
Het merk voor vissers die het extreme avontuur opzoeken en altijd en 
overal het volste vertrouwen in hun materiaal moeten kunnen hebben. 

Extreme prestaties voor een eerlijke prijs.
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POWER WIZARD
De succesvolle Trolling Wizard met haar super dunne, lichte en vrijwel 
onbreekbare blank heeft een sterkere broer gekregen: de Power Wizard 
beschikt bij vergelijkbare eigenschappen over duidelijk meer ruggengraat. 
Vooral sportvissers die graag met inline-bords of disc divers willen vissen, zul-
len deze krachtigere versie op waarde weten te schatten.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13045 210 Power Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,70 m 279 g 99,95

13045 240 Power Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,90 m 325 g 109,95

TROLLING WIZARD
De nieuwste generatie hengels voor het slepend vissen. Wat lange tijd de 
norm is geweest in het big game vissen, hebben we nu ook verwerkt in 
onze trolling hengels. Een eendelige hengel met een losse butt sectie maakt 
een duidelijk verschil. De actie van de hengel wordt niet langer onderbroken 
door een bus in het midden, dit maakt het ons mogelijk om zeer dunne en 
lichtgewicht blanks te gebruiken die de gevoeligheid bieden om kleine vis te 
drillen, maar die ook de power hebben om absolute monsters te temmen. 
Ongeëvenaard plezier tijdens de dril. De blank is daarnaast ook nog eens ver-
vaardigd van hoge kwaliteit vol carbonmateriaal, het is niet langer hol – wat 
de norm is – en het maakt de blanks zo goed als onverwoestbaar.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13040 210 Trolling Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,70 m 270 g 99,95

13040 240 Trolling Wizard 2,40 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,90 m 294 g 109,95

INLINE WIZARD
Een nieuwe ontwikkeling voor aanhangers van hengels voor het slepend 
vissen met een inline lijndoorvoer. Met deze hengels heb je geen last van 
lijn die om een geleideoog slaat. Een doorgaande en tegelijkertijd gevoelige 
actie zijn kenmerkend voor deze hengels, zonder dat ze daarbij inleveren op 
krachtreserves. Ook voor het lichte pilker en platvisvissen een prima keuze. 
Een draadtrekker wordt meegeleverd. Beschikbaar in meerdere lengtes en 
verschillende lijnklassen, er is voor elke sportvisser het passende model. En 
Rhino levert de sportvissers vijf jaar garantie op de Wizard Inline hengels!

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
14047 210 Inline Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 8 - 16 lbs 1,13 m 270 g 89,95

14047 211 Inline Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,13 m 280 g 89,95

14047 212 Inline Wizard 2,10 m 2 50 - 125 g / 12 - 25 lbs 1,13 m 290 g 89,95

14047 240 Inline Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,24 m 305 g 89,95

14047 270 Inline Wizard 2,70 m 2 50 - 150 g / 20 - 30 lbs 1,41 m 340 g 99,95
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TROLLING TEAM RIGGER WITCH
Deze speciale downriggerhengel maakt van trollend vissen een magisch 
gebeuren. Net als de Dive Master ziet hij er gelikt uit, en we zijn er dan ook 
van overtuigd dat hij veel mensen zal overtuigen. De taaie blank is berekend 
op de harde eisen van het trollen.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13019 210 Trolling Team Rigger Witch 2,10 m 2 12 - 20 lbs / 40 - 80 g 1,13 m 339 g 42,95

13019 240 Trolling Team Rigger Witch 2,40 m 2 12 - 20 lbs / 40 - 80 g 1,24 m 389 g 46,95

TROLLING TEAM DIVE MASTER
Uitstekend voor het trollen op snoek en zalm. Beschikt over de noodzakelijke 
stijve ruggengraat voor het vissen met divers. De gevoelige top zorgt ervoor 
dat lichtgehaakte vissen niet losschieten tijdens de dril. Dit is misschien wel 
de allerbeste hengel op de markt voor deze visserij. Ook een ideale stok om 
mee te pilkeren in combinatie met een reel.

Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13019 285 Trolling Team Dive Master 2,85 m 2 15 - 30 lbs / 50 - 130 g 1,50 m 378 g 54,95

TROLLING XTRA
Een werkpaard voor beginnende vissers. De oersterke blank is ideaal voor het 
slepend vissen op gul, zeeforel en zalm. De glasvezels in de blank vangen de 
klappen goed op en zorgen ervoor dat de hengel uitstekend bestand is tegen 
de stress van het slepen.
Code Model Lengte Delen Werpgewicht Tr.-Lengte Gewicht Adv. pr. €
13020 240 Trolling Xtra 2,40 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,24 m 392 g 35,95
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STALEN ONDERLIJN
Nylon-coated, met een tonwartel en een veiligheidsspeld

Code Model Lengte Ø Breeksterkte Inhoud
2305 006 1x7 0,3 m 0,24 mm 6 kg 2 stuks

2305 009 1x7 0,3 m 0,27 mm 9 kg 2 stuks

2305 013 1x7 0,3 m 0,33 mm 13 kg 2 stuks

2306 006 1x7 0,5 m 0,24 mm 6 kg 2 stuks

2306 009 1x7 0,5 m 0,27 mm 9 kg 2 stuks

2306 013 1x7 0,5 m 0,33 mm 13 kg 2 stuks

2306 017 1x7 0,5 m 0,39 mm 17 kg 2 stuks

2307 009 1x7 0,7 m 0,27 mm 9 kg 2 stuks

2307 013 1x7 0,7 m 0,33 mm 13 kg 2 stuks

2307 017 1x7 0,7 m 0,39 mm 17 kg 2 stuks

STALEN ONDERLIJN
Nylon-coated, met een lus aan beide uiteinden.

Code Model Lengte Ø Breeksterkte Inhoud
2316 005 1x7 0,7 m 0,21 mm 5 kg 2 stuks

2316 008 1x7 0,7 m 0,27 mm 8 kg 2 stuks

2316 012 1x7 0,7 m 0,33 mm 12 kg 2 stuks

STALEN ONDERLIJN
Nylon-coated, met een tonwartel en een veiligheidsspeld

Code Model Lengte Ø Breeksterkte Inhoud
2317 009 1x7 0,5 m 0,27 mm 9 kg 2 stuks

2317 012 1x7 0,5 m 0,33 mm 12 kg 2 stuks

2317 015 1x7 0,5 m 0,36 mm 15 kg 2 stuks

STALEN ONDERLIJN
Nylon-coated, met een lus en een dreg.

