
Na wstępie jeszcze krótka 
nota o przechowywaniu 
linek i  rzutek. Na ryn-

ku dostępne są różnego rodzaju po-
jemniki na rzutki, np. najpopularniej-
szy pojemnik Stein, który moim zda-
niem najlepiej pełni swoją funkcję. 
Oczywiście sam producent nie ma tu 
większego znaczenia, mam na myśli 
pojemniki tego typu, czyli sześciany 
składane w mały trójkąt. Po złożeniu 
pojemnika linka w środku jest ściśnię-
ta i ma mocno ograniczone pole ru-
chu, co uniemożliwia jej plątanie się 
przy transporcie. Kieszonki na rzut-
ki odgrywają tu równie ważną rolę, 
ale to raczej standard we wszelkich 
pojemnikach. 

Linki
Liros Dyneema 
Była to moja pierwsza linka do rzut-
ki. Standardowa linka z wytrzyma-
łej dyneemy o  bezrdzeniowej kon-
strukcji. Nie pamiętam już, jakiej do-
kładnie grubości, prawdopodobnie  
2 mm. Tu jednak pamiętajmy, że po-
dawana średnica linki może się róż-
nić w zależności od producenta. Mam 

tę linkę do dziś (prawie pięć lat), co 
świadczy o tym, że całkiem nieźle ra-
dzi sobie z upływem czasu. W tere-
nie sprawdza się równie dobrze. Jest 
bardzo mocna i nie za gruba, przez co 
stosunkowo dobrze ślizga się po ko-
narach. Zdarzyło mi się zerwać ją ze 
dwa razy, ale linki bezrdzeniowe ła-
two możemy zapleść, dokładnie w taki 
sposób, w jaki zaplata się wiązania na 
drzewach. Mała średnica linki utrud-
nia co prawda cały zabieg i trzeba się 
trochę pomęczyć (zwłaszcza na moc-
no używanej lince), ale dobrze zro-
biony zaplot jest bardzo wytrzymały, 
a nieznaczne zgrubienie w jego miej-
scu nie przeszkadza jakoś bardzo. 
Linka nie plącze się mocno i pracuje 
się z nią całkiem dobrze, przynajmniej 
póki całkowicie nie zejdzie z niej im-
pregnat, co jest naturalnym procesem 
zużycia. Wtedy linka ślizga się gorzej 
i plącze się na potęgę.

Stein Skyline Dyneema 
Te właśnie linki jako kolejne zasili-
ły mój ekwipunek. Skyline występuje 
w wersjach o różnej średnicy i długości. 
Najcieńsza różowa – 1,5 mm, średnia 

Błażej Odor

Linki i rzutki

Dobrze wiemy, że obyć się bez nich nie można. A ci, którzy to potrafią, bo wystarczy im dra-
bina, cóż… nic ciekawego tu nie znajdą. Jeśli zdecydujemy się na zakup lepszych rzutek, to 
będą nam one służyć nawet przez wiele lat, a niestety z linkami różnie bywa. Nawet te wyso-
kiej klasy czasem serwują nam pląsające zawijasy. Jakie zatem linki wybrać? Droższe czy tań-
sze? Z dyneemy czy poliestru?

Linki Stein Skyline Dyneema. Najcień-
sza jest różowa (1,5 mm), średnia żółta 
(1,8 mm) oraz najgrubsza pomarańczo-
wa (2,2 mm) 

żółta – 1,8 mm oraz najgrubsza poma-
rańczowa – 2,2 mm. Mam wszystkie. 
Najczęściej korzystam z tej najcieńszej, 
gdyż najlepiej ślizga się po konarach, 
ale zrywa się też najczęściej, mimo 
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swojej wytrzymałości. Optymalnym wy-
borem jest żółty Skyline, który ślizga się 
całkiem nieźle, a i trudniej go zerwać. 
Jeśli chodzi o wersję pomarańczową, 
a więc najgrubszą, to raczej nie polecam 
jej do rzucania. Za to bardzo dobrze 
sprawdzi się przy manipulacjach czy 
przeciąganiu liny ładunkowej ze wzglę-
du na dużą średnicę i wytrzymałość. 
Przy rzucaniu duża średnica mocno 
utrudnia nam pracę, przez to że najpo- 
wszechniejsze lub lżejsze rzutki (350 g  
i mniej) zwyczajnie nie chcą zjeżdżać na 
dół już po przerzuceniu ze względu na 
generowane tarcie. Co do plątania, to 
niestety Skylinom często się to zdarza 
i ostatnimi czasy takie właśnie są opinie 
wielu użytkowników. Zależy to także 
od różnych czynników i tego, jak obcho-
dzimy się z linką, ale rozplątywanie za-
ciśniętych na dyneemie węzłów nie na-
leży do przyjemnych czynności. Wciąż 
jednak linki te są najtańszą opcją przy 
wyborze linek lepszej jakości.

