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PILKINTÄSARJAT

Kalastusvalmiit Patriot® Ice Classic pilkintäsarjat 
soveltuvat monipuoliseen pilkintään. Valmiit sarjat 
sisältävät pilkkivavan lisäksi valmiiksi puolatun 
siiman, värikoukulla tehostetun pilkin ja pilkin 
vaihtamista helpottavan pienikokoisen viehelukon. 
Kevyet ja helppokäyttöiset pilkkivavat on valmistet-
tu pakkasenkestävästä muovista ja niissä on pitävät 
EVA-kahvat.

Patriot® pilkintäsarjat soveltuvat talvikäytön lisäksi 
mainiosti myös venepilkintään!

Napakalla lasikuitukärjellä varustettu pilkintäsarja soveltuu erinomaisesti 
pystypilkeillä, tasapainopilkeillä ja jigeillä pilkkimiseen. Erinomainen 
valinta esimerkiksi ahvenen, kuhan, kirjolohen ja hauen pilkintään.

• 20cm lasikuitukärki 
• Vaihdettava kärkiosa
• 55mm puola
• Pitävä 100mm EVA-kahva
• Viehelukko
• Pystypilkki värikoukulla
• 0,20mm siima valmiiksi puolattuna
• Valmistettu pakkasenkestävästä
  muovista

Herkällä ja säädettävällä kärjellä varustettu pilkintäsarja paljastaa ujoim-
matkin tärpit ja on parhaimmillaan pieniä ja keskikokoisia pystypilkkejä, 
tasapainopilkkejä ja jigejä käytettäessä. Erinomainen valinta esimerkiksi 
ahvenen, kuhan, kirjolohen ja särkikalojen pilkintään.

• Säädettävä huomiokärki 
• Vaihdettava kärkiosa
• 55mm puola
• Pitävä 100mm EVA-kahva
• Viehelukko
• Pystypilkki värikoukulla
• 0,20mm siima valmiiksi puolattuna
• Valmistettu pakkasenkestävästä
  muovista

Napakalla lasikuitukärjellä varustettu pilkintäsarja soveltuu erinomaisesti 
pystypilkeillä, tasapainopilkeillä ja jigeillä pilkkimiseen. Erinomainen 
valinta esimerkiksi ahvenen, kuhan, kirjolohen ja hauen pilkintään.

• 20cm lasikuitukärki 
• Vaihdettava kärkiosa
• 55mm puola
• Pitävä 100mm EVA-kahva
• Viehelukko
• Patriot® Hotta tasapainopilkki (Värit vaihtelevat)
• 0,20mm siima valmiiksi puolattuna
• Valmistettu pakkasenkestävästä
  muovista

Kit1
Medium

Kit2
Medium

Kit3
Medium

PI-CL55-K1
Ovh 8,90

PI-CL55-K2
Ovh 8,90

PI-CL55-K3
Ovh 9,90

Napakalla lasikuitukärjellä varustettu pilkintäsarja soveltuu erinomaisesti 
pystypilkeillä, tasapainopilkeillä ja jigeillä pilkkimiseen. Erinomainen 
valinta esimerkiksi ahvenen, kuhan, kirjolohen ja hauen pilkintään.

• 20cm lasikuitukärki 
• Vaihdettava kärkiosa
• 75mm puola
• Pitävä 100mm EVA-kahva
• Viehelukko
• Pystypilkki värikoukulla
• 0,20mm siima valmiiksi puolattuna
• Valmistettu pakkasenkestävästä
  muovista

Herkällä ja säädettävällä kärjellä varustettu pilkintäsarja paljastaa ujoim-
matkin tärpit ja on parhaimmillaan pieniä ja keskikokoisia pystypilkkejä, 
tasapainopilkkejä ja jigejä käytettäessä. Erinomainen valinta esimerkiksi 
ahvenen, kuhan, kirjolohen ja särkikalojen pilkintään.

