
Garbolino SYNERGY FEEDER 3S - 11'/3,3 m Medium do 75 g 

 

Na podzim se mi dostal do rukou feederový prut Garbolino SYNERGY 3S ve verzi 3,3 m a vrhací zátěží 

do 75g. S pruty Garbolino mám již nějaké zkušenosti a vlastním předchozí modelovou řadu -

Challenger, tak jsem se rozhodl napsat malou recenzi. 

 Jak jsem se již zmínil, modelová řada Synergy feeder nahrazuje velmi populární modely Challenger 

3S. Tato modelová řada feederových prutů je určená spíše pro náročnější hobby rybáře, ale stejně 

dobře nalezne uplatnění i u začínajících závodníků. Tato modelová řada prutů je vyráběná v několika 

délkách a vrhacích zátěžích (od 2,7 do 3,9 m). 

Pruty Synergy využívají nejnovějších technologií. Blank prutu je vyroben z vysoce odolného 

uhlíkového vlákna s označením IM carbon. Rukojeť prutu je ergonomická, vyrobená z kvalitního korku 

v kombinaci části z EVA. Její koncová část je rozšířená a pěkně se drží při nahazování. 

Pruty Synergy jsou dodávány včetně tří špiček, jedna je sklolaminátového typu, další dvě jsou pak z 

uhlíku.  Verze 3,3m je ideální pro kratší až středně delší hody. Nejdelší verze, tedy 3,90 m je pak 

ideální pro dlouhé hody.  

 

 

 



Garbolino SYNERGY FEEDER 3S - 11'/3,3 m Medium do 75 g  

 

I-když se jedná o třídílný prut, tak na první pohled zaujme svým štíhlým blankem, nad rukojetí jsem 

naměřil 11 mm . Další věc, která Vás na první pohled zaujme je velký modrý nápis na blanku. Tento 

designový prvek se mi hodně líbí. Modrá na černém blanku pěkně vyniká. Velmi mě překvapila i 

poměrně nízká váha prutu – navážil jsem 183 g. 

 

Výrobce u této modelové řady uvádí, že 

pruty mají progresivní „A“ akci, což mohu 

potvrdit. Špička prutu se velmi ohýbá, 

střední část prutu jde do ohybu velmi 

pozvolně a spodní část je pevná. Prut nese 

označení Medium, ale dobře poslouží jak 

při jemném lovu malých ryb, tak hravě 

zvládne výpady větších bojovných ryb jako 

jsou kapři, nebo parmy.  

 

 

 

Špičky a očka prutu 

 

Špičky – prut je dodáván včetně tří 

špiček, jedna je sklolaminátového typu, 

další dvě jsou pak z uhlíku. Průměr špiček 

je 2,2 mm. Špičky jsou dobře 

odstupňovány - 1/2oz laminát, 3/4 a 1oz 

karbon.  

 

Očka – jsou vyrobeny ze SIC materiálu, 

takže není problém používat i pletenou 

šňůru. Očka jsou poměrně malá 

(naváděcí očko má vnitřní průměr 10 mm 

), ale to u této délky prutu vůbec nevadí. 

Co se týká počtu oček tak na spodním 

díle je jedno očko dvoupatkové, na 

prostředním díle jsou čtyři očka 

jednopatkové a poslední díl před špičkou 

má také čtyři jednopatkové očka. 

 

 



 

Rukojeť a sedlo navijáku 

Rukojeť je ergonomická, vyrobena z EVA pěny a dobře se drží. Koncová část je vyrobena v kombinaci 

korku a EVA pěny a její koncová část je rozšířená a pěkně se drží při nahazování. Délka rukojeti po 

sedlo navijáku je 40 cm. Koncová rozšířená část má průměr 27 mm .  

 

Sedlo navijáku  je šroubovací, stačí lehce přitáhnout a naviják v něm dobře drží. Za celou dobu 

používání jsme se nesetkal, že by se povolilo. Prut jsem měl osazen navijákem velikosti 3000 a celý 

komplet byl velmi dobře vyvážen. 

 

Hodnocení 

Prut je poměrně tenký, ale blank je hodně pevný a svižný a odhazuje s lehkostí 50g krmítka s větším 

košíkem do vzdálenosti 40 m, při zachování přesnosti. Ideální gramáž krmítka u tohoto prutu bych 

viděl 40-45g, s takovou gramáží by neměl být problém s prutem házet 50m+. Větší gramáže krmítek 

jsem netestoval, raději jsem si s prutem užíval podzimní chytání. Při zdolávání ryb se prut ohýbá 

plynule a pozvolna a zdolávání je příjemné a vychutnáte si každé kopnutí, které prut bez problému 

pohltí. Prut hodnotím jako univerzál, vhodný jak k jemnému lovu bílé ryby, tak k lovu „násaďáků“ a 

menších parem.  



 



 

 



 

 

 

 

 



 