Code Model Haakmaat Lengte Ø Breeksterkte Inhoud
4201 005 1x7 8 0,6 m 0,21 mm 5 kg 1 stuks

4201 008 1x7 6 0,6 m 0,27 mm 8 kg 1 stuks

4201 012 1x7 5 0,6 m 0,33 mm 12 kg 1 stuks

4201 015 1x7 1 0,6 m 0,36 mm 15 kg 1 stuks

STALEN ONDERLIJN
Nylon-coated, met een lus en een dubbele haak.

Code Model Haakmaat Lengte Ø Breeksterkte Inhoud
4202 003 1x7 9 0,6 m 0,18 mm 3 kg 1 stuks

4202 005 1x7 7 0,6 m 0,21 mm 5 kg 1 stuks

4202 007 1x7 5 0,6 m 0,24 mm 7 kg 1 stuks

4202 009 1x7 2 0,6 m 0,27 mm 9 kg 1 stuks

STALEN ONDERLIJNEN

STALEN ONDERLIJN
Nylon-coated, met een lus en een enkele haak.

Code Model Haakmaat Lengte Ø Breeksterkte Inhoud
4203 008 1x7 2 0,6 m 0,27 mm 8 kg 1 stuks

4203 012 1x7 1/0 0,6 m 0,33 mm 12 kg 1 stuks

4203 015 1x7 2/0 0,6 m 0,36 mm 15 kg 1 stuks

STALEN ONDERLIJN
Nylon-coated, met een tonwartel en een veiligheidsspeld

Code Model Lengte Ø Breeksterkte Inhoud
2318 005 7x7 0,5 m 0,34 mm 5 kg 2 stuks

2318 008 7x7 0,5 m 0,38 mm 8 kg 2 stuks

2318 012 7x7 0,5 m 0,42 mm 12 kg 2 stuks

STALEN ONDERLIJN
Nylon-coated, met een tonwartel en een veiligheidsspeld

Code Model Lengte Ø Breeksterkte Inhoud
2310 006 7x7 0,3 m 0,35 mm 6 kg 2 stuks

2310 009 7x7 0,3 m 0,39 mm 9 kg 2 stuks

2310 013 7x7 0,3 m 0,45 mm 13 kg 2 stuks

2311 006 7x7 0,5 m 0,35 mm 6 kg 2 stuks

2311 009 7x7 0,5 m 0,39 mm 9 kg 2 stuks

2311 013 7x7 0,5 m 0,43 mm 13 kg 2 stuks

2311 017 7x7 0,5 m 0,45 mm 17 kg 2 stuks

2312 006 7x7 0,7 m 0,35 mm 6 kg 2 stuks

2312 009 7x7 0,7 m 0,39 mm 9 kg 2 stuks

2312 013 7x7 0,7 m 0,43 mm 13 kg 2 stuks

2312 017 7x7 0,7 m 0,45 mm 17 kg 2 stuks

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2305006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2305009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2305013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2306006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2306009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2306013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2306017&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2307009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2307013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2307017&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2316005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2316008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2316012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2317009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2317012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2317015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4201005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4201008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4201012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4201015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4202003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4202005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4202007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4202009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4203008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4203012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=4203015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2318005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2318008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2318012&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2310006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2310009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2310013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2311006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2311009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2311013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2311017&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2312006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2312009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2312013&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2312017&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


R9R8

STALEN ONDERLIJN
Nylon-coated, met een lus aan beide uiteinden.

Code Model Lengte Ø Breeksterkte Inhoud
2324 005 7x7 0,5 m 0,34 mm 5 kg 2 stuks

2324 008 7x7 0,5 m 0,38 mm 8 kg 2 stuks

2324 012 7x7 0,5 m 0,42 mm 12 kg 2 stuks

2325 005 7x7 0,7 m 0,38 mm 5 kg 2 stuks

2325 008 7x7 0,7 m 0,34 mm 8 kg 2 stuks

2325 012 7x7 0,7 m 0,42 mm 12 kg 2 stuks

STALEN ONDERLIJN
Nylon-coated, met een lus en een dreg.

Code Model Haakmaat Lengte Ø Breeksterkte Inhoud
4204 005 7x7 8 0,6 m 0,34 mm 5 kg 1 stuks

4204 008 7x7 6 0,6 m 0,38 mm 8 kg 1 stuks

4204 012 7x7 5 0,6 m 0,42 mm 12 kg 1 stuks

4204 015 7x7 1 0,6 m 0,45 mm 15 kg 1 stuks

STALEN ONDERLIJN
Nylon-coated, met een lus en een enkele haak.

Code Model Haakmaat Lengte Ø Breeksterkte Inhoud
4205 008 7x7 2 0,6 m 0,38 mm 8 kg 1 stuks

4205 012 7x7 1/0 0,6 m 0,42 mm 12 kg 1 stuks

4205 015 7x7 2/0 0,6 m 0,45 mm 15 kg 1 stuks

beluga

king salmon

nat. copper dolphin

rainbow trout

master slapper

copper blue dolphin

old witch

nat. gold dolphin

TROUT KILLER
En hier is hij dan, de verleidelijke Rhino lepel die speciaal bedoeld is voor het vissen op zeeforel. Zij houden namelijk van kleinere prooien als ze in de oeverzone jagen. 
Met onze nieuwe Trout Killer-reeks bieden we lepels in een formaat en kleuren dat alle zeeforelvissers zullen weten te waarderen. Als u de lepels binnendraait, dan zijn 
ze beweeglijk tot agressief. De ideale sleepsnelheid past precies bij die van de overige lepels in het Rhino-gamma, zodat het mogelijk is én de moeite loont om dit kun-
staasje in te zetten bij het vissen in diep water op zalmen die sprotjes op het menu hebben staan! Talloze zalmen van meer dan tien kilogram zijn zo al voor deze lepel 
gevallen.

