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Poseidon Brasil
Somos uma marca brasileira de equipamento para pesca esportiva, com sede na cidade de
Florianópolis, que desenvolve equipamentos para nós, pescadores brasileiros, e para a nossa
realidade.
Nós criamos produtos para os nossos peixes brutos e as práticas de pesca em nosso país. São
projetos exclusivos e eﬁcientes, desenvolvidos em parceria com engenheiros especializados,
buscando oferecer um equipamento que se beneﬁcia da mais alta tecnologia.
Assim, esse equipamento foi projetado para realizar nossos próprios sonhos de pescadores. É
como se o tivéssemos concebido para nós mesmos, para nosso uso exclusivo, como um velho
e astuto pescador que “fabrica” sua própria isca, arma secreta que ele esconde cuidadosamente
em sua caixa repleta de preciosas tralhas.
Venha pescar você também com os equipamentos da Poseidon Brasil, que oferece
ainda manual explicativo em português, para todas as iscas artiﬁciais.
Uma ótima pescaria!

Tecnologia

Tecnologia

C-Carbon

SERIE

DIAMANTE

serie DIAMANTE

C302

Penetra como uma lâmina no espelho d’água produzindo
uma explosão de vibrações e reﬂexos!
Do tipo stickbait, foi desenvolvida para um trabalho de
walking the dog ou de stick convencional na superfície.
Com seu formato de lâmina e a cabeça achatada, a
ADAGA 125F mergulha na água com movimentos laterais.
Com um rattling leve, é ideal para profundidades menores
(até 4m) quando o predador está manhoso.

C301

C303

Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass, Traíra,
Bicuda, Matrinxã, Cachorra, Anchova, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície/subsuperfície;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: 0,1 a 0,3m;

– peso: 17 gramas sem embalagem;
– comprimento: 125 mm.

serie DIAMANTE

C301

Denominada como demônio na água, pois produz
explosões de borrifos e reﬂexos!
C308

Do tipo zara-popper, produz os borrifos de uma popper
com o nado característico do walking the dog (zara). O
resultado é uma ação mais ampla no espelho d’água, com
movimentos e borrifos laterais, o que movimenta mais
água com os ﬂancos achatados da isca (vibração) e sua
boca côncava.

Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass, Traíra, Bicuda,
Matrinxã, Cachorra, Anchova, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: superfície;

C311

– peso: 7,5 gramas sem embalagem;
– comprimento: 90 mm.

serie DIAMANTE

C304

Denominada como demônio na água, pois produz
explosões de borrifos e reﬂexos!
C310

Do tipo zara-popper, produz os borrifos de uma popper
com o nado característico do walking the dog (zara). O
resultado é uma ação mais ampla no espelho d’água, com
movimentos e borrifos laterais, o que movimenta mais
água com os ﬂancos achatados da isca (vibração) e sua
boca côncava.

C317

Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass, Traíra,
Bicuda, Matrinxã, Cachorra, Anchova, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: superfície;

– peso: 18,5 gramas sem embalagem;
– comprimento: 123 mm.

serie DIAMANTE

C314

É uma isca realmente vibrante!
Do tipo “vibration” ou “vibe” (vibração), desenvolvida para
pescarias de fundo, ou na vertical (jigging), ou no casting.
Produz uma forte vibração com um nado natural e agressivo que atrai os predadores em longas distâncias. Ideal
para água turvas e pescarias de fundo, assim como,
pontos com forte pressão de pesca.

C313
C306

Predadores: Robalo, Tucunaré, Traíra, Trairão, Matrinxã, Cachorra,
Pacu, Tambaqui, Jaú, Anchova, Garoupa, Badejo, Miraguaia,
Olhete, entre outros.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento da isca,
ela afundará;
– nado: profundidade;

- indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: fundo;

– peso: 25 gramas sem embalagem;
– comprimento: 65 mm

serie DIAMANTE

C308

É o Deus da guerra e provoca batalhas com os predadores
mais manhosos!
C311

Do tipo jerkbait, pode ser trabalhada com toques mais
amplos e regulares com a ponta da vara para baixo
(jerking), fazendo a famosa “paradinha” (stop & go). Outra
opção é dar toques mais curtos e irregulares de ponta de
vara (twitching), seguidos da “paradinha”. Essa animação,
menos natural, deve ser usada para provocar o predador,
pois a isca nada de forma mais agressiva.

C316

Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass, Traíra,
Bicuda, Matrinxã, Cachorra, Anchova, Pacu, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: Meia-água;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: 0,2 a 0,5m;

– peso: 20 gramas sem embalagem;
– comprimento: 125 mm (sem barbela);

serie DIAMANTE

C304

É o Deus da guerra e provoca batalhas com os predadores
mais manhosos!
C302

Do tipo jerkbait, pode ser trabalhada com toques mais
amplos e regulares com a ponta da vara para baixo
(jerking), fazendo a famosa “paradinha” (stop & go). Outra
opção é dar toques mais curtos e irregulares de ponta de
vara (twitching), seguidos da “paradinha”. Essa animação,
menos natural, deve ser usada para provocar o predador,
pois a isca nada de forma mais agressiva.

C312

Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass, Traíra,
Bicuda, Matrinxã, Cachorra, Anchova, Pacu, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: Meia-água;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: 0,2 a 0,5m;

– peso: 27 gramas sem embalagem;
– comprimento: 140 mm (sem barbela)

serie DIAMANTE

C605

Relâmpago de vibrações e reﬂexos!
Seu nado “3D” e seu holograma brilhante atraem e provocam os ataques mais violentos de pequenos e grandes
predadores.
Design original de corpo dobrado e ﬁno da BOLT produz
um nado totalmente irregular, com mudanças bruscas de
direção, saltando fora d’água como uma presa que tenta
fugir. O resultado é um nado natural de presa desesperada
o que produz fortes reﬂexos do seu holograma 3FS, além
de intensas vibrações e barulho dentro d’água. Sua cabeça
forma uma barbela resistente aos predadores mais brutos.

C507

C745

C716

LN98

Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass, Traíra,
Bicuda, Matrinxã, Cachorra, Anchova, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: 0,1 a 0,3m;

– peso: 11 gramas sem embalagem;
– comprimento: 118 mm

serie DIAMANTE

C317

Um crankbait realmente explosivo!
Seu forte nado errático e seu holograma cativante atraem
e provocam pequenos e grandes predadores. É uma
explosão de vibrações e reﬂexos!

C302

C307

Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass, Traíra, Bicuda,
Matrinxã, Cachorra, Anchova, Pacu entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: profundidade;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: 0,5 a 2,0 m;

– peso: 10,5 gramas sem embalagem;
– comprimento: 50 mm (sem barbela)

serie DIAMANTE

C302

O verdadeiro dragão dentro d’água!
É ideal para pescar predadores quando se encontram em
profundidade. Suas patas de silicone e seu rabo feito em
ﬁbra ótica aumentam seu realismo e poder de atração.