• Säädettävä huomiokärki 
• Vaihdettava kärkiosa
• 75mm puola
• Pitävä 100mm EVA-kahva
• Viehelukko
• Pystypilkki värikoukulla
• 0,20mm siima valmiiksi puolattuna
• Valmistettu pakkasenkestävästä muovista

Napakalla lasikuitukärjellä varustettu pilkintäsarja soveltuu erinomaisesti 
pystypilkeillä, tasapainopilkeillä ja jigeillä pilkkimiseen. Erinomainen 
valinta esimerkiksi ahvenen, kuhan, kirjolohen ja hauen pilkintään.

• 20cm lasikuitukärki 
• Vaihdettava kärkiosa
• 75mm puola
• Pitävä 100mm EVA-kahva
• Viehelukko
• Patriot® Hotta tasapainopilkki
  (Värit vaihtelevat)
• 0,20mm siima valmiiksi puolattuna
• Valmistettu pakkasenkestävästä
  muovista

Kit1
Large

Kit2
Large

Kit3
Large

PI-CL75-K1
Ovh 8,90

PI-CL75-K2
Ovh 8,90

PI-CL75-K3
Ovh 9,90



PILKINTÄSARJAT

Kalastusvalmiit, kevyet ja monikäyttöiset Patriot® 
Ice Lite pilkintäsarjat on varustettu säädettävällä 
kitkajarrulla. Kevyet ja helppokäyttöiset pilkkivavat 
on valmistettu pakkasenkestävästä muovista ja 
niissä on pitävät EVA-kahvat.

Patriot® pilkintäsarjat soveltuvat talvikäytön lisäksi 
mainiosti myös venepilkintään!

Kalastusvalmis Patriot® Ice Lite pilkintäsarja sisältää pilkkivavan lisäksi herkän filmikärjen, 
valmiiksi puolatun siiman ja morrin. Herkällä ja säädettävällä filmikärjellä varustettu pilkintä-
sarja paljastaa ujoimmatkin tärpit ja on parhaimmillaan käytettäessä morreja ja muita kevyitä 
pilkkejä. Erinomainen valinta esimerkiksi ahvenen, siian, kirjolohen ja särkikalojen pilkintään.

• Säädettävä filmikärki 
• 15cm lasikuitukärki
• 58mm puola
• Litteä 70mm EVA-kahva
• Säädettävä kitkajarru
• Morri
• 0,16mm siima valmiiksi puolattuna
• Valmistettu
  pakkasenkestävästä
  muovista

Kalastusvalmis Patriot® Ice Lite pilkintäsarja sisältää pilkkivavan 
lisäksi valmiiksi puolatun siiman, värikoukulla tehostetun pystypilkin 
ja pilkin vaihtamista helpottavan pienikokoisen viehelukon. Tunnok-
kaalla lasikuitukärjellä varustettu pilkintäsarja soveltuu erinomaises-
ti pystypilkeillä, tasapainopilkeillä ja jigeillä pilkkimiseen. Erinomai-
nen valinta esimerkiksi ahvenen, kuhan ja kirjolohen pilkintään.

• 15cm lasikuitukärki
• 58mm puola
• Litteä 70mm EVA-kahva
• Säädettävä kitkajarru
• Viehelukko
• Pystypilkki värikoukulla
• 0,20mm siima valmiiksi puolattuna
• Valmistettu pakkasenkestävästä muovista

Kit1 morri
Lite

PI-LITE-K1
Ovh 7,90

PI-LITE-K2
Ovh 7,90

Kit2
Lite

Patriot® Ice Classic Start on täydellinen sarja esimerkiksi pilkintäharrastuksen aloittajalle! Val-
mis sarja sisältää pilkkivavan lisäksi valmiiksi puolatun siiman, sohjokauhan, kaksi erityyppistä 
pilkkiä ja pilkin vaihtamista helpottavan pienikokoisen viehelukon. Kevyt ja helppokäyttöinen 
pilkkivapa on valmistettu pakkasenkestävästä muovista ja siinä on pitävät EVA-kahvat. Napa-
kalla lasikuitukärjellä varustettu pilkintäsarja soveltuu erinomaisesti pystypilkeillä, tasapaino-
pilkeillä ja jigeillä pilkkimiseen. Erinomainen valinta esimerkiksi ahvenen, kuhan, kirjolohen ja 
hauen pilkintään.

Patriot® pilkintäsarjat soveltuvat talvikäytön lisäksi
mainiosti myös venepilkintään!