Lengte Gewicht Inhoud beluga copper blue dolphin rainbow trout king salmon old witch master slapper nat. copper dolphin nat. gold dolphin
85 mm 12 g 1 stuks 3397 004 3397 005 3397 008 3397 010 3397 029 3397 030 3397 037 3397 038

LEPELS
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black shiner

rainbow trout

gold/green dolphin

furunkel

beluga

copper blue dolphin

SLEEPLEPELS
U wilt toch graag een grote vis vangen? En u wilt middelgrote en grote lepels kunnen trollen aan dezelfde snelheid? Dan zijn de Rhino Trolling Spoons precies wat u 
zoekt. Onze trolling experts hebben ze speciaal ontwikkeld voor het slepend vissen in de Baltische Zee. In open water en wanneer de haringscholen voorbij komen, dan 
verkiezen zalm en zeeforel vaak grotere aasjes. In ons kleurenpallet vindt u precies de goede kleuren voor het vissen vanuit Rügen, Fehmarn, Bornholm, Simrishamn of 
de Golf van Finland. De beweeglijke, haast agressieve zwemactie verleidt rovers om aan te vallen wanneer u trolt aan de gebruikelijke snelheid.

Lengte Model Gewicht Inhoud black shiner beluga gold/green dolphin rainbow trout copper blue dolphin gold green dolphin furunkel
115 mm MAG 16 g 1 stuks 3395 001 3395 004 3395 006 3395 008
150 mm Xtra MAG 27 g 1 stuks 3395 104 3395 108 3395 105 3395 106 3395 120

rügen

last try

gold swedish flag

natural copper blue dolphin

copper master herring

svenstrup special

super shiner

SLEEPLEPELS
U wilt toch graag een grote vis vangen? En u wilt middelgrote en grote lepels kunnen trollen aan dezelfde snelheid? Dan zijn de Rhino Trolling Spoons precies wat u 
zoekt. Onze trolling experts hebben ze speciaal ontwikkeld voor het slepend vissen in de Baltische Zee. In open water en wanneer de haringscholen voorbij komen, dan 
verkiezen zalm en zeeforel vaak grotere aasjes. In ons kleurenpallet vindt u precies de goede kleuren voor het vissen vanuit Rügen, Fehmarn, Bornholm, Simrishamn of 
de Golf van Finland. De beweeglijke, haast agressieve zwemactie verleidt rovers om aan te vallen wanneer u trolt aan de gebruikelijke snelheid.

Lengte Model Gewicht Inhoud rügen svenstrup special natural copper blue dolphin last try super shiner copper master herring gold swedish flag
115 mm MAG 16 g 1 stuks 3395 031 3395 035 3395 037 3395 046 3395 047
150 mm Xtra MAG 27 g 1 stuks 3395 131 3395 135 3395 137 3395 146 3395 147 3395 132 3395 134

LEPELS
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sunshine island

swedish blood

deadly date

copper melon

lazy snake

disco flash

guinea pig

havanna

SALTY DIAMOND
Een nieuwe lepel voor grote zalm. Door het formaat en het wat hogere eigen gewicht (ten opzichte van andere lepels voor het slepend vissen) beweegt de Salty Dia-
mond op verleidelijke wijze op die momenten dat er langzamer gevaren wordt, bijvoorbeeld, door de invloed van golven en aan de binnenkant wanneer er in bochten 
gevaren wordt. Deze speciale serie werd met name ontwikkeld voor grote, trekkende zalmen, dit met medewerking van Peter Cernold (team 4Reels, Zweden) en Mike 
Luner (team Beluga, Duitsland). Bij het kiezen van de juiste kleuren hebben beide specialisten zich georiënteerd op de meest succesvolle patronen in Scandinavië en 
Duitsland (Rügen). De lepels zijn voorzien van een grote enkele haak, waarmee een zalm optimaal gehaakt wordt  veel ervaren zalmvissers gebruiken dit type haak voor 
hun visserij.

Lengte Gewicht Inhoud sunshine island disco flash copper melon swedish blood guinea pig lazy snake deadly date havanna
165 mm 40 g 1 stuks 3333 001 3333 002 3333 003 3333 004 3333 005 3333 006 3333 007 3333 008

beluga

natural copper blue dolphin

mette

crystal frog

bloody jackson

king salmon

pulled frog

royal flush

SALMON DOCTOR
Een ongewoon zware sleeplepel met een ietwat dikker blad en een fascinerende, onconventionele actie. Dat is te wijten aan het feit dat de Salmon Doctor op een 
speciale manier is gemonteerd: het brede gedeelte bij de wartel, en het smalle gedeelte bij de haak. De actie is fundamenteel anders dan die van standaardsleeplepels, 
waardoor dit kunstaas ideaal is voor vissen die zwaar bevist worden. Met zijn bijkomende gewicht kunt u de Salmon Doctor ook perfect gebruiken aan lange lijnen of 
aan planerboard.

Lengte Model Gewicht Haakmaat beluga king salmon crystal frog natural copper blue dolphin pulled frog bloody jackson mette royal flush
110 mm M 22 g 2/0 3374 004 3374 010 3374 016 3374 037 3374 039 3374 040 3374 041 3374 042
132 mm L 31 g 3/0 3374 104 3374 110 3374 116 3374 137 3374 139 3374 140 3374 141 3374 142
156 mm XL 41 g 4/0 3374 204 3374 210 3374 216 3374 237 3374 239 3374 240 3374 241 3374 242
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beluga

king salmon

sandeel

rainbow trout

furunkel

firetiger

gold green dolphin

pink sunshine

black devil

LAX LEPEL
Een beproefd ontwerp. Met deze voor het trollend vissen bedoelde 
lepel kunt u niet veel verkeerd doen aangaande vaarsnelheid. Als u 
traag sleept, schommelt hij verleidelijk heen en weer, gaat u snel-
ler, dan slaat hij snel uit, zonder te gaan tollen. We zijn er zeker 
van dat veel fanatieke trollers deze lepel in hun kunstaasdoos zul-
len willen hebben, zij aan zij met onze andere Rhino lepels.