C121

C123

Predadores: Robalo, Tucunaré, Pacu, Tambaqui, Jaú,
Anchova, Xaréu, Garoupa, Badejo, entre outros.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento da isca,
ela afundará;
– nado: profundidade;

– indicação de uso: casting (arremesso) /
jumpingjig;
– profundidade: fundo;

– peso: 20 gramas sem embalagem;
– comprimento: 108 mm

serie DIAMANTE

C308

Produz uma explosão de vibrações e reﬂexos!
O design original de corpo dobrado e ﬁno da X-SHARP 118F
produz um nado “3D” totalmente irregular, com mudanças
bruscas de direção, saltando fora d’água como uma presa
que tenta fugir. Sua cabeça forma uma barbela resistente
aos predadores mais brutos.

C301

Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass, Traíra, Bicuda,
Matrinxã, Cachorra, Anchova, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: 0,1 a 0,3m;

C302

– peso: 13 gramas sem embalagem;
– comprimento: 118 mm

Iscas
Especiais

Iscas Especiais

PGH

CHH

BSB

Possui um sistema patenteado e exclusivo de troca de
barbelas. Uma única isca, um único gesto, quatro possibilidades de nado: Popper, Shallow Runner, Meia-água e
profundidade!
Foi projetada para se adaptar facilmente a diferentes
condições de pesca cumprindo com a sua tarefa com
perfeição. Possui características ultra-realistas e gravuras
entalhadas na forma de escamas, com acabamento de
altíssima qualidade, sendo o conjunto ﬁnalizado por
brilhantes olhos vermelhos lazer-3D.

NCV

STH
Predadores: Robalos, Xaréis, Espadas, Anchovas,
Tarpons (Camurupins), Tucunarés e outros.

Especiﬁcações:
ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície, ﬁcando de forma
mais aparente a ponta da isca;

– nado: popper, shallow runner, meia-água
e profundidade;
– indicação de uso: casting;

– profundidade: variável;
– peso: 9,5 gramas;
– comprimento: 90 mm

Iscas Especiais

FTG

RFT

GBH

RWH (GLOW)

Possui um sistema patenteado e exclusivo de troca de
barbelas. Uma única isca, um único gesto, quatro possibilidades de nado: Popper, Shallow Runner, Meia-água e
profundidade!
Foi projetada para se adaptar facilmente a diferentes
condições de pesca cumprindo com a sua tarefa com
perfeição. Possui características ultra-realistas e gravuras
entalhadas na forma de escamas, com acabamento de
altíssima qualidade, sendo o conjunto ﬁnalizado por
brilhantes olhos vermelhos lazer-3D.

BST

CWL
Predadores: Robalos, Xaréis, Espadas, Anchovas,
Tarpons (Camurupins), Tucunarés e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície,

– nado: popper, shallow runner, meia-água
e profundidade;
– indicação de uso: casting;

– profundidade: variável;
– peso: 24,5 gramas;
– comprimento: 125 mm

Iscas Especiais

BGH
CLO

GHB

Pode ser usada tanto em superfície quanto em profundi
dade. Podendo variar as estratégias de sua pescaria.
NCV

Dotada de um ABS super resistente, olhos laser 3D, pintura
de alto padrão, pitões e argolas reforçados e garateias
legítimas VMC, é uma isca exclusiva que não pode faltar
em suas pescarias.

RFT
Predadores: Black Bass, Tucunaré, Robalo, Traíra, Tilápia e outros..

Especiﬁcações:
– multiprofundidade: ﬂoating e sinking;
– nado: variável;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– Peso: 8g (sem a caixa) – 9g com água em
seu interior;

– comprimento: 85mm;

Iscas Especiais

STH

CHH

NCV

É uma isca de subsuperfície (shallow runner) com um
sistema de barbela dobrável para arremessos mais longos.
Foi projetada para recolhimentos alternados, com rápidos
toques (twiching) para reproduzir uma forte ação errática.
Em recolhimento contínuo, obtém-se uma ação “natural
rolling” (rolando naturalmente) na qual a isca rola lateral
mente sem perder seu eixo, mesmo em alta velocidade.
As combinações produzem um nado que imita a fuga de
uma presa, produzindo ﬂashes graças ao holograma 3FS.

RBG

RFT
Predadores: Robalo, Black Bass, Bicudas, Traíras, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície;
– nado: subsuperfície (shallow runner);

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade média: 20 a 30 cm;

– peso: 09 gramas sem embalagem;
– comprimento: 90 mm

Iscas Especiais

3D-BST

FTC

3D-TGE

É um modelo de isca conhecido como “popper”, mas
dotada de um sistema exclusivo de barbela em semi-cír
culo retrátil com duas posições diferente.
Atrai os peixes usando sua frente côncava dotada de
passagens pela boca até as guelras, onde a água penetra
para produzir jatos, bolhas e borrifos, causando muito
barulho, vibração e movimento no espelho d’água. Na
primeira posição, a barbela está regulada de frente,
causando mais resistência à água. O resultado é uma
maior produção de borrifos, bolhas e vibrações, com saltos
agressivos do corpo da isca. Na segunda posição, a barbela ﬁca de lado, como um leme, o que leva a isca a fazer
zigue-zagues, trabalhando de forma muito diferente.

3D-TCV

TCO
Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass,
Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting;
– peso: 33 gramas sem embalagem;

– comprimento: 110 mm

Iscas de
Meia-Água

Iscas de Meia-Água

FTG

RHS

É uma isca polivalente que une o trabalho de uma jerkbait
com uma crankbait. Especial para situações de grande
pressão de pesca, já que se pode mudar seu comporta
mento, bastando alterar a técnica.

RLG

Você pode fazer um recolhimento lento ou muito rápido,
ela nunca vai perder sua eﬁciência.

SDP
Predadores: Robalo, Black Bass, Bicuda, Cachorra,
Traíra, Matrinxã, Badejo, Espada, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície;
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting;
– profundidade média: 0,50 a 1,20 m;

– peso: 08 gramas sem embalagem;
– comprimento: 66 mm

Iscas de Meia-Água

BZH

CHO

CVH

Representa um passo além na ﬂuidez e no desempenho
das iscas artiﬁciais do mesmo tamanho e porte. É uma
minnow com ares de robalo com um shape (forma) de 3
lados. Esses lados criam ângulos especíﬁcos que reﬂetem
a luz em diferentes direções, como as facetas de uma
pedra preciosa.
Assim, a película holográﬁca 3FS tem ainda mais eﬁciência
ao produzir ﬂashes multicolores para imitar as escamas de
um peixe. Sua forma chanfrada corta a água como uma
faca, facilitando mudanças de direção repentinas, em
quaisquer condições de água, como uma presa que tenta
escapar.