• 20cm lasikuitukärki 
• Vaihdettava kärkiosa
• 75mm puola
• Pitävä 100mm EVA-kahva
• Sohjokauha
• Viehelukko
• Pystypilkki värikoukulla
• Patriot® Vuosku tasapainopilkki
• 0,20mm siima valmiiksi puolattuna
• Valmistettu pakkasenkestävästä muovista

Start

PI-CL75-START
Ovh 14,90

Napakalla lasikuitukärjellä 
varustettu pilkkivapa soveltuu 
erinomaisesti pystypilkeillä, 
tasapainopilkeillä ja jigeillä pilk-
kimiseen. Erinomainen valinta 
esimerkiksi ahvenen, kuhan, 
kirjolohen ja hauen pilkintään.

• 20cm lasikuitukärki 
• Vaihdettava kärkiosa
• 55mm puola
• Pitävä 100mm EVA-kahva
• Valmistettu pakkasenkestävästä
  muovista

Herkällä ja säädettävällä kärjellä 
varustettu pilkkivapa paljastaa 
ujoimmatkin tärpit ja on par-
haimmillaan pieniä ja keskiko-
koisia pystypilkkejä, tasapaino-
pilkkejä ja jigejä käytettäessä. 
Erinomainen valinta esimerkiksi 
ahvenen, kuhan, kirjolohen ja 
särkikalojen pilkintään.

• Säädettävä huomiokärki 
• Vaihdettava kärkiosa
• 55mm puola
• Pitävä 100mm EVA-kahva
• Valmistettu pakkasenkestävästä
  muovista

Napakalla lasikuitukärjellä varustet-
tu pilkkivapa soveltuu erinomaisesti 
pystypilkeillä, tasapainopilkeillä ja 
jigeillä pilkkimiseen. Erinomainen 
valinta esimerkiksi ahvenen, kuhan, 
kirjolohen ja hauen pilkintään.

• 20cm lasikuitukärki 
• Vaihdettava kärkiosa
• 75mm puola
• Pitävä 100mm EVA-kahva
• Valmistettu pakkasenkestävästä
  muovista

Herkällä ja säädettävällä kärjellä varus-
tettu pilkkivapa paljastaa ujoimmatkin 
tärpit ja on parhaimmillaan pieniä ja 
keskikokoisia pystypilkkejä, tasapaino-
pilkkejä ja jigejä käytettäessä. Erinomai-
nen valinta esimerkiksi ahvenen, kuhan, 
kirjolohen ja särkikalojen pilkintään.

• Säädettävä huomiokärki 
• Vaihdettava kärkiosa
• 75mm puola
• Pitävä 100mm EVA-kahva
• Valmistettu pakkasenkestävästä muovista

Kevyet ja helppokäyttöiset Patriot® Ice Classic pilkkiva-
vat on valmistettu pakkasenkestävästä muovista ja niis-
sä on pitävät EVA-kahvat. Patriot® pilkkivavat soveltuvat 
talvikäytön lisäksi mainiosti myös venepilkintään!

PI-CL55-R1
Ovh 4,50

PI-CL55-R2
Ovh 4,50

PI-CL75-R1
Ovh 4,90

PI-CL75-R2
Ovh 4,90

Medium Medium,
herkkä Large

Large,
herkkä

PILKKIVAVAT

PILKKIVAVAT

Tunnokkaalla lasikuitukärjellä 
varustettu pilkkivapa soveltuu 
erinomaisesti pystypilkeillä, 
tasapainopilkeillä ja jigeillä pilk-
kimiseen. Erinomainen valinta 
esimerkiksi ahvenen, kuhan ja 
kirjolohen pilkintään.

• 23cm lasikuitukärki
• 58mm puola
• 70mm EVA-kahva
• Säädettävä kitkajarru
• Valmistettu pakkasenkestävästä
  muovista

Lite+
23cm

Tunnokkaalla lasikuitukärjellä 
varustettu pilkkivapa soveltuu 
erinomaisesti pystypilkeillä, 
tasapainopilkeillä ja jigeillä pilk-
kimiseen. Erinomainen valinta 
esimerkiksi ahvenen, kuhan ja 
kirjolohen pilkintään.

