
Kwalitatief hoogstaand karpermateriaal voor de kapitale karper. Perfecte hengels en 
molens, in de praktijk op de proef gestelde accessoires en onweerstaanbaar kunstaas, 
dat alles gecombineerd met een cool image. Radical staat voor zeer goede kwaliteit in 

het moderne karpervissen.
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RA2 RA3

INSIST SLOW
De beste componenten die gecombineerd worden met een teruggehouden 
ontwerp waren de aanleiding voor ons vlaggenschip onder de karperwerp-
molens. Uitgerust met afgedichte, uiterst precieze edelstaal kogellagers, een 
Slow Oscillation wormshaft tandwielsysteem met precies gefreesde onderde-
len en een afdichting die zelfs bij gebruik in zoutwater geen problemen laat 
ontstaan, bleef er niets te wensen over. De op- en neergaande beweging 
van 43 mm van de spoel vormt een perfecte ondersteuning voor verre wor-
pen en levert net die paar meters extra op. Daarnaast werd er ook op details 
gelet, zoals een metalen lijnclip die de lijn niet kan beschadigen en een 
slanke lichtmetalen slinger. Het afgedichte, zeer fijn af te stellen slipsysteem 
met grote slipschijven zorgt voor een lijnafgifte zonder rukken, toch kan er 
veel kracht mee uitgeoefend worden. Als extra is hierbij ook een ondiepe 
spoel voor gevlochten lijnen te verkrijgen, dit om aan alle omstandigheden 
tegemoet te kunnen komen. Het decente ontwerp is niet opdringend en 
onderstreept het edele karakter van deze werpmolen. High tech in een 
onopvallend gewaad!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Uitgebalanceerde rotor, daardoor zeer soepele loop
 · Compact molenhuisdesign
 · Extra groot meerschijven-slipsysteem
 · Slim-Line-slinger
 · Grote lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Robuust Wormshaft-Power-binnenwerk
 · Aluminium Long Stroke™ spoel
 · Wormas-lijnopspoelsysteem
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0395 080 14000 610 / 0,35 4,3:1 91 cm 7 8 kg / 18 lbs 677 g 119,95

0987 930 Res.Spoel ondiep 300 / 0,35

0987 931 Res.Spoel diep 610 / 0,35
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RA4 RA5

BLACK SESSION BIG PIT
Werpmolens waarop je gedurende lang tijd kunt vertrouwen! Het zwaar te 
belasten tandwielsysteem wordt op de juiste plaatsen met precisie-kogella-
gers gelagerd – deze zorgen voor een zijdezachte loop van de werpmolen. 
Door de nauwkeurige wijze waarop de lijn opgespoeld wordt, kun je zonder 
weerstand verre worpen maken. De fijn af te stellen slip is zodanig geopti-
maliseerd dat ze geheel zonder haperen en uiterst gelijkmatig lijn afgeeft. 
Toch kan er aanzienlijke kracht uitgeoefend worden met het slipsysteem, je 
hebt voldoende kracht in reserve. Het decente ontwerp in combinatie met 
de houten slingergreep zorgen voor een edele aanblik. Met de als extra 
optie verkrijgbare ondiepe spoel voor gevlochten hoofdlijnen, dekt deze 
werpmolen alle segmenten van het moderne karpervissen af. Een werkpaard 
dat gezien mag worden en ook extreme omstandigheden glansrijk door-
staat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Elektronisch uitgebalanceerde lichtgewicht rotor (LWR)
 · Compact molenhuisdesign
 · Fijn instelbare slip voorop met extragrote slipschijven
 · Slim-Line-slinger
 · Grote lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Lichtlopend binnenwerk met nauwkeurige lijnopspoeling
 · Aluminium spoel
 · Wormas-lijnopspoelsysteem
 · Hoge inhaalsnelheid
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0394 070 10000 610 / 0,30 4,8:1 89 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 601 g 79,95

0394 080 14000 530 / 0,35 4,3:1 95 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 760 g 89,95

0987 950 Res.Spoel ondiep 300 / 0,30

0987 951 Res.Spoel diep 610 / 0,30

0987 960 Res.Spoel ondiep 320 / 0,30

0987 961 Res.Spoel diep 530 / 0,35

AFTER DARK BR
Het doel bij de ontwikkeling van deze werpmolens was om te voorkomen 
dat je bij een voordeliger werpmolenserie bepaalde nadelen op de koop 
toe moest nemen. We hebben ondanks het vrijloopsysteem, dat precies 
ingesteld kan worden, en de verdere eigenschappen van deze serie een 
uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding kunnen realiseren. Door de zinvolle 
verdeling van de vier hoogwaardige kogellagers draait de werpmolen uiterst 
soepel en zonder veel weerstand. Ook de belastbaarheid en de levensduur 
is zonder meer uitstekend. Tijdens de ontwikkeling hebben deze werpmo-
lens het nodige voor de kiezen gekregen, de zware tests hebben ze zonder 
problemen doorstaan. De nauwkeurig werkende slip en de goede manier 
waarop de lijn opgespoeld wordt, vind je normaal gesproken niet in dit 
prijssegment. Deze werpmolen zal voor veel enthousiasme en plezier bij het 
drillen zorg dragen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 · Grafiet rotor
 · Compact molenhuisdesign
 · Meerschijvenslip voorop met extra grote slipschijven
 · Fijn instelbaar vrijloopsysteem
 · Ergonomisch gevormde slingerknop voor optimale krachtoverbrenging
 · Grote lijngeleider met anti-kinksysteem
 · Dikke lijnbeugel voor optimale balans
 · Lichtlopend binnenwerk met nauwkeurige lijnopspoeling
 · Aluminium spoel
 · Perfecte lijnopspoeling
 · Oneindige anti-retour

Code Model m / mm Overbrenging Inhaalcapaciteit Kogell. Slipkracht Gewicht Adv. pr. €
0372 040 5000 200 / 0,30 5,1:1 64 cm 4 6,0 kg / 13 lbs 331 g 49,95

0372 050 8000 280 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 484 g 54,95

0372 060 10000 350 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 486 g 59,95

SLIP VOOROP AFSTANDSMOLENS MEERVALVISSERIJ
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RA6 RA7

AFTER DARK+

Deze hengels zullen tegelijkertijd voor verrassingen en enthousiasme zorgen. Het is ons gelukt om een absoluut 
respektabele hengelblank uit high modulus carbon te combineren met Fuji geleideogen en een Fuji DPS molen-
houder en deze voor een ongelooflijke prijs aan te bieden. De hengels zijn verrassend slank en snel. Verre en 
precieze worpen zijn met deze hengels probleemloos te maken. De kwalitatief hoogwaardige afwerking zal de 
pols eveneens sneller laten slaan. Het terughoudende ‘Dark’-design maakt het pakket compleet. Een fantasti-
sche hengel met een ongelooflijke prijs/kwaliteitsverhouding.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Testcurve Gewicht Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16016 300 After Dark+ 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 266 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 64,95

16016 360 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 2,75 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 69,95

16016 361 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 71,95

16016 362 After Dark+ 3,60 m / 12' 3 1,25 m 3,0 lbs 321 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 74,95

16016 390 After Dark+ 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,0 lbs 414 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 79,95

AFTER DARK+ SPOD

Zoals ook de After Dark + hengels zelf, is de Spodrod uitgevoerd met de beste Fuji componenten en dat voor 
een ongelooflijke prijs. De hengels catapulteren spods zonder problemen naar grote afstanden. De greep van 
deze hengel onderscheidt zich van de andere hengels in deze serie. De extra verdikking zorgt voor een perfecte 
greep tijdens de worp, de sportvisser kan de hengel beter op spanning brengen controleren. Hiermee biedt 
deze hengel alles wat nodig is om spods inclusief voer richting horizon te brengen.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Testcurve Gewicht Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16006 363 After Dark+ Spod 3,60 m / 12' 2 1,85 m 5,5 lbs 466 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 79,95

AFTER DARK+ TRAVELLER

Deze telescopische karperhengels vallen niet alleen op door hun transportlengte. De hengels zijn, zoals alle 
After Dark + hengels, voorzien van Fuji geleideogen en een Fuji molenhouder. Daarbij komt een high modulus 
carbon opbouw van de blank, dit geeft deze hengel en krachtige actie en een herstelvermogen dat je in dit 
prijssegment niet verwachten zou. De semi-parabolische actie maakt het mogelijk om verre en precieze worpen 
te maken. Deze hengels mogen zich gerust laten zien naast de overige twee- en driedelige modellen en zullen 
zeker voor furore zorgen.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Testcurve Gewicht Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16013 360 After Dark+ Traveller 3,60 m / 12' 7 1,20 m 2,75 lbs 314 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 69,95

16013 390 After Dark+ Traveller 3,90 m / 13' 7 1,35 m 3,0 lbs 334 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 79,95

KARPERHENGELS
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RA8 RA9

LONG RANGE

Een krachtige en snelle hengel met een dunne blank voor het vissen op grote meren en rivieren. De hengel is 
afgebouwd met grote, hoge kwaliteit geleideogen waarmee op eenvoudige wijze grote afstanden te bereiken 
zijn. De robuuste molenhouder biedt zelfs grote big pit werpmolens een secure bevestiging.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Actie Adv. pr. €
16022 300 Long Range 3,00 m / 10,00 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g semi parabolic 129,95

16022 360 Long Range 3,60 m / 12,00 ' 2 3 lbs 1,80 m 340 g semi parabolic 149,95

16022 361 Long Range 3,60 m / 12,00 ' 2 3,5 lbs 1,80 m 346 g semi parabolic 149,95

BLACK SESSION

Het gebruik van de beste componenten tegen een redelijke prijs betekent doorgaans dat er compromissen 
gesloten worden waar het gaat om de kwaliteit van de blank. Dit is niet langer noodzakelijk dankzij de Black 
Session series! Uitgevoerd met Seaguide XQG en XAT geleideogen, waar de lijn nauwelijks achter kan blijven 
haken, als ook een Fuji DPS reelhouder met een verlengde schroefdraad. De progressieve blank van high modu-
lus carbon met een cross-fiber mat biedt extreme krachtreserves zonder dat ze hard als een plank aanvoelt. 
Met deze combinatie heb je het perfecte algehele plaatje in handen. Dankzij de keuze van de geleideogen 
behoudt de blank haar snelle actie en staat ze na de worp ook direct weer stil. Dit maakt verre, precieze wor-
pen tot kinderspel en het voorkomt het losschieten van de vis tijdens de dril. De vijf geleideogen en het topoog 
en het eenvoudige ontwerp maken visueel indruk en accentueren de ranke esthetica. De perfecte afwerking 
onderstreept de aanspraken van deze hengel.