Lengte Model Gewicht Inhoud beluga gold green dolphin rainbow trout king salmon pink sunshine furunkel sandeel black devil firetiger
115 mm L 12 g 1 stuks 3398 004 3398 006 3398 008 3398 010 3398 019 3398 020 3398 026
150 mm XL 18 g 1 stuks 3398 104 3398 106 3398 108 3398 119 3398 120 3398 126 3398 102 3398 123

gold swedish flag

last try

copper master herring

Swedish dream

natural copper blue dolphin

super shiner

LAX LEPEL
Een beproefd ontwerp. Met deze voor het trollend vissen bedoelde lepel kunt u niet veel verkeerd doen aangaande vaarsnelheid. Als u traag sleept, schommelt hij ver-
leidelijk heen en weer, gaat u sneller, dan slaat hij snel uit, zonder te gaan tollen. We zijn er zeker van dat veel fanatieke trollers deze lepel in hun kunstaasdoos zullen 
willen hebben, zij aan zij met onze andere Rhino lepels.

Lengte Model Gewicht Inhoud gold swedish flag natural copper blue dolphin copper master herring last try super shiner Swedish dream
115 mm L 12 g 1 stuks 3398 034 3398 037
150 mm XL 18 g 1 stuks 3398 137 3398 132 3398 146 3398 147 3398 149
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beluga

pulled frog

royal flush

crystal frog

lollipop

gold green dolphin nat gold

bloody jackson

FREDDI FLUTTER
Ultrabeweeglijke fladderlepel, bedoeld voor het trollen op kabeljauw, zeeforel en zalm. De honingraatstructuur zorgt voor verleidelijke lichtreflecties die, in combinatie 
met de kleurstellingen die het Rhino trolling team ontwikkeld heeft, ervoor zorgen dat de Freddi Flutter onweerstaanbaar is. Een primeur is dat dit model ook beschik-
baar is in een extra grote, 190 mm lange uitvoering: de ideale zalmlepel wanneer de zilveren torpedo’s het op haring gemunt hebben. Geen enkele sportvisser zou op 
pad mogen gaan zonder een voorraadje van beide formaten bij zich te hebben.

Lengte Model Gewicht Haakmaat beluga gold green dolphin nat gold crystal frog pulled frog bloody jackson lollipop royal flush
110 mm L 12 g 1/0 3373 004 3373 006 3373 016 3373 039 3373 040 3373 041 3373 042
145 mm XL 20 g 4/0 3373 104 3373 106 3373 116 3373 139 3373 140 3373 141 3373 142
190 mm XXL 30 g 4/0 3373 204 3373 206 3373 216 3373 239 3373 240 3373 241 3373 242

coho

20 Euro

pink flush

oranje kikker

moen special

copper rainbow trout

oranje lollipop

FREDDI FLUTTER
Ultrabeweeglijke fladderlepel, bedoeld voor het trollen op kabeljauw, zeeforel en zalm. De honingraatstructuur zorgt voor verleidelijke lichtreflecties die, in combinatie 
met de kleurstellingen die het Rhino trolling team ontwikkeld heeft, ervoor zorgen dat de Freddi Flutter onweerstaanbaar is. Een primeur is dat dit model ook beschik-
baar is in een extra grote, 190 mm lange uitvoering: de ideale zalmlepel wanneer de zilveren torpedo’s het op haring gemunt hebben. Geen enkele sportvisser zou op 
pad mogen gaan zonder een voorraadje van beide formaten bij zich te hebben.

Lengte Model Gewicht Haakmaat coho copper rainbow trout oranje kikker 20 Euro oranje lollipop moen special pink flush
110 mm L 12 g 1/0 3373 043 3373 045 3373 050 3373 051 3373 053 3373 054 3373 056
145 mm XL 20 g 4/0 3373 143 3373 150 3373 151 3373 153 3373 154 3373 156
190 mm XXL 30 g 4/0 3373 243 3373 245 3373 250 3373 251 3373 253 3373 254 3373 256
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gold green dolphin

copper head

pink flush

blue bullet

wake up

disguise

pink lightning

gold swedish flag

super shiner

old witch

green machine

BAIT HOLDER

Met het Rhino Bait Holder gamma hebben we nu een systeem voor het vissen met natuurlijk aas dat ons bij tests op de Baltische Zee onmiddellijk wist te overtuigen. 
Het bestaat uit natuurlijk ogende koppen om over de aasvis te schuiven die in twee formaten en tien kleuren geleverd worden. De koppen zijn een idee van Mika 
Kampmann en gemodelleerd naar echte vissen. De combinatie van een preciese imitatie met een verleidelijke actie zorgt ervoor dat dit systeem uitzonderlijk goed 
werkt. Het monteren gaat vrijwel altijd moeiteloos. De grote koppen zijn op maat gemaakt voor het vissen met haring, het kleinere model voor het vissen met voorn en 
andere kleinere vissoorten. Wie over beide koppen beschikt, kan met aasvissen tussen de 10 en de 28 cm aan de slag. Voor wat kleuren betreft, hebben we ze zowel 
van de beproefde Rhino-kleuren voorzien als van een aantal nieuwe kleuren, die zich in de praktijk bewezen hebben. Rhino Bait Holder Medium: voor, bijvoorbeeld, 
voorns van 10-13 cm. Rhino Bait Holder Large: voor, bijvoorbeeld, haringen van 18-23 cm.

Model Inhoud gold green dolphin gold swedish flag wake up copper head super shiner disguise pink flush old witch pink lightning blue bullet green machine
Klein 3 stuks 4285 205 4285 207 4285 211 4285 212 4285 213 4285 214 4285 215 4285 216 4285 217 4285 218 4285 219

Medium 3 stuks 4285 005 4285 007 4285 011 4285 012 4285 013 4285 014 4285 015 4285 016 4285 017 4285 018 4285 019

Ongemonteerd geleverd 
zonder haak en wartel.

wake up last try

king salmon gold/green dolphin

Model Lengte Ø Inhoud Haakmaat wake up last try king salmon gold/green dolphin
Klein 120 cm 0,50 mm 1 stuks 4 4254 001 4254 002 4254 003 4254 004

Medium 120 cm 0,50 mm 1 stuks 4 4254 005 4254 006 4254 007 4254 008

BAIT HOLDER RIG
Het vissen met natuurlijk aas in baitholders op zalm, zeeforel en kabeljauw krijgt steeds meer aanhangers. Veel sportvissers hebben echter problemen met het knopen 
van een succesvolle onderlijn. Met de kant-en-klare onderlijnen van Rhino behoort dit vraagstuk echter tot het verleden. Beschikbaar in vier kleuren en twee formaten 
Baitholders, gereed om gewikkeld te worden vanaf speciaal vervaardigde EVA-houders. Voorzien van twee VMC 9650-dreggen in Permasteel-uitvoering, als ook hoog-
waardig kwaliteits-nylon met een diameter van 45/00. Alles is perfect op elkaar afgestemd en met zorg geknoopt.

