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A RED SURF provavelmente poderá ser uma das melhores linhas para pesca ao fundo, 
ou seja, surf casting. É uma linha fortíssima, com uma memória muito baixa, permitindo-
lhe assim aumentar os seus lançamentos dado que não memoriza o formato da bobine 
do seu carreto. Assim sendo, solta-se mais facilmente, aumentando a fluídez da saída 
da chumbada. São muitos os pescadores de pescas diversas que admiram esta linha, 
pela sua resistência, durabilidade; e por outro lado, pelo segredo da sua cor que é um 
vermelho que, segundo os especialistas, os peixes não conseguem ver, o que a torna 
invisível. No entanto torna-se muito útil na pesca à bóia, spinning e surf casting, pois 
aquando do seu lançamento a sua cor é bem visível permitindo grande orientação. 
Disponível em 8 tamanhos.

RED SURF probably can be one of the best lines for deep fishing, or, surf casting. It’s a super strong 
line, with very low memory, allowing this way to increase their casting since it doesn’t memorize the 
spool shape in the reel. So, it takes off easily increasing lead fluidity through the line. There are many 
fisherman from several fishing types that admires this line, for it resistance, durability; and by another 
side for the secret of the red color, which, by the specialists, the fishes can’t see, turning it invisible. 
Altough is very useful in the float fishing, spinning and surf casting, since the color is very well seen in 
the when casting. Available in 8 sizes.
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