Code Model Lengte Delen Tr.-Lengte Testcurve Gewicht Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16010 361 Black Session 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 99,95

16010 362 Black Session 3,61 m / 12' 2 1,85 m 3,5 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 99,95

16010 391 Black Session 3,91 m / 13' 2 2,00 m 3,5 lbs 445 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 99,95

16010 300 Black Session 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 291 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 99,95

INSIST

Een blikvanger met indrukwekkende kenmerken! De Insist hengels hebben een semi-parabolische actie met 
duidelijke krachtreserves. De actie wordt door een complete geweven carbonmat gestabiliseerd. De blank is 
niet geslepen om de volledige kracht van de materialen te behouden. De geleideogen van SeaGuide, waar 
de lijn niet achter kan blijven haken, passen perfect in het totaalbeeld van de hengel en bieden zekerheid bij 
de worp. Het 16 mm topoog levert ook bij het vissen in een woud van planten geen problemen op. De Fuji 
TVSTS molenhouder is geplaatst in een slanke, kurken handgreep. Ook een lijnclip mocht niet ontbreken. 
Alles bij elkaar is de hengel heerlijk licht en biedt ze zeer goede werpeigenschappen, zonder tijdens de dril te 
hard aan te voelen. Losschieters komen met deze actie van de hengel weinig voor. Het ontwerp van de hen-
gel komt terughoudend en edel over – onopvallende graphics, merknaam in het kurk en een discrete buttcap 
met gravure.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Geleideogen Geleideogen Reelhouder Adv. pr. €
16025 300 Insist 3,00 m / 10 2 3,00 lbs 1,55 m 270 g Seaguide 5+1 Fuji 119,95

16025 360 Insist 3,60 m / 12 2 3,00 lbs 1,85 m 333 g Seaguide 6+1 Fuji 119,95

16025 361 Insist 3,60 m / 12 2 3,50 lbs 1,85 m 347 g Seaguide 6+1 Fuji 119,95

KARPERHENGELS
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RA10 RA11

Hersluitbare 
zakken

BEER & BBQ BOILIE

Bij de samenstelling van de bestanddelen van deze boilie hebben 
we volledig vertrouwd op de ervaringen en de kennis van onze 
meer dan succesvolle teamvissers. En de karpers, die tijdens de 
testperiode van een jaar gevangen werden, geven aan dat we het 
bij het rechte eind hebben. Het gebruik van pellets die gebruikt 
worden bij de kweek van karpers, in combinatie met biergist en 
gevogelte proteïne maakt deze boilie uniek en levert ook op moei-
lijke wateren veel aanbeten op. De boilie begint al na korte tijd 
met het verspreiden van geur- en smaakstoffen en is om die reden, 
zoals de andere Radical-soorten, ook optimaal geschikt voor het 
gebruik bij kortere karpersessies.

Code Ø Inhoud
3668 001 16 mm 1 kg

3668 002 20 mm 1 kg

Code Inhoud
3668 004 150 ml

BEER & BBQ DIP

Deze dip werkt razendsnel, waardoor de vissen 
vrijwel meteen naar de stek worden gelokt. 
Onze tip: behandel een grote hoeveelheid boilies 
met deze Beer & BBQ Dip vooraleer je begint te 
voeren. Wedden dat de stek binnen de kortste 
keren barst van de vis?!

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3668 007 16 mm / 20 mm 75 g

BEER & BBQ POP-UPS

Stevige pop-up boilie die lang blijft drijven, per-
fect om in combinatie met deBeer & BBQ Boilie 
te gebruiken. In elke verpakking zitten twee 
verschillende diameters, zodat je altijd over de 
pop-up beschikt waar de omstandigheden om 
vragen. Wordt geleverd met een geurstofcapsule 
om de pop-ups een extra boost te geven.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3668 005 16 mm / 20 mm 75 g

BEER & BBQ NEON POP-
UPS
Wanneer je ervoor wilt zorgen dat jouw pop-ups 
opvallen, dan zijn fluorkleuren ideaal. Deze Neon 
Pop-Up boilie past perfect bij de Beer & BBQ 
boilies. Kleur: neon oranje.

BEER & BBQ NEON POEDER

Zeer slim product waarmee je jouw boilies een ‘tweede huid’ kunt geven, zodat 
ze extra attractief worden. Rol de natte boilie in het poeder en klaar is Kees! 
De gel-achtige laag lokt de vis aan dankzij de opvallende kleur en de intensieve 
geur.

Code Inhoud
3668 006 50 g

METHOD MARBLES

Kleine (9 mm) versie van onze befaamde Radical-boilies: zo krijgen ook wit-
vissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend goed voor het 
vissen op barbeel en zeelt, plus voor het vissen met de methodfeeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 113 Beer & BBQ 9 mm 75 g Zinkend

BOILIES

METHOD DUMBLE

Kleine (8x10 mm), kubusvormige versie van onze befaamde Radical-boilies: zo 
krijgen ook witvissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend 
goed voor het vissen op barbeel en zeelt, plus voor het vissen met de method-
feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 613 Beer & BBQ 8 mm / 10 mm 75 g Zinkend

Code Model Inhoud
3949 035 Beer & BBQ 100 ml

MARBLE SPRAY

Deze spray voorziet het aas en de partikels 
van precies dezelfde geurstof als die van onze 
Radical-boilies. Daardoor wordt de aantrekkings-
kracht van beide enorm verhoogd.

STICKER

Code Model Breedte Hoogte
9949 086 Beer & BBQ 14,5 cm 9,5 cm
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RA12 RA13

Hersluitbare 
zakken

RED MONSTER BOILIE

Een Boilie voor moeilijke situaties! Aan de ene kant een pittige mix 
gemaakt van klassieke Robin Red aangevuld met chili en peper 
deeltjes. Aan de andere kant een combinatie van monstercrab en 
vismeel. Het gebruik van losse zaden aan de groene kant staat toe 
dat geuren en smaak vrij in het water kunnen oplossen, terwijl 
de gladde rode zijde de boilie zeer duurzaam maakt in het water. 
Samen creëert dit een ideale smaakmix die ervoor zorgden dat 
onze teamleden tijdens verschillende tests veel grote vissen op de 
mat kregen.

Code Ø Inhoud
3667 001 16 mm 1 kg

3667 002 20 mm 1 kg

Code Inhoud
3667 004 150 ml

RED MONSTER DIP

Deze dip werkt razendsnel, waardoor de vissen 
vrijwel meteen naar de stek worden gelokt. 
Onze tip: behandel een grote hoeveelheid boilies 
met deze Red Monster Dip vooraleer je begint te 
voeren. Wedden dat de stek binnen de kortste 
keren barst van de vis?!

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3667 007 16 mm / 20 mm 75 g

RED MONSTER POP UPS

Stevige pop-up boilie die lang blijft drijven, per-
fect om in combinatie met met de Red Monster 
Boilie te gebruiken. In elke verpakking zitten 
twee verschillende diameters, zodat u altijd over 
de pop-up beschikt waar de omstandigheden 
om vragen. Wordt geleverd met een geur-
stofcapsule om de pop-ups een extra boost te 
geven.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3667 005 16 mm / 20 mm 75 g

RED MONSTER NEON POP 
UPS
Als u ervoor wilt zorgen dat uw pop-ups opval-
len, dan zijn fluorkleuren ideaal. Deze Neon Pop-
Up boilie past perfect bij de Red Monster boilies. 
Kleur: neon groen / rood.

RED MONSTER NEON POWDER

Zeer slim product waarmee u uw boilies een ‘tweede huid’ kunt geven, zodat 
ze extra attractief worden. Rol de natte boilie in het poeder en klaar is Kees! 
De gel-achtige laag lokt de vis aan dankzij zijn opvallende kleur en zijn inten-
sieve geur.

Code Inhoud
3667 006 50 g

METHOD MARBLES

Kleine (9 mm) versie van onze befaamde Radical-boilies: zo krijgen ook wit-
vissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend goed voor het 
vissen op barbeel en zeelt, plus voor het vissen met de methodfeeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 112 Red Monster 9 mm 75 g Zinkend

BOILIES

METHOD DUMBLE

Kleine (8x10 mm), kubusvormige versie van onze befaamde Radical-boilies: zo 
krijgen ook witvissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend 
goed voor het vissen op barbeel en zeelt, plus voor het vissen met de method-
feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 612 Red Monster 8 mm / 10 mm 75 g Zinkend

Code Model Inhoud
3949 034 Red Monster 100 ml

MARBLE SPRAY

Deze spray voorziet het aas en de partikels 
van precies dezelfde geurstof als die van onze 
Radical-boilies. Daardoor wordt de aantrekkings-
kracht van beide enorm verhoogd.

STICKER

Code Model Breedte Hoogte
9949 077 Red Monster 14,5 cm 9,5 cm
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RA14 RA15

Hersluitbare 
zakken

PUNKY MONKEY+ BOILIE

De Punky Monkey + is het resultaat van het systematisch verder 
ontwikkelen van onze welbekende fruitboilie gemaakt van bos-
aardbei en banaan, geproduceerd volgende de meest recente 
biologische bevindingen en voedselwetten. Het bevat stukjes 
gedroogde banaan en kruim van gemalen banaanboilies, wat het 
tot een onweerstaanbaar aas maakt voor de karper. Het zal zelfs 
schuwe vis verleiden onder zeer moeilijke omstandigheden!

Code Ø Inhoud
3963 011 16 mm 1 kg

3963 012 20 mm 1 kg

Code Inhoud
3963 004 150 ml

PUNKY MONKEY DIP

Deze dip werkt razendsnel, waardoor de vissen 
vrijwel meteen naar de stek worden gelokt. 
Onze tip: behandel een grote hoeveelheid boilies 
met deze Punky Monkey Dip vooraleer je begint 
te voeren. Wedden dat de stek binnen de kort-
ste keren barst van de vis?!

Code Ø Inhoud
3963 007 16 mm / 20 mm 75 g

PUNKY MONKEY POP UPS

Stevige pop-up boilie die lang blijft drijven, per-
fect om met de Punky Monkey Boilie te gebrui-
ken. In elke verpakking zitten twee verschillende 
diameters, zodat u altijd over de pop-up beschikt 
die de omstandigheden vragen. Geleverd met 
een geurstofcapsule om de pop-ups een extra 
boost te geven.

Code Ø Inhoud
3963 005 16 mm / 20 mm 75 g

PUNKY MONKEY NEON POP 
UPS
Als u ervoor wilt zorgen dat uw pop-ups opval-
len, dan zijn fluokleuren ideaal. Deze Neon 
Pop-Up boilie past perfect bij de Punky Monkey. 
Kleur: Neon purper.

