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VM 150/275

State-of-the-art spinmolen van Van Staal, van een onklopbare duurzaamheid! De basis wordt gevormd door een 6061-T6 aluminium lichaam, dat
beschermd is zodat er geen zeewater in kan komen. Het slipsysteem is eveneens verzegeld, en het binnenwerk is van de hoogste kwaliteit. Het
MicroClick™ remsysteem zorgt ervoor dat de molen zeer precies kan worden ingesteld en de met titanium-nitride gecoate as zet nieuwe standaarden voor wat stevigheid betreft. Wordt geleverd met een conversiekit om de molen om te bouwen naar een vingerpick-up systeem.
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Nooit eerder was er een molen met de bekende Van Staal power op de markt die zo veelzijdig en betaalbaar is. De VM150 is geschikt
voor links- en rechtshandigen, heeft een spoelcapaciteit van 320 meter gevlochten lijn van 30 lbs trekkracht en een slipkracht van zo
maar eventjes 30 lbs! Dankzij de constructie in aluminium en RVS beschikt u over meer dan genoeg kracht om grote en exotische vissen
de baas te blijven. Met zijn fenomenale tandwielen en soepele slip is dit de perfecte molen voor boot- en kustvissers.

GEWICHT INHAALSNELHEID KOGELLAGERS

Nieuw formaat: eindelijk kunnen we de grote broer van de VM 150 presenteren. Deze molen is gemaakt voor extreme prestaties. Per
draai van de slinger haalt hij 106 cm lijn binnen (inhaalsnelheid: 4.44:1), waardoor hij zelfs voor het speedjiggen de ideale partner is.
7+1 kogellagers zorgen ervoor dat deze molen uitzonderlijk soepel loopt ten opzichte van andere molens in deze prijscategorie. Hij
weegt slechts 837 gram – precies goed voor een reel die volledig uit metaal bestaat. De gelaagde slip van carbon kan een kracht van
meer dan 45 lb genereren, waardoor de hengelaar doorgaans eerder tegen zijn beperkingen oploopt dan de molen.

0610 125		Van Staal VR125
310 m / 0.22 mm 400 yds / 20 lbs
4.8:1
448 g
80 cm
13
0983 016		 Reservespoel VR125
0610 150		Van Staal VR150
330 m / 0.25 mm 440 yds / 30 lbs
4.8:1
453 g
87 cm
13
0983 017		 Reservespoel VR150
0610 175		Van Staal VR175
330 m / 0.30 mm 530 yds / 30 lbs
4.8:1
468 g
95 cm
13
0983 018		 Reservespoel VR175
0610 200		Van Staal VR200
365 m / 0.30 mm 500 yds / 40 lbs
4.8:1
482 g
102 cm
13
0983 019		 Reservespoel VR200							
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0682 150		 Van Staal VM150
0983 055		 Reservespoel VM150

Rechts/links

350 yds / 30 lb

285 yds / 12 lb

4.9:1

633 g

84 cm
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0682 275		 Van Staal VM275
0983 056		 Reservespoel VM275

Rechts/links

425 yds / 25 lb

400 yds / 80 lb

4.4:1

840 g

106 cm

8

Sleutel voor de slipknop meegeleverd bij elke VM 150/ VM 275
Voor alle Van Staal molens gebruiken we

Van Staal antiretour clutch,
geschikt voor gevlochten lijn

gigantische, met de machine bewerkte tandra-

Deze extragrote antiretour clutch zorgt

deren van RVS. Ze worden stuk voor stuk uit

ervoor dat de haak muurvast zit na de aan-

gehard RVS gesneden en zijn zo ontwikkeld

slag en laat u ook toe om dikke gevlochten

dat de tandwielen zeer goed aansluiten. Geen

lijnen te gebruiken, zonder dat u aan

enkele molen is sterker dan deze als hij zwaar

kracht inboet.

Van Staal spiraal tandraderen

belast wordt.
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FP6000 Set

FP7000

FP7000 Set

FP6000

Titanium

Titanium

VAN STAAL
®

TANG

Roest niet, verslijt niet. Zelfs in de allerergste omstandigheden aan en op zee geeft deze tang geen krimp.
Van Staal tangen zijn gemaakt om te presteren, voor eeuwig. De FP7000 en FP6000 tangen zijn gemaakt van
titanium, waardoor ze opmerkelijk licht en sterk zijn. Het met een veer ondersteunde handvat is ergonomisch
gevormd, en de lijnknipper heel bijzonder omdat de tungsten-mesjes vervangen kunnen worden. Een in alle
opzichten unieke tang!
Dankzij de schede en het
beveiligingssysteem van hoge
kwaliteit is uw Van Staal tang
veilig opgeborgen en toch

Code

6405 002
6405 003

Model

Constructie

Van Staal Plier 15.0 cm, FP6000
Van Staal Plier 17.5 cm, FP7000

Titanium
Titanium

De tang wordt geleverd met een schede en een beveiligingsssyteem.

altijd ter beschikking.

Van Staal tangen beschikken over
vervangbare mesjes van tungsten, die
speciaal ontworpen zijn om zowel nylon als gevlochten lijnen gemakkelijk
door te knippen. Geen enkele andere
tang is zo sterk of snijdt zo netjes.
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