black devil / fish smell

golden ace / fish smell

rainbow trout / fish smell

super smelt / fish smell

swedish flag / fish smell

super shiner / fish smell

fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell
Lengte Gewicht black devil rainbow trout swedish flag super shiner golden ace super smelt
135 mm 15 g 3341 002 3341 008 3341 009 3341 047 3341 058 3341 059

SOFT-FINNY
De nieuwe Soft Finny van Rhino zal zeker een hit worden onder de sportvissers die slepend vissen met natuurlijk aas. Een eerste klas alternatief voor een natuurlijke 
aasvis. Alle sportvissers die het een probleem vinden om aan voldoende aasvissen te komen, kunnen nu de Soft Finny aanbieden in combinatie met Rhino Baitholders. 
Dankzij de speciale binnenkant kan de Soft Finny lichtjes zo gebogen worden dat ze op realistische wijze de bewegingen van een zieke vis nabootst. Geen stinkende 
vingers meer, geen problemen meer met de opslag van aasvis  met de Soft Finny behoren die problemen tot het verleden en ben je steeds klaar om te gaan vissen.

KUNSTAASRIGS

Nieuwe kleuren 
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black shiner

gold/green dolphin

ambulance

king salmon

michael jackson

gold swedish flag

rainbow trout

FLASHER MET SOFTFISH LURE
Dit beproefde kunstaas bestaat uit een aanlokkelijke, roterende flasher met daaronder een shad. Pefect gemonteerd op een lijn van hoge kwaliteit (met een dikte van 
0,60 mm) en met een VMC-haak die perfect aan de lijn geknoopt is. Uit de verpakking halen en je bent klaar voor je droomzalm!

Lengte Gewicht Inhoud Haakmaat Onderlijn Ø black shiner gold swedish flag king salmon gold/green dolphin rainbow trout michael jackson ambulance
28 cm 105 g 1 stuks 1/0 0,60 mm 3376 101 3376 102 3376 103 3376 104 3376 105 3376 106 3376 107

copper blue dolphin

gold swedish flag

silver king salmon

wake up

gold green dolphin nat gold

lollipop

K1 FLASHER
De K1 Flasher kan zowel rustig als snel gesleept worden  
je haalt het meeste uit de actie bij een snelheid van 1,2 
tot 2,6 knopen. Door zijn uitbundige actie, de Flasher 
draait zelfs om zijn eigen as, is het een topper als teaser 
voor zalm. Het produceert een beweging die de vissen 
nog niet kennen en trekt ze naar de achter de Flasher 
gepresenteerde aas. Door zijn relatief uitbundige actie 
bevelen we de K1 Flasher niet te ver voor het werke-
lijke haakaas te monteren. Als afstand tussen haakaas 
en Flasher bevelen we tussen de 0,7 tot 1,4 meter. Te 
gebruiken met zowel natuurlijk als kunstaas.

Lengte Gewicht copper blue dolphin gold green dolphin nat gold silver king salmon gold swedish flag lollipop wake up
200 mm 55 g 3355 105 3355 106 3355 110 3355 134 3355 141 3355 152

LEPELS
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firetiger

copper rainbow trout

coho

sunny rape

copper master herring

super shiner

K2 FLASHER
De K 2 Flasher is de eerste tweedelige flasher van Rhino. De verleidelijke actie van de flasher zal zeker indruk maken op sportvissers die met lepels of natuurlijk aas 
vissen. Met zijn zijwaartse uitvallen en onregelmatige rotaties bleek de flasher tijdens de testperiode veel zeeforellen en kabeljauwen tot aanbijten te kunnen verleiden. 
Dankzij het volstrekt unieke ontwerp, levert de flasher weinig weerstand op tijdens de dril, je zou denken dat je vis aan het drillen bent zonder verdere verzwaring van 
de lijn. Het levert in ieder geval veel extra plezier tijdens de dril op.

Lengte Model Gewicht firetiger copper master herring coho copper rainbow trout super shiner sunny rape
125 mm Mini 21 g 3359 123 3359 132 3359 143 3359 145 3359 147 3359 157
180 mm Standard 53 g 3359 023 3359 032 3359 043 3359 045 3359 047 3359 057

master herring

gold green dolphin

gold swedish flag

glow black shiner

black devil

last try

king salmon

fire angel

Lengte Inhoud master herring gold swedish flag black devil king salmon gold green dolphin glow black shiner last try fire angel
115 mm 1 stuks 6231 001 6231 002 6231 003 6231 004 6231 005 6231 006 6231 007 6231 008

ANTI KINK
Een hulpmiddel bij het slepend vissen dat ervoor zorgt dat de lijn niet kinkt. Werkt ook als een effectief lokmiddel. Kan voor lepels of 
voor natuurlijk aas worden gemonteerd.

FLASHER RELEASE RIG
Nauwelijks nog weerstand tijdens de dril! Met de nieuwe Flasher Release Clip kun je de vis drillen, niet de Flasher! Wanneer je een aanbeet krijgt van een vis, dan geeft 
een magneet de lijn aan de onderzijde van de Flasher vrij. De Flasher draait vervolgens vrij aan de wartel en je hebt een rechtstreeks contact met de vis. Bij het weer op 
lengte brengen van de lijn, houd je alleen de twee magneten bij elkaar en de montage sluit zich als vanzelf. Passend bij onze geliefde Flasher/Softfish combinatie, maar 
ze past ook bij andere Flashers die op de markt zijn. Beschikbaar in twee formaten: 20 en 28 centimeter.

Code Model Lengte Inhoud
6229 001 L 22 cm 5 stuks

6229 002 XL 30 cm 5 stuks

SPECIALE LODEN

Mini sizes!
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SALMON TRACKER
Perfecte sideplaner van aluminum, met een RVS-arm. Het EVA foam-lichaam zorgt ervoor dat hij niet ondergaat in golven. De clip houdt de lijn stevig op z’n plek maar 
schiet los bij een aanbeet, zodat de planer geen weerstand geeft tijdens de dril. We hebben deze planer uitgebreid getest zodat hij perfect wegscheert. Wordt verkocht 
als paar: de een gaat naar bakboord, de andere naar stuurboord. Zeer gemakkelijk te monteren. Twee stuks per doos (links en rechts).