PUNKY MONKEY NEON POWDER

Zeer slim product waarmee u uw boilies een ‘tweede huid’ kunt geven, zodat 
ze extra attractief worden. Rol de natte boilie in het poeder, en klaar is Kees! 
De gel-achtige laag lokt de vis aan dankzij zijn opvallende kleur en zijn inten-
sieve geur.

Code Inhoud
3963 006 50 g

METHOD MARBLES

Kleine (8x10 mm) kubusvormige versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo 
krijgen ook witvissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend 
goed voor het vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method 
feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 109 Punky Monkey 9 mm 75 g Zinkend

BOILIES

METHOD DUMBLE

Kleine (8x10 mm) kubusvormige versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo 
krijgen ook witvissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend 
goed voor het vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method 
feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 609 Punky Monkey 8 mm / 10 mm 75 g Zinkend

Code Model Inhoud
3949 031 Punky Monkey 100 ml

MARBLE SPRAY

Deze spray doordringt aasbrokken en partikels 
van precies dezelfde geurstof als die van onze 
Radical-Boilies. Daardoor wordt hun aantrek-
kingskracht enorm verhoogd.

STICKER

Code Model Breedte Hoogte
9949 071 Punky Monkey 14,5 cm 9,5 cm
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RA16 RA17

Hersluitbare 
zakken

HIGHWAY TO SMELL BOILIE

Onze testvissers hadden hoge verwachtingen van deze boilie 
en zorgden voor een echte uitdaging voor ons: zoveel mogelijk 
verschillende insecten in allerlei variaties, verrijkt met bloedmeel, 
ei-albuminen en natuurlijke flavours. Het doel hiervan was om een 
boilie te ontwikkelen met een grove structuur, wat het geheel niet 
eenvoudiger maakte. Het resultaat ligt nu voor ons: een gedroomd 
karperaas dat haar gelijke niet kent op de Europese markt. De 
boilie kan het gehele jaar door gebruikt worden, ze levert direct 
respons op en is dus ook geschikt voor korte sessies. Dit resultaat 
van een perfecte samenwerking tussen ontwikkelaars en testvissers 
zal ook van u een succesvolle karpervisser maken!

Code Ø Inhoud
3666 001 16 mm 1 kg

3666 002 20 mm 1 kg

Code Inhoud
3666 004 150 ml

HIGHWAY TO SMELL DIP

Het duidelijk herkenbare aroma en de oplosbaar-
heid van de alcohol in water maken deze dip 
zeer bijzonder. Hij werkt razendsnel, waardoor 
de vissen vrijwel meteen naar de stek worden 
gelokt. Onze tip: behandel een grote hoeveel-
heid boilies met deze Highway to Smell Dip 
vooraleer u begint te voeren. Wedden dat de 
stek binnen de kortste keren barst van de vis?!

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3666 007 16 mm / 20 mm 75 g

HIGHWAY TO SMELL POP 
UPS
Stevige pop-up boilie die lang blijft drijven, 
perfect om in combinatie met met de Highway 
to Smell Boilie te gebruiken. In elke verpakking 
zitten twee verschillende diameters, zodat u 
altijd over de pop-up beschikt waar de omstan-
digheden om vragen. Wordt geleverd met een 
geurstofcapsule om de pop-ups een extra boost 
te geven.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3666 005 16 mm / 20 mm 75 g

HIGHWAY TO SMELL NEON 
POP UPS
Als u ervoor wilt zorgen dat uw pop-ups opval-
len, dan zijn fluorkleuren ideaal. Deze Neon Pop-
Up boilie past perfect bij de Highway to Smell 
boilies. Kleur: blauw.

HIGHWAY TO SMELL NEON POWDER

Zeer slim product waarmee u uw boilies een ‘tweede huid’ kunt geven, zodat 
ze extra attractief worden. Rol de natte boilie in het poeder en klaar is Kees! 
De gel-achtige laag lokt de vis aan dankzij zijn opvallende kleur en zijn inten-
sieve geur.

Code Inhoud
3666 006 50 g

METHOD MARBLES

Kleine (9 mm) versie van onze befaamde Radical-boilies: zo krijgen ook wit-
vissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend goed voor het 
vissen op barbeel en zeelt, plus voor het vissen met de methodfeeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 110 Highway to Smell 9 mm 75 g Zinkend

BOILIES

METHOD DUMBLE

Kleine (8x10 mm), kubusvormige versie van onze befaamde Radical-boilies: zo 
krijgen ook witvissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend 
goed voor het vissen op barbeel en zeelt, plus voor het vissen met de method-
feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 610 Highway to Smell 8 mm / 10 mm 75 g Zinkend

Code Model Inhoud
3949 032 Highway to Smell 100 ml

MARBLE SPRAY

Deze spray voorziet het aas en de partikels 
van precies dezelfde geurstof als die van onze 
Radical-boilies. Daardoor wordt de aantrekkings-
kracht van beide enorm verhoogd.

STICKER

Code Model Breedte Hoogte
9949 073 Highway to Smell 14,5 cm 9,5 cm
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RA18 RA19

Hersluitbare 
zakken

RASTAFARI BOILIE

Wie heeft er nog nooit gehoord van onze gele scopex boilie, met 
hun duidelijke geur van boter met een vleugje vanille? Om ze nog 
aantrekkelijker te maken, hebben we deze boilies gebaseerd op 
een uitgekiende mengeling van natuurlijke geurstoffen, in combi-
natie met een mengsel van gemalen en volledige hennepzaadjes, 
ze zijn geproduceerd met echt butyriczuur. We hebben ervoor 
gezorgd dat de boilie zijn aroma zo snel mogelijk verspreidt, zodat 
karpers heel snel naar uw stek komen. De testvissers waren laaiend 
enthousiast over deze boilie.

Code Ø Inhoud
3979 001 16 mm 1 kg

3979 002 20 mm 1 kg

Code Inhoud
3979 004 150 ml

RASTAFARI DIP

Het kenmerkende aroma en de oplosbaarheid 
van de alcohol in water maken deze dip zeer 
bijzonder. Hij werkt razendsnel, waardoor de vis-
sen vrijwel meteen naar de stek worden gelokt. 
Onze tip: behandel een grote hoeveelheid boilies 
met deze Rastafari Dip vooraleer u begint te 
voeren. Wedden dat de stek binnen de kortste 
keren barst van de vis?!

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3979 007 16 mm / 20 mm 75 g

RASTAFARI POP UPS

Stevige pop-up boilie die lang blijft drijven, 
perfect om in combinatie met de Rastafari-boilie 
te gebruiken. In elke verpakking zitten twee 
verschillende diameters, zodat u altijd over de 
pop-up beschikt waar de omstandigheden om 
vragen. Wordt geleverd met een geurstofcapsule 
om de pop-ups een extra boost te geven.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3979 005 16 mm / 20 mm 75 g

RASTAFARI NEON POP UPS

Als u ervoor wilt zorgen dat uw pop-ups opval-
len, dan zijn fluokleuren ideaal. Deze Neon 
Pop-Up boilie past perfect bij de Rastafari. Kleur: 
groen

RASTAFARI NEON POWDER

Zeer slim product waarmee u uw boilies een ‘tweede huid’ kunt geven, zodat 
ze extra attractief worden. Rol de natte boilie in het poeder en klaar is Kees! 
De gel-achtige laag lokt de vis aan dankzij de opvallende kleur en de intensieve 
geur.

Code Inhoud
3979 006 50 g

METHOD MARBLES

Kleine (9 mm) versie van onze befaamde Radical-boilies: zo krijgen ook wit-
vissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend goed voor het 
vissen op barbeel en zeelt, plus voor het vissen met de methodfeeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 111 Rastafari 9 mm 75 g Zinkend

BOILIES

METHOD DUMBLE

Kleine (8x10 mm), kubusvormige versie van onze befaamde Radical-boilies: zo 
krijgen ook witvissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend 
goed voor het vissen op barbeel en zeelt, plus voor het vissen met de method-
feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 611 Rastafari 8 mm / 10 mm 75 g Zinkend

Code Model Inhoud
3949 033 Rastafari 100 ml

MARBLE SPRAY

Deze spray voorziet het aas en de partikels 
van precies dezelfde geurstof als die van onze 
Radical-boilies. Daardoor wordt de aantrekkings-
kracht van beide enorm verhoogd.

STICKER

Code Model Breedte Hoogte
9949 074 Rastafari 14,5 cm 9,5 cm
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RA20 RA21

Hersluitbare 
zakken

TIGER’S NUTS BOILIE

Het magische effect dat tijgernoten hebben op karpers, is welbe-
kend over heel Europa. Het Radical Team heeft daarom een nieuwe 
Top Boilie ontwikkeld, waarin veel gemalen tijgernoten alsook gro-
te stukken zwarte tijgernoten zitten verwerkt. Om ervoor te zor-
gen dat het eiwitgehalte en de voedingswaarde hoog zijn, hebben 
we gedroogde sprinkhanen toegevoegd, sojameel en eialbumine. 
Onder water geeft de boilie snel zijn aroma vrij, maar hij blijft ste-
vig op de hair zitten tijdens lange sessies. Houd je beetverklikkers 
dus maar goed in de gaten!

Code Ø Inhoud
3938 001 16 mm 1 kg

3938 002 20 mm 1 kg

Code Inhoud
3938 004 150 ml

TIGER'S NUTS DIP

Het distinctieve aroma en de oplosbaarheid van 
de alcohol in water maken deze dip zeer bijzon-
der. Hij werkt razendsnel, waardoor de vissen 
vrijwel meteen naar de stek worden gelokt. 
Onze tip: behandel een grote hoeveelheid boilies 
met deze Tiger’s Nuts Dip vooraleer u begint te 
voeren. Wedden dat de stek binnen de kortste 
keren barst van de vis?

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3938 007 16 mm / 20 mm 75 g

TIGER'S NUTS POP UPS

Stevige pop-up boilie die lang blijft drijven, per-
fect om met de Tiger's Nuts Boilie te gebruiken. 
In elke verpakking zitten twee verschillende dia-
meters, zodat u altijd over de pop-up beschikt 
die de omstandigheden vragen. Geleverd met 
een geurstofcapsule om de pop-ups een extra 
boost te geven.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3938 005 16 mm / 20 mm 75 g

TIGER'S NUTS NEON POP 
UPS
Als u ervoor wilt zorgen dat uw pop-ups opval-
len, dan zijn fluokleuren ideaal. Deze Neon Pop-
Up boilie past perfect bij de Tiger’s Nuts. Kleur: 
Neon purper.