Notch Acculine 1,7 mm
Linka wykonana z dyneemy pokrytej 
impregnatem. Występuje także w wer-
sji o grubości 2,2 mm, z nią jednak nie 
miałem do czynienia, więc opiszę je-
dynie tę cieńszą. Początkowo byłem 
do niej dość sceptycznie nastawio-
ny. Mianowicie mocno zraziła mnie 

konstrukcja linki, z której wynika jej 
chropowata i  nierówna powierzch-
nia. Może to utrudniać jej ślizganie po 
konarach. Korzystałem z linki zaled-
wie kilka razy, jednak już po tym cza-
sie i na podstawie opinii innych użyt-
kowników mogę stwierdzić, że pracu-
je się z nią całkiem dobrze i plącze się 
zdecydowanie mniej niż wyżej wymie-
nione. Ogólnie rzecz ujmując to linka 
godna polecenia.

poplącze (nieczęsto) – łatwo można 
ją rozplątać.

Linka szczególnie lubiana i użytko-
wana przez samego właściciela sklepu 
Polskiarborysta.pl – Przepracowana 
przy rzucaniu z ręki. Generalnie mam 
ją od czasu, jak tylko się pojawiła na 
rynku – mówi Mateusz Sahs.

Notch Acculine 1,7 mm

Teufelberger Shaoline 2,2 mm 

Teufelberger Shaoline 2,2 mm 
Linka ma dość nietypową konstruk-
cję. Zostały tu ze sobą przeplecione 
włókna dyneemy i polietylenu. Takie 
połączenie sprawia, że linka jest nie 
tylko wytrzymała, lecz także odporna 
na ścieranie, a do tego łatwiej ślizga 
się po konarach. Nie nastręcza szcze-
gólnych trudności, nawet gdy się już 

Stiffline 
Linka od FTC Play with Gravity,  
o średnicy 1,6 lub 1,8 mm. Zastosowano 
tu gęsto plecioną, dobrze impregnowa-
ną dyneemę, natomiast przez jej środek 
przepuszczono żyłkę dla usztywnienia 
i  zredukowania możliwości plątania. 
Dzięki temu linka świetnie ślizga się 
po konarach, a w przypadku splątania 
bardzo łatwo ją rozplątać. Nieco irytu-
jący może być sposób układania się lin-
ki w pojemniku; przez swoją sztywność 
tworzy spore pętle i nie klaruje się jej 
przez to tak wygodnie jak linek z samej 
dynnemy, jednak uważam, że to nie-
wielka cena w odniesieniu do ogólnej 
jakości linki.

Ważnym aspektem jest częstotli-
wość jej użytkowania. Jeżeli jest ona 
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sporadycznie wyciągana z pojemnika 
typu cube, jej rdzeń może zapamię-
tać kształt połamanej linki. Nie da się 
już tego wyprostować i linka zaczyna 
się plątać…

Courant Treez Line 1,8 mm 
Jest to dyneema porównywalna do lin-
ki Lirosa. Bardzo mocna i mało plą-
cząca się. Na początku może się wy-
dawać delikatnie lepka, lecz po kilku 
rzutach zaczyna się świetnie ślizgać.

niestety kończą się jej zalety. Linka 
plącze się dość mocno z uwagi na dużą 
pamięć materiału, a jej wytrzymałość 
pozostawia wiele do życzenia.

Rzutki
TreeUP
Tanie. Koniec. A  tak poważnie, to 
tak właśnie z  nimi jest. Mało opły-
wowy kształt sprawia, że latają słabo. 
Materiał i jakość wykonania są co naj-
mniej nie najlepsze, do tego stopnia, że 
rzutka już po kilku upadkach na twar-
dą powierzchnię potrafi się rozpaść. 
Może się nadać na drugi koniec linki, 
którego nie używamy do rzucania, tyl-
ko do ewentualnych manipulacji, gdyż 
PCV, z którego jest wykonana, będzie 
dobrze ślizgać się po gałęziach. Jeśli 
jednak chodzi o samo rzucanie, zde-
cydowanie lepiej zainwestować i kupić 
raz porządne rzutki, które będą służyć 
nam przez lata, a niżeli w poirytowaniu 
dokupować wciąż kolejne.

