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Olovené rybárske závažia  s  úchytmi  sú vyrábané v zlievarni KOVOT s.r.o.  Vavrečka, certifikovanej kvality  podľa EN 
ISO 9001:2015, v celom sortimente zo zliatiny Pb podľa EN 12548:1999, stupeň presnosti GTA 14 platný pre 
kokilové liatie. 

    
STABIL TORPÉDO RAKETA PRIEBEŽNÁ RAKETA KONCOVÁ 

STABIL – výstupky závažia bránia vzniku „aquaplaningu“ aj na skalnatom dne rieky a jeho splavovaniu v prudkých tokoch, je dodávané s 
obratlíkom 
TORPÉDO – aerodynamický tvar závažia je vhodný ako pri love morských tak aj sladkovodných rýb, sú medzi rybárskymi závažiami 
prekonávateľmi vzdialeností a keď treba dostať návnadu na želané miesto, aj na veľké vzdialenosti a pri priťahovaní nekladie odpor, je 
dodávané s obratlíkom 
RAKETA – sú určené milovníkom dnových rýb, hodia pre mäkké a bahnisté dná, sú dodávané ako priebežné alebo koncové s obratlíkom. 

Sortiment a ceny s DPH (€/ks) 
Názov / Hmotnosť  (g) 20 g 40 g 50 g 60 g 70 g 80 g 90 g 

STABIL  0,70  0,80  0,85  0,95 

TORPÉDO   
 

 
 

0,90 1,00 

RAKETA PRIEBEŽNÁ 0,55 0,65 
 

0,75 
 

0,85  

RAKETA KONCOVÁ 0,60 0,70 
 

0,80 
 

0,90  

 
Chemické zloženie: 

PbSb3 Pbmin Sbmax Cumax Aumax Agmax (As+Fe+Bi)max 

% 96,5 0,3 – 3,0 0,3 0,002 0,05 0,20 

 
Použitie: 
  
 

 
 
 
 

Kompaktné odlievané rybárske závesné a priebežné závažia sú vyrábané v KOVOT s.r.o. Vavrečka pod 
ochrannou známkou ® KOVOT z olova, ktorý je predstaviteľom ťažkých kovov, pri malom objeme koncentruje 
v sebe veľkú hmotnosť.  Sú v nich premietnuté dlhoročné skúsenosti oravských rybárov s lovom rýb v dravých 
vodách rieky Orava, ale aj v pokojných vodách Oravskej priehrady. Sortiment rybárskych závaží KOVOT je 
obľúbený pri love zubáčov, ostriežov, šťúk, ale i boleňov, kaprov, mieňov, pstruhov a pleskáčov. 
Závažia sú dodávané bez povrchovej úpravy, čo umožňuje rybárom po odmastení bezproblémovo nanášať 
maskovanie závažia podľa vodného dna rôznymi materiálmi a nátermi podľa lokálnych podmienok miesta lovu 
(zatavovanie priamo do olova, dvojzložkové lepidlá pre veľmi namáhané spoje, farebné nátery, tekuté gumy). Na 
zákazku Vám vieme dodať aj hnedé farbené závažia, ktorých cena bude o 33 centov vyššia ako je uvedená 
u povrchovo neupravených závaží. 
 


