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As RED FLY e as BLUE FLY são duas séries de canas para spinning que poderemos afirmar com alguma segurança que são a melhor obra de arte que 
alguma vez a NBS desenhou. Montadas com porta-carretos FUJI e com passadores K, da FUJI, juntamente com o seu carbono METANOX SUPER DHZ 
que lhes confere um poder de elevação até 8KG, estas varas são sobretudo rápidas e leves. Elas trazem consigo um sistema que lhe permite regular o 
tamanho do cabo, podendo assim adaptá-lo ou ao seu braço, para facilitar a animação da amostra, ou esticá-la ao máximo para potenciar um casting 
mais forte e um lançamento mais longo. As duas séries distinguem-se essencialmente por comprimentos e acções diferentes. Estas séries têm grandes 
argumentos para quem pretende um produto de gama alta. 

The RED FLY and BLUE FLY are two series of rods for spinning that we can say for sure that are the best masterpiece NBS ever designed. Mounted with 
FUJI reel seat and with K guides, also from FUJI, together with the carbon METANOX SUPER DHZ that gives a lift power till 8kg, those rods are quick and 
light. They bring with is a zoom system that allows to regulate the cable size, to be bet ter for lures animations or to stretch it at maximum for bet ter and 
longer casting. The both series are distinguished mainly by lenghts and different actions. Those series have great argumentos to who pretend a high 
range product.
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3.3 2 240167 MSDHZ FUJI KLFUJI VSS 25/70

3.0 2 220153 MSDHZ FUJI KLFUJI VSS 20/60

3.0 2 210153 MSDHZ FUJI KLFUJI VSS 15/40
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