GPD

PBS
Predadores: Robalo, Black Bass, Tucunaré, Bicuda,
Cachorra, Matrinxã, Xaréu, Espada, Anchova, e outros

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície, ﬁcando de forma
mais aparente a ponta da isca;

– nado: meia-água;
– indicação de uso: casting;
– profundidade média: 20-50 cm;

– peso: 10 gramas sem embalagem;
– comprimento: 95 mm

Iscas de Meia-Água

BZH

CRP

Tem um nado perfeito e estará pronta para o combate em
qualquer situação. ótimo acabamento e alta tecnologia.
Seu diferencial está nas suas características ultra-realistas e
gravuras entalhadas na forma de escamas, com
acabamento holográﬁco-3FS de altíssima qualidade que
transforma toda a luz disponível em ﬂashes multicolores.
Outra diferença é sua exclusiva barbela reta, posicionada à
frente da cabeça, o que facilita o mergulho da isca.

RBG

SDP
Predadores: Robalo, Olhete, Anchovas, Tucunarés,
Dourados e Espadas, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície, ﬁcando de forma
mais aparente a ponta da isca;

– nado: meia-água;
– indicação de uso: casting;
– profundidade média: 1,5 m;

– peso: 23 gramas sem embalagem;
– comprimento: 125 mm

Iscas de Meia-Água

AQM
CHO

CRP

É uma isca polivalente, especialista de um forte nado
errático, com recolhimento lento ou rápido.
NCV

Isca da família das “skating minnow”, ou seja, das iscas que
“escorregam” como um skate, tem um nado muito vivaz e
animado. Com uma dinâmica impressionante, apesar de
um recolhimento lento, conserva uma excelente mobili
dade e atratividade máxima, com movimentos amplos
que enlouquecem os predadores.

SPH
Predadores: Robalo, Black Bass, Bicudas, Traíras, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície,
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting;
– profundidade média: 20 a 50 cm;

– peso: 7,5 gramas sem embalagem;
– comprimento: 90 mm

Iscas de Meia-Água

RBG

É uma verdadeira isca de competição, que suporta
qualquer mudança de ritmo com facilidade. Possui um
forte nado errático em velocidade média, graças à sua
barbela em forma de colher e seu formato peculiar. Com
recolhimento lento, produz um nado natural, verdadeira
armadilha para o predador!

Predadores: Robalo, Tucunaré, Bicuda, Matrinxã, Cachorra,
Espada, Sororoca,Agulha entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície;
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade média: 0,5-1,20m;

– peso: 10 gramas sem embalagem;
– comprimento: 80 mm

Iscas de Meia-Água

RBH
BHS

CHH

Tem um nado perfeito e, apesar de sua forma convencional, possui um ótimo acabamento e de alta tecnologia.

CRP

Seu diferencial está nas suas características ultra-realistas e
gravuras entalhadas na forma de escamas, com
acabamento holográﬁco-3FS de altíssima qualidade que
transforma toda a luz disponível em ﬂashes multicolores.

NCV
Predadores: Robalo, Olhete, Anchovas,
Tucunarés, Dourados e Espadas, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície, ﬁcando de forma
mais aparente a ponta da isca;

– nado: meia-água;
– indicação de uso: casting;
– profundidade média: 1m;

– peso: 19 gramas sem embalagem;
– comprimento: 115 mm

Iscas de Meia-Água

ESL

EPG

GHT

Imita perfeitamente um peixe forrageiro. Com uma ação
do tipo “suspending”, ﬁca mais tempo na janela de ataque
dos predadores, o que é uma grande vantagem para
provocar o peixe manhoso. Seu nado imprevisível e seu
holograma 3FS obtêm um máximo poder de atração!

NCV

É o alvo perfeito para os nossos peixes brutos! É a isca
coringa que não pode faltar em sua pescaria!

SSG
Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass, Traíra, Tilápia, entre outros.

Especiﬁcações:
– suspending: ao parar o recolhimento da – nado: profundidade;
isca, ela ﬁcará em suspensão por um tempo – indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade média: 1-1,50m;
mais longo;

– peso: 5,6 gramas sem embalagem;
– comprimento: 60 mm

Iscas de Meia-Água

ONX

BDD

Destinada aos predadores manhosos em condições
climáticas adversas. O chanfrado especial da cabeça faz o
papel de uma barbela super reforçada e seus pitões são
formados por uma única peça, o arame cervical, para
resistir ao ataque violento dos peixes brutos.
É uma isca que vai mais longe do que as outras, contra
ventos e marés, pois possui o consagrado sistema de
transferência de peso, em que as esferas se deslocam no
corpo da isca possibilitando maior eﬁciência no arremesso.

CLO

RHL

Predadores: Robalo, Tucunaré, Xaréu, Espada, Anchova,
Olhete, Dourado, Cachorra, Bicuda, Matrinxã, e muitos outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície;
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: 10-30 cm;

– peso: 8 gramas sem embalagem;
– comprimento: 95 mm

Iscas de Meia-Água

CHW

BHP

Fruto da mais alta tecnologia empregada nas iscas artiﬁciais e é destinada aos predadores mais manhosos em
condições climáticas adversas.
É uma isca que vai mais longe do que as outras, contra
ventos e marés. Seu corpo tem um shape (forma, design)
alongado o que resulta em traços dinâmicos. Além disso,
o chanfrado da cabeça faz o papel de barbela, produzindo
um nado muito especial do tipo “estreito” com ação
“Wobbling & Rolling” (rolando e balançando), com uma
excelente hidrodinâmica e pouca resistência ao ar. Foi
projetada para superar as correntes mais fortes e rápidos
ﬂuxos das marés, onde outras iscas tendem a falhar
categoricamente.

CHO

WPO
Predadores: Robalos, Xaréis, Espadas, Anchovas, Olhete e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície, ﬁcando de forma
mais aparente a ponta da isca;

– nado: meia-água;
– indicação de uso: casting;
– profundidade: 20 cm a 50 cm;

– peso: 18g sem embalagem;
– comprimento: 120 mm

Iscas de Meia-Água

BZH

GGH

RBG

Tem um nado perfeito e, apesar de sua forma convencional, possui ótimo acabamento e de alta tecnologia.
SBC

Seu diferencial está nas suas características ultra-realistas e
gravuras entalhadas na forma de escamas, com
acabamento holográﬁco-3FS de altíssima qualidade que
transforma toda a luz disponível em ﬂashes multicolores.

SDP
Predadores: Robalo, Olhete, Anchovas, Tucunarés,
Dourados e Espadas, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície;
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting;
– peso: 22 gramas sem embalagem;

– comprimento: 125 mm

Iscas de Meia-Água

CHO

GGR

BRB
PBC

SPH

É uma maravilhosa isca artiﬁcial que imita perfeitamente
um dos moluscos mais formidáveis dos mares, as lulas!

