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PORÓWNANIE TARCZ SIZALOWYCH marki WINMAU  

 

PRO SFB DIAMOND 
PLUS 

BLADE 6 BLADE 6 
DUAL CORE 

/ GREEN 
ZONE 

BLADE 6     
TRIPLE 
CORE 

CHAMPION 
CHOICE 

specyfikacja 
turniejowa 

- - + + / - + - 

średnica tarczy 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 

grubość 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 

materiał sizal sizal sizal sizal sizal sizal 

wielkość pól x2 i 
x3 

turniejowa 
standardowa 

turniejowa 
standardowa 

turniejowa 
standardowa 

turniejowa 
standardowa 

turniejowa 
standardowa 

zmniejszona 
(węższe) o 

1/2 

zielone pole easy-
to-use 

- - - - / + - - 

pająk standard standard 
plus 

BLADE WIRE BLADE WIRE BLADE WIRE BLADE WIRE 

skuwki mocujące 
pająka 

+ + brak brak brak brak 

Rota LOCK system - - + + + - 

skuwka w polu 
bull’s eye 

+ - - - - - 

CORE system - - - DUAL CORE TRIPLE CORE + 

firmowe 
opakowanie 
kartonowe 

+ + + + + + 

mocowanie do 
powieszenia 

+ + + + + + 

antyrefleksyjny 
obrotowy ring z 

wartością pól 

+ + + + + + 

możliwość 
zastosowania 
opony – ringu 
ochronnego 

+ + + + + + 

możliwość 
umieszczenia w 
szafce Winmau 

+ + + + + + 

możliwość 
zastosowania 
oświetlenia 

Plasma Light 

+ + + + + + 

poziomica  
Spirit Master  
w komplecie 

- - - - + - 
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Materiał – tarcze Winmau zbudowane są z sizalu – włókna agawy afrykańskiej, materiału naturalnego. 

Z tego powodu należy je chronić przed zamoknięciem lub nadmiernym wysuszeniem. Nie oznacza to 

że nie można ich używać w plenerze, wręcz przeciwnie. Jednak po skończonej grze najlepiej zabrać ją 

ze sobą do pomieszczenia aby mogła służyć przez wiele lat. 

 
Dual Core reprezentuje szczyt technologii i innowacji w lotkach. Ta ekskluzywna technologia 
dwurdzeniowa powoduje niższą kompresję w rdzeniu zewnętrznym co podwyższa punkt penetracji lotki 
dla mniejszej liczby odbitych od tarczy lotek. Jednocześnie wyższa kompresja w rdzeniu wewnętrznym 
zwiększa opór pod powierzchnią, pochłaniając nadmiar energii kinetycznej dla poprawienia trwałości 
tarczy. 

   
 

Jednolita gęstość zewnętrznego rdzenia i dobrze widoczna powierzchnia gry zwiększają możliwość 
wyższej punktacji i zapewniają doskonałą widoczność. Blade 5 przesuwa granice technologii tarczy do 
granic możliwości dzięki systemowi pająka Blade Wire. Zapewnia on 9 mm² dodatkowej powierzchni 
punktowej w podwójnych i 6 mm² dodatkowej powierzchni punktowej w potrójnych polach (pola 
punktowane x2 i x3), z 14% redukcją powierzchni pozostałych pól dla wyższej punktacji. 
 

 
 

 Triple Core - Triple Core Carbon ma całkowicie nowy opatentowany system z bezszwową powierzchnią 

do gry i trzecią warstwą o wysokiej kompresji, z sizalem wzmocnionym włóknem węglowym. Najlepsza 

konstrukcja tarczy do gry w rzutki, zapewniająca optymalną gęstość włókien, niezrównane trzymanie 

rzutek i maksymalną punktację. 
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Rota Lock System – innowacja mająca na celu umożliwienie precyzyjnego ustawienia tarczy względem 
powierzchni ściany (równolegle). Za pomocą wykręcanych stopek powieszoną tarczę można 
wypoziomować na ścianie. 

 
 

Skuwki – im mniej skuwek trzymających pająka tym mniej niepożądanych odbić lotki, która czasami 

trafia w niego podczas rzutu w tarczę. Lepsze tarcze posiadają pająka z mniejszą ilością lub w ogóle bez 

tych skuwek. 

Pająk – metalowy szkielet wyznaczający pola gry w tarczy sizalowej. Wykonany w różnej technologii w 

zależności od modelu tarczy.  
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 standard: pająk o przekroju okrągłym powadzony na powierzchni tarczy i przytwierdzany 

zazwyczaj do niej skuwkami  

 standard + : pająk o przekroju trójkątnym, dzięki czemu lotki mniej się odbijają, ślizgając się po 

jego skosach w kierunku tarczy, 

 Blade Wire: pająk będący konstrukcją metalową zatapianą prawie w całości w tarczy dzięki 

czemu jest on dużo bardziej stabilny, nie potrzebuje skuwek do trzymania się tarczy i posiada 

profil trójkątny (w części wystającej ponad tarczę) o dodatkowo zmniejszonym kącie co 

minimalizuje ilość odbitych od tarczy lotek. Ultracienki drut zagięty pod kątem 60° odbija rzutki 

w obszar punktacji, zapewniając absolutnie minimalne, niepożądane odbicia lotki od tarczy. 

 Całkowicie utwardzony bullseye i zewnętrzny byk, z drutem „Density Control™”, są teraz o 25% 

cieńsze. 

Opakowanie kartonowe – każda tarcza pakowana jest w dedykowany elegancki karton zawierający 

tarczę, instrukcję oraz element do zawieszenia. 

 

Mocowanie – tarcze sizalowe Winmau przygotowane są do szybkiego montażu na ścianie. Wystarczy 

jeden wkręt lub kołek aby powiesić tarczę i zacząć grę. Odpowiedni element do zamocowania 

znajdziesz wewnątrz opakowania. Do tarczy można dokupić również bardziej zaawansowany system. 

Tarcza do darta Blade 6 Triple Core świętuje najnowszą ekskluzywną rekomendację PDC, w ramach 

której najlepsi światowi profesjonaliści będą teraz grać na najbardziej zaawansowanej technicznie 

tarczy, tworząc tysiące nowych historii. Tarcza oficjalna Mistrzostw Świata w darta. 

 

 

Jeśli masz dodatkowe pytania napisz do nas lub zadzwoń sklep@bil-cup.pl   
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https://www.extrasport.pl/uchwyt-montazowy-do-tarcz-sizalowych-deluxe-winmau-clamp.html
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