Code Lengte Inhoud Kleur Adv. pr. €
6329 006 25 cm 2 stuks fluo geel 59,95

PARAVAAN
Deze loodjes brengen uw aas naar de gewenste diepte, waardoor u op zeer 
diverse waterdieptes effectief kunt vissen. De gebruikelijke paravanen hebben 
echter een belangrijk nadeel: u heeft er een voorslag voor nodig, en die kan 
niet veel langer zijn dan de hengel als u de vis wilt kunnen landen. Met de 
Rhino Paravan heeft u daar geen last meer van. Dit gewichtje kunt u namelijk 
gewoon op de hoofdlijn bevestigen zonder die te beschadigen. Het aas wordt 
niet in zijn bewegingen belemmerd en pikt ook nauwelijks of geen ronddrij-
vend zeewier op dat de vissen afschrikt. Een perfect wapen dus!

Code Gewicht Inhoud Kleur
6037 001 10 g 2 stuks feloranje

6037 002 25 g 2 stuks feloranje

6037 003 45 g 2 stuks feloranje

6037 004 70 g 1 stuks feloranje

6037 005 95 g 1 stuks feloranje

6037 006 120 g 1 stuks feloranje

PARAVAAN
Deze loodjes brengen uw aas naar de gewenste diepte, waardoor u op zeer 
diverse waterdieptes effectief kunt vissen. De gebruikelijke paravanen hebben 
echter een belangrijk nadeel: u heeft er een voorslag voor nodig, en die kan 
niet veel langer zijn dan de hengel als u de vis wilt kunnen landen. Met de 
Rhino Paravan heeft u daar geen last meer van. Dit gewichtje kunt u namelijk 
gewoon op de hoofdlijn bevestigen zonder die te beschadigen. Het aas wordt 
niet in zijn bewegingen belemmerd en pikt ook nauwelijks of geen ronddrij-
vend zeewier op dat de vissen afschrikt. Een perfect wapen dus!

Code Gewicht Inhoud Kleur
6037 101 10 g 2 stuks matgrijs

6037 102 25 g 2 stuks matgrijs

6037 103 45 g 2 stuks matgrijs

6037 104 70 g 1 stuks matgrijs

6037 105 95 g 1 stuks matgrijs

6037 106 120 g 1 stuks matgrijs

CLIP ON WEIGHT LOODVRIJ
Extra loodvrije gewichtjes voor bij het slepend vissen. Kunnen gemakkelijk op 
de lijn worden gezet en ook weer worden verwijderd. De clip is voorzien van 
een zekeringspinnetje binnenin waardoor het gewichtje er niet vanzelf afvalt.

Code Gewicht Inhoud
6232 001 20 g 2 stuks

6232 002 40 g 2 stuks

6232 003 60 g 1 stuks

6232 004 80 g 1 stuks

6232 005 100 g 1 stuks

6232 006 140 g 1 stuks

TROLLING CLIP WITH PIN
Kleine, eenvoudige clip voor het slepend vissen, met een pinnetje dat vroegtij-
dig loskomen zal verhinderen. Voor inlineboards of clip-on gewichten.

Code Inhoud
6234 001 3 stuks

SALMON GRIPPER
Ultrascherpe enkele haak die al voorzien is van een wartel. Kan in plaats van 
een dreg aan een lepel voor het slepend vissen worden bevestigd. Dat resul-
teert vaak in veel beter gehaakte vissen dan het geval is met een dreg!

Code Haakmaat Inhoud Kleur
4466 200 2/0 5 stuks rhinosteel

4466 400 4/0 5 stuks rhinosteel

4466 600 6/0 5 stuks rhinosteel

FISHFINDER TAS
Houd je flashers overzichtelijk. De nieuwe Flasher Wallet maakt het mogelijk 
om snel een overzicht van je collectie kunstaas te krijgen. Je vindt direct het 
juiste stukje kunstaas, het eindeloos zoeken behoort tot het verleden. Dit kan 
vaak duidelijk van voordeel zijn tijdens een vissessie. Je kunt je flashers los of 
gemonteerd vervoeren in deze map. Dankzij het mesh materiaal kunnen de 
flashers en haken snel drogen, maar ze kunnen ook in de map afgespoeld wor-
den. Wordt geleverd zonder inhoud. Materiaal: 100% Polyester

Code Lengte Breedte Hoogte Adv. pr. €
8470 001 117 cm 35 cm 14 cm 34,95

SPECIALE LODEN
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MOTORS

VX ELEKTROMOTOR
Sterk, sterker, Rhino VX! Wij stellen een van de sterkste elektromotoren op de 
markt aan u voor. De Rhino VX verbruikt verbluffend weinig elektriciteit, waar-
door u hem met een normale batterij voor langere perioden kunt gebruiken. 
De motor wordt bediend en aangestuurd met een telescopische hendel, die 
vijf voorwaartse en twee achterwaartse snelheden biedt. Door op een knop te 
duwen kunt u de motor kantelen, en u kunt de diepte en de strakheid van de 
motor precies zo instellen als u dat zelf wilt. De batterijmeter zorgt ervoor dat 
u nooit onverwacht zonder motor komt te zitten. De bediening is uitzonderlijk 
eenvoudig, comfortabel en veilig. Duizenden vissers maken met plezier gebruik 
van deze betrouwbare motor.
• Met een scherm waarop u de toestand van de batterij kunt aflezen
• Met stalen steel
• Extreem laag energieverbruik

Code Model Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €
9925 034 VX 34 6,70 kg 5V/2R 1100 kg 0,74 m 1,45 m 12 229,00

9925 044 VX 44 9,55 kg 5V/2R 1350 kg 0,74 m 1,75 m 12 279,00

9925 054 VX 54 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,75 m 12 289,00

9925 154 VX 54 Langstaart 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,87 m 1,75 m 12 319,00

9925 065 VX 65 10,00 kg 5V/2R 2100 kg 0,74 m 1,75 m 12 349,00

MOTOREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modell Ampere consumption 

per snelheid
Watt per 
snelheid

Thrust 
(lbs)

Thrust 
(kp)