TBC

Seus olhos grandes e brilhantes, suas cores vibrantes e seu
nado que imita até mesmo a propulsão da lula, fazem dela
uma lula perfeita!

TBO

TTR
Predadores (pequenos a grandes): Robalo, Tucunaré,
Black Bass, Traíra, Bicuda, Matrinxã, Cachorra, Anchova,
entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento ﬂutuará
Tà superfície;
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting (recolhimento);
– profundidade média: 1m;

– peso: 21 gramas (somente isca);
– comprimento: 90 mm

Iscas de Meia-Água

BSB

RBH

RHL

CHO

TCV

TEB

Fruto da mais alta tecnologia empregada nas iscas artiﬁciais e é destinada aos predadores mais manhosos em
condições climáticas adversas.
É uma isca que vai mais longe do que as outras, contra
ventos e marés. Seu corpo tem um shape (forma, design)
alongado o que resulta em traços dinâmicos. Além disso,
o chanfrado da cabeça faz o papel de barbela, produzindo
um nado muito especial do tipo “estreito” com ação
“Wobbling & Rolling” (rolando e balançando), com uma
excelente hidrodinâmica e pouca resistência ao ar. Foi
projetada para superar as correntes mais fortes e rápidos
ﬂuxos das marés, onde outras iscas tendem a falhar
categoricamente.

TGE

WPO
Predadores: Robalos, Xaréis, Espadas, Anchovas, Olhete e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento ﬂutuará
à superfície;
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting;
– profundidade: 20 cm a 50 cm;

– peso: 18g sem embalagem;
– comprimento: 120 mm

Iscas de Meia-Água

CHO
RUH
CRP

NCV

Possui o consagrado sistema de transferência de peso.
Sistema em que todo o peso desliza para parte traseira da
isca na hora do lançamento, possibilitando arremessos
mais longos, mesmo contra os ventos, no momento em
que os grânulos (esferas) se deslocam dentro do corpo
alterando o centro de gravidade, que é totalmente
reorientado, possibilitando maior eﬁciência no lançamento.
Desempenha facilmente as suas funções mesmo sob as
fortes correntezas e ﬂuxos das marés.

PBS

RBG
Predadores: Olhete, Anchovas, Tucunarés, Dourados e Espadas.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície, ﬁcando de forma
mais aparente a ponta da isca;

– nado: meia-água;
– indicação de uso: casting;
– profundidade média: 1,5 m;

– peso: 29 gramas sem embalagem e 43
gramas com embalagem;
– comprimento: 150 mm

Iscas de Meia-Água

FTE
CVH

GTH

GPD

É um camarão artiﬁcial muito mais resistente e atrativo!
Isca de meia-água em ABS reforçado, possui garateias
"double frog" da VCM localizadas na parte superior e
traseira do corpo da isca. É ideal para pescar sem enros
cos, até nas condições mais difíceis, em meio a galhadas e
pedras.

TCO

TTR
Predadores: Robalos, Xaréis, Espadas,
Anchovas, Tarpons (Camurupins) e outros.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento, a isca
afundará
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting;
– profundidade: 10 a 60 cm;

– peso: 4,5g sem embalagem, 10,5g com
embalagem
– comprimento: 55 mm

Iscas de Meia-Água

CGB

TCV

LN65

NTH

É um camarão artiﬁcial muito mais resistente e atrativo!
Isca de meia-água em ABS reforçado, possui garateias
"double frog" da VCM localizadas na parte superior e
traseira do corpo da isca. É ideal para pescar sem enros
cos, até nas condições mais difíceis, em meio a galhadas e
pedras.

TGE

WPO
Predadores: Robalos, Xaréis, Espadas,
Anchovas, Tarpons (Camurupins) e outros.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento, a isca
afundará
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting;
– profundidade: 10 a 60 cm;

– peso: 8,3g sem embalagem, 14,3g com
embalagem (70mm);
– comprimento: 70 mm

Iscas de Meia-Água

BOH

Representa um passo além na ﬂuidez e no desempenho
das iscas artiﬁciais do mesmo tamanho e porte. Trata-se
de uma shallow running versátil que evolui em meia-água,
entre 10-60 cm da superfície, janela ideal para o ataque
de um robalo, entre outras espécies.
Seu ﬂanco mais achatado cobre maior ângulo visual,
causando efeitos “mágicos” que cativam muitas espécies
predatórias.

EMH

TBG

Predadores: Robalos, Xaréis, Espadas, Anchovas, Olhete e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície;
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting;
– profundidade: 10 a 60 cm;

– peso: 14g sem embalagem, 27 gramas
com embalagem;
– comprimento: 125 mm

Iscas de Meia-Água

BRD
CHO

PBS

É uma isca que vai mais longe do que as outras, contra
ventos e marés. Seu corpo tem um shape (forma, design)
alongado e ﬁno com um leve estreitamento na barriga, o
que resulta em traços dinâmicos que têm pouca resistência ao ar e à água.
Projetada para superar as correntes mais fortes e rápidos
ﬂuxos das marés, possui o consagrado sistema de trans
ferência de peso, em que as esferas se deslocam no corpo
da isca possibilitando maior eﬁciência no arremesso.

POB

SDP
Predadores: Robalo, Xaréu, Matrinxã, Cachorra,
Bicuda, Espada, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície;
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: 20 cm a 50 cm;

– peso: 7,8 gramas sem embalagem;
– comprimento: 100 mm

Iscas de Meia-Água

GPD

CHO

GPG

Fruto da mais alta tecnologia empregada nas iscas artiﬁciais. Esta isca demonstra incrível inovação em design,
equilíbrio e cores intensas.
Projetada para superar as correntes mais fortes e rápidos
ﬂuxos das marés, onde outras iscas tendem a falhar
categoricamente. As grandes diﬁculdades impostas pelas
marés agitadas não interferem na capacidade e estabili
dade desta isca.

NCV

RBG
Predadores: Robalos, Xaréis, Espadas, Anchovas, Olhete e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting;
– profundidade: 40 cm a 80 cm;

– peso: 16g sem embalagem, 28 gramas com
embalagem;
– comprimento: 130 mm

Iscas de Meia-Água

3D-CVH
3D-BHS

CRP

Uma isca formidável, de fácil trabalho e ação de nado
incomparável. Apesar de ser uma pequena isca, pode ser
lançada em ótimas distâncias com grande eﬁciência. O
grande rattlin (chocalho) é formado de esferas de metal
que emitem vibrações e muito barulho durante o
recolhimento.

TBC

3D-SPH

Beneﬁcia-se de muitos recursos tecnológicos, tornando-a
uma isca indispensável para os mais exigentes pescado
res.