TIGER'S NUTS NEON POWDER

Zeer slim product waarmee u uw boilies een ‘tweede huid’ kunt geven, zodat 
ze extra attractief worden. Rol de natte boilie in het poeder, en klaar is Kees! 
De gel-achtige laag lokt de vis aan dankzij zijn opvallende kleur en zijn inten-
sieve geur.

Code Inhoud
3938 006 50 g

METHOD MARBLES

Kleine (9mm) versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo krijgen ook wit-
vissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend goed voor het 
vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 108 Tiger’s Nuts 9 mm 75 g Zinkend

BOILIES

METHOD DUMBLE

Kleine (8x10 mm) kubusvormige versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo 
krijgen ook witvissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend 
goed voor het vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method 
feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 608 Tiger's Nuts 8 mm / 10 mm 75 g Zinkend

Code Model Inhoud
3949 030 Tiger’s Nuts 100 ml

MARBLE SPRAY

Deze spray doordringt aasbrokken en partikels 
van precies dezelfde geurstof als die van onze 
Radical-Boilies. Daardoor wordt hun aantrek-
kingskracht enorm verhoogd.

STICKER

Code Model Breedte Hoogte
9949 024 Tiger's Nuts 14,5 cm 9,5 cm
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RA22 RA23

Hersluitbare 
zakken

RUBBY DUBBY BOILIE

Vissig, natuurlijk en vettig – alles wat een karperhart begeert. De 
boilie van de toekomst, want ook dit aas van Radical bestaat uit-
sluitend uit natuurlijke ingrediënten: echte stukjes vis en garnaal 
zodat de karper gezellig kan knabbelen, echte visolie in de plaats 
van kunstmatige visgeurstof, geen bewaarmiddelen zodat het aas 
onmiddellijk geactiveerd wordt en begint te werken zodra het in 
het water ligt, meel van topkwaliteit dat de karper erg graag lust 
én dat hij makkelijk en snel kan verteren.

Code Ø Inhoud
3954 009 16 mm 1 kg

3955 009 20 mm 1 kg

Code Inhoud
3950 009 150 ml

RUBBY DUBBY DIP

Bij het samenstellen van de Rubby Dubby Dip 
hebben we de absolute voorkeur gegeven aan 
natuurlijke ingrediënten. Daardoor kunt u er 
zeker van zijn dat deze ingrediënten snel oplos-
sen bij gelijk welke temperatuur, zodat ze de vis-
sen uitstekend lokken, zelfs vanop grote afstand. 
Een prima boilie voor alle seizoenen dus, en u 
kunt de aantrekkingskracht nog verhogen door 
de dip te gebruiken.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3943 009 16 mm / 20 mm 75 g

RUBBY DUBBY POP UPS

Stevige pop-up boilie die lang blijft drijven, per-
fect om met de Rubby Dubby Boilie te gebrui-
ken. In elke verpakking zitten twee verschillende 
diameters, zodat u altijd over de pop-up beschikt 
die de omstandigheden vragen. Geleverd met 
een geurstofcapsule om de pop-ups een extra 
boost te geven.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3943 054 16 mm / 20 mm 75 g

RUBBY DUBBY NEON POP 
UPS
Als u ervoor wilt zorgen dat uw pop-ups opval-
len, dan zijn fluokleuren ideaal. Deze Neon Pop-
Up boilie past perfect bij de Rubby Dubby. Kleur: 
fluo-oranje.

RUBBY DUBBY NEON POWDER

Zeer slim product waarmee u uw boilies een ‘tweede huid’ kunt geven, zodat 
ze extra attractief worden. Rol de natte boilie in het poeder, en klaar is Kees! 
De gel-achtige laag lokt de vis aan dankzij zijn opvallende kleur en zijn inten-
sieve geur.

Code Inhoud
3949 016 50 g

METHOD MARBLES

Kleine (9mm) versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo krijgen ook wit-
vissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend goed voor het 
vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 103 Rubby Dubby 9 mm 75 g Zinkend

BOILIES

METHOD DUMBLE

Kleine (8x10 mm) kubusvormige versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo 
krijgen ook witvissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend 
goed voor het vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method 
feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 603 Rubby Dubby 8 mm / 10 mm 75 g Zinkend

Code Model Inhoud
3949 025 Rubby Dubby 100 ml

MARBLE SPRAY

Deze spray doordringt aasbrokken en partikels 
van precies dezelfde geurstof als die van onze 
Radical-Boilies. Daardoor wordt hun aantrek-
kingskracht enorm verhoogd.

STICKER

Code Model Breedte Hoogte
9949 015 Rubby Dubby 14,5 cm 9,5 cm
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RA24 RA25

Hersluitbare 
zakken

YELLOW ZOMBIE BOILIE

De boilie van de toekomst, want ook dit aas van Radical bestaat 
uitsluitend uit natuurlijke ingrediënten: echte stukjes vis en garnaal 
zodat de karper gezellig kan knabbelen, echte visolie in de plaats 
van kunstmatige visgeurstof, geen bewaarmiddelen zodat het aas 
onmiddellijk geactiveerd wordt en begint te werken zodra het in 
het water ligt, meel van topkwaliteit dat de karper erg graag lust 
én dat hij makkelijk en snel kan verteren

Code Ø Inhoud
3954 010 16 mm 1 kg

3955 010 20 mm 1 kg

Code Inhoud
3950 010 150 ml

YELLOW ZOMBIE DIP

Onze dips zorgen ervoor dat vissen vanop grote 
afstand worden aangelokt dankzij de speciale 
ingrediënten, die bij gelijke welke temperatuur 
goed uitlekken. De natuurlijke fruitige geurstof 
zet vissen ertoe aan om te azen, vooral in de 
zomermaanden. Gedipte aasjes leveren aantoon-
baar meer vis op op zwaarbeviste wateren en in 
moeilijke omstandigheden!

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3943 010 16 mm / 20 mm 75 g

YELLOW ZOMBIE POP UPS

Als u ervoor wilt zorgen dat uw pop-ups opval-
len, dan zijn fluokleuren ideaal. Deze Neon 
Pop-Up boilie past perfect bij de Yellow Zombie. 
Kleur: fluogeel.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3943 053 16 mm / 20 mm 75 g

YELLOW ZOMBIE NEON POP 
UPS
Als u ervoor wilt zorgen dat uw pop-ups opval-
len, dan zijn fluokleuren ideaal. Deze Neon 
Pop-Up boilie past perfect bij de Yellow Zombie. 
Kleur: Neon purper.

YELLOW ZOMBIE NEON POWDER

Zeer slim product waarmee u uw boilies een ‘tweede huid’ kunt geven, zodat 
ze extra attractief worden. Rol de natte boilie in het poeder, en klaar is Kees! 
De gel-achtige laag lokt de vis aan dankzij zijn opvallende kleur en zijn inten-
sieve geur.

Code Inhoud
3949 017 50 g

METHOD MARBLES

Kleine (9mm) versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo krijgen ook wit-
vissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend goed voor het 
vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 104 Yellow Zombie 9 mm 75 g Zinkend

BOILIES

METHOD DUMBLE

Kleine (8x10 mm) kubusvormige versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo 
krijgen ook witvissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend 
goed voor het vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method 
feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 604 Yellow Zombie 8 mm / 10 mm 75 g Zinkend

Code Model Inhoud
3949 026 Yellow Zombie 100 ml

MARBLE SPRAY

Deze spray doordringt aasbrokken en partikels 
van precies dezelfde geurstof als die van onze 
Radical-Boilies. Daardoor wordt hun aantrek-
kingskracht enorm verhoogd.

STICKER

Code Model Breedte Hoogte
9949 014 Yellow Zombie 14,5 cm 9,5 cm
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RA26 RA27

Hersluitbare 
zakken

PINK TUNA BOILIE

Roze en vissig – dat zijn de kenmerken van onze topboilie. Tijdens 
het testen werden onze teamleden soms overrompeld door kar-
pers. Ongeacht of u in Zuid-Frankrijk vist in volle zomer, of in de 
late herfst in Duitsland, de Pink Tuna zal indruk op u maken met 
zijn ongelofelijk hoge aantrekkingskracht bij gelijk welke water-
temperatuur. Waarom? De mix bestaat uit eiwitrijke componenten 
van hoge kwaliteit in combinatie met vismeel. De opvallende kleur 
maakt de karpers ook nieuwsgierig. Het resultaat is een voortdu-
rend fluitconcert van beetverklikkers. Een boilie speciaal voor lange 
sessies, want hij bewaart zijn lokkende werking ook als hij lange 
tijd aan de hair zit.

Code Ø Inhoud
3957 001 16 mm 1 kg

3957 002 20 mm 1 kg

Code Inhoud
3949 003 150 ml

PINK TUNA DIP

Het distinctieve aroma en de oplosbaarheid van 
de alcohol in water maken deze dip zeer bijzon-
der. Hij werkt razendsnel, waardoor de vissen 
vrijwel meteen naar de stek worden gelokt. 
Onze tip: behandel een grote hoeveelheid boilies 
met deze Pink Tuna Dip vooraleer u begint te 
voeren. Wedden dat de stek binnen de kortste 
keren barst van de vis?

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3949 001 16 mm / 20 mm 75 g

PINK TUNA POP UPS

Stevige pop-up boilie die lang blijft drijven, per-
fect om met de Pink Tuna Boilie te gebruiken. In 
elke verpakking zitten twee verschillende diame-
ters, zodat u altijd over de pop-up beschikt die 
de omstandigheden vragen. Geleverd met een 
geurstofcapsule om de pop-ups een extra boost 
te geven.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3949 002 16 mm / 20 mm 75 g

PINK TUNA NEON POP UPS

Als u ervoor wilt zorgen dat uw pop-ups opval-
len, dan zijn fluokleuren ideaal. Deze Neon Pop-
Up boilie past perfect bij de Pink Tuna. Kleur: 
Neon roze.

PINK TUNA NEON POWDER

Zeer slim product waarmee u uw boilies een ‘tweede huid’ kunt geven, zodat 
ze extra attractief worden. Rol de natte boilie in het poeder, en klaar is Kees! 
De gel-achtige laag lokt de vis aan dankzij zijn opvallende kleur en zijn inten-
sieve geur.

Code Inhoud
3949 019 50 g

METHOD MARBLES

Kleine (9mm) versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo krijgen ook wit-
vissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend goed voor het 
vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 105 Pink Tuna 9 mm 75 g Zinkend

BOILIES

METHOD DUMBLE

Kleine (8x10 mm) kubusvormige versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo 
krijgen ook witvissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend 
goed voor het vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method 
feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 605 Pink Tuna 8 mm / 10 mm 75 g Zinkend

Code Model Inhoud
3949 027 Pink Tuna 100 ml

MARBLE SPRAY

Deze spray doordringt aasbrokken en partikels 
van precies dezelfde geurstof als die van onze 
Radical-Boilies. Daardoor wordt hun aantrek-
kingskracht enorm verhoogd.