VX-34 1. Snelheid:  9 A  77 W  6.6 lbs  3.00 kp

2. Snelheid: 11 A 101 W  7.4 lbs   3.40 kp

3. Snelheid: 16 A 139 W 13.2 lbs  6.00 kp

4. Snelheid: 20 A 162 W 15.8 lbs  7.20 kp

5. Snelheid: 40 A 215 W 34.0 lbs 15.40 kp

VX-44 1. Snelheid: 12 A 105 W  8.8 lbs  4.00 kp

2. Snelheid: 14 A 126 W 11.0 lbs  5.00 kp

3. Snelheid: 25 A 220 W 22.0 lbs 10.00 kp

4. Snelheid: 28 A 237 W 25.9 lbs 11.80 kp

5. Snelheid: 52 A 290 W 44.0 lbs 20.00 kp

VX-54 1. Snelheid: 16 A 147 W  9.25 lbs  4.20 kp

2. Snelheid: 18 A 167 W 11.45 lbs  5.20 kp

3. Snelheid: 34 A 270 W 22.47 lbs 10.20 kp

4. Snelheid: 38 A 290 W 26.43 lbs 12.00 kp

5. Snelheid: 55 A 320 W 54.00 lbs 24.50 kp

VX-65 1. Snelheid: 11 A 100 W 10 lbs 4.60 kp

2. Snelheid: 16 A 138 W 14 lbs 6.40 kp

3. Snelheid: 20 A 170 W 27 lbs 12.30 kp

4. Snelheid: 28 A 255 W 35 lbs 16.00 kp

5. Snelheid: 50 A 420 W 65 lbs 29.50 kp

Rhino biedt een ruime keuze aan kunstaas, hengels en werpmolens en  
–reels voor het traditionele slepend vissen op zalm, maar de energiezuinige 
en betrouwbare elektromotoren zijn het handelsmerk van dit merk. Rhino 
biedt al ruim vijftien jaar topkwaliteit bootuitrustingen aan, waarvan  
de motormodellen BLX 70 en BLX 65 BMR zonder twijfel jouw aandacht 
verdienen. Het BLX-model heeft een stuwkracht van 70 lb, wat overeen-
komt met 2 pk. Daarbij beschikt de BLX over een borstelloos systeem en de 
functies Vario Speed en Sport Mode, die een directe invloed hebben op de 
hoge efficiëntie. Een ander topproduct is het bowmount-model BLX 65 BMR 
met een stuwkracht van 65 lb. Het vermelden waard is dat het sturen  
geschiedt met een afstandsbediening. Het Rhino-portfolio bevat meerdere 
modellen motoren, vanaf twee budgetvarianten van Cobold tot en met de 
hightech BLX 110, voor het professioneel werken met alle typen boten met 
een gewicht tot en met 2 ton!
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VX 50 ECO ELEKTROMOTOR
Sterk, sterker, Rhino VX50 ECO! Wij stellen een van de sterkste elektromotoren op de markt aan u voor. De Rhino VX verbruikt verbluffend weinig elektriciteit, waar-
door u hem met een accu voor langere perioden kunt gebruiken. De motor wordt bediend en aangestuurd met een telescopische hendel, die vijf voorwaartse en twee 
achterwaartse snelheden biedt. Door op een knop te duwen kunt u de motor kantelen, en u kunt de diepte en de stuurdruk van de motor precies zo instellen als u dat 
zelf wilt. De batterijmeter zorgt ervoor dat u nooit onverwacht zonder motor komt te zitten. De bediening is uitzonderlijk eenvoudig, comfortabel en veilig. Duizenden 
vissers maken met plezier gebruik van deze betrouwbare motor.• Met een scherm waarop u de toestand van de batterij kunt aflezen• Met stalen schacht • Extreem 
laag energieverbruik

Code Model Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €
9925 050 VX 50 Eco 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,45 m 12 235,00

Prestaties en zuinig met energie – motoren 
voor de veeleisende sportvisser!

BLX 70 ELEKTROMOTOR
Krachtige elektromotor met een stuwkracht van 70 lb die op 12 V werkt. Komt overeen met zo’n 2 PK. Onderhoudsvrij, aangezien er geen koolborstels aan te pas 
komen. De zogenaamde S-modus (te activeren met de Sport Modus-knop) zorgt ervoor dat de motor meteen op topsnelheid komt, en daarnaast is er het Vario 
Speed-principe, waarmee u de motorsnelheid traploos kunt aanpassen, zowel voor- als achterwaarts. Op het display kunt u aflezen hoe het met de accu gesteld is. 
Voorts beschikt deze motor over een USB-aansluiting, zodat u uw telefoon of lamp ermee kunt opladen. De stuurstang kan worden uitgetrokken en de steel is van 
edelstaal gemaakt. Door middel van een hendelsysteem kan de motor omhoog worden geklapt, en de diepte van de schroef in het water zowel als de stuurdruk kun-
nen traploos worden ingesteld.  De ideale motor voor de professionele bootvisser.

Code Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €
9930 070 12,2 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 12 499,00

MOTOREN

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modell Ampere consumption 

per snelheid
Watt per 
snelheid

Thrust 
(lbs)

Thrust 
(kp)

VX-50 1. Stufe: 14 A 145 W  8.85 lbs  4.10 kp

2. Stufe: 16 A 165 W  11.20 lbs   5.10 kp

3. Stufe: 33 A 268 W 22.20 lbs  10.10 kp

4. Stufe: 36 A 284 W 26.00 lbs 11.90 kp

5. Stufe: 53 A 310 W 50 lbs 22.70 kp
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Prestaties en zuinig met energie – motoren 
voor de veeleisende sportvisser!

BLX 110 ELEKTROMOTOR
Krachtige elektrische buitenboordmotor met 110 lb stuwkracht bij een voltage van 24 Volt. Onderhoudsvrij ontwerp omdat er geen koolstof borstels gebruikt worden 
als stroomafnemer. Geschikt voor gebruik op zout water. Traploze aanpassing van de snelheid. De tiller kan uitgetrokken worden, de schacht is vervaardigd van roestvrij 
staal. Ze kan rechtop gezet worden door op een drukknop te drukken. Zowel de diepte van de propeller in het water, als de druk waarmee gestuurd wordt kunnen 
doorlopend aangepast worden.

Code Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €
9935 110 14,00 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 24 749,00

Een laag eigen gewicht en 
het comfort van controle!