Predadores: Robalo, Black bass, Matrinxã,
Tucunaré, Traíra, Anchova e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting;
– profundidade média: de 0,3 a 0,8 m;

– peso: 09 gramas sem embalagem e 14
gramas com embalagem;
– comprimento: 65 mm

Iscas de Meia-Água

CHO
CVH

Possui corpo com articulação e guelras artiﬁciais que lhe
conferem naturalidade e efeitos 3D, assim com um super
rattlin (chocalho) e a nova barbela estabilizada com curvatura de 60 graus.
Este conjunto de modiﬁcações no cranckbait original resultou em um novo projeto que permite um trabalho de
nado perfeito, tornando-se mais natural e atrativa,
eﬁciente para uma grande diversidade de peixes de água
doce ou salgada.

EGH

GWS (GLOW)
Predadores: Traíras, Robalo, Tucunaré, Bicuda,
Cachorra, Corvina, Espada, Tambaqui e outros.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento, a isca
afundará.
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting;
– peso: 14g sem embalagem, 22 gramas
com embalagem;

– comprimento: 70 mm

Iscas de Meia-Água

BOH

Uma excelente isca para cobrir grandes áreas de águas
abertas. Por ser uma cranckbait, possui trabalho bem
simples de recolhimento contínuo. Possui corpo com
articulação e guelras artiﬁciais que lhe conferem naturali
dade e efeitos 3D, assim como um super rattlin (chocalho).

TBC

TGE

Predadores: Traíras, Robalo, Tucunaré, Bicuda,
Cachorra, Corvina, Espada, Tambaqui e outros.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento, a isca
afundará.
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting;
– peso: 14g sem embalagem, 22 gramas
com embalagem;

– comprimento: 70 mm

Iscas de Meia-Água

CHO

CVM
RBG

FTE

NCV

É uma isca de superfície projetada especiﬁcamente para
enganar o predador manhoso, em locais onde há muita
pressão da pesca. Seu tamanho imita o peixe mais
comum na alimentação do Robalo: o lambari.
Devida à agilidade de seu nado, a uma barbela cônica
localizada mais para trás da cabeça e sua forma achatada,
é facilmente alvejada pelo ataque de peixes predadores na
superfície, geralmente de forma explosiva.

TBF

WPO
Predadores: Robalo, Black Bass, Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
- ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície
– nado: superfície e meia-água;

– indicação de uso: casting;
– profundidade média: até 80 cm;

– peso: 14 gramas sem embalagem;
– comprimento: 75 mm

Iscas de
Profundidade

Iscas de Profundidade

RBG

EGH

É uma isca exclusiva que mistura as características de uma
colher com uma minnow: é a reinvenção da colher! Seu
corpo é composto de ABS ultra-resistente, com um núcleo
de metal para aumentar seu peso e força. Essa
composição possibilita mais detalhes no seu molde e a
aplicação de uma película holográﬁca 3FS, um tratamento
UV, ou ainda, um tratamento fosforescente (pintura
GLOW).

FBB

GBH
Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass,
Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento, a isca
afundará;
– nado: profundidade;

– indicação de uso: casting (arremesso) ou
jigging;
-peso: 10,5 gramas sem embalagem;

– comprimento: 72 mm

Iscas de Profundidade

GSH

CWL

É uma isca exclusiva que mistura as características de uma
colher com uma minnow: é a reinvenção da colher! Seu
corpo é composto de ABS ultra-resistente, com um núcleo
de metal para aumentar seu peso e força. Essa
composição possibilita mais detalhes no seu molde e a
aplicação de uma película holográﬁca 3FS, um tratamento
UV, ou ainda, um tratamento fosforescente (pintura
GLOW).

GWS (GLOW)

RBG
Predadores: Espada, Anchova, Badejo, Garoupa, Salmão,
ilápia, Tucunaré, Robalo, Black Bass, Truta, e muitos outros.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento, a isca
afundará;
– nado: profundidade;

– indicação de uso: casting (arremesso)
ou jigging;
-peso: 21 gramas sem embalagem;

– comprimento: 88 mm

Iscas de Profundidade

CHH
BLS

DBP

NCV

É uma crankbait muito especial com um sistema de peso
móvel que permite arremessos mais longos. Outro
diferencial da REFLECTOR 62F é seu corpo que tem
tamanho médio de apenas 62 mm, mas pode mergulhar
mais de 2 m de profundidade graças à sua barbela
reforçada, em forma de colher, com 40 mm de compri
mento.

POB

RFT
Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass,
Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento, a isca
afundará;
– nado: profundidade;

– indicação de uso: casting (arremesso) ou
jigging;
-peso: 10,5 gramas sem embalagem;

– comprimento: 72 mm

Iscas de Profundidade

BRB

CVH

OBS
EHL

GCH

É uma isca muito especial que possui um design atraente
e um trabalho de nado totalmente diferenciado. É uma
das melhores iscas do mercado em termos de distância de
arremesso.

NCV

PGH
Predadores: Robalo, Black Bass, Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento, a isca
afundará;
– nado: profundidade;

– indicação de uso: casting;
– peso: 35,5 gramas sem embalagem;

– comprimento: 95 mm

Iscas de Profundidade

CVH
CHO

DBG

Tem um nado perfeito e, apesar de sua forma convencional, possui ótimo acabamento e de alta tecnologia.
GWS (GLOW)

Seu diferencial está nas suas características ultra-realistas e
gravuras entalhadas na forma de escamas, com
acabamento holográﬁco-3FS de altíssima qualidade que
transforma toda a luz disponível em ﬂashes multicolores.

FTG
Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass,
Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento, a isca
afundará;
– nado: meia-água;

– indicação de uso: casting;
– profundidade média: 2,5m;

– peso: 10 gramas sem embalagem;
– comprimento: 95 mm

Iscas de Profundidade

DBG
BZH

GSH

É uma isca oceânica, especialmente desenvolvida para a
pesca de grandes predadores.
PBS

Como seu nome indica, graças a sua barbela
comprida,mergulha até 4 metros de profundidade numa
velocidade de até 4 nós.
SDP
Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass,
Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
- Floating (ﬂutuante): ao parar o recolhimento da isca, ela ﬂutuará à superfície;
– nado: profundidade;

– indicação de uso: corrico;
– peso: 22g sem embalagem;

– comprimento: 175 mm

Iscas de Profundidade

ONX

Uma isca oceânica, especialmente desenvolvida para a
pesca de grandes predadores. Como seu nome indica, ela
realmente tem um efeito explosivo, podendo ser puxada
pela embarcação a uma velocidade de até 7 nós, mergulhando até 4m de profundidade.

MAR

ODS
Predadores: Atum, Olhete, Dourado, Xaréu, e outros.