STICKER

Code Model Breedte Hoogte
9949 016 Pink Tuna 14,5 cm 9,5 cm
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RA28 RA29

Hersluitbare 
zakken

VAMPIRE GARLIC BOILIE

Look is al vele jaren een geheim onder topvissers. In deze boilie 
hebben we de speciale smaak van look gecombineerd met verse 
munt. Karpers kunnen er gewoon niet afblijven! Net zoals het 
geval was met onze Pink Tuna, kregen onze testvissers met de 
Vampire Garlic te maken met ongelofelijk goede vangsten. Dra-
cula is er bang van, maar karpers komen van heinde en verre 
aangezwommen. De basis van deze boilie is eiwitmeel, zodat de 
voedingswaarde hoog ligt. Dit aas is erg geschikt om grote vissen 
mee te verleiden, zowel tijdens korte instantsessies als bij lange 
voercampagnes.

Code Ø Inhoud
3958 001 16 mm 1 kg

3958 002 20 mm 1 kg

Code Inhoud
3949 012 150 ml

VAMPIRE GARLIC DIP

Vampire Garlic Dip is gebaseerd op alcohol en 
bevat echte look en vloeibare munt. De dip 
doordringt boilies en pop-ups en geeft voor lan-
gere tijd zijn geurstof af onder water. Doordat 
alcohol goed oplost, is deze dip ook ideaal om 
er in de winter mee te vissen.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3949 010 16 mm / 20 mm 75 g

VAMPIRE GARLIC POP UPS

Stevige pop-up boilie die lang blijft drijven, per-
fect om met de Vampire Garlic Boilie te gebrui-
ken. In elke verpakking zitten twee verschillende 
diameters, zodat u altijd over de pop-up beschikt 
die de omstandigheden vragen. Geleverd met 
een geurstofcapsule om de pop-ups een extra 
boost te geven.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3949 011 16 mm / 20 mm 75 g

VAMPIRE GARLIC NEON 
POP UPS
Als u ervoor wilt zorgen dat uw pop-ups opval-
len, dan zijn fluokleuren ideaal. Deze Neon 
Pop-Up boilie past perfect bij de Vampire Garlic. 
Kleur: Neon wit

VAMPIRE GARLIC NEON POWDER

Zeer slim product waarmee u uw boilies een ‘tweede huid’ kunt geven, zodat 
ze extra attractief worden. Rol de natte boilie in het poeder, en klaar is Kees! 
De gel-achtige laag lokt de vis aan dankzij zijn opvallende kleur en zijn inten-
sieve geur.

Code Inhoud
3949 015 50 g

METHOD MARBLES

Kleine (9mm) versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo krijgen ook wit-
vissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend goed voor het 
vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 106 Vampire Garlic 9 mm 75 g Zinkend

BOILIES

METHOD DUMBLE

Kleine (8x10 mm) kubusvormige versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo 
krijgen ook witvissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend 
goed voor het vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method 
feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 606 Vampire Garlic 8 mm / 10 mm 75 g Zinkend

Code Model Inhoud
3949 028 Vampire Garlic 100 ml

MARBLE SPRAY

Deze spray doordringt aasbrokken en partikels 
van precies dezelfde geurstof als die van onze 
Radical-Boilies. Daardoor wordt hun aantrek-
kingskracht enorm verhoogd.

STICKER

Code Model Breedte Hoogte
9949 017 Vampire Garlic 14,5 cm 9,5 cm
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RA30 RA31

Hersluitbare 
zakken

BLOODY CHICKEN BOILIE

In deze “Radical Bloody amazing” boilies zitten ontelbaar veel 
testuren van leden van het Quantum Radical team tijdens het 
seizoen 2009-2010. De Duitse karperspecialist Benjamin Gründer 
nam daarbij het voortouw: hij kwam tot de perfecte mix om reus-
achtige Europese karpers te vangen. De ingrediënten van Radical 
Bloody Chicken hebben een instantwerking dankzij het feit dat 
de lokstoffen snel vrijkomen. Tests wezen uit dat grote vissen de 
vleesgeur meteen herkenden als voedsel en dat het niet nodig was 
om voor te voeren om vissen aan deze boilie te laten wennen. De 
Radical Bloody Chicken is gebaseerd op een vleesmix van topkwa-
liteit, wat de vertering én de eetlust ten goede komt. Daardoor is 
de aantrekkingskracht van dit aas fenomenaal. De boilie kan het 
hele jaar door worden ingezet en u kunt er genereus mee bijvoe-
ren zonder het water te vervuilen, omdat hij snel verteerbaar is en 
relatief makkelijk uiteenvalt.

Code Ø Inhoud
3954 008 16 mm 1 kg

3955 008 20 mm 1 kg

Code Inhoud
3950 008 150 ml

BLOODY CHICKEN DIP

De dip die bij de Radical Radical Bloody Chicken 
Boilies hoort, met kabeljauwleverolie als basis. 
Een zeer effectief kippenaroma zorgt voor een 
langdurige lokkende werking. Ideaal om de 
Radical Bloody Chicken Boilie een extra boost 
te geven.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3943 008 16 mm / 20 mm 75 g

BLOODY CHICKEN POP UPS

Stevige pop-up boilie die lang blijft drijven, per-
fect om met de Bloody Chicken Boilie te gebrui-
ken. In elke verpakking zitten twee verschillende 
diameters, zodat u altijd over de pop-up beschikt 
die de omstandigheden vragen. Geleverd met 
een geurstofcapsule om de pop-ups een extra 
boost te geven.

geurstofcapsule 
inbegrepen

Code Ø Inhoud
3943 050 16 mm / 20 mm 75 g

BLOODY CHICKEN NEON 
POP UPS
Als u ervoor wilt zorgen dat uw pop-ups opval-
len, dan zijn fluokleuren ideaal. Deze Neon 
Pop-Up boilie past perfect bij de Bloody Chicken. 
Kleur: fluorood.

BLOODY CHICKEN NEON POWDER

Zeer slim product waarmee u uw boilies een ‘tweede huid’ kunt geven, zodat 
ze extra attractief worden. Rol de natte boilie in het poeder, en klaar is Kees! 
De gel-achtige laag lokt de vis aan dankzij zijn opvallende kleur en zijn inten-
sieve geur.

Code Inhoud
3949 018 50 g

METHOD MARBLES

Kleine (9mm) versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo krijgen ook wit-
vissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend goed voor het 
vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 107 Bloody Chicken 9 mm 75 g Zinkend

BOILIES

METHOD DUMBLE

Kleine (8x10 mm) kubusvormige versie van onze befaamde Radical-Boilies: zo 
krijgen ook witvissers de kans om met onze producten te vissen. Verbluffend 
goed voor het vissen op barbeel en zeelt, en voor het vissen met de method 
feeder.

Code Model Ø Inhoud Actie
3962 607 Bloody Chicken 8 mm / 10 mm 75 g Zinkend

Code Model Inhoud
3949 029 Bloody Chicken 100 ml

MARBLE SPRAY

Deze spray doordringt aasbrokken en partikels 
van precies dezelfde geurstof als die van onze 
Radical-Boilies. Daardoor wordt hun aantrek-
kingskracht enorm verhoogd.

STICKER

Code Model Breedte Hoogte
9949 013 Bloody Chicken 14,5 cm 9,5 cm

BOILIE TOONBANKDISPLAY

Dit display laat zich gemakkelijk in elkaar zetten en is 
gemaakt van stevig, bedrukt karton. Kan tot 6 recht-
staande zakken uit de aantrekkelijke Quantumreeks 
bevatten. Verhoogt de verkoopcijfers enorm. Boilies niet 
inbegrepen.

Code
9963 015
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RA32 RA33

DISPERSE PVA FUNNEL MESH SET

Dit PVA-net is zeer stabiel en lost binnenden korte 
tijd op, zelfs bij lage watertemperaturen. Beschik-
baar als complete set met beide diameters en de 
bijbehorende vulhulpmiddelen en stamper voor 
het samendrukken  of als losse set met slechts 
een diameter en de bijbehorende hulpmiddelen. 
Navulverpakkingen met alleen PVA-netten zijn 
ook los verkrijgbaar. Materiaal: PVA

Code Lengte Maat
2603 001 7 m 25 mm & 35 mm

DISPERSE PVA FUNNEL MESH

Dit PVA-net is zeer stabiel en lost binnenden korte 
tijd op, zelfs bij lage watertemperaturen. Beschik-
baar als complete set met beide diameters en de 
bijbehorende vulhulpmiddelen en stamper voor 
het samendrukken  of als losse set met slechts 
een diameter en de bijbehorende hulpmiddelen. 
Navulverpakkingen met alleen PVA-netten zijn 
ook los verkrijgbaar. Materiaal: PVA

Code Lengte Ø
2603 002 7 m 25 mm

2603 003 7 m 35 mm

DISPERSE PVA BAG SYSTEM

PVA-buidels die zeer stabiel zijn en ook extreme 
afstandworpen probleemloos doorstaan. De 
oplostijd ligt desondanks, ook in koud water, bij 
circa 90 seconden, de inhoud komt dan snel vrij. 
In twee formaten verkrijgbaar. Als set met vul-
hulpmiddelen of los als navulverpakking voor de 
sets. Materiaal: PVA

Code Lengte Breedte Maat Inhoud
2603 006 110 mm 55 mm M 25 stuks

2603 007 160 mm 85 mm L 20 stuks

DISPERSE PVA TAPE

Klassiek PVA-tape. Het is zeer stabiel 
en bestand tegen doorscheuren, 
maar het lost binnen anderhalve 
minuut op, ook bij lagere watertem-
peraturen. Materiaal: PVA

Code Lengte Breedte
2603 010 20 m 16 mm

DISPERSE PVA 
FUNNEL MESH

Dit PVA-net is zeer stabiel en 
lost binnenden korte tijd op, 
zelfs bij lage watertemperatu-
ren. Beschikbaar als complete 
set met beide diameters en de 
bijbehorende vulhulpmiddelen 
en stamper voor het samen-
drukken  of als losse set met 
slechts een diameter en de 
bijbehorende hulpmiddelen. 
Navulverpakkingen met alleen 
PVA-netten zijn ook los ver-
krijgbaar. Materiaal: PVA