• 15cm lasikuitukärki
• 58mm puola
• Litteä 70mm EVA-kahva
• Säädettävä kitkajarru
• Valmistettu pakkasenkestävästä
  muovista

Lite
15cm

Tunnokkaalla lasikuitukärjellä 
varustettu pilkkivapa soveltuu 
erinomaisesti pystypilkeillä, 
tasapainopilkeillä ja jigeillä pilk-
kimiseen. Erinomainen valinta 
esimerkiksi ahvenen, kuhan ja 
kirjolohen pilkintään.

• 20cm lasikuitukärki
• 58mm puola
• Litteä 70mm EVA-kahva
• Säädettävä kitkajarru
• Valmistettu pakkasenkestävästä
  muovista

Lite
20cm

Herkällä ja säädettävällä filmikärjellä varus-
tettu pilkkivapa paljastaa ujoimmatkin tärpit 
ja on parhaimmillaan käytettäessä morreja ja 
muita kevyitä pilkkejä. Erinomainen valinta 
esimerkiksi ahvenen, siian, kirjolohen ja 
särkikalojen pilkintään.

• Säädettävä filmikärki 
• 15cm lasikuitukärki
• 58mm puola
• Litteä 70mm EVA-kahva
• Säädettävä kitkajarru
• Valmistettu pakkasenkestävästä muovista

Lite,
filmikärki

Kevyet ja monikäyttöiset Patriot® Ice Lite pilkkivavat on varustettu säädettävällä 
kitkajarrulla. Kevyet ja helppokäyttöiset pilkkivavat on valmistettu pakkasenkes-
tävästä muovista ja niissä on pitävät EVA-kahvat. Patriot® pilkkivavat soveltuvat 
talvikäytön lisäksi mainiosti myös venepilkintään!

PI-LITE-P
Ovh 4,90

PI-LITE-R1
Ovh 3,90

PI-LITE-R2
Ovh 3,90

PI-LITE-R3
Ovh 4,90

Patriot® Ice sohjokauha on 
valmistettu pakkasenkestävästä 
muovista. Kirkkaan värin ansiosta 
se näkyy hyvin jäällä.

• Halkaisija 110mm
• Pitävä 100mm EVA-kahva
• Valmistettu pakkasenkestävästä
  muovista

Patriot Ice
Sohjokauha

PI-IC110
Ovh 2,90



Saaliskaloja jäljittelevät ja houkuttelevasti puolelta toiselle poukkoilevat Pat-
riot® tasapainopilkit kuuluvat jokaisen petokalan ruokalistalle. Yksityiskohtaiset 
maalaukset, kalastustehoa lisäävä värikoukku vatsassa ja ilmeikäs 3D-silmä 
viimeistelevät kokonaisuuden. Värimaailman ja uintiliikkeidensä puolesta Patriot® 
tasapainopilkit vastaavat etenkin ahvenen, kuhan ja hauen ruokailutottumuksiin. 
Patriot® tasapainopilkeistä löytyvät kalastavat koot ja toimivat värit niin järvi- kuin 
meripilkintään. Kokeile Patriot® tasapainopilkkiä talvipilkinnän lisäksi myös vene-
pilkinnässä ja heittokalastuksessa!

• Upeat 3D-silmät
• Värikoukku
• Houkutteleva ja poukkoileva uintiliike
• Pikahaka vatsassa helpottaa värikoukun vaihtoa
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TASAPAINOPILKKITASAPAINOPILKKI

Malli Pituus Paino Ovh

PI-VSK40 40mm 12g 5,90

PI-VSK50 50mm 18g 5,90

Värit: 01 - 10

Malli Pituus Paino Ovh

PI-HOT36 36mm 6g 5,90

PI-HOT40 40mm 12g 5,90

PI-HOT58 58mm 30g 5,90

Värit: 01 - 10
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www.opm.fi
www.facebook.com/OPMINTERNATIONAL

YouTube : OPM Kalastuskanava
Instagram : opminternational

OPM International Oy
Niinistönkatu 1, 05800 Hyvinkää

puh 09-2790460
info@opm.fi 