Especiﬁcações:
– Floating (ﬂutuante): ao parar o recolhimento da isca, ela ﬂutuará à superfície;
– nado: profundidade;

– indicação de uso: corrico;
– peso: 28g sem embalagem;

– comprimento: 160 mm

Iscas de Profundidade

BRD

DSM

É uma isca exclusiva que mistura as características de um
jig com uma minnow. Seu corpo é composto de plástico
ABS ultra-resistente, mesclado com metal para aumentar
seu peso e força. Essa composição possibilita mais detal
hes no seu molde e a aplicação de uma película holográﬁca 3FS, um tratamento UV, ou ainda, um tratamento
fosforescente. Seu formato alongado e ﬁno e seu peso
equilibrado possibilitam longos arremessos.

GWS (GLOW)

PBS
Predadores: Espada, Badejo, Anchova,
Garoupa, Tucunaré, Robalo, e muitos outros.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento, a isca
afundará;
– nado: profundidade;

– indicação de uso: casting (arremesso)
ou jigging;
-peso: 30 gramas sem embalagem;

– comprimento: 124 mm

Iscas de Fundo

CHO

GSH

SDP

Representa o próprio dinamismo! É destinada aos
predadores mais seletivos, quando em estado sonolento
devido às condições climáticas ou quando estão em um
período de alimentação negativo ou lento.
Foi desenvolvida para obter maior grau de atratividade dos
predadores, usando para isso o forte ruído produzido pelo
seu sistema rattlin (chocalho). Polivalente, é destinada
tanto ao casting (lançamento) quanto ao trolling (corrico).
Do tipo ﬂoating, seu corpo articulado em três pontos
obtém um nado perfeito, com ação viva e irregular, com
grande eﬁcácia sonora.

PGH

WPB
Predadores: Black Bass, Cachorra, Dourado, Matrinxã,
Piranha, Traíra, Trairão, Tucunaré entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: fundo (articulada);

– ação viva e irregular: rattlin rítmica (chocalho); -peso: 16g sem embalagem, 24 gramas com
– profundidade: 1,2 a 4,5 m;
embalagem (110mm);
– indicação de uso: casting ou trolling;
– comprimento: 110mm.

Iscas de Profundidade

BSC

Representa o próprio dinamismo! É destinada aos
predadores mais seletivos, quando em estado sonolento
devido às condições climáticas, ou quando estão num
período de alimentação negativo ou lento.
Foi desenvolvida para obter maior grau de atratividade dos
predadores, usando para isso o forte ruído produzido pelo
seu sistema rattlin (chocalho). Polivalente, é destinada
tanto ao casting (lançamento) quanto ao trolling (corrico).
Do tipo ﬂoating, seu corpo articulado em três pontos
obtém um nado perfeito, com ação viva e irregular, com
grande eﬁcácia sonora. A sua longa barbela permite um
rápido mergulho da isca.

CVH

GSC
Predadores: Black Bass, Cachorra, Dourado, Matrinxã,
Piranha, Traíra, Trairão, Tucunaré entre outros predadores.

Especiﬁcações:
ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: fundo (articulada);

– ação viva e irregular: rattlin rítmica (chocalho) -peso: 27g sem embalagem, 39 gramas
– profundidade: 1,2 a 4,5 m;
com embalagem (130mm);
– indicação de uso: casting ou trolling;
– comprimento: 130mm

Iscas de Profundidade

FTP

Representa o próprio dinamismo! É destinada aos
predadores mais seletivos, quando em estado sonolento
devido às condições climáticas, ou quando estão num
período de alimentação negativo ou lento.
Foi desenvolvida para obter maior grau de atratividade
dos predadores, usando para isso o forte ruído produzido
pelo seu sistema rattlin (chocalho). Polivalente, é destina
da tanto ao casting (lançamento) quanto ao trolling
(corrico). Do tipo ﬂoating, seu corpo articulado em três
pontos obtém um nado perfeito, com ação viva e
irregular, com grande eﬁcácia sonora. A sua longa barbela
permite um rápido mergulho da isca.

BHS

Predadores: Black Bass, Cachorra, Dourado, Matrinxã,
Piranha, Traíra, Trairão, Tucunaré entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: fundo (articulada);

– ação viva e irregular: rattlin rítmica (chocalho). -peso: 40g sem embalagem, 55 gramas
– profundidade: 1,2 a 4,5 m;
com embalagem (150mm);
– indicação de uso: casting ou trolling;
– comprimento: 150mm

Iscas de Profundidade

C710

CHO

EGH

É uma minnow com ares de robalo com um shape (forma)
de 3 lados. Esses lados criam ângulos especíﬁcos que
reﬂetem a luz em várias direções diferentes, como as
facetas de uma pedra preciosa. Assim, a película holográﬁca 3FS tem ainda mais eﬁciência ao produzir ﬂashes multicolores para imitar as escamas de um peixe. Sua forma
chanfrada corta a água, facilitando mudanças de direção
repentinas, em quaisquer condições de água, como uma
presa que tenta escapar.

Especiﬁcações:
– sinking: ao parar o recolhimento, a isca
afundará;
– nado: profundidade;

– indicação de uso: casting;
– peso: 11 gramas sem embalagem;

RBG

SDP
Predadores (pequenos a grandes): Robalo, Olhete,
Anchovas, Tucunarés, Dourados e Espadas, entre outros.

Iscas de
Superfície

Iscas de Superfície

CVH

GPD

RSC

Um consagrado modelo de isca também conhecida como
“prop”, que atrai os peixes usando o som da propulsão de
suas hélices e ações sonoras de curtos e longos chocalhos,
que criam um grande rastro de bolhas e borrifos na superfície da água causando muito barulho.

SAH

WCO
Predadores: Tucunaré, Black Bass, Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– Indicação de uso: casting;
– profundidade Média: até 10cm;

– peso: 10 gramas sem embalagem e 23
gramas com embalagem;
– comprimento: 100 mm

Iscas de Superfície

RSC

TCO

EBH

Pequena pelo tamanho e fatal pela eﬁciência!
TRH

Possui um formato (shape) arredondado, em forma de
gota, que tem grande poder de atração. Será particular
mente eﬁciente para pesqueiros, lagos, rios e lugares com
muita pressão de pesca.

TBB
Predadores: Robalo, Tucunaré, Traíra, Truta,
Black Bass, Tilápia, e muitos outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície;
– nado: superfície;

– Indicação de uso: casting (arremesso);
– peso: 8,5 gramas sem embalagem;t

– comprimento: 45 mm

Iscas de Superfície

CHH

OHO

BRB

É uma isca de superfície muito versátil, podendo ser usada
como um stick ou um stick-popper.
A forma da cabeça é um grande diferencial, já que possui
uma entrada na boca onde a água penetra saindo pelas
guelras, produzindo muitos borrifos, bolhas e turbulência,
para um melhor poder de atração. Imita uma presa que
sobe à superfície ou foge de um predador.