Code Model Lengte Ø
2603 004 Refill 10 m 25 mm

2603 005 Refill 10 m 35 mm

DISPERSE PVA BAG SYSTEM

PVA-buidels die zeer stabiel zijn en ook extreme 
afstandworpen probleemloos doorstaan. De 
oplostijd ligt desondanks, ook in koud water, bij 
circa 90 seconden, de inhoud komt dan snel vrij. 
In twee formaten verkrijgbaar. Als set met vul-
hulpmiddelen of los als navulverpakking voor de 
sets. Materiaal: PVA

Code Model Lengte Breedte Maat Inhoud
2603 008 Refill 110 mm 55 mm M 30 stuks

2603 009 Refill 160 mm 85 mm L 20 stuks

PVA-PRODUCTEN

125g spool

INVISIBLE LINE

Een groene lijn die praktisch verdwijnt tussen de waterplanten. Een hoge trekkracht op de 
knopen, een grote mate van duurzaamheid en de juiste hoeveelheid rek maken dat je de 
karper met zekerheid kunt landen.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2381 030 0,30 mm 1450 m 8,0 kg / 16,5 lbs groen

2381 035 0,35 mm 1065 m 9,1 kg / 20,1 lbs groen

2381 040 0,40 mm 816 m 10,8 kg / 23,8 lbs groen

SUBSTANTIL LINE

Een groene lijn die praktisch verdwijnt tussen de waterplanten. Een hoge trekkracht 
op de knopen, een grote mate van duurzaamheid en de juiste hoeveelheid rek maken 
dat je de karper met zekerheid kunt landen. Door de geringe rek is dit een prima lijn 
op die wateren waar het gebruik van gevlochten lijnen niet toegestaan is.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2382 030 0,30 mm 1450 m 8,00 kg / 16,50 lbs transparent green

2382 035 0,35 mm 1065 m 9,10 kg / 20,10 lbs transparent green

2382 040 0,40 mm 816 m 10,80 kg / 23,80 lbs transparent green
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RA34 RA35

DROP BRAID

Een zinkende, uit acht fibers gevlochten lijn vol superlatieven. Door de opbouw uit 
acht fibers zeer glad en soepel, maar toch goed bestand tegen doorschuren. Deze 
gevlochten lijn laat zich uitstekend werpen, ze levert nauwelijks weerstand op in 
de lucht (wind) of de stroming.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2383 025 0,25 mm 400 m 11,3 kg / 25 lbs donkergroen

2383 030 0,30 mm 400 m 13,0 kg / 30 lbs donkergroen

2383 125 0,25 mm 1200 m 11,3 kg / 25 lbs donkergroen

2383 130 0,30 mm 1200 m 13,0 kg / 30 lbs donkergroen

TOUGH LEADER

Een bijzonder glad, schuurbestendig, monofilament voorslagmateriaal met een 
lichtgroene kleur. Ze laat zich door de gladde coating zeer goed werpen. Door de 
bijzondere moleculaire opbouw is het materiaal zeer goed bestand tegen door-
schuren. Stenen, hout en mosselen hebben hierbij geen kans!

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2671 050 0,50 mm 100 m 13,6 kg / 30 lbs licht groen

2671 060 0,60 mm 100 m 18 kg / 40 lbs licht groen

FLUORO FILAMENT

Doorzichtig en soepel fluorocarbon. Dankzij de samenstelling is het ons gelukt om 
het materiaal de voor fluorocarbon typische stijfheid te ontnemen. Dit maakt de lijn 
goed te werpen, toch heeft de lijn een hoger eigen gewicht en ligt ze mooi vlak 
over de bodem van het water. Anti-spook in perfectie.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2672 043 0,43 mm 100 m 9 kg / 20 lbs transparant

2672 047 0,47 mm 100 m 11,3 kg / 25 lbs transparant

CHOD FILAMENT

Een typisch mono-materiaal voor chodrigs dat ook zeer geschikt is voor het ver-
vaardigen van stiff rigs. Kan ook zonder inwerking van warmte uitstekend in de 
gewenste vorm gebracht worden. Door de lichte groentoon valt het materiaal 
nauwelijks op in het water.

Code Ø Lengte Breeksterkte Kleur
2673 045 0,45 mm 20 m 9 kg / 20 lbs licht groen

LIJN
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RA36 RA37

LONGSHANK

De beproefde langstelige haakvorm in een uitstekende kwaliteit en scherpte. 
De speciale, matte coating voorkomt reflecties en beschermt de haken. Deze 
haken zijn niet alleen scherp, ze blijven dit ook duidelijk langer dan andere, 
vergelijkbare modellen.

Code Haakmaat Haak Inhoud Kleur
4467 002 2 10 10 stuks titan x

4467 004 4 10 10 stuks titan x

4467 006 6 10 10 stuks titan x

WIDE GAPE STRONG

Het beproefde wide gape-model in een uitstekende kwaliteit en scherpte. Deze 
uitvoering is stabieler gekozen, perfect voor het vissen op hindernisrijke wate-
ren. De speciale, matte coating voorkomt reflecties en beschermt de haken. De 
haken zijn niet alleen scherp, ze blijven dit ook duidelijk langer dan vergelijkba-
re modellen.

Code Haakmaat Haak Inhoud Kleur
4468 002 2 10 10 stuks titan x

4468 004 4 10 10 stuks titan x

4468 006 6 10 10 stuks titan x

WIDE GAPE

Het beproefde wide gape-model in een uitstekende kwaliteit en scherpte. De 
speciale, matte coating voorkomt reflecties en beschermt de haken. De haken 
zijn niet alleen scherp, ze blijven dit ook duidelijk langer dan vergelijkbare 
modellen.

Code Haakmaat Haak Inhoud Kleur
4484 002 2 10 10 stuks titan x

4484 004 4 10 10 stuks titan x

4484 006 6 10 10 stuks titan x

4484 008 8 10 10 stuks titan x

CONTINENTAL

Het beproefde continental-model in een uitstekende kwaliteit en scherpte. Een 
zeer stabiele en veelzijdig te gebruiken haak. De speciale, matte coating voor-
komt reflecties en beschermt de haken. De haken zijn niet alleen scherp, ze 
blijven dit ook duidelijk langer dan vergelijkbare modellen.

Code Haakmaat Haak Inhoud Kleur
4485 002 2 10 10 stuks titan x

4485 004 4 10 10 stuks titan x

4485 006 6 10 10 stuks titan x

CHODDA

Het beproefde model voor chod rigs en pop-up rigs in een uitstekende kwaliteit 
en scherpte. Een zeer stabiele en veelzijdig te gebruiken haak. De speciale, 
matte coating voorkomt reflecties en beschermt de haken. De haken zijn niet 
alleen scherp, ze blijven dit ook duidelijk langer dan vergelijkbare modellen.

Code Haakmaat Haak Inhoud Kleur
4486 002 2 10 10 stuks titan x

4486 004 4 10 10 stuks titan x

4486 006 6 10 10 stuks titan x

CURVESHANK

Het beproefde curve-model in een uitstekende kwaliteit en scherpte. Deze 
haak is zowel zeer geschikt voor diverse standaard montages als ook voor 
moderne, speciale montages. De speciale, matte coating voorkomt reflecties en 
beschermt de haken. De haken zijn niet alleen scherp, ze blijven dit ook duide-
lijk langer dan vergelijkbare modellen.

Code Haakmaat Haak Inhoud Kleur
4487 002 2 10 10 stuks titan x

4487 004 4 10 10 stuks titan x

4487 006 6 10 10 stuks titan x

4487 008 8 10 10 stuks titan x

HAKEN
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RA38 RA39

RING SWIVEL

Code Kleur
6269 001 mat black non reflective

ROLLING SWIVEL

Code Kleur
6269 004 mat black non reflective

BIG EYE SWIVEL

Code Kleur
6269 005 mat black non reflective

PVA SWIVEL

Code Kleur
6269 006 mat black non reflective

QUICK CHANGE SWIVEL

Code Kleur
6269 007 mat black non reflective

QUICK CHANGE RING SWIVEL

Code Kleur
6269 008 mat black non reflective

MICRO RING SWIVEL

Code Kleur
6269 009 mat black non reflective

RIG RING

Code Ø Kleur
6269 002 3,1 mm mat black non reflective

6269 003 5,3 mm mat black non reflective

QUICK CHANGE LINK

Code Kleur
6269 010 mat black non reflective

ONDERLIJNEN
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RA40 RA41

FLAT PEAR SWIVEL

Klassiek loodgewicht met super inhakingseigenschappen en een solide coating. 
De wartels zijn zodanig groot uitgevoerd, dat ze in elke loodclip passen.

Code Model Gewicht Kleur
6351 001 2 oz 56 g sparkled mudd

6351 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6351 003 3 oz 85 g sparkled mudd

6351 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6351 005 4 oz 113 g sparkled mudd

6351 006 5 oz 141 g sparkled mudd

6351 007 6 oz 170 g sparkled mudd

FLAT PEAR INLINE

Klassiek loodgewicht met super inhakingseigenschappen en een solide coating. 
Het insert neemt de gangbare wartels uit de karpervisserij zonder problemen in 
zich op en is zowel stabiel als flexibel.

Code Model Gewicht Kleur
6352 001 2 oz 56 g sparkled mudd

6352 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6352 003 3 oz 85 g sparkled mudd

6352 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6352 005 4 oz 113 g sparkled mudd

6352 006 5 oz 141 g sparkled mudd

6352 007 6 oz 170 g sparkled mudd

GRIPPA LEAD SWIVEL

Een loodgewicht voor het vissen op grote afstand of op rivieren met een aan-
zienlijke stroming. Het asymmetrische ontwerp zorgt ervoor dat de ‘grijpende’ 
kant steeds onder ligt. Bovendien is het ontwerp zeer compact gekozen, dit om 
snel de volledige druk op de haakpunt over te brengen. De wartels zijn zodanig 
groot uitgevoerd, dat ze in elke loodclip passen.

Code Model Gewicht Kleur
6353 001 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6353 002 4 oz 113 g sparkled mudd

6353 003 4,5 oz 127 g sparkled mudd

6353 004 5 oz 141 g sparkled mudd

6353 005 6 oz 170 g sparkled mudd

6353 006 7 oz 198 g sparkled mudd

6353 007 8 oz 226 g sparkled mudd

DISTANCE LEAD SWIVEL

Een loodgewicht voor het werpen over grote afstanden. Het ontwerp verleent 
het lood enerzijds stabiliteit tijdens de vlucht, daarnaast voorkomt het wegrol-
len op de bodem. Het lood is zeer compact gekozen, dit om snel de volledige 
druk op de haakpunt over te brengen. De wartels zijn zodanig groot uitge-
voerd, dat ze in elke loodclip passen.

