępność

Wysyłka 24h

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

30-00-125

Kod EAN

5901323888397

Producent

Dragon

Opis produktu
Informacja o produkcie
Średnica: 0,250 mm
Wytrzymałość: 7,59 kg
Długość: 150 m
Kolor: jasnozielony

Opis Produktu
Pod nazwami HM i Team Dragon oferujemy produkty najwyższej klasy, pochodzące od najlepszych producentów i wykonane z
najwyższej jakości materiałów. Dzięki nawiązaniu w 2009 roku bezpośredniej współpracy z liderem w dziedzinie produkcji
włókien syntetycznych na potrzeby wędkarstwa, japońską firmą Momoi Fishing MFG Co., Ltd. będziemy mogli zaproponować
Państwu najlepsze z produkowanych obecnie żyłek na świecie. Nie jest to czcza przechwałka, jakich wiele w wędkarskich
katalogach. Firma Momoi w swym logo od lat używa określenia „nr 1 na świecie”, jej żyłki i plecionki wielokrotnie zdobywały
prestiżowe nagrody na różnych targach i wystawach. W tym miejscu należy dodać, że w takich krajach jak Japonia czy USA,
bezprawne przypisanie sobie w reklamie pozycji nr 1 na świecie kończy się z reguły poważnym procesem sądowym i
zasądzeniem gigantycznych odszkodowań. Japońscy inżynierowie z Momoi opracowali i opatentowali rewolucyjne procesy tzw.
krystalizacji żywic kopolimerowych i hybrydyzacji nylonu, poprzez łączenie go z cząstkami fluorocarbonu, co pozwoliło na
wyprodukowanie włókna nylonowego o niespotykanych do tej pory właściwościach. Żyłki Momoi biją na głowę produkty swoich
konkurentów jeżeli chodzi o takie parametry jak: odporność na ścieranie, trwałość barwnika, odporność na szkodliwe warunki
atmosferyczne – w tym promieniowanie UV oraz na zanieczyszczenie chemiczne obecne w wodzie. Dzięki temu żyłki Momoi są
długowieczne i nie tracą nic ze swych właściwości w trakcie długotrwałego użytkowania. Czas użytkowania żyłki to problem,
na który warto zwrócić szczególną uwagę. Wiele firm oferuje linki, które epatują na opakowaniu potężną wytrzymałością
liniową, cóż z tego jeżeli już po parogodzinnym kontakcie z wodą, słońcem i powietrzem, stają się matowe, kruche i łamliwe a
ich wytrzymałość spada o połowę. Używając żyłek Momoi macie Państwo gwarancję, że po paru miesiącach intensywnego
użytkowania będą tak samo dobre jak w dniu zakupu.

Żyłka hybrydowa, wyprodukowana w tzw. procesie fluoryzacji nylonu, na bazie udoskonalonej technologii krystalizacji, w
trakcie której pojedyncze włókna nylonu ulegają wydłużeniu i wzmocnieniu na poziomie wiązań łańcuchów molekularnych.
Dzięki włączeniu pojedynczych wiązań fluorocarbonowych w podstawowe struktury nylonu, osiągnięto większą gęstość
wyjściową materiału, co pozwoliło na stworzenie żyłki naturalnie tonącej, o jeszcze gładszej powierzchni, pozbawionej pamięci
kształtu, a przy tym w bardzo niewielkim stopniu rozciągliwej. Podawana na opakowaniach średnia wytrzymałość żyłki na
węzłach jest parametrem określonym wyjątkowo dokładnie w wyniku profesjonalnych, wielokrotnie powtarzanych testów.
Oferowana w kolorze jasnozielonym, na szpulach 150 metrów i 50 metrów. Żyłka typu Long Life (na cały sezon).
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