RWH (GLOW)

POB
Predadores: Robalo, Black Bass, Tucunaré,
Trairão, Bicuda, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting;
– profundidade média: até 0,25 m;

– peso: 15,8 gramas sem embalagem;
– comprimento: 110mm

Iscas de Superfície

BST
FTM

CWL

STH

É uma isca de superfície muito versátil, podendo ser usada
como uma pencil ou uma pencil-popper. Devido à sua
forma singular de nado e sua silhueta delgada, é
facilmente alvejada pelo ataque de peixes predadores na
superfície, geralmente de forma explosiva.
A forma da cabeça é um grande diferencial, já que possui
um corte feito para esborrifar água lateralmente, criando
assim fortes vibrações e movimento na água. Para um
melhor poder de atração, possui entradas na boca, com
saídas pelas guelras, o que produz pequenas bolhas feitas
para atrair o predador. Imita uma presa enfraquecida ou
ferida que busca respirar na superfície.

HBH

RFT
Predadores: Robalo, Black Bass,
Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting;
– profundidade Média: até 0,25m;

– peso: 21 gramas sem embalagem;
– comprimento: 125 mm

Iscas de Superfície

PBS
RBG

CHO

É uma isca de superfície do tipo stick. A forma da cabeça
é um grande diferencial, já que possui um ângulo especial
e frente achatada, feita para bater na superfície criando
assim fortes vibrações e borrifos de água para um melhor
poder de atração. Seu equilíbrio foi estudado para permitir
facilmente uma série de ações típicas de um peixe em
pânico.

CVH

ASH
Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass,
Traíra, Dourado, Anchova, e muitos outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: até 0,25 m;

– peso: 10 gramas sem embalagem;
– comprimento: 95 mm

Iscas de Superfície

BHL

PBC
CHO

RHS

TGE

Com design atraente, é uma isca de superfície muito fácil
de usar tanto para os iniciantes quanto para os mais experientes. Devido à sua forma singular de nado e sua silhueta
delgada, é facilmente alvejada pelo ataque de peixes
predadores na superfície, geralmente de forma explosiva.
Sua excelente aerodinâmica permite que você alcance
grandes distâncias na prática do casting.

TPC

WPO
Predadores: Tucunaré, Black Bass,
Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: Casting;
– profundidade média: até 0,25m;

– peso: 17,3 gramas sem embalagem e 30
gramas com embalagem;
– comprimento: 120 mm.

Iscas de Superfície

HELIX 55
RHN
EBH

GGH

É um consagrado modelo de isca conhecido como “prop”.
Possui uma hélice na cauda que produz uma nuvem de
bolhas e muita turbulência no espelho d’água. Combina
perfeitamente os poderosos efeitos mecânicos e sonoros
da hélice, como uma mini turbina, com um nado impre
visível do tipo “walking the dog”.

SDP

PGH
Predadores: Robalo, Tucunaré,
Traíra, Black Bass, Tilápia, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
Tela ﬂutuará à superfície;
– nado: superfície;

– Indicação de uso: casting (arremesso);
– peso: 8,6 gramas sem embalagem;’

– comprimento: 55 mm

Iscas de Superfície

RSC
CHO

CRP

É um stickbait com um shape (formato) muito especial.
Possui um chanfrado na parte inferior da cabeça que
borrifa água, provocando ainda mais perturbações no
espelho d’água. Possui um nado surpreendente para atrair
e irritar os nossos peixes brutos. Seu equilíbrio foi estudado
para permitir facilmente uma série de ações típicas de um
peixe em pânico.

GTH

NCV
Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass,
Traíra, Trairão, Dourado, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade: até 0,25 m;

– peso: 13 gramas sem embalagem;
– comprimento: 100 mm

Iscas de Superfície

CRP

CVH
ELH
FTO

RHH

É um consagrado modelo de isca conhecido como
“popper”, que atrai os peixes usando sua frente côncava
para produzir jatos, bolhas e borrifos na superfície, causando muito barulho, vibração e movimento no espelho
d’água.
Consegue aliar a tradição e eﬁciência de uma popper
convencional com a mais alta tecnologia e qualidade.
Possui um alto nível de acabamento, tanto do ABS, quanto
da sua pintura ou garateias. Trata-se de uma isca
indispensável para a prática do casting.

RSC

TPP
Predadores: Robalo, Black Bass, Tucunaré,
Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting;
– peso: 36 gramas sem embalagem;

– comprimento: 130 mm

Iscas de Superfície

AQM

PBS

CHO

Uma revolução em termos de iscas de superfície. Foi
projetada para parecer um peixe ferido na superfície da
água, enganando, de forma muito esperta, os predadores
mais manhosos.

CRP

Seu design original de corpo dobrado e ﬁno produz um
nado errático totalmente irregular, provocando os mais
incríveis ataques.

NCV
Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass, Traíra, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– profundidade Média: de 0,2 a 0,5 m;

– peso: 6,5 gramas sem embalagem;
– comprimento: 86 mm

Iscas de Superfície

PBC

ASH

CHO

Uma revolução em termos de iscas de superfície. Foi
projetada para parecer um peixe ferido na superfície da
água, enganando, de forma muito esperta, os predadores
mais manhosos.
Seu design original de corpo dobrado e ﬁno traz um
conceito totalmente diferente das outras iscas do merca
do. Seu shape (design/forma) promove um nado errático
totalmente irregular, provocando os mais incríveis ataques.

NCV

WPO
Predadores: Robalo, Tucunaré, Black Bass, Traíra, Bicuda,
Matrinxã, Cachorra, Anchova, entre outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting;
– profundidade Média: de 0,3 a 0,6m;

– peso: 9,9 gramas sem embalagem;
– comprimento: 110 mm.t

Iscas de Superfície

CVS

ELH
FTE

GPG

Um consagrado modelo de isca conhecido como
“popper”, atrai os peixes usando sua frente côncava para
produzir jatos, bolhas e borrifos na superfície causando
muito barulho, vibração e movimento no espelho d’água.
Apesar de clássica, é muito especial, pois consegue aliar a
tradição e eﬁciência de uma popper convencional com a
mais alta tecnologia e qualidade. Possui um alto nível de
acabamento, tanto do ABS, quanto da sua pintura ou
garateias. Trata-se de uma isca indispensável para a
prática do casting.

PBC

TBC
Predadores: Tucunaré, Robalo, Black Bass,
Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará até a superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: Casting;
– peso: 24 gramas sem embalagem;

– comprimento: 100 mm

Iscas de Superfície

GFT

RBG

SGH

É um verdadeiro tigre rugindo dentro d’água para provocar
os peixes brutos!

TCV

Tem um sistema especial de sifão que produz ainda mais
borrifos e bolhas. As entradas situadas na sua boca, a cada
toque vara, sugam a água que sai com violência pelas suas
guelras.

WPB
Predadores : Robalo, Tucunaré, Black Bass,
Traíra, Dourado, Anchova, e outros.