Linka Stiffline od FTC Play with Gravity 
o średnicy 1,6 lub 1,8 mm

Courant Treez Line 1,8 mm 

Gleistein Geoarbor
Linka, od której wielu zaczynało. 
Wykonana z bezrdzeniowej plecionki 
polietylenu o grubości 3 mm. Jest to 
jedna z najtańszych dostępnych linek. 
Mimo niemałej średnicy dobrze ślizga 
się po konarach ze względu na mate-
riał, z którego jest wykonana. Na tym 
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Gleistein Geoarbor

Arbpro 
Przez ostatnich kilka lat miałem oka-
zję korzystać z  jednej takiej rzutki 
o masie około 300 g. Stwierdzam, że 
jest to produkt warty zakupu. Rzutka 
dobrze lata i jest bardzo wytrzymała, 
przynajmniej rzucając z ręki. – Co do 
wytrzymałości bym się kłócił, gdyż mia-
łem takową i po około ośmiu strzałach 
z big-shot w ścianę, rzutka „umarła” – 
mówi Mateusz Sahs. – Porównywalnie 
rzutki Notcha i Weavera wytrzymywały 
tak długo, że nie chciało się nam tyle 
strzelać – wyznaje ze śmiechem.

Weaver, Notch, Stein 
Wrzucam je do jednego worka ze 
względu na porównywalną cenę, ja-
kość i użyteczność. Wszystkie są bar-
dzo dobrze wykonane i trwałe. To rzut-
ki, które kupujemy raz i mamy spo-
kój na dobrych kilka lat. Każda z nich 
ma nieco inny kształt oraz poziom wy-
pełnienia, co sprawia, że mogą latać 
w różny sposób. Kwestia doboru jest 
już jednak bardzo indywidualna i wy-
maga sporej wprawy w samym rzuca-
niu. Steiny są takie workowato-grusz-
kowe, Weavery podobnie, choć w nie-
co bardziej opływowym kształcie i luź-
niejsze. Obie przez swoją konstrukcję Rzutka TreeUP

Rzutka Arbpro
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mogą kleszczyć się w rozwidleniach 
(dotyczy także Arbpro), przynajmniej 
bardziej niż Notche, które mają naj-
bardziej opływowy kształt i są stosun-
kowo mocno wypchane. To właśnie 
rzutki Notcha zyskują ostatnimi czasy 
popularność z uwagi na jakość wyko-
nania i wytrzymałość.

Arborpil 
Nareszcie mój faworyt, czyli rzutki, 
które… sam zrobiłem! W zasadzie 
w życiu nie kupiłem żadnej rzutki. 
Sporo jednak narzucałem się rzutka-
mi moich kolegów, stąd mam jakieś 

Rzutki Weaver, Notch i Stein

odniesienie. Arborpilowe rzutki mu-
siały przejść wiele etapów od po-
czątku mojej kariery, żeby ostatecz-
nie mogły być takiej jakości, jakiej 
są. Jeszcze żadnej rzutki trwale nie 
zniszczyłem, może do Notcha trochę 
im brakuje, ale już niewiele;)

Rzutka gumowa TreeUP
Specyficzna rzutka przeznaczona do 
manipulacji w  koronie. Osobiście 
nie odpowiada mi jej spora wielkość, 

nieproporcjonalna do wagi. Nie rzu-
camy nimi ani nie strzelamy, gdyż 
są niebezpieczne dla otocznia! Po 
upadku odbijają się w nieprzewidzia-
ny sposób, często poza strefę pracy.

Rakieta Arborpil
To alternatywa dla powyższej rzutki 
TreeUP. Podobnie służy ona jedynie 
do manipulacji i sprawdza się tu le-
piej niż powyższa. Po pierwsze z tego 
względu, że jest znacznie mniejsza, 
po drugie o  wiele cięższa (ponad 
500 g), a po trzecie twarda i gładka, 
co uniemożliwia zakleszczanie się 
w rozwidleniach. Dla wszystkich, któ-
rzy wciąż widzą w tym rozwiązaniu 
jedynie zabójczy pocisk, po raz kolej-
ny podkreślę, że rzutki te służą jedy-
nie do manipulacji. Plusem w stosun-
ku do TreeUP jest również materiał, 
który bardziej utrudnia jej odbijanie 
się od twardego podłoża w dowol-
nym kierunku. C
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