Code Model Gewicht Kleur
6354 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6354 002 3 oz 85 g sparkled mudd

6354 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6354 004 4 oz 113 g sparkled mudd

6354 005 5 oz 141 g sparkled mudd

6354 006 6 oz 170 g sparkled mudd

DISTANCE LEAD INLINE

Een loodgewicht voor het werpen over grote afstanden. Het ontwerp verleent 
het lood enerzijds stabiliteit tijdens de vlucht, daarnaast voorkomt het wegrol-
len op de bodem. Het lood is zeer compact gekozen, dit om snel de volledige 
druk op de haakpunt over te brengen. Het insert neemt de gangbare wartels 
uit de karpervisserij zonder problemen in zich op en is zowel stabiel als flexibel.

Code Model Gewicht Kleur
6355 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6355 002 3 oz 85 g sparkled mudd

6355 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd

6355 004 4 oz 113 g sparkled mudd

6355 005 5 oz 141 g sparkled mudd

6355 006 6 oz 170 g sparkled mudd

FOOD BOMB LEAD SWIVEL

Een loodgewicht voor het voeren dat door zijn vorm goed lokvoer opneemt en 
dit tijdens de worp goed ‘vasthoudt’. Toch is dit loodgewicht compact genoeg 
om zorg te dragen voor een goed inhakingseffect.

Code Model Gewicht Kleur
6356 001 2 oz 56 g sparkled mudd

6356 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd

6356 003 3 oz 85 g sparkled mudd

6356 004 4 oz 113 g sparkled mudd

KARPERLOOD
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RA42 RA43

Verbeterde levens-
duur batterij

SENSONIC ONTVANGER

De naam Sensonic staat voor extreme gevoeligheid gecombineerd met een optimale stevigheid. Het Radical Team is maandenlang bezig geweest met het ontwikke-
len van een beetverklikker die geschikt zou zijn voor alle situaties in heel Europa. Het circuitplaatje is waterdicht, de knoppen zijn ergonomisch en de vormgeving is 
eigentijds. Gevoeligheid, volume en toonhoogte zijn traploos verstelbaar. De beetverklikker heeft een aansluiting voor verlichte hangers. ‘Snag ears’ zorgen ervoor dat 
de hengel stevig blijft liggen, zelfs bij brutale aanbeten, en dankzij de massieve RVS schroefdraad zit de verklikker muurvast op de rodpod. Ontvangst tot 120 meter. 
Batterijen: 2x AAA (niet inbegrepen)

Code Inhoud Kleur Adv. pr. €
6812 999 3+1 stuks groen, geel, rood 339,00

Verbeterde levens-
duur batterij

SENSONIC ONTVANGER

De ontvanger voor de Sensonic beetverklikkers heeft een bereik tot 120 meter. 
Het volume is traploos verstelbaar. Het geïntegreerde lichtje zorgt ervoor dat u 
genoeg ziet als u naar uw hengel moet hollen bij een aanbeet ’s nachts. Batte-
rijen: 2x AAA (niet inbegrepen)

Code Breedte Hoogte Diepte Inhoud Adv. pr. €
6812 005 4,0 cm 9,5 cm 2,6 cm 1 stuks 89,95

Verbeterde levens-
duur batterij

SENSONIC BEETINDICATOR

De naam Sensonic staat voor extreme gevoeligheid gecombineerd met een 
optimale stevigheid. Het Radical Team is maandenlang bezig geweest met het 
ontwikkelen van een beetverklikker die geschikt zou zijn voor alle situaties in 
heel Europa. Het circuitplaatje is waterdicht, de knoppen zijn ergonomisch en 
de vormgeving is eigentijds. Gevoeligheid, volume en toonhoogte zijn traploos 
verstelbaar. De beetverklikker heeft een aansluiting voor verlichte hangers. 
‘Snag ears’ zorgen ervoor dat de hengel stevig blijft liggen, zelfs bij brutale 
aanbeten, en dankzij de massieve RVS schroefdraad zit de verklikker muurvast 
op de rodpod. Ontvangst tot 120 meter. Batterijen: 2x AAA (niet inbegrepen)

Code Breedte Hoogte Diepte Inhoud Kleur Adv. pr. €
6812 001 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 stuks groen 89,95

6812 002 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 stuks geel 89,95

6812 003 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 stuks rood 89,95

6812 004 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 stuks blauw 89,95

rood

zwart

groen

wit

geel

purper

blauw

Lengte rood groen geel blauw zwart wit purper
15 cm 6705 001 6705 002 6705 003 6705 004 6705 005 6705 006 6705 007

FREE CLIMBER + CHAIN

Een terugval-beetverklikker uit ABS-kunststof, onder normale visomstandighe-
den onverwoestbaar! De hanger met kleminrichting zal de lijn niet beschadi-
gen en werkt even goed bij gevlochten lijn als bij nylon of fluorocarbon. Deze 
set is voorzien van een gemiddeld zware ketting. Als extra zijn twee verschil-
lende maten kettingen, een stabiele arm, twee verschillende extra gewichten, 
de montagevoet als ook beschermende tassen te verkrijgen. Er zijn zeven 
verschillende kleuren beschikbaar.

rood

zwart

groen

wit

geel

purper

blauw

Lengte rood groen geel blauw zwart wit purper
16 cm 6705 011 6705 012 6705 013 6705 014 6705 015 6705 016 6705 017

FREE CLIMBER + ARM

Een terugval-beetverklikker uit ABS-kunststof, onder normale visomstandighe-
den onverwoestbaar! De hanger met kleminrichting zal de lijn niet beschadi-
gen en werkt even goed bij gevlochten lijn als bij nylon of fluorocarbon. Deze 
set is uitgevoerd met een stabiele arm waarop de wind geen invloed heeft. 
Als extra zijn twee verschillende maten kettingen, een stabiele arm, twee ver-
schillende extra gewichten, de montagevoet als ook beschermende tassen te 
verkrijgen. Er zijn zeven verschillende kleuren beschikbaar.

SWINGERS
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FREE CLIMBER CHAIN CASE X4

Op maat gemaakte tas die tot vier Free Climbers met ketting kan bevatten.

Code Lengte Hoogte Breedte Kleur
6705 106 13 cm 3 - cm 12 cm zwart

FREE CLIMBER ARM CASE X4

Op maat gemaakte tas die tot vier Free Climbers met arm kan bevatten.

Code Lengte Hoogte Breedte Kleur
6705 107 23 cm 3 - cm 15 cm zwart

FREE CLIMBER ARM

Stabiele arm voor onze Free Climber 
terugval-beetverklikker.

Code Lengte Kleur
6705 102 16 cm zwart

FREE CLIMBER WEIGHT

Gewichten om in te schroeven onder de kop van 
onze Free Climber terugval-beetverklikker.

Code Gewicht Inhoud Kleur
6705 100 3 g 3 stuks zwart

6705 101 9 g 3 stuks zwart

FREE CLIMBER 
CHAIN

Stabiele ketting om in te 
schroeven in onze Free Clim-
ber terugval-beetverklikker.

Code Lengte Kleur
6705 103 15 cm zwart

FREE CLIMBER 
CHAIN FINE
Dunne en lichte ketting 
om in te schroeven in 
onze Free Climber terug-
val-beetverklikker.

Code Lengte Kleur
6705 104 15 cm zwart

FREE CLIMBER MOUNT

Montagevoet voor onze Free Climber terug-
val-beetverklikker. Hiermee kunnen de Free 
Climbers op verschillende buzzerbars of rodpods 
gebruikt worden. Op deze manier hoeft niet alles 
telkens gedemonteerd te worden.

Code Kleur
6705 105 zwart

ROD POD FREESTYLE

Freestyle betekent dat je je eigen gang gaat, en bij het vissen is 
dat vaak de sleutel tot succes. Voor vissers die vooruitziend zijn en 
op veel verschillende wateren aan de slag gaan, hebben wij een 
Freestyle rodpod ontwikkeld met vier poten. Deze rodpod kan alles 
aan: van de extreme visserij op de rivier tot het vissen op lange 
afstanden. Dankzij z’n eenvoudige maar toch stevige schroeven is 
het mogelijk om deze rodpod in een mum van tijd klaar te zetten 
of weer op te ruimen. Een echte allrounder. Materiaal: aluminium. 
Accessoires: Rod Pod opbergtas.

Code Lengte Hoogte Gewicht Adv. pr. €
8402 022 75 - 130 cm 40 - 64 cm 1,85 kg 89,95

AFTER DARK ROD POD

Een solide rodpod met uitschuifbare poten en een uitschuifbare 
centre bar. De rodpod is de ideale partner op grote meren maar 
kan ook op wateren met een matige stroming gebruikt worden.

Code Lengte Breedte Hoogte Gewicht Kleur Adv. pr. €
8418 001 1,20 cm 85 cm 70 cm 3,5 kg mat zwart 89,95

ROD PODS
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8587 003

8587 001

8587 002

INSIST 
BANKSTICK

Een robuuste hen-
gelsteun in een 
simpele en elegante 
matzwarte kleur. De 
hengelsteunen zijn 
op elke lengte vast 
te zetten, extreem 
robuust en ze zijn 
voorzien van een 
rechte punt.

Code Lengte Kleur
1898 001 40 - 62 cm mat zwart

1898 002 60 - 90 cm mat zwart

1898 003 75 - 140 cm mat zwart

INSIST BUZZER BAR FIXED

Ultra solide buzzer bar voor twee hengels. Topkwali-
teit aluminium en een hoge kwaliteit schroefdraad die 
niet zullen verslijten.

Code Lengte Kleur
8231 001 25 cm mat zwart

INSIST BUZZER BAR VERSTELBAAR

Ultra solide buzzer bar voor twee hengels, uitschuifbaar aan beide uiteinden 
voor een perfecte verdeling van de hengels op de rodpod. Topkwaliteit alumini-
um en een hoge kwaliteit schroefdraad die niet zullen verslijten.