Especiﬁcações:
– ﬂoating: ao parar o recolhimento da isca,
ela ﬂutuará à superfície;
– nado: superfície;

– indicação de uso: casting (arremesso);
– peso: 16,5 gramas sem embalagem;

– comprimento: 80 mm

Varas e
Acessórios

Varas e Acessórios

Boat 1.8/1.68
A Trident Boat é uma vara perfeita para corrico e jigging, ou em pesqueiros
para peixes de couro! Possui duas ponteiras, cabo em EVA com base em
alumínio sólido. Acompanha uma bolsa em tecido Oxford impermeável e
um estojo rígido para transportar a vara e outros equipamentos.

New Marﬁn

Descrição:
Tipo de Vara: Boat (embarcada); Modalidade: Casting, Corrico, Jig; Blank: C-Carbon IM6; Cabo: EVA; Peso(sem bolsa): 405g;
Ação: Rápida; Capacidade Máxima: 30kg/65lb; Comprimento vara : 1,6/1,8m (duas ponteiras); C.A.: 100-200g; Força : Pesada;
Seções: 2; Passadores: 5 ou 6 + ponteira anti-enrosco; Cor: Black (preto, com detalhes azul e branco);

Cast 1.65
Uma vara muito versátil desenvolvida para predadores brutos como o
Tucunaré Açu e o Dourado, para água doce, ou o Dourado do mar, o
Olhete, o Atum, entre outros peixes de água salgada. Pode ser usada tanto
no casting quanto no jumping jig e no corrico. Inteiriça, beneﬁcia da tecnologia S-glass, ideal para a agressividade dos nossos predadores e iscas de
hélice, poppers, jigs, meia-água e profundidade.

Descrição:
Tipo de Vara: Casting (para carretilha);
Modalidade: Casting, jigging e corrico;
Blank: Compósito S-Glass; Cabo: Cortiça;
Peso (sem bolsa): 223g; Ação: Rápida;
Capacidade Máxima: 25kg / 55lb;
Comprimento vara: 1,65m; C.A. : 40-80g;
Força: Pesada; Seções: Inteiriça;
Passadores
: 7 + ponteira anti-enrosco;
Acompanha uma bolsa impermeável em
tecido Oxford.

New Rubi Night

Varas e Acessórios

Cast 1.8
Uma vara especialmente desenvolvida para a pesca de arremesso.
Trabalhe iscas pequenas e médias com leves toques de ponta de vara.
Beneﬁcia da tecnologia S-glass, ideal para a agressividade dos nossos
predadores.

New Marﬁn

Descrição:
Tipo de Vara: Casting (para carretilha); Modalidade: Casting (arremesso); Blank: Compósito S-Glass; Cabo: Cortiça;
Peso (sem bolsa): 125g Ação: Média; Capacidade Máxima: 9kg / 20lb; Comprimento vara : 1,80m; C.A. : 7-20g Força: Média;
Seções: 2; Passadores: 5 + ponteira anti-enrosco; Acompanha uma bolsa impermeável em tecido Oxford.

Cast 2.4
Uma vara especialmente desenvolvida para a pesca de arremesso. Que
seja na beira da praia ou num pesqueiro, é a vara ideal. Trabalhe as iscas
com leves toques de ponta de vara. Beneﬁcia da tecnologia S-glass, ideal
para a agressividade dos nossos predadores.

Descrição:
Tipo de Vara: Casting (para carretilha);
Modalidade: Casting (arremeso);
Blank: Compósito S-Glass; Cabo: Cortiça;
Peso (sem bolsa): 205g; Ação: Média-Rápida;
Capacidade Máxima: 15kg / 33lb;
Comprimento vara: 2,4m; C.A. : 15-40g;
Força: Média-Pesada; Seções: 2;
Passadores
: 9+ ponteira anti-enrosco;
Acompanha uma bolsa impermeável em
tecido Oxford.

New Orange

Varas e Acessórios

Spinning 1.8
Uma vara especialmente desenvolvida para a pesca de arremesso.
Trabalhe iscas pequenas e médias com leves toques de ponta de vara.
Beneﬁcia da tecnologia S-glass, ideal para a agressividade dos nossos
predadores.

New Smoke

Descrição:
Tipo de Vara: Spinning (para molinete); Modalidade: Casting (arremesso); Blank: Compósito S-Glass; Cabo: Cortiça;
Peso (sem bolsa): 125g Ação: Média; Capacidade Máxima: 9kg / 20lb; Comprimento vara : 1,80m; C.A. : 7-20g Força: Média;
Seções: 2; Passadores: 5 + ponteira anti-enrosco; Acompanha uma bolsa impermeável em tecido Oxford.

Spinning 2.4
Uma vara especialmente desenvolvida para a pesca de arremesso. Que
seja na beira da praia ou num pesqueiro, é a vara ideal. Trabalhe as iscas
com leves toques de ponta de vara. Beneﬁcia da tecnologia S-glass, ideal
para a agressividade dos nossos predadores.

Descrição:
Tipo de Vara: Spinning (para molinete);
Modalidade: Casting (arremeso);
Blank: Compósito S-Glass; Cabo: Cortiça;
Peso (sem bolsa): 175g; Ação: Média;
Capacidade Máxima: 15kg / 33lb;
Comprimento vara: 2,4m; C.A. : 10-30g;
Força: Média; Seções: 2;
Passadores
: 5+ ponteira anti-enrosco;
Acompanha uma bolsa impermeável em
tecido Oxford.

New Rubi Night

Varas e Acessórios

Surf 4.2
Uma vara especialmente desenvolvida para a pesca desembarcada, na
praia ou no costão. Beneﬁcia da tecnologia S-glass, ideal para a agressivi
dade dos nossos predadores.

Azul Noite

Descrição:
Tipo de Vara: Surf; Modalidade: Arremesso, Praia, Costão; Blank: Compósito S-Glass; Cabo: EVA; Peso(sem bolsa): 905g
Ação: Rápida; Capacidade Máxima: 50kg; Comprimento vara : 2,4; C.A. : 150-300g Força: Pesada; Seções: 3;
Passadores
: 5 + ponteira anti-enrosco; Acompanha uma bolsa impermeável em tecido Oxford.

Alicate pega
peixe com balança
O Alicate Pega Peixe Poseidon vem com balança para a medição
do peixe até 12 KG, garras com ajuste de pressão e reforçadas em
duralumínio, cabo emborrachado antiderrapante macio e
confortável, e elástico de segurança.
Acompanha capa reforçada para o alicate, com compartimento
extra para alicate de bico. Ideal para pescaria esportiva.

Varas e Acessórios

Bolsa pandora com
suporte para iscas
A Bolsa Pandora possui suporte interno para até 24 iscas, suportes laterais
para vara e squeeze, compartimentos extras para alicate, celular, docu
mentos, etc. Possui alça transversal para transporte e abdominal para
pescaria.
Resistente à água (semi impermeável) é a bolsa ideal para transportar sua
tralha de forma prática, seja de carro, moto ou bicicleta.

poseidonbrasil. com.br