BLX 65 BMR ELEKTROMOTOR
Elektrische buitenboordmotor voor boegmontage met 65 lb stuwkracht bij een spanning van 12 V. Maximaal 400W. De 130 cm lange steel is vervaardigd van een 
aluminiumcompositie. Deze kan middels een hefconstructie in- en uitgeklapt worden. De diepte waarop de propeller draait kan variabel ingesteld worden. Inclusief 
afstandsbediening voor de continue instelbare motorfuncties.

Code Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €
9940 065 19 kg variable 2100 kg 1,30 m 2,00 m 12 799,00

MOTOREN

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9935110&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9940065&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9935110&type=manual&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9935110&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9940065&type=manual&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9940065&type=gallery&locale=DE


R33R32

Nu ook met 24 lb 
stuwkracht!

COBOLD OUTBOARD MOTOR
Een belangrijke uitbreiding van het assortiment aan Rhino buitenboordmotoren! Klein en gemakkelijk te dragen, maar zeer effectief. Met z’n 18 lb vermogen is de 
Cobold bedoeld om op kano’s of opblaasboten te monteren. Net als zijn grotere broer verbruikt de Cobold weinig energie, waardoor u langere tijd kunt varen met een 
gewone accu. Hij kan voor- of achteruit varen middels het verstellen van de schakelaar; daarbij kan er uit twee snelheden gekozen worden. De diepte van de propeller 
in het water kan precies worden ingesteld met behulp van schroeven, en dat is ook het geval voor de strakheid van de motor. De hendel kan inschoven worden zodat 
de motor minder plaats inneemt tijdens het transport. De steel is voorzien van een ingenieus, gepatenteerd systeem waardoor de motor opvouwt als hij in aanraking 
komt met obstakels. Waarbij de bevestiging van de VX18 nog hoogwaardiger en praktischer uitgevoerd is. De Rhino Cobold is gemakkelijk te bedienen, comfortabel en 
veilig.

Code Model Gewicht Snelheden Max. Gewicht van boot Schachtlengte Lengte accukabel Volt Adv. pr. €
9921 018 VX 18 2,45 kg 2V/2R 500 kg 0,60 m 1,5 m 12 109,00

9921 024 VX 24 3,6 kg 2V/2R 600 kg 0,60 m 1,5 m 12 129,00

PROPELLER
Er is keuze uit een propeller met twee (Cobold, VX34) of drie bladen. Geleverd 
met een pin en een schroef.

Code Model
9925 397 Set VX34

9925 398 Set VX44 / VX54 / VX 65

9930 101 Prop BLX 70/110lbs

9921 114 Cobold Propeller

BMR QUICK RELEASE PLAAT

Een quick release montage plaat voor het snel en makkelijk monteren en 
demonteren van je Trolling motor

Code Adv. pr. €
9940 101 179,50

MEGA SALMON NET
Nieuw, speciaal voor de visserij op zalm ontwikkeld landingsnet met een praktische, maar super robuuste telescopische steel. Het biedt ook ruimte aan de grootste zal-
men. Door de meegeleverde magnetische nethouder ligt het net steeds tegen de steel en bestaat er minder gevaar dat het net ergens aan boord achter blijft hangen. 
Door het gewicht van de vis laat de magneet los en de zalm ligt veilig in het diepe net. Ondanks de telescopische uitvoering, ontbreekt het de steel niet aan de nood-
zakelijke stijfheid en stevigheid.

Code Lengte Breedte Hoogte Delen Mesh Adv. pr. €
7056 001 2,65 m 85 cm 110 cm 2 30 x 30 mm 89,95

PREDATOR LANDINGSNET
Superstevig landingsnet voor roofvissers met een volledig metalen frame. Het rubberen gaas beschermt de vis optimaal en is in een mum van tijd weer droog. Beschik-
baar in de twee meest gevraagde formaten!

Code Lengte Breedte Hoogte Maat Materiaal Tr.-Lengte Mesh Adv. pr. €
7003 240 2,40 m 60 cm 70 cm XL Rubber Net 1,05 m 24 x 16 mm 79,95

7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL Rubber Net 1,05 m 24 x 16 mm 79,95

LANDINGSNETSTELEN
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R34

ROD PROTECTOR
De ultieme bescherming voor hengels en lijn bij je hengels voor het slepend 
vissen  voor het transport in de auto, voor de opslag in de boot of thuis. Ook 
wanneer je tien of meer hengels naast elkaar wilt transporteren, heb je met de 
Rod Sleeve geen last meer van in de war raken van de lijnen of beschadigingen 
van de hengels. Materiaal 100% polyester met fixeerband. Wordt geleverd per 
twee stuks.

Code Lengte Ø Inhoud Adv. pr. €
8425 007 170 cm 30 mm 2 stuks 11,99

8425 008 190 cm 30 mm 2 stuks 11,99

NEOPRENE REEL CASE
Super praktische bescherming voor de hoogwaardige werpreels op hengels 
voor het slepend en het zeevissen. Voorkomt dat er krassen ontstaan bij het 
transport in de auto of in de boot en beschermt de opgespoelde lijn bovendien 
voor de schadelijke invloeden van UV-straling. Beschikbaar in een formaat dat 
past bij de meeste modellen werpreels, naar keuze voor links- of rechtshandige 
reels. Materiaal: Neopreen

Code Model Ø Breedte Adv. pr. €
8513 010 RH 8 cm 14 cm 11,99

8513 011 LH 8 cm 14 cm 11,99

PET
Materiaal: 100% Katoen

Code Kleur
9788 072 zwart

MEETLINT, STICKER
Speciale high-tech bootsticker, die tegen zeewater bestand is. Ook zeer UV-re-
sistent dankzij de speciale printtechniek. De UV-bestendigheid blijft meerdere 
jaren werken, afhankelijk van hoe vaak en hoe intens de sticker door de zon 
bestraald wordt. Materiaal: Polychloride zelfklevende film, P4 polyacrylaat high-
tech klevend met gecertificeerde resistentie tegen zeewater

Code Breedte Hoogte
9949 038 119 cm 12,4 cm

STICKER
Met Rhino motief. Zwart/rood.

Code Breedte Hoogte
9949 039 20 cm 7 cm

STICKER
Code Breedte Hoogte
9971 958 42 cm 10 cm
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