Code Lengte Kleur
8232 001 30 cm / 47 cm zwart mat

AFTER DARK CARRYALL

Een robuuste carryall met zijvakken die niet alleen ruimte biedt aan je visspullen, maar 
ook aan kleding, voedsel, koffie, thee en frisdrank. Stevige ritssluitingen en een grond-
zeil ronden de carryall perfect af. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Model Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8585 001 medium 55 cm 35 cm 32 cm groen 42,95

8585 002 large 59 cm 34 cm 33 cm groen 42,95

AFTER DARK COOLING BAG

Een koeltas met een intelligent systeem van dubbele ruimtes voor het veilig 
organiseren en opslaan van het voedsel. Materiaal: 100% Nylon Polychloride 
gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8586 001 34 cm 26 cm 26 cm groen 23,95

AFTER DARK ACCESSORY POUCH SMALL

De After Dark Accessory Pouches zijn zeer veelzijdig te gebruiken. De doorzich-
tige deksel biedt je een snelle blik op de inhoud, zonder dat je de opbergtas 
hoeft te openen.
Het is erg praktisch om meerdere opbergtassen van hetzelfde formaat te 
gebruiken. Maat S is perfect voor kleine artikelen, gereedschappen, loodge-
wichten en allerlei andere kleine artikelen die noodzakelijk zijn voor korte 
vissessies.
Vanwege het compacte formaat, worden er geen verdelers gebruikt in de maat 
S. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8587 001 11 cm 8 cm 6,5 cm groen 8,95

AFTER DARK ACCESSORY POUCH MEDIUM

De After Dark Accessory Pouches zijn zeer veelzijdig te gebruiken. De doorzich-
tige deksel biedt je een snelle blik op de inhoud, zonder dat je de opbergtas 
hoeft te openen.
Het is erg praktisch om meerdere opbergtassen van hetzelfde formaat te 
gebruiken. De maat M is voorzien van een variabele verdeler. Ze kan op diverse 
manieren geplaatst worden middels de Velcro strips.
Deze opbergtas is uitstekend te gebruiken voor kleine artikelen, gereedschap-
pen, loodgewichten, pop-up dozen of voor een combinatie van deze artikelen. 
Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8587 002 18 cm 13 cm 7 cm groen 12,95

AFTER DARK ACCESSORY POUCH LARGE

De After Dark Accessory Pouches zijn zeer veelzijdig te gebruiken. De doorzich-
tige deksel biedt je een snelle blik op de inhoud, zonder dat je de opbergtas 
hoeft te openen.
Het is erg praktisch om meerdere opbergtassen van hetzelfde formaat te 
gebruiken. De maat L is voorzien van twee verstelbare verdelers. Ze kunnen 
met behulp van de Velcro strips op allerlei manieren geplaatst worden. 
Deze opbergtas is uitstekend te gebruiken voor kleine artikelen, gereedschap-
pen, loodgewichten, pop-up dozen of voor een combinatie van deze artikelen. 
Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8587 003 25,5 cm 18 cm 6,5 cm groen 15,95

KOELTASSEN
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AFTER DARK TACKLE POUCH

Een speciale tas voor het opslaan van aasnaalden, onderlijnmateriaal, PVA, haken en klein mate-
riaal. De tas biedt een perfecte en betrouwbare bescherming voor delicate, kleine accessoires 
die cruciaal zijn voor een succesvolle sessie. De ritssluiting rondom en de opvouwbare deksel 
maken dat je een oogje kunt houden op de inhoud. De verdeling binnenin de tas staat een 
optimale opslag van je accessoires toe. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8588 001 34 cm 21 cm 8 cm groen 34,95

AFTER DARK RUCKBAG

De Ruckbag carryall is zeer comfortabel te dragen en is voorzien van zijvakken evenals een van 
rubber voorziene bodem. Een briljante tas wanneer je weinig materiaal mee wilt slepen en je 
handen vrij wilt houden. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8590 001 55 cm 41 cm 21 cm groen 69,95

AFTER DARK ROD SLEEVE 3+2

Een goed gevoerd foedraal waarin je hengels veilig en secuur opgeborgen kunnen worden. Voorzien van een robuuste handgreep. Materiaal: 100% Nylon Polychloride 
gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8591 001 1,72 m 40 cm 10 cm groen 59,95

8591 002 2,00 m 40 cm 10 cm groen 59,95

AFTER DARK SINGLE SLEEVE

Een goed gevoerd foedraal waarin je hengels veilig en secuur opgeborgen kunnen worden. Voorzien van een robuuste draagriem. Materiaal: 100% Nylon Polychloride 
gecoat

Code Lengte Breedte Hoogte Kleur Adv. pr. €
8592 001 1,72 m 10 cm 15 cm groen 19,95

8592 002 2,00 m 10 cm 15 cm groen 19,95

FOEDRALEN

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8588001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8590001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8591001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8591002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8592001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8592002&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8588001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8591001&type=gallery&locale=DE


RA50 RA51

BLACK SESSION OVAL UMBRELLA

Extra grote paraplu volgens het geliefde Nubrolly-concept. De stang kan aan de zijkant ingeschroefd worden en stoort zo niet midden onder de paraplu. De spies uit 
vol-aluminium is bestand tegen de meest extreme omstandigheden en onverwoestbaar. Het ovale ontwerp biedt zoveel plaats, dat zelfs moderne karperstretchers met 
een lengte van 2,10 meter er een plekje onder vinden. De extra robuuste verwerking met gelaste naden en zeer sterke bevestigingen aan de baleinen, geeft deze para-
plu een zeer lange levensduur. Extra kenmerken zoals vier ogen voor tentharingen/spanlijnen aan de achterzijde en vier adapter voor stormstangen aan de voorzijde 
ronden het totaalpakket af. Met deze paraplu ben je op het ergste voorbereid. Inclusief 4 tentharingen. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Breedte Hoogte Diepte Tr.-Lengte Adv. pr. €
9976 345 345 cm 260 cm 305 cm 180 cm 119,95

Waterdichtheid: 5000 mm

MEGA BROLLY

Als u niet veel tijd heeft of weinig opbergruimte in de auto, dan is een conventionele tent vaak niet zo handig. Toch wil een visser natuurlijk graag een verblijf dat vol-
doende ruim en stevig is om hem te beschermen. De Radical Mega Brolly vormt het ideale compromis. Nubrollie systeem, met een diameter van 3 m, gemaakt uit 420D 
nylon, PU-coated, verzegelde naden, RVS-steel en grondpin. Wordt geleverd met touw en tentharingen, en met twee verbindingen waaraan u de (niet meegeleverde) 
Storm Poles kunt bevestigen. Materiaal: 100% Nylon Polychloride gecoat

Code Ø Gewicht Adv. pr. €
9975 300 3,00 m 4,7 kg 99,95

INSIST BIVVY

Een extreem stabiele en zeer goed doordachte bivvy. Het frame biedt, door het centrale fixeerpunt van alle stangen, een zeer onopvallend ontwerp. Wind, uit welke 
richting ook, heeft weinig invloed op de bivvy. Water loopt zeer goed naar achteren weg en blijft niet op de huid staan. Muggenvensters aan de voorzijde en aan de 
achterzijde zorgen voor een muggenvrije luchtcirculatie. Aan de voorkant kunnen ook doorzichtige, kunststof vensters gebruikt worden. Het stabiele en uitneembare 
grondzeil verschaft ook bij een slechte ondergrond of vochtig weer een aangename atmosfeer. Het materiaal, dat bestand is tegen een waterzuil van 10.000 mm, 
houdt ook stand bij de zwaarste regenbuien. Ook op de naden heeft water, dankzij de netjes verlijmde tapes, geen kans. Het aan de buitenkant liggende frame houdt 
de, als optie verkrijgbare, winterskin op een gelijkmatige afstand tot de huid van de tent. Hierdoor ontstaat een isolerende luchtlaag die condensvorming in de tent 
tegengaat. Materiaal: 210 D Nylon

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
9986 001 235 cm 300 cm 150 cm 399,00

INSIST BIVVY WINTERSKIN

Materiaal: 210 D Nylon

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
9986 002 240 cm 300 cm 150 cm 179,95

TENTEN
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INSIST LANDING NET HANDLE

Een ultradunne maar toch robuuste landingsnetsteel in een lengte van 1,80 meter, met een universele schroefdraad waaraan elk landingsnet bevestigd kan worden.

Code Lengte Delen Adv. pr. €
7086 180 1,80 m 1 65,95

INSIST LANDING NET HANDLE BOAT

Een robuuste, tweedelige landingsnetsteel met een lengte van 1,80 meter, met een universele schroefdraad waaraan elk landingsnet bevestigd kan worden. Deze steel 
is ideaal te gebruiken in een boot.

Code Lengte Delen Adv. pr. €
7086 181 1,80 m 2 69,95

INSIST LANDING NET SET

Een robuuste en betaalbare landingsnetset. Het lan-
dingsnet heeft armen met een lengte van 1 meter, ter-
wijl de steel een lengte heeft van 1,80 meter.

Code Lengte Breedte Delen Adv. pr. €
7087 001 1,80 m 100 cm 1 89,95

INSIST LANDING NET

Een hoge kwaliteit landingsnet dat vervaardigd is van materiaal dat de slijmlaag 
van de vis beschermt. Dankzij het carbonfiber frame ligt het landingsnet licht 
in de hand.

Code Model Breedte Hoogte Diepte Adv. pr. €
7093 001 34" 85 cm 85 cm 80 cm 29,95

7093 002 44" 110 cm 110 cm 100 cm 32,95

BAZINGA LANDINGSNET

Klassieke landingsnetten met hun driehoekige constructie leveren bij het landen 
van vissen in bedden waterplanten of waterlelies vaak problemen op omdat 
de beugel samenklapt. Robin Ilner heeft voor deze visserij vanaf de oever en 
vanuit de boot een nieuw, ovaalvormig landingsnet ontwikkeld dat beschikt om 
een rondlopend, metalen frame. De vis kan hiermee ook te midden van een 
hindernis binnen enkele seconden geland worden. Door de ovale vorm zal het 
landingsnet ook in een kleine boot een plekje kunnen vinden. Vissen tot dertig 
kilogram zwaar konden tijdens tests probleemloos met dit net geland worden. 
Het landingsnet past perfect op de Radical landingsnetsteel.

Code Breedte Hoogte Mesh Adv. pr. €
7155 004 73 cm 100 cm 9 x 15 mm 29,95

AFTER DARK NET SAFE

Een robuuste ‘net safe’ waarmee 
je landingsnet op de juiste wijze in 
het oppervlak zal blijven drijven. 
Geproduceerd volgens de hoogste 
kwaliteitseisen.

Code Lengte Breedte Kleur Materiaal
8589 001 20 cm 5 cm groen 100% Nylon Polychloride gecoat

LANDINGSNETKOPPEN
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STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 079 10 cm 2,1 cm

STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 080 5,5 cm 5,5 cm

STICKER

Code Breedte Hoogte
9949 078 20 cm 4,2 cm

BOEGVLAG

Bevat een vlag, een stok, een basis en een tas.

Code Breedte Hoogte
9966 053 60 cm 260 cm

RECLAMEMATERIAA

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949079&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949078&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9966053&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9966053&type=manual&